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 چکیده
توان نقشی حیاتی دانست، زیرا امروزه جایگاه و نقش کسب و کارهای دانش بنیان در توسعه و پیشرفت کشور را می

های نوآوری را دارا هستند هدف این پژوهش ارائه ها عالوه بر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی باال، ظرفیتاین نوع سازمان
های دانش بنیان است. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی اده بنیاد در شرکتمبتنی بر نظریه د راهبردمدلی برای اجرای 

در بخش کیفی مصاحبه عمیق و در بخش کمی، ها داده آوری ابزار جمع ، و)کیفی و کمی( با استفاده از نظریه داده بنیاد
کارکنان  از کمی بخش درهای دانش بنیان و مدیران شرکتاز کیفی بخش پرسشنامه است. جامعه آماری نیز در 

 ، با تکنیک گلوله برفیهدفمندگیری نمونه از و استتشکیل شده های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس شرکت
 لیو تحل هیتجزکدگذاری باز، محوری و انتخابی، مصاحبه عمیق،  11های گردآوری شده حاصل از است. دادهاستفاده شده 

ت ساختاری به روش حداقل دالرویکرد مدلسازی معااز  . در روش کمیه استدیاستخراج گرد نهایی مدل و ندشد
مقوله محوری در مدل این تحقیق:  تناسب ، ها. براساس تحلیل دادهمورد تحلیل قرار گرفت (PLS) مجذورات جزئی

گیری صحیح و به موقع، هستند. در پایان به بررسی راهکارهای تصمیم راهبردی، ترجمه موفق راهبردها، اطمینان از
 پرداخته و همچنین پیشنهادهایی در مورد تحقیقات آینده ارائه گردیده است.   اجرای موفق راهبرد شرکتجهت مختلف 
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 مقدمه .1

های ظالمانه صورت گرفته بر علیه امروزه در ایران شاهد محیط متالطم اقتصادی که بیشتر در نتیجه تحریم
از این رو یکی از  .باشیم و این خود از دالیل رکود اقتصادی به وجود آمده در ایران استکشور است، می

توسعه کشور را می توان در شکوفایی  حلهای خروج از رکود اقتصادی و یک مؤلفه مهم و اساسی رشد وراه
بر  مستقیم طور دوره، به هر در جدید اهداف به توجه با کشور و هر علمی برنامه اقتصاد مبتنی بر دانش دانست.

 بنیان ارتباط دارد، و این زمانی است که بستر دانش پیشرفته فناوری با هاییشرکت موفقیت عدم یا موفقیت
 رویکرد کاهش بر نیز 1ایران دولت توسعه هایبرنامه .مطابقت داشته باشد جامع هایاولویت با نوین هایفناوری

 [.11] متمرکز است بنیان دانش اقتصاد به افزایش اتکا وابستگی و
کشور(، در رده  ۳۷هایی که درآمد متوسط رو به باال دارند )مجموعاً الزم به ذکر است که ایران در بین کشور

کرده است.  اقتصاد آسیای مرکزی و جنوبی، رده دوم را پس از هند از آن خود 1۴و نیز در بین  دارد.نوزدهم قرار 
های هایی نظیر عربستان و آفریقای جنوبی که در سالدر گزارش اخیر، روند نزولی ایران موجب گردید تا کشور

 .های باالتری قرار بگیرندارند و در ردهسر بگذ تر از ایران قرار داشتند، ایران را پشتگذشته در رده پایین

، بر نحوه تأمین مالی نوآوری و نیز اثرات مخرب ۲(GII) همچنین تمرکز گزارش شاخص جهانی نوآوری
و همچنین  ساله در تولید ناخالص داخلی ۲۴. تحلیل روند استبر نرخ نوآوری جهانی  1۰-کووید نظیرهایی چالش

الی  ۲۴۴۴های نگر این است که با وجود اینکه نوسانات مقطعی در طی سالتوسعه کشور بیا و مخارج تحقیق
 ۲۴۴۴، به اندازه همان سطح گذشته در سال ۲۴1۰میالدی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال  ۲۴1۰

  ۳.الزم به ذکر است که در این بازه زمانی، به هیچ وجه منفی نشده است .رسیده است
های توسعه، بیانگر اینست که بحرانو  همچنین  تامین مخارج تحقیق و 4ناخالص ملی روند تغییرات تولید

ها سرایت تقریباً  به همه کشور که ویروس کرونا)مانند  هستندگذار جهانی در این دو شاخص مهم اقتصادی تاثیر
مات جانی، اثرات جدی دصنموده و باور سازمان جهانی مالکیت فکری این است که این اپیدمی کرونا، عالوه بر 

طی  گیرانتصمیمچگونه  ،برهه زمانی این است که چنین. بنابراین مساله اصلی در (هم بر نوآوری داشته است
نظر حرکت نمایند. البته باید این نکته را هم در هابحرانقدم جهت بهبود و مهار به  قدم ایهوشمندانه راهبردیک 

 .برد را بهره کافی بایست از آنهای جدیدی پدید آورد، که میا خود فرصتگرفت که هر بحرانی، ممکن است  ب
 نوآور هایفناوری برای حیاتی و جدید زمینه یک عنوان های مربوط به دانش، بهفعالیت مهم نقش به توجه با

صورت  های مبتنی بر دانشهای مختلف شرکتدر حوزه ریبسیا سعی بر این بوده که مطالعات ]8پیشرفته ] و
 و نیز آوریفن است، برای غلبه بر موانع باال بسیار پیشرفته فناوری با صنایع در تغییر که سرعت از آنجایی گیرد.
  ها تمرکزآوریفن و فرآیندها محصوالت، توسعه و تحقیق هایروی تالش بر بیشتر ،هاشرکت رقبا، از تمایز

در بحث مدیریت راهبردی، بیشتر تحقیقاتی که صورت گرفته بیانگر این است که همچنین [. ۲2نمایند ]می
مرحله اجرای راهبرد بدلیل عدم توجه به در بوده ولی  پر شوریی تدوین بحث فرایند مدیریت راهبردی تا مرحله

خواهد باقی عمل اجرا را تا رسیدن به مرحله نهایی عقیم نماید، تنها به شکل یک دستورال ممکن است،موانعی که 
، سرعت باالی تغییرات و نیز افزایش تعداد های محیطی[. امروزه بنا به دالیلی مانند افزایش پیچیدگی14] ماند

  [.۲8تر از پیش شده است ]عوامل تاثیرگذار بر سازمان، اجرای راهبرد مشکل

                                                                                                                                                 
 .1۳۰۷ایران،  فناوری و علمی معاونت دفتر . 1

1  . Global Innovation Index.  
2 .https://patentoffice.ir 
3  . Gross Domestic Product 
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اجرا و نتایج حاصل از آن در  ی راهبردی انجام گردیده است، در زمینهدر اکثر مطالعاتی که در حوزه
های فراوانی ارائه شده در زمینه اجرای راهبرد مدلدر نتیجه  ،کشورهای در حال توسعه، کمتر توجه شده است

است. اما تاکنون چارچوبی غالب در بحث اجرای راهبرد که مورد توافق و قبول اندیشمندان واقع شود، وجود ندارد 
[1.]   

 به راهبردی مدیریت فرآیند در راهبرد اجرای و نیز جایگاه موضوع اهمیت و نقش روزافزون به توجه با حال

 و و  همچنین عدم اطمینان سو یک ها ازاین نوع از شرکت موفقیت بر آن تأثیر های دانش بنیان وشرکت در ویژه
 در توانمی چگونه: گرددمی حمطر صورت این به تحقیق اصلی سؤال دیگر، سوی از محیطی پیچیدگی افزایش

  نمود؟ اجرا موفقیت با به درستی و را راهبرد یک های مبتنی بر دانش،شرکت سطح
 هایاست. مدل آمیزموفقیت صورت به راهبرد که مدیران با آن روبرو هستند، اجرای هاییچالش از یکی

 مواجه هاییمحدودیت با ...نوسانات نرخ ارز، پاندمی کرونا و  ها،از جمله تحریم موجودبا توجه به شرایطی  موجود

 به فعالیترا قادر ها اینگونه سازمانکه  ییهافعالیت  است که هماهنگ نمودن همه بحث بسیار مهم این .هستند
و این مهم در گرو داشتن یک برنامه جامع و  ،استبسیار حائز اهمیت نماید، در عرصه ملی و بین المللی 

کند، عمل یی که موفقیت سازمان را تضمین راهبردهانسجمی است که بتواند همانند چارچوبی برای اجرای م
  نماید.

بایست طوری طراحی گردد که به یک ابزار مهم چارچوب مورد نظر که بتواند نیاز سازمان را برآورده سازد، می
نظر گرفتن محیط صنعت )خصوصا در ( با درشرکت راهبردیریزی مدت شرکت )برنامهجهت اجرای برنامه بلند
بایست بینی شده است(، تبدیل گردد. همچنین این ابزار میقابل پیشو تقریبا غیر زیاد ایران که شدت تغییرات

   توانایی پاسخگویی به انواع تغییرات محیطی را دارا باشد.
 شرایط امروزی بر تأکید با راهبردها اجرای عرصه در موجود خألهای بررسی به دارد قصد پژوهش حاضر

 را های دانش بنیانشرکت راهبردکمبودها، مدلی برای اجرای موفق  و مشکالت در نظر گرفتن با و بپردازد کشور

در این نوع  راهبرددستیابی به یک مدل جامع که جهت بیان خواهد نمود . همچنین طراحی نماید و کشف
توجه  موردها این نوع  شرکت مدیران یاز سو یستیبوده و با یتائز اهمحو راهبردهایی  چه عواملها شرکت

دانش بنیان  هایشرکتراهبرد  موفق اجرای بر مؤثر عوامل به بررسی ر تحقیق حاضربدین منظو. دنواقع شو
سپس با  نموده است. ارایه در این زمینه مدلی وپرداخته  با روش داده بنیاد مستقر در پارک فناوری پردیس

 .پرداخته استها استفاده از روش کمی به تحلیل داده
 
 بانی نظری و پیشینه تحقیقم .2

های سرعت و .. از مشخصه تحول، و تغییر که معاصر رقابتی هایمحیط در هاسازمان بقا و حفظ موفقیت
 .است عملکرد مستمر بهبود و نیز اثربخش راهبردهای اجرای موفق انتخاب دقیق و نیازمند ،است هاآن اصلی
 است، ناموفق مدیریت مبدل گشته است. اینکه یک راهبرد خوب رقابتی در مهم موضوعی به امروزه راهبرد اجرای

دهند. در نظرخواهی که از مدیران ارشد اجرایی می نسبت راهبرد اجرای و خلق به به دلیل این است که آن را
. دلیل موفقیت است راهبردها مربوط به اجرای آن نگرانی ترینبزرگ که دهدمی نشان ها صورت گرفتهسازمان
خوب نیست، بلکه  راهبردهای برتر، برخالف تصور تعداد بسیاری از مدیران ارشد اجرایی، دارا بودن یک سازمان

 [.2] اجرای موفقیت آمیز آن است
و  یسازادهیاجرا مانند پمترادف با معتقدند که اصطالحات  1۰۰2 ساشیتال و ویلمون: اجرای راهبرد

 .کنندینم هااز آن یادیاستفاده ز رانیخود مد یول ،به کار گرفته شده است تیریتحقق اهداف در مد نیهمچن
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طور  نیا 1کاینیمثال رببرای    .دانندیم راهبرد یسازادهیرا مترادف با پ راهبرد یاجرا سندگانیاز نو گرید یبرخ
در سراسر سازمان به مراتب  راهبرد یو اجرا یسازادهیاما پ استدشوار  راهبرد نیکه اگرچه تدو دیانمیم انیب

بخش  نیو زمانبرتر نیتر دهیچیکه پ کنندیم انیب ۲۴۴۳در سال  کللند یرتتامسون و س [.52] تر استمشکل
 ۲یسازادهیاجرا و پ نیب بنابراین .[۲1] شودیدر نظر گرفته م یسازادهیپ یا راهبرد یاجرا فهیوظ یراهبرد تیریمد
 .[8۲] استسازی از پیاده ترمتداول راهبردی تیریمد اتیدر ادب ۳اجرا قائل شد اما اصطالح یزیتما توانینم

 بر مؤثر متغیرهای بر که فقط است گردیده انجام راهبرد اجرای حوزه در زیادی مطالعات اخیر، هایسال در

 اینکه و یکدیگر بر هاآن تأثیرگذاری هم، نحوه با متغیرها این تعامل چگونگی بر و اندنموده تأکید اجرا، یندآفر

 مطالعات . همچنیناست شده توجه کمتر ،هستندگذار تأثیر حاصله نتایج و اجرا فرآیند بر تعامالت این چگونه

 راهبرد اجرای برای که گفت توانمی بنابراین اند،ننموده توجهی توسعه کشورهای درحال در اجرا بحث به موجود

قبول  و توافق مورد راهبرد اجرای حوزه در غالب چارچوب یک تاکنون اما است گردیده های مختلفی ارایهمدل
 اجرای جداگانه پازل قطعات این که است نیاز راهبرد اجرای مدل یک قرار نگرفته است، بنابراین اندیشمندان

 الگوی ها،آن شرایط متفاوت و کشور های داخلها و شرکتسازمان با متناسب و قرار داده هم کنار در را راهبرد

 [.2] نماید طراحی را مناسب اجرا
 راهبرد یاجرا ندیفرای جهت راهنمای ، مدلراهبرد یموانع موجود در اجرا ییشناسا با  ۲۴۴2در سال  ربینیاک
دو  راهبرد یو اجرا نیتدو چه اگر نمود دیتأک و ،را ارائه داد است، یدیاقدامات کل نیز و ماتیاز تصمکه متشکل 

اقدامات  ای ماتیاز تصم یمنطق انیجر بعالوهوابسته هستند.  بهم اریحال بس نیبا اهستند ولی  جداگانه فرایند
  [.۷] ها اشاره شده استکه در مدل او به آن وجود دارد گوناگون اجرا

های مهم توسعه و شکوفایی هر راهبردتوان یکی از اقتصاد دانش را می کهاز آنجا: های دانش بنیانشرکت
گذاری مناسب در کشوری دانست، بنابراین بسیاری از کشورهای توسعه یافته با دانستن این مهم، سعی بر سرمایه

و  های تشویقی و حمایتی مناسب را در این حیطه اعمال و مکانیزم ،اندصنایع و دانش پایه انجام داده
ی نود کشور آمریکا ساالنه پنجاه و یک درصد از اند، به طور نمونه در دههآوردهای مطلوبی را بدست آوردهدست

سازمان مشتق شده در سال  4۴۴۴شدند، در نتیجه حدود مشتق می (MIT) تیآیام هایش از دانشگاهسازمان
آنها مشغول به کار بودند و حدود تعدادی در حدود یک میلیون شاغل در از این دانشگاه وجود داشته که  1۰۰۷
  [.۲4] اندمیلیارد دالر  فروش ساالنه در سراسر جهان داشته ۲۳۲

در سال  .است شده بر  ی ضرورهای دانش بنیان اندازی شرکتهای اخیر در ایران، بکارگیری و راهدر سال
 (ها و اختراعاتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریحمایت از شرکت)، قانونی بنام قانون 1۳8۰

-اندازی و رشد سازمانهای زیاد و مناسب برای راهحمایت تصویب شده است که بر طبق این قانون تسهیالت و

 هااین نوع شرکت بنیان بر خروجیهای دانش است. تمرکز در شرکتشده  های مبتنی بر دانش در نظر گرفته 
 بدین صورت که .تر استتر باشد آن شرکت، دانش بنیانکه هرچقدر دانشی است، نوع محصوالت یا خدمات()

به عنوان مثال تعریف اتحادیه اروپا از شرکت های کوچک  .کل زنجیره ارزش درون شرکت مد نظر قرار می گیرد
 [.۰] وآوری؛ کارایی نوآوری؛ خروجی نوآوری، را مد نظر قرار داده اندو متوسط دانش بنیان سه شاخص: ورودی ن

                    : معماری شرکت های مبتنی بر دانش نشان داده شده است 1در شکل 

 

                                                                                                                                                 
1 .Hrebiniak 
1 Execution 
2 Implementation 
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  .1،۲۴۴۲فرانک  معماری شرکت های مبتنی بر دانش اوریک .1شکل

 
های مدیریت مبتنی بر دانش با یک معماری چند الیه سیستمهای معماری شرکتدهد که نشان می 1شکل 

های [. شرکت دانش بنیان اگر بتواند فعالیت۲1های اطالعات( ]، سازمان و سیستمراهبرددانش ارتباط دارد )
ساختاربندی و مدیریت نماید، احتمال اینکه از تنگناهای جریان دانش دور به خوبی  مربوط به مدیریت دانش را 

لهای مدیریتی درحوزه مدیران و کارکنان حچرا که دانش مورد نیاز تصمیم گیری و راه ،بسیار زیاد است بماند
بایست ، میاست دائمییک فرایند  مبتنی بر دانششرکت معموال بدون ساختار مشخصی بوده و تصمیم گیری 

پشتیبانی نمود. بدین منظور، برای اشتراک این فرایند را با اطالعات و دانش موجود و مطمئن در سراسر سازمان 
  [.۲1و در قالب یک مدل سازمانی تعریف می گردد ]شده  گذاری پایگاه مدیریت دانش، دانش کامپیوتری

که در بررسی ادبیات مربوطه، تحقیق واحدی مشاهده نگردید، لذا تحقیقات مشابه در زمینه اجرای  از آنجایی
 گردد: بنیان بیان میهای دانش و نیز شرکت راهبرد

-های دانش بنیان در رشتهطراحی مدل ایجاد و توسعه شرکت، در تحقیقی 1۳۰8در سالرومزی، و همکاران 

های دانش بنیان و توسعه آن تاز نظریه داده بنیاد به تعیین چارچوبی برای ایجاد شرک، های علوم انسانی
. های پژوهش استیافته و وریبهره ،هاایده اولیه، پژوهش :تحقیق آنها در قالب چهار گامپرداختند، الگوی 

وری، بهره و پژوهش نتایج انتقال توسعه، و پژوهش اولیه، ایده گام چهار قالب در پژوهش آنها، هایهمچنین یافته
 و ارتباطات ها،ساختزیر و بسترها پژوهشی، و آموزشی هایفعالیت گذاری،سیاست و مدیریتاصلی:  . راهبرداست

 . [18] استهای علمی و اشاعه دانش شبکه
های دانش بنیان در شرکت راهبردیگیری طراحی و تبیین مدل جهت:در 1۳۰۷در سال  و همکاران حبیبی،

گرایی. پیامد اصلی های برندگرایی، نوآوری گرایی و کارآفرینیمقوله :آنها عبارت است از راهبرد اصلی. ،ایران
طراحی مدل  عنوانبا در تحقیقی  1۳۰۷ در سال و همکاران میرغفوری. [1] استگرایی در بازار مدل، سلطه

به طراحی مدل با استفاده از نظریه  ،های دانش بنیان ایرانیکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت
های دانش سازی شرکتمحوری در توسعه سطح نوآوری و تجاری راهیابی به بازار مقولهداده بنیان پرداختند. 

                                                                                                                                                 
1 Ulrich Frank 

 

 پایگاه دانش

دامنه راهبرد) راهبرد کسب و 
 (ITکار و راهبرد 

)زیرساخت  دامنه زیر ساخت
کسب و کار و زیر ساخت 

IT) 

 

 دنیای واقعی

 سیستم های کاربردی سیستم های مدیریت دانش

 پایگاه داده ها

 سیستم های نرم افزاری

پایگاه داده ها و پایگاه 
 دانش

 دنیای
 مجازی 

 واقعیت

https://elmnet.ir/article/2165290-21611/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://elmnet.ir/article/2165290-21611/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jibm.ut.ac.ir/article_67130_5556a71efbb2d02bedbe3df08da317ec.pdf
https://jibm.ut.ac.ir/article_67130_5556a71efbb2d02bedbe3df08da317ec.pdf
https://jibm.ut.ac.ir/article_67130_5556a71efbb2d02bedbe3df08da317ec.pdf
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نحوه تعامل با  و نیزهای مختلف برای ورود به بازار راهجهت تحلیل  که است های تحقیق آنهایافته بنیان
  .[۳1] استبازیگران فعلی بازار حیاتی 

بنیان در های دانششرکت راهبردیگیری لگوی تصمیما در رساله خود تحت عنوان 1۳۰۰ درسال تقوی
 یبرااو های اصلی تحقیق گیری به روش کیفی پرداخت، خروجیسازی فناوری به بررسی الگوی تصمیمتجاری

 یهامدل یو توسعه بر مبنا یریالگوپذی، از طریق اجرای راهبردهای کلیدی که شامل: فناور یسازیتجار
 یحفظ ارتباط اطالعات، ساختار یسازچابکی، منابع انسان تیریمتوازن ابعاد مد یریبکارگ، راهبردیائتالف ، موفق
 .[4۲] شودی است، محقق میو نوآور رییمستمر تغ تیریمدو  با بازار یابیبازار میت یکیو تکن

 گی تاثیرو تحول سازمانی: چگون راهبردمدل اجرای  با عنوان ایمقالهدر  ۲۴18در سال 1لینچ و مورس
 ،پردازد که چگونه تغییر ساختاری رسمیبه بررسی این مساله می ،ایبازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه

 884 ای ازها در نمونهدهد. فرضیهتاثیر قرار می های درون سازمانی تحتتوانایی مدیران ارشد را در حفظ شبکه
های یافته دادند.مورد آزمایش قرار  را ای جهانیشریک در یک شرکت خدمات حرفه ۰2روابط وابسته به کار از 

کند که آیا تحت تاثیر تغییرات ای خاص این مورد را معین میهای یک پیوند شبکهکه مشخصه دادنشان  آنها
ای که به شدت در های شبکهکه پیوند دریافتند آنها به طور خاص .است یا خیرساختاری رسمی قرار گرفته 

، گیرند. در مقابلساختار اجتماعی نهفته هستند، به احتمال زیاد تحت تاثیر تغییرات در ساختار رسمی قرار می
   .[11] گیرندتاثیر تغییر در ساختار رسمی قرار نمیاند، احتماال تحت پیوندهایی که به طور نسبی جای گرفته

 ها،، قابلیتیدانش پویا هایظرفیتبین  رابطهای تحت عنوان در مقاله ۲۴۲۴ در سال همکاران نظری و
 ،ایران در پیشرفته تکنولوژی بنیان با های دانششرکت رد تجربی مطالعه نوآوری؛ عملکرد نوآوری و فرآیندهای

 به توجه با نوآوری، عملکرد بر ۲(KBDPC)پویا در فرآیندهای مبتنی بر دانش،  هایظرفیت به بررسی تأثیر
 تحقیق آنها نشان . نتایجپرداختندایرانی،  بنیان دانش پیشرفته هایشرکت در نوآوری فرآیندهای میانجی نقش

 عملکرد روی بر داریمعنی مثبت و نیز تأثیراثر مستقیم مبتنی بر دانش در فرآیندهای پویا های ظرفیتکه  داد
قابلیت های  بین یرابطه نوآوری توسط فرایندهای که داد نشان آنها  تحلیل و تجزیه این، بر عالوه نوآوری دارد.

 .[11] شوندمی نوآوری تعدیل عملکرد و پویا در فرآیندهای مبتنی بر دانش
 های کوچک شرکت برای منابع براساس مدلی ای تحت عنواندر مقاله ۲۴۲۴در سال ۳ مایتی و همکاران

 های کوچک نوآور معرفیمنابع را در شرکت سازیبهینه برایمنبع محور  خطی ریزیبرنامه مدل یک ،نوآور
تحقیق در  آنها به .است شده معرفی منابع بر مبتنی خطی ریزیبرنامه جدید تحقیق یک مدل این نمودند. در

 آنها تحقیق پرداختند. ،منبع محور دیدگاه بر مبتنی مفهومی و مدل نوآور کوچک هایشرکت در سازیبهینه زمینه
نماید. آنها می استفاده  منابع بر مبتنی دیدگاه بر واقعی ارائه یک چارچوب برای خطی ریزیبرنامه روش از

 ،هستند برخوردار بزرگتر هایشرکت به نسبت فردی به منحصر مزایای از خرد هایشرکت که نمودند استدالل
  .[1۲] است تغییر در محیط نرخ از سریعتر خرد هایشرکت در راهبرد از مجدد یادگیری آنها با استفاده زیرا میزان

 
 پژوهششناسی روش .3

روش انجام این پژوهش، روش آمیخته )کیفی و کمّی( بوده است. ضرورت استفاده از روش آمیخته بدین 
عملیاتی( جهت است که پژوهشگر از یک سلسله مفاهیم کلیدی و از پیش تعیین شده همچون فرضیه )تعریف 

[. ۲۴]توانند مورد بررسی قرار گیرند اند که میهای نوظهور قابل مشاهدهها و ویژگیصرفاً خاصیت .گیردالهام می

                                                                                                                                                 
1 Lyncha, Mors  
2 knowledge-based dynamic process capabilities. 
3 Maiti, M., Krakovich, V., Shams, S.M.R. and Vukovic, D.B. (2020) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024630117305344#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024630117305344#!
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اساس آن که بتوان بر ییناو تئوری قابل اعتنظر این پژوهش، دانش محدود بوده از آنجایی که در موقعیت مورد
و های موجود پراکنده یا نظریه و نظر وجود ندارددر موضوع موردای نظریه و نمود،ای برای آزمون تدوین فرضیه

 .پرداختدر این پژوهش  توان به طراحی الگوی مفهومیمفاهیم مبهم هستند، با استفاده از روش داده بنیاد می
به اشباع  دنیتا زمان رس یریگنمونه ه است.استفاده شد نیز ینظر یریگاز روش نمونه حاضر در پژوهش 
نظریه پژوهش ندارد ادامه  ایدر توسعه مدل  یریتأث دیجد یهااضافه کردن نمونه گریکه د یانقطه یعنی ینظر

 قیها در تحقداده یگردآور ی. روش اصلگردیدمصاحبه حاصل  11پژوهش با انجام  نیدر ا ی. اشباع نظرافتی
پوشش دادن به  یالزم برا نیاست که در آن محقق از قبل موضوعات و عناو یقعمی مصاحبه کیحاضر تکن

 انیشوند و جرینم هیاز قبل ته یعنیهستند؛  یها به صورت باز و کلپرسش یکند، ولیاطالعات را آماده م
 شیگر و مصاحبه شونده پاست که خود به خود در تعامل مصاحبه ییهابر پرسش یمتک یادیمصاحبه تا حد ز

این تحقیق خبرگان دانشگاهی متخصص، مدیران با تجربه در زمینه اجرا و کیفی  شبخ آماریجامعه  .ندیآیم
  .های دانش بنیان، استت شرک   یراهبرد

ها در های دانش بنیان، هستند. روش و ابزار تجزیه و تحلیل دادهشرکتکارکنان   ،یبخش کمّ درهمچنین 
ها به مورد بررسی، داده زمانی که از نمونه .است شده ساختاری استفاده معادالت آماری هایآزمون از بخش کمی

ای که نمونه از آن استخراج شده است، برازش آن را  بایست برای جامعهصورت یک ماتریس هبستگی درآید، می
ساختاری( به بررسی تاثیر عوامل محتوایی،  )معادالت یکمّ روش با استفاده از  گرپژوهش [.1۴] فراهم آورد

 1نکلنیطبق نظر گوبا و ل پرداخته است.های دانش بر عملکرد موثر شرکت راهبردای و فرآیندی اجرای زمینه
 نانیاطم تیقابل ،یریپذانتقال تیاعتبار، قابل تیقابل اریشامل چهار مع یفیمطالعات ک یصحت علم یبررس 1۰81

  . ارائه شده است ۳و  1این موارد در جدول  است یریپذدییو تا

 
 یفیک قیدر روش تحق ییایو پا ییروا دکنندهییموارد تأ .1جدول 

 ینگرچندجانبه دان،یمدت در م ینالشدن طو ری، درگاشباع حد به هاداده دنیتا رس یرینمونه گ اعتبار تیقابل

 هاداده

 گر تحقیق ینگرانبهچندج مات،یها و تصمها، روشخصوص داده گر در تحقیق یمستندساز ،یبازرس نانیاطم تیقابل

 بودن یو انعکاسررسی موازی نتایج ب یریپذ دییتا

 مصاحبه شوندگانها و تجارب گوناگون  دگاهکنندگان و تنوع دیوصف مفصل محیط و شرکت یریانتقال پذ تیقابل

 

 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4

باز، با  یگذاردر مرحله کد ه است.گرفتانجام  یکدگذار قیاز طر در این تحقیق، هاو تحلیل داده بررسی
مشترک  یکه به موضوع یی(، کدهایدینکات کل یگذارها )کداستخراج شده از مصاحبه هیاول یمراجعه به کدها

 نییها تعمقوله زیآنها ن یبندو طبقه سهیاز مقا . همچنینرا ساختند میو مفاه هشد یبنداشاره داشتند، گروه
از با استفاده  ،یفرع یهابه مقوله یاصل یهابه منظور مرتبط کردن مقوله ،یمحور یکدگذار . در مرحلهگردیدند

گر، راهبردها و مداخله یرهایمتغ ،یانهیعوامل زم ،یمحور دهیپد ،یعلّ طیشرا، ۲مفهومی مطابق شکل  یالگو
و براساس  یانتخاب یکدگذار قید. سپس از طرنگردیدهستند، مشخص  یمحور یگذارکد یکه اجزا امدهایپ

گردیده به هم مرتبط  ،هامقوله ،یباز و محور یها در کدگذارمقوله ریها و زمقوله نیشده ب ییارتباط شناسا یالگو
در  راهبرداجرای باز و محوری، مدل محوری کدگذاری با استفاده از نتایج  .گردیدارائه  مربوط یو نظام نظر

 است. ۲ها به شرح جدول کوربین، متغیرها، ابعاد و مؤلفه مدل استرواس وبراساس   بنیانهای دانششرکت

                                                                                                                                                 
1 Lincoln, & Guba 
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 پژوهشمدل  هایها، ابعاد و مؤلفهمتغیر. ۲جدول 

 هامؤلفه ابعاد متغیر

اجرای 

در  راهبرد

های شرکت

 بنیاندانش

ترجمه موفق 
 راهبرد

های راهبرد، تبدیل اهداف کیفی به اهداف کمی، شکستن راهبردیبه اقدامات  راهبردیهای تبدیل برنامه
به کارکنان هر سطح، ادراک  راهبردیو برنامه  راهبردیانداز های خرد، شفاف نمودن چشمکالن به برنامه

 .از راهبرها ، تفسیر واحدراهبردکافی از نقش خود در اجرای 

 راهبردیتناسب 
منابع انسانی،  راهبردسازمان با  راهبردان اجرایی، همسویی همسویی رهبران، اجماع مدیران عالی و مدیر

اندازسازمان با تطابق عملکرد کارکنان با پاداش، متناسب بودن ساختار هزینه با جریان درآمدها، تناسب چشم
 عوامل و شرایط درون و برون سازمانی.

اطمینان از 
گیری تصمیم

صحیح و به 
 موقع

گیری مبتنی بر تحقیقات بازار، تحلیل نادرست، توقف ادامه عملیات ضررده، تصمیمهای اصالح سریع تصمیم
های اخذ شده از محیط، زمان شناسی در گیری مبتنی بر بازخورگیری، تصمیمفایده قبل از تصمیم-هزینه

 .گیریتصمیم

اطمینان از 
مدیریت صحیح 

 تغییر

مهارت مدیریت تغییر:  امکان سنجی، برآورد توانایی ،درک زمان تغییر ضروری  و فوری  ،درک فرصت تغییر
شناسایی نقاط کلیدی تغییر و پرهیز از نقاط کم   ،سازمان، اجرای تغییر، دریافت بازخور، اقدامات اصالحی

 تشکیل تیم راهبردی ،اهمیت تر

 عوامل علّی

 اقتضائات

 

ها در دسترسی کمتر به مواد اولیه شرکتلزوم تولید دانش و دسترسی به فناوری روز، نتایج رکود اقتصادی، 
تر به منابع مالی و جریان ها و دیگر عوامل،  استفاده از علم برای حل معضالت، دسترسی مشکلاثر تحریم

 .محورها محصوالت  دانشنا آگاهی جامعه از  شرکتتر ثروت، عادالنه نقدی، دامپینگ بازار، توزیع

 تحقیق و توسعه

 

های تولید مطابق با استاندارد های جهانی، اندازشرکت، لزوم به روز کردن تکنولوژیاهداف بلند مدت، چشم
های روز دنیا، تالش برای ارتقای ظرفیت جذب از طریق تحقیق و گیری از فناوریامکان دسترسی و بهره

 .راهبردتوسعه، اهمیت آینده شرکت، باور به نتیجه بخش بودن 

 هایظرفیت
 موجود

ها، دانش، استعدادها، تیم مدیریت های موجود، کسب درآمد از ایدهاستفاده از زیرساختانتشار فناوری نوین، 
پرداز، کارگیری افراد ایده، بهجمعیت باالی جوانان تحصیلکردهوقت، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و تمام

 .تیم مدیریت حرفه ای )دارا بودن پشتوانه فنی/مالی

کاربردی کردن 
 نوآوری

 

وجود پتانسیل درآمد نوآوری، انگیزه تحقق زنجیره ایده تا محصول، وجود مدیران و موسسین نوآور، هدفمند 
، توانمندتر کارآفرینیهای نوآوری و پویایی، وجود  فضای خالق و ابراز ایده، نوآوری زیربنای کردن  فعالیت

ها و بنیان، ارزشمند بودن اختراعات، نوآوریکه شرکت دانششدن نیروی انسانی خالق، نوآوری نیروی محر
 ها.خالقیت ها، انگیزه کسب درآمد از ایده

 مدرن شدن
 ،تحوالت فرهنگی /تحوالت سبک زندگی/تحوالت جامعه، دسترسی جامعه به تبلیغات محصوالت خارجی

 با توقع بیشتر نسبت به گذشته،تحصیلکرده  نیروی کار خالق و 

عوامل 

 ایزمینه

 ساختار سازمانی
کارا و متناسب با توسعه فناوری، فضای  ارتباطات باز، ساختار سازمانی منعطف نه فرآیندگرا، ساختار سازمانی

 .رسمی، هماهنگی بین واحدها در راستای راهبرد، اتخاذ واکنش و اقدام سریعباز و غیر

های زیرساخت
 فرهنگی

ها، بودن شرکت، روشنفکری سازمانی، ایجاد و حفظ اعتماد به فعالیتمحور سازمانی، دانشهای خبرهجذب 
 .ها، فرهنگ مشوق نوآوریجو مسئولیت پذیری نسبت به فعالیت

های ویژگی
 کارکنان

 کارآفرینی، ظرفیت  و تمایل کاریحوزهخیرگی و مهارت کارکنان، نیروی انسانی توانمند، تخصص مرتبط با 
کارکنان، ترکیب نیروی کار تحصیلکرده، داشتن کانون کنترل درونی، آگاهی از موقعیت خود در مجموعه، 

 دقت در انجام کار.

های ویژگی
شخصیتی 

 مدیران

، روحیه مربیگری و پذیریریسکنگری، روحیه های منسجم در زمان عمل، جامعبرونگرایی، اتخاذ تصمیم
 .مدت  و شکیبایی، توفیق طلبیبلند گذاریگری، تعهد سرمایهتسهیل

های قابلیت
 محوری

های کنکاش و جستجو، )اطالعاتی/ارتباطی/فیزیکی(، مهارتهایی نظیر شناسایی دقیق روشهازیرساخت
 .ها، دانایی محوری، ، هوش هیجانی و هوش استداللیسازی فعالیتهای نوین تجاریایده

عوامل 

 گرمداخله

عدم قطعیت 
 محیطی

 

دست و  هایدستورالعمل /بخش نامه ها / نیقوان وجود، رقبای محیطی، وجود ابهام بیرونی، هامیتحر جودو
،/مجوز/امنیت، تغییرات مستمر دنیای بیرون، پاندمی ویروس کرونا، عدم ثبات نرخ ارز، تحوالت ریپاگ

 فناورانه/تحوالت بازار/ تحوالت جامعه.
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 هامؤلفه ابعاد متغیر

جریان نقدینگی 
و تخصیص 

 منابع

 

تجاری، مشکالت تامین مالی برای توسعه نام  یطراح یبرا نهیهز عدمضعف بودجه بندی بازاریابی، 
 .، نقش حمایتی تحقیقات علمی و پژوهشی دانشگاه ها، بهره وامهاهای مالیواسطهمحصوالت، تجهیز منابع، 

 دسترسی کمتر به جریان نقدی بعلت مواجهه با دوران قرنطینگی ناشی از ویروس کرونا.

مخاطرات و 
ریسک های 

 مالی

ریسک ت جدید یا فناورانه، برای محصوال ینیتضم متینبود قریسک عدم فروش محصوالت جدید، 
 بینی فروش قبل از تولید محصول جدید.پیش

های چالش
 تحقیقاتی

بازار، ضعف در شناسایی نیازهای فناورانه، تحلیل و توجه به توقعات و انتظارات ذینفعان های تکانه پایش
 بیرونی موثر، تجزیه و تحلیل بیرونی، تحلیل برند.

 ضعف بازاریابی
 یبرا نهیهز عدمذائقه مشتریان، ضعف فعالیت نیازسنجی، با  ییناآشنا، بازار هدف یازهایبا ن ییآشنا عدم

 .محصوالت مشابه داخلی رویهبیتجاری، واردات و قاچاق نام  یطراح

 هاراهبرد

برنامه جامع 
 بازاریابی

گسترش تحقیقات بازار، شناسایی بازار هدف، شناساندن محصول جدید به بازار، شناسایی کانالهای توزیع، 
ای های منطقهدر نمایشگاههای توزیع محصوالت فناورانه، حضور معرفی سریع محصول به بازار، توسعه کانال

 و بین المللی.

مدیریت سرمایه 
 انسانی

امنیت شغلی، اهمیت به آینده شغلی نخبگان، اهمیت دادن به رضایت فرد از شرایط کاری، ارتقا براساس  
  ، دهی منعطفشایستگی، ایجاد شرایط توسعه مهارت نیروی انسانی، استقرار نظام شفاف ارتقا  نظام پاداش

 مدیریت دورکاری کارکنان در دوران قرنطینگی.

 مدیریت دانش
نیاز سنجی آموزشی و توجه به شکاف دانشی، ایجاد/خلق/حفظ/ انتقال دانش، جلوگیری از دوباره کاری 

بفرد، ایجاد شبکه و ارتباط اطالعات و دانش بین های منحصرهای آموزشی جهت گسترش مهارتبرنامه
 پارک، عبرت از اشتباهات، شرکت در سمینار، وبینار، همایش ها و..های حاضر در شرکت

جذب 
 گذارسرمایه

های دیگر، استفاده از حامی گذاری مشترک با شرکتگذاران، فراهم آوردن شرایط سرمایهشناسایی سرمایه
ریسک، ارزیابی های جدید با پذیرش های باال در طرحهای نو، سهیم نمودن افراد با سرمایهمالی برای طرح

 گذارها.سرمایه

مدیریت سرمایه 
 سازمانی

ها، خرید و گذاری بروی داراییفرآیند تبدیل و ترکیب منابع، تجهیز منابع، تصمیم آگاهانه در مورد سرمایه
 ریزی/ خرید/کنترل موجودی، توزیع/پخش/ انبار.های نوین، برنامهگیری تجهیزات و تکنولوژیبکار

 منتورینگ
استفاده از مشاورین و متخصصین زبده، کمک از متخصصین حوزه مدیریتی، تالش در جهت جستجوی 

 ترین و متعهدترین منتور.انتخاب زبده  منتورها

 تفکر اقتضایی
، تغییر نگریآیندهتجزیه و تحلیل اقتصادی/اجتماعی/سیاسی، شناسایی رقبا، تجزیه و تحلیل بیرونی و درونی، 

 ، تبدیل بحران به فرصت )نظیرهاها، پایش و بررسی دقیق رقیبان و عملکرد آنو روش هاو تعدیل برنامه
 تولید محصوالت مناسب در زمینه مقابله با سرایت بیماری کرونا(.

رهبری 
 حمایتگرانه

رهبر، ایجاد انگیزش/ ترغیب، ارائه  حمایتگرانهایجاد خودباوری و اعتماد به نفس برای انجام وظایف، رفتار 
استرس ناشی از سرایت کرونا ،  کنترل ها توسط رهبرها و برنامهراهبردسازی بازخورد به موقع، شفاف

 ویروس.

 پیامدها

به سودرسانی 
 جامعه

 

بنیان، توسعه های دانشهای محصوالت شرکتافزایش صادرات، افزایش اطالع جامعه از ویژگی
نظر گرفتن نقش ذائقه محور، درکیفیت محصوالت و خدمات، توسعه اقتصاد دانشمحصول/ارتقا 

 .کنندگان در طراحی محصولمصرف

 زاییاشتغال

 
های مستقر در پارک، ترغیب جذب نیروی جوان و خالق و تحصیلکرده، افزایش ظرفیت اشتغال  در شرکت

 .نوآوران و مخترعان ،متخصصین تشویقکاربردی ساختن دانش و ایده  نیروی خبره و تحصیلکرده و 

 رشد کارآفرینی

 
سازی ارتقا فرهنگ کارآفرینی، سیستم پرداخت منعطف )پرداخت تشویقی به فعالیت کارآفرینی(، ترویج تجاری

 و امنیت شغلی کارآفرینان. آوردهای علمی، مدیریت بهینه سرمایه فکری، توجه به آینده شغلیدست

موفقیت کسب 
 و کار

 
 

های محوری، جلوگیری از وقفه در عملیات، ارتقا کارایی تولید محصول، ، شناخت قابلیتبهتر یمال نیتام
 .محوری سازمان هایحفظ توان رقابتی، افزایش حاشیه سود، تمرکز بر قابلیت
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 هامؤلفه ابعاد متغیر

هوشمندی 
 سازمانی

 

یکپارچگی/کنترل اهداف تیم فنی خبره، وجود پاسخگویی مناسب به عوامل سیاسی/ اجتماعی/ اقتصادی، 
 .کمی با اهداف راهبردی، انعطاف پذیری، شناسایی فرصتهای فناورانه جدید، اهمیت بیشتر آینده

 
تحقیق  پارادایمی. مدل  ۲شکل    

  

اقتضائات، تحقیق 
و توسعه، 

کاربردی کردن 
نوآوری، مدرن 

   شدن
 

برنامه جامع 
بازاریابی، مدیریت 

دانش، مدیریت 
انسانی، سرمایه

گذار، جذب سرمایه
مدیریت 

سازمانی، سرمایه
منتورینگ، تفکر 
اقتضایی، رهبری 

 حمایتگرانه

ترجمه موفق راهبرد؛ 
تناسب راهبردک؛ 
اطمینان از 

گیری صحیح و تصمیم
به موقع؛ اطمینان از 

 ؛مدیریت صحیح تغییر

 

سودرسانی به 
جامعه، 
زایی، اشتغال

رشدکارآفرینی، 
موفقیت کسب و 
کار، هوشمندی 

 سازمانی
 

ازمانی، زیرساختهای  ساختارس
 های  کارکنان،فرهنگی، ویژگی

شخصیتی مدیران،  هایویژگی
 قابلیت های محوری

 

عدم قطعیت محیطی، جریان 
نقدینگی و تخصیص منابع،  

های مخاطرات  و  ریسک
 های تحقیقاتیمالی،  چالش

 

 راهبردها

 پدیده اصلی شرایط علّی
 پیامدها

بستر و 

 زمینه

 مداخله گرها
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   های اعتبارپذیری پژوهش کیفیروش .۳ جدول

های افزایش روش

 اعتبارپذیری

 

 بکارگیری روش در پژوهش حاضر

 منابع داده متعدد
و همچنین از منابع مکتوب  ،انتخاب کرده راهبردتوجه به تخصص آنها در اجرای  محقق، افراد نمونه را با

 های پژوهش استفاده نموده است.های معتبر اینترنتی جهت تکمیل دادهمتعدد و سایت

 گران متعددتحلیل
گیری از نظر کارشناسان، همه مراحل تحقیق کیفی با مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاوران ضمن بهره

 بنیاد استفاده شد.ینه روش کیفی داده صورت گرفت. همچنین از کارشناسان متبحر در زم

 های متعددروش
های بیشتر آوری دادههای مصاحبه، منابع و اسناد مکتوب و همچنین جستجو در اینترنت جهت جمعاز روش
 د.گردیاستفاده 

 
 معادله مدل آماری هایآزمون از پزوهش فرضیات به پاسخگویی بخش جهت این در: بخش تحلیل کمی

استفاده  SPSS ،Smart PLS آماری افزارنرم از هاداده تحلیل جهت همچنین. است شده استفادهساختاری 
 کرونباخ ضریب است. شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی بررسی جهت .گردیده است

 مدل تحلیل جهت سپس است. پرسشنامه مطلوب پایایی دهنده نشان که ،است 8۷/۴ با برابر آمدهدستبه
 تحلیل افزار نرم از استفاده با همچنین و است، گردیده استفاده (PLS) ساختاری معادالت سازیمدل از پژوهش

 آلفای ضریب از با استفاده و گردید انجام ساختاری مدل بررسی (PLSافزار )با استفاده از نرم عاملی تاییدی
جهت بررسی رابطه . ه استگرفت قرار تحلیل مورد پژوهش مدل هایسازه (CR)ضریب پایایی ترکیبی  و کرونباخ

ماتریس همبستگی  4 . در جدولشده استاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده  خطی میان متغیرهای پژوهش
 میان متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.

 
 های پژوهشماتریس همبستگی بین متغیر  .4جدول 

 

 پدیده اصلی پیامدها 
بستر و 

 هازمینه 
 هاگرمداخله

شرایط 

 علی
 هاراهبرد

 پیامدها

ضریب 
 همبستگی

1      

       سطح معناداری

      281 تعداد

 پدیده اصلی

ضریب 
 همبستگی

41۴/۴** 1     

      000. سطح معناداری

     281 281 تعداد

بستر و زمینه 

 ها

ضریب 
 همبستگی

0/326** 0/302** 1    

     0/000 0/000 سطح معناداری

    281 281 281 تعداد

 گرهامداخله

ضریب 
 همبستگی

0/446** 0/329** 0/268** 1   

    0/000 0/000 0/000 سطح معناداری

   281 281 281 281 تعداد

 یشرایط علّ
ضریب 

 همبستگی
0/267** 0/384** 0/352** 0/406** 1  
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 پدیده اصلی پیامدها 
بستر و 

 هازمینه 
 هاگرمداخله

شرایط 

 علی
 هاراهبرد

   0/000 0/000 0/000 0/000 سطح معناداری

  281 281 281 281 281 تعداد

 راهبردها

ضریب 
 همبستگی

0/380** 0/246** 0/240** 0/226** 0/024 1 

  0/692 0/000 0/000 0/000 0/000 سطح معناداری

 281 281 281 281 281 281 تعداد

 
 بررسی کفایت نمونه

توجه به آزمون بارتلت است. با sigمیزان آماره بارتلت، درجه آزادی و  ،KMOدهنده مقدار نشان 1جدول 
نیز تحلیل مسیر با تعداد نمونه جهت تحلیل عاملی و  ( است،۷/۴)باالی  8۷/۴برابر  KMOاینکه مقدار شاخص 

 درصد است که نشان از این دارد 1آزمون بارتلت، کمتر از  sigمدل معادالت ساختاری کافی است. و نیز مقدار 
 شناسایی مدل ساختاری مناسب جهتتحلیل عاملی  . همچنینبرقرار استا متغیره میانداری معنیارتباط  که

 .است
 

 و آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه KMOشاخص  .1جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون بارتلت KMOمقدار 

8۷/۴ ۲1/۳۴1۴ 421 ۴۴1/۴ 

 

گیری متغیرهای پژوهش در دو حالت مدل اندازه 4و  ۳های شکلدر : گیری(بیرونی )مدل اندازهمدل 
  معناداری و ضرایب استاندارد نشان داده شده است.

 

 
 گیری در حالت استاندارد کلیمدل اندازه .۳ شکل
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 داری کلیگیری در حالت معنیمدل اندازه .4 شکل

 

و تحلیل روابط میان متغیرهای نهفته پرداخته و  دل درونی )مدل ساختاری( به تشریحم :مدل درونی
برای  .گرددنماید که چه میزانی از واریانس یک متغیر نهفته بوسیله سایر متغیرهای نهفته تبیین میمشخص می

تحلیل برازش مدل این پژوهش در حداقل مربعات جزئی، از معیار کیفیت جهانی که توسط آماتو و همکاران در 
 شده است. ردیده، استفاده مطرح گ ۲۴۴4سال 
 

GOF =  

 

گیری و همچنین کیفیت مدل بیرونی را اندازه استمیانگین اشتراک هر متغیر  عبارت
گیری ( است و کیفیت مدل درونی را اندازهمربوط به هر متغیر پنهان درونزانماید.  میانگین ضرایب تعیین )می
گردد. سه دهد، محاسبه میدرونزا بر طبق متغیرهای پنهانی که آن را شرح مینماید و برای هر کدام از متغیر می

   [.۲۷] استده شمعرفی  GoFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  ۳2/۴و  ۲1/۴، ۴1/۴مقدار 

 
 محاسبه برازش مدل درونی  .2 جدول

 R Square Communality متغیر ها

 شرایط علی
 

0/536913 

 0/592487 0/151551 پدیده اصلی

 0/576058 0/126685 بستر و زمینه ها

 0/537416 0/168607 مداخله گر ها

 0/518197 0/158556 پیامدها

 0/537125 0/109243 راهبردها

  =۲۷/۴GoF شاخص نیکویی برازش

 

2Rycommunalit 

ycommunalit
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است که نشان  ۲۷/۴عددی شاخص نیکویی برازش معادل  مقدار :گرددمشاهده می 2 همانطور که در جدول
نماید مدل درونی قدرت کافی جهت دهنده از برازش کلی باالی متوسط برای مدل ساختاری است. که بیان می

  .استآزمون فرضیات را را دارا 
شود،  ۷/۴برای هر کدام از سازه باالی  CRدر پایایی ترکیبی هنگامی که مقدار  :(CRپایایی ترکیبی )

نشان از عدم وجود پایایی  2/۴گیری است و مقدار کمتر از نشان دهنده پایداری درونی مناسب برای مدل اندازه
 است. 
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

تحقیق های دانش بنیان، با استفاده از روش در شرکت راهبردپژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای اجرای 
مقوله  2های پژوهش شامل کمی( صورت گرفته است. مدل مستخرج از تجزیه و تحلیل از یافته - ترکیبی)کیفی

پیامدها  و راهبردها ،)بستر( ایهای زمینهمقوله ،گرهای مداخلهمقوله ،مقوله اصلی، یمقوله علّ :اصلی که شامل
 4مفهوم را در  2۲مفهوم را شناسایی نموده که این  2۲ ی، در این تحقیق، پژوهشگراست. در زمینه مقوله علّ

بندی به این صورت بوده که پژوهشگر مفاهیم مشابه و مرتبط در یک روش دسته .مقوله دسته بندی نموده است
های دانش بنیان براساس شرکت راهبردی اجرای حوزه را در یک مقوله جای داده است. بنابراین شرایط علّ

-بعنوان نمونه می تحقیق و توسعه، کاربردی کردن نوآوری، مدرن شدن.اقتضائات،  بارتند از:رویکرد منبع محور ع

های با توجه به این که یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانه ی ملی، اقتصاد دانش بنیان و بنگاه توان گفت
، ارتقای فناوری راهبردیاقتصادی دانش بنیان است، یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصوالت 

 . های دانش بنیان استی شرکتوری عوامل تولید از طریق دانش بنیان نمودن اقتصاد و توسعهو افزایش بهره
های دانش بنیان، شرکت راهبردهای اقتصاد دانش بنیان و پیش نیاز تحقق ترین زیرساختیکی از اساسی

با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت باالی جوانان ی انسانی خالق، نوآور و دانشی است که سرمایه
بدین  .کشور، باید مورد توجه قرار گیرد ترین سرمایهارزش ترین و باتحصیلکرده و نیروی انسانی به عنوان بزرگ

های دانش بنیان، کشور توان تشویق و زمینه سازی فعالیت آنان در قالب شرکت ،ترتیب، با توانمند نمودن
 .رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت

، اطمینان از تصمیم گیری صحیح و به موقع، اطمینان از مدیریت راهبردی، تناسب راهبردترجمه موفق 
 . هستندمقوله های اصلی این پژوهش  ،صحیح تغییر

روش  .بندی نموده استمقوله دسته 4را در  شدهم شناسایی یهاگر، پژوهشگر  مفخصوص عوامل مداخلهدر
بندی به این صورت بوده که پژوهشگر مفاهیم مشابه و مرتبط در یک حوزه را در یک مقوله جای داده دسته

اساس عبارتند از: عدم قطعیت این های دانش بنیان برشرکت راهبردگر اجرای است. بنابراین شرایط مداخله
های تحقیقاتی، ضعف بازاریابی. های مالی، چالشریسکو  یص منابع، مخاطراتمحیطی، جریان نقدینگی و تخص

های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دارای نیروهای متخصص فعال بعنوان نمونه میتوان گفت: شرکت
مشکالت ها با سازی محصوالت فناورانه و نیز تجاری سازی ایدهدر زمینه تجاری .هستندکاری خود  در حوزه

ای برای پایش بازار و جذب سهم بازار ندارند، بازاریابی مواجه هستند، بدین صورت تالش سازماندهی شده
که مصاحبه شوندگان بر این امر تاکید است، گر شناسایی شده شناسایی نیازهای فناورانه یکی از عوامل مداخله

به محصوالت داخلی صصی است و نیز بی اعتمادی داشتند، فعالیت نیازسنجی، فعالیتی جدی و امری تخفراوانی 
 .استرویه محصوالت مشابه تولید داخلی، از مشکالت دیگر این صنعت و قاچاق بیبخاطر واردات 

بندی نموده است، روش مقوله دسته 1را در  را در شدهم شناسایی یهامف  ای پژوهشگردر بیان مقوله زمینه
هشگر مفاهیم مشابه و مرتبط در یک حوزه را در یک مقوله جای داده بندی به این صورت بوده که پژودسته
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های دانش بنیان براساس رویکرد منبع محور عبارتند از: شرکت راهبردای اجرای است. بنابراین شرایط زمینه
های شخصیتی مدیران، قابلیت های ساختار سازمانی، زیرساخت های فرهنگی، ویژگی های کارکنان، ویژگی

توان به عواملی چون: قابلیت نوآوری کارکنان، ادراک از بسترهای حاکم در شرکت دانش بنیان می محوری.
های کنکاش و جستجو، های نوآوری نظیر شناسایی دقیق روشنوآوری کارکنان، درگیری کارکنان با فعالیت

های نش بنیان از قابلیتهای دااشاره نمود. همچنین شرکتمعضالت با روش نوین، ها، حل تجاری سازی فعالیت
شرکت دانش بنیان برای  زایش و توسعه متناسب با اقتصاد در حال رشد برخوردارند.، مهمی چون رقابت مثبت

نماید. سود شرکت نتیجه استفاده می ،هستندها های دانشی که ارزشمندترین داراییکسب مزیت رقابتی از دارایی
هایی نو به ارزش را با روش مشهود و نامشهود(و توانسته منابع ) استهای جدید ها و نوآوریسازی ایدهتجاری

دانش ) ای از منابع نامشهود شرکت نظیر توانایی تولید تخصصی و تجربه مهندسینمونه. افزوده تبدیل نماید
  .هستندضمنی کارکنان( بسیار ارزشمند و پربها 

 .مقوله دسته بندی نموده است 2 را در شدهاسایی م شنیهاپژوهشگر  مفدر بیان راهبردهای مستخرج از مدل، 
برنامه جامع بازاریابی، مدیریت  های دانش بنیان بر این اساس عبارتند از:شرکت راهبردبنابراین راهبردها اجرای 

دانش، مدیریت سرمایه انسانی، جذب سرمایه گذار، مدیریت سرمایه سازمانی، منتورینگ،  تفکر اقتضایی، رهبری 
های دانش بنیان که موسسین شرکت توان گفت: از آنجاییانه. در تبیین راهبردها به طور نمونه میحمایتگر

دهند که فاقد مستقر در پارک علم و فناوری پردیس را جوانان نخبه و متخصص در حوزه کاری خود تشکیل می
 1 توان از راهبرد منتورینگ، برای حل این مشکل میهستندهای مدیریتی و یا تجربه و سلیقه مدیریتی مهارت
 ۲ افرادی که به آنها منتورتوان از میبه این موسسین، یک به این صورت است که برای کمک منتور برد.بهره 

های های شرکتدر واقع منتور فردی است که صاحب تخصص در حوزه فعالیتکمک گرفت. شود، گفته می
های ر آن حوزه خاص را دارد و برای مشارکت و مشاوره با شرکتدانش بنیان بوده و دارای تجربه ورود به بازار د

  نماید.دانش بنیان آمادگی خود را اعالم می
. بندی نموده استدسته مقوله 1 را در شدهم شناسایی یهاپژوهشگر  مفخصوص پیامدها در این تحقیق در

انی به جامعه، اشتغال زایی، سودرس های دانش بنیان براساس عبارتند:شرکت راهبردیامدهای بنابراین پ
های مستقر در شرکت هایفعالیتواضح است که رشدکارآفرینی، موفقیت کسب و کار، هوشمندی سازمانی. 

، این هستندهای زیاد تحقیق و توسعه فعالیت مندپارک علم و فناوری از پیچیدگی فنی باالیی برخوردار و نیاز
به جا و  ،ها دقیقفنی و دقیق و خبره انجام شود، اگر این فعالیتبایست هدفمند و توسط تیمی ها میفعالیت

های جامع بازاریابی برای فروش محصوالت صورت گیرد، حفظ توان مستمر انجام گردند، به پیرو آنها نیز فعالیت
دانش کاالها، خدمات ناشی از  ،هازیرا عمده ارزش افزوده این شرکت ،آمیز خواهد بودها موفقیترقابتی شرکت

کیفیت بهتر  باهای مربوط به تولید کارآمد ... است اگر تمام فعالیت مقرون به صرفه و و های تولید نو فنی، روش
که در  با مدیریت صحیح و حمایت مدیر عالی انجام گردد، می توان امیدوار بود ... یا تولید کاالی نوین و کارا و

نیازی کشور از ورود محصوالت مشابه خارجی وری و باعث بیتر عمل نماییم و موجب ارزآحوزه صادرات موفق
 شویم و در نهایت پیشرفت جامعه را در پی خواهیم داشت. 

 محصوالت نوآور، اینتولید در زمینه  امروز رقابتی و پیچیده توجه به بازاربا های دانش بنیانهمچنین سازمان
توجه به با .موفق گردند در این زمینه ندتوانمی چه اندازه خود نوآوری عملکرد گیریبا اندازه اند کهدریافته را

. این جستجو نمود پویا در فرآیندهای مبتنی بر دانشهای قابلیتتوان در تحقیقات گذشته منبع نوآوری را می

                                                                                                                                                 
1. Mentoring 

۲. Mentor 
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زمان ادر س   ..نوآوری و. عملکرد افزایش و نوآوری فرآیندهای عملکرد برای مهم و نامشهود دارایی یک  فرآیندها
 افزایش های خارجیفعالیت طریق از را محصول نوآوری عملکرد بخواهند مدیران اگر همچنین، .[11] ستا

های نوآوری را نمایند، در غیر این صورت اگر ظرفیت مذاکره پیشرو در این زمینه شرکت یک با تواننددهند، می
قرار  بردارینوآوری را مورد بهره نوآوری، هایراهبرد طریق از قادر خواهند بود ،تشخیص دهندخود درون سازمان 

رخ میدهد  راهبردیانی نوآوری مز .نمایده صورت چندگانه عمل میب راهبردیتوجه داشت که نوآوری دهند. باید 
.( بطور دقیق هستندنا مشهود های ها که جز داراییها و شایستگیها و امکانات )از جمله قابلیتکه  فعالیت

هایی خواهند بود که ارزش منحصربفردی را به مشتری ها و امکانات به عنوان اهرماین فعالیتمشخص گردند. 
های مربوط به تحقیق و نوآوری جز اصلی و فعالیت اگرچهالزم به ذکر است، که نماید. این نکته نیز منتقل می

نخواهد د، خلق ارزشی هم رخ ، ولی اگر اقدامی کارآفرینانه وجود نداشته باشهستندمهمی برای تحقق نوآوری 
 جهت ساخت، و دانش مدیریتی، رهبری بازاریابی، آوری،برای توانا نمودن پویایی فن بایست. همچنین میداد

 انیبنهای دانششرکت با توجه به اینکه  .[11] و خدمات، تالش نمود جدید محصوالت کارایی و کیفیت بهبود
 کیداشتن  ،ندینمایچابک عمل م متالطم، در پاسخگویی طیو با توجه به شرا هستندمنعطف  یساختار یدارا
 یالزم را برا یتواند چابکطور جداگانه در سازمان نمیهرکدام به ،دانش تیریمد ی/منابع انسان ی/ابیبازار ستمیس

 ستمیس کیدرون  هامسیست نیاد: گردهای بدست آمده، پیشنهاد میلذا طبق یافته .دسازها فراهم گونه شرکتاین
فعالیت روز سازمان  ازیبه اهداف و ن دنیرس یهماهنگ برا و که کامالً مرتبط یبه نحو ،رندیگ یجا یحدوا

درون بنیان مستلزم بهبود مستمر در های دانششرکت یازهایدانش با توجه به ن تیریمد ستمیس نیهمچننمایند. 
های انگیزشی مناسب منایع انسانی و نظام تشویق خالقیت به منظور حفظ . همچنین برقراری سیستماستخود 

 درنیروهای دانشی و پرورش نیروهای متخصص و متعهد دانشی جهت حل مشکالت ایده پردازی، کمک شایانی 
و  راهبردهمراستایی اجرای  زمینه، تحقیقی در نیز تحقیقات آتی خصوصنماید. در مدیریت سرمایه انسانی می

 راهبردهایرسد. همچنین در رابطه با چگونگی بکارگیری های دانش بنیان مفید بنظر میدر شرکت راهبردل کنتر
با توجه با اینکه این تحقیق در تواند تحقیقی بسیار مفید صورت پذیرد. های دانش بنیان، مینوآوری در شرکت

 مدیرانبه  بسیار مشکل  دسترسیی نظیر: هایمحقق با محدودیت است، زمان پاندومی ویروس کرونا انجام گرفته
مواجه شدن با دوران  ها،آننظیر مشغله کاری  یبه دلیل عوامل گوناگون، پارک فناوری پردیسدر  و متخصصین

 شده نظر گرفته در مالحظات نیز و دهندگانپاسخ و اطمینان اعتمادعدم  بوده است. همچنین، وبرو قرنطینگی
   های دیگر این تحقیق است.از محدودیتو با دقت،  در ارائه اطالعات کامل ها،شرکت
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