
  و کدگذاری دانش عینی مدیران و م یباز تنظبررسی و تبیین چگونگی 

 نظریه روش بر اساسهای تولیدی منطقه آزاد اروند کارکنان شرکت 

 ادیداده بن
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کارکنان و مدیران و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظچگونگی  تبیین و شناسایی از این پژوهش هدف: چکیده

 کیفی پژوهش شیوه بنیاد یک داده هینظر نظریه داده بنیاد است. از استفاده تولیدی منطقه آزاد اروند با یهاشرکت

 از نفر 25 با هاداده یآورجمع برای .ابدییم تکوین یاهینظر ،هادادهدسته  یک از استفاده با آن یلهیوسبهکه  است

 برای اصلی اریمع گرفت. صورت عمیقی یهامصاحبه آزاد ارونددر منطقه  موجود یهاشرکت مدیران و کارکنان

 انتخاب هدفمند با رویکرد موردمطالعه نمونه حجم افراد یتمام .نظری بود اشباع نقطه به نیل نمونه، حجم تعیین

انجام رسید  به کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مرحله کدگذاری باز، سه طی هاداده تحلیل و یکدگذار شدند.

 ،یکاومتن ،یکاوداده دانش، اکتشاف شامل:و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظدر های عملیاتی دراهبر تیدرنهاو 

 یهاشرکتو کدگذاری دانش عینی  میباز تنظچگونگی  پارادایمی مدل ،جهیدرنت .استنردبان سازی  وب کاوی و

 باشد، رگذاریتأثو کدگذاری دانش  میباز تنظدر  تواندیمکه  مهمی عامل تولیدی منطقه آزاد اروند شکل گرفت.

 دانش نمودن مستند برای شخص به تمایل بلکه ندارد بستگی فرد به توانایی تنها دانش یمستندساز مشارکت است.
 .دارد بستگی

 دانش. کدگذاری،منطقه آزاد اروند یهاشرکتمدیران و کارکنان،  عینیدانش دانش، دانش،  میباز تنظ :هاکلیدواژه
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 مقدمه

با   تا کوشند ی م پایدار رقابتی برتری  به دستیابی در  دانش حیاتی نقش  به  اعتقاد با هاسازمان  امروزه 

 دستیابی به جهت در سیستماتیک طوربه  را خود دانشی یهایی دارا ارزش نوین، یهاستم یس یریکارگبه

 در افراد .شوند مندبهره  خود عملکرد یساز نه یبه برای هایی دارا این از و نموده مهار استراتژیک اهداف

 عمل  ،شودی م تعریف سازمان متخصصین توسط  که  جدید فرآیندهای  و  هاه یرو بر اساس  معمولا  هاپروژه 

 را و آن بپردازند محوله وظایف به خود گذشته تجربیات بر اساس تا دهندیم ترجیح هاآن .کنندینم

 اتخاذ جهت منبع نیترمهم  عنوانبه  دانش رابطه این در .دهندیم قرار خود وظایف اساس و پایه عنوانبه

 کنندیم اجرا را  متعددی  ی هاپروژهکه  ییهاسازمان  برای  رقابتی مزیت به دستیابی و مدیریتی تصمیمات

 .(1393)رضایی نور و دیگران    دیآیم حساببه

ارزش واقعـی آن دشوار بوده و   شـناخت زیـرا اسـت، زیبرانگچالش دیریت دانش فراینـدی م

  اینک  دشوارتر است. بـرای سـازمان ایجـاد مزیـت رقـابتی نمایـد، کهی نحوبه مطلـوب آن  یریکارگبه

ذهـن اعضای سازمان را استخراج   دانـش انباشـته در از طریـق مـدیریت دانـش، ندینمایممدیران تالش 

  دانش وجود دارد.  نوع راهبرد دو (.2006 1هویسمننمایند )ر میان تمامی افراد تسهیم نموده و آن را د

در آنجا به آن   توانیمدارد که  ییهاداده اشاره به تدوین و کدگذاری دانش و نگهداری آن در پایگاه  یاول

  ، راهبرد بر مدیریت نیدوم ر بگیرد.قرا مورداستفادهتوسط هرکس در سازمان  سرعتبه دسترسی یافت و 

به افراد   یساز یشخص راهبرد .شودیمدانش یک سازمان متمرکز  یها هیسرما مندنظام کاربرد و ذخیره 

و در  کنندیمکه دانش را خلق  یاد افر  درون سازمان وابسته است و بیشتر بر دانش ضمنی سروکار دارد.

این اساس   بر (.1393و سهرابی  ینقو دیسگذارند ) ی متراک خالل تعامالت خود با دیگران آن را به اش

دهد  رقابتی مطلوب قرار  را در دنیای هاآن  تواندینمدانش  اندازهبه زیچچیهکه  اندافتهیدر هاسازمان 

  عنوان به تر، از مدیریت دانش مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و به ،رون یازا (.1384امیرخانی )

وری جهت  حفظ موقعیت و ایجاد خالقیت و نوآ ،ی برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینانراابز 

به   یابیدست برای  ،نی؛ بنابرا(1391 حرمحمدیو  ، تدینصفر زاده) دی نمااستفاده  گسترش عرضه رقابتی،

تبادل و خلق دانش حتی با رقبای خود به کسب   واسطهبه هستند که بتوانند  ییکارهاراه موفقیت نیازمند 

 (.2003  2سوکیجاد و اندریسن شوند )مزیت رقابتی نائل  

  ، اند برده به اهمیت و ارزش مستندسازی دانش پی  ازآنکهپس و مدیران  هاسازمان  در حال حاضر،

بیشتر خود را با دنبال کردن فرایند مستندسازی دانش و استفاده از آن در اقدامات و   یمندعالقه 

با چالشی بزرگ بنام عدم شناخت کافی از ماهیت و فلسفه   ؛ امادهندی معملکردهای آتی سازمان نشان 

نتایج مطالعات طولی   (.1394اخوان و دهقانی کنند )ی منرم  وپنجهدست ر سازمان مستندسازی د

  ی مستندساز  دارد. و کدگذاری دانش عینی میباز تنظدر  مشارکت نقش مهمی نشان داد که شدهام انج

  .بستگی دارد نیز دانش تنها به توانایی فرد بستگی ندارد بلکه به تمایل شخص برای مستند نمودن دانش
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آرسس و   ،بلینی (؛2015) 3نایجل و پل (؛2012) 2گاوریلووا و آندر یوا  (؛2008) 1رنزل  مانند یسندگانینو

اشتراک گذاشتن   به ره داشتند.اشامشارکت به نقش  (1396) نویدی و ریاحی نیا ( و2016) 4حسینی

جو   (؛2018) 7اودور هو (؛2011) ندیگرا و 6کارملی (؛2010) 5سنگ یت مانندتوسط محققانی دانش 

  نویسندگانی   شده است.  بردهنام مدیریت دانش  از عوامل کلیدی موفقیت  (  2018)  9( و باکر2018)  8سانگلی 

 از  را  یادگیری مستمر ( 2018) گرانیدو  12پیرا  ( و2018) 11الکساسبه و القراله  (؛2002) 10بیکسلر  مانند

 اند. کرده  ذکر  موفقیت مدیریت دانش کلیدی  عوامل

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

  ن یا و کارون واقع است. اروندرودجزیره مینو( است که در محل تالقی دو رودخانه ) شهر خرمشهر و مینو

  ، ی اجاده  ونقلحملعراق و کویت است که با داشتن ظرفیتی از قبیل  با کشورهای یجوار هممنطقه در 

توجه به   با ت.برخوردار اس  یاژه یوتجاری و سیاسی  اقتصادی،دریایی و هوایی از اهمیت استراتژیک  ریلی،

رشد و توسعه   منظوربه تولیدی  ی هاشرکت بررسی  آزاد اروند و روند رو به رشد آن، منطقه سیتأسسوابق 

سنتی   به شکلی کدگذاری دانش حال حاضر، در است. پژوهشو  تأملقابل ضروری، منطقه آزاد، جانبههمه

و همین موضوع باعث شده تا از   شودی متولیدی در منطقه آزاد اروند انجام  یهاشرکت در و نامناسب 

قبل از ثبت و ضبط از بین برود و از سوی دیگر آن بخش از دانش که قبالا   از دانش، یا عمده بخش   سوکی

همین   به .قرار نگیرد یسازمانتوسعهبه دلیل نامناسب بودن در فرایند یادگیری و  مستندسازی شده است،

در   و کدگذاری دانش عینی می باز تنظبررسی و تبیین چگونگی  باهدف  حاضر، پژوهش  منظور در

نی  دانش عی توانی مچگونه  که هستیم مسئله درصدد بررسی این ی در منطقه آزاد اروندتولید  یهاشرکت 

  حاضر،  پژوهش  هدف  جهیدرنت کرد. و کدگذاری میباز تنظ منطقه آزاد اروند تولیدی در  یهاشرکت را در 

اروند  تولیدی در منطقه آزاد  یهاشرکت در  و کدگذاری دانش عینی میباز تنظبررسی و تبیین چگونگی 

 . است
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 پیشینه پژوهش

 پژوهش در (2003) 1عابد  و  بوارفا دارد، وجود و کدگذاری دانش عینی میباز تنظبرای  متعددی یهاروش 

 یهامدل  تدوین برای سازمان مدارک و اسناد اول  گام در کردند: ارائه دانش استخراج برای  را  گام  دو  خود 

 در موجود  دانشی خألهای شناسایی  برای خبرگان  با مصاحبه دوم گام در و شد بررسی خبرگی و  ارتباطی

 ضبط  و ثبت فعالیت  شامل  دانش را مستندسازی و  کسب (2007) 2میلتون  آمد. عمل  به  مدارک و  اسناد 

 تحت مفهومی مدلیک ( 2008) 3هیو .داند ی م سازمان به کمک برای دانش انبار ایجاد و افراد خبرگی

  ضمنی،  و عینی دانش استخراج  فرایند  طی  دانش مدل، این  اساس  بر  .کرد ارائه  دانش کسب  برای ، وب

 از اطمینان منظوربه  دانش ارزیابی  وب، تحت افزارنرم  در  استفاده منظوربه  شدهاستخراج  دانش قومی سازی

  4ن یمار .آمد به دست دانش از مجدد  استفاده  و اشتراک و دانش پایگاه ی سازاده ی پ و طراحی آن، صحت

  5دالکر  .نی دانسته استعیاستخراج دانش  یهاروشاجتماعی را یکی از  یهاشبکه لیوتحلهیتجز( 2011)

 به  دانش سازمانی حیات چرخه  دارد.  سازمانی دانش حیات چرخه فرایندی مشابه ( مستندسازی2011)

  .گرددی م تبدیل سازمان برای ارزشمند راهبردی یک دارایی به دانش آن طریق از که دارد اشاره مسیری

به  برای دانش،  یهاشبکه تحت عنوان مروری بر دانش و در پژوهش خود  (2012)و همکاران  6لپسف

  و  بکس (2013) 7موس  .از روش تحلیل جریان اطالعات استفاده کرده است آوردن دانش دست

 یا دانشی یهاگاه یپا به آن انتقال و مهارت و دانش منابع از دانش استخراجدانش را شامل  مستندسازی

تمام   ًایباتقربه این نتیجه رسیدند که ( 2017) 8، ندهال و آل سید حمدان  .داندی م استنتاج موتور

دانش در ارتباط با   به یابیدست  یدگیچیپ .روبرو هستند به دانش با مشکل یابیدست برای  هاسازمان 

توانند با مغز  بکه  ییو ابزارها هاروش  توسعه .شودی ممغز انسان چون این دانش وارد  است آن یتماه

دانش را یک منبع  در پژوهش خود، ( 2017) 9و ویتمن  آرنت .است یاده یچیپانسان مقابله کنند، کار 

مانند   یمختلف یها( روش 2018) 10و مانوج  اوکوس .داندیمتولیدی  یهاشرکتبرای رقابت در  باارزش

دانش   یلدر تبدرا  یوتریکامپ 11یی انمایپوو صدا و  یدئوضبط و عکس، ،همشاهد پرسشنامه، مصاحبه،

از  ( معتقدند که بدون ساختار بودن 2018) 12و آزمن  سونیهر پیشنهاد داده است. دانش عینیبه  یضمن

 . است  پژوهشبرآورد و    کدگذاری،  قابل ضبط،  یسختبهو    استدانش ضمنی    یهامشخصه 
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 موردی مطالعه قالب در ایران صنعت پتروشیمی مدیران ضمنی دانش استخراج فرایند دیگر، در پژوهشی

 در مرحله  اولین  تیم، یساز آماده  و  شناخت  داد نشان نتایج شد. ( بررسی1385متولیان )و  رضویان توسط

 مرحله در شناسی بود. موضوع  و تطبیقی مطالعات تیم، یانداز راه  و تجهیزشامل  که بود دانش استخراج 

  در  بود. متن نگارش  و خبرگان با مصاحبه انجام شامل  مرحله این شد. مستندسازی و  کسب دانش دوم،

راهبردهای   ریتأثپژوهشی  در .گردید و ارائه  تدوین  نهایی متن و شد برگزار  مجدد مصاحبه سوم، مرحله 

جنوب   زیخنفت نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق  دانش بر یسازی شخصکدگذاری و 

دانش  به این نتیجه رسیدند که راهبردهای مدیریت ( انجام شد و 1395نژاد ) ریامو  ، نظریتوسط سعودی

 در دارد. یداریمعنمثبت و  ریتأثنوآوری و عملکرد سازمانی  دانش( بر یسازی شخصراهبرد کدگذاری و )

توسط   دانش کسب یهاکیتکن و  معیارها با رابطه در مدیریت دانش خبرگان یهادگاه ید دیگر پیمایشی

 قابل مرحله شش در خبرگان دانش نشان داد نتایج شد. ( بررسی1395فرد )، رشیدی و قیچی نظافتی

 ی ساز اده یپ اکتساب دانش، جلسات مصاحبه، پیش  و  تعامل خبره،  دانش  : شناخت حوزهاست کسب

 که بود افتهیساخت  ترکیبی روش از منتج فرایند این دانش. و کدبندی یبنددسته و تحلیل و هامصاحبه

 . است مفاهیم شبکه و پلکان سازی  معکوس، آموزش  مصاحبه، روش چهار از متشکل

؛  مختلف استخراج و ثبت کرد یهاشکل به  توانی مدانش عینی را  که دهدی منشان  هانه یشیپبررسی 

به  تولیدی در منطقه آزاد اروند  ی هاشرکت تاکنون در  متأسفانه، اهمیت و جایگاه دانش عینی باوجود اما

مدیران  و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظبررسی چگونگی  ،نی؛ بنابرااست  شدهپرداخته کمتر این موضوع 

تولیدی کمک کند تا نواقص خود   یهاشرکتبه  تواندیمتولیدی منطقه آزاد اروند  یهاشرکتو کارکنان 

در   یگذاره یسرمااین صورت  در د و باعث رشد و توسعه خود و منطقه گردند.نماینرا در این زمینه برطرف 

 . شودی ماین زمینه سودمند واقع  

 

 پژوهش  یشناسروش

  است.  شدهاستفاده پژوهش  روش  عنوان به بنیاد  نظریه داده  از  و  کیفی است  رویکرد  دارای  پژوهش  این  

  ، هاداده  دسته یک  از استفاده  با  آن  ی لهیوسبه که  است  کیفی  پژوهش شیوه یک  بنیاد داده  ه ینظر

 تبیین را تعامل یا عمل  فرآیند، یک وسیع، سطح یک  در این نظریه کهی طور به .ابدیی م تکوین  یاه ینظر

 بلکه  برسانند، اثبات به را  آن  بعد و کنندی نم شروع نظریه یک از  هرگز را پژوهش روش، این در .کندیم

 آن است  به مربوط  و  متناسب  که  آنچه تا  شود ی م داده  فرصت  و  شروع  مطالعاتی دوره  یک پژوهش از 

 ارزشیابی ( برای2008) 1نیکوربو  استراوس .(1395 گرانیدزاده و  مهرعلیدهد ) نشان را خود

 را مقبولیت معیار پایایی، و روایی معیارهای یجا به  بنیاد، داده ی پردازهینظر بر مبتنی یهاپژوهش 

  ، کنندگانمشارکت  تجارب انعکاس در  حد چه تا پژوهش  یهاافتهی اینکه یعنی ،تی مقبول .اندداده  پیشنهاد

 یها( روش2017)  2پات  و کرسول  است. باورقابل  و مؤثق  ،موردمطالعه پدیده  مورد در خواننده و پژوهشگر

 
1.Strauss &Corbin 

2.Creswell & Poth 
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 قرار تأکید مورد پژوهش، بودن تجربی مبنایی و پژوهش روند بودن بخشت یرضا محور دو حول را مزبور

 توسط  کنترل ،کنندگانمشارکت  توسط  کنترل معتبر، با ادبیات  نظریه مقایسه )  یهمگون تطابق .دهدیم

 و تناسب  ،یشناسروش  انسجام معتبر(  آثار موجود در معیارهای بیرونی با ناظران مقایسه  مشابه، یهانمونه 

 از .هستند هاروش  این ازجمله ،هاداده  زمانهم تحلیل و گردآوری طورن یهم و هانمونه  نظری ارتباط

 اعتبار ت یقابل استفاده گردید. ارزیابی تأیید برای  قابلیت و  اتکا  قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار، قابلیت عناصر

 در خبرگان، و مشابه یهانمونه  و در پژوهش کنندگانمشارکت  کلیدی، مطلعانگروه  سه توسط انتقال و

  ، هاداده  به  اتکا تیقابل شد. تأیید و ارزیابی  مقتضی، یهالیتعد اعمال  ضمن  و  مداوم شکل به پژوهش طول 

 مالحظه مورد هاداده  تفسیر  و تحلیل  ثبت،  گردآوری، داده بنیاد در یپرداز ه ینظر مندنظام  یهاروش  توسط

 و مطلعان و خبرگان به هاافتهی و شواهد ارائه و از نظرات یریگبهره  با نیز تأیید تیقابل گرفت. قرار

 راهبردهای و میدانی و فنی یهاادداشت ی از استفاده مشابه، یهانمونه و کنندگانمشارکت  ،طورنیهم

 معیار  برای پژوهش  این  در .گردید تأمین طی پژوهش، سوگیری از  اجتناب و  نظری حساسیت  ارتقاء 

 پژوهشگر در تیحساس  است:  شدهاستفاده از موارد زیر    پایایی، و روایی و علمی دقت ارتقای برای  مقبولیت

 در چون  .مطلعین بازخورد از و استفاده یافته یک تکرار شدن  نمونه، نمودن  متناسب  ،یشناسروش  انسجام

کارکنان  و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظشناخت چگونگی است ) نظریه یک توسعه مقصود پژوهش این

سه   به تا  شود استفاده کیفی پژوهش از شودی م تولیدی منطقه آزاد اروند( تالش یهاشرکت و مدیران 

 دست بیابیم:  اصلی مورد

 در گردد شود تا مشخص یبردارپرده  است، شدهشناخته  کمتر  یاده یپد که موردنظر مفهوم  از .1

 است؛  نهفته چیزی آنچه پشت

 است؛  مشکل کمی یهاروش  با ارائه آن که به دست آید مفهوم این از ظریفی جزئیات .2

 موضوع با مرتبط تفسیر موارد به معلولی و علت روابط صرف توضیح برای تالش یجا به .3

 .گردد روشن وضوحبه  آن مختلف  ابعاد و شود پرداخته موردنظر

 

 جامعه و نمونه آماری
 جهت در هدفمند صورتبه سپس و شودی مآغاز  آسان صورتبه  یریگنمونه  ابتدا  نظریه داده بنیاد در

  1مانهال رسد )ی م نظری یریگنمونه به و نهایتاا کنندی م حرکت جادشدهیا مفاهیم برای تفاوت حداکثر

تولیدی منطقه آزاد   یهاشرکتمدیران عامل و تولید و کارکنان  پژوهش این کنندگانمشارکت  (.2012

 این  در یریگنمونه  روش .شدند سوی منطقه آزاد معرفیاز تجربه لزم برخوردار بوده و از  اروند بودند که

برفی عضوی از یک شبکه اجتماعی عضو دیگر   گلوله روش  در است. برفی گلوله نوع از و  هدفمند  پژوهش

 صورتبهترتیب حجم نمونه  نیبد .کندیمعضو دیگر را معرفی  آن عضو، طورنیهمو  کندیمرا معرفی 

 که شد  استفاده افرادی از  غالباا  ها مصاحبه در  این اساس بر (.1388 گرد ابان ی بشود )ی مانتخاب  یاره یزنج

  ده  مناسب  نمونه  تعداد و کوربین استراوس  بنیاد مدنظر  داده  نظریه اساس بر داشتند. کاری  سابقه  سال  ده

 
1.Munhall 
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 اطالعات دیگر  که زمانی  تا یعنی  دارد،  نظری اشباع مرحله به بستگی تعداد این افزایش که است نفر   25 تا

کند  ی م پیدا ادامه اطالعات یآور جمع فرایند  نشود، حاصل شوندگانمصاحبه  از جدیدی یداده  و

تولیدی   یهاشرکتاز مدیران و کارکنان  نفر 25 شامل نمونه حجم مطالعه، این در (.2013 1هربنیاک )

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

 و نظری اشباع نقطه تا  هامصاحبه   به دست آمد. کافی اطالعات هاآن از  عمیق یهامصاحبه  انجام با و شدند

 محورهای در اطالعات جدیدی آماری یهانمونه  ،دیگر شد محرز محقق  برای که یافت ادامه زمانی تا

 با بود درصدد پژوهش این آنکه به توجه با .اندافتهی تکراری  حالت مباحث  و  دهندی نم ارائه شده مطرح 

چگونگی استخراج و مستندسازی دانش   از تصویر روشنی به نظریه داده بنیاد پژوهشی راهبرد  از  استفاده

زیر   سؤالتبپردازد از  مدل یک قالب  تولیدی منطقه آزاد اروند در یهاشرکت ضمنی کارکنان و مدیران 

 .است  شدهاستفاده 
 

 پژوهش سؤاالت

 استفاده کرد؟   توانی منی کارکنان  عی  و کدگذاری دانش  میباز تنظبرای    ییهاروش از چه   .1

منطقه   در تولیدی  و کنونی  یهاشرکت کارکنان و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظدر  موفقیت .2

 ؟ دیدانیم عواملی چه با مرتبط را آزاد اروند

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

 .است  شدهاستفاده  نظریه بهتر تبیین  برای دومدست  مدارک و اسناد

 

 هاداده  لیوتحلهيتجزروش  
 و قرار گرفتند واکاوی مورد  کدگذاری طریق از شدهی آور جمع  یهاداده  ،هامصاحبه  نمودن مکتوب از پس  

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

 در هاآن ابعاد  و  هایژگیو  کشف  و یبندطبقه  و  مفاهیم ی گذارنام  تحلیلی فرایند باز: ی کدگذار .1

  زوایای از را مفاهیم پژوهشگر که است (2الکلنگی مداوم ) یا سه یمقا دادن  طریق انجام از هاداده 

اهمیت   خصوص در متفاوتی دیدگاه تا کندی م تحلیل و بررسی ی ا وارونه  یا بیرون و درون از مختلفی

مرتبه   چندین هامصاحبه  حاضر مقاله در .(2008 استراوس و کوربینکند ) کسب مفاهیم جایگاه  و

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

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

 مدل قالب در و  ترگسترده  طبقات و ارتباط بین کنندیم مرتبط یا متصل یکدیگر به اندشده استخراج 

 و واسطه شرایط راهبردها، زمینه، ،شرایط علّی اصلی پدیده از  مدل نیا .شودی م ایجاد پارادایمی

 است.   شدهل یتشک پیامدها

 
1.Hrebiniak 

2.Flip-flop Technique 
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و   متوقف باز کدگذاری انتخابی، کدگذاری  دنبال  به مرکزی طبقه تعیین از بعد انتخابی: ی کدگذار .3

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

 تحلیل برای ،پژوهش  این  در  .است مطرح موردنظر  پدیده با ارتباط در که  است بیشترین تغییراتی

 شد.  استفاده انتخابی کدگذاری از  روابط موجود

 

 پژوهش  یهاافته ي

 : میپردازی م  هادادهبا توجه به نظریه داده بنیاد به تحلیل  

فرعی   یهامقوله  ادامه کدهای باز، در .میکنی مرا مشخص  هامقوله ا فقط در اینج باز: ی ( کدگذارالف

پدیده محوری و راهبردها و پیامدهای مربوط   میانجی، ،یانهیزم ، شرایط علّیمربوط به  یهامقوله و 

 است.   شدهارائه 

دانش عینی را باز تنظیم   توانی مچگونه  به    هاشونده مصاحبهوای پاسخ  نتایج تحلیل محت :شرايط علّی

است که  موردمطالعهبرای ایجاد پدیده  شرایط علّیاز وجود سه مقوله در خصوص  یحاک .و کدگذاری کرد

 . است  کیجدول  به شرح    هاآن کدهای باز مربوط به  

 شرایط علّی به مربوط یهامقوله و باز کدهای .1جدول 

 شرايط

 یعل

 کدهای باز هامقوله

باز تنظیم و  یهاتیفعالو  هابرنامه

 کدگذاری دانش عینی

 و خدمت ضمن یهاآموزش برگزاری برای یزیربرنامه

 مناسب آموزشی یهاکارگاه

باز تنظیم و  یهابرنامه به پرداختن و مالی حمایت

 بلندمدت یهابرنامه در کدگذاری دانش عینی

 یسازمان فرهنگ

 ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری

 دارای مهارت و تجربهوجه به افراد ت

 تجربه دهندهارائهوجه به افراد ت

 حذف قوانین و مقررات زائد

 ضرورت حمایت مدیران عامل

 باور به مباحث دانش عینی

باز  یهاطرح عامل از مدیران پشتیبانی مالی و حمایت

 تنظیم و کدگذاری دانش عینی

باز تنظیم و کدگذاری   یهاتیفعالو  هابرنامه مقوله  سه دیکنیممشاهده  کیجدول که در  طورهمان

پدیده   بر اثرگذار شرایط علّی عنوانبه  مدیران عامل، حمایت ضرورت و یسازمانفرهنگ  ،دانش عینی

 .گردیدند شناسایی محوری
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دانش عینی کارکنان   باز تنظیم و کدگذاریبرای  يیهاروشچه  از اول: سؤالبخش مربوط به 

 استفاده کرد؟  توانیم

که  است دانش عینی را باز تنظیم و کدگذاری کرد، توانیمچگونه  پدیده محوری، پديده محوری:

 است.   شدهارائه   دوجدول  مشخصات مربوط به آن در  

 محوری پدیده به مربوط مقولت و باز کدهای .2جدول 

 کدهای باز مقوالت پديده محوری

دانش عینی را باز  توانیمچگونه 

 تنظیم و کدگذاری کرد؟

اکتشاف 

 دانش

آینده  ینیب شیپبرای  هاتمیالگورطراحی و تحلیل  مطالعه و

 بر مبنای تجربیات گذشته

 ترشیپ برای استخراج اطالعات مهم، یده ندیفراتدبیر 

 اطالعاتی یهاگاهیپاناشناخته و مفید در 

 یکاوداده
 اطالعاتی یهاگاهیپادر  شدهرهیذخ یهادادهبررسی 

 شدهرهیذخاستخراج اطالعات 

 یکاومتن
 تحلیل متغیرهای دخیل در متون

 شدهرهیذخ یهامتنبررسی 

 وب کاوی

 کشف و تسخیر دانش در محیط وب

 بررسی مصرف وب

 کاوش محتوای وب

نردبان 

 سازی

 دانش یهانردبانمرور و اصالح  ایجاد،

 از فرد خبره برای بسط دانش هاپرسشاستفاده از مجموعه 

 (1تحلیل پروتکل) ینیعراهبرهای عملیاتی برای کدگذاری/ بازنمون دانش  

با حجم عظیمی از منابع و مدارک روبرو هستیم که بایستی  پس از تبدیل دانش ضمنی به دانش عینی،

  دهدیممتون نشان  یبررس بازنمون گردند. هامدل استخراج و در قالب الگوها و  هاآنعناصر دانشی 

 .میکنی ماشاره    هاآنراهبردهای مختلفی برای بازنمون دانش عینی وجود دارد که به برخی از  

  راهبردهای خودکار استخراج دانش عینی راهبرد اکتشاف است.   نیمؤثرتریکی از   :2اکتشاف دانش  .1

 از:   اندعبارت فعالیت عمده در بحث اکتشاف دانش    دو
o   آینده بر مبنای تجربیات گذشته.   ینیبش یپبرای    هاتمیالگورمطالعه و بررسی طراحی و تحلیل 

o  ی هاگاه یپاناشناخته و مفید در  ترش ی پ نهفته، برای استخراج اطالعات مهم، یده ندیفراتدبیر  

که در بخش بعدی به آن اشاره  است ) یکاودادهاز بحث  تربزرگ اطالعاتی این حوزه پژوهشی 

  ی هاروشاصل  در است. شدهگرفتهنیز به کار  یکاو دادهخواهد شد( و برخی از موارد در بحث 

 
1.Protocol Analysis 

2.Knowledge Discovery 
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خودکار مفید است و در عمل به معنای   صورتبهاکتشاف دانش برای شناسایی عناصر دانشی 

 بازیابی و شناسایی عناصر دانشی بدون دخالت انسانی است. 

شرکت الکل سازی که   شرکت تولیدی آرد خرمشهر که در تولید آرد والسی؛ دی مانندتولی یهاشرکت 

شرکت شیمایی فخر خرمشهر که در  ؛کنندهی ضدعفونسرکه خوراکی و ژل  در تولید الکل طبی و صنعتی،

صنعتی؛ آرگون و اکسیژن  شرکت تعاونی صحرای خرمشهر که در زمینه نیتروژن، تولید انواع مواد شوینده؛

شرکت نساجی بردیا جنوب که در زمینه انواع   شرکت فرهنگ یدک اروند که در تولید انواع قطعات خودرو؛

شرکت رزمین روتس اروند که در تولید   قیر؛ یبندبستهشرکت قیر آواد پارس اروند که در زمینه  پوشاک؛

شرکت پیشگامان فناوری   ی؛شرکت بازرگانی خیرالصفوه که در زمینه قطعات گچی ساختمان بوق خودرو؛

و انواع آداپتور و شرکت ارتباط همراه گویا اروند    خوانکارت اطالعات و ارتباطات اروند که در زمینه دستگاه  

 . اعتقاددارندکه در تولید انواع تلفن همراه فعالیت دارند به این روش کدگذاری دانش عینی  

در   شدهره یذخ یهادادهبه فرایندی خودکار اشاره دارد که طی آن  یکاوداده  :1یکاوداده .2

  ازنظر  هاآن و عناصر ارزشمند  قرارگرفتهو تحلیل  یموردبررساطالعاتی در حجم عظیم  یهاگاه یپا

قابلیت   پذیری، ینیبشیپبه  توانی م یکاوداده اصلی  یهاتیقابل از .گرددی مبار اطالعاتی استخراج 

  و نیز عینی سازی روابط مفهومی اشاره دارد.  اثرو  ریتأثتشخیص عناصر با بیشترین  ،یبندطبقه

شرکت رزمین   قیر؛ یبندبسته شرکت قیر آواد پارس اروند که در زمینه  تولیدی مانند یهاشرکت 

شرکت بازرگانی خیرالصفوه که در زمینه قطعات گچی   روتس اروند که در تولید بوق خودرو؛

و   خوانکارت شرکت پیشگامان فناوری اطالعات و ارتباطات اروند که در زمینه دستگاه  ساختمانی؛

 آرگون و اکسیژن صنعتی؛ شرکت تعاونی صحرای خرمشهر که در زمینه نیتروژن، انواع آداپتور؛

که اروند  آورانفنشرکت  ؛لنیاتیپلکامیاب پالست اروند که در تولید انواع فیلم تک لیه  شرکت

شمع   الکل طبی و صنعتی و شرکت بنیان گستر اروند که در زمینه الکلی، یهاسوخت در زمینه 

 . اعتقاددارندبتنی و انواع قطعات بتنی فعالیت دارند به این روش کدگذاری دانش عینی  

  ، ردیگیمآنچه مورد تحلیل و بررسی قرار  یکاوداده  یهاروش هنگام استفاده از  :2یکاومتن  .3

بسیاری از   ؛ امااندشده برخی از فیلدها به هم مرتبط  واسطهبهعظیم است که  یهاگاه یپا یهاجدول 

و برای استخراج این دست از عناصر دانشی بایستی   اندشده ره ی ذخمتنی  یهاقالب عناصر دانشی در 

همین  به تحلیل متغیرهای دخیل در متون پرداخت. یهاتیقابلتحلیل جداول به تقویت  یجا به

  . شود یمبرای مستندسازی دانش در سایر موارد توصیه  یکاو متن  یهاروش دلیل استفاده از 

شرکت رزمین   قیر؛ یبندبسته شرکت قیر آواد پارس اروند که در زمینه  تولیدی مانند یهاشرکت 

شرکت بازرگانی خیرالصفوه که در زمینه قطعات گچی   روتس اروند که در تولید بوق خودرو؛

و   خوانکارت شرکت پیشگامان فناوری اطالعات و ارتباطات اروند که در زمینه دستگاه  ساختمانی؛

  ی ها سازهشرکت  عت پارسیان خزر که در تولید انواع فیلتر صنعتی؛شرکت پتروصن انواع آداپتور؛

 
1.Data Mining 

2.Text Mining 
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جرثقیل و شرکت خرد صنعت اروند که در زمینه  فلزی آبادان که در زمینه مخازن و سازه فلزی،

 . اعتقاددارندگاز و پتروشیمی فعالیت دارند به این روش کدگذاری دانش عینی    تجهیزات نفت،

کاوی از   وب .کندی مو تسخیر دانش در محیط وب استفاده  از وب کاوی برای کشف :1وب کاوی  .4

بودن اسناد برای کشف مدل ساختارهای   افتهیساخت بررسی میزان وب )طریق بررسی ساختار 

شناسایی الگوهای استفاده در پیمایش کاربر در صفحات وب در یک وب )بررسی مصرف  متصل(،

کشف این موضوع که یک صفحه وب در چه موردی است و چگونه  وب )دامنه( و کاوش محتوای 

  . پردازد یم( به کشف و تسخیر دانش موجود در محیط وب کندی مدانش جدید را آشکار 

شرکت بازرگانی   در تولید بوق خودرو؛ تولیدی مانند شرکت رزمین روتس اروند که یهاشرکت 

شرکت نساجی بردیا جنوب که در زمینه انواع   خیرالصفوه که در زمینه قطعات گچی ساختمانی؛

  مالمینه؛  باروکشنئوپان و اوراق  شرکت آذین چوب گستر مالمینه اروند که در زمینه پوشاک؛

و انواع آداپتور    خوانکارته دستگاه شرکت پیشگامان فناوری اطالعات و ارتباطات اروند که در زمین

و شرکت ارتباط همراه گویا اروند که در تولید انواع تلفن همراه فعالیت دارند به این نوع روش  

 کدگذاری دانش عینی معتقدند. 

نردبان سازی   دانش عینی، یسازمدل کدگذاری و  خودکارمهی ن یهاروش یکی از  نردبان سازی: .5

  در  دانش است. یهانردبان مرور و اصالح  روش با سازماندهی دامنه دانش به دنبال ایجاد، نیا  است.

  موردنظر از فرد خبره به بسط دانش در حوزه  یهاپرسش این روش دانش با استفاده از مجموعه 

  به آن توسط خبرگان است،  یاعتبار دهاین روش در ساختارمند کردن دانش و  تیمز .پردازدیم

این روش اشکال مختلف   در  مقایسه یا ترکیب نتایج موضوعات چندگانه محدودیت دارد. اما برای

همین دلیل   به قرار گیرد. مورداستفاده تواندی متصمیم و فرایند  خصیصه، مانند مفهوم، هانردبان 

توصیه   هاروش بیشتر از سایر  هاسازمان استفاده از این روش را برای استخراج دانش عینی در 

  تولیدی مانند شرکت سهل سازان ماهشهر که در زمینه انواع جدول بتنی؛  یهاشرکت  .شودیم

ه در  شرکت فرهنگ یدک اروند ک شرکت پتروصنعت پارسیان خزر که در زمینه انواع فیلتر صنعتی؛

شرکت   شرکت ارتباط همراه گویا اروند که در تولید انواع تلفن همراه؛ تولید انواع قطعات خودرو؛

شرکت یکتا پالستیک اروند که در   ؛لنیاتیپلانواع فیلم تک لیه کامیاب پالست اروند که در زمینه 

)نایلون و نایلکس( و شرکت تعاونی گل آراء   زمینه انواع ظروف پالستیک بادی و تزریقی/ انواع فیلم

 .کنندی مکه در زمینه انواع پریفورم فعالیت دارند از این روش کدگذاری دانش عینی استفاده  
کدگذاری دانش عینی  یهاروشتولیدی خارجی از اکثر  یهاشرکت  ،ذکرشدهبا توجه به مطالب 

کدگذاری دانش عینی استفاده   یهاروشتولیدی داخلی از بعضی از  یهاشرکتولی  کنندیماستفاده 

ای  تولیدی و منطقه آزاد اروند باید شرایط را بر  یهاشرکت ست که ا نکته اصلی این یول .کنندیم

 (.1395  کرمانی  جعفر زادهو    یزینو کار،  یشفیعکنند )کدگذاری دانش عینی فراهم  

 
1.Web Mining 
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 و کنونی یهاشرکتدانش عینی کارکنان  کدگذاریو  میباز تنظموفقیت در  دوم: سؤال

 ؟دیدانیم  عواملی چه با مرتبط را در منطقه آزاد اروند تولیدی
مدیران عامل و   منطقه آزاد اروند، مؤلفهدر این پرسش شامل سه  یانهیزمشرایط  :یانه یزمشرايط 

 . است  سهجدول  مذکور به شرح    طیشرا  و کدگذاری دانش عینی است.  میباز تنظ  یهابرنامه پشتیبانی از  

 یانهیزم شرایط به مربوط مقولت و باز کدهای .3جدول 

شرايط 

 یانهیزم

 کدهای باز هامقوله

 منطقه آزاد اروند

 در منطقه یگذارهیسرما برای خصوصی بخش به لزم تمهیدات ارائه

 محوری کیفیت جایگزینی و یکم تأکیدات حذف

و کدگذاری دانش  میباز تنظنظام  تبلیغ طریق از فرهنگی یساز ربنایز

 عینی 

 ارتباطی یهاشبکه گسترش و ایجاد

 مدیران عامل

و کدگذاری دانش  میباز تنظ در کارکنان مشارکت زمینه کردن فراهم

 عینی 

در شرکت و  و کدگذاری دانش عینی میباز تنظ دبیرخانۀ گروه یا تشکیل

 پشتیبانی از آن

و کدگذاری دانش  میباز تنظ مهارت تقویت برای لزم یهاآموزش ارائه

 عینی 

 و کدگذاری دانش عینی میباز تنظ برتر یهاوهیش از الگوبرداری

پشتیبانی از 

باز  یهابرنامه

و کدگذاری  میتنظ

 دانش عینی

 روزبه علمی اطالعاتی منابع و اینترنت به آسان دسترسی امکان

دانش عینی را کدگذاری  که افرادی به مادی حقوق و پاداش پرداخت

 کنندیم

 باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  برای کافی بودجۀ و امکانات تخصیص

 باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  برای سازمانی مقررات و قوانین وجود

 میانجی شرایط عنوانبه  مؤلفه سه  هامصاحبه محتوای تحلیل اساس بر (:گرمداخله )  یانجیمشرايط 

 .شد شناسایی چهارجدول   شرح به محیطی
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 (گرمداخله) یانجیم شرایط به مربوط مقولت و باز کدهای .4جدول 

 شرايط میانجی

 (گرمداخله)

 کدهای باز هامقوله

فردی  یهایژگیو

 مدیران

 میان کارکنان در مستمر یادگیری فرهنگ ترویج و باور

 باز تنظیم و کدگذاری دانش عینیشغل و حمایت از  به یاحرفه نگاه داشتن

 حذف قوانین و مقررات زائد

 کاری فرهنگ
 یکارمحافظه و گریزی ریسک فرهنگ

 قدیمی کارکنان شیخوخیت و یررسمیغ یهاسازمان وجود

فردی  یهایژگیو

 کارکنان

 آن تقویت وبه باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  خودباوری روحیه داشتن

 داشتن روحیه همکاری

فرهنگ کاری و   فردی مدیران، یهایژگیوسه عامل  دیکنیممشاهده  چهارجدول که در  طورهمان

 . اندشده ییشناسا  گرمداخله شرایط    عنوانبهفردی کارکنان    یهایژگیو

باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  چند راهبرد اساسی برای  پژوهشدر این  :پیامدها و راهبردها

 است.  شدهپرداختهبه آن    یریگجهینتبحث و    است که در بخش  شنهادشدهیپ

 

 باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  برای مناسب مفهومی الگوی

 .است شدهان یب  کیشکل   در محوری کدگذاری محوری: ی ( کدگذارب 
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 زمینه:

 آزاد اروند منطقه .1
 دانش عینی  یو کدگذارباز تنظیم  نظام  تبلیغ  طریق از  فرهنگی  ی ساز ربنایزـ 

 ارتباطی  یها شبکه گسترش و ایجاد  ـ

 عامل رانیمد .2

 باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  مهارت  تقویت برای  لزم ی هاآموزش  ارائه ـ

 دانش عینی  یو کدگذارباز تنظیم  دبیرخانۀ یا گروه  ـ تشکیل

 دانش عینی  یو کدگذارباز تنظیم  برتر یها وه یش از ـ الگوبرداری

 ی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینیهابرنامه. پشتیبانی از 3

 باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  برای سازمانی مقررات و قوانین وجود ـ

 کدگذاری دانش عینی نظام  گسترش برای  کافی بودجۀ و امکانات  ـ تخصیص

 راهبردها: 

ـ ایجاد مراکز 

کدگذاری دانش 

 عینی

ـ بازنگری در قوانین 

 و مقررات

 محوری: یهامقوله 

دانش عینی را  توانیمچگونه 

 باز تنظیم و کدگذاری کرد؟ 

 ، یکاوداده ـ اکتشاف دانش، 

 ووب کاوی ی، کاومتن

 نردبان سازی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شرايط علّی

 یهابرنامهنبود  ـ

کدگذاری دانش 

 عینی

 یسازمانفرهنگ ـ 

ـ ضرورت حمایت  

 مدیران عامل

 پیامد:

 هاشرکتـ دانشی شدن 

 ها شرکتـ رقابتی شدن 

 

 : یامداخله شرايط 

 ی فردی مدیران هایژگیو .1
 شغل و حمایت از کدگذاری دانش عینی  به یاحرفه نگاه  داشتن ـ

 ـ حذف قوانین و مقررات زائد

 کاری  فرهنگ .2

 ی کارمحافظه  و گریزی ریسک فرهنگ ـ

 قدیمی  کارکنان شیخوخیت و یررسمیغ ی هاسازمان  وجودـ 

 ی فردی کارکنان هایژگیو .3

 آن  تقویت وبه باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی  خودباوری روحیه داشتن ـ

 داشتن روحیه همکاری  ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 نتایج محوری کدگذاری اولیه مدل .1شکل 
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 زمینه:

 ـ منطقه آزاد اروند

 ـ مدیران عامل

 ی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینیهابرنامهـ پشتیبانی از 
 

 راهبردها: 

باز ـ ایجاد مراکز 

و کدگذاری   میتنظ

 دانش عینی

قوانین و ـ بازنگری در 

 مقررات

 ی محوری:هامقوله 

و  میباز تنظمشارکت در 

 کدگذاری دانش عینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط علّی: 

ی هابرنامهنبود  ـ

باز تنظیم و 

کدگذاری دانش 

 عینی

 یسازمانفرهنگ ـ 

ـ ضرورت حمایت  

 مدیران عامل

 

 ی: امداخله شرايط 

 مدیران  ی فردیها یژگیوـ 

 ـ فرهنگ کاری 

 ی فردی کارکنان ها یژگیو ـ
 

 پیامد:

 هاشرکتـ دانشی شدن 

 ها شرکتـ رقابتی شدن 

 

 ( یپردازهينظر مرحله  ) ی انتخاب ی ( کدگذارج 

نی عیدانش    توانیم  ییهاروشاز چه   برای شدهارائه  ترسیمی مدل  دوشکل  مطابق   توانی م مرحله این در  

 داد.  توضیح و یسازه ینظر  ،کرد  و کدگذاری  میباز تنظتولیدی در منطقه آزاد اروند    یهاشرکت  دررا  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترسیمی نتایج مدل. 2شکل 

 نقش  تولیدی،  یهاشرکت  در اصلی متولیان عنوانبه  مدیران عامل است مشخص  دوشکل   از که گونههمان

  ازجمله  فردی کارکنان یهایژگ یوبه  توجه  دارند و  کدگذاری دانش عینیو  میباز تنظاساسی در 

و اعتبار دانش و تفاوت در   دقتبهعدم اعتماد  ،التیتحصتفاوت در سطح  تفاوت جنسی، سنی، یهاتفاوت 

مدیران شرایط را برای کارکنان خود فراهم کنند و این   اگر .کندی م کمک امر این بهتر  یتوسعه  باورها به

محفوظ   هاآن بدهند که با در اختیار گذاشتن دانش خود به دیگران همچنان حقوق  هاآن اطمینان را به 

آموزشی گوناگون این مسیر را   یهابرنامه  با  توانندی م هاآن باشد. رگذار یتأثبسیار  تواندیم خواهد ماند

قوانین و مقرراتی را وضع و سرمایه لزم را جذب کنند و   توانندی متولیدی    یهاشرکت یران  مد  هموار کنند.

نقش فعالی داشته باشند و   ،و کدگذاری دانش عینی میباز تنظ کارکنان خود را متقاعد کنند که در فرایند

اگر کارکنان این فرایند را نپذیرند و اطمینان حاصل نکنند که   چون .کنند ریدامراکزی را برای این کار 

 .رودیمهم هدر    هانهیهزو    افتدینمهیچ اتفاقی    محفوظ خواهد ماند در عمل  هاآن حقوق  
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بر اجرا و همچنین  کنترل و نظارت ،هارساخت یز ایجاد با منطقه آزاد اروند پژوهش، این نتایج بر اساس  

باز  نقش مهمی در  توانندیمبا ایجاد شرایط و بازنگری در قوانین و مقررات  تولیدی یهاشرکت مدیران 

باز  بر  میرمستقیغ طوربه  تواندیم  منطقه آزاد اروند بنابراین؛ داشته باشندو کدگذاری دانش عینی  میتنظ

 رشد و تقویت که یامداخله  طیشرا  .باشد رگذاریتأث تولیدی یهاشرکت در  و کدگذاری دانش عینی    میتنظ

مک به ک کندی م تسهیل را تولیدی یهاشرکت  درو کدگذاری دانش عینی  میباز تنظ فرآیند ترع یسر

در منطقه آزاد   تولیدی یهاشرکتمی  توانا با جذب نیروهای فنی، رانی مد .شودی ممنطقه آزاد اروند ایجاد  

و نردبان  وب کاوی  ،ی کاومتن  ،یکاو داده  اکتشاف دانش، در کارکنان خواسته شود تا از داشته باشند.اروند 

و کدگذاری دانش   میباز تنظایجاد مراکز ها )شرکت خود  به مرتبط راهبردهای ؛ اما دن باش سهیمسازی 

 هستند سازمانی کنترلقابل  عوامل از و هاآن  درونی  عوامل جزء  و بازنگری در قوانین و مقررات( که عینی

تولیدی   یهاشرکت  بنابراین .بگذارند تولیدی یهاشرکت  دانش فنی ش یبرافزا زیادی بسیار تأثیر توانند یم

وضع کنند و مراکزی را  و کدگذاری دانش عینی    میباز تنظ منطقه آزاد اروند باید قوانین و مقرراتی را جهت

 دایر نمایند تا از این طرق بتوانند شرایط استخراج را فراهم کنند.  انجام این کارجهت  

 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت
دانش عینی   باز تنظیم و کدگذاریبرای  يیهاروش از چه  اول: سؤالمربوط به  ی ریگجهینت

 استفاده کرد؟  توانی مکارکنان 

  ی هانقشه مانند  دسترسقابل کدگذاری دانش عینی به معنی تبدیل دانش به اشکال کاربردی و 

  توان ی معینی را  دانش (.2011دالکرهاست )ده یچکدانش و  یهای بندطبقه  مفهومی، یهانقشه شناختی، 

...( و   اسناد و ،افزار نرم  ،هاروش  ،ها است یس ،هاداده دارد ) تریفنو  تریعقالن  ،ترینیعکدگذاری کرد و جنبه 

  (. 1396به نقل از عسگرانی و اصغری  (2010) )کبده استقابل ثبت و دسترسی  یخوببه  طورمعمولبه

را برای بازنمون عناصر دانشی پیشنهاد   ءگرایشاستفاده از رویکردهای  (2003) 1سو و هوانگ  میک

  اشیاء دانشی و برخی دیگر مانند میلتون یبندخوشه ( 2006) 2استانکوسکی و مورای محمد،  اند.کرده 

 . اندپرداخته نمودار محور و ماتریس محور    یهابهروش (  1395فرد )( و نظافتی، رشیدی و قیچی  2007)

این نتیجه با   ؛ کهراهبرد اکتشاف دانش است راهبردهای خودکار استخراج دانش عینی، نیمؤثرتراز 

تاشمن و   (،2010) 4کارلسون  (، 2005) 3گروبلینک و مالدنیک  (،1394) گرانیدو  شفیعی پژوهشنتایج 

 گرانیدو  8( و فونگ 2014) 7مادهب و چانگ چی  نیال ،(2013) 6پیازا  و استرومیر (،2012) 5ران دیگ
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شرکت شیمایی   کل سازی؛شرکت ال شرکت آرد خرمشهر؛ تولیدی مانند یهاشرکت  .همسو است (2018)

  شرکت نساجی بردیا جنوب؛  شرکت فرهنگ یدک اروند؛ شرکت تعاونی صحرای خرمشهر؛ فخر خرمشهر؛

شرکت پیشگامان   شرکت بازرگانی خیرالصفوه؛ شرکت رزمین روتس اروند؛ شرکت قیر آواد پارس اروند؛

ز این روش کدگذاری دانش عینی فناوری اطالعات و ارتباطات اروند و شرکت ارتباط همراه گویا اروند ا

  اکتشاف دانش،  و کدگذاری دانش عینی شامل: میباز تنظدر راهبرهای عملیاتی  تیدرنها .کنندی ماستفاده 

 نردبان سازی هستند.   ، وب کاوی ویکاومتن   ،ی کاوداده 

 

دانش عینی کارکنان   و کدگذاری  م یباز تنظدر  موفقیت دوم: سؤال مربوط به  ی ریگجهینت

 ؟دیدانی م عواملی چه با مرتبط را منطقه آزاد اروند در تولیدی و کنونی یهاشرکت 

برای   لزم  یهارساخت یز کردن فراهم با هستندکه منطقه آزاد اروند و مدیران عامل  سازنهیزم عوامل

 ایفا مهمی نقش تولیدی، یهاشرکت  در هابرنامه باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی و پشتیبانی از این 

باز تنظیم و در  اساسی نقش تولیدی  یهاشرکت  در اصلی متولیان عنوانبه  عامل رانیمد .کنندیم

مدیران شرایط را برای کارکنان خود فراهم کنند و این اطمینان را به   اگر کدگذاری دانش عینی دارند.

  رگذاریتأثبسیار    تواندی م محفوظ خواهد ماند  هاآنحقوق    بدهند که با اکتشاف دانش و کدگذاری آن،  هاآن

آموزشی گوناگون اهمیت اکتشاف دانش عینی و کدگذاری آن را برای   یهابرنامه  با توانندیم رانیمد باشد.

 در و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظ برای  را  مسیر   کنند و با ایجاد شرایط مساعد،  دوچندانکارکنان خود  

توجه به اینکه منطقه آزاد اروند نقش کلیدی در   با در منطقه آزاد اروند فراهم سازند.تولیدی  یهاشرکت 

اجازه فعالیت بدهد که توانایی تولید دانش را داشته   ییهاشرکت توسعه منطقه و کشور دارد بایستی به 

 میرمستقیغ طوربه  تواندیم آزاد اروند منطقه و کدگذاری کنند. میباز تنظخود را و یا بتوانند دانش  باشند

تولیدی    یهاشرکتباشد و برخی از   تأثیرگذار تولیدی یهاشرکتذاری دانش عینی در  و کدگ  میباز تنظ  بر

شرکت   شرکت الکل سازی طبی و صنعتی؛ شرکت تولیدی آرد خرمشهر؛ :ازجملهمنطقه آزاد اروند 

شرکت   شرکت زمزم؛ شرکت فرهنگ یدک اروند؛ شرکت تعاونی صحرای خرمشهر؛ شیمایی فخر خرمشهر؛

شرکت بازرگانی نور خوزستان و شرکت پیشگامان   شرکت رزمین روتس اروند؛ پارس اروند؛قیر آواد 

باز  در  میرمستقیغ طوربه  تواندیم که منطقه آزاد اروند  داشتند دیتأکفناوری اطالعات و ارتباطات اروند 

 فرآیند ترع یسر رشد  و تقویت که ی ا مداخله طیشرا باشد. هاآن  حالکمکدانش عینی  یو کدگذار  میتنظ

به کمک منطقه آزاد اروند   کندیم  تسهیل را تولیدی یهاشرکت  و کدگذاری دانش عینی در میباز تنظ

و کدگذاری دانش عینی نقش مهمی   میباز تنظدر  توانا با جذب افراد متخصص، رانی مد .شوند ی مایجاد 

  وب کاوی،  ،یکاو متن ،ی کاوداده اکتشاف دانش،  همانند ییهاروش باید از کارکنان بخواهند با  هاآن  دارند.

تولیدی منطقه آزاد    یهاشرکتو کدگذاری دانش عینی بپردازند و برخی از    میباز تنظو ... به    نردبان سازی

 .کنندی مو کدگذاری دانش عینی استفاده    میباز تنظبرای    هاروش اروند از این  

و کدگذاری دانش   میباز تنظایجاد مراکز تولیدی که شامل  یهاشرکت خود  به مرتبط راهبردهای

 توانندی م هستند سازمانی کنترلقابل  و درونی عوامل جزو و است عینی و بازنگری در قوانین و مقررات 

 بنابراین .داشته باشند تولیدی در منطقه آزاد اروند یهاشرکت  دانش عینی رشد بر زیادی بسیار تأثیرات
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 و کدگذاری دانش عینی دایر کنند و میباز تنظباید مراکزی را برای  تولیدی منطقه آزاد اروند  یهاشرکت 

  ی هاشرکت  قوانین و مقرراتی را برای خود وضع کنند تا همه کارکنان در این امر مهم شریک باشند.

شرکت رزمین    شرکت فرهنگ یدک اروند، شرکت تولیدی آرد خرمشهر،  تولیدی مانند شرکت زمزم آبادان،

شرکت پیشگامان فناوری اطالعات و   شرکت ارتباط همراه گویا اروند، قیر آواد پارس اروند، روتس اروند،

تان دارای مرکز  شرکت بازرگانی نور خوزسشرکت آذین چوب گستر مالمینه اروند و  ارتباطات اروند،

 .هستنداستخراج دانش عینی  

  کدگذاری دانش عینی،  باز تنظیم و یهابرنامه که شامل نبود  نمود اشاره  ،شرایط علّی به باید  در ادامه،

در اکتشاف دانش   توانندی ماز این موارد  هرکدام که  استو ضرورت حمایت مدیران عامل  یسازمانفرهنگ

 فرهنگ  محصول عنوانبه  و  بوده کردن احساس یا  دنیدقابلمعمولا  ی جوسازمان باشند. رگذاریتأثعینی 

( به این نتیجه رسید که رابطه بسیار قوی بین کدگذاری دانش  1998) 1کرو  وان .شودی م شناخته سازمان

 مانع یک گوناگون عقاید تجربه و بیان برای روانی امن فضای نبود وجود دارد. یسازمانفرهنگعینی و 

  که  است  سازمان  در  کارکنان رفتار تعیین در  مهم عامل یک عنوانبه یسازمان فرهنگ  .رودیم شمار به اصلی

 جمعی توافق  که گفت توانی م عبارتی  به است. قرارگرفته زیادی بسیار موردتوجه  محققین  سوی  اخیراا از 

 در دانش عینی و کدگذاری میباز تنظ توسعه و یارتقا باعث یسازمانفرهنگ که دارد وجود نکته این روی

  (، شالته 2004) 3، رابیر و شالتهپارک (،2004) 2شین  هایپژوهش مطلب با نتایج  نیا .گرددی م هاسازمان 

  (،2018) 7وی هان ژیو  ،(2017) 6، کلودیا و لویز فابیانو  (،2011)و همکاران  5کراس  ،(2006) 4و سمپل

 همخوانی دارد.   (2018)  9و هیالری   (2018)  8جین ترونین 

 

 کلی  یریگجهینت
  دانش،  و تولید اطالعات استمرار ،سوک ی از  .شودی م محسوب جدید  عصر  در تولید عامل نیترمهم  دانش 

 را جامعه در دانش و انباشت تولید انگیزه که است  اقتصادی و سیاسی نهادهای از ی امجموعه  وجود نیازمند
 یهامحرک  دارای و ریپذامکان را  دانش و اطالعات مبادله، و انتقال که نهادهایی نیهمچن نمایند. تأمین

 برای یکدیگر با هاآن  ترکیب و مختلف علمی یهاده یا تجمیع محض، دانش تولید تا نمایند کافی انگیزشی
 شودیم تبدیل ضمنی و عینی نوع دو به دانش اقتصاد، در دیگر، سوی از گردد. ممکن نو، یهای فناور  تولید

 در  آن نقش و نیعی دانش  ویژه  ت یاهم است. دانش آشکار از  بیشتر بسیار ضمنی دانش سهم و اهمیت که
 فعلی عصر در آموزش نهاد نقش فزاینده اهمیت باعث ،افزودهارزش  خلق و جدید یهای فناور خلق و تولید
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 همه بلکه ،شودی نم خلق پژوهشگران و دانشمندان از کوچکی توسط گروه تنها نیعی دانش زیرا است؛ شده
 مشارکت نیعی دانش تولید فرایند در توانندی م بالقوه طوربه  اقتصادی یهات یفعال اندرکاردست  نیروهای

 عامل  چند به  وابسته نیعی دانش تولید  در مشارکت  در  کار نیروی علمی یهات یموفق زانیم باشند. داشته
 بدون .است  ثمربخش  و  کافی ی هاآموزش  از برخورداری و  خالقیت  و خوداتکایی فرهنگ خودباوری، ازجمله

  است.  بیشتر دانش تولید  در مشارکت برای وی آمادگی باشد، بالتر کار نیروی سطح آموزش چه هر تردید

  آموزش،  حجم این ارائه که است آموزش کافی سطوح از برخورداری به کار نیروی تمام نیاز به معنای امر این

و   ارائهقابل  یهاآموزش  مختلف انواع بین از هوشمندانه انتخاب به نیاز هم و گسترده مالی تأمین به هم نیاز

 .دارد موردنظر آموزشی یهات یفعال برای ازیموردن یهاسازمان  یگذاران یبن به نیاز هم

آتی شناسايی کرده و   هایپژوهش برای  يیهانه یزمتوانستیم  پژوهش نتايج اين  بر اساس

 پیشنهاد دهیم:

  ی هاشرکت  نقش مهمی دارد،و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظمشارکت در  کهن یابا توجه به  .1

 بیاورند که تمام کارکنان در این امر مهم شریک باشند.   به وجودتولیدی شرایطی را  

  ها سازمان باعث ارتقاء و توسعه به اشترک گذاری دانش در  یسازمانفرهنگ کهن یابا توجه به  .2

 قرار کارکنان اختیار در  را خود دانش ،هاشرکت که مدیران عامل  گرددیمپیشنهاد  ،شود یم

 . گردد فرهنگ  یک  به تبدیل کار این  الگو، یک  عنوانبه  تا دهند

  ، استاکتشاف دانش  و کدگذاری دانش عینی، میباز تنظ برای راهکار بهترین کهن یابا توجه به  .3

و مراکزی را   شرایط انجام این کار را فراهم نمایند ،هاشرکت که مدیران عامل  گرددی مپیشنهاد 

 نمایند.   انجام این کار دایربرای  

و   دیآی م حساببهاشتراک گذاشتن دانش از عوامل کلیدی مدیریت دانش  کهنیابا توجه به  .4

که مدیران عامل   گرددیمپیشنهاد  کمک کند، و کدگذاری دانش عینی میباز تنظبه  تواندیم

 دسترسی که ییهایمشخط  و  مقرراتدانش را فراهم کنند و  یگذار اشتراک شرایط  هاشرکت 

 نمایند.  حذف  را  کندیم   محدود را  دانش  و اطالعات به افراد 

 که انجام شود خارج از منطقه آزاد اروند یهاشرکت  در تحقیقی چنین مشابه شودی مپیشنهاد  .5

خارج از    یهاشرکتتولیدی منطقه آزاد اروند و    یهاشرکت  از  حاصل نتایج بین تطبیقی بامطالعه

 .برد پی موجود یهاتفاوت  به منطقه آزاد

  و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظدر  رگذاریتأثمنطقه آزاد اروند از عوامل  کهن یابا توجه به  .6

  و کدگذاری دانش عینی  میباز تنظبرای چگونگی  آموزشی ی هادورهکه  گرددی م پیشنهاد ،است 

 کند. برگزار    هاشرکت برای کارکنان  
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 منابعفهرست  
 صنعتی دانشگاه انتشارات :تهران .خبرگان یدانش ضمن اکتساب :دانش تیریمد .1394.یدهقان مریم و  یماناخوان، پ

 .چاپ اول شتر،الک ام

 دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی. فرایندها و تواناسازها. دانش، تیریمد .1384.نیرحسیامامیرخانی، 

 چاپ چهارم. نشر دوران، جلد اول، و علوم تربیتی. قیق در روان شناسیهای تح روش .1388اسماعیل.  بیایانگرد،

صنعت  یدستاوردها و چالش ها کسب و کار، یریتمد یریتدانش مد. 1385ان. یمتولعلی  و لیع یان،ضور
 تهران. اطالعات و توسعه، یفناور یالملل ینکنفرانس ب  دومین یران.ا یمیپتروش

پیاده  بر مؤثر عوامل براساس مفهومی مدل ارائه. 1393سروش خسروی.و محمدعلی  ؛ شاه حسینی،جالل رضایی نور،
 فصلنامه مدیریت توسعه فناوری،سیستم.  همکاران شرکت های گروه دانش در مدیریت سیستم سازی

 .4شماره سال اول، 

الگوی راهبردهای مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی  .1393شهال سهرابی. و میرعلی سید نقوی،
شماره بیست  سال هفتم، پژوهش های مدیریت عمومی،مورد مطالعه شهرداری تهران(. مشاغل )و نوع 

 و ششم.

و شخصی سازی دانش بر  بررسی تاثیر راهبردهای کدگذاری .1395قنبر امیرنژاد.و فریبا  نظری، ؛منصور سعودی،
فصلنامه مدیریت اطالعات و  ادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.نوآوری و عملکرد ادارات ست

 .33- 50شماره چهارم، ص  سال سوم، دانش شناسی،

 بومی سازی کارهای و ساز .1394 .ضارلی ع و سعد آبادی، لی رضاع باباخان، ؛هدیم محمدی، ؛لیعحمدم شفیعی،

 علوم در ارتباطات و اطالعات آوری فن فصلنامه موردی، چند مطالعه رویکرد ایران در آوری فن

 .117-141ص ص  چهارم، شماره پنجم، سال ،تربیتی

مبانی نظری  لیتحل دانش سازمانی: یمستندساز .1395زهرا جعفرزاده کرمانی. ومحسن  ؛ نوکاریزی،لیمانس شفیعی،
 .2شماره  ،6سال  بداری و اطالع رسانی،پژوهش نامه کتا و راهبردهای عملی.

تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد  یبررس .1391مریم حرمحمدی.و اعظم تدین،  ؛حسین صفرزاده،
فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده  ل فارس(.مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شما) یسازمان 

 سال یازدهم، شماره اول. بهداشت یزد،

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان . 1396مرتضی اصغری. و رتضیم عسگرانی،
 شماره چهار، سال سوم، شبکه اطالعات کنفرانس های کشور(،شباک )ماهنامه . 4 شهرداری منطقه

 .23شماره پیاپی 

نظری و عملی  یمبان  .1395محمدرضا علم. وابراهیم  صالحی عمران، ؛مسعودصفایی مقدم،  ؛یداهلل مهرعلی زاده،
 چاپ اول. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز،علوم انسانی.  ( درو آمیخته یفیک می،پژوهش )ک

 یروش ساختار یککامپارس و استخراج دانش  یها یکتکن. 1395.فرد یچیقمراد  ومحمد  یدی،رش ؛ادرن  نظافتی،
 .63ـ  86 ،14شماره  ی،عموم یریتچشم انداز مد دانش. دهند یارائه م یمستندساز یرا برا

پژوهشکده  موردی مطالعه سازمانی: دانش مدیریت در مستندسازی نقش .1396نصرت ریاحی نیا.و  اطمهف نویدی،
شماره  مران اهواز،مطالعات کتابداری و علم اطالعات دانشگاه شهید چفصلنامه  سامانه های ماهواره.
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Abstract: The purpose of this research is to identify and explain how to re-establish and 

codify the objective knowledge of the employees and managers of the companies of the Free 

District of Arvand using the grounded theory. The grounded theory is a qualitative research 

method by which, using a data set, A theory develops. For data gathering, 25 in-depth 

interviews were conducted with the managers and staff of the firms in the Arvand Free Zone. 

The main criterion for determining the sample size was to achieve a theoretical saturation point. 

All sample size targeted study was selected. Encoding and analyzing data in three stages of 

coding axial and selective coding, and ultimately operational strategies for re-establishing and 

encoding objective knowledge, including exploration of knowledge, data mining, text mining, 

web mining and lading. As a result, the paradigm model of how to re-establish and codify the 

objective knowledge of companies the production of the Arvand Free Zone was formed. An 

important contribution to the redefinition and codification of knowledge is participation. 

Knowledge retention depends not only on the individual's ability but on the person's willingness 

to document knowledge. 

Keywords: Arvand Free Zone Companies, Knowledge, Knowledge Encoding, Knowledge 

Restoration, Objective Knowledge of Managers and Employees. 
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