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که نتایج است شده  پرداخته ها اثر این ویژگی ضریب تعیین به شانون، آنتروپی کمی روش از استفاده
، مدیریت شایسته منابع انسانی: ترتیب عبارتند از ها به این شرکت تر مهم  ویژگی 14دهد  نشان می
منابع مالی، مدیریت بهینه کار،  و کسب مناسب سازماندهی، استراتژي اي و هاي پروژه توانمندي توانمند،
دریافت به فناوري، مناسب هاي بازاریابی و فروش، استراتژي  هاي فنی و تولید، توانمندي توانمندي

 ،مناسب سازي نهادهاي حمایتی، شبکه هاي هدفمند از  دریافت کمکحمایتی دولت، هاي  مشوق موقع
   .هاي متمرکز ی و فعالیتمحیط سازمان توجه شایسته به ،ها استفاده مناسب از زیرساخت

  
  .محور، موفقیت، تحلیل محتوا، آنتروپی شانون هاي دانش شرکت: ي کلیديها واژه

  

  مقدمه - 1
تولید  امروزه .شود ثروت خلق به منجر که است ارزشمند زمانی فناورانه، نوآوري و پژوهش
در بازار جهانی  ماندگاري و بقا شرط بلکه انتخاب، یک نه دیگر فناوري، از استفاده با ثروت
 مسئوالن کالم شهادت به که است موضوعی بنیان اقتصاد دانشنیز،  ایران کشور در .]1[است 

 داشته مشغول خود به را توجه زیادي گذشته سال چند طی در باالدستی، اسناد و کشور ارشد

 تجاري باید سودآور و موفق وکار یک کسب به شدن تبدیل براي ها از طرفی ایده. ]2[ است

توان گفت موتور محرك  میبه عبارتی  .]3[ امیدوار بود نوآوري از ثروت خلق به تا شوند
محوري هستند که نقش  تر، دانش بنیان و یا به عبارت جامع هاي دانش بنیان، شرکت اقتصاد دانش

افزایی علم و ثروت، توسعه  ها در هم این شرکت. کلیدي در توسعه این نوع اقتصاد دارند
سازي نتایج تحقیق و توسعه در  محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادي و تجاري اقتصاد دانش
هاي  ذاتی و ویژگی هاي خطرپذیريسفانه به دلیل أاما مت. ]4[هاي برتر نقش دارند  حوزه فناوري

ها، تداوم رشد و پایداري آنهاست و به  هاي موفقیت این شرکت خاص خود، یکی از چالش
وامل ع در این میان، .]5[ چندان زیاد نیست ،محور موفق پایدار هاي دانش عبارتی تعداد شرکت

 ها، مشخصهدر توان عوامل موفقیت را  به عبارتی می. ]6[ثرند ؤها م اري در موفقیت سازمانبسی

 سازمانی هاي فرصت نهفته منافع تحقق به منجر دانست که متغیرهایی و ها فعالیت حوزه شرایط،

در این بین،. ]7[ کنند میپیدا  دست سازمان رقابتی موفقیت موضع به ترتیب بدین و ندشو می
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 گرفتن قرار هم کنار فناوري در قالب شرکت دانشی، مستلزم سازي تجاري و توسعه در موفقیت

کنند که محیط  محور ادعا می هاي دانش ضمن اینکه مدیران شرکت .]3[است  متعددي عوامل
 مؤثرها  آن عوامل مختلفی در موفقیت و شکست این شرکت تبع بهفعالیت آنها متفاوت است و 

 و یندهاافر طور اساسی به که دارد وجود بین این در نیز باریکی نکته .]44 ، ص8[هستند 
توسعه  جهان پیشرفته کشورهاي در نوین هاي فناوري و محصوالت سازي تجاري الگوهاي
 سازي تجاري به منجر یافته توسعه کمتر کشورهاي در آنها از استفاده یالزام طور  بهو اند یافته

 راه سر بر توسعه حال در کشورهاي در متعددي هاي چالش و عوامل که ، زیراشود نمی فناوري

 به. ]9[ شود پیشرفته یافت نمی کشورهاي در آنها از بسیاري که قرار دارد فناوري سازي تجاري

 ایران، نظیر توسعه حال در کشورهاي در سازي فناوري تجاري هاي چالش حل سبب براي همین

هاي  فناوري و شناخت دقیق شرکت سازي تجاري الگوي دهنده تشکیل اجزاي شناخت با باید
کشور، مد  بومی و نهادي هاي زمینه مناسب با الگوي محور داخلی و تحلیل مطالب آنان، دانش

هاي  شرکت با توجه به اهمیت روزافزون موضوع از این رو .]11؛ 10[ نظر قرار گیرد
پژوهش جامعی که این موضوع را متناسب با شرایط  ، خألکشور  محور موفق در آینده دانش

  .کشور وجود دارد علمیداخلی کشور پوشش دهد، در ادبیات 
در این پژوهش تالش شده است تا با تکیه بر تحلیل محتواي مقاالت ایرانی متناسب با 

در داخل  ها هاي موفقیت این نوع شرکت ها و شاخص ترین ویژگی محور، مهم اي دانشه شرکت
 روش و رویکرد همچنینو  موضوعی نظر از حاضر پژوهش بودن جدید. استخراج شود کشور

در ادامه پس از پرداختن به مبانی نظري و پیشینه پژوهش، با  .است تأکید قابل ها داده تحلیل
آنتروپی شانون و کاربرد آن در  همچنین و اي متناسب با آن تحلیل شبکه، روش تحلیل محتوا

  .شویم این پژوهش بیشتر آشنا می
  

  مبانی نظري - 2
، مفاهیم محور دانشهاي  راستا با کلمه شرکت در متون علمی و همچنین ادبیات معاصر، هم

اي زایشی، ه هاي نوپا، شرکت هاي یادگیرنده، شرکت هاي کوچک و متوسط، سازمان شرکت
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نظر   به .]12[ بنیان ارتباط و همپوشانی دارد هاي نوفناوري صنایع با فناوري باال و شرکت
رسد در یک نگاه جامع، معیارهاي جدید بودن فناوري و ظهور صنایع جدید در قالب  می

ها، استقالل  ها، اندازه شرکت تعریف بخش و فناوري باال یا متوسط، جوان بودن شرکت
برداري از دانش فنی جدید یا فناوري و تمرکز  ها که به بهره موضوع فعالیت شرکتها،  شرکت

هاي  هاي اصلی شرکت سسان، بیانگر ویژگیؤبر تحقیق و توسعه اشاره دارد و ویژگی م
سسات ؤها و م نامه ارزیابی و تشخیص شرکت آیین«با براساس  .]4[محور هستند  دانش
هاي  نامه شامل سه دسته، شرکت موضوع این آیین  هاي شرکت، 1394در سال » بنیان دانش

هاي صنعتی داراي فعالیت  هاي نوپا و شرکت بنیان، شرکت تولیدکننده کاالها و خدمات دانش
هاي عمومی و اختصاصی مشخصی داشته و در حیطه  باشند که شاخص بنیان می دانش
هاي  شرکت«کر است اصطالح همچنین الزم به ذ .]13[ هاي خاصی فعالیت دارند فناوري
 .]14[شود  ندرت یافت می المللی به با این مفهوم در ادبیات بین» محور دانش

قانون حمایت از «محور فراتر از تعریف استاندارد  تعریف این پژوهش از شرکت دانش
رسد تعریف زیر  گرفته، به نظر می هاي صورت براساس بررسیاست که » بنیان هاي دانش شرکت
ه شده در ئناسب با شرایط کشور ایران بوده و ممکن است در برخی موارد با تعاریف اراکه مت

هاي  تعریفی مناسب براي شرکت .]15[ هایی داشته باشد ها یا تفاوت متون علمی مشابهت
که بخشی از منابع خود  خصوصی هعمدطور  بههاي جوان و مستقل  شرکت«: باشدمحور  دانش

بخش بزرگی از نیروي انسانی آنها را افرادي با توان . دهند تصاص میرا به تحقیق و توسعه اخ
دهند و بیشتر به وسیله یک کارآفرین و یا گروهی از  علمی و تخصصی باال تشکیل می

برداري تجاري از یک ایده خالقانه  شوند که تمرکز آنها بر توسعه و بهره کارآفرینان تشکیل می
ک دانش فنی تکنولوژیک توسعه یافته است که در بیشتر موارد یا نوآورانه است و نیز بر پایه ی

یندهاي ایندهاي نوآورانه در محصوالت، خدمات یا فراهاي متوسط یا پیشرفته و یا فر از فناوري
  .]4[» کنند خود استفاده می
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  پیشینه پژوهش - 3
مؤثر بر سرنوشت صنایع پیشرفته وجود ندارد،  عاملدهد که تنها یک  مطالعات کوپر نشان می

ابعاد سرمایه انسانی،  همچونهاي متعدد  بلکه موفقیت این صنایع به ابعاد گوناگون و زمینه
 پژوهشسرنگی و همکارش در . ]16[ بستگی داردهاي صنعت و سرمایه مالی  مدیریت، قابلیت

نویسندگان  .]17[ اشاره کردند اندازه شرکت، سنّ شرکت و تجربه پیش از ورود آن خود به
 آنان با مطالعه. بنیان پرداختند هاي نوفناوري به موفقیت سازمانی شرکت پژوهشیدیگري در 

 استراتژي جمله از سازمانی داخل عوامل که رسیدند نتیجه این به نروژي هاي شرکت روي

 موفقیت بر توجهی قابل تأثیر سازمانی محیط و مدیریتی تیم فناوري، وکار، استراتژي کسب

 که است کرده اشاره نتیجه این به پژوهشگر دیگري .]18[دارد  بنیان نوفناوري هاي شرکت

 بنیان فناورينو هاي شرکت خلق در زیادي تأثیر منطقه یک و نهادهاي حمایتی نوآوري ظرفیت

 صنایع در که ایتالیایی جدید هاي شرکت بررسی با خود مقاله در کلمبو و همکارانش .]19[دارد 

 تخصصی دانش داشتن با انسانی سرمایه که نتیجه رسیدند این به داشتند، فعالیت برتر فناوري با

اندازه اولیه شرکت دارند  بر زیادي بسیار مثبت تأثیر مدیریتی، کارآفرینانه تجربیات و اي حرفه و
اشاره  آن هاي حمایتنقش ویژه دولت و  به در مقاله خود همکارانش نیزهسو و  گنگ یو .]20[

مقاالت فارسی شناسایی شده در راستاي هدف  تمام، 1همچنین در جدول  .]21[ کردند
  .ه شده استئپژوهش ارا
  محور ایرانی هاي دانش هاي شرکت مرتبط با ویژگیشناسایی شده هاي  پژوهش  1 جدول

  پژوهش  ردیف  پژوهش  ردیف
1  ]22[  10  ]30[  
2  ]23[  11  ]31[  
3  ]6[  12  ]5[  
4  ]24[  13  ]32[  
5  ]25[  14 ]33[  
6  ]26[  15   ]34[  
7  ]27[  16 ]35[  
8  ]28[  17 ]36[  
9  ]29[  18  ]37[  
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هاي  از جنبه خارجی و داخلی پژوهشگران مختلف دهد بندي پیشینه پژوهش نشان می جمع
 طور کلی گفت، توان به اما می. اند محور پرداخته هاي دانش هاي شرکت متنوع به ویژگی

طور  بهبندي هستند و  ها در قالب سه بعد فردي، سازمانی و عوامل محیطی قابل دسته ویژگی
هایی  ویژگی. باشد قابل مشاهده می پژوهشموضوعاتی همچون موارد زیر در ادبیات  هعمد

مدیریت توانمند، منابع مالی، شناخت مناسب بازار و مشتریان، بازاریابی مناسب،  همچون
 مقررات حمایتی، و هاي استراتژیک، قوانین تعامل پایدار کارکنان، توانمنديساختار مناسب، 

  ... .معنوي و  هاي حمایت
  

  پژوهش شناسی روش - 4
 محور دانشهاي  هاي شرکت ویژگی و اکتشاف شناسایی ،پژوهش این کلی هدف که جایی آن از

، شود می استفاده پژوهش این در که است و روشی بنیادي هدف، نظر از موفق ایرانی است،
براي . ی پرداخته استبه رویکرد کیفی و سپس کم نخستبوده که  آمیخته پژوهش روش

ی به منظور تعیین مرحله کیفی از رویکرد تحلیل محتوا استفاده شده و در پی آن در فاز کم
. از روش آنتروپی شانون استفاده شده است ،عوامل شناسایی شده )اهمیت( و وزن ضریب اثر

هاي  ویژگی حوزه مقاالت یافت شده در طریق از اطالعات آوري تر، جمع طور دقیق به
 شده بندي جمع و بررسی، تحلیل از پس موفق ایرانی است که در نهایت محور دانشهاي  شرکت

 .شده است سازماندهی تحلیلی خطی شیوه اساس بر گزارش و

 اجماع مورد اما آنچه است، بوده بحث موردآغاز از کیفی مطالعات در اعتبارسنجی نحوه

 تأیید در خبرگان نظر از استفاده مطالعات با این اعتبارسنجی است، بیشتر پژوهشگران

پژوهش براي اعتبارسنجی  این در به این ترتیب. ]105 ص، 38[ باشد پژوهش می دستاوردهاي
 شامل خبرگان این. است شده استفاده )خبرگان(نظر گروه کانونی پژوهش  از الگوي پیشنهادي

نفر از  3است که شامل  پژوهش مشاوران نیاز، به توجه با همچنین و مقاله اصلی نویسندگان
بنیان موفق  مدیرعامل شرکت دانش 3اساتید موضوع کارآفرینی و تکنولوژي دانشگاه و 

  .باشند می
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را  0.78از ضریب کاپا استفاده شد که این شاخص عدد  براي ارزیابی پایایی پژوهش
همچنین در ارتباط با روایی . ه توافق باال بین دو مرورگر استدهند که نشان گزارش کرد

و انجام دادن  کارگیري نظر خبرگان این حوزه مند و به با طراحی نظامکه  نیز باید گفت پژوهش
سوسازي یا چندجانبه نگري، اعتباریابی  سه هایی همچون تکنیکباره و اعمال  اصالحات چند

 به عبارتی براي، ید شدأیبررسی و ت ، و مرور همتا، اعتبار پژوهشافراد وسیله بهی یا بازبین

 و 1مقبولیت شامل الزم هاي کیفی، بررسی پژوهش خاص معیارهاي با اعتبار نتایج از اطمینان
خبرگان و  وسیله به بازنگري هاي روش از مقبولیت افزایش براي. گرفت صورت 2یدأیت قابلیت

به  طبقات پایانی، مرحله در ید نیزأیت قابلیت براي. شد استفاده متخصصان این حوزهبرخی از 
 اعمال پیشنهادي نکات برگردانده و یدأیت و بازبینی منظور خبرگان به از نفر چند به آمده دست

براي  4ناناظر بازنگري و زمینه با 3مداوم ن، درگیرياتجربه محققکه الزم به ذکر است  .شد
ادامه مطالبی پیرامون  در. کرد بسیاري کمک روند این مباحث، به صحیح کدگذاري و کردن پیاده
   .شود ه میئتحلیل محتوا و آنتروپی شانون ارا روش

 روش از توان می متون از اي مجموعه متن یا یک در موجود آشکار پیام محتواي بررسی براي

 هاي به داده هاي کیفی داده تبدیل روش توان می به نوعی را روش این .استفاده کرد محتوا تحلیل

هاي مربوط به روش اسنادي در پژوهش  تحلیل محتوا از تکنیک .]39[کرد  قلمداد ی نیزکم
براي بررسی متون و مرور ادبیات  روش تحلیل محتواطور کلی  به. باشد علوم اجتماعی می

هاي  است براي گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده پژوهشیو روش  شود معرفی می
پژوهشگر به این معنا که ی است روشی کم هعمدطور  بهتحلیل محتوا . استخراج شده از متن

 کند محتواي مورد نظر خود را کدگذاري کرده و تعداد این کدها را از نظر کمی تحلیل می
]40.[ 

 پژوهش هاي یافته از گذشته هاي پژوهش پشتیبانی زانمی شانون، آنتروپی روش از در این میان

، معیاري است براي مقدار عدم اطمینان روش فوق. گیرد میمورد بررسی قرار  آماري صورت به
در صورت  اي که این عدم اطمینان گونه  به) pi(یک توزیع احتمال گسسته  وسیله بهبیان شده 

                                                           
1. Credibility 
2. Confirmability 
3. Prolonged engagement 
4. External checks 
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این  .]119 ، ص41[پخش بودن توزیع، بیشتر از موردي است که توزیع فراوانی تیزتر باشد 
هاي  روش، یک مفهوم با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیکی، نظریه اطالعات و مباحث داده

هاي یک ماتریس  وقتی که داده. شود ، براي بررسی عدم اطمینان محسوب می)متنی(کیفی 
تواند براي ارزیابی  طور کامل مشخص شده باشند، روش آنتروپی شانون می گیري به تصمیم
 هرچه که است استوار پایه این بر روش این اصلی ایدهبه عبارت دیگر، ، دها به کار رو وزن

است  برخوردار بیشتري اهمیت از شاخص آن باشد، شاخص بیشتر یک مقادیر در پراکندگی
براساس  ،با توجه به صالحدید خبرگان و نوع شیوه پژوهش پژوهشدر این  .]124 ، ص42[

 پشتیبانی میزان تعیین و محور هاي دانش هاي شرکت ویژگی یتحلیل کم به شانون آنتروپی روش

 3 ترتیب بهها  شاخص اوزان محاسبه براي نابراینب. ه شدپرداخت عوامل از گذشته هاي پژوهش
  :]125 ، ص41[ شود می عمل زیرگام 
براي هر پدیده تصادفی یک توزیع با احتمال زیر در نظر گرفته  نخست :گام اول - 

=     .دشو و سپس آنتروپی آن محاسبه می شود می    ∑         ;  ∀  ,    =  1   ( ) 

  = −      . Ln     
   , ∀   

   : ام jآنتروپی شاخص 

 m :ها تعداد گزینه

   : ام iمقدار احتمالی ارزش شاخص از دید گزینه 

     :نماد لگاریتم نپر یا لگاریتم طبیعی
    : کثابت براي تعدیل آنتروپی بین صفر و یمقدار 

گزینه  3یعنی براي کمتر از  ؛است  m≥3هاي تصمیم اصوال در ماتریس الزم به ذکر است
= )  :از این روشود،  چندان مطرح نمی 3 >  = 2.7 → ln( ) > 1 → 1   ( ) < 1  →   0 ≤  ≤  1) 
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عدم اطمینان یا   dمقدار  .دشو سپس درجه انحراف هر شاخص محاسبه می :گام دوم - 
=   . کند ام بیان می jدرجه انحراف را براي شاخص  1 −    ;  ∀   

=    . آوریم دست میه شاخص را با استفاده از رابطه زیر بوزن هر  درنهایت: گام سوم -    ∑       , ∀   
  

  ها نتایج و تحلیل داده - 5
هاي  ، ویژگی2 در جدول .دشنتایج زیر حاصل  نیاز، مورد هاي داده بررسی و گردآوري از پس

ه ئارا 1با جدول  براساسیافت شده مقاله فارسی  18تحلیل محتواي  از حاصلشناسایی شده 
 ها یا ویژگی ها لفهؤبه صورت مستقیم به م در برخی مقاالتکه  الزم به ذکر است .شده است

در جدول این موارد اشاره شده بود و در برخی دیگر به کدهاي مفهومی اشاره کرده بودند که 
باید آنها را  نیاز مورد هاي داده بررسی و گردآوري از پس به عبارت دیگر ،تجمیع شده است 2
کرد که در این پژوهش براي  بندي دسته مشخص و یا کدهاي معنایی صورت واحدهاي به

گانه  سهبندي  از روش کدگذاري و مقوله هاي نهایی تحلیل و همچنین ارائه یافته و مرحله تجزیه
گام اصلی کدگذاري باز شامل  سه ها داده تحلیل براي به عبارت دیگر، بهره گرفته شده است

نتایج بخش کیفی  .است شده برداشته ها لفهؤشناسایی شواهد، شناسایی مفاهیم و آشکار کردن م
  .ه شده استئراا 2در قالب جدول 

  
محور موفق شناسایی شده  هاي دانش هاي شرکت ویژگیبندي  طبقه  2 جدول  

  در مقاالت تحلیل شده
 ها لفهؤم کدهاي مفهومی

  مدیریتی قدرت مدیریت عمومی -مدیر شخصیتیقدرت  -مدیر قدرت ذهنی
 استراتژي فناوري چگونگی کسب فناوري -فناوري توسعه هاي فعالیت -پذیري انعطاف

کار  و مدل کسب -اسناد باالدستی سازمان - تعیین راهبرد و کارکرد سازمان
  کنترل و ارزیابی شرکت -مناسب

  استراتژي کسب و کار

  منابع مالی  گذار خطرپذیر ارتباط خوب با مراکز سرمایه - قدرت جذب سرمایه
  منابع انسانی  سطح درك عمومی -ثرؤهمکاري م -تخصص
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 ها لفهؤم کدهاي مفهومی

  محیط سازمانی  PESTعوامل محیطی  -کنندگان مینأت -رقبا
  هاي فنی و تولید توانمندي مزیت رقابتی محصوالت -ایده مناسب - تحقیق و توسعه

  هاي بازاریابی و فروش توانمندي توجه به نیاز مشتري –روابط دوستانه با مشتري  - توزیع و فروش
حقوقی و قانونی ل ئتوجه به مسا -مدیریت ریسک  -سازماندهی شرکت

 ها محور بودن فعالیت پروژه - شرکت

اي و  هاي پروژه توانمندي
  سازماندهی

  هاي متمرکز فعالیت داشتن برند تخصصی -تجربه مناسب قبل از کارآفرینی -  حوزه تخصصی
هاي  هاي دولتی به شرکت واگذاري پروژه -نقش دولت در بازارسازي

 محور دانش

ی هاي حمایت ها و سیاست مشوق
  دولت

  نهادهاي حمایتی مراکز شتابدهی -رشد مراکز -هاي علم و فناوري پارك
  هاي مناسب زیر ساخت آزمایشگاهی تجهیزات - زیربنایی عوامل -الزم هاي زیرساخت

سازي و  شبکه -المللی سازي بین شبکه -ارتباط با اساتید علمی و مراکز صنعتی
  شرکاي تجاري -هاي کوچک و بزرگ ارتباط قوي بین شرکت

  سازي شبکه

  
الزم به ذکر . از روش مصورسازي استفاده شده است براي انتقال بهتر مفاهیم 1در شکل 

 ها شبکه افزارهایی که براي ترسیم نگاشت علمی و نقشه دانش یکی از ابزارها و نرمکه است 
بر  این شکل. از آن استفاده شده است 1شکل که در  ]43[است  1گفیافزار  رود، نرم به کار می

 که ترسیم شده است ویژگی شناسایی شده در مقاالت 14ارتباط بین  اي و تحلیل شبکه مبناي
میزان نیز هاي رسم شده  فراوانی هر ویژگی است و اندازه خط  دهنده حجم هر دایره نشان

  . دهد ها با هم را نشان می اشتراك ویژگی
   

                                                           
1. Gephi 
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  شناسایی شدههاي  نقشه میزان اشتراك و حجم ویژگی  1 شکل

  
با  »مدیریتی«لفه ؤو همچنین م »منابع انسانی«لفه ؤبا م »مدیریتی«لفه ؤم بیشترین اشتراك میان

و کمترین اشتراك مربوط به  »9«است با وزن  »اي و سازماندهی هاي پروژه توانمندي«لفه ؤم
هاي  فعالیت«با  »استراتژي فناوري« ،»بازاریابی و فروشهاي  توانمندي«با  »استراتژي فناوري«

با  »تولید و فنی هاي توانمندي« ،»هاي مناسب زیرساخت« با »محیط سازمانی« ،»متمرکز
 ،»هاي مناسب زیرساخت«با  »فروش و بازاریابی هاي توانمندي« ،»هاي مناسب زیرساخت«
و  »هاي مناسب زیرساخت«با  »هاي متمرکز فعالیت« ،»نهادهاي حمایتی« با »هاي متمرکز فعالیت«
تحلیل  براساسهمپنین  .اند داشته »0«است که وزن  »سازي شبکه«با  »هاي مناسب زیرساخت«

ها  لفهؤم بیشتردهد  است که نشان می 85/11طور میانگین عدد  لفه بهؤافزار گفی، درجه هر م نرم
 6درجه ، دهد نشان می نیز 2شکل  که طور  اند و همان تکرار خوبی داشته ها هقالدر تمامی م
، »کار و استراتژي کسب«، »مدیریتی« لفهؤم 6بوده؛ یعنی به عبارتی  13ها عدد  لفهؤمورد از م

اي و  هاي پروژه توانمندي«و » هاي فنی و تولید توانمندي«، »منابع مالی«، »منابع انسانی«
 .اند داشتههاي دیگر خود ارتباط  لفهؤمتمامی  با» سازماندهی
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  هاي شناسایی شده درجه توزیع ویژگی  2 شکل

  
 آنتروپی روشگانه  سههاي  گام ازبا استفاده  در ادامه طور که اشاره شد  همان همچنین

 3در جدول  آماري صورتبه  ها لفهؤتکرار و فراوانی م میزان ،نیز براي دقت بهتر کار شانون
  .شود ه میئارا

  

  هاي شناسایی شده لفهؤم بر بررسی شده هاي همقال تأکید میزان تعیین  3 جدول

    عدم اطمینان   فراوانی  ها ویژگی
ضریب 
    اهمیت

  رتبه

  2 0/028629 0/859719 2/48491-  12  مدیریتی
  5 0/066685 0/673239 1/94591-  7 فناوري استراتژي

استراتژي 
  کار و کسب

9  -2/19722 0/760188 0/048941 4  

  4 0/048941 0/760188 2/19722-  9  منابع مالی
  1 0/022977 0/887412 2/56495-  13  منابع انسانی
  9 0/12651 0/380094 1/09861-  3  محیط سازمانی

هاي فنی  توانمندي
  و تولید

9  -2/19722 0/760188 0/048941 4  

هاي  توانمندي
  بازاریابی و فروش

7  -1/94591 0/673239 0/066685 5  
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    عدم اطمینان   فراوانی  ها ویژگی
ضریب 
    اهمیت

  رتبه

هاي  توانمندي
اي و  پروژه

  سازماندهی
11  -2/3979 0/829615 0/034772 3  

  9 0/12651 0/380094 1/09861-  3  هاي متمرکز فعالیت
ها و  مشوق
هاي  سیاست

  حمایتی دولت
6  -1/79176 0/619906 0/077569 6  

  7 0/090443 0/556827 1/60944-  5  نهادهاي حمایتی
 هاي زیرساخت
  مناسب

4  -1/38629 0/479625 0/106198 8  

  8 0/106198 0/479625 1/38629-  4  سازي شبکه

  
  گیري نتیجه - 6

 دراز این رو . اي است حایز اهمیت ویژه محور دانشهاي  هاي شرکت ترین ویژگی تعیین مهم

 انجام بامحور  هاي دانش شرکت هاي موفقیت ویژگی عمیق بررسی با تا شد تالش پژوهش این

با  .شود استخراجایرانی  موفقمحور  دانشهاي  هاي شرکت ویژگی ،شناسایی شده مطالعه هجده
آنتروپی  براساسشاخص شناسایی شد که  14تحلیل محتوا،  براساسو  انجام شدهبررسی 

منابع انسانی شایسته، مدیریت  عبارتند ازمحور  هاي دانش در شرکتها  ترین ویژگی شانون، مهم
کار، مدیریت بهینه  و اي و سازماندهی، استراتژي مناسب کسب هاي پروژه توانمنديتوانمند، 

هاي بازاریابی و فروش، استراتژي مناسب  هاي فنی و تولید، توانمندي منابع مالی، توانمندي
هاي هدفمند از نهادهاي   هاي حمایتی دولت، دریافت کمک موقع مشوق فناوري، دریافت به

ها، توجه شایسته به محیط سازمانی  ناسب، استفاده مناسب از زیرساختسازي م حمایتی، شبکه
منتج از  هايها و پیشنهاد به تحلیل این ویژگیطور مختصر  در ادامه به .هاي متمرکز و فعالیت

  .شود آنان پرداخته می
ثر و سطح ؤداراي تخصص، همکاري م هعمدطور  بهمنابعی هستند که  ،منابع انسانی شایسته

و گیرند  ثر از این منابع انسانی شکل میؤهاي م اي که تیم گونه عمومی مناسب هستند؛ بهدرك 
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 از این رو .هستندمتخصص در زمینه بازار  و ثیرگذارأت تخصصبرخوردار از  معموالً
سیس، براي جذب و نگهداري کارکنان شایسته أمحور باید از همان ابتداي ت هاي دانش شرکت

طور  هاي مختلفی دارد، اما به مشخصه نیز مدیریت توانمند. اشته باشندخود، برنامه مناسبی د
 قدرت ذهنیمحور داراي  هاي دانش توان گفت یک مدیر توانمند در حوزه شرکت خالصه می

و مدیرانی که بتوانند  باشد میاثرگذار و قدرت مدیریت عمومی شرکت  شخصیتیقدرت  برتر،
هاي  توانمندي .]44[ تر خواهند بود تقویت نمایند، موفقها را در خود ایجاد و یا  این ویژگی

ل حقوقی و قانونی ئ، توجه به مسامدیریت ریسک، اشاره به پارامترهاي اي و سازماندهی پروژه
زم است ها دارد که ال فعالیت بیشترمحور بودن  شرکت و در یک کالم توجه ویژه به پروژه

در راستاي  مدیریت پروژه در تیم کاري خودل ها، ضمن پرورش اصو مدیران این نوع شرکت
استراتژي ها، داشتن  یکی دیگر از ویژگی .تعامل هر چه بهتر با کارفرمایان نیز کوشا باشند

هاي کالن و خرد تعریف راهبرد انداز و براي خود چشم ها این شرکت. است کار و مناسب کسب
زمون و خطا و کسب مشاوره از ضمن اینکه با آ .کوشند کنند و در راستاي تحقق آن می می

 کنند و نسبت به خود را طراحی می کار مناسب و مدل کسب هاي موفق مشابه، دیگر شرکت
کنند مدیریت  سعی می محور موفق هاي دانش شرکت .مداوم خود پایبند هستندکنترل و ارزیابی 

جذب سرمایه را  هاي مختلف اي که راه گونه به، خود داشته باشند منابع مالی اي براي بهینه
ضمن اینکه . دهند کنند و بستگی به شرایط هر ساله، وزن هر روش را تغییر می پیگیري می
شده را به  مینأگذار خطرپذیر تعامل خوبی داشته باشند و منابع ت کنند با مراکز سرمایه سعی می

 هاي فنی و تولید توانمندي .هاي مختلف شرکت تخصیص دهند صورت هدفمند به بخش
کت اشاره به واحد تحقیق و توسعه قوي، ایده مناسب ایجاد شرکت و تولید محصوالت و شر

ها نیز  خدمات با ارزش افزوده ویژه براي مشتري دارد که سبب مزیت رقابتی این نوع شرکت
هاي  نیز شرط بقا و استمرار حتمی این نوع شرکت هاي بازاریابی و فروش توانمندي .شود می

توجه ویژه به نیاز مشتري، توزیع و فروش مناسب و در یک کالم،  دانشی است که سبب
 هاي پذیري، فعالیت نیز اشاره به انعطاف استراتژي فناوري .شود مدیریت ارتباط با مشتري می

ه هر شرکتی متناسب با نوع ک ]256 ، ص45[ فناوري و چگونگی کسب فناوري دارد توسعه
محور نسبت به  هاي دانش همچنین شرکت .را دارد فناوري به کار برده شده، شرایط خاص خود
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به عبارتی پیگیري اخبار تحوالت اثرگذار ، هاي اطراف خود کامال هوشیارند محیط و فرصت
ها از  این نوع مشوق و هدفمند دریافت به موقعو  و نهادهاي حمایتی هاي دولتی سیاست

سازي  رویکرد شبکهاست  الزم به ذکر .شود ها محسوب می شرایط موفقیت این نوع شرکت
سازي و  شبکه خأل اما ]46[ باشد مؤثر میبسیار هاي پیشرفته  ویژه در مورد توسعه فناوري به

ها و  قدرت تعامالت و مذاکره در حوزه دانش و فناوري کامال مشهود است و سازمان
 دادن یلتشک. سازي مناسب هستند هاي فعال این حوزه نیز به تبع آن، گرفتار عدم شبکه شرکت

 ها، شرکت کارآفرینانه دانشجویان، همکاري ایجاد براي خارجی و داخلی قوي هاي شبکه

کنندگان و شرکاي تجاري ضروري است  کنندگان، عرضه مینأخارجی، ت کارآفرینان سسات،ؤم
توجه و  ها استفاده مناسب از زیرساخت .هاي دانشی موفق است هاي شرکت که یکی از ویژگی

از  همچون عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژیکی محیط سازمانیعوامل شایسته به 
در حوزه  هاي متمرکز فعالیتداراي  هاي دانشی موفق است که معموالً هاي شرکت دیگر ویژگی

  .توانند براي خود و محصوالت خود، برند تخصصی ایجاد کنند تخصصی خود هستند و می
هاي  تواند به شرکت شنهادهاي مطرح شده در باال میو پی پژوهشتوجه به نتایج این 

الزم به ذکر است در  .دکنمحور در جهت رسیدن به موفقیت پایدار کمک قابل توجهی  دانش
اد نه نظر و تعد توان به دسترسی سخت به مقاالت مورد ، میپژوهش  ارتباط با محدودیت

حاصل بررسی مطالعات ، پژوهشاین در هاي شناسایی شده  ویژگی. چندان زیاد آنان اشاره کرد
ها متناسب با شرایط  شاید برخی از این ویژگی رسد سال گذشته است که به نظر می 10حدود 

ویژگی مهم شناسایی  14 ،شود پژوهشگران دیگر پیشنهاد می از این رو. امروز تغییر کرده باشد
این نوع  متناسب با شرایط روزها را  ند و این ویژگیکنشده را به صورت میدانی نیز بررسی 

  .نمایند بررسی و حتی به تفکیک صنایع مختلف ها شرکت
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