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Abstract: 
One of the main motivation for establishing a new joint venture by their parent companies 

is knowledge transfer from their parents to the new established joint venture. but this valuable 

output knowledge of such joint ventures is tacit and not available for all, due to confidentiality. 

Additionally, there is no comprehensive research for developing a model of knowledge 

management for Iranian joint ventures. 

In this research, survey data related to interviews with the executives of an Iranian Joint 

Venture Company of Arya Hamrah is the most basic which has been analyzed using 

qualitative research methods based on grounded theory. Considering grounded theory, data 

have been analyzed at three stages of open, axial and selective coding by the ATLAS.ti 

software and theoritical model have been proposed. By looking at the past of and the way that 

Arya Hamrah Company has gone thorough, this study is trying to explain this path in a 

theoretical model for implementing knowledge management. 

The innovation of this research includes creating a process model of the implementation 

of knowledge management based on the experiences and organizational learning in Arya 

Hamrah Joint Venture Company that the similar forms of it has not been conducted yet. This 

model also enables joint venture companies to meet their needs in a competitive environment 

based on knowledge management. In fact, the joint venture companies can develop and 

implement knowledge management in their organizations by modeling this model. 
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  مشترك گذاريسرمایه يهاشرکتدانش در  تیریمد ارایه الگوي
 فعال در حوزه فن آوري اطالعات) یرانیا مشترك يگذارهیسرما شرکت: يمورد(نمونه 

 ) 30/11/1393تاریخ پذیرش:  14/07/93( تاریخ دریافت:  
 

 *2 آبادي قاسم احمدزاده محمد، 1 مختارزاده نیما
 

 چکیده
از  یکـ یکـه    دهـد نشـان مـی   ۳گـذاري مشـترك  سرمایه يهاشرکتتشکیل  عوامل انگیزشیِ يربارهانجام شده د هايپژوهشنگاهی به 

 در والـد،  يهاشرکت یو دانش یاطالعات منابعمندي از ها، بهرهشرکتاز  نوع نیا سیدر تاس ٤والد يهاهاي اصلی همکاري شرکتانگیزه
 از که است يافراد اریاخت در تنها و بوده یحیتلو و یدرون عموماً د؛یآیم وجودهب هاشرکت از نوع نیا در که یدانش اما. است دیجد شرکت

ـ  یمدون مطالعات با وجود این،. اندشده کارهب مشغول ،مشترك يذارگهیسرما شرکت در والد، يهاشرکت يسو ارایـه و توسـعه    منظـور هب
 با تا شده است تالش پژوهش، ایندر  .است انجام نشده، خصوص در ایرانبه ،گذاري مشتركسرمایه يهادانش در شرکت تیریمدمدل 

 ،آوري اطالعـات فعال در حوزه فـن  یرانیمشترك ا يگذارهیشرکت سرما کی يهاداده ازا استفاده ب و ٥داده بنیاد قیتحق روشاستفاده از 
هـاي کیفـی   هاي این مدل، برخاسـته از داده پیشنهاد داده شود. داده ،هاشرکت گونهنیا در دانش تیریمد يسازادهیپ براي یمناسب يالگو

گذاري ه مدارك و مستندات مرتبط با موضوع مدیریت دانش، در یک شرکت سرمایهمشاهدهاي انجام شده و طریق مصاحبه هستند که از
ـ  ندهینشان م پژوهش نیا جینتا اند.دست آمدهآوري اطالعات، بهمشترك ایرانیِ فعال در حوزه فن در مـدل   رگـذار یتاث ید که عوامـل علّ

-والد در بـه اشـتراك   يمشارکت شرکا زانیم نیو همچن یطیو مح یاسیمشترك، عوامل س گذاريهیسرما يهادانش در شرکت تیریمد
 هستند.مدت و بلند مدت  انیم یزمان يهادانش در افق يگذار

 :کلیديگان واژ
 ونچر نتیجونظریه زمینه اي،  ،هابرخاسته از داده هینظرپیمان مشترك، سرمایه گذاري مشترك، مشترك،  يگذارهیسرمادانش،  تیریمد

 

            mokhtarzadeh@ut.ac.ir   استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -1

 m.ahmadzadeh.gh@ut.ac.ir    (نویسنده مسئول):دانشجوي دکتري مدیریت تکنولوژي دانشگاه تهران -*2

گروه اقتصادي با منافع "یا  "شرکت سرمایه گذاري مشترك"می باشد که عناوین دیگري همچون  JV یا  (Joint Venture)" جوینت ونچر"اصطالح اصلی، شرکت  - 3
 نیز براي آن ترجمه گردیده است. در این تحقیق این کلمات، به جاي هم و یا د کنا هم نیز استفاده شده اند. ...،"پیمان مشترك"و یا همان  "مشترك

4. Parents Company 
 شود.در نظر گرفته می ... و "نظریه زمینه اي"، "نظریه مبنایی"، "هانظریه برخاسته از داده"هایی چون است که براي آن ترجمه Grounded Theory اصطالح اصلی، -5

 پژوهشی بهبود مدیریت –نشریه علمی 
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 مقدمه -1

 مدیریت يساز ادهیپ تا اندکرده تالش دانش، تیریمد حوزه در شده انجامهاي پژوهش  از ايهعمد بخش

 ثبت سیستم یک یا و آن در دانش تزریق و دانش مدیریت اطالعاتی سیستم یک طراحی موضوع به را دانش

 دستهب و شناساییروش  نظیر هاییقدم با معموالً رویکرد، نیا .دننمای محدود سازمانی حافظه دارينگه و

 به و يبردار بهره تیدرنها و اطالعاتی سیستم در يساز رهیذخ سپس و آن کدگذاري و دانش آوردن
 ز،یدانش ن تیریشده در حوزه مد انجام هايپژوهش از دیگري بخش. ]5،6[ است همراه دانش يگذار اشتراك

].  7،8،9،10[ دندرآور تصویر به را دانش مدیریت يساز ادهیپ مراحل تا اندنموده تالش ،محورروش رویکرد با
 سیستم طراحی مرحله -1 :کنند یم تفکیک قدم چهار به را يساز ادهیپ مراحلمعموالً   مطالعات، از دسته این

 .  بازنگري مرحله -4 و يبردار بهره مرحله -3 استقرار، مرحله -2 دانش، مدیریت
 دانش مدیریت يساز ادهیپ موضوع به باالتر سطحی از که است ایندر  اول دسته به نسبتدوم  رویکرد مزیت

 در دانش خلق ذات و کنه به تواند ینم هنوز اما د،ینما یم توجه سازمان يها ياستراتژ و اهداف به و نگرد یم
 هامتدولوژي این خود، منابع و کارکنان روي يگذار هیسرما با بایستی چگونه سازمان کهاین و بپردازد سازمان

مشترك  يگذار هیسرما يها دانش در شرکت تیریفوق، به موضوع مد کردیرو نیهمچن نماید؟ يساز ادهیپ را
 لیبه دل مشترك، يگذار هیسرما يها دانش در شرکت تیریمد يساز ادهیپ قاتیتحق جیو اصوالً نتا پردازدینم

 موردرا  جینتا نیا بتوانتا  ستین دسترس در یراحت به  فوق، اطالعات بودن مندارزش و بودن محرمانه
 .دادقرار  لیو تحل یبررس
مشترك  يگذارهیسرما شرکت يها تیاز فعال يو الگوساز حیبر تشر عالوه تا کرده است تالش پژوهش، این
 دهد پاسخ الوس این به است، گردیده شرکت این در دانش مدیریت يساز ادهیپ به منجر که سامانه همراه ایآر

 دانش از بود خواهند قادر فرآیندي، و مسیر چه کردن طی با ،مشترك مشابه يگذار هیسرما يها شرکت که
 مسیر ،عبارتیبه و کنند؟ برداريبهره خود والد يها شرکت نیب شده تبادل ای و دیشرکت جد درشده  خلق
 گذاريسرمایه فرآیندهایی چه روي دیشرکت با و چیست هاشرکت نوع نیا در دانش از برداريبهره در بلوغ
 يها شرکت س،یکه در زمان تاس باشد ياهیاول نیازهاي و اهداف جهت در دانش مدیریت يساز ادهیپ تا کند

 به بتواند که هاییمکانیزم به ،کرده است دنبال ي حاضر،مطالعه که رویکردي در ؟والد به دنبال آن بودند
 . است شده توجه ،دهد پاسخ فوق الوس

دانش،  تیریمختلف مد يهااست که در ابتدا، مدل صورت نیبد زیارایه مطالب مقاله ن بیو ترت یده سازمان
 مشترك، يگذار هیسرما يها شرکت در دانش تیریمد موضوعسپس،  رند؛یگیقرار م لیو تحل یموردبررس

مشترك  يگذار هیشرکت سرما کی يهابر خواسته از داده يتئور قیو در انتها با روش تحق گردد یم لیتحل
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 نیدانش در ا تیریمد يساز ادهیجهت پ یالگو و مدل مناسب ،اطالعات يآور فعال در حوزه فن یرانیا

مدیریت دانش و بر اساس مشاهدات و تجربیات مورد  رگذاریو تأث یارتباط عوامل اصل جادیها را با ا شرکت
 دهد.  شنهادیپ ،شده انجام يکاو

 پژوهشله و ضرورت امس انیب -2

 يگذار هیسرما يها دانش در شرکت تیریمد يساز ادهیدر پی عواملاین است که چه ، پژوهشله این امس
دانش در شرکت  به خلق، قادر يبا طی کردن چه مسیري مشابه، ها شرکت ریو سا اهمیت دارندمشترك، 

 نای در دانش از يبردار بهره در بلوغ مسیر عبارتی به هستند؟والد خود  يها شرکت دانش باتبادل  ایو  دیجد
 مدیریت يساز ادهیپ تا کند يگذار هیروي چه فرآیندهایی سرما دبای شرکت و چه مسیري استها  نوع شرکت

 باشد؟ اش هیاول نیازهاي و اهداف جهت در دانش
موضوع تشکیل  یینوپاگران، وجود داشته است، چالش مهمی که پیش روي این پژوهش و پژوهش

که باعث شده  استي سرار تجارافشاي ا ي والد ازها شرکتی نگراني مشترك و گذار هیسرماي ها شرکت
عام و در  صورت به ها شرکتاین دسته از  دانش در تیریمد يساز ادهیعوامل مهم در پاست تا بررسی 

در اختیار  یاطالعات کافنبوده و  ریپذ امکانی آسان بهخاص،  طور بهي مشترك ایرانی گذار هیسرماي ها شرکت
از  ها شرکتبراي جلوگیري از افشاي اطالعات باارزشی که والدین این نوع  ها شرکتنبوده است. حتی این 

کار خود  در دستور ي راثبت اختراعات کمتراست،  آمده  دست بهو یا در طول عمر شرکت جدید  اند داشتهقبل 
 تیاهم. این عوامل، ابدی یمبا سایرین، به حداقل خود کاهش ش داني گذار اشتراكبه  جهیدرنتو  دهند یمقرار 

ي ایرانی را دو ها شرکتي مشترك، بخصوص گذار هیسرماي ها شرکت يدر جامعه آمار قیو ضرورت تحق
 چندان نموده است.

. یکی در پاسخ به گردد یم، به دو موضوع مرتبط دینما یمچه این مطالعه را از سایر مطالعات مشابه متمایز آن
ي گذار هیسرماي ها شرکتکه با ارایه مدلی بومی در حوزه مدیریت دانش  استباال  شده مطرحي ها چالش

 مشترك، محقق گردیده است.
 گیريبا بهرهاند. این مطالعه کار گرفتهگران در این پژوهش بهدومین وجه تمایز نیز، روشی است که پژوهش

صورت پذیرفته است و  ،يا نهیزم هینظر ایها  داده از برخاسته ينظریه بنام ریهنظ ساخت يها روش از یکی از
به  ي مشترك راگذار هیسرماي ها شرکت دانش تیریتجربیات به دست آمده در حوزه مدنموده است تا تالش 

ي مشترك، گذار هیسرماي ها شرکت سایر یک الگوي فرآیندي تبدیل نماید تا قابلیت کاربرد و تکرار آن توسط
 فراهم گردد.
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  اتیادب مرور -3

 مرتبط يها مدیریت دانش و مدل -3-1

 يهاشرکت در دانش از برداريبهره در بلوغ مسیر"که این یعنی ،پژوهشال اساسی این ودر پاسخ به س
 يساز ادهیپ تا کند گذاريسرمایه فرآیندهایی چه روي دیبافوق  يها شرکت و چیستمشترك  يگذارهیسرما

والد به دنبال آن  يها شرکت س،یباشد که در زمان تاس يا هیاول نیازهاي و اهداف جهت در دانش مدیریت
 ].10[ است زیادي صورت نگرفته هايبررسی "؟بودند

دانش از مرحله مهاجرت دانش  تیریمد یتکاملفرآیند  یخود به بررس پژوهش)، در 2015(پاکا و همکاران    
ي ها شرکتاز مرحله مهاجرت معکوس دانش تا  ردیپذ یمصورت  جادیق و اانطبا قیاز طر که هیاول

 شده انجامو تحقیقات از مطالعات  ياریبس که یدرحال پرداختند. ي والدها شرکتي تازه تاسیس به گذار هیسرما
را  دانش انیجر ریسبودن انتقال دانش به م تهابس، پاکا و همکارانش واند داشتهتمرکز  انتقال دانشفرایند ر ب

بر اساس ایشان که  یتجرب لیو تحل هیتجز جینتا. اند نمودهی بررسي مشترك گذار هیسرماي ها شرکتدر 
ي ها شرکت دانش در تیریکه مد دهد ینشان مي صورت پذیرفته، ا کرهوالد شرکت  136از  یظرسنجن

ي والد، نیاز به ها شرکتي بوده و در مرحله اول این انتقال، ا چندمرحلهی و متوال ندیفرآ کي، یگذار هیسرما
ي تازه تاسیس صورت گذار هیسرماي با شرایط جدید دارند تا امکان ایجاد دانش براي شرکت ریپذ تطابق

 گردد یمي والد باز ها شرکتي مشترك به گذار هیسرماپذیرد. همچنین تنها دانش جدید تولید شده در شرکت 
]11.[ 

پرداخته و با  ۱ي مدیریت دانش از جنبه نرمها چالشي خود به بررسی )، در مطالعه2012ی و الوسون (پاکتیان
 ي ولو وها یکمپاندر صنعت خودرو بین  جادشدهیاي گذار هیسرمابررسی یک مطالعه موردي از شرکت 

ي نرم مدیریتی مورد بررسی قرار داده و عواملی از ها جنبهمیتسوبیشی موتور، موضوع مدیریت دانش را از 
از عوامل  تر مهمي مشترك، گذار هیسرماي ها شرکتجمله فرهنگ و قدرت شرکت والد را در تولید دانش در 

 ].12[ دانند یمسخت 
اثرات ي، به بررسی ا مشترك کره يگذار هیسرما يها نمونه از شرکت کی یبررس )، ضمن2011پارك (

ي مشترك پرداخت و انتقال گذار هیسرماي ها شرکتبه  ی والدتیچندمل يها ل دانش از شرکتانتقا تیظرف
ي مشترك، در نهایت منوط به گذار هیسرمادر شرکت  دانشدریافت  تیظرفرغم مهم دانستن دانش را علی

 ].13دانست [والد  یتیچندملي ها شرکتتوانمندي 

1 Managing the “Soft” side 
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 یمختلف فیتعار و ندارد وجودنظران  صاحب نیب دانش تیریمد موضوع از زین يواحد فیتعراز سوي دیگر، 

 . شود یاشاره م فیتعار نیاز ا یارایه شده است که در ادامه به برخ
 ،ییشناسا يبرا ییها هیرو که دانند یم افتهی ساخت يکردیرو را دانش تیریمد)، 1998( پورساك و داونپورت

 يجا خود در را سازمان اهداف و ازهاین نیتاممنظور  به دانش يریکارگ به و يسازرهیذخ ،یده سازمان ،یابیارز
 يِساز تیرسم: کنند یم فیتعر گونه نیا را داتش تیریمد)، 2004( یوسکیترز و گلوت. ]14[ دهد یم

 و قیتشو را ينوآور کرده، جادیا را يدیجد يهایتوانائ و ها تیقابل که تخصص و دانش تجربه، به یدسترس
 ].15[ دهدیم شیافزا را يمشتر ارزش

 بتوانند آن ياعضا که است یسازمان جادیا يبرا يکردیرو دانش، تیریمد است معتقد) 2008( انیکارکول
  .]16[ بندند بکار خود، يریگ میتصم يبرا را آن ای و کرده خلق و میتسه کسب، را دانش
 اداره را خود یدانش يهایدارائ سازمان؛ که دانست ییهاروش همه شامل توان یم را دانش تیریمد نیهمچن

 در]. 17[ است دانش جادیا و يروزآور به و يریکارگ به انتقال، ،يساز رهیذخ ،يآور جمع شامل که کند یم

 جستجو، مندنظام فرایند از عبارت دانش تیریمد : است آمده اصطالحات فرهنگ دانش مدیریت تعریف

 و بهبود خاص زمینه در کارکنان درك که یقیبه طر  است؛ اطالعات نمایش و پاالیش ،یده سازمان انتخاب،
  .کند کسب خود تجربیات از بهتري درك و بصیرت سازمان و شود اصالح
کسب  ر،یتسخ ،ییشناسا يندهایو فرا ها يدانش را استراتژ تیریمد (APQC) کایآمر تیفیک يور بهره مرکز

 ].2[  کند یم فیتعر یقدرت رقابت شیافرا يقدرت نفوذ در دانش برا
نگر بوده و در واقع این مطالعه، خصوص مفهوم مدیریت دانش نیز، رویکرد فرآینددر حاضر  پژوهش کردیور

ي گذار هیسرماي ها شرکتدر  مدیریت دانش يساز ادهیدر خصوص پبه دنبال پیشنهاد یک مدل فرآیندي 
 شماربهو در واقع نوآوري این تحقیق  است رفتهیمشابه آن، تاکنون صورت نپذاست. امري که  مشترك

 .دیآ یم
 تمام به و سطح کی درها  مدل نیا همه اما است؛ شده ارایه یمختلف يها مدل دانش تیریمد نهیزم در

 تیریمد يها مدل ،1جدول  دراند.  ها پرداخته حوزه از یبرخ بههرکدام  و پردازند ینم دانش تیریمد يها حوزه
 . اندشده يبند میتقس دانش، تیریمد مراحل بهها  آن توجه و يکار حوزه به توجه با دانش
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 ]2[ دانش تیریمد مراحل بهها  آن توجه و يکار حوزه به توجه با دانش تیریمد يمدها انواع سهیمقا -1 جدول

 يکار يها حوزه مدل نام #

مه
رنا

ب
 يزیر 

راح
ط

خه ی
چر

 
ش

دان
 

هم
فرا

 
ده

ورن
آ

 

یپ
ده

ا
 

 يساز

 یابیارز

 یعموم مدل 1
 دانش تیریمد

 ل،یتبد ،ينگهدار و حفظ جاد،یا
 دانش يریکارگ به و انتقال

      

و  نوناکا مدل 2
 تاکچی

       دانش انتقال و جادیا يندهایفرا

 يبعد شش مدل 3
 دانش تیریمد

 دانش، مفهوم تیریمد دانش، ابزار
 و دانش يریگ اندازه دانش، يمحتو

 رییتغ تیریمد

      

 و ادل مدل 4
 سونیگرا

 جاد،ی(ا دانش تیریمد يندهایفرا
 ،یده سازمان ،يآور جمع ،ییشناسا

 و) يریکارگ به و یابیارز ع،یتوز
 دانش تیریمد يها کننده فراهم
 و يآور فن فرهنگ، ،ي(رهبر
 )يریگ اندازه

      

 و نیک مک مدل 5
 زك

 و یمال عملکرد دانش، تیریمد
 سازمان عملکرد

      

)، انیمشتر و(رقبا  بازار عوامل گلد مدل 6
 يآور (فرهنگ، فن فراساختارها

 و) یسازمان ساختار و اطالعات
(کسب،  دانش پردازش تیظرف
 )ينگهدار و يریکارگ به ل،یتبد

      

 م،یدر دام انداختن، تسه خلق، یس هفت مدل 7
صرف کردن، مبادله و  ،يهمکار

 فرهنگ

      

 و تزیبکوو مدل 8
 امزیلیو

 م،یتسه ،يریادگی ،يریکارگ به افتن،ی
 حذف و ينگهدار جاد،یا ،یابیارز

 دانش

      

 يها هیپا مدل 9
 دانش ساختمان

کسب،  ،یی(شناسا یدرون کلیس
و  يریکارگ به م،یتوسعه، تسه

 یرونیب کلیساز دانش) و  ينگهدار
 )آن یابیارز و دانش(اهداف 

      

 ویک یپ يا مدل 10
 یس

 ياجرا و یطراح راهبرد، توسعه ،آغاز
 و توسعه دانش، تیریمد اقدامات

 تیریمد يساز نهینهاد و یبانیپشت
 دانش

      

 يها ستون مدل 11
 تیریمد نیادیبن

 ،یسازمان دانش ییشناسا و جستجو
 و یسازمان دانش يگذار ارزش
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 تالش و آن مختلف يها تیفعال دانش

 کنترل تحت و افتنی تسلط يبرا
 دانش تیریمد يها تیفعال درآوردن

 مدل 12
 يها سازمان

 هوشمند

 دانش جادیا ط،یمح درك يندهایفرا
 يریگ میتصم و

      

 تیریمد مدل 13
 یسازمان دانش

 ،يآور جمع ،ییشناسا جاد،ی(ا ندهایفرا
 و يریکارگ به ،یده سازمان ل،یتبد

)، توانمند سازها می/تسهکیتشر
 و فرهنگ ،يریگ اندازه ،يرهبر(

 )يفنّاور

      

 مراحل مدل 14
 دانش تیریمد

 تیریمد يا مرحله چهار کلیس
 دانش تیریمد يبرا نگیدم

 و اقدام تامل، تفکر، ،يساز (مفهوم
 )يبازنگر

      

 يندهاآیفر مدل 15
 دانش تیریمد

غربال  ،يشاخص گذار کسب،
و  عیکردن، مرتبط کردن، توز

 دانش يریکارگ به

      

 يها هیسرما مدل 16
 يفکر

 يها هیسرما ،یانسان يها هیسرما
 با مرتبط يها هیسرما و یسازمان
 يمشتر

      

 يابزارها مدل 17
 تیریمد  یابیارز

 دانش

و منافع  ایدانش، مزا تیریمد مفهوم
کارکنان و  يبرا دانش تیریمد
 يبرا نارهایشرکت در سم ران،یمد

 تیریانداز مد کسب دانش، چشم
دانش،  تیریمد يراهبر تهیدانش، کم

 تیریاز مد یدرك مشترك سازمان
 دانش و  انیدانش، حام

      

 یابیارز مدل 18
 یدانائ شبکه

 يربناهایز دانش، يها ییدارا
 دانش شبکه سطوح دانش، تیریمد

      

 میتسه و یده سازمان داکردن،یپ اس ام يا مدل 19
 دانش

      

 او یپ يا مدل 20
 ویک

 ،يآور جمع ص،یتشخ جاد،یا
 نمودن سازگار م،یتسه ،یده سازمان

 دانش از استفاده و

      

 ،يبند دسته ،يساز مشخص خلق، سبز درخت مدل 21
 و درك گران،ید با ارتباط يبرقرار

 دانش جادیا

      

 توسعه، ،يساز مشخص ،يگذار هدف پروموت مدل 22
 یابیارز و يساز رهیذخ استفاده، نشر،

      

 در يمعمار مدل 23
 دانش تیریمد

 يها ياستراتژ یهماهنگ و توجه
 ،یسازمان فرهنگ سازمان، کالن

 اطالعات دانش، تیریمد يندهایفرا
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 ارتباطات و

 تیریمد يهمسوساز ربنا،یز لیتحل وانا یت مدل 24
کسب و کار،  يدانش و استراتژ

دانش،  تیریمد رساختیز یطراح
 تیریمد میت لیدانش، تشک يزیمم

دانش،  تیریطرح مد جادیدانش، ا
دانش،  تیریمد ستمیتوسعه س

 جیو استفاده از نتا يساز آماده
فرهنگ و  ر،ییتغ تیریمد ،يمتدولوژ

 يریگ عملکرد، اندازه یابیپاداش، ارز
ROI ستمیو بهبود س 

      

 و رسونیفا مدل 25
 2007 يالرو

 و دانش يندهایفرا دانش، تیریمد
 کار و کسب يندهایفرا

      

 
صورت دانش  تیریمد نهیدر زممختلفی هاي پژوهشکه تاکنون  شود یمبا توجه به این جدول، مشخص 

. استموضوع، این مطالعات محدود  یینوپا لیبه دل، مشترك يگذار هیسرما يها شرکتپذیرفته است، اما در 
در نتیجه، در مدل فرآیندي پیشنهادي، تالش شده است تا محاسن الگوهاي ارایه شده در قالب یک مدل 

گذاري مشترك را قادر سرمایه يهارکتي مشترك، تبیین گردد تا شگذار هیسرماي ها شرکتفرایندي جهت 
 يهار واقع شرکتیازهاي خود در یک محیط رقابتی بر مبناي مدیریت دانش را مرتفع سازند. دنسازد 

با الگوبرداري از این مدل، باهدف خلق مزیت رقابتی پایدار، مدیریت دانش  توانند یم مشترك، گذاريسرمایه
 نمایند. يساز ادهیوسعه و پترا در سازمان خود 

 مشترك يگذار هیسرما يها شرکت  -3-2

همان  ایو  "با منافع مشترك يگروه اقتصاد" ایو  "ونچر نتیجو" ایمشترك  يگذار هیسرما يها شرکت
 یقابل توجه هیاز دو سازمان که شرکا در آن سهم سرما شیب ایدو  انیاست م ی، شراکت"مشترك مانیپ"

 ،گذاري مشتركسرمایه يها. درواقع، شرکتشود یمنجر م دیجد يتجار تیموجود کی جادیدارند و اغلب به ا
اتحاد  کیدارند. هرچند  ازیمالحظه ن قابل تعهد و یساختارده به که هستند کیاستراتژ اتحاد یخاص نوع

 کیشود، اما  لیتشک شتریب ایدو سازمان  انیم یررسمیغ ای یاز هر نوع رابطه رسم تواند یم کیاستراتژ
 کی جادیاز شرکاست و به ا کیهر يتوجه از سو قابل يا هیمستلزم سهم سرما مشترك، يگذار هیسرما

 تعهد شرکا، از کیهر يسو از که یمنابع گریو د هیسرما زانیمعموالً م. شود یمجزا منجر م تیموجود
 ].1[ گردد یمشخص م است، شده میتنظدقت  به که يقراردادنامه  توافق در شود، یم

 ،يقرارداد رابطه وجود در توانیمشترك را م يگذار هیسرما يها مشترك در شرکت يهاویژگی نیتر مهم
 . دالصه نموخ  یکنترل مشترك، شراکت در نفع و ضرر و داشتن قالب حقوق مشخص، تیفعال وجود
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مشترك در  يگذار هیسرما يها انجام شده در مورد عوامل انگیزشی جهت تشکیل شرکت مطالعاتبه  نگاهی

 میان ،گذاري مشتركبه روش سرمایه ،آورانهاصلی در همکاري فن يها زهیکه انگ  دهددنیا نیز نشان می
 :مانند عواملی به غیرانتفاعی يها سازمان و تحقیقاتی البراتوارهاي ،ها دانشگاه ،ها شرکت
 دیگر شرکت منابع مخزن از استفاده -
 شرکت مکمل R&D یقاتیاز توان تحق يمند بهره -
 دیگر شرکت از یادگیري و دانش اخذ -
 صنعت معمول مشکالت حل -
 ها  بازاریابی سایر شرکت يها يدسترسی به توانمند -
 هايانگیزه صدر در، "شرکا با R&D یقاتیو تحق یدانش توان از يمند بهره" بین این از کهدارد  یبستگ

 يهاشرکت لیتشک يهازهیانگ گرید از شرکا از يریادگی و دانش اخذ نیاست. همچن R&Dتشکیل 
 است.  مشترك يگذارهیسرما

 

 ]16[ اصلی از تشکیل جوینت ونچر يها زهیانگ -1نمودار 

 مشترك يگذار هیسرما يها شرکت در دانش تیریمد -3-3

 ستمیس يساز ادهیپ قالب در کهمشترك  يگذارهیسرما يها شرکت در دانش یادگیريو  انتقال کسب، ندآیفر
 . ]18[ است ۱والد يها شرکت رانیمد يها دغدغه نیتر مهم از یکی شود، یم ادی آن از دانش، تیریمد

1 Parent Company 

72% 
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66% 
72% 

42% 
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ایجاد منابع مشترك با 
 شرکا

بهره مندي از توان 
 دانشی و تحقیقاتی شرکا

اخذ دانش و یادگیري از 
 شرکا

حل مشکالت موجود در 
 صنعت با کمک شرکا

دسترسی به توان 
 بازاریابی شرکا

 JVانگیزه هاي تشکیل 
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 بین که غیررسمی ارتباطات و همکاري طریق از دانش ،مشترك يگذارهیسرما يها شرکت از بسیاري در

 ].19[ ابدی یم انتقال دارد،به وجود  والد يها شرکت از کی هر ياعضا
عنوان  به ۱سازمان يها تیو قابل ها يتوانمند تیریدانش و مد تیری، از مدها یو بررس قاتیاز تحق ياریبس

و  ۲يفکر يهاهی، دانش در قالب سرماقاتیتحق نیکنند. در ایم ادی یرقابت تیجهت مز یمنبع با ارزش
 ].20،21[ گرددیم ادیدانش بازار  ای يمنابع با ارزش مانند مشتر گرید ایو  ۳اختراعات  ثبت شده

 ٤و توسعه قیتخصص در تحق ایو  دیتول يندهایکرد، تخصص در فرآ انیب تواند یم ها تیکه از قابل یمثال
 انیونچرها جر نتیجو درآزادانه  دانش، .باشد یممشترک يگذار هیسرما يها شرکت ژهیواست که مورد توجه 

 سهام تمام که ییها هستند؛ برخالف شرکت افتنیها قابل توسعه  شرکت نیا در یراحت به ها تیدارد و قابل
 ].22[ است شرکت کی به متعلق

، 23،24[و  گرددیباعث بهبود عملکرد م یبه دانش محل یدسترس ،مشترك يگذارهیسرما يهاشرکت يبرا
 يها شرکت]. 27[ گردد یونچر م نتیجو یرقابت تیمز شیو در درازمدت، آموزش باعث افزا ]26، 25

کسب و کار و  شیبه بازار و افزا یدسترس يبرا یمحل يها ونچر با شرکت نتیجو لیتشکبا ، ٥یتیچندمل
 دیاغلب با یخارج يها هدف، شرکت نیبه ا دنیرس ي. براکنند یتالش م یمحل یتیریمد يتوسعه استعدادها

 در اما ].28[ ندینما یرسان خدمت د،یجد يبازارها بهمشترك،  يگذار هیسرما يهاشرکت با انتقال دانش به
موجود در بازار به  يهاتیقابل انتقال زانیم که دیگرد مشخص است، شده انجام که یقاتیتحق ریسا

شرکت است و در  کیکه مالک کل آن هایی شرکت زیونچرها و ن نتیدر جو یمحل یفرع يها شرکت
وامل عاست که  آن یبه معن نیبوده است که ا زانیم کیشده بودند، به  سیتاس يمرکز ياروپا يکشورها

عوامل  نید. انباشیم رگذاریتاث هاشرکت نیا يریادگیتر هستند، در  مهم تیاز ساختار مالک که يگرید
 باشد ها تیقابل نیا انتقال دروالد  يها شرکت لیاصوالً تما ایو  یمحل یفرع يها شرکت لیتما توانند یم
 اریبس ،یفن يها تیدر انتقال قابل ونچرها نتیجو که دهد یم نشانشده  انجام قاتیتحق جهینت نیهمچن ].29[

است که  لیدل نیموضوع احتماالً به ا نیا]. 31، 30[اند  عمل کرده ٦یرسهامیغ يها شراکت ریسا ازموثرتر 
 نیو نانوشته ا یضمن يها تی، از انتقال قابلونچر نتیجو کیبه  میطور مستق کارشناس به کی میانتقال مستق

 ].32[ تر است راحت گر،یسازمان به سازمان د کیکارشناسان از 

1 Capabilities 
2 Intellectual Capital 
3 Patents 
4 Research & Development (R&D) 
5 Multi-National Enterprises (MNEs) 
6 Nonequity Alliances 
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 ریسابا  سهیونچر در مقا نتیجو يها که در خصوص انتقال دانش در شرکت يگرید قاتیتحق نیهمچن
، ونچرها نتیجودر يریادگیکه  دهد یشده است، نشان م ) انجام۱سانسیل اخذ(مانند  يهمکار يها روش

انتقال دانش در  ی، امکان دارد اثربخشحال نی. باااست افتاده اتفاق سانسیل اخذاز توافق در قالب  شتریب
 نتیجو در شاغل منابع مستعد کتمشار زانیبا توجه به م تواند یم نکهیا ایونچرها، کمتر شود و  نتیجو

 ].33[ ابدی شیانتقال دانش، افزا نی، اونچرها
ونچر است، اما ممکن است که  نتیجو کی تیشروط موفق نیتر یاز اصل یکیکه انتقال دانش  هرچند
 لیدل نیخود باشند. به هم يو اسرار تجار يمعنو تیمالک اظت ازحف نگران ونچر نتیجو والد يها شرکت
 يها يآور که در آن فن دیو در حال ظهور کسب و کار جد دیجد يها ونچر در حوزه نتیجو يها شرکت

 يرا تا از افشا دهند یرا در دستور کار خود قرار م يمورد توجه است، ثبت اختراعات کمتر هیو پا یاساس
 کنند. زیخود پره ابینا یدانش يها ییاطالعات مهم و دارا

 نتیجو نیاعتماد طرف جادیا يزمان مشخص برا  مدت کی یموضوع وابسته به ط نیممکن است ا کههرچند 
 ].34[ فراهم گردد نیطرف نیب یباشد تا امکان تعامل دانش گریدنسبت به هم ونچر

توافقات  قیاز طر يآور در صنعت فن ریاخ يها شرفتیباشد که چرا پ نکته نیا حیبتواند توض دیموضوع شا نیا
 ].35[ ردیگ یانجام م سانسیل اخذروش  ایو  یقاتیتحق يها ومیکنسرس لیها، تشک با دانشگاه ۲یسهام ریغ

 گرید کیبه شر کیشر کیونچر، دانش از  نتیجو کیدر  که ی، هنگامدهد ینشان م قاتیتحق نیهمچن
که شرکا  دیبا یشدت م یموضوع زمان نی. اشود ینتقل مم گریهم به  شرکت د یزن منتقل شود، قدرت چانه

 یخود، کس کینسبت به شر را یرقابت تیتا مز رندیاز هم سبقت بگ یدانش فن يریادگیکنند تا در  یسع
 نتیجو يدوام همکار ورا کاهش داده  ونچر نتیجو يشرکا نیب يهمکار تواند یم موارد نیا]. 31[ ندینما

 ازمندیبر بوده و ن، زمانونچر نتیجودر يریادگیکه نیو با توجه به ا یکند. از طرف ثبات یونچر را ب
ونچر، مطلوب  نتیدر جو یثبات یلذا ب ت؛گذشته اس اتیاز تجرب يآموز ها با هم و درس شرکت يریپذ قیتطب

از انواع  یبرخبه تذکر است که  الزمممکن است به انحالل منجر شود.  ینبوده و حت نیاز طرف کی چیه
تر از انواع  کشور در آن حوزه؛ متخصص است، باارزش کیکه  ییها تیبا توجه به نوع صنعت و فعال ،دانش

خارج  يشرکا یابیو بازار يآور فن يها تیبه قابل یبه دنبال دسترس ،ینیچ يها دانش است. مثالً شرکت گرید
 ینیچ يها ها به شرکت مهارت نیکسب ا.دنها باش آن یتیریمد يها به دنبال مهارت کهنیخود هستند تا ا

 کنند. دایدست پ د،یجد يخود، به بازارها دیتول يها تیکمک کرده است تا با توسعه قابل

1 Licensing 
2 Nonequity 
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هدفشان گسترش بازاراست، به دنبال  که یمادام ،ینیچ يها که شرکت دهد ینشان م قاتیتحق نیهمچن
 يکه به دنبال ثبات و سودآور يها شرکت امابرتر بازار هستند. يها تیبا تجربه در بازار و کسب موقع يشرکا

 ].23[ بدانند ارجح راو قدرت مناسب در بازار   یالملل نیبا تجربه ب شرکاییهستند؛ ممکن است داشتن 
و  ها يکردن توانمند لیتکم يبجا کی، اگر هر شرحال نی، بااونچر نتیجو ياشرک انیانتقال دانش در م با

 مشابه هم گردند. ،شرکا یممکن است توانائ ،خود بکوشد يها تیقابل شیدر افزا ؛خود کیشر يها ییدارا
و دانش مکمل  تیانتخاب شود که منابع، قابل یکیآن است که شر کیانتخاب شر ي، نکته مهم برارو نیازا

 يگذار منظور به اشتراك به يریادگی يشرط مهم برا شیپ زیشرکا ن انیکند. اعتماد م نیرا تام یشرکت اصل
موجود در  یدانش سازمان کیاستراتژ تیاز شرکا با توجه به اهم یند ممکن است برخچدانش است. هر
 .دخود، نداشته باشن يبه اشتراك گذاشتن دانش با شرکا يبرا یچندان لیشرکت خود، تما

اعتماد و  رغمیکه عل دهد یم انشن قاتیتحق و ستین يریادگیوقوع  کننده نیتضم ییتنها به اعتماد البته
 يریادگیاما منجر به  ،بهبود عملکرد رغمیعلکشور مجارستان،  يونچرها نتیجو در یخارج ياز شرکا تیحما
 نیکه ا ابدیتوسعه  دیبا زیکسب دانش ن يها بر اعتماد، مهارت عالوه نیهمچنونچر نشده است.  نتیجو در

و  رانیمد نیب يقو یروابط اجتماع لیتشک. اردد رانیبه زمان و مشارکت فعال مد ازیموضوع ن
و  یخارج کیبا شر يو  همکار کند یم فایا یمهم نقش يریادگیدر  زیمشترك ن يها دهندگان ارزش توسعه

 .دیجاد کنیرا ا يشتریب يریادگی يها خارج از کشور، ممکن است فرصت یانسان يروین
به  تاونچر تالش دارند  نتیجو يمختلف وجود دارد آن است که  هرچند شرکا قاتیکه در تحق یمهم نکته

آن دانش  يبه دست آوردن حقوق معنو يتالش برا یامر لزوماً به معن نیا ابد؛یدانش طرف مقابل دست 
به  يبرا یاضاف شکرده باشد، تال اعالمدانش  نیانتقال ا يبراموافقت خود را  کیکه شر ي. در مواردستین

شرکا  يهمکار زمانو باعث کاهش  گردد یاحتماالً منجر به تعارض م گر،ید کیدست آوردن آن توسط شر
 .گردد یونچر م نتیدر جو
 میتصم دیبا رانی، مداست بوده ونچر نتیجو لیتشک از هدف که یکیبا در نظر گرفتن ابعاد استراتژ ن،یبنابرا

کمک دانش طرف  با  نکهیا ایکنند  تالش دیبه دست آوردن دانش جد يبرا خواهند یها م آن ایآ که رندیبگ
 لیتشک اد،یز احتمال . اگر کسب دانش موردنظر هدف باشد؛ بههستندبه اهداف خود  دنیمقابل به دنبال رس

ته باشند، ـدر نظر داش دیها با که شرکت یاز نکات گرید یکی .نخواهد بود بادوام نهیگز کیونچر،  نتیجو
شرکت  کیونچر است.  نتیجو لیتشک ندیفرا نیشده در ح دیدانش تول نیفعال و مستمر و تدو يآورجمع

، از کنند یم تیریها را مد که آن یکسان حال، نیباا ؛باشد ریدرگ يمتعدد يهاونچر نتیممکن است در جو
طور  که به ییها است، آگاه نباشند. شرکت دیو تول يریگشکل که یدرحال طیشرا نیکه در ا يتجربه همکار
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 يها یستگی؛ قادر به توسعه شادهند یونچر را در دستور کار خود قرار م نتیجو تیریمد ندآیفعال نظارت بر فر

ونچر در کل سازمان  نتیجو تیریمد وهیش نیو انتشار بهتر نیتدو ،يآور جمع قیاز طر يدیکل و یاصل
دارد  اریرا در اخت یو اختصاص دهیچیپ اریچارچوب بس کی، ۱یلیل-یال يهستند؛ مثالً شرکت بزرگ داروساز

عامل  کی خودتخصص،  نی. ادینما یم مستند و شدهاتحاد را شامل  يریگشکل ندیفرا يها که همه جنبه
 .شرکت است نیا یرقابت تیمز در یاصل
 تو واجب اس يضرور يامر ونچر، نتیجو کی تیموفق تداوم يدانش برا تیریگفت که مد دیدرمجموع با   

ونچر، به چه صورت،  نتیجو اتیدانش در طول چرخه ح تیریمد ندیبداند که فرا ریو الزم است هر مد
  .گردد یاجرا و نظارت م ف،یتعر

 قیتحق یشناس روش -4

ها است؛ برخاسته از داده ينظریهارگرفته شده در این پژوهش کیفی و اکتشافی و از نوع کهروش تحقیق ب
برخاسته از داده ها  و در سه مرحله کدگذاري باز،  هینظر قیداده هاي آن با استفاده از روش تحق کهیبطور

پژوهش به دنبال  نیکه ا است نیا قیروش در تحق نیاستفاده از ا لیگردد. دل یم لیتحل یمحوري و انتخاب
 ایمشکل  ای ندیفرا نیتوان درباره وقوع ا یبرخاسته از داده ها م هیاست و به کمک نظر ندیفرا کی نییتب

 ].36[ را صورت بندي کرد هینظر کیافراد مورد مشاهده 

 دسته کیآن با استفاده از  لهیوس است که به یفیپژوهش ک وهیش کیها  برخاسته از داده هینظر گرید عبارت به
تعامل  کی ایعمل  کی ند،یفرا کی عیدر سطح وس هینظر نیا که يطور . بهابدی یم نیتکو يا هیها، نظر از داده

در  نی. همچناست یاصالح-خود تیو ماه یژگیها داراي و برخاسته از داده هینظر ندی. فراکند یم نییرا تب
 يها به طبقه يا و از مقوله گرید يا به مقوله داديیاز رو کیستماتیطور س ها، پژوهشگر به داده لیتحل ندیفرا
ها را  دسته بعدي داده لیها، سمت وسوي تحل مجموعه داده لیگر بر اساس تحلو پژوهش دینما یتوجه م گرید
 ی) است که مدل عموم1990( نی) بر اساس مدل اشتراس و کورب1(شکل  قیتحق ی. چارچوب مفهومابدی یم

 يگذار هیسرما يها شرکت در دانش تیریمد محوري،مقوله  قیتحق نیهاست که در ا برخاسته از داده هینظر
 یرانیا شرکت طیاي با توجه به شراواسطه طیو شرا یعل طیشرا نه،یو ابعاد آن شامل زم مشترك

در  زین امدهایپها و تعامالت و کنش نیهمچنقرار گرفته است.  یمورد بررس ،همراهایمشترك آر يگذار هیسرما
 .شوند یم یبررس طیشرا نیا
 

1 Eli Lilly 
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 )1990 ن،ی(اشتراس و کوربروش نظریه داده بنیاد  -قیتحق یچارچوب مفهوم -1شکل 

 اصلی روشعنوان   به افتهی ساختار نیمه باز هاي مصاحبه از ق،ـتحقی نیات در اـاطالع يآور جمع جهت
 باز هايمصاحبه گردید؛ استفاده سامانه اهمراهیآر شرکت سازمانی مدارك و اسناد همراه بهها  داده آوريجمع
 ].37[مناسب پژوهش کیفی است  ،به دلیل انعطاف داشتن و عمیق بودن یافته، ساختار نیمه

 يها شرکت ریسا رانیبه مد یعدم امکان دسترس ،يعنوان جامعه آمار شرکت به نیعلت انتخاب ا
به مدارك و مستندات مرتبط با حوزه  یعدم دسترس نینمشترك جهت انجام مصاحبه و همچ يگذار هیسرما

 يها شرکت ینگران لیموضوع به دل نیمشترك است. ا يگذار هیسرما يها شرکت ریدانش در سا تیریمد
محققان  اریخصوص، در اخت نیاست و باعث شده است تا اطالعات الزم در ا شان ياسرار تجار يفوق از افشا

انتخاب شده  قیروش تحق تیماه لیها، به دل شرکت ریبه سا قیتحق يالگو میگذاشته نشود. البته امکان تعم
را  هینظر کی توان یم ق،یروش تحق نیها است وجود دارد؛ چراکه به کمک ا که از نوع تئوري برخاسته از داده

 ].35[ مشابه بکار گرفته شود يها شرکت ریکرد که در سا يبند صورت

هدفمند،  يریگ است. در نمونه بودهصورت هدفمند  مصاحبه انتخاب شدند، به يکه برا يافراد يریگ نمونه
 يها از روش اريی. اگر در بسابدیتحقق  قیافراد را چنان انتخاب کند تا هدف تحق دینما یم یپژوهشگر سع

روش، همزمان با  نینمونه در ا نییتعپژوهش است،  ندیها در فرآ گام نیاز اول يریگ نمونه گر،ید یپژوهش
تنها افراد بلکه دادهاي  ها (نه نظري انتخاب نمونه يریگ صورت خواهد گرفت. در نمونه قیابعاد تحق گرید

. با گذشت زمان به عمق و شود یم ییشناسا نیشیپ شده يگردآور يها داده لیبعدي) با توجه به تحل ازیموردن
و مقوالت تازه و در مراحل بعد،  میکشف مفاه شتریب ه،یدر مراحل اول رای. زدشو یافزوده م يریگ تمرکز نمونه

صورت هدفمند بر  تا به کوشد یمحقق م ی. به عبارترندیگ یمقوالت، مدنظر قرار م نیبه ا دنیعمق و غنا بخش
 ].39، 38[ دیها را انتخاب نما است نمونه ازین یچه نوع اطالعات نکهیمبناي ا

 يها. اولین نمونهشدند انتخابهمراه ایآر شرکت رانیمدصورت هدفمند از  ها به نمونه ز،ین قیتحق نیا در
 ،)یداخل سهام صاحباناز  ندهینما 3( اهمراهیآر ینفر)، صاحبان سهام داخل 1( رعاملیمدشامل  مصاحبه؛

داراي پست سازمانی باال  يها معاونت ؛) یاز صاحبان سهام خارج ندهینما 1( اهمراهیآر یصاحبان سهام خارج
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و  یابیبازار تاطالعات، معاون يآور فن تها؛ معاون ها و روش سامانه ت، معاونيزیر برنامه تهمچون معاون

حاصل از هر  يها داده لیوتحل هی) انتخاب شدند. تجزریمد 4( رمجموعهی) و مدیران زمعاونت 4فروش (
ها به  قدر ادامه یافت تا داده آن يریگ دي بود و نمونهبع يها مصاحبه عمیق، راهنمایی براي انتخاب نمونه

کلیدي و باسابقه در  رانیمد ایو  یشوندگان قبل بعدي از بین مصاحبه يها اشباع برسند بر همین اساس نمونه
و کارشناسان،  رانینفر از مد 13سامانه انتخاب گردیده شده است. در کل با  اهمراهیشرکت آر يها پروژه

مشخص  میساعت و ن کیمصاحبه در مدت  يبند هر فرد، زمان يبرا صاحبه انجام گردید.م 30مجموعاً 
 انجام شد  ماه کیها در  کل مصاحبه و دیگرد

شان را تا و تجربیات ها دگاهیداد تا دکنندگان اجازه می مصاحبه شامل چندین سوال اصلی باز بود که به شرکت
روند توسعه  براساسسامانه،  اهمراهیاصلی مشاهدات و تجربیات آرطور کامل بیان کنند؛ محور  حد امکان به

و اهداف بلندمدت این  ها ياستراتژ بر یمبتنها، مستندات و مدارك  ، دستورالعملها نامه نیی، آ۱زویا يفرآیندها
در هاي ارتباطی و فناوري اطالعات اطالعاتی و مکانیزم يها شرکت بوده است. عالوه برآن روند توسعه نظام

 .مدنظر بوده است زی) نERP۲این شرکت (مانند 
و  هاها، اخذ نظرات خبرگان درباره سوالمند سوال نظام یطراح ،آزمون شیپژوهش با استفاده از پ نیا ییروا

هاي پژوهش اشاره افتهی ريیبه گستره تکرارپذ زین ییایپا .است شده نیانتخاب درست نمونه آماري تضم
و ارایه  جادیبه ا ازيی، نشود یمورد مطالعه پرداخته م موضوع ریبه تفس یفیک يها پژوهش جا که دردارد. از آن
 زيی. در ممشود یاستفاده م ییایاصطالح پا جايهب "پژوهش زيیمم "و از عبارت  ستین ییایپا یمفهوم سنت

ها  ها از آن ها را گردآوري کرده است، چگونه طبقه دهد که چگونه داده نشان زیبه مم دیگر باپژوهش، پژوهش
 لیه مصاحبه بوده است در هر مرحله از گردآوري و تحلک قیتحق نیا زيیمم وهیاند. با توجه به ش مشتق شده

 بوده به اشباع نظري دنیبر رس یمبتن ،گرید یعبارت به گرفت یقرار م یمشتق شده موردبررس يها طبقه ،ها داده
 .کند یم نیرا تضم قیتحق ییایاست که پا

 نی. استفاده از اشد، آماده ۳افزار اطلس توسط نرم لیو تحل هیتجز يمصاحبه، موارد الزم برا جیپس از مرور نتا
 يتئورروش  يافزار بر مبنا نرم نیبوده است. ا جینتا لیو تحل هیتجز يبرا یافزار کمک قابل توجه نرم

 يبند و دسته ياستخراج شده؛ کدبند میآن را دارد تا مفاه تیقابلشده است و  یطراح هاداده از برخاسته
 میها، مفاه آن نیارتباطات ب صیمشخص و با تشخ یصلا میاهکدها، مف نیمجدد ا يبند گردند. با گروه

 ارایه شده است. ،2در جدول  قیتحق نیا شناسنامه ].4[ دیگردکشف  يدیجد
 

1 ISO 
2 Enterprise Resource Planning (ERP) 
3 ATLAS.ti 
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 قیشناسنامه تحق  -2 جدول

 اتیجزئ یاساس موضوعات

 قیتحق روش

 یفیک :قیتحق نوع

 : لیتحل و هیتجز روش
  ایها  داده از برخاسته تئوري

 (GT) يانهیزم هیظرن

 یاستقرائ روش تیماه
 Atlas Software افزار مورداستفاده نرم

 يورود يها داده

 نفر 13 شوندگان مصاحبه
 يها مصاحبه مجموع

 شده انجام
 نفر 30

 اطالعات يآور جمع روش
، ها نامه نیی، آ زویا يها، فرآیندها مصاحبه یخروج

بر  یها، مستندات و مدارك مبتن دستورالعمل
 و اهداف بلندمدت شرکت ها ياستراتژ

 ساعت 5/1 مصاحبه هر مدت
 ماه کی ها مصاحبه انجامزمان  مدت

 مرور يها گزارش تعداد
 شده

 گزارش 55

 يها گزارش تعداد
 شده لیتحل

 گزارش 15

 قیتحق يها افتهی

 کد 27 یاصل يکدها تعداد
 کد 9 يمحور يکدها تعداد
 مولفه 6 مدل يها مولفه تعداد

 مدل 1 ینهائ مدل

مدیریت دانش نبوده است اما اکنون  يساز ادهیپ فبا هد ،سامانه طی نموده است اهمراهیآرمسیري که  البته
، به خلق دانشی رمسی نیا یآمده در ط دست به اتیتجربو  شده انجام يهاتالش سال، هشتپس از گذشت 

گردد. این مختلف پشتیبانی می يافزار نرم يها ستمیعظیم براي این شرکت منجر گردیده است که با س
تا این مسیر را در  دینما یموده است تالش منسامانه طی  اهمراهیتحقیق با نگاه به گذشته و مسیري که آر

که چگونه  گردد یمدیریت دانش تشریح نماید. در این مسیر مشخص م يساز ادهیگوي نظري براي پیک ال
سامانه در طی یک فرآیند یادگیري، به بلوغ رسیده و دانش سازمانی این  اهمراهیآرمنابع سازمانی شرکت 

 .ابدی یسامانه ارتقاء م اهمراهیآرمحوري  يها یستگیشرکت در راستاي اهداف کلیدي و شا
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 لیبه دل ،مشترك يگذارهیسرما يهادانش در شرکت تیریمد نهیدر زم یداخل يها که پژوهشاییجآن از

-هیسرما يهاشرکت تیفعال یبحث، حت نیترییعنوان ابتداکه بهجااست و از آن محدود اریمبحث بس یینوپا
 نیدانش در ا تیریمد که طبیعی استمواجه بوده،  یمختلف مشکالتبا  همواره ران،یمشترك در ا يگذار

و  شتریب قاتیو تحق یبررس تیخود ضرورت و اهم نیو اشد ابرو روبه ايندهیبا مشکالت فزا ،زیها نشرکت
توان گفت که نوآوري این تحقیق عبارت است از یم حیتوض نی. با اکندیآشکار م شیاز پ شیبرا  ینیچننیا

 کیسازي مدیریت دانش بر مبناي تجربه و یادگیري سازمانی در فرآیندي در خصوص پیاده ییخلق الگو
 .است رفتهینپذ صورت تاکنونکه مشابه آن،  یرانیگذاري مشترك اشرکت سرمایه

تا نیازهاي خود در یک محیط رقابتی بر مبناي  سازد یگذاري مشترك را قادر مسرمایه يهاشرکت ،این الگو
توانند با الگوبرداري از این می مشترك، گذاريسرمایه يهاع شرکتمدیریت دانش را مرتفع سازند. در واق

 نمایند. يساز ادهیوسعه و پتخلق مزیت رقابتی پایدار، مدیریت دانش را در سازمان خود  هدف بامدل، 

 هاي پژوهشیافته -5

 لیتحل و هیتجز ؛است پژوهشاز موضوع مورد  شده يآور جمع يها بر داده یکه متک مطالعاتی شتریامروزه در ب
مرتبط  يها داده زین پژوهش نیا در .شودیمحسوب م قیتحق يها بخش نیتر و مهم نیتر یها از اصل آن داده

و  نیتر یسامانه از اصل اهمراهیمشترك آر يگذار هیسرما یرانیشرکت ا رانیشده با مد انجام يها با مصاحبه
 هینظر کردیرو اساس بر و یفیک قیتحق روش از استفاده باکه  شودیمحسوب م قیتحق يها بخش نیتر مهم

در سه مرحله کدگذاري باز،  قیتحق يها منظور، داده نیبد .است گرفته قرار لیتحل مورد ها داده از برخواسته
 اطلسافزار  در نرم هیبه کدهاي ثانو آن لیو تبد هیاول يکدگذار ،د. در قدم اولیگرد لیتحل یمحوري و انتخاب

ها، به هر نکته  مصاحبه ديینکات کل یپس از فهرست کردن تمام کار، نیا يبرا). 2(شکل  رفتیصورت پذ
ها) به کدهاي  (به علت تعداد فراوان آن هیکدهاي اول نیشده است و سپس ا داده صیکد (عنوان) تخص کی

 درشدند و  يبند دسته ،یفرع يها همان طبقه ای مقوالت به هیثانو کدهايقدم دوم،  در. شدند لیتبد هیثانو
 یاصل يها طبقه ساخت مرحله ه،یو ثانو هیاول کدگذاري مرحله دو هر در یفرع طبقات نییتع از پسقدم آخر، 

 لینشان داده شده است، از تحل 2شکل طور که در  است. همان رفتهیها صورت پذ داده از برخاسته هینظر
کدگذاري  ۀدر مرحل يا گزارة مقوله 9و  باز کدگذاري ۀمرحل در هیاول یگزاره مفهوم 27ها در مجموع  مصاحبه

فراهم  یمقوالت آشکار و مدل مفهوم نیروابط ب یکدگذاري انتخاب ۀدر مرحل ت،یمحوري حاصل آمد و در نها
 آمد.
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 کدگذاري ۀها و انتقال به مدل در سه مرحل داده تیریمد انیجر -2شکل 

 
 3در قالب شکل  ،هابرخاسته از داده هینظر براساس روش شده  انجام مطالعه يها داده لیتحل جینتا يبند جمع

 نشان داده شده است.

 گزاره مفهومی اولیه 27: مرحله کدگذاري باز 

 سرمایه شرکت والدین مالی منابع کردن مکمل آریاهمراه، تشکیل با دانش انتقال و یادگیري آموزش، به توجه لزوم•
 مشترك گذاري سرمایه شرکت والدین دانشی منابع کردن مکمل آریاهمراه، تشکیل با آریاهمراه مشترك گذاري

 تشکیل با آریاهمراه مشترك گذاري سرمایه شرکت والدین فنی هاي قابلیت کردن مکمل آریاهمراه، تشکیل با آریاهمراه
 با همکاري امکان شدن فراهم آریاهمراه، در دانش مدیریت سازي پیاده جهت مستد منابع مشارکت امکان آریاهمراه،

 بین پشتیبانی اخذ امکان فناوري، آن دانش به دسترسی و فناوري جدید هاي حوزه به ورود امکان المللی، بین کارشناسان
 ارتباطات برقراري دانش، مناسب مدیریت با )... و آرما( شده ثبت اختراعات و ها خروجی لیسانس، اخذ با مقایسه در الملل

 ایجاد با رقابتی مزیت افزایش آریاهمراه، والدین براي اعتماد ایجاد لزوم دانش، انتقال در تسهیل بمنظور غیررسمی
 توافقات برقراري دانش، مدیریت سیستم سازي پیاده از بعد آریاهمراه درآمد افزایش آریاهمراه، در دانش مدیریت سیستم

 تشکیل واحدها، هاي توانمندي توسعه دانشگاهی، هاي یافته جدیدترین به دسترسی بمنظور ها دانشگاه با سهامی غیر
 عامل بعنوان سازمانی ساختار ثبات ،)الملل بین اریا( المللی بین ونچر جوینت تشکیل ،)آریاهمراه( ایرانی ونچر جوینت

 ایران، بازار دانش به دسترسی تجاري، اسرار از حفاظت امکان دانش؛ مدیریت یکپارچه و جامع سیستم توسعه در مهم
 سیستم سازي پیاده ، آریاهمراه ونچر جوینت در مالکیت ساختار خارجی، و داخلی فناوري هاي قابلیت به دسترسی
 والد شرکاي با دانشی تعامل آریاهمراه، انسانی و فکري هاي سرمایه به توجه لزوم ،)SharePoint( دانش مدیریت

 الملل بین آریاهمراه والد المللی بین هاي شرکت با دانشی تعامل و آریاهمراه ایرانی

 گزاره مقوله اي 9: مرحله کدگذاري محوري 

خروجی ، فرایندي، عوامل فنی، ساختار مالکیت، عوامل )مالی، دانشی، فنی(مکمل سازي منابع پیش شرط هاي والد داخلی، •
توسعه توانمندي هاي ، خارجیو تعامالت داخلی و خارجی، پیش شرط هاي والد  مشارکت-ارتباطاتاي ارزشمند، ه

 یواحدهاي داخل

 مولفه مدل 6: مرحله کدگذاري انتخابی 

  :، کنش ها و تعامالت)مدیریت دانش در شرکت سرمایه گذاري مشتركاهمیت ( ، مقوله محوري)مقوله 2(شرایط علی•
 )مقوله 6(، پیامدها )مقوله 6(،  شرایط واسطه اي)مقوله 3(، زمینه ها )مقوله2(
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 مدل نهایی پژوهش -3شکل 

زمینه ها
میزان 

میزان مشارکت شرکاي والد جوینت ونچر-
شدت

تضاد و تنوع در سیاست هاي شرکاي والد جوینت -
ونچر 

افق زمانی
میان مدت-
بلند مدت-

مقوله محوري
اهمیت مدیریت دانش در شرکت هاي جوینت ونچر

شرایط واسطه اي  یا مداخله گر
شرکت هاي والد

همراهی والدهاي داخلی در توسعه مدیریت دانش-
همراهی والدهاي خارجی در توسعه مدیریت دانش-

منابع
منابع مالی-
منابع دانشی-
منابع فنی-

سازمانی ساختار
 داخلی ونچر جوینت ساختار ثبات و انعطاف میزان-
 خارجی ونچر جوینت ساختار ثبات و انعطاف میزان-

شرایط سهامداران
میزان سهام والدین جوینت ونچر-
دولتی یا خصوصی بودن والدین-
شرایط سیاسی و قانونی سهامداران-

شرایط فنی
(Sharepoint)ابزار مدیریت دانش -

شرایط غیرفنی
آموزش-
مشارکت منابع مستعد -
ارتباطات غیررسمی تسهیلگر دانش-
دسترسی به دانش بازار فناوري اطالعات ایران-

کنش ها و تعامالت
مدیریت دانش موفق در جوینت ونچر -

آریاهمراه-داخلی
مدیریت دانش موفق در جوینت ونچر -

آریا بین الملل-بین المللی

شرایط علی
مشکالت شرکاي والد جوینت ونچر

شرکاي والد به منابع مالی، دانشی و فنی عدم ارائه -
جوینت ونچر

عدم اعتماد شرکاي والد-
عدم حفاظت از اسرار تجاري-

محیطی/مشکالت سیاسی
عدم امکان همکاري با کارشناسان بین المللی-
عدم امکان ورود به حوزه هاي جدید فناوري و -

دسترسی به دانش آن فناوري
عدم امکان اخذ پشتیبانی بین الملل-

پیامدها
 رقابتی مزیت افزایش-
 سودآوري و درآمد افزایش-
داخلی واحدهاي هاي توانمندي توسعه-
...و  آرمامانند  اختراعات ثبت-

یادگیري -
دانش انتقال -

 

ي گذار هیسرماو یا [بزرگ و چندملیتی  يها مدیریت دانش شرکت يها الگوبرداري و استفاده محض از مدل
مختلف کاري و پراکندگی بزرگ  يها با ساختار و بخشها  زیرا این شرکت کاري اشتباه است. ]مشترك

هستند. لذا باید از مدلی براي  یایراني مشابه ها شرکت ازبسیار متفاوت  ،جغرافیایی در سطح کشورهاي جهان
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ها در کشورمان این نوع شرکت يها یژگیبا وستفاده نمود که ا یایراني مشترك گذار هیسرماي ها شرکت

 ].3[ مطابقت داشته باشد
ي یک شرکت ها برخاسته از داده هینظربه همین دلیل، محققان این تحقیق، تالش نمودند تا  به کمک 

ي اطالعات (آریاهمراه)، ضمن به حداقل رساندن دخالت آور فني مشترك ایرانی فعال در حوزه گذار هیسرما
ي ها شرکت ي خود، مدل مناسبی را براساس شرایط کشورمان جهت مدیریت دانش درها فرض شیپ

ي امدهاپی و ها، تعامالتنشي مشترك ایرانی ارایه دهند. این مدل پیشنهادي، ضمن نمایش کگذار هیسرما
سایر  دانش در تیریمد يساز ادهیجهت پ یمناسبي الگو تواند یممدیریت دانش در یک جوینت ونچر ایرانی، 

 د.ي مشابه باشها شرکت
 ،محوري مقولهي مشترك، ابتدا الزم است، گذار هیسرماي ها شرکتي مدل فوق توسط سایر ریکارگ بهبراي 
والدین جوینت  موردتوجهمقوله اصلی،  عنوان بهي مشترك گذار هیسرما يها دانش در شرکت تیریمدیعنی 

ی عل طیشراونچر و مدیران شرکت تازه تاسیس سرمایه گذاري مشترك،  قرار گیرد. این مقوله محوري، تابع 
ي ها شرکتکه الزم است  دارد یطی/محیاسیسشرایط والد و  يشرکا عواملی همچوندر  هشکه ری استآن 

 نهیزممدیریت دانش در شرکت خود،  زیآم تیموفقي مشترك مشابه، براي اطمینان از حصول گذار هیسرما
و تعامل مشارکت ي درست، از طریق ساز نهیزمی تبیین نمایند. این درست به ي مدیریت دانش راریگ شکل
ی مشخص شده براي زمان افقي کالن این شرکا در ها استیتضاد و تنوع سهمچنین عدم  والد و يشرکا

 .گردند یمبقاي جوینت ونچر ناشی 
جوینت  والد يها شرکت یهمراههمچون  يا واسطه ي مشابه، باید عواملگذار هیسرما يها شرکتهمچنین 

ر و همچنین دسترسی به ابزار مدیریت ساختا ي درریپذ انعطافمشترك،  یو فن یدانش -یمنابع مال ،ونچر
 هستند را، تسهیل نمایند. رگذاریاثمقوله محوري مدیریت دانش، تبر دانش را که 

هاي ونچر نتیوموفق در ج دانش تیریمدتعامل عوامل تشریح شده در باال، ضمن تضمین حاصل از نتایج 
 ها، يتوسعه توانمند ،يرآمد و سودآورد ،مزیت رقابتی  شیفزاا دیگري را در قالب امدهايیپ مشابه ایرانی،
خارجی براي جوینت ونچر و به طبع آن، براي والدین وي  انتقال دانش تییادگیري و در نها ت،ثبت اختراعا

 به همراه خواهد داشت. را
مدیریت ي ها مدل نیتر يکاربردو  نیتر مهمکه یکی از  دهد یماز سوي دیگر، تحقیقات انجام شده نشان 

مدل مقایسه  منظور به]. که 3ي ایرانی، مدل نوناکا و تاکچی است [ها سازماني در ساز ادهیپ، جهت دانش
طراحی گردیده است تا این دو مدل ، 3جدول نوناکا و تاکچی از ابعاد مختلف،   با مدل، ) 3(شکل  يشنهادیپ

 مقایسه گردند.
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 يشنهادیمدل پی با مدل نوناکا و تاکچ  سهیمقا -3جدول 

 مدل پیشنهادي مدل نوناکا و تاکچی موضوع قابل مقایسه ه #

 جامعیت مدل 1
، بر چرخه 1براساس جدول 

 داتش تمرکز دارد.
ارزیابی مدیریت دانش، تقریبا سایر  جز به

 .دهد یمرا پوشش  ها بخش

2 
 يامدهاپی و تعامالت ،ها کنش شینما

 دانش تیریمد
 وجود دارد وجود ندارد

3 
ي جوینت ها شرکتي در ریکارگ بهامکان 

 ونچر
محدودیتی مشاهده نشده 

 است.
 وجود دارد

 وجود ندارد وجود دارد ي در خارج از کشورساز ادهیپتجربه  4
 وجود دارد وجود دارد ي در کشورمانساز ادهیپتجربه  5
 وجود دارد وجود دارد ي در جوینت ونچرهاي ایرانیساز ادهیپقابلیت  6
 وجود دارد وجود دارد ي ایرانیها شرکتي در ساز ادهیپقابلیت  7

8 
کشور مبدا که مدل براي اولین بار بکار گرفته 

 شده است.
 جمهوري اسالمی ایران ژاپن

 بلی بلی دانش پنهان و دانش آشکارپوشش هر دو  9
 بررسی نشده است. بلی گرایی دانش پنهان و آشکارامکان هم 10

11 
نظریه  يزیر طرحمنظور کارگیري بهامکان به

 یادگیري سازمانی
 بررسی نشده است. دارد

 پویائی مدل 12
دو نوع وجود دارد، با تبدیل 

به  دانش آشکار و نهان
 یکدیگر (به روش حلزونی)

ي والد و ها شرکتبا توجه به تعامالتی که بین 
 جوینت ونچر وجود دارد، پویاست.

13 
چه کسی /کسانی به وجود آورنده دانش 

 هستند؟
تنها افراد، به وجود آورنده 

 دانش هستند
ي والد و جوینت ونچر ها شرکتعالوه بر افراد، 

 آورنده دانش هستند. به وجودنیز، 

 ینه شدن دانش در سازمانامکان نهاد 14

 لیبه دل. وجود داردبلی 
دو  لیا تبدپویائی مدل و ب

نوع دانش آشکار و نهان به 
 )ی(به روش حلزون گریکدی

پویائی ناشی از با توجه به . وجود دارد بلی
 نتیوالد و جو يها شرکت نیکه ب یتعامالت

 .دونچر وجود دار

 جدید يها و خلق دانشامکان تولید  15

 لیبه دل. وجود داردبلی 
دو  لیا تبدپویائی مدل و ب

نوع دانش آشکار و نهان به 
 )ی(به روش حلزون گریکدی

پویائی ناشی از با توجه به . وجود داردبلی 
 نتیوالد و جو يها شرکت نیکه ب یتعامالت

 .دونچر وجود دار

16 
 به سطوح سطوح فرديامکان تسري دانش از 

 وجود داردگروهی و سازمانی 
 وجود دارد وجود دارد

 وجود دارد وجود دارد ي دانشگذار اشتراكامکان به  17
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 داردوجود  وجود دارد ي از مدلآور فنامکان پشتیبانی  18

19 
ي رویکرد جا بهتمرکز بر رویکرد ارگانیکی 

 مکانیکی
 وجود دارد وجود دارد

20 
 نیتبادل دانش، ب وارتباط دوطرفه  جادیا

 جوینت ونچروالد و  يشرکا
 وجود دارد وجود ندارد

 يریگ جهینت -6

دانش در  تیریموضوع مد دانش، تیریمختلف مد يهامدل یتا ضمن بررس شدمقاله تالش  نیا در
 با راستا نیا در .ردیگقرار  لیو تحل یابیمورد ارز یطور اختصاص به ،مشترك يگذار هیسرما يها شرکت

 يآور در حوزه فن فعال یرانیمشترك ا يگذار هیشرکت سرما کبنیاد؛ ی ادهد يتئور قیروش تحقي ریکارگ به
 -ادهیجهت پ، 3هدف قرار گرفت و اطالعات اخذ شده از این شرکت در قالب مدل پیشنهادي شکل  اطالعات

 .دیگرد شنهادیپ محققان) يها فرض شیحداقل رساندن دخالت پ جوینت ونچرها، (بادانش در  تیریمد يساز
در یی همچون عدم وجود اطالعات کافی در خصوص مقوله مدیریت دانش ها تیمحدوداین تحقیق با 

ي اطالعات) همراه بود. آور فن(غیر از صنعت  ها حوزهي مشترك فعال در سایر گذار هیسرماي ها شرکت
ي مشترك گذار هیسرماهمچنین، مدل پیشنهادي، تنها با نتایج بررسی موضوع مدیریت دانش در یک شرکت 

ي مشترك از ارایه اطالعات محرمانه خود در این حوزه گذار هیسرماي ها شرکتاست و سایر  آمده دست به
 . دیآ یمامتناع نمودند که این امر، محدودیت دیگر این تحقیق به شمار 

ي مشترك، به گذار هیسرماي ها شرکتکه مدیریت دانش موفق در  دهد یمي مدل پیشنهادي نشان ها افتهی
ي و مشارکت مند عالقه. این موضوع نیز به میزان گردد یمتوسط والدینشان باز  ها شرکتقبل از تاسیس این 

شرکاي والدي بستگی دارد که با اعتماد به شرکاي خود، دانش و اسرار تجاري خود را به جوینت ونچري که 
نمونه، مورد  عنوان بهخود در آن سهیم خواهند بود، منتقل نمایند. این موضوع در شرکت آریاهمراه نیز که 

که در ابتداي تاسیس، جوینت ونچر آریاهمراه از دانشی طوريفت، مشاهده گردید؛ بهبررسی محققان قرار گر
سال از زمان  3توسط شرکاي والدش دریافت نماید، محروم ماند. این امر، بعد از سپري شدن  توانست یمکه 

وینت بین شرکاي والد و مدیران ج اعتماد متقابل جهت تبادل دانش يفضاتاسیس این شرکت و با ایجاد 
 تدریجی شکل گرفت. صورت بهونچر آریاهمراه، 

ي دیگر این مدل، لزوم توجه به عوامل واسطی مانند ابزار مدیریت دانش و همچنین آموزش منابع یافته
تا از این طریق اعتماد شرکاي والد به جوینت ونچر باال رفته و امکان تبادل دانش  استمستعد جوینت ونچر 

 جوینت ونچر، فراهم گردد.دوطرفه، بین والدین و 
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که الزم است تا جوینت  استنکته مهم دیگر، لزوم استفاده از دانش اخذ شده از والدین و یا از سایر منابع 

و ثبت اختراعات جدید، مزیت رقابتی و سودآوري بیشتر را براي  ها يتوانمندونچرهاي مشابه، ضمن افزایش 
آورند. این موضوع براي جوینت ونچر آریاهمراه، با ثبت اختراع سازمان خود و براي شرکاي والدشان، فراهم 

 ؛ نمود پیدا کرد.شود یمي اطالعات استفاده آور فني ها شبکهمحصول آرما که از آن در امنیت اطالعات 
سایر جوینت ونچرها، به دو بخش قبل از  يبرا ییمدل نها جیاستفاده از نتاي محققان براي کاربرد ها شنهادیپ

 .گردد یمي بند میتقستاسیس و بعد از تاسیس جوینت ونچر؛ 
ي و اهمیتی که براي دانش مند عالقهقبل از تشکیل جوینت ونچر، الزم است تا شرکا، ضمن بررسی میزان 

خود قائل هستند، تبادل دانش خود با جوینت ونچر را در زمان مذاکره با سایر شرکا اعالم نمایند تا به میزان 
یی که امکان تبادل دانش با همدیگر را شرکاي شریک خود در این خصوص پی برند و اصوالً مند عالقه

ي همکاري، مانند ها روشي آن، به سایر جا بهنرفته و  ي مشتركگذار هیسرماندارند، سراغ تاسیس شرکت 
 روي بیاورند.۱خرید دانش فنی

، ضمن افزایش فن آورانهبعد از تاسیس نیز، الزم است تا جوینت ونچر با کسب دانش روز و ثبت اختراعات    
تا این ارتباط  سودآوري براي خود و شرکاي والدش،  امکان انتقال دانش خود به شرکاي خود را فراهم نماید

 دوطرفه باعث پویائی دوطرفه مدل پیشنهادي گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Liscensing 
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