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Purpose:  It is clear to everyone that in this period, one of the key factors of economic growth of countries is the 
knowledge-based economy, and in the meantime, the existence of knowledge-based companies forms the main 
infrastructure for achieving this important goal. This article was conducted with the aim of developing knowledge-based 
companies with an emphasis on their business processes. 

Methodology: For this purpose, business processes were reviewed through a literary review and due to the 
comprehensiveness of the EFQM model, it was selected for further review. Then, 9 companies were identified as targets, 
located in the organization's growth center, interviews and the injuries of these companies were identified. Then, decision-
making and coordination mechanisms according to the integrity of organizational processes, programs and approaches 
of large companies in the Excellence Award statement of the organization were reviewed and the approaches used by 
these companies were extracted and categorized. In this way, the opinions of experts in this field were used to adjust the 
programs and approaches. Finally, a model based on system dynamics was designed to investigate the key processes of 
acquiring knowledge-based businesses. 

Findings: Since increasing the score of EFQM model is considered as increasing the probability of company growth, so 
it is possible to use this model to provide solutions for the growth of knowledge-based companies. 

Originality/Value: In this paper, simulation and mathematical models are used to develop the performance of 
knowledge-based companies and simultaneously analyze the damage of companies and compare it with a comprehensive 
model, so that appropriate solutions to improve processes can be predicted.  

Keywords: Organizational excellence model, Simulation, Knowledge-based companies. 
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 مقدمه   - 1

بنیان نقش های دانش محور شرکتاست. در اقتصاد دانش  محورعصر حاضر، پایدارترین رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصاد دانشدر  
دا اند )عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی شناخته شدهها بههای اخیر این شرکتدر سال  کهطوری بهکنند  مهمی در رشد اقتصادی ایفا می

توجهی از ثروت ملی به برکت علم به دست  (. خیلی از افتخارات ملی و بخش مهمی از عزت ملی و بخش قابل 2016،  1سیلوا و همکاران 

 

1 da Silva et al. 

                       

 و تحقیق در عملیات گیریتصمیم 
 277-298(،  1401)(، 2، شماره )7دوره                                                   

     www.journal-dmor.ir 

   پژوهشی   نوع مقاله: 

 بنیان های دانش شرکت    وکار کسب سازی فرایندهای  مدل 

     * ، امیر آذر فر، سحر جعفری جمال خانی جزنی    
 . دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه مدیریت صنعتی، 

 

بنیان است و در این بین بر همگان واضح و مبرهن است که در این دوران یکی از عامل کلیدی رشد اقتصادی کشورها، اقتصاد دانش هدف:
کبنیان با  های دانش رکتدهد. این مقاله با هدف توسعه ش بنیان زیرساخت اصلی حصول این مهم را شکل میهای دانشوجود شرکت  د ی تأ
 . انجام شد هاآن  وکارکسب بر فرایندهای 

فرایندهای    شناسی پژوهش: روش  به بررسی  ادبی  با مرور  به خاطر جامعیت مدل    وکارکسب بدین منظور  و  جهت   EFQMپرداخته شد 
های علمی و صنعتی ایران، مرکز رشد سازمان پژوهشهای هدفمند، مستقر در  نمونه  عنوانبهشرکت،  9بررسی بیشتر انتخاب شد. سپس با  

گیری و هماهنگی با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سازمانی،  های تصمیم ها شناسایی شد. در ادامه مکانیزم های این شرکت مصاحبه و آسیب 
ها استخراج و  ورد استفاده این شرکت های بزرگ در اظهارنامه جایزه تعالی سازمان بررسی و رویکردهای م ها و رویکردهای شرکت برنامه 
ها و رویکردها استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی بندی شدند. در این مسیر از نظرات خبرگان این حوزه نیز به منظور تعدیل برنامهدسته 

 . شناسی سیستم طراحی شد بنیان، مدلی مبتنی بر پویایی های دانش وکارکسب فرایندهای کلیدی 

توان با استفاده از این به منزله افزایش احتمال رشد شرکت در نظر گرفته شده است، لذا می  EFQMافزایش امتیاز مدل    ازآنجاکه  ها:یافته 
 . بنیان راهکارهایی ارائه کرد های دانش مدل برای رشد شرکت 

زمان  های دانش بنیان و تحلیل همرکتسازی و ریاضی برای توسعه عملکرد شهای شبیه در این مقاله از مدل  اصالت/ارزش افزوده علمی:
بتوان راهکارهای مناسب جهت اصالح فرایندها را   صورتی کهو مقایسه آن با یک مدل جامع استفاده شده است، به    هاشرکت های  آسیب

 . نمود بینیپیش

 . بنیان های دانششرکت سازی، مدل تعالی سازمانی، شبیه ها:کلیدواژه 

 چکیده 
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خیلی مهم است  های ناشناخته دانش، برای کشورهای گوناگون علمی و کشف سرزمینآید؛ مسئله علم، تحقیق و پیشرفت در بخشمی
، اکنون مبتنی بر اقتصاد یااقتصاد دیجیتالی و اقتصاد شبکه  سر گذاشتناطالعات بعد از پشت  موج سوم عصر    .(2018  ،1زاده )بابازاده و بابا

بنیان منابع مهم درآمد و اشتغال و درنهایت  های دانشها، شرکتاز دیدگاه دولت (.2005،  2بنیان است )هالویهای دانش دانشی و سازمان 
اقتصادی، پیامد منطقی آن   توسعهشوند. با پذیرش اهمیت روزافزون علم و فناوری در  نیروی مهم تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شناخته می

دانش، نقشی (.  2006،  3سازد )اتزکویزیعنی اهمیت چشمگیر ایجاد ظرفیت تولید نوآوری مبتنی بر علم در جامعه نیز خود را نمایان می
گیری دانست. پس از  توان محور اصلی هر نظام نوآوری فناورانه در هنگام شکلکلیدی در هر نظام نوآوری فناورانه دارد. خلق دانش را می

برداری حداکثری از آن بسیار مهم خواهد بود و به بلوغ سیستم کمک خواهد کرد )موسی خلق دانش، انتشار آن در کل سیستم به منظور بهره 
در پیشبرد اهداف کالن اقتصادی و سیاسی هر کشور، ضرورت  محوری و توسعه فناوریبا درک اهمیت دانش(. 2020، 4خانی و همکاران

های  ویژه مدیران شرکتها بهگذاران و مدیران شرکتشده و الزم است سیاست  ازپیشبیش ها و دستاوردهای پژوهشی به ثروت  تبدیل ایده
گاه باشند. دانش  بنیان با عوامل موفقیت در رشد مجموعه خودآ

های  انداز، برنامههای کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشمدر تمامی اسناد باالدستی و کالن کشور از جمله؛ سیاستبنیان  توجه به اقتصاد دانش
ای کشور و غیره است. »برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی  توسعه

های عملیاتی در برنامه توسعه نگاشته  ر در چشم انداز بیست ساله خویش است و به منظور حصول آن برنامهدر تولید ملی« افق روشن کشو
وکارهای کوچک نمونه در برنامه ششم توسعه دولت مکلف به همکاری نهادهای مختلف اجرایی برای کمک به کسب  عنوانبهشده است.  

های نوین و بسیاری سازوکارهای حمایتی در صنایع ات، تجهیز مراکز، انتقال فناوریگذاری در امر تحقیق بنیان شده است. سرمایهو دانش 
د و صادرات محصوالت و خدمات  یش تول یبنیان، افزاشتازی در اقتصاد دانش یخود قرار داده است و هدف آن پ  دستور کارمختلف را در  

 بنیان است. دانش 

در سرنوشت کشورها خواهد داشت )کواد   یرویکرد  فناورانه و دانشی، اهمیت بسیار  یااقتصادی دار  ی هاافزایش احتمال رشد و توسعه بنگاه
ها، میزان فروش، وسیله افزایش در متغیرهایی نظیر؛ کل نیروی کار، ظرفیت تولید، داراییبنیان به های دانش(. رشد شرکت 2012،  5و رید 

ها (. رشد شرکت1981  ،6رتز رابشود )میمقایسه با عملکرد آن در گذشته بیان    ثبت شده شرکت در  هایپتنتمیزان سود، سهم از بازار، تعداد  
ها برای دولتمردان و همچنین  کننده رشد شرکتها دانست. درك و شناخت فرآیندها و عوامل اصلی تعیینتوان محرك مهم رفاه ملترا می

برخ  بسزایی  اهمیت  از  سالم  اقتصاد  توسعه یک  نیز  و  خصوصی  بخش  اقتمدیران  منظر  از  است.  شرکتوردار  کالن، رشد  نقش  صاد  ها 
ها عامل اصلی افزایش نرخ  نوعی که رشد شرکتهایی مانند اشتغال، رشد اقتصادی و ایجاد بازارهای رقابتی دارد به ای در مقولهکنندهتعیین

  ی در بازار، بازارها   هاآنجدید و رشد    یهابوده و با ظهور شرکت  ی اقتصاد  یهاسایر بخش  یاشتغال در جامعه و افزایش سطح تقاضا برا
  ترینمهم(.  2017،  7قطبی و چندقطبی به بازارهایی رقابتی تبدیل خواهند شد که خود در توسعه کشورها مؤثر هستند )فرنودی و همکارانتک 

ر رشد کند و چگونه منابع مالی برای رشد سریع را فراهم ت اند از اینکه چگونه سریعها در مرحله رشد، عبارتهای پیش روی شرکتچالش
های پیش روی یک های یک شرکت در طول حیات آن است. اگر صاحبان شرکت تعداد چالشدوره   ترینمهمنماید. این مرحله یکی از  

در این  ت بزرگ تبدیل گردد.تواند به یک شرک شرکت در حال رشد را افزایش دهند آن شرکت، هم ازنظر مالی و هم ازنظر مدیریتی، می
توجه است و این مسئله به یک شاخصه کلیدی برای بقا و ادامه حیات شرکت سازی تمامی فرآیندها بسیار قابل وری و بهینهمرحله افزایش بهره 

سوی تعالی و ی حرکت به را برا هاآنبنیان مسیر های دانشلذا آگاهی از مدل رشد شرکت(. 2021، 8شود )پارسا نژاد و شاهچراغ تبدیل می
 کسب اهداف بلندمدت روشن خواهد ساخت.

بنیان در سه بخش فرایندهای اصلی، پشتیبانی و تحقیق  وکارهای دانشهدف اصلی مقاله پیشرو پاسخ به این سؤال است که فرایندهای کسب
بنیان چه راهکارهایی وجود خواهد داشت. به منظور اجرای پژوهش، پس از های دانشو توسعه کدام هستند و برای رشد و توسعه شرکت

-بندی و خوشه به دسته  10بندی فرایندها از دیدگاه مدل تعالی و طبقه  9بندی فرایندی های مختلفی همچون مدل طبقهیندها در مدلآمطالعه فر
های علمی و صنعتی بنیان مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهشدانششرکت    9بندی رویکردها پرداخته خواهد شد. به منظور ارائه راهکار با  
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آسیب  عنوانبهایران،   تا  شد  خواهد  مصاحبه  بهنمونه  سپس  گردند.  مقایسه  تعالی  مدل  رویکردهای  با  و  استخراج  اصلی  منظور های 
 سازی دینامیکی بهره خواهیم برد.سازی از مدل شبیه

 مبانی نظری   - 2

 بنیان دانش های  شرکت   - 2-1

بنیان در مبانی نظری  شود. عبارت شرکت )سازمان( دانشندرت یافت میالمللی بهبنیان با این مفهوم، در متون بیناصطالح شرکت دانش
کند که یادگیرنده و خالق دانش بوده و از دانش، چه دانش ضمنی و چه آشکار برای توسعه محصوالت و  هایی اشاره میبیشتر به شرکت

کارگیری  کند که از فرآیندهای خلق و بهای اشاره میهای برقرار شدهکنند. درواقع این مفهوم بیشتر به سازمان های خود استفاده مییفناور
های  بنیان«، »شرکتهای دانشسازمان»  میمفاهالمللی،  به عبارت دیگر در متون بین؛  کنند خود استفاده می  وکارکسبدانش برای پیشبرد  

بنیان به کار رفته است )خیاطیان و  های دانشمعنای سازمانن«، »سازمان یادگیرنده« و »سازمان هوشمند« در مبانی نظری همدانش آفری 
کید تمامی تعاریف بر استفاده از کارکنان دانشی و  2016، 1همکاران  (. در ادامه تعاریف ارائه شده در ادبیات موضوع آورده شده است. تأ

 می برای تولید و ثروت آفرینی است. ظرفیت عل کارگیریبه 

کنند. محصوالت و خدمات  شود که در آن دانش و محصوالت مبتنی بر دانش به بازار عرضه میبنیان، به شرکتی گفته می شرکت دانش .1
ای از هر  سمت عمدههای تحقیق و توسعه، قصورت برنامه، نمونه اولیه یا تولید انبوه متفاوت باشد این درحالی است که هزینه تواند بهمی

 (. 2004، 2نوع هستند )آلوسون 
بنیان از طریق دانش های دانشی است. مزیت رقابتی یک سازمان دانش ترین دارایی آن سرمایه بنیان سازمانی است که عمدهسازمان دانش .2

 ؛ بنیان بر سه جنبه اصلی متمرکز استشود. تعریف یک سازمان دانشو استفاده اثربخش از آن حاصل می

 کارگیری دانش و اطالعات است. بنیان اکتساب، دستکاری و به مأموریت اصلی یک سازمان دانش .1

صورت فردی ظرفیت تولید دانش خود را  صورت گروهی و چه به کند اعضا چه به یک سازمان یادگیرنده تالش می  عنوانبه بنیان یک سازمان دانش .2
 ارتقاء دهند.  

ی جایگاه برتر در بازار، بهترین شیوه فعالیت و تقویت روابط مبتنی بر همکاری متقابل به دنبال رسیدن به  بنیان از طریق جستجوسازمان دانش .3
 (. 2003، 3پروز  و  وانگ کمال سازمانی است )

جدیدی های  های کاری به محیط رقابتی و پر چالش، الگووارهو تبدیل محیط وکار  کسبهای  با توسعه دانش و فناوری، گسترش حیطه 
 (. 2019، 4داند )دانش و همکاران ها را درگرو داشتن نیروی انسانی توانمند میظاهر شده که بقای سازمان 

بنیان، مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که های دانش (، شرکت2015بنیان )ها و مؤسسات دانش نامه تشخیص شرکت موجب آیینبه .3
اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه  

های برتر و باارزش افزوده فراوان  سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری درنهایت تجاری 
نرم به تولید  در  مربوط تشکیل میویژه  دانش نامه مصوب، شرکتآیین   شود. طبقافزارهای  هیئت های  ترغیب  نظیر،  اهدافی  علمی بنیان، 

سازی  علمی، تجاریهای بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت پژوهشی برای فعالیتها و واحدهای  دانشگاه 
 کنند.  بنیان را دنبال میموضوع کلی فعالیت دانش پژوهشیها و واحدهای  پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه های  یافته 

 

 

3 Khayatian et al. 
4 Alvesson  

3 Wang and Perveiz 
6 Danesh et al. 
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 وکار کسب فرایندهای    - 2-2

و    )بابازاده  سازی یک برنامه عملی در جامعه بر اساس یک الگو، نیاز به فراهم کردن و ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب استبرای پیاده
بندی فرایندها از دیدگاه مدل بندی فرایندی و طبقه مدل طبقهطبق    وکارکسببنابراین در این بخش به بررسی فرایندهای  ؛  (2018،  بابازاده

 تعالی خواهیم پرداخت.

 بندی فرایندی مدل طبقه  -1-2-2

وری و کیفیت بندی فرایندی ارائه شده توسط مرکز بهره بندی فرایندها در سازمان، مدل طبقههای دستهیکی از بهترین الگوها و چارچوب 
 اند از: سطح تشکیل شده است که عبارت 5از  APQCاستاندارد مدل   است. 1آمریکا

 دهنده باالترین سطح از سطح فرآیندها از قبیل زنجیره تأمین، مدیریت مشتری، منابع انسانی، فناوری اطالعات و … است. سطح طبقه: نشان  .1
 عنوان به نخیت، تناسب و ارتباطات بیشتری با یکدیگر دارند و  بندی گروهی از زیرفرآیندهاست که س سطح گروه فرآیند: سطح بعدی در دسته .2

 شوند.یک گروه فرآیند شناسایی می 
کند. فرآیندها نیاز به منابع و استانداردهایی برای  وابسته که ورودی را به خروجی تبدیل می   به هم های  سطح فرآیند: شامل یکسری از فعالیت  .3

 دهد.کنند، پاسخ می لی که کیفیت سرعت و هزینه عملکرد را ارزیابی می های کنترتکرار عملکرد دارند و به سیستم 
 دهند. دهند را نشان میسطح فعالیت: رخدادهای کلیدی که هنگام اجرای فرآیند روی می  .4
 پردازد.هاست که به جزییات بیشتری می دهنده سطح بعدی از تجزیه سلسله مراتبی پس از فعالیتسطح وظیفه: وظیفه نشان .5
توسط  آخری .6 شده  منتشر  نسخه  شرکت  APQCن  اکثر  برای  که  است  مشترک صنایع  به حوزه  مربوط  سازمان و  و  است.  ها  استفاده  قابل  ها 

 ارائه شده است.  1شکل  فرایندهای اصلی و پشتیبانی در قالب  

 

 . بندی فرایندی مدل طبقه   بر اساس فرایندهای اصلی و پشتیبانی    - 1شکل 

Figure 1- Main and support processes based on process classification model. 

 

1 American productivity and quality center (APQC) 
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 بندی فرایندها از دیدگاه مدل تعالی طبقه  -2-2-2

هایی در آن صورت گرفته است.  ها بازنگریاز سوی بنیاد کیفیت اروپا ابداع شد و در این مهروموم   1991در سال    EFQMمدل تعالی  
های تعالی پیشین توسعه یافت. این الگو دارای  و همچنین مدل هاآنیی و با استفاده از تجربه شرکت معتبر اروپا 14این مدل با همکاری 

با اعتقاد به این موضوع که هر سازمانی مستقل از حوزه   EFQMنه معیار شامل توانمندسازها )پنج معیار( و نتایج )چهار معیار( است.  
مناسب مدیریتی برای دستیابی به موفقیت نیاز دارد، معرفی شد. این مدل الگویی    فعالیت، اندازه، ساختار و درجه بلوغ، به یک چارچوب

 دهند. ها، خود را با معیارهای آن ارزیابی کرده و میزان تعالی گرایی خود را مورد سنجش قرار میعمومی و جامع است که سازمان

 . ( EFQM سایت رسمی مدل تعالی سازمانیمعیارها و رادار )باشد: مفاهیم بنیادین تعالی، این مدل دارای سه جزء یکپارچه می

مفهوم جهت .1 تعالی، شامل هشت  بنیادین  نتایگمفاهیم  ثبات هدف، مدج، مشتری یری  و  فرا یری گرایی رهبری  مبنای  بر  و  یت  توسعه  ند، 
نماید در صورت  ل تضمین میت اجتماعی است که این مدیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت و مسئول یادگ یمشارکت افراد،  

 ها به این مفاهیم دست خواهند یافت.  سازی آن، سازمانپیاده
  ها آنها قرار گرفته است تا بتوانند با التزام به صورت تجویزی و توصیفی در اختیار سازمانمنظور از معیارها، مجموعه الزاماتی است که به .2

دست یابند. این مدل دارای نه معیار است. توانمندسازها شامل پنج عامل و نتایج  شامل    با ابزارهای خود، به تعالی  هاآنسازی  و پیاده
 ، اند از: رهبریار گیرند که عبارت ها باید به آن بپردازند تا در مسیر تعالی قرچهار عامل است. توانمدسازها موضوعاتی هستند که سازمان 

اند که شامل:  یافتهدست   هاآنهای متعالی به  ها، شرکا و منابع و فرایندها. نتایج، مواردی هستند که سازمان کارکنان، استراتژی و سیاست 
 زیر معیار بنانهاده شده است.  32باشند. همچنین این مدل بر نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می

است. در این روش یا منطق هر یک از معیارها و زیرمعیارهای    EFQMها بر مبنای مدل  ادار، منطقی برای ارزیابی تعالی سازمانمنطق ر .3
 گیرد.به سازمان تعلق می 1000تا  0سازی و ارزیابی بررسی شده و درنهایت امتیازی بین مدل از چهار منظر نتایج، رویکرد، جاری

در سه ُبعد اصلی، پشتیبان و تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است. فرایندهای اصلی و پشتیبانی    وکارسبک در این مقاله فرایندهای  
بنیان و عاملی حیاتی و  های دانشهای تحقیق و توسعه جزء کلیدی شرکتفعالیت  ازآنجاکهوکارها هستند و  جزء الینفک تمامی کسب

های تحقیق و توسعه تعریف شده است. این عامل به نوعی مزیت  زا در قالب فعالیتصورت مجدسته سومی به  هاستآن تأثیرگذار برای  
 شود. ها محسوب میگونه شرکترقابتی اصلی این

 پیشینه پژوهش   - 2-3

توان ذیل دو گروه عمده ارائه نمود؛ مطالعاتی که به توصیف چگونگی فرآیند ها را میتحقیقات صورت گرفته در خصوص رشد شرکت
ها قائل شده و تحقیقات ای را برای رشد شرکت( که یک مدل رشد پنج مرحله1983)  1چرچیل لوئیس و  اند مانند مطالعات  ختهرشد پردا

اند. در  ( که به تشریح چگونگی مراحل رشد شرکت پرداخته1972)  3( و گرینر 2009)  2نظران در این حوزه مانند چستن دیگر صاحب 
طور  بنیان نیز اشاره نمود که به های دانش( در ارتباط با فرایند رشد شرکت1990)  4و درازین   ازانجیانتوان به مطالعات ک همین حوزه می

سازی، رشد و نهایتًا مرحله ثبات، ها پرداخته و در چهار مرحله مفهوم و توسعه، تجاری خاص به بررسی مراحل رشد این گروه از شرکت
بنیان را در سه مرحله شامل های دانش( نیز در همین راستا رشد شرکت2010)  5کند. لی میها را تعریف  فرایند رشد این گروه از شرکت

دارد. گروه دیگر مطالعات متمرکز بر عوام تأثیرگذار ای را برای هر یک از این مراحل بیان مینهفتگی، رشد و بلوغ توصیف و شرایط ویژه 
اقع شده به دنبال عوامل تأثیرگذار در بهبود پارامترهای نمایانگر رشد شرکت ها، فارغ از مرحله رشد که شرکت در آن ودر رشد شرکت

ها را در قالب سه دسته  بندی استوری، عوامل تأثیرگذار در رشد شرکت( به تبعیت از دسته2007)  6عنوان نمونه، کاریزوسا اند. بهبوده
نماید )فرنودی بندی میهای شرکت طبقهو عوامل مرتبط با استراتژیهای کارآفرین، عوامل مرتبط با ماهیت شرکت  عوامل مرتبط با ویژگی

 (.2017و همکاران، 

 

1 Lewis and Churchill 
2 Chaston 
3 Greiner 

4 Kazanjian and Drazin 
5 Lee 
6 Carrizosa 
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ادبیات موضوع پرداخته و به کمک   بر اساس( به شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه  2016) های داخلی خیاطیان و همکاراندر پژوهش
( با استفاده از رویکرد کیفی به شناسایی عوامل 2016معادالت ساختاری به تبیین الگوی پایداری پرداختند. همچنین خیاطیان و همکاران )

ت عمومی، ایده محوری  دسته عوامل اثرگذار را ویژگی مؤسسین، مشخصا  ترینمهم بنیان پرداختند و  های دانش مؤثر بر رشد و توسعه شرکت
( 2017) ها، تأمین مالی و عوامل محیطی عنوان کردند. فرنودی و همکاران ، زیرساختدهیسازمانشرکت، نیروی انسانی، بازار و رقابت،  

پس از شناسایی مضامین کلیدی حاکم بر فرایند رشد با روش تحلیل موضوعی، به کمک روش تحلیل مقایسه کیفی دو مسیر برای رشد  
  1های فردی. منصوری و همکاران یک مسیر مبتنی بر نقش دولت و یک مسیر مبتنی بر نقش توانمندی :بنیان معرفی کردند های دانشکتشر

بنیان در استان کرمان های دانشهای عوامل تأثیرگذار در راستای توسعه شرکتبندی پیشران( با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت 2017)
ف و میرترابی پرداختند.  و  بنیان حوزه کشاورزی مستقر در سازمان پژوهشهای دانش ( مشکالت شرکت2018)  2الح حقیقی  های علمی 

بنیان  های اصلی عبارت بودند از: عدم اطمینان به بازار محصوالت دانشصنعتی ایران با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بیان کردند. مضمون
های و قانونی در تأسیس شرکت  یبنیان کشاورزی، ضعف ساختار ادارهای دانشمالی از شرکت   یهامایت ، کمبود تسهیالت و حیکشاورز

 3سازی در حوزه تحقیقات کشاورزی. خوراکیان و عطارمقدم ها و قوانین حمایتی و تجاری و نارسایی سیاست  یبنیان حوزه کشاورزدانش 
 بنیان با استفاده از رویکرد های دانشفاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت ( در پژوهشی با عنوان عوامل اثرگذار بر زمان2018)

عوامل مؤثر بر    ترینمهمکاری و تأخیرهای موجود بین فازهای مختلف  دیمتل و سیستم پویا، گفتند: ســه عامل الزامات مشتری، دوباره
 ك از عوامل در فاز رشد را نشان دادند. ی سعه، نحوه اثرگذاری هر اســت. در ادامه با رسم مدل پویای فرآیند تو دزمان در فاز رش 

 روش پژوهش   - 3

باشد از طرف  سازی آماری و ریاضی و از لحاظ تجربی مربوط به مطالعه موردی میبندی مدلاز لحاظ تحلیلی پژوهش پیش رو جزو دسته
  باشد:می  2شکل  ( نیز، روش تحقیق این پژوهش به ترتیب  2003) 4و همکاران  بندی ساندرزدیگر، بر اساس تقسیم

 

 . گونه شناسی مدل پژوهش مبتنی بر روش ساندرز   - 2شکل 
Figure 2- Typology of research model based on Saunders method. 

 توان نوشت: می  1شکل  در توضیح  

نامه و مطالعه اسناد و مدارک سازمانی و ادبیات موضوع استفاده شده  سازی از مشاهده، مصاحبه، پرسش ها به منظور مدل آوری داده برای جمع  .1
 است. 

 

1 Mansoori et al. 
2 Fallah Haghighi and Mirtorabi 

3 Khorakian and Atarmoghadam 
4 Saunders et al. 
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  بینی پیش چنین ارائه مدلی به منظور  سازی موضوع رهبری در ابعاد فردی و تیمی و عوامل اثرگذار بر آن و همهدف اصلی تحقیق مدل .2
 های آن است.  یک دینام

پیاده  .3 بستر  که  چرا  است  موردی  مطالعه  تحقیقات  ازجمله  پژوهش  شرکتاین  تحقیق  این  سازمان    های سازی  رشد  مرکز  در  مستقر 
زعم خبرگان  اما به ؛  در این گروه تنظیم شده است  وکارکسبهای علمی و صنعتی ایران بوده و پارامترهای مدل متناسب با محیط  پژوهش 

 های اقتصادی دیگر نیز استفاده نمود.  توان از نتایج این تحقیق در دیگر گروه می
ای استفاده  خانهای است. در این پژوهش برای استخراج عوامل از تحقیقات کتاب این تحقیق از منظر طراحی تحقیقی میدانی و کتابخانه .4

توان این شوندگان میهای ارزیابی ارزیابی آوری دادهچنین جمع آوری نظرات خبرگان و همع سازی نیز با توجه به جمشده است و برای مدل
 تحقیق را جزء تحقیقات پیمایشی دانست. 

ماهیت داده  .5 به  توجه  با  بودن  یا کیفی  منظر کمی  از  قواعد سیستم این تحقیق  و هم های گردآوری شده شامل  فازی  داده های  های  چنین 
توان این تحقیق را جزء تحقیقات تواند کمی قلمداد شود، لذا می سازانه می تواند تحقیقی کیفی و از منظر رویکرد مدل میشوندگان،  ارزیابی 

 ترکیبی دانست. 
 کند و سعی در استخراج قواعد دارد، از دسته تحقیقات استقرایی است. کل حرکت میکه از جزء بهاین پژوهش به دلیل این  .6
سازی عامل  ها و رویکردهای انتخاب رهبران پرداخته است و سعی در توسعه یک مدل استنتاج فازی، مدل شبیه دلاین تحقیق به توسعه م .7

 ای دانست. توان این پژوهش را از دسته تحقیقات توسعهبنیان و نظایر آن دارد، لذا می 
جزء    -بینیاز نظر جهان-ی هر علت، معلولی وجود دارد  دیدگاه که برا   گاه« و ایندرنهایت این پژوهش به دلیل استفاده از قواعد »اگر آن .8

 شود.گرایاِن قلمداد می تحقیقات اثبات 

 صورت زیر طراحی و تدوین شده است:اصلی و فرعی این تحقیق به  سؤاالت 

ش توسط  شود کدام است و چه مفاهیمی موجب خلق ارزفرآیندهای اصلی که در هر دسته از فرآیندهای ذکر شده موجب خلق ارزش می  .1
 شود؟این فرآیندها می 

 شوند؟ موجب خلق ارزش در شرکت می  یککدام اند و بنیان کدمهای دانشفرایندهای اصلی در شرکت  .1
 شوند؟ موجب خلق ارزش در شرکت می  یککدام اند و بنیان کدم های دانشفرایندهای پشتیبان در شرکت  .2

 شوند؟ موجب خلق ارزش در شرکت می  یککدام اند و  بنیان کدامهای دانشفرایندهای تحقیق و توسعه در شرکت  .3

 سازی این فرآیندها کدام است؟گیری برای یکپارچه های هماهنگی و تصمیممکانیزم  .2

مکانیزم  .3 و  مفاهیم  بازار،  و روند  به تصمیمات شرکت  توجه  روندهای اصلی کسب با  بتواند  که  دانش های اصلی مدلی  را  وکارهای  بنیان 
 چگونه است؟شناسایی کند، 

 ارائه شده است. 1جدول  و مختصات دقیق آن در قالب    3شکل  مراحل انجام پژوهش در قالب  

 . مراحل انجام پژوهش   - 1شکل 

Figure 3- Steps of research. 

 

تطبیق آسیب ها و راهکارها

ودسته بندی آسیب ها و راهکارها در سه دستهتطبیق آسیب ها و راهکارها
مدل سازی دینامیکی

شناخت  راهکارها
دسته بندی راهکارهااستخراج از اظهارنامه ها و مصاحبه ها

شناخت  آسیب ها
مصاحبه با مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان و استخراج آسیب ها
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 تهیه و در مراحل متفاوت از آن استفاده شد.  1جدول  های تحقیق با توجه به  داده

 .مختصات تحقیق  - 1جدول 
Table 1- Research coordinates. 

 

 های پژوهش یافته   - 4

 ها استخراج آسیب   - 4-1

این مقاله ارائه شده است. با توجه    ادامه شناسی از مصاحبه با مدیران ارشد نه شرکت استفاده شد که نکات اصلی مصاحبه در  به منظور آسیب
 بندی و استخراج نمود: صورت زیر دسته ها را بههای اصلی اشاره در مصاحبه توان آسیبهای انجام شده می به مصاحبه 

های تجاری در ایران، یکی از معضالت همیشگی همه شرکتمتناسب بهای تمام شده در مقابل قیمت فروش:  تورم، افزایش و نوسان نا 
بر اقتصاد کشور حکم    دورقمیدر ایران، تورم   معموالً تبع نوسانات بهای تمام شده محصول یا خدمت شرکت است.  نوسانات اقتصادی و به 

های دوم ریاست جمهوری نیز، فنری  خورد. در دوره ل ریاست جمهوری به چشم میهای اوفرماست و سیاست سرکوب نرخ دالر، در دوره 
  99و    97،  92های  کند. این مورد در سالدر که دوره اول اقتصاد فشرده شده است، در مدت زمان کوتاهی باز شده و نرخ دالر جهش می 

یش چشمگیر نرخ دالر، موجب افزایش بهای تمام شده کاال و خدمات  برابر رشد داشته است. افزا  3تا    2دیده شده و در هر دوره نرخ دالر بین  
بتوان این افزایش بهای تمام   کهدرصورتیبنیان خواهد شد.  های دانشدر بازار آزاد و در نتیجه آن، افزایش بهای تمام شده محصوالت شرکت

در گردش    ائه کرد، این نوسانات با مدیریت صحیح سرمایهبنیان ارشده را با یک دوره زمانی تأخیر، در قیمت محصول یا خدمت شرکت دانش
بنیان، انعکاس افزایش قیمت عماًل  قابل حل است، اما به دلیل عدم کشش یکسان قیمتی عرضه در مواد اولیه و محصول نهایی شرکت دانش

های مدیریت  ضوعات اساسی در این شرکتتوان این افزایش قیمت را منعکس کرد. با توجه به این نکته، یکی از موغیرممکن بوده و نمی 
 نوسانات قیمت ارز و تورم خواهد بود. 

به دولت مرتبط   هاآن  هایی که محصوالتیکی از مشکالت اساسی در شرکت  تأخیر در پرداخت و عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش:
صورت کلی دیرکرد در پرداخت اخت مطالبات است. بههایی مرتبط است که وابستگی به دولت دارد، دیرکرد در پرد است و یا با شرکت

های توان این مهم را با اخذ وام مطالبات اگر با روند منظمی پرداخت شود و نوسانات شدید بهای تمام شده نیز وجود نداشته باشد، می
تغییرات بهای تمام شده کاال، این   مدیریت سرمایه در گردش تا حدی مدیریت نمود، اما با توجه به وضعیت نوسان نرخ ارز و در پی آن،

های دولتی بزرگ ایجاد مشکل کرده است و برخی را تا سرحد ورشکستگی نیز پیش برده  های طرف قرارداد بنگاهتأخیر برای تمامی شرکت

 مراحل  ردیف 
روش  
 تحلیل 

 اعتبارسنجی  خروجی  ورودی  گردآوری  نمونه  گیری نمونه  جامعه 

1 
استخراج  

 ها آسیب

تحلیل  
 کیفی

ارشد   مدیران 
های  شرکت
 فناور 

 هدفمند
مدیران  
  9ارشد  
 شرکت  

 مصاحبه 
متن 

 ها مصاحبه
 ---- ها آسیب

2 
استخراج  
 راهکارها

تحلیل  
 کیفی

ها،  اظهارنامه
با   مصاحبه 

صاحبان  
 صنعت 

 هدفمند
10 

و   شرکت 
 خبره 10

 مصاحبه 
متن 

 ها مصاحبه
راهکارها و  

 ها برنامه
---- 

3 
بندی  دسته

 راهکارها
بندی  خوشه
 فازی 

 پرسشنامه  خبره 20 هدفمند خبرگان فناور 
های  داده

 پرسشنامه 
خوشه  

 راهکارها
تابع هدف  

 بندی خوشه

4 

تطبیق 
و   راهکار 

 آسیب

تحلیل  
 کیفی

 خبره 5 هدفمند خبرگان فناور 
و   مصاحبه 

 پرسشنامه 
ها و  آسیب

 راهکارها

تطبیق 
آسیب و  

 راهکار
--- 

5 
بندی  دسته
و  آسیب ها 

 راهکارها  

تحلیل  
 کیفی

فناور   خبرگان 
 و نویسندگان  

 خبره 5 هدفمند
و   مصاحبه 

 پرسشنامه 
ها و  آسیب

 راهکارها

بندی  دسته
به سه  
 دسته

----- 
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خود تلقی  وکارکسببخشی از    عنوانبه ها باید این آسیب را  مدت قابل حل باشد، لذا شرکترسد این مشکل در میاناست. به نظر نمی 
 های خود نمایند.  کرده و متناسب با آن اقدام به بررسی استراتژی

بازار محصول و توانمندی  بنیان از دانش کافی در زمینه بازار محصوالت خود  های دانش شرکت  معموالً   ها: عدم دانش کافی در زمینه 
های آن را شناسایی بازار محصوالت یا خدمات خود مطلع بوده و ریسک که باید از  های عالوه بر اینبرخوردار نیستند. این دسته از شرکت

طور مثال اگر شرکتی در حال تولید محصول الف است، باید بداند  های خود را نیز کشف نمایند. به کرده باشند، باید بتوانند بازار توانمندی
تواند چه محصوالت مرتبط یا نامرتبطی را تولید نماید. ، میهای خود در چه بازارهای موازی دیگریها و توانمندیبا مجموعه زیرساخت 

و فناوری تنوع سبد   های علمبنیان بتواند با تکیه بر زیرساخت خود و با تأسیس یک شرکت دیگر تحت حمایت پارک چه بسا شرکت دانش 
از دالیل اصلی مشکالت نقدینگی و محصوالت خود را افزایش داده و ریسک ناشی از مدیریت سرمایه در گردش را کاهش دهد. یکی  

بتواند تنوع کافی در این زمینه ایجاد    شرکت  کهدرصورتی سرمایه در گردش، وابستگی به فروش یک نوع از محصول یا خدمت است.  
 های متفاوت جریان نقدی ایجاد کرده و در نتیجه ریسک نقدینگی را کاهش دهد.  تواند از محل نماید، می

ها در توان آن را از جمله علل عدم بلوغ این شرکتبنیان که میهای دانش از جمله مشکالت سازمان  منابع انسانی:های مدیریت  نظام 
مدت نیز دانست، عدم بلوغ ساختارهای منابع انسانی است. بلوغ ساختارهای منابع انسانی به معنای وجود ساختارهای  بلندمدت و میان 

های استاندارد و مناسب برای مدیریت نیروی انسانی است. در  های زیاد نیست، بلکه وجود رویه ونتسازمانی با تعداد نفرات زیاد و معا
ها را  توان نبود این رویه هایی استاندارد در زمینه مدیریت منابع انسانی دیده نشده است که می های مورد بررسی، رویه یک از سازمانهیچ

های بررسی شده از  یک از سازمانم رضایت کارکنان قلمداد کرد. در حال حاضر، هیچ در بلندمدت، موجب بروز نرخ خروج باال و عد
پذیر بودن یک نظام جبران خدمت تنها به مبلغ های بزرگ رقابت کنند، برخوردار نیستند. رقابتنظام جبران خدماتی که بتواند با سازمان

های بررسی شده، نظام و نظایر آن نیز در نظر گرفت. در حال حاضر در شرکتها  ها، مشارکتتوان آن را با انواع حمایتگردد و میبازنمی 
صورت ساختارمند وجود ندارد و مبالغ حقوق های مراقبتی و انگیزشی بهمشارکت در سهام برای کارکنان در نظر گرفته نشده است، نظام

های مسئولیت، اختیارات وسیع، صمیمیت و نظایر  جاد زمینه شود، با ایدر حال حاضر سعی میو دستمزد نیز به هیچ وجه رقابتی نیستند.  
ها باعث بروز نارضایتی شدید شغلی و در  ها جذاب شود؛ اما در بلندمدت این نظام آن فضای کار برای همکاران شاغل در این شرکت

ها به منابع انسانی، ستگی شدید این شرکتها و واببنیان بودن این شرکتنتیجه آن، نرخ خروج باالی کارکنان خواهد شد. با توجه به دانش 
بنیان تلقی شده و سازمان باید تمام سعی خود را های دانش های بااهمیت در حوزه مدیریت شرکتریسک نرخ خروج، از جمله ریسک 
 ها به کار بندد. در زمینه کاهش این دسته از ریسک 

توان عدم دانش  بنیان را می های دانش یکی از مشکالت جدی در شرکت  ات: عدم دانش کافی در زمینه قوانین و مقررات نظیر بیمه و مالی 
بنیان باشد، در روند مفاصاحساب بیمه  شرکتی دانش کهدرصورتیطور مثال های متفاوت قانونی دانست. به ها، در زمینهکافی این شرکت

ها از این مسائل باخبر نبوده و نیاز به آموزش دارند.  تتسهیالت خواهد داشت و نیازی به مفاصاحساب نخواهد بود اما برخی از این شرک 
بنیان اقدام به خرید محل استقرار نمایند اما از  توانند با استفاده از انواع تسهیالت دانش ها میعنوان مثالی دیگر، برخی از این شرکتبه به 

 ر قوانین مالیاتی، قانون کار و دیگر نظایر غیره نیز صادق است.  کنند. نمونه این موارد در انواع قوانین دیگر نظیاین تسهیالت استفاده نمی

های بنیان تأمین محل استقرار شرکت برای فعالیتهای دانشهای شرکتاز جمله مشکالت و آسیب  تأمین محل استقرار برای شرکت:
ها در این مورد بخش مهمی از هزینه  های کوچک دائم و موقت شرکت است. این مورد از آن جهت برای شرکت اهمیت دارد که در شرکت

 یابد. به محل اقامت اختصاص می

کپی  رعایت  شرکت  رایت:عدم  از  برخی  در  که  از مشکالتی  دانشیکی  مهندسی  حق های خدمات  رعایت  است، عدم  داده  رو  بنیان 
ه شرکت کارفرما تحویل شده است و  رایت از طرف کارفرما بوده است. این مورد از این طریق روی داده است که نمونه محصول بکپی

 این شرکت توانسته است بدون قرارداد از روی نمونه محصول نیاز خود را برطرف کرده و محصول را تولید کند. 

بنیان،  های دانشیکی از مشکالت اصلی در زمینه اثبات کیفیت در شرکت  المللی:ها و مدارک بین عدم دانش کافی در زمینه الیسنس 
المللی که کیفیت محصوالت را مشخص  صالح بین ها باید بتوانند در مراجع ذیای الزم است. شرکتیت و اخذ مدارک حرفهاثبات کیف 
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ای الزم را دریافت نمایند. این مدارک شامل مدارک فنی، فرآیندی و کنند، وارد شده و مدارک حرفهکرده و اعتبار یک فرآیند را تضمین می
 کارکنان است. ای برای حتی مدارک حرفه 

ای جز دانش در اختیار ندارند و این دانش نیز  بنیان، سرمایههای دانشکه شرکتبا توجه به این  های ساختاریافته مدیریت دانش:نبود سیستم 
زش افزوده  نزد نیروی انسانی آنان است، باید سیستمی منظم وجود داشته باشد تا در صورت فقدان افراد، این دانش در سازمان مانده و ار

 ایجاد شود. 

 استخراج راهکارها   - 4-2

شرکت بزرگ از جمله؛ شرکت فوالد خوزستان، مپنا، ساپکو و غیره مراجعه    10آوری راهکارها، به اظهارنامه کیفیت  برای جمعدر این قسمت  
ها و مصاحبه  استخراج شد. با مرور اظهارنامهها و راهکارها برای افزایش کیفیت فرآیندها و تعالی سازمان برنامه ترینمهم هاآن و با مطالعه 

 اصلی در این حوزه استخراج و در ادامه لیست راهکارها ارائه شده است.  برنامه   204با افراد، 

 ؛ نتیجه گیرجذب، توسعه و استفاده از رهبران متعهد، توانمند و  .1

 ها؛ تدوین مأموریت، بینش و ارزش  .2
ها، قرار دادن در اینترنت و حضور در  اخالق از طرق مختلف، مانند اعالم در جلسات، سمینارها و جشنواره ها و  رول مدل بودن برای ارزش  .3

 نمایشگاه در سطح کارکنان و سهامداران دیگر؛
 سازمانی؛ تعریف و توسعه فرهنگ .4
 تعریف و بررسی رفتار رهبری؛  .5
 درجه؛  360ارزیابی  .6
 های بهبود؛شرکت فعال مدیریت در فعالیت .7
 ی کیفیت زندگی کاری؛ ارزیاب .8
 بررسی و بهبود اثربخشی رهبری از طریق بررسی سبک رهبری مدیران در جلسات خودارزیابی؛  .9

 بررسی و بهبود اثربخشی رهبری از طریق بررسی کارکنان با سؤاالت مربوط به مسائل مربوط به خود؛  .10
 سازی کارت امتیازی متوازن؛پیاده  .11
 برگزاری جلسات مدیریت؛ .12
 ساختار سازمانی برای حمایت از فرآیندهای اصلی شرکت طبق برنامه استراتژیک شرکت؛بهبود  .13
 های مدیریت؛اطمینان از کاربرد سیستم  .14
 سازمانی؛ارزیابی فرهنگ  .15
 های کاری؛ ها و گروه سازی مدیریت استراتژیک و بررسی نتایج کلیدی سازمان از طریق شبکه کمیتهپیاده  .16
 یدی؛ های عملکرد کلنظارت بر شاخص  .17
ها و حمایت از برگزاری  های داخلی و خارجی، شرکت در سمینارها و کنفرانس برگزاری جلسات منظم با مشتریان، شرکت در نمایشگاه  .18

 ؛هاآن
 اخذ یک پشتیبان اجرایی؛  .19
 های خالقانه؛قدردانی از ایده  .20
 های پایدار و شفاف؛ ارائه گزارش  .21
 وتحلیل انتظارات ذینفعان؛تجزیه .22
 بندی برای ذینفعان؛ولویت تدوین ماتریس ا .23
 ها در راستای ایجاد ارزش برای گروه؛ ایجاد روحیه همکاری و ادغام فعالیت  .24
 ایجاد کانال ارتباطی دوطرفه؛  .25
 ؛EFQMآموزش ارزیابی جایزه  .26
 رسانی به ذینفعان؛بررسی طرح استراتژیک با حضور مدیران و نمایندگان واحد به همراه موضوع و اطالع .27
 های مطلوب؛ای، برای انجام فعالیتختلف انگیزه، مانند کار و پیشرفت حرفه های مایجاد طرح  .28
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 شناسایی نیازهای دولت با استفاده از تعامل رهبران با نمایندگان جامعه و دولت؛ .49
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 یازهای کارکنان با استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان؛شناسایی ن .51
 شناسایی نیازهای کارکنان با استفاده از دسترسی مستقیم به مدیرعامل؛  .52
 های شرکت؛شناسایی نیازهای کارکنان با استفاده از کمیته .53
 ریزی سناریو؛برنامه  .54
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 شناسایی نیازهای شرکای استفاده از مکاتبات؛  .57
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 مطالعه بازار؛  .61
 ؛ PESTELوتحلیل تجزیه .62
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 بررسی عملکرد رقبا؛  .64
 های کلیدی / دستاوردهای کلیدی برای ارزیابی داخلی؛وتحلیل شاخص تجزیه .65
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 تصویب رویکرد مناسب برای ایجاد یک برنامه استراتژیک؛ .73
 ؛SWOTوتحلیل تجزیه .74
 ؛ سناریوسازی .75
 ؛ Hoshinریزی برنامه  .76
 ایجاد ارزش؛ ایجاد یک فرآیند  .77
 ها به کارکنان از طریق جلسات و اینترانت؛ ها و استراتژی مشیرسانی خط اطالع .78
 سایت و ارتباطات مدیریت ارشد؛ ها به مشتریان از طریق وب ها و استراتژی مشیرسانی خط اطالع .79
 سایت و ارتباطات مدیریت ارشد؛ها به شرکا از طریق وب ها و استراتژی مشیرسانی خط اطالع .80
 سایت؛ها به جامعه از طریق وب ها و استراتژی مشیرسانی خط اطالع .81
 سایت و ارتباطات مدیریت ارشد؛ ها به سهامداران از طریق وب ها و استراتژی مشیرسانی خط اطالع .82
 تعریف فرایندهای کلیدی؛  .83
 تدوین نقشه استراتژی؛ .84
 مشارکت کارکنان در تدوین برنامه استراتژیک؛ .85
 ریزی منابع انسانی؛ برنامه  .86
 سازی نظام جامع مدیریت منابع انسانی؛ پیاده  .87
 منظور جذب نیروهای متخصص؛ ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان استخدام به  .88
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 بندی راهکارها دسته   - 4-3

است.    آمدهدستبه ها و مصاحبه با خبرگان  رویکرد با استفاده از مطالعه مرور ادبیات، بررسی اظهارنامه   204با عنایت به موارد فوق تعداد  
ایم نموده   FCM  روش بندی با استفاده از  کند، در این فاز اقدام به انجام خوشه سازی را دچار مشکل میکه شبیه   هاآن با توجه به حجم باالی  

 خوشه است.  69رویکرد به  204که نتیجه آن تبدیل 

ها در دن داده استفاده شده است. به قرار دا  FCMبندی  ها و رویکردها از نظرات خبرگان به همراه تکنیک خوشهبندی برنامهبرای دسته
شود که با محاسبه فواصل نقاط در  بندی گفتـه میتمی، خوشه ی صورت الگورن نشده و بدون نظارت انسانی و به ییش تع یهایی از پخوشه 

 د. یدسی کل به دست آی ن مجموع فاصله اقلی هر خوشه، کمتر

بندی در نظر گرفته شود. معیارهای مورد نیاز بسیار حائز اهمیت هستند، چرا که بایستی نیاز است تا معیارهایی برای خوشه بدین منظور، 
بندی کوچک نمودن ابعاد مسئله  خوشه معیارهایی انتخاب شوند که جنبه رفتار سیستم یا همان سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. هدف از  

های مختلف با  کنیم. لذا طی جلسات فراوان و مصاحبه  بینیپیش سازی نباید منجر شود که نتوانیم رفتار سیستم را  است و این کوچک 
 بندی انتخاب گردید: معیار به شرح زیر برای خوشه 5خبرگان تعداد 

این مدت زمان اجرا .1 این معیار  پ: منظور  برای  نیاز است. چرا که مدت زمان اجرای یک یادهکه  سازی رویکرد موردنظر چه مقدار زمان 
 رویکرد، رفتار سیستم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

: برخی از رویکردها ماندگاری باالیی در سازمان دارند و رفتار سیستم را برای بلندمدت تحت تأثیر قرار  زمان مؤثر ماندن در سازمانمدت  .2
 کننده این موضوع است. این معیار مشخص دهند.می

خواهیم این  مدت تأثیر زیادی بر رفتار سیستم دارند که در این معیار می: برخی از رویکردها در کوتاه مدت شدت تأثیرگذاری در کوتاه  .3
 موضوع را مشخص کنیم.

پوشی کرد. چرا که ممکن است یک  ان از آن چشمتو : این معیار کمی با معیار قبلی مشابهت دارد ولی نمیشدت تأثیرگذاری در بلندمدت .4
 مدت و هم در بلندمدت تأثیرگذار باشد. رویکرد هم در کوتاه 

پیاده  .5 و  سیستمی  داشتن جنبه  مشخصسازی  معیار  این  نه.  دیگر  برخی  ولی  دارند  سیستم  ایجاد  به  نیاز  رویکردها  از  برخی  این  :  کننده 
 مشخصه رویکرد موردنظر است. 

بندی مورد  عنوان ورودی خوشه به ترتیب از کمترین تا بیشترین مقدار، عدد بگیرند و به   5تا    1یار فوق، بایستی بین  هر یک از پنج مع 
نفر از خبرگان    20صورت پرسشنامه بین  بندی فوق به معیار خوشه   5رویکرد استخراجی با    204استفاده قرار گیرند. برای این منظور،  

ها با استفاده بندی دادهبندی خواهد بود. به منظور خوشه ورودی خوشه عنوانبه ست و نتایج نظرسنجی اکوسیستم کارآفرینی توزیع شده ا
 دهنده نمرات یک رویکرد خواهد بود.درآمده است که هر سطر نشان سطری  204 جدول صورت یک ، کلیه داده به FCMاز الگوریتم 

(1 ) 

 𝑀𝑖𝑛  𝑍 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑘 𝑥𝑗𝑘 𝑑𝑖𝑗,𝑖𝑗𝑘 

𝑥𝑖𝑘 𝑥𝑗𝑘 = 0 𝑜𝑟 1, 

𝑑𝑖𝑗 =  
√

‖𝑦𝑖 − 𝑦𝑗‖, 

𝑘 = 𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠. 
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 . ها های استخراج شده برای افزایش تعالی سازمان در جهت حل آسیب برنامه   - 2جدول 
Table 2- Research coordinatesextracted programs to increase the excellence of the organization to solve damages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطری   204صورت یک  ، کلیه داده به FCMها با استفاده از الگوریتم  بندی دادهمنظور خوشه بندی خواهد بود. به ورودی خوشه،  2جدول 
افزار متلب با استفاده از تابع  در نرم   FCMها توسط الگوریتم  دهنده نمرات یک رویکرد خواهد بود. این دادهدرآمده است که هر سطر نشان 

 اند. بندی شدهزیر خوشه 

 
دهد. نشان می  objFuncو مقدار تابع هدف با    U، مقادیر عضویت هر رویکرد به هر خوشه را با centersها را با این الگوریتم مراکز خوشه

تا    1ها از  را حاصل کند. بدین منظور تعداد خوشههایی است که بتواند بهترین نتیجه  هدف اصلی در این الگوریتم پیدا کردن تعداد خوشه
 نمایش داده شده است: 4شکل  صورت  روی این الگوریتم آزمایش شده است و مقادیر تابع هدف به  100

 . مقادیر تابع هدف   - 2شکل 

Figure 3- Objective function values. 

یابد. تعداد مناسب برای صورت نمایی کاهش میطور که در شکل مشخص شده است، مقدار تابع هدف با افزایش تعداد خوشه به همان
سطح زیر نمودار را به خود اختصاص داده است،   90%که تقریبًا    70تا    1ها با توجه به نزول شدید مقدار تابع هدف در بازه  این خوشه 

های استخراج شده خوشه  ها باشد.رسد این عدد، مقدار مناسبی برای تعداد خوشه خواهد بود که به نظر می  69وی  یا مسا   تربزرگمقداری  
 نمایش داده شده است. 3جدول  قالب   در

 5 4 3 2 1 رویکرد یا برنامه  ردیف 
A1  4 5 3 5 5 متعهد، توانمند و نتیجه گیر جذب، توسعه و استفاده از رهبران 

A2 3 5 1 5 1 ها تدوین مأموریت، بینش و ارزش 

A3 2 5 2 5 2 ها و اخالق از طرق مختلف رول مدل بودن برای ارزش 

A4  3 5 1 4 3 سازمانی تعریف و توسعه فرهنگ 

A5  2 5 1 4 2 تعریف و بررسی رفتار رهبری 

A6  4 4 2 3 1 درجه  360ارزیابی 

A7 1 5 3 5 2 های بهبودشرکت فعال مدیریت در فعالیت 

A8  3 5 1 5 1 ارزیابی کیفیت زندگی کاری 

A9 
بررسی و بهبود اثربخشی رهبری از طریق بررسی سبک رهبری مدیران  

 در جلسات خودارزیابی 
2 5 2 4 4 

A10 
سؤاالت   با  کارکنان  بررسی  طریق  از  رهبری  اثربخشی  بهبود  و  بررسی 

 مربوط به مسائل مربوط به خود 
3 5 2 4 4 

A11 5 5 2 4 2 سازی کارت امتیازی متوازن پیاده 

A12  1 4 2 3 1 برگزاری جلسات مدیریت 

…. …………………………………. … … … … … 

…. …………………………………. … … … … … 

A204  4 5 4 5 2 استفاده از تجربه مشتری 

(2 )  [𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠, 𝑈, 𝑜𝑏𝑗𝐹𝑢𝑛𝑐]  =  𝑓𝑐𝑚(___). 
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 . های استخراج شده خوشه   - 3جدول 
Table 3- Extracted clusters. 

 تعداد  عنوان خوشه  خوشه  تعداد  عنوان خوشه  خوشه 
C1  3 نقشه استراتژی سازمان تدوین C36 3 ونقل کارا و اثربخشهای حملایجاد سیستم 

C2  1 ایجاد روحیه همکاری در کارکنان C37 2 های تعالی سازمانی آموزش در حوزه مدل 

C3 2 ها عضویت در انجمن C38 2 گذاری استقرار سیستم مدیریت هزینه و سرمایه 

C4  1 تعریف و بررسی رفتار رهبری C39  3 استقرار سیستم جامع منابع انسانی 

C5 2 آموزش مدیریت دانش به کارکنان C40 های نگهداری و تعمیرات استقرار نظام(TPM) 2 

C6  2 شناسایی مشاغل کلیدی سازمان C41 1 های شفاف و پایدار ارائه گزارش 

C7 2 ریزی استراتژیک سناریوسازی در برنامه C42  1 برنامه استراتژیک ایجاد یادگیری از 

C8  3 درجه کارکنان  360ارزیابی C43  2 مدیریت پسماند در سازمان 

C9   استراتژی با  متناسب  ساختاری  ایجاد 
 سازمان

1 C44  3 تشویق کارکنان 

C10 2 های ارزیابی کارکنان برگزاری کانون C45  4 استقرار سیستم مدیریت تجربه مشتری 

C11  3 نفعان شناسایی ذیمطالعه بازار و C46  2 انجام نظرسنجی از کارکنان سازمان 

C12 کارگروه سازمان تشکیل  نیاز  مورد  های 
 جهت ایجاد ارتباطات داخلی 

3 C47 های ارتباطی دوطرفه بین کارکنان و  ایجاد کانال
 مدیران 

1 

C13 1 کنندگان بندی تأمینارزیابی و طبقه C48 های مدیریت کیفیت استقرار سیستم(ISO) 2 

C14  ارزش برای  نیاز  مورد  فرایندهای  -ایجاد 
 آفرینی در سازمان 

4 C49 1 های مختلف انگیزشی مادی و معنویایجاد طرح 

C15   ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان استخدام به
 منظور جنب نیروهای متخصص 

1 C50 دارایی مدیریت  مدیریت  سیستم  و  فیزیکی  های 
 گذاری سرمایه

2 

C16   اشتراک برنامه استراتژیک سازمان در بین
 همکاران

2 C51 1 بندی برای ذینفعانتدوین ماتریس اولویت 

C17 رسانی ایجاد سازوکارهای الزم جهت اطالع
 موقع اخبار به کارکنان به

8 C52 3 ایجاد سیستم دبیرخانه و پیگیری مکاتبات 

C18 2 نفعان انتظارات ذیوتحلیل تجزیه C53  4 گران ارائه خدمات درمانی از طریق بیمه 

C19  2 استقرار نظام مدیریت فرایندها در سازمان C54 3 های جدیدوتحلیل نام تجاری و فناوریتجزیه 

C20   برقراری ارتباطات مؤثر کارکنان با مدیریت
 ارشد

3 C55   استقرار نظامHOSIEN 6 

C21  3 ساز برنامه استراتژیک جهت تدوین ارکان C56 3 های کلیدی و عملکرد شناسایی و ارزیابی شاخص 

C22 داده دادهانجام  تحلیل  در  های  کاوی 
 سازمان

1 C57  3 استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان 

C23 3 کنندگان توانمندسازی تأمین C58  3 ایجاد سیستم دریافت و پیگیری شکایات مشتریان 

C24  ایجاد بسترهای الزم برای ارتباطات داخلی
 برای کارکنان

8 C59 2 گیری عملکرد فرایندها اندازه 

C25 مدل مبنای  بر  سازمان  تعالی ارزیابی  های 
 سازمانی 

3 C60  ایجاد نظام مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) 2 

C26   ترک کارکنان  از  بازخور  اخذ  و  نظرسنجی 
 شاغل خدمت کرده و کارکنان  

2 C61 19 نفعان شناسایی نیاز ذی 

C27  1 تفویض اختیار C62 - 5 

C28  1 شناسایی و طراحی فرایندهای سازمان C63  3 انجام آموزش و توانمندسازی کارکنان 

C29 های  ایجاد انگیزه کاری در کارکنان با روش
 موجود 

3 C64 2 ریزی آموزشی برای کارکنان برنامه 

C30  3 کارکنان به انجام کاری تیمی تشویق C65  4 های جدیدبا اتکا بر شراکت وکار کسبتوسعه 

C31 3 سازی مدیریت دانش پیاده C66  2 استقرار نظام پیشنهادها 

C32 ارزش برای  بودن  از رول مدل  اخالق  و  ها 
 طرق مختلف 

2 C67 سازی نظام کارت امتیازی متوازن پیاده (BSC) 6 

C33  13 تقویت ارتباطات داخلی پرسنل در سازمان C68 وتحلیل تجزیهPESTEL 1 

C34  کنترل برای  الزم  سازوکار  ایجاد 
 زیست محیط

1 C69 4 های تحولایجاد کمیته 

 C35 استقرار  HSE 2    
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 تطبیق راهکار و آسیب   - 4-4

در بخش دوم تطبیق داده شده است تا امکان    آمدهدستبه های  در بخش اول با راهکارها و برنامه   آمدهدستبه های  در این قسمت آسیب
ها ها مشخص شود. نکته اساسی در این قسمت آن است که ارتباط راهکارها و آسیب استفاده از هر رویکرد به منظور برطرف کردن آسیب

که راهکارها با  که با توجه به این ها بهره برد. نکته دیگر آن ای از آسیبتوان از یک راهکار برای برطرف کردن مجموعهیک به یک نبوده و می
تواند راهکاری دیگر را تقویت کند، در این قسمت تنها به ارتباط مستقیم یک آسیب  یکدیگر ارتباط غیرمستقیم داشته و به کارگیری یکی می

ا با یکدیگر در قسمت  و راهکار اشاره شده است و از ارتباطات غیرمستقیم این موارد صرف نظر شده است. ارتباط غیرمستقیم راهکاره
 سازی دینامیکی بررسی و تدوین شده است. شبیه

به ذکر است،  هم نظرات    4جدول  چنین الزم  از  با استفاده  نیز  و راهکار  این حوزه    5ارتباط آسیب  از خبرگان  که    آمدهدستبه نفر  است 
 ه باشند، راهکار به آسیب مورد نظر مرتبط شده است. نفر به وجود ارتباط بین راهکار و آسیب اشاره کرد  5نفر از این  3 کهدرصورتی

 . ها و خوشه راهکار تعیین روابط میان آسیب  -4ل جدو 
Table 4- Determining the relationships between damages and the solution cluster. 

 

 

 

 

 

 

 ها و راهکارها بندی آسیب دسته   - 4-5

شده در مرحله خوشه راهکارهای شناسایی 69و   آسیب  9اند، الزم است تا  بنیان بوده های دانشبا توجه به آنکه جامعه مورد مطالعه شرکت
گیری از اصلی، پشتیبانی و تحقیق و توسعه بررسی شوند. بدین منظور تحلیل کیفی با بهره   وکارکسبقبل، در سه دسته فرایندهای اساسی  

 اهده است. قابل مش 5جدول  صورت خالصه در قالب  نفر از خبرگان حوزه فناوری صورت پذیرفته و نتایج آن به   5نظر 

 . ها، راهکارها به سه دسته اصلی، پشتیبانی و تحقیق و توسعه بندی آسیب دسته   - 5جدول 
Table 5- Classification of dangeres and solutions into three categories: main, support and research and 

development. 

 

 

 

 

 خوشه راهکار  آسیب 
P1 قیمت فروش. تورم، افزایش و نوسان نامتناسب بهای تمام شده در مقابل C1,C4,C7,C42,C55,C67, 

 C9, C21, C3, C16, C62, C5,C31,C52, C22 

P2 تأخیر در پرداخت و عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش . 
C1,C4,C7,C42,C55,C67,  

C4, C13, C18, C23, C51, C61, C11, C68, 

C65, C54 
P3 ها توانمندی. عدم دانش کافی در زمینه بازار محصول و C63,C64, C14,C15, C17 

P4. های مدیریت منابع انسانی نظام 
C63,C64, C2,C4,C32, C6, C10, C14,C15, 

C17, C8, C41, C56, C57, C27, C29, C30, 

C44, C49, C53 
P5 عدم دانش کافی در زمینه قوانین و مقررات نظیر بیمه و مالیات .  C5,C31,C52, C1,C4,C7,C42,C55,C67 
P6 . تأمین محل استقرار برای شرکت C40, C43 
P7 .رایت عدم رعایت کپی C4, C13, C18, C23, C51, C61, C11, C68 
P8المللی ها و مدارک بین. عدم دانش کافی در زمینه الیسنس C4, C13, C18, C23, C51, C61, C11, C68 
P9 های ساختاریافته مدیریت دانش سیستم. نبود C5,C31,C52 

 تحقیق و توسعه  پشتیبانی  اصلی  عنوان  کد  نوع 
 *  * تدوین نقشه استراتژی سازمان  C1 راهکار
  *  ایجاد روحیه همکاری در کارکنان  C2 راهکار
 *   ها عضویت در انجمن C3 راهکار

 ...  ...  .....  ...  ...  ... 
   * های تحولایجاد کمیته C69 راهکار
در   P1 آسیب شده  تمام  بهای  نامتناسب  نوسان  و  افزایش  تورم، 

 فروش مقابل قیمت 

*  * 

در   P2 آسیب سرمایه  صحیح  مدیریت  عدم  و  پرداخت  در  تأخیر 
 گردش 

*  * 

 *  * ها عدم دانش کافی در زمینه بازار محصول و توانمندی P3 آسیب
 ..  ...  ................  ...  ...  ... 

 * * * های ساختاریافته مدیریت دانشنبود سیستم P9 آسیب
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 گیری بحث و نتیجه   - 5

دارای ارزش در شرکتبه   فرآیندهای  بررسی  اول پژوهش،  به هدف  با  های دانش منظور رسیدن  بنیان مستقر در  دانش   شرکت  9بنیان، 
ها شناسایی شد. در ادامه و برای رسیدن به هدف دوم  های این شرکتهای علمی و صنعتی ایران مصاحبه شده و آسیبسازمان پژوهش

های  ها و رویکردهای شرکتگیری و هماهنگی با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سازمانی، برنامه م های تصمیتحقیق، بررسی مکانیزم 
بندی شدند. در این مسیر از  ها استخراج و دستهبزرگ در اظهارنامه جایزه تعالی سازمان بررسی و رویکردهای مورد استفاده این شرکت

ها و رویکردها استفاده شد. درنهایت و برای رسیدن به هدف سوم، طراحی مدلی برای  نظرات خبرگان این حوزه نیز به منظور تعدیل برنامه 
توان کاوی تهیه شد که با استفاده از آن میبندی و داده بنیان، مدلی مبتنی بر خوشه وکارهای دانش بررسی روندهای متغیرهای کلیدی کسب

به منزله افزایش احتمال رشد شرکت    EFQMافزایش امتیاز مدل    اکهازآنجرا شناخت.    EFQMعوامل اصلی مؤثر بر امتیاز نهایی مدل  
بنیان راهکارهایی ارائه کرد که در ادامه آورده شده  های دانش توان با استفاده از این مدل برای رشد شرکتدر نظر گرفته شده است، لذا می

 است. 

 آن  فرآیندهای اصلی و راهکارهای تقویت   - 5-1

بط با محیط بیرونی سازمان باید توسط نهادهای دولتی و قانونی انجام شده تا موانع اصلی رشد و توسعه این  اقدامات مرت   بعد خارجی: 
توان به رفع موانع دیر صورت متوازن از این اکوسیستم پشتیبانی نمود. از جمله این موارد می ها از میان برداشته شده و بتوان به شرکت

 ها اشاره نمود..پرداخت

 بعد داخلی: 

 سازی و کنترل نظام مدیریت راهبردی؛ تدوین، پیاده  .1
 گذاری؛ استقرار سیستم مدیریت هزینه و سرمایه  .2
 کنندگان؛ بندی تأمین ارزیابی و طبقه  .3
 نفعان؛مطالعه بازار و شناسایی ذی  .4
 ایجاد سیستم مدیریت مشتریان و نظام اجرایی پیگیری نظرات و اعتراضات؛  .5
 های جدید؛و فناوری وتحلیل نام تجاری تجزیه .6
 ونقل کارا و اثربخش و مدیریت لجستیک در سازمان. های حمل ایجاد سیستم  .7

 آن  فرآیندهای پشتیبان و راهکارهای تقویت   - 5-2

تقیمًا در سوددهی  شود و مسسازی میفرآیندهایی است که به منظور نگهداری و پشتیبانی از دیگر فرآیندهای سازمانی طراحی و پیاده 
های و رویکردهای زیر به منظور تقویت فرآیندهای پشتیبان کند. در این راستا، برنامه تأثیری ندارند؛ اما بقای سود سازمان را تضمین می 

 در سازمان ارائه شده است.  

 ایجاد ساختاری متناسب با استراتژی سازمان؛  .1
 اشتراک برنامه استراتژیک سازمان در بین همکاران؛  .2
 های تعالی سازمانی و آموزش در مورد آن؛ ارزیابی سازمان بر مبنای مدل .3
 مدیریت فرآیندها؛ .4
 های مدیریت کیفیت؛استقرار سیستم  .5
 ریزی آموزشی برای کارکنان؛ برنامه  .6
 ایجاد روحیه همکاری در کارکنان؛ .7
 استخدام به منظور جذب نیروهای متخصص؛   ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان .8
 ر سازمان؛تقویت ارتباطات داخلی پرسنل د .9

 کرد در سازمان و تشویق کارکنان؛ مدیریت عمل .10
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 زیست.ایجاد سازوکار الزم برای کنترل محیط  .11

 فرآیندهای تحقیق و توسعه و راهکار تقویت آن   - 5-3

فرآیندهای تحقیق و توسعه ضامن بقای سازمان در افق زمانی بلندمدت است و وظیفه اصلی آن، توسعه محصوالت جدید برای سازمان  
صورت جداگانه بررسی شود. در بعد صورت کلی دودسته معضل و راهکار درونی و بیرونی در این رابطه وجود دارد که باید به است. به

کارهای آن اشاره توان به مواردی نظیر سرقت دانش اشاره نمود؛ که در ادامه به برخی از این موارد و راه می  معضالت و راهکارهای خارجی
 شده است. 

 های تحقیق و توسعه؛ حمایت از هزینه  −
 ارائه خدمات آزمایشگاهی؛  −
 همکاری پژوهشی/معرفی پژوهشگر؛   −
 ای برای پوشش ریسک تحقیقات. بیمه −

های توان، نبود سیستمبنیان را میهای دانشو راهکارهای داخلی در فرآیندهای تحقیق و توسعه در شرکت  اشکال بعد معضالت  ترینمهم
ای  گونهتوان به یابد و میها حتی احتمال دزدیده شده دانش نیز کاهش میساختاریافته مدیریت دانش دانست. در صورت وجود این سیستم

انش کامل سازمان را در اختیار نداشته باشد. در ادامه برخی از راهکارها جهت تقویت این  کس دساختار دانشی را مدیریت کرد که هیچ
 های بیان شده است. دسته از فرآیندها در این نوع شرکت

 های سازمان؛ کاوی در تحلیل داده انجام داده  −
 سازی مدیریت دانش. پیاده −

 کاربست نتایج   - 5-4

گردد که نتایج آن استفاده اثربخش از منابع مالی و انسانی در مسیر  ها پیشنهاد میویکردها به سازماندر این مقاله، مسیر بهینه استفاده از ر
پیادهپیاده منابع در سازمان و اهمیت  به محدودیت  توجه  با  بود.  باالی  سازی مدلسازی رویکردها خواهد  تعداد  و همچنین  تعالی  های 

سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است که این مهم در طی  خاب رویکرد مناسب جهت پیادهرویکردها موجود در حوزه تعالی سازمانی، انت
های مورد مطالعه ارائه شده است؛ در مصاحبه  سازی نتایج در یکی از شرکتاستفاده از نتایج مقاله مرتفع گردید. در ادامه یک مورد از پیاده 

 شود: لمداد می به عمل آمده با مدیریت شرکت، نکات زیر حائز اهمیت ق

 شود و از نوع خدماتی است؛  سفارش انجام می  بر اساس عمده کار  −
ها خواهد بود. البته در مورد برخی از مواد، با همکاری گروه  در مورد تأمین مواد اولیه، مشکالت زیادی وجود دارد که در بسیاری از موارد مرتبط با تحریم  −

 مرتفع شده است؛  ها، این مشکل تا حدی متالوژی سازمان پژوهش 
کنند. البته در برخی از موارد واردات  ها برای بازار شرکت مفید بوده و با نبود رقبای خارجی، مشتریان با تمایل بیشتری به این شرکت رجوع می تحریم  −

سطح باال و انحصاری بودن  شود که توان رقابت در شرکت از بین برود. در حال حاضر عمده مزیت شرکت به دلیل دانش  قطعات دسته دوم موجب می 
 محصول خواهد بود؛  

 وکار است؛  کسبترین مشکالت سیستم مدیریت مالی و سطح کالن دیرکرد در بازپرداخت از اصلی  −
   شود.نوعی سرقت محسوب می ده و بهمرکزی با دریافت نمونه از این شرکت، اقدام به تولید بدون اجازه این شرکت کر      −

که رقبای خارجی وارد بازار ایران شوند، توان وکار این نبود رقیب جدی برای این شرکت است. درصورتیمورد کسبترین نکته در  اصلی
های رقابتی خود را افزایش دهد اما  رقابت این شرکت از بین خواهد رفت. این شرکت باید بتواند از فرصت تحریم استفاده کرده و مزیت

که گیرد. با توجه به این های رقابتی را از این شرکت میت این شرکت، عماًل توان قوی شدن مزیتدیرکرد در بازپرداخت و سرقت محصوال 
به   منوط  نیز،  شرکت  این  توسط  محصول  توسعه  پتانسیل  و  شده  تشکیل  مهندسی  حوزه  در  خاص  محصول  یک  انجام  برای  شرکت  این 

 شود: گذاری جدید است، دو پیشنهاد زیر برای این شرکت مطرح میسرمایه
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 گذاران شرکت.گذاری در یک محصول جدید برای افزایش بازده سرمایهسرمایه .1
 تمرکز بر ایجاد مزیت رقابتی برای مواجهه با رقبای خارجی در بازارهای خارجی در خدمت پایه شرکت. .2

پیادهاصلی یعنی تدوین،  این شرکت  برای  بترین راهکار  و مطالعه  نظام مدیریت راهبردی  کنترل  و  و شناسایی ذیسازی  نفعان در  ازار 
ترین راهبرد برای این شرکت، باید حضور در بازارهای خارجی و افزایش توان رقابت باشد. در مورد  بازارهای خارجی خواهد بود. اصلی

راهکارهای ذکر  شود. تمرکز بر راهبردهای و  استفاده از سایر راهکارهای ارائه شده، با توجه به سطح بلوغ این شرکت، فعاًل توصیه نمی 
های قانونی در  های رشد آن به حمایتاما نکته اساسی در این شرکت، وابستگی شدید چرخه؛  شده اولین گام برای این شرکت خواهد بود

دو حوزه دیرکرد در پرداخت دیون و صیانت از مالکیت معنوی است. این دو مورد در حوزه اقدامات شرکت نبوده و باید به نحوی توسط  
 تا موانع رشد این شرکت نیز از میان برداشته شود.   ای باالدستی و حامیان پشتیبانی شوندنهاده

 توان پیشنهادهای حاصل از این پژوهش را به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ می

ده است.  ها ارائه شده است که به دو صورت بیان ش : این پیشنهادها برای خود شرکت شرکتهاالف( پیشنهادهای اجرایی برای شرکت 
توانند از آن  ها می های خاص که این شرکتتواند از آن استفاده کند و دیگری برای شرکتبنیان می صورت کلی که هر شرکت دانش اول به 

 استفاده نمایند.

ظور ایجاد من: تسهیل روند پرداخت وام سرمایه در گردش بدون سود بانکی به ب( پیشنهادهای اجرایی برای حامیان و نهادهای باالدستی
با ارائه اسناد امکان مدیریت تأخیر در پرداخت مطالبات تجاری شرکت بتواند  بر میزان قراردادهای در گردش؛ یعنی شرکت  ها مبتنی 

 قراردادی خود به میزان قرارداد، وام سرمایه در گردش تأمین کرده و با پرداخت شرکت، این وام را باز پس دهد. 

 بنیان؛های دانشرای مشاوره به شرکت ایجاد واحد حقوقی متمرکز ب −
 ایجاد واحد مشاوره مالی؛   −
 ایجاد شرکتی برای مشاوره مدیریت و تحقیقات بازار.  −

 تقدیر و تشکر 

بنیان مستقر در پارک علم و  های دانشبنیان، با رویکرد شرکتهای دانش این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »طراحی مدل رشد شرکت
های علمی و صنعتی ایران و های علمی و صنعتی ایران« است و بدین وسیله از مدیران محترم سازمان پژوهشهشفناوری سازمان پژو

بنیان مستقر در پارک علم و فناوری سازمان که در تکمیل این کار ما را همراهی داشتند، نهایت  های دانشهمچنین مدیران معّزز شرکت
 سپاس و قدردانی را داریم. 
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