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Abstract 

According to many thinkers, production of 
knowledge-based products and services 
comprises an essential component of 
knowledge economy. So that, supporting 
such economic activities has become a 
serious concern to governments. In Iran, this 
movement was fundamentally started by 
adopting Knowledge-Based Companies and 
Institutions Support Act of 2010. However, 
the first step toward realizing this purpose is 
to identify knowledge-based products and 
services. As of now, various methods have 
been presented for this purpose. Meanwhile, 
implementation of them has faced particular 
challenges, because these methods have been 
mainly based on industrial categorizations. 
This is while, products and services are 
regarded as the unit of analysis in related 
laws of Iran. In the present research, an 
attempt has been made to present criteria for 
identifying knowledge-based products and 
services. Classical grounded theory was used 
to approach this purpose. On this basis, 
theoretical sampling was performed via 
purposive judgment method, wherein 26 
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experts were interviewed. Then the 
relationship among the resulted concepts was 
investigated and organized into six 
constraints for identifying knowledge-based 
products and services. Finally, findings of 
this research were compared to the concept 
of dynamic capabilities and final theory was 
presented. The theory indicates that, 
knowledge-based products and services can 
be identified through investigating dynamic 
capabilities of majority of manufacturer of 
these products. Furthermore, the six 
constraints obtained in the present research 
were used in the revision process of the 
knowledge-based companies evaluation 
code, which was undertaken in 2016, with 
the criterion of "new companies entrance 
constraint" added to the knowledge-based 
companies and institutions qualification code 
under the title "imitability". 
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  دهیچک
هاي اقتصادي به یکی  گونه فعالیت امروزه حمایت از این. محور است اقتصاد دانشبنیان یکی از ملزومات تحقق  به اعتقاد اندیشمندان، تولید کاال و خدمات دانش

بنیان  ها و مؤسسات دانش و با تصویب قانون حمایت از شرکت 89حرکت اساسی این جریان در ایران از سال . ها تبدیل شده است هاي جدي دولت از دغدغه
هایی نیز به این منظور ارائه شده اما بکارگیري آنها با موانعی همراه بوده  بنیان است و تاکنون مدل دانش اما گام اول در این مسیر، شناسایی محصوالت. آغاز شد
در این پژوهش تالش شده به . اند در حالی که واحد تحلیل در قانون مذکور، محصوالت و خدمات است بندي کرده ها عمدتاً صنایع را تقسیم این مدل. است

گیري قضاوتی هدفمند  نفر از خبرگان در یک نمونه 26. بنیان ارائه شود هایی براي شناسایی محصوالت و خدمات دانش سیک، شاخصروش نظریه بنیادي کال
 .اند بنیان نظم یافته گانه شناسایی محصوالت و خدمات دانش اند و سپس، کدها و مفاهیم به دست آمده تحلیل و در قالب معیارهاي شش مورد مصاحبه قرار گرفته

دهد که شناسایی محصوالت و خدمات  ها نشان می یافته. هاي پویا مقایسه شده و نظریه نهایی ارائه گردیده است در گام بعد هم این نتایج با مفهوم قابلیت
گانه به دست آمده در این  الزم به ذکر است که بر اساس شروط شش. پذیر است هاي پویاي همه تولیدکنندگان آنها امکان بنیان، از طریق بررسی قابلیت دانش

به متن  "برداري شرط قابلیت کپی"با عنوان  "هاي جدید شرط ورود شرکت"معیار ) 95سال (بنیان  هاي دانش نامه ارزیابی شرکت مطالعه، در فرآیند بازنگري آئین
  .بنیان اضافه شد ها و مؤسسات دانش نامه تشخیص صالحیت شرکت آئین

  هاي فناورانه هاي پویا، پویایی بنیان، قابلیت محصوالت دانش: ها کلیدواژه
  :گردد براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Hassani, H., & Sahebkar Khorasani, M. (2017). Preparing a List of Knowledge-Based Products Using Grounded 
Theory and Comparing Its Findings with the Concept of Dynamic Capabilities. Journal of Science & Technology 
Policy, 9(2), 83-97. {In Persian}. 

 
  1مقدمه -1

 هاي تولید کاال و خدمات مبتنی بر دانش یکی از کلیدواژه
به اعتقاد . آید به شمار می بنیان توسعه و محور اقتصاد دانش

بسیاري از اندیشمندان، رشد جوامع بدون توجه به تولید 
پذیر  گونه کاالها و خدمات و تولیدکنندگان آن عمالً امکان این
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با تصویب قانون حمایت از  نیز در ایران. ]1[نیست 
حمایت  دولت موظف است تا ضمن ،بنیان هاي دانش شرکت

گونه کاالها و خدمات، به سمت یک اقتصاد  از تولید این
هاي  تصویب قانون حمایت از شرکت. محور حرکت کند دانش
ها  و آغاز روند شناسایی این شرکت 89بنیان در سال  دانش

 91جمهوري از سال  توسط معاونت علمی و فناوري ریاست
  .حاکی از اهتمام دولت به این مهم است
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ل در اجراي قانون مذکور، تدوین فهرستی از اما گام او
بنیان است چرا که بر اساس  محصوالت و خدمات دانش

هاي  تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت
، یکی از شروط الزم براي 1بنیان و نظارت بر اجرا دانش
هاي قانون مذکور، تولید محصوالت و  مندي از حمایت بهره

  .]2[رست است خدمات مندرج در این فه
اگر چه در پیشینه این حوزه مطالعات متعددي به منظور 

هاي اقتصادي بر اساس دانش و فناوري  بندي فعالیت دسته
یک از آنها تطابق الزم با قانون حمایت  صورت گرفته اما هیچ

بنیان را ندارند چرا که رویکردهاي  هاي دانش از شرکت
صنایع مختلف بندي  موجود، عمدتاً دیدي کلی به دسته

. اند و واحد تحلیل در اکثر آنها، رشته صنعت بوده است داشته
این در حالی است که واحد تحلیل در قانون حمایت از 

بنیان، محصول و خدمت است و بنایراین  هاي دانش شرکت
اجراي این قانون نیاز به فهرستی دقیق و با تفکیک بیشتر 

و نه  - بنیان شامل اسامی محصوالت و خدمات دانش
بندي کلی از محصوالت و  بندي صنایع یا یک گروه دسته

هایی براي  این مطالعه با هدف تعیین شاخص. دارد - خدمات 
بنیان انجام و در آن به  تدوین فهرست کاالها و خدمات دانش
اول اینکه، شناخت : دو نکته اساسی توجه شده است

هاي  یبنیان، با استفاده از ویژگ محصوالت و خدمات دانش
هاي  در واقع ویژگی. پذیر است کنندگان آن امکان همه تولید

هاي  هاي شرکت بنیان و ویژگی محصول و خدمت دانش
طور که در  همان. آن، دو روي یک سکه هستند  کننده تولید

هاي  بندي پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره خواهد شد سایر دسته
هر صنعت، به هاي فعال در  موجود نیز از ویژگی همه شرکت

دوم، توجه به نقش . اند بندي صنایع استفاده کرده منظور دسته
بنیان  استراتژیک دانش در تولید محصوالت و خدمات دانش

وکار در پیشینه مدیریت استراتژیک با  مفهوم کسب. است
بسیاري از محققین، . مفهوم مزیت رقابتی گره خورده است

هاي  ته در پژوهشترین متغیر وابس مزیت رقابتی را اصلی
و برخی دیگر آن را معادل عملکرد  ]3[استراتژي دانسته 
مزیت رقابتی یک بنگاه ممکن است . ]4[اند  سازمان تلقی کرده

از جمله سهولت دسترسی به  -در نتیجه عوامل متعددي 

                                                 
هاي مختلف به  این کارگروه شامل دوازده عضو حقیقی و حقوقی از وزارتخانه -1

  .جمهور است ریاست معاون علمی و فناوري رئیس

منابع، انحصار، سرمایه، دانش بازاریابی و تبلیغات، فرآیندهاي 
آمده باشد و این در حالی است  به وجود -اداري و مانند آن 
بنیان بر  هاي دانش نامه ارزیابی شرکت که تأکید آئین

هاي فنی است  هاي برخاسته از دانش و پیچیدگی توانمندي
هاي فناور از سطح  در کشورهاي در حال توسعه، بنگاه. ]2[

هاي پیچیده فنی  هاي فناورانه ساده به سمت قابلیت قابلیت
پردازند  ین رهگذر، به تولید ثروت میکنند و از ا حرکت می

هاي برتر،  بنابراین مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فناوري ]5[
در این . ]6[برخاسته از نوآوري و کارآفرینی فناورانه است 

کنندگان  به نقش دانش فنی در ایجاد مزیت رقابتی تولید مقاله
ز همچنین ا. بنیان توجه شده است محصوالت و خدمات دانش
هاي پویا در پیشینه مدیریت  آنجا که رویکرد قابلیت

استراتژیک به تحلیل مزیت رقابتی و چگونگی دستیابی و 
سازي  پردازد تالش شده در مرحله نظریه ساماندهی آن می

پژوهش، نتایج به دست آمده از مطالعه با آن مفهوم نیز مقایسه 
  .و سپس نظریه نهایی تحقیق ارائه گردد

براي تدوین "ه دنبال پاسخ این سؤال است که ب مقالهاین 
توان محصوالتی  بنیان، چگونه می فهرستی از محصوالت دانش

تولیدکنندگان آن بر پایه   را شناسایی کرد که مزیت رقابتی همه
و به این منظور، از روش نظریه  "دانش فنی بنا شده باشد؟

ان هایی با خبرگ ابتدا مصاحبه. بنیادین استفاده شده است
هایی  مرتبط انجام ، سپس کدگذاري صورت گرفته و شاخص
بنیان  براي شناسایی و ارزیابی محصوالت و خدمات دانش

در انتها هم نظریه اصلی تحقیق از طریق . استخراج شده است
هاي پویا به  مقایسه نتایج به دست آمده و مفهوم قابلیت
محصوالت ": صورت گزاره زیر تدوین گردیده است

هاي پویاي همه  نیان از طریق تشخیص قابلیتب دانش
  ."باشند گونه محصوالت قابل شناسایی می تولیدکنندگان این

  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
 بنیان اهمیت اقتصاد دانش 1- 2

با  1995، اولین بار در سال  چارچوب مفهومی اقتصاد دانش
ارائه  (OECD) 2اهتمام سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

 اقتصادي نظامیک  ،بنیان اقتصاد دانش، آنبر اساس  که شد
منشاء اصلی ایجاد ، تولید و کاربرد دانش در آن،است که 

                                                 
2- Organization for Economic Co-operation and Development 
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روند فزاینده کسب ثروت از طریق . ]7[آید  به شمار میثروت 
اي ادامه یافت که امروزه  هاي بعد به گونه دانش در سال

 ها استراتژیک سازمانترین دارایی  اندیشمندان، دانش را کلیدي
به این . ]9[ها است  و عنصر تمایز آن از دیگر سازمان ]8[

محور، توسعه  ترتیب بسیاري کشورها در عصر اقتصاد دانش
کنند و  آفرینی از طریق دانش جستجو می خود را در ثروت

ها به دنبال سامان دادن سازوکاري هستند که در آن،  دولت
اد شده، به سالمت از مسیر دانش بر اساس نیاز جامعه ایج

سازي و  ناهموار بلوغ و تکامل عبور کرده و به مرحله تجاري
  .]10[تولید ثروت برسد 

 دغدغه فوق باعث شد تا در ایران نیز با تصویب قانون
 سازي تجاري و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت
محور و خلق  اختراعات، موضوع اقتصاد دانش و ها نوآوري
از طریق تولید کاال و خدمات مبتنی بر دانش بیش از  ثروت

بر اساس این قانون . گذشته در کانون توجه قرار گیرد
 اي مؤسسه یا شرکت بنیان، دانش مؤسسات و ها شرکت

 و علم افزایی هم منظور به که است تعاونی یا خصوصی
 و علمی اهداف تحقق محور، دانش توسعه اقتصاد ثروت،
 و) نوآوري و اختراع کاربرد و گسترش شامل( اقتصادي
 کاال تولید و طراحی شامل( وتوسعه تحقیق نتایج سازي تجاري

 افزوده ارزش با و برتر هاي فناوري حوزه در) خدمات و
شود  می تشکیل مرتبط افزارهاي نرم تولید در ویژه و به فراوان

این تعریف، اگر چه به طور مستقیم در پیشینه مطالعاتی . ]11[
هاي  ن حوزه ذکر نشده اما با مفاهیمی چون شرکتای

، صنایع با 2هاي نوپا ، شرکت1بنیان کوچک و متوسط فناوري
هاي  و شرکت 4بنیان هاي جدید فناوري ، شرکت3فناوري باال

اند  که در پیشینه این حوزه مورد توجه قرار گرفته 5زایشی
بررسی مجموعه مفاهیم فوق، . قرابت معنایی بسیاري دارد

بنیان  کنندگان کاال و خدمات دانش تولید  دهنده ویژگی نشان
توان به جدید بودن فناوري، سن،  است که از آن جمله می

و اندازه، استقالل شرکت، ویژگی مؤسسان، سرمایه انسانی 
از این منظر، شرکت . حوزه فعالیت شرکت اشاره کرد

بنیان شرکتی جوان و مستقل است که بخشی از منابع  دانش

                                                 
1- Technology-Based Small and Medium-Sized Firm  
2- Startup Company 
3- High-Tech Industries 
4- New Technology Based Firm 
5- Spin-Offs 

به عالوه . دهد خود را به پژوهش و توسعه اختصاص می
بخش بزرگی از نیروي انسانی آن را افرادي با توان علمی و 

ها بیشتر از  گونه شرکت این. دهند تخصص باال تشکیل می
هاي نوآورانه و خالقانه یک یا چند کارآفرین شکل  ایده طریق
 .]12[گیرند و بر دانش فنی استوار هستند  می

هاي قانون  مندي از حمایت یکی از شروط الزم براي بهره
الذکر، تولید محصوالت و خدمات مندرج در فهرست  فوق

مصوب کارگروه ارزیابی  -بنیان  محصوالت و خدمات دانش
بنیان و نظارت بر اجرا  هاي دانش ت شرکتو تشخیص صالحی

نیز براي دستیابی به معیارهاي  مقالهکه این  ]12[باشد  می -
  .است تدوین شدهالزم جهت تدوین فهرست مذکور 

  هاي اقتصادي بندي فعالیت رویکردهاي مختلف دسته 2- 2
هاي  بندي فعالیت تاکنون رویکردهاي مختلفی براي دسته

جدول . نش و فناوري ارائه شده استاقتصادي با محوریت دا
هاي رایج در این خصوص را مطرح نموده  به اختصار مدل 1

هاي  ها، تفاوت در ادامه به توضیح هر یک از این مدل. است
  .شود ساختاري و نقاط ضعف آنها پرداخته می

این سازمان،  :هاي اقتصادي و توسعه مدل سازمان همکاري ?
در چهار  6ار شدت فناوريصنایع مختلف را بر اساس معی

پیشرفته، - شامل فناوري پیشرفته، فناوري متوسط(دسته 
. بندي نموده است طبقه) پائین و فناوري پائین- فناوري متوسط

وتوسعه به ارزش افزوده  شاخص نسبت فناوري، میزان تحقیق
سازمان . دهد هاي هر صنعت مدنظر قرار می آن را در بنگاه

استفاده از اسناد و هاي اقتصادي و توسعه همچنین با  همکاري
بندي  ، دسته7اطالعات موجود در سازمان آمار اتحادیه اروپا

این . ارائه کرده است 8تري از محصوالت با فناوري باال دقیق
هاي  بندي دیگري از فعالیت تفکیک از محصوالت، تقسیم

استاندارد گروه کلی بر مبناي کدهاي  نُهاقتصادي در 
  .]13[است  9یالملل نیتجارت ب يبند میتقس
این مدل که بر اساس : مدل سازمان آمار اتحادیه اروپا ?
توسعه  10هاي اقتصادي اتحادیه اروپا بندي آماري فعالیت دسته

هاي اقتصادي و  مشابه مدل سازمان همکارينیز  ]14[یافته 
بندي  براي دستهوتوسعه  هاي تحقیق از شاخص هزینهتوسعه 

                                                 
6- Technology Intensity 
7- Eurostat 
8- High Tech 
9- Standard International Trade Classification 
10- Statistical Classification of Economic Activities in the European 
Community 
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  .استفاده کرده است
مدل تاکسونومی پویت، صنایع را بر اساس  :1مدل پویت ?

هاي فناورانه در  نوع فناوري آنها و نیز شیوه اکتساب قابلیت
ویت در ارویکرد اصلی پ. کند بندي می دستهپنج گروه اصلی 

به . ]15[بندي، توجه به منشاء نوآوري بنگاه است  این دسته
هاي فعال در صنایع الکترونیک و  طور مثال، او بنگاه

                                                 
1- Pavitt Taxonomy 

دهد که نوآوري در آن،  اي قرار می داروسازي را در دسته
. هاي علمی بنگاه است وتوسعه و فعالیت مبتنی بر تحقیق

  .هاي فوق پرداخته است مقایسه مدلبه  2جدول 
عالوه بر آنچه گفته شد در ایران هم موضوع شناسایی 

محور با عناوین مختلفی چون صنایع نوین،  محصوالت دانش
مورد توجه قرار ... بنیان و  هاي دانش صنایع برتر، شرکت

 3جدول . گرفته و مطالعاتی در این خصوص انجام شده است

  ]5[) با محوریت دانش و فناوري(هاي اقتصادي  بندي فعالیت رویکردهاي مختلف دسته) 1 جدول
  مدل بندي پیشنهادي دسته  

مدل سازمان 
هاي  همکاري

اقتصادي و توسعه 
بر اساس شدت (

  )فناوري

 تجهیزات/ کامپیوتر  و حسابداري دفتري، آالت ماشین/ داروسازي / فضاپیما  و هواپیما: پیشرفته فناوري با صنایع -
 بانی دیده /دقیق  گیري اندازه /درمانی  تجهیزات/ جمعی  ارتباط و رادیویی تلویزیونی،

 تجهیزات/ شیمیایی  آالت ماشین/ یدکی  و آالت ماشین موتور/ ها  دستگاه و آالت ماشین: پیشرفته-متوسط فناوري با صنایع -
 تجهیزات و آالت ماشین/ ونقل  حمل و ریلی

/ پالستیک  و رزین محصوالت/ اي  هسته سوخت و سنگ، نفت زغال محصوالت تصفیه: پائین-متوسط فناوري با صنایع -
 شده ساخته فلزي محصوالت/ پایه  فلزات/  ها قایق وها  کشتی تعمیرات و ساخت/  غیرآهنی معدنی دیگر محصوالت

 غذایی، محصوالت/ انتشارات  و پرینت کاغذي، محصوالت کاغذ، چوب،/ بازیافت  و تولید: پائین فناوري با صنایع -
  کفش و چرم منسوجات،/ تنباکو  و آشامیدنی

مدل سازمان 
هاي  همکاري

اقتصادي و توسعه 
بر اساس اطالعات (

سازمان آمار اتحادیه 
  )اروپا

؛ الکتریکی يها ماشین؛ علمی تجهیزات؛ دارو؛ دور راه از ارتباط و الکترونیکی وسایل؛ اداري يها ماشین و کامپیوتر؛ هوافضا
  نظامی تسلیحات؛ غیرالکتریکی يها ماشین؛ شیمیایی مواد

مدل سازمان آمار 
  اتحادیه اروپا

/ آبی  ونقل هوایی، حمل ونقل حمل: )مالی خدمات و پیشرفته يها فناوري با خدمات استثناء به( بازار محور دانش خدمات -
 تحقیق/ فنی  تحلیل و تست مهندسی، و معماري /مدیریت  مشاوره سردفتري، هاي فعالیت حسابداري، و حقوقی يها فعالیت
 اي حرفه و فنی علمی، يها فعالیت سایر/ تحقیقاتی  يها بررسی و امنیتی يها فعالیت/ استخدام  يها فعالیت/  تبلیغات و بازار

 موسیقی، و صوت انتشار و ضبط تلویزیونی، يها برنامه تولید متحرك، تصاویر: پیشرفته فناوري با محور دانش خدمات -
 علمی وتوسعه تحقیق/ اطالعات  خدمات مشاوره و نویسی، برنامه /دور  راه از ارتباط سیما، و صدا يها فعالیت

 مالی و بیمه يها فعالیت: محور مالی دانش خدمات -

 سالمت /آموزش  /اجتماعی  تأمین /دفاعی  و دولتی مدیریت/ دامپزشکی / چاپ  يها فعالیت: محور دانش سایر خدمات -
 سرگرمی و تفریح /هنر  /مددکاري  و

/ لوله  با ونقل حمل زمینی، ونقل حمل/ نقلیه  وسایل تعمیر فروشی، عمده و فروشی  خرده: پائین دانش با محصوالت بازار -
 آژانس/ آن  به مربوط اقدامات و اجاره/ واقعی  زمان اقدامات/ مسکن  و خوراك تأمین/ ونقل  حمل از پشتیبانی و انبارداري
 کامپیوتر، تعمیرات/ ستادي  و دفتري يها فعالیت/ ساختمانی  خدمات/ مشابه  يها فعالیت و گردشگري تور مسافرتی،
 ... و خانگی کاالهاي

  افراد به خدمات سایر/ عضوپذیر  يها سازمان در فعالیت/ پستی  يها فعالیت: پائین دانش با خدمات سایر -

  ویتامدل پ

 / ...افزار  نرم/ ي ابزارساز صنایع: یتخصص کنندگان تأمین -

 / ...ی و داروئ یمیاییش صنایع/ الکترونیک : بر علم یمبتن -

 / ... توریسم/ انتشارات / ی فروش خرده/ گذاري  سرمایه: بر اطالعات یمبتن -

 / ...ي خودروساز یلوازم و مواد مصرف صنایع/  )یشهش یل،است(انبوه  یدتول صنایع: یاسوابسته به مق -

  / ...ی سنت تولیدات/ ی خصوص خدمات/ ي ساز ساختمان/ کشاورزي : کنندگان بر تأمین یمبتن -
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هاي مطالعات  معیارها و چارچوببه طور خالصه برخی 
  .دهد مذکور را ارائه می

  پژوهشبندي پیشینه  جمع 3- 2
شود تاکنون رویکردهاي مختلفی به  طور که مشاهده می همان

. هاي اقتصادي صورت گرفته است بندي فعالیت منظور دسته
مانند (اند  صنایع پرداخته  بندي برخی از این رویکردها به دسته

هاي اقتصادي و توسعه بر اساس  بندي سازمان همکاري دسته
سطح فراتر رفته و برخی دیگر اما از این ). شدت فناوري

بندي را تا مرتبه گروه خدمات و محصوالت دنبال  طبقه

هاي اقتصادي و  بندي سازمان همکاري مانند دسته(اند  کرده
تجارت  يبند میاستاندارد تقستوسعه بر اساس کدهاي 

ها روي  بندي بنگاه و برخی دیگر هم به دسته) یالملل نیب
  ).ویتابندي پ مانند دسته(اند  آورده

  :توان به دو نتیجه کلی اشاره کرد در این خصوص می
هاي مذکور، توجه  بندي نخست آنکه، وجه اشتراك تمام دسته

بندي  کننده در دسته هاي تولید شرکت همهبه ویژگی 
بندي سازمان  به طور مثال، دسته. هاي اقتصادي است فعالیت
هاي اقتصادي و توسعه بر مبناي محاسبه شدت  همکاري

  هاي اقتصادي بندي فعالیت رویکردهاي مختلف طبقهسه یقام) 2جدول 

  نام مدل
شاخص 

  بندي دسته
  ها معایب و کاستی  رویکرد

مدل سازمان 
هاي  همکاري

اقتصادي و 
  توسعه

بر اساس شدت (
  )فناوري

هاي  هزینه
  وتوسعه تحقیق

هاي  هزینهمیزان (
وتوسعه به  تحقیق

گردش مالی در 
  )هر صنعت

بندي بر اساس  دسته
  رشته صنعت

 :]5[ برخی معایب این دو مدل

کلی بوده و قادر نیست تعریف دقیقی از مصادیق فناوري در یک صنعت ارائه  -
شده در یک رشته صنعت  دهد چرا که همه اجزاء، قطعات و فرآیندهاي انجام

توان  در یک سطح نبوده و نمی) یار ساده و بسیار پیشرفتهاعم از تجهیزات بس(
 .همه آنها را به یک میزان در محاسبه شدت فناوري مؤثر دانست

یافته، شکل گرفته و  بر اساس اطالعات به دست آمده از کشورهاي توسعه -
به دلیل تفاوت ساختار صنایع مشابه (چندان قابل تعمیم به سایر کشورها نیست 

 )ي مختلفدر کشورها

 .هاي نوآوري غفلت کرده است وتوسعه متمرکز است و از سایر روش بر تحقیق -

بندي شده است توجه  اي که در صنایع غیرپیشرفته دسته به محصوالت پیشرفته -
  .چندانی ندارد

مدل سازمان 
هاي  همکاري

اقتصادي و 
  توسعه

بر مبناي کدهاي (
استاندارد 

 يبند میتقس
تجارت 

  )یالملل نیب

استاندارد کدهاي 
 يبند میتقس
  یالملل نیتجارت ب

گانه از  بندي نُه دسته
گروه محصوالت 

صرفاً در خصوص (
محصوالت با فناوري 
  )باال انجام شده است

مدل سازمان آمار 
  اتحادیه اروپا

هاي  هزینه
  وتوسعه تحقیق

بندي گروه  دسته
  خدمات

 :]5[ برخی معایب این مدل

هاي اقتصادي و توسعه،  مدل با مدل سازمان همکاريبا توجه به قرابت این  -
 .مدل نیز صادق است  تمام معایب مدل قبلی براي این

هاي تولیدي را در نظر  این مدل صرفاً بر روي خدمات متمرکز شده و بنگاه -
  .گیرد نمی

تاکسونومی 
  ویتاپ

نوع فناوري 
صنعت و شیوه 

اکتساب 
هاي  قابلیت

  فناورانه

  ها بنگاهبندي  طبقه

 :برخی معایب این مدل

 .کند بندي نمی ها را دسته هاي نوآور متمرکز است و سایر بنگاه بر بنگاه -

یافته، شکل گرفته و  بر اساس اطالعات به دست آمده از کشورهاي توسعه -
ویت منشاء ابه طور مثال، پ ].5[ چندان قابل تعمیم به سایر کشورها نیست

داند و آنها را در  وتوسعه داخلی بنگاه می را تحقیق نوآوري در صنایع داروسازي
کند در حالی که منشاء این صنایع در  بندي می صنایع مبتنی بر علم دسته

 .کشورهاي در حال توسعه، انتقال فناوري از کشورهاي پیشرفته است

  ].16[ دهد بندي صنایع تعمیم می بندي بنگاه را به دسته دسته -
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. هاي هر صنعت صورت گرفته است ر شرکتفناوري د
شده در مطالعات مرکز صنایع نوین  هاي ارائه همچنین شاخص

وتوسعه و  نیز به ویژگی منابع انسانی، تجهیزات، تحقیق
هاي تولیدکننده اشاره کرده  شده در شرکت فرآیندهاي انجام

هاي محصوالت و خدمات  بنابراین در تعیین شاخص. است
کننده آن  هاي تولید هاي شرکت وان از ویژگیت بنیان می دانش

  .بهره جست
نتیجه دوم نیز کاستی رویکردهاي مذکور در موضوع تدوین 

  بنیان در ایران گرفته در خصوص شناسایی صنایع، محصوالت و خدمات دانش برخی مطالعات داخلی صورت) 3 جدول
  ها معایب و کاستی  ها شاخص  رویکرد  سازمان
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 :]17[ باشند هاي زیر می ویژگی واجدصنایع نوین 

 .است )از یک تا پنج سال(بسیار کوتاه  عمر محصوالت -

و  R&Dو ارتباطی قوي بین  بوده R&Dمعموالً به همراه حجم زیادي از  -
 .وجود دارد اي تولیدات کارخانه

هاي چهارساله دانشگاهی  هاي مبتنی بر آموزش کارهایی که سطح باالیی از مهارت -
غیر از آنکه (باشند  لیسانس می دارند و حتی گاهی نیازمند تحصیالت فوق را نیاز

هاي فنی جدید را از پنج تا هفت سال در حین کارشان  پرسنل بایستی مهارت
 ).آموزش ببینند

 .است» دانش«موتور متحرك آنها  -

رد هاي برتر تقریباً کامالً منحصر به ف گذاري صنایع مبتنی بر فناوري شروع و پایه -
و متمرکز بر فناوري است اما در مراحل بعدي، بازاریابی هم داراي اهمیت خواهد 

 .بود

  .شوند در نقاط و نواحی خاصی از کشور متمرکز می -
 وري و توسعه زیاد ریسک باال و احتمال بهره -

  زایی زیاد توان کارآفرینی و اشتغال -

 مطالعات بندي جمع اساس بر مذکور هاي شاخص
 و ارائه شده یافته توسعه کشورهاي در گرفته صورت
 که باشد چرا داشته ما تطابق کشور نیاز با تواند نمی

کشورهاي  دانش در سازي تولید و تجاري مکانیزم
داروسازي  صنایع طور مثال به. است متفاوت مختلف

 از ناشی نوآوري بر مبتنی پیشرفته در کشورهاي
 در کشورهاي در مشابه صنایع اما است وتوسعه تحقیق
. اند شده متمرکز فناوري انتقال صرفاً بر توسعه حال
 با توسعه حال در کشورهاي در نوین صنایع ضمناً
 به آنها اجازه که روبرو هستند بسیاري نهادي مشکالت

 پیشرفته کشورهاي در مشابه صنایع جایگاه به دهد نمی
بر این، رفتار بازار در این کشورها   عالوه .یابد دست

 در محصوالت هم متفاوت است و در نتیجه، عمر
 کشورهاي با ایران، مانند در حال توسعه کشورهاي

  .یکسان نیست یافته توسعه
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از فناوري باالیی برخوردار  هستند کهصنایع با فناوري برتر رویکرد نوینی از صنایع 
  :]18[ هاي اصلی هستند بوده و عموماً داراي این ویژگی

سطح باالي  داراي) آالت و تجهیزات فرآیند، ماشین(حداقل در یکی از سه بستر  -
  .فناوري هستند

 .باالست محصوالت این صنایع، تجهیزات و خدمات با فناوري -

 .هستند هاي تولید خودکار روشگیري از  داراي حداکثر بهره -

حداقل (وتوسعه در این صنایع در سطح باالیی قرار دارد  هاي تحقیق هزینه -
 )دوبرابر میانگین در کل صنعت

  .کند تري تغییر می صنایع، با نرخ سریع فناوري این صنایع نسبت به فناوري سایر -
  .ندکاربرد فناوري براي رشد سریع هست) ظرفیت(داراي پتانسیل  -
در این صنایع حداقل ) لیسانس و باالتر(نسبت نیروي انسانی دانشور و متخصص  -

  .درصد کل کارکنان است 20

اگر چه این مطالعات الگوي نسبتاً مناسبی براي 
اند اما معیارهاي به  شناسایی صنایع نوین ارائه نموده

. دست آمده صرفاً بر صنایع با فناوري باال تأکید دارد
 نامه کارگروه ی است که بر اساس آئیناین در حال

بنیان، محصوالت با فناوري  هاي دانش شرکت ارزیابی
هاي  متوسط به باال نیز ذیل قانون حمایت از شرکت

همچنین برخی معیارهاي  ].2[اند  بنیان قرار گرفته دانش
به دست آمده مانند نرخ سریع تغییر فناوري یا حداکثر 

با شرایط توسعه صنایع  هاي خودکار، استفاده از روش
  .نوین در ایران همخوانی ندارد
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 بنیان شامل موارد زیر بوده است معیارهاي تدوین فهرست کاالها و خدمات دانش
]19[:  
 .باال و متوسط به باال باشد يها يدر حوزه فناورمحصول  -

وتوسعه هدفمند  به تحقیق ازیآن ن دیبوده و تول یفن یدگیچیپ يدارامحصول  -
آن محصول  یحفظ توان رقابت يبرا نیهمچن. خبره داشته باشد یفن میت کیتوسط 

 .به صورت مداوم انجام شود دیوتوسعه با در بازار، تحقیق

  .فناورانه باشد يو نوآور یاز دانش فن ی، ناشمحصولارزش افزوده  عمده -

معیارهاي مذکور، مبناي اولیه تهیه فهرست کاالها و 
بندي را تا سطح  بنیان بوده و دسته خدمات دانش

 94در سال . محصوالت و خدمات پیش برده است
مطالعاتی که به منظور ارزیابی معیارهاي مذکور 

هاي  صورت گرفت نشان داد که برخی شاخص
در این معیارها، به خصوص شاخص اول ذکرشده 

 باال به متوسط و باال هاي فناوري حوزه در محصول(
  ].20[ با ابهام بسیار همراه است) باشد
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و  2هاي  طور که در جدول همان. بنیان است هاي دانش شرکت
هاي خود با  مزیت رغم عنوان شد رویکردهاي موجود علی 3

به طور مثال، اکثر رویکردهاي . هایی نیز مواجه هستند کاستی
گرفته در کشورهاي  مذکور بر مبناي مطالعات صورت

اند حال آنکه شرایط تولید،  یافته تدوین شده توسعه
ها، قوانین و مقررات و حتی رفتارهاي بازار  زیرساخت

تفاوتی را به کشورهاي در حال توسعه، الزامات و مالحظات م
تر، واحد تحلیل  از این مهم. کند هاي اقتصادي تحمیل می بنگاه

بنیان، محصول و خدمت  هاي دانش نامه ارزیابی شرکت در آئین
هاي موجود تا سطح رشته صنعت  بندي است ولی عمده دسته

اند و از این  و یا گروه کلی محصوالت و خدمات تفکیک شده
  .اند سطح فراتر نرفته

  هاي پویا قابلیت 4- 2
طور که در مقدمه نیز عنوان شد این پژوهش بر جایگاه  همان

بنیان و  استراتژیک دانش در تولید محصوالت و خدمات دانش
یکی . نقش دانش فنی به عنوان محور مزیت رقابتی تأکید دارد

از رویکردهاي مطرح مدیریت استراتژیک در خصوص مزیت 
با توجه به آنکه این . است هاي پویا رقابتی، مفهوم قابلیت

پردازي،  گیري و نظریه مقاله قصد دارد در بخش نتیجه
بنیان را با مفهوم  معیارهاي شناسایی محصوالت دانش

هاي پویا مقایسه کند در این بخش به پیشینه مفهوم  قابلیت
  .شود هاي پویا پرداخته می قابلیت

 حوزه مدیریت استراتژیک به چگونگی کسب مزیت رقابتی
ها در مدیریت  یکی از دیدگاه. ها توجه دارد سازمان

کند  این دیدگاه بیان می. محور است استراتژیک، دیدگاه منبع
که منابع ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل 

از این منظر، . ]21[جایگزینی، منشاء برتري رقابتی هستند 
در طول تواند  منابع سازمان ناهمگن هستند و این وضعیت می

لذا این دیدگاه ایستا است و به . زمان ادامه داشته باشد
چگونگی ایجاد منابع جدید و ذخیره و همچنین تجدید منابع 

  .پردازد موجود نمی
و همکارانش  1هاي پویا اولین بار توسط تیس دیدگاه قابلیت

محور به سازمان پدید  میالدي و در مقابل نگاه منبع 90در دهه 
محور در  تیس نشان داد که نظریه منبعمطالعات . آمد

تواند تفسیر دقیقی از اثر تحوالت  رویکردهاي استراتژیک نمی

                                                 
1- Teece 

محیطی بر مزیت رقابتی سازمان ارائه کند چرا که صرفاً بر 
اهمیت منابع در کسب مزیت رقابتی تأکید دارد اما به 

هاي  آنها قابلیت. پردازد چگونگی دستیابی و ساماندهی آن نمی
سازي، ساختن و  را در توانایی شرکت براي یکپارچهپویا 
هاي درونی و بیرونی با هدف  بندي مجدد شایستگی پیکره

هاي متغیر،  حفظ مزیت رقابتی سازمان در مواجهه با محیط
به تعبیر آنها، یک قابلیت پویا شامل ترکیبی از منابع . اند دانسته

ود ترکیبی تواند به مزیت رقابتی سازمان تبدیل ش است که می
پذیري آن هم  که در نوع خود منحصر به فرد و قابلیت تقلید

  .]22[اندك است 
هاي پویا نیز  شده از مفهوم قابلیت بررسی سایر تعاریف ارائه

محور  پردازان این مفهوم، از دیدگاه منبع دهد که نظریه نشان می
روزآوري  فراتر رفته و به نحوه ایجاد مزیت رقابتی، حفظ و به

در . اند هاي پویاي سازمان هم توجه کرده از طریق قابلیتآن 
  .است آمدهي سازمان  هاي پویا هاي قابلیت ویژگی 4جدول 

  
  روش تحقیق -3

اي وجود نداشته که مورد آزمون  در این پژوهش، فرضیه اولیه
واقع شود به این دلیل که واحد تحلیل دیگر مطالعات 

هاي  دي صنایع و رشتهبن گرفته در این حوزه، از دسته صورت
است در حالی که واحد تحلیل در قانون   صنعتی فراتر نرفته
بنیان، محصوالت و خدمات  هاي دانش حمایت از شرکت

هایی کمی را به منظور  همچنین این مطالعات شاخص. است
اند ولی سازوکار شناسایی  بندي صنایع پیشنهاد داده دسته

بناي ارزیابی کیفی و بنیان در ایران بر م محصوالت دانش
با این حساب . هاي تخصصی استوار است قضاوت تیم
هاي موجود در  شود که عمالً استفاده از مدل مشاهده می

اي وجود ندارد که در  پیشینه، ممکن نبوده و طبعاً فرضیه
  .جریان مطالعه اثبات یا رد شود

بنیاد به عنوان روش تحقیق این مطالعه در  روش نظریه داده
این نظریه، روشی مدرن را براي مطالعه . گرفته شده استنظر 

اي از پیش آماده، آزمون  دهد که بر مبناي آن، فرضیه ارائه می
شود بلکه فرآیند تحقیق از یک سئوال آغاز شده و به  نمی

  .]32[اي کارآمد است  دنبال کشف فرضیه
فرآیند تحقیق در این روش به این ترتیب است که ابتدا 

. گردد هاي منظمی براي گردآوري اطالعات اتخاذ می شیوه



  هاي پویا بنیان با استفاده از روش نظریه بنیادي و مقایسه آن با مفهوم قابلیت تدوین فهرست محصوالت دانش

90  

آوري شده مورد تحلیل قرار گرفته و  سپس اطالعات جمع
در . شود مفاهیم مدنظر محقق و روابط میان آن شناسایی می

ئه اي براي تبیین پدیده مورد تحقیق ارا گام آخر نیز، نظریه
ها بوده  نظریه به دست آمده، مبتنی بر واقعیات و داده. گردد می

تري از حقیقت را  و بنابراین قادر است تا تصویر روشن
  .]33[بازنمایی کند 

. اند بنیاد توسعه یافته تاکنون دو شیوه رایج بر مبناي نظریه داده
 17و کوربن 16نخست، شیوه سیستماتیک که توسط اشتراوس

را ) مدلی پارادایمی(این شیوه چارچوبی کلی . ارائه شده است
شیوه دیگر، . ]34[دهد  براي تجزیه و تحلیل اطالعات ارائه می

بنیاد کالسیک نام دارد که به آن شیوه نوخاسته نیز  نظریه داده
کند بلکه  این شیوه چندان بر پیشینه تأکید نمی. گویند می

دهد که توجه به پیشینه موضوع، در زمان تحلیل  پیشنهاد می
                                                 
1- Gary Pisano 
2 -Amy Shuen 
3- Jay Barney 
4- Kathleen Eisenhardt 
5 -David J. Collis 
6- Jeffrey Martin 
7- Sidney G. Winter 
8- Paul A. Pavlou 
9- Omar El Sawy 
10- Gianmario Verona 
11- Davide Ravasi 
12- Maurizio Zollo 
13 -Constance E. Helfat 
14- Catherine L. Wang 
15- K. Ahmed Pervaiz 
16- Anselm Strauss 
17- Juliet Corbin 

همچنین این شیوه بر خالف نظریه . ها صورت گیرد داده
اي  شده چارچوب از پیش تعیینسیستماتیک، از ارائه هرگونه 

بسیاري از مطالعات بر مبناي این شیوه انجام . پرهیز دارد
  .]33[اند  شده

در شیوه . هایی با یکدیگر دارد فرآیند این دو شیوه تفاوت
سیستماتیک از فرآیند کدگذاري باز، محوري و انتخابی و در 
روش کالسیک از کدگذاري باز، انتخابی و نظري استفاده 

منظور از کدگذاري انتخابی آن است که محقق در . شود می
ي باز فرآیند مطالعه و پس از تعیین موضوع محوري، کدگذار

را رها کرده و موضوع محوري مطالعه را مبناي کدگذاري قرار 
گیري  کدگذاري نظري هم حاکی از چگونگی شکل. دهد

این . فرضیات و ارتباط میان آنها بر مبناي کدهاي حقیقی است
کدها قادرند تصویري جامع از موضوع مورد مطالعه را ترسیم 

گیري مدل تفاوت اصلی این دو فرآیند در بکار. نمایند
هاي  پارادایمی در رویکرد سیستماتیک و پرهیز از چارچوب

  .]35[شده در مدل کالسیک است  تعیین
بنیاد کالسیک، محقق در میدان  با استفاده از روش نظریه داده

آوري داده پرداخته و از این راه به ظهور نظریه  تحقیق به جمع
اد بنی نظریه داده(بر مبناي همین روش . ]36[رسد  می

  پردازان هاي پویاي سازمان از دیدگاه نظریه قابلیت  هاي ویژگی) 4 جدول
  پرداز نظریه  ها ویژگی  ردیف

1  
ها میزان تغییرات منابع سازمان از جمله منابع اساسی  این قابلیت. هاي پویا قابلیت تقلیدپذیري اندکی دارند قابلیت

را کنترل ) که از آنها به عنوان منابع ارزشمند، نادر، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی یاد شده است(سازمان 
  .]24-21[کنند  می

، 2، شان1تیس، پیسانو
، 4ایسنهارت ،3بارنی

  6و مارتین 5کولیس

2  
انجامند  هاي پویا در چارچوب رویکردهاي استراتژیک به حصول مزیت رقابتی و حفظ و ارتقاء آن می قابلیت

  .]25و22[
ایسنهارت، مارتین و 

  7وینتر

3  
ي، ربایش و سازي و ایجاد هماهنگی میان منابع مختلف سازمان و نیز حسگر هاي پویا بر یادگیري، یکپارچه قابلیت

  .]27و26[بندي مجدد منابع تأکید دارند  پیکره
و  8تیس، پائولو
  9ساوي

4  
رسوب دانش ضمنی در سازمان و مستندسازي دانش (هاي پویا در ارتباطی تنگاتنگ با دانش و چرخه آن  قابلیت

  .]29و28[هستند ) صریح
، 11، وارسی10ورنا
  و وینتر 12زولو

5  
وتوسعه در بنگاه به منظور تطابق با محیط، جذب منابع و ارتقاء قابلیت نوآوري  هاي پویا در ارتباط با تحقیق قابلیت

 .]31و30[هستند 

و  14، وانگ13هلفات
  15احمد

6  

ها سازمان را در  این قابلیت. هاي پویا ماهیتی فعال داشته و به طور مداوم در حال توسعه و تحول هستند قابلیت
شود بر  هاي پویا که از آنها به عنوان فراقابلیت یاد می اي از قابلیت گونه. کنند شد و ارتقاء آن هدایت میجهت ر

کند و نوعی توانایی  هایی است که آینده را فتح می ها تأکید دارند و منظور از آنها، قابلیت آموزش و یادگیري قابلیت
  .]24و23[انجامد  تر به نوآوري می براي گسترش ظرفیتی است که سریع

  تیس و کولیس
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خبره معاونت  1نفر از سرارزیابان 10، در این مطالعه )کالسیک
نفر از  12جمهوري و  معاونت علمی و فناوري ریاست

بنیان  هاي دانش کارشناسان فنی مرتبط با ارزیابی شرکت
ترین کارشناسان فنی  این افراد از میان خبره. انتخاب شدند

 هاي تخصصی معاونت که سابقه فعالیت مورد تأیید کارگروه
هاي پیشروي آن  تخصصی، ارائه مشاوره و مدیریت در شرکت

اضافه . اند برگزیده شدند حوزه را نیز در کارنامه خود داشته
نفر از کارشناسان خبره  4هایی هم با  بر افراد فوق، مصاحبه

جمهوري صورت گرفت  معاونت علمی و فناوري ریاست
  ). 5جدول (

  شوندگان مشخصات مصاحبه) 5جدول 

  تعداد  انتخابیگروه 
 میانگین
  سن

  تحصیالت

هاي  سرارزیاب(سرارزیابان 
شده توسط  منتخب معرفی

  )معاونت علمی و فناوري
10  33  

: ارشد کارشناسی
  نفر 8
  نفر 2: دکتري

متخصصین (کارشناسان فنی 
هاي مختلف  شده حوزه شناخته

فناوري با بیش از پنج سال 
سابقه عملیاتی و مدیریتی در 

  )مربوطهحوزه 

12  39  

: ارشد کارشناسی
  نفر 7

دانشجوي 
  نفر 1: دکتري
  نفر 4: دکتري

کارشناسان خبره امور 
بنیان  هاي دانش شرکت

کارشناسان منتخب (
شده توسط معاونت  معرفی

  )علمی و فناوري

4  30  
دانشجوي 

  نفر 4: دکتري

هاي  در تیم 95تا  91هاي  شده براي سال همه افراد انتخاب
بنیان حضوري فعال  هاي دانش ارزیابی و شناسایی شرکت

گیري نظري و به  شده یک نمونه گیري انجام نمونه. اند داشته
همچنین تعداد نمونه . روش قضاوتی هدفمند بوده است

اصل . تحقیق بر اساس اصل اشباع نظري تعیین شده است
بنیاد،  گیري در روش داده باع نظري تصریح دارد که نمونهاش

بر این . یابد تا زمان ایجاد احساس کفایت در محقق ادامه می

                                                 
بنـدي نظـرات را بـر     سرارزیاب در فرآیند ارزیابی، وظیفه هدایت تـیم و جمـع   -1

تحصیالت این افراد عمدتاً در زمینه مدیریت فناوري و مهندسـی بـوده   . عهده دارد
کارشناسان فنی نیز به عنوان اعضاء تیم ارزیابی با سرارزیاب همکاري کـرده  . است

دار  هاي شرکت را عهـده  منديو مسئولیت بررسی فنی و تخصصی محصول و توان
 .دهست

اساس، تعداد نمونه تنها زمانی کافی خواهد بود که پژوهشگر 
هاي  ابزار گردآوري داده نیز مصاحبه. ]37[اشباع شده باشد 

و مشاهدات عینی عمیق و هدفمند به عالوه مطالعات پیشین 
محقق از جلسات ارزیابی محصوالت و خدمات در شوراهاي 

  .تخصصی معاونت علمی و فناوري بوده است
به منظور اطمینان از روایی و پایایی مطالعه، چهار معیار 

پذیري که  پذیري، قابلیت اطمینان و تأیید قبول بودن، انتقال قابل
هاي کیفی است  ترین معیارهاي ارزیابی پژوهش از جمله مهم

  :اند به صورت زیر مورد توجه قرار گرفته ]38[
þ  قابل قبول بودن؛ به منظور کسب اطمینان از قابل قبول

شوندگان قرار  نتایج به دست آمده در اختیار مصاحبه  بودن،
همچنین به منظور . داده شد و نظرات آنها دریافت گردید

ند مطالعه از دو اطمینان از درگیر شدن کامل تیم تحقیق، فرآی
ماه به پنج ماه افزایش یافت و تیم تحقیق در جلسات متعدد 

 .ارزیابی محصوالت و خدمات حاضر شد

þ هاي  پذیري؛ با هماهنگی دفتر امور شرکت انتقال
بنیان، نتایج به دست آمده از مراحل تحقیق، در شوراهاي  دانش

که هر  - بنیان  تخصصی کارگروه ارزیابی کاال و خدمات دانش
به بحث  - نمایند  کدام در حوزه تخصصی خاصی فعالیت می

نماینده تیم تحقیق در جلسات مذکور حضور . گذاشته شد
افت و ضمن بیان فرآیند تحقیق و نتایج آن، به ثبت نظرات ی

همچنین در فرآیند تحلیل، به . حاضرین جلسه پرداخت
بنیان، دو تن از محققانی  هاي دانش پیشنهاد دفتر امور شرکت

اند مورد  که پیش از این بر روي موضوعی مشابه فعالیت نموده
 .مشورت قرار گرفتند

þ  منظور، از تیم تحقیق خواسته شد قابلیت اطمینان؛ به این
هاي  تا گزارشی دقیق را در خصوص مراحل تحقیق، داده

گرفته در  هاي صورت ها و نتایج تحلیل و تجدیدنظر اولیه، یافته
  .آن ارائه نماید

þ گرفته و مکاتباتی  هاي صورت پذیري؛ تمامی مصاحبه تأیید
جام که به منظور مشورت، بازنگري و دریافت نظر خبرگان ان

صوتی و اسناد الکترونیکی،   هاي گردید به صورت فایل
  .مستندسازي شدند

تدابیري دیگري نیز از سوي تیم تحقیق در نظر گرفته شد تا 
حس اعتماد، اصالت، انتقادي بودن، صراحت و روشنی، 

شوندگان ایجاد  خالقیت و انگیزه مشارکت فعال در مصاحبه
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ت انفرادي و با پرهیز از ها به صور به طور مثال، مصاحبه. شود
حضور نماینده معاونت علمی و فناوري در جلسات انجام 

به عالوه تالش شد تا در جلسات گروهی، از . شدند
کارشناسان فنی و سرارزیابانی دعوت به عمل آید که سابقه 

  .همکاري مشترك داشته و با ادبیات یکدیگر آشنا باشند
و مطالعات پیشین به در فرآیند تحقیق، ابتدا منابع اولیه 

صورتی اجمالی مورد بررسی قرار گرفتند که هدف از این 
کار، دستیابی به محتواهاي اولیه در خصوص موضوع تحقیق 

. تر از آن، ایجاد پویایی ذهنی تیم تحقیق بوده است و مهم
آمار  یلیتحل یبررسبرخی از این مطالعات شامل گزارش 

و  کشور انیبن نشصادرات و واردات کاالها و خدمات دا
بود که در  بنیان دانش يفهرست کاالها نیجامع تدوگزارش 

ها  سپس مصاحبه. بخش پیشینه پژوهش نیز به آنها اشاره شد
ها  انجام شد که البته در طول فرآیند تحلیل، برخی مصاحبه

در مرحله بعد، محتواهاي به دست آمده از . تکرار شدند
تا این مرحله از . شدسازي  ها، کدگذاري و مرتب مصاحبه

اما پس . شده است مطالعه، کدگذاري به صورت باز دنبال می
شده،  از این مرحله و با استفاده از کدهاي محوري شناسایی

ها در سه  بر این اساس، مقوله. کدگذاري انتخابی آغاز شد
هاي تولید تجاري  هاي کسب دانش فنی، ویژگی گروه ویژگی
سرانجام هم کدگذاري . ندي شدندب هاي بازار، دسته و ویژگی

هاي شناسایی محصوالت  نظري انجام و بر اساس آن، شاخص
براي این مرحله، حجم بسیاري از . بنیان به دست آمد دانش

هاي بازدید  شده، گزارش هاي محصوالت ارزیابی اسناد، پرونده
ها و موارد  هاي مختلف و همچنین یادداشت از شرکت

ذکر . به، مورد بررسی قرار گرفتتأکیدشده در جلسات مصاح
این نکته هم ضروري است که مرحله کدگذاري نظري در دو 

هاي  گام اول به استخراج ویژگی. گام انجام شده است
بنیان بر اساس ویژگی تولیدکنندگان آن و  محصوالت دانش

گام دوم به یافتن ارتباط بین نتایج، مقایسه آنها با مفهوم 
نهایت تدوین نظریه نهایی تحقیق هاي پویا و در  قابلیت

  .اختصاص یافته است
  
  هاي پژوهش یافته -4

ها را  هایی از موارد اظهارشده در مصاحبه ، نمونه6جدول 
بدیهی است عبارات مندرج در این جدول، تنها . دهد نشان می

مصاحبه بوده و تحلیل هاي اخذشده در  هایی از گزاره نمونه
  .گرفته است  عبارت مانند آنها صورتها  نهایی بر اساس ده

پس از انجام کدگذاري باز، مشاهده شد که تقریباً اکثر مفاهیم 
هاي تولیدکنندگان  ها و قابلیت شده، به توصیف ویژگی بیان

بر این اساس سه کد . اند بنیان پرداخته محصوالت دانش
  :محوري به شرح زیر شناسایی شد

بنیان از منظر  ت دانشهاي تولیدکنندگان محصوال قابلیت -
هایی که تولیدکننده براي  فرآیند اکتساب دانش فنی؛ ویژگی

صنعتی  هاي نیمه کسب دانش فنی تولید آزمایشگاهی و نمونه
  .محصول به آنها نیازمند است

بنیان از منظر  هاي تولیدکنندگان محصوالت دانش قابلیت -
دکننده هایی که تولی دانش فنی فرآیند تولید تجاري؛ ویژگی

اهمیت . براي تولید تجاري محصول به آنها نیازمند است
دانش نهفته در این مرحله گاه تا حدي است که در برخی 

ها، دانش توسعه اولیه محصول در مقابل دانش تولید  حوزه
  .تجاري آن بسیار اندك است

بنیان از منظر  هاي تولیدکنندگان محصوالت دانش قابلیت -
مل رفتار تولیدکنندگان براي مواجهه با مواجهه با بازار؛ شا

تمرکز این . شان در آن است شرایط بازار و حفظ مزیت رقابتی
  .باشد هاي فنی می ها و قابلیت بخش صرفاً متوجه توانمندي

هاي  ها، ذیل سه کد فوق مرتب شدند که جدول نتایج مصاحبه
هاي مربوط به هر  هاي محوري و ریز مقوله ، مقوله9و  8، 7

  .دهند از آنها را نشان مییک 
. در گام بعد، طی دو مرحله فرآیند کدگذاري نظري انجام شد

هاي مرتبط با محصوالت  در مرحله اول به استخراج مقوله
بنیان بر اساس ویژگی تولیدکنندگان آن پرداخته شد که  دانش

هدف از آن، دستیابی به تحلیل حاصل از مراحل قبل بوده 
مل معیارهایی است که بتواند توصیف نتیجه آن نیز شا. است

بنیان ارائه نماید و نتایج نیز  نسبتاً دقیقی از محصوالت دانش
  .قابل مشاهده است 10 در جدول

پیشنهادي شناسایی محصوالت براي معیارهاي در نهایت نیز 
ارائه  11گانه مندرج در جدول  بنیان در قالب شروط پنج دانش
  .استریه مرحله بعد نیز ارائه نظو شده 

  
  گیري و ارائه نظریه نتیجه -5

اي جدید در خصوص  هدف این مقاله، ارائه معیارها و نظریه
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بنیان بوده است چرا که  شناسایی محصوالت و خدمات دانش
بندي این محصوالت، از  رویکردهاي موجود براي دسته

هاي  قابلیت الزم براي تطابق با سازوکارهاي ارزیابی شرکت
، 7هاي  جدول(ها  از مقایسه یافته. برخوردار نیستبنیان  دانش

هاي پویا  هاي مربوط به قابلیت با مفاهیم و ویژگی) 11و  9، 8
به . توان به رابطه میان آن دو پی برد به وضوح می) 4جدول (

طور مثال در بخشی از نتایج این مطالعه تصریح شده است که 
ی، قابلیت هاي فن بنیان به دلیل پیچیدگی محصوالت دانش

  ). 11شرط ورود به بازار در جدول (برداري اندکی دارند  کپی
هاي پویا نیز به این نکته اشاره  در پیشینه مربوط به قابلیت

ند هاي پویا امکان تقلیدپذیري اندکی دار شده که قابلیت
این قرابت معنایی ). 4ویژگی تقلیدپذیري اندك در جدول (

در خصوص سایر معیارهاي به دست آمده از این پژوهش با 
جدول . شود هاي پویا نیز دیده می مفاهیم مربوط به قابلیت

مندرج (گانه به دست آمده از این مطالعه  ، تناظر شروط پنج12
هاي پویا  قابلیتشده در پیشینه  و مفاهیم مطرح) 11در جدول 

  اه هشده در مصاحب نمونه عبارات و جمالت مطرح )6جدول 
  شده در مصاحبه موارد مطرح  ردیف

  .هاي متنوع نیاز دارد بنیان به تیمی ماهر با تخصص تولیدکننده محصول دانش  1
  .ها و مقاالت فنی، از ابتکار و خالقیت باالیی هم برخوردارند به نقشه ها عالوه بر دسترسی گونه شرکت این  2
  .این موضوع به تجهیزات و توان فنی کارکنان مربوط است. وتوسعه را بپذیرد شرکت باید بتواند ریسک تحقیق  3
  .ودش هاي تولیدکننده، توسط یک تیم خبره انجام می آالت در شرکت تأمین مواد اولیه و خرید ماشین  4
  .قیمت است تولید، نیازمند تجهیزات پیشرفته و آزمایشات گران  5
  .شده را کسب کند تواند به بازار این محصوالت ورود کند که بتواند استانداردها و مجوزهاي تعریف شرکتی می  6
  .شوداز بازار حذف می وري، افزایش کیفیت و تولید محصوالت جدید، شرکت به سادگی در صورت عدم بازطراحی، ارتقاء بهره  7
  .اند هاي داخلی تولیدکننده، به واردات یا خرید فناوري و فرموالسیون وابسته عمده شرکت  8
  .در واقع بازاریاب باید متخصص فنی هم باشد. شود بازاریابی این محصوالت توسط نفرات خبره شرکت انجام می  9
  .شود هاي باال فروخته می اوري به قیمتهاي صاحب فن دانش تولید این محصوالت توسط شرکت  10

  یاز منظر اکتساب دانش فن انیبن محصوالت دانش دکنندگانیتول يها تیقابل) 7جدول 
  ها شده در مصاحبه مفاهیم مطرح  کد

 1ب
ایجاد دانش  هاي متنوع در مرحله کسب یا دیده، باتجربه و ماهر، خالق و مبتکر، با تخصص قابلیت دسترسی به تیم فنی خبره، آموزش

 )هاي مرتبط با محصول به دلیل ابهام باالي نهفته در مقاالت و پتنت(فنی 

 قابلیت کار تیمی متخصصان در مرحله اکتساب دانش فنی تولید  2ب

  3ب
ند و ممکن رو توانمندي دسترسی و استفاده از تجهیزات پیچیده و متنوع که بسیاري از آنها صرفاً در مرحله اکتساب دانش فنی به کار می

 است در فرآیند تولید، استفاده نشوند

  4ب
یعنی براي کسب آن دانش، وقت و هزینه قابل توجهی نیاز است و این امر مانعی (الوصول نباشد  اي که سهل توانمندي اکتساب دانش فنی

 )کند هاي جدید ایجاد می جدي براي ورود شرکت

 وتوسعه هاي تحقیق منظور فعالیتتوانمندي صرف هزینه و زمان قابل توجه به   5ب

 هاي متعدد در مرحله اولیه تولید نمونه آزمایشگاهی قابلیت انجام تست، آزمون و خطا و آزمایش  6ب

  7ب
دیده و  هاي بسیار براي اخذ لیسانس و حضور نیروهاي آموزش اي که مستلزم هزینه قابلیت کسب دانش از روش انتقال فناوري، به گونه

 اي است حرفه

 قابلیت عرضه دانش فنی و کسب درآمد از طریق فروش آن  8ب

 )هاي مرتبط ها و پتنت بدون دسترسی به مستندات، نقشه(قابلیت فهم ماهیت فناوري از طریق مشاهده محصول   9ب

 سازي پیچیده و متعدد به منظور اکتساب دانش فنی قابلیت انجام محاسبات و شبیه  10ب

 اساس شهود فنی گیري بر قابلیت تصمیم  11ب

  وتوسعه از طریق تحقیق Scale Upقابلیت توسعه دانش فنی   12ب
 هاي پیشرفته به منظور ساخت و تولید، آزمایش و آنالیز قابلیت کار با دستگاه  13ب
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  .دهد را نشان می) 4جدول (
به شرح زیر توان  مینظریه به دست آمده از این مطالعه را  

هاي  بنیان با بررسی قابلیت محصوالت دانش :تدوین نمود
تولیدکنندگان آن قابل شناسایی و ارزیابی پویاي همه 

بنیان مستلزم  به عبارت دیگر، تولید محصوالت دانش. باشند می
هاي پویایی است که هم مرتبط با دانش فنی باشد و  قابلیت

 مطابق شروط(هم به ایجاد مزیت رقابتی جدي بیانجامد 

  ).11جدول  مندرج در
  :این مطالعه نتایج دیگري نیز داشته است

یکی از مفاهیم به دست آمده در این مطالعه، مفهوم  �
، شده ي انجامها در طول مصاحبه. هاي فناورانه است پویایی
اشاره ) 9و  8، 7هاي  جدول(هایی  به مقوله خبرگانبرخی 
انجامد  که الزاماً به طراحی محصولی کامالً جدید نمی اند داشته

اما داراي ماهیتی فناورانه بوده و همچنین انجام آن براي تداوم 

  يتجار دیتول یاز منظر دانش فن انیبن محصوالت دانش دکنندگانیتول يها تیقابل) 8جدول 
  ها شده در مصاحبه مفاهیم مطرح  ردیف
 )تحریم شده استکه احتماالً بازار انحصاري دارد یا مشمول (قابلیت دستیابی به دانش فنی تأمین یا تولید مواد اولیه   1ت

 سازي و گذار از تولید آزمایشگاهی به تولید تجاري قابلیت تجاري  2ت

 قابلیت دستیابی به استانداردهاي پیچیده تولید که اخذ تأییدیه آنها به سادگی در کشور در دسترس نیست  3ت

 بر باشد ت، مشکل یا هزینهآالت پیچیده به طوري که جایگزینی نیروي کار با این قابلی قابلیت کار با ماشین  4ت

 آالت پیشرفته در فرآیند تولید قابلیت ساخت، تأمین و تعمیر ماشین  5ت

  6ت
سازي، خطاي  به دالیلی چون سفارشی(هاي مکرر در حین تولید  قابلیت انجام بازطراحی، بازمهندسی، طراحی تطبیقی و انجام تست

 ...)تجهیزات، عدم ثبات در تأمین مواد اولیه و 

 ...وري، کیفیت و  وتوسعه به منظور ارتقاء بهره هاي جدي تحقیق منطقه از طریق فعالیت/قابلیت رقابت با تولیدکنندگان مطرح دنیا  7ت

 قابلیت تأمین و استفاده از مواد اولیه خاص  8ت

 )که دستیابی به آنها سخت است(هاي پیچیده  قابلیت بکارگیري فناوري  9ت

 هاي متنوع در فرآیند تولید تخصصقابلیت دسترسی به   10ت

 سپاري است هاي فنی مستلزم تقسیم کار و برون هاي بزرگ تولید که به دلیل پیچیدگی قابلیت مدیریت پروژه  11ت

  مواجهه با بازار محصولوه یاز منظر ش انیبن محصوالت دانش دکنندگانیتول يها تیقابل) 9جدول 
  ها شده در مصاحبه مفاهیم مطرح  ردیف
 )هاي فنی نهفته در تشخیص نیاز مشتري به دلیل ضرورت بازاریابی تخصصی و پیچیدگی(قابلیت بازاریابی تخصصی   1ث

 شده به دلیل مزیت دانشی و نوآوري فناورانه قابلیت رقابت فناورانه با تولیدکنندگان شناخته  2ث

 دانش فنی در بازارقابلیت کسب درآمد قابل توجه از فروش دانش فنی به دلیل اهمیت   3ث

 قابلیت کسب سود قابل توجه به دلیل نقش منابع انسانی متخصص در مقایسه با مواد اولیه  4ث

 گیرانه قابلیت کسب درآمد باال از طریق عرضه محصول به صنایع با استانداردهاي باال و سخت  5ث

  بنیان به کاال و خدمات دانشهاي مربوط  نتایج مرحله اول کدگذاري نظري شامل تعیین مقوله) 10جدول 
  بنیان کسب دانش فنی محصول دانش  بنیان فرآیند تولید تجاري محصول دانش  بنیان بازار محصول دانش

اي است که حضور پایدار  به گونه -
هاي  تولیدکنندگان در بازار، مستلزم پویایی

 فناورانه است

اي است که تولیدکنندگان  به گونه -
داراي تیم شده محصول  شناخته
هاي  وتوسعه توانمند و سرمایه تحقیق

دانشی بوده و بعضاً حتی فروشنده دانش 
  باشند فنی می

تولید تجاري، مستلزم مشارکت و نظارت  -
 مستمر تیم دانشی است

تولید تجاري، مستلزم حضور مستمر نیروي  -
  دیده است انسانی فنی و آموزش

 مستلزم بکارگیري تیمی از کارشناسان فنی -
دیده، مبتکر و خالق و با  ماهر و آموزش

 )تیم دانشی(هاي متنوع است  تخصص

هاي  از جمله موانع اصلی ورود شرکت -
  مند به عرصه تولید است عالقه
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ها  این فعالیت. ناپذیر است محصول اجتنابتولید تجاري 
 روزآوري سازي، به شامل بازطراحی، آزمایش و تست، شبیه

بازمهندسی به منظور آالت، طراحی محصوالت جدید،  ماشین
 روزآوري بهتطابق محصول با نیاز مشتري، تغییرات ناشی از 

مکرر براي بازاریابی و مانند آن است  هاي تستاستانداردها، 

طور که در معیارهاي  همان. شود طور مستمر تکرار می که به
شرط تداوم حضور شرکت در بازار در (پیشنهادي بیان شده 

ها توسط  ضرورت انجام مداوم این فعالیت) 11جدول 
تولیدکنندگان، نقش بسزایی در تشخیص محصوالت 

  .بنیان دارد دانش

  بنیان بر اساس مدل پیشنهادي ي ارزیابی محصوالت دانشها شاخص) 11جدول 

  توضیح  عنوان معیار  ردیف
کد مضامین به دست 

  آمده

1  
 دانش شرط کسب
  فنی

 بوده فنی پیچیدگی داراي آن، تولید یا و) فرموالسیون یا( طراحی فنی دانش کسب
  باشد خالق فنی تیم یک توسط توجه که باید قابل وتوسعه تحقیق نیازمند و

، 9، ب7، ب2، ب1ب
  11، ت10، ت11ب

2  
 شرکت شرط ورود
  بازار به

 بوده آن تولید به مند عالقه هاي شرکت ورود اصلی موانع از محصول فنی پیچیدگی
  نیست برداري کپی قابل به راحتی که

، 10، ب6، ب4، ب3ب
  2، ت12ب

3  
 حضور شرط تداوم
  بازار در شرکت

هاي فناورانه  داراي پویایی بازار، در پایدار حضور براي شده شناخته هاي شرکت
 تولید فرآیند یا محصول فنی ارتقاء جهت در توجهی قابل هاي باشند و فعالیت می

  دهند می انجام

، 7، ت1، ت13، ب5ب
  2، ث1، ث9ت

  5، ث4، ث8ب  است محصول پیچیده فنی دانش حاصل محصول، افزوده ارزش توجه قابل بخش  شرط ارزش افزوده  4

  تجاري تولیدشرط   5
 انسانی نیروي مستمر دانشی و حضور تیم نظارت نبوده و مستلزم روتین فرآیندي

  است ماهر و دیده آموزش فنی
  8، ت6، ت5، ت4، ت3ت

  هاي پویا در پیشینه مدیریت تناظر نتایج مطالعه و مفهوم قابلیت) 12جدول 

ف
ردی

  
  هاي پویا مفاهیم مربوط به قابلیت

  از مطالعه حاصلشروط 

نی
ش ف

 دان
سب

ط ک
شر

  
زار
ه با
ود ب
 ور
رط
ش

  
زار
ر با
ر د
ضو
م ح
داو
ط ت
شر

  
وده
افز

ش 
ارز

ط 
شر

ري  
جا
د ت
ولی
ط ت
شر

  

1  
رسوب دانش ضمنی در (هاي پویا با دانش و چرخه آن  قابلیت :هاي مبتنی بر دانش فنی تأکید بر قابلیت

 .در ارتباطی تنگاتنگ است) سازمان و مستندسازي دانش صریح
ü  ü    ü    

2  
ها میزان  این قابلیت. پذیري اندکی دارند هاي پویا قابلیت تقلید قابلیت :برداري اندك تأکید بر قابلیت کپی
از جمله منابع اساسی سازمان که از آنها به عنوان منابع ارزشمند، نادر، غیرقابل تقلید و (تغییرات منابع سازمان 

  .کنند را کنترل می) غیرقابل جایگزینی یاد شده است
  ü        

3  
سازي و ایجاد هماهنگی میان منابع  هاي پویا بر یادگیري، یکپارچه قابلیت :تأکید بر مزیت رقابتی مبتنی بر دانش

 .بندي مجدد منابع تأکید دارد مختلف سازمان و نیز حسگري، ربایش و پیکره
  ü  ü      

4  
منظور تطابق با محیط، جذب منابع و  وتوسعه در بنگاه به هاي پویا با تحقیق قابلیت :وتوسعه تأکید بر تحقیق

 .ارتقاء قابلیت نوآوري در ارتباط است
ü        ü  

5  

هاي پویا ماهیتی فعال داشته و به طور مداوم در حال  قابلیت :هاي فناورانه براي بقاء در بازار تأکید بر پویایی
اي از  گونه. کنند هدایت میها سازمان را در جهت رشد و ارتقاء آن  این قابلیت. توسعه و تحول هستند

ها تأکید دارند و منظور  شود بر آموزش و یادگیري قابلیت هاي پویا که از آنها به عنوان فراقابلیت یاد می قابلیت
کنند و همچنین نوعی توانایی براي گسترش ظرفیتی هستند که  هایی است که آینده را فتح می هم قابلیت

 .انجامد تر به نوآوري می سریع

    ü      
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با شروطی که تا ) 11جدول (شروط به دست آمده  برخی �
پیش از انجام این پژوهش از سوي معاونت علمی و فناوري 

شد  بنیان به کار گرفته می هاي دانش براي شناسایی شرکت
به طور مثال، شرط کسب دانش فنی و شرط . مشابه است

نامه ارزیابی  هاي اندکی در آئین ارزش افزوده با تفاوت
این مهم حکایت از آن . اند بنیان قید شده هاي دانش شرکت

نامه  دارد که نتایج تحقیق در جهت اهدافی بوده که آئین
 .مذکور بر مبناي آن تدوین شده است

نامه ارزیابی  نتایج این پژوهش در فرآیند اصالح آئین
انجام شد مورد استفاده  95بنیان که در سال  محصوالت دانش

شده در  این ترتیب که شاخص دوم شناساییبه . قرار گرفت
با عنوان شرط ) شرط ورود شرکت به بازار(این پژوهش 
ها و مؤسسات  نامه ارزیابی شرکت برداري به آئین قابلیت کپی

  .اضافه شد) 1395ویرایش سال (بنیان  دانش
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