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 مقدمه
 در چشمگیر یدستاوردها سبک به ستمیب قرن در فناورانه ابداعات و یعلم های پیشرفت

 یبرا را انکام نیا وری بهره یباال رشد .است شده منجر شورهاک از یاریبس داتیتول

 یجهان یابازاره در دهند، شیافزا را شانیدرآمدها هک سازد می فراهم مختلف یشورهاک

 را خود شهروندان یزندگ تیفکی درنهایت و دهند اهشک را یگرسنگ معضل ند،نک تکمشار

 زیربنای امروز، پرتحول دنیای در درنتیجه، .(11 :1392 اسدی، و شورمیچ) بخشند بهبود

 و شود می جا جابه فکری های سرمایه محوریت سمت به منابع محوریت از صنعتی، اقتصادهای

 یشکل به شرایطی چنین در .شود می تر پراهمیت روزافزون صورت به دانش عامل دلیل همین به

 اصطالحدر و  شناخته دانش بر مبتنی های سامانه که هایی سازمان ؛است نیاز ها سازمان از جدید

 کشور یک در اقتصادی توسعة برای حیاتی عامل و شوند می دهنامی بنیان دانش های شرکت

 (.69 :1393 فخاری،) شوند می محسوب توسعه و رشد موتور ها شرکت این ،درواقع .هستند

 نیروی نهایتدر و اشتغال و درآمد مهم منابع بنیان دانش های شرکت ،ها دولت دیدگاه از

 فناوری و علم روزافزون اهمیت پذیرش با .شوند می شناخته اقتصادی ةتوسع رب تأثیرگذار مهم

 نوآوری تولید ظرفیت ایجاد چشمگیر اهمیت یعنی آن منطقی مداپی اقتصادی، ةتوسع در

 .(Etzkowitz, 2006) سازد می نمایان را خود نیز جامعه در علم بر مبتنی

 ،ینوآور های شبکه در فناوری اشاعة نیز و اقتصاد در بنیان دانش های شرکت مهم نقش

 نرخ افزایش .ندک می مشخص یامروز جوامع در را هایی شرکت چنین وجود اهمیت

 در بنیان دانش های شرکت فعالیت ماحصل سرمایه تشکیل و صادرات فروش، ،زایی اشتغال

 صنعتی و یتولید های بخش به تحقیقاتی های بخش از فناوری انتقال به کمک و اقتصاد عرصة

 در (.1390 نوری، قاضی) است فناوری اشاعة زمینة در ها شرکت گونه این فعالیت نتیجة

 ةرتب در ،2016 سال گزارش به نسبت تنزل رتبه دو با رانیا مرکزی بانک ،2017 سال گزارش

 یبرا 2017 سال گزارش در شده ثبت اصالح تنها .است گرفته قرار کشور 191 انیم از 120

 صادرات زمان کاند کاهش در آن تبعات که است یتجار واحد پنجرة توسعة و بهبود ،رانیا

 در رانیا ةرتب کشورها ریسا تر گسترده های پیشرفت به توجه با اما است، مشاهده قابل واردات و

 رانیا ای منطقه گاهیجا .است افتهی تنزل 2017 سال در 170 به 167 از یفرامرز تجارت نماگر
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 و نداشته یرییتغ 2016 سال به نسبت 2017 سال در انداز چشم سند موضوع یکشورها انیم در

 دهد می نشان مسئله نیا .است مانده یباق کشور 25 انیم از 16 نامناسب ةرتب در همچنان

 ازین وکار کسب طیمح ةنیزم در یشتریب اصالحات به ران،یا ای منطقه گاهیجا یارتقا منظور به

 از کشور وکار کسب فضای یعنی این (.1395 ،مجلس یاقتصاد های پژوهش معاونت) است

 وکار کسب اند خواسته می که افرادی و است شده بدتر کاروکسب ضایف های شاخص لحاظ

 رو پیش بسیار موانع و مشکالت دلیلبه یا اند شده پشیمان کار این از کنند آغاز را جدیدی

 با وکارها کسب از بسیاری شده اشاره شرایط در ،همچنین .یابند دست مهم این به اند نتوانسته

بیناز بیکاری، آن ةنتیج در که اند شده کشیده تعطیلی به و اند شده رو هروب فراوان مشکالت

 این در ایران 152 ةرتب .است شده تحمیل کشور اقتصاد هب ...و افتاده عقب های وام منابع، رفتن

 ماداگاسکارا، سودان، الجزایر، عراق، گامبیا، نظیر هاییکشور کنار در است شده سبب شاخص

 با تر کوچک شاخص 11 پایة بر وکار کسب فضای کلی شاخص .گیرد قرار توگو و مالی

 اعتبارات، کسب ،ها دارایی ثبت کار، نیروی استخدام مجوز، کسب ،وکار کسب آغاز عناوین

 دریافت و ورشکستگی و قراردادها اجرای مرزی، تجارت مالیات، ،ذاریگ سرمایه از حمایت

 کشور هر بودنمناسب و سهولت ةدهند نشان درواقع شاخص این .شود می محاسبه برق انرژی

 و سهولت نظر از ایران ،ترتیب این به .است تجاری و اقتصادی های فعالیت دادن انجام برای

 قرار پایانی های رتبه در کشور 183 میان اقتصادی های فعالیت دادن انجام برای بودنمناسب

 بررسی کشور 183 برای را وکار کسب فضای مختلف سرفصل 11 سالیانه جهانی بانک .دارد

 ةرتب درنهایت و شود می گیری اندازه هایی خصشا از استفاده با ها سرفصل وضعیت .دکن می

 (.Doing Business, 2013) شود می تعیین آن اساسبر کشورها

 در تحقیقات دهی جهت و یاقتصاد ةچرخ در یفناور و علم ةتوسع یافتن  ضرورت دلیل به

 ها شرکت انواع مدیران باید ثروت، تولید به پژوهشی نتایج و ها ایده تبدیل سمت به کشور

 آشنا ها سازمان ةتوسع و موفقیت عوامل با بهتر و بیشتر هرچه بنیان دانش های شرکت ویژه به

 مدیریت شده طراحی اهداف به نیل راستای در را خود سازمان بیشتر آگاهی با بتوانند تا باشند

 استان در بنیان دانش های شرکت ةتوسع بر مؤثر عوامل ناساییش پژوهش این اصلی هدف .کنند
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 راستا، ینا در .است بنیان دانش های شرکت ةتوسع بر اثرگذار عوامل این بندی رتبه و کرمان

 های شرکت ةتوسع راستای در ثرمؤ عوامل که است این حاضر پژوهش اصلی پرسش

 .اندکدام بنیان دانش

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری

 1بنیان دانش های شرکت
 طور به بنیان دانش های شرکت و عام طور به متوسط و کوچک های شرکت گذشته، های دهه در

 دستاوردهای سازی تجاری با ها شرکت این .اند بوده سیاستگذاران و محققان توجه مورد خاص،

 جهانی اقتصاد در .کنند می ایفا اقتصادی ةتوسع و رشد در مهم ینقش خود، فناورانة و علمی

 از را خود نوعی به باید رقابت صحنة در ماندن باقی برای اقتصادی مناطق و ها سازمان ،امروز

 خدمات و کاالها ارائة هدف، این به رسیدن در مهم عوامل از یکی .کنند متمایز دیگران

 بستگی صنعت به علمی های محیط از فناوری انتقال میزان به مشخص طور به که است نوآورانه

 حالدر سرعت به حورم دانش اقتصاد مفهوم یافته توسعه جوامع در امروزه ،علت همین به .دارد

 توسعة برای دانش بر مبتنی وکارهای کسب (.42 :1385 ،یاره تقی و توالیی) است گسترش

 سنتی صنایع کاهش که ای نواحی ویژه به ؛ندا مهم و حیاتی مناطق از بسیاری احیای و اقتصادی

 ،ای حاشیه اقتصاد با مناطقی در بنیان دانش کارهایو کسب اهمیت وجود اب .اند کرده تجربه را

 این نیاز مورد های حمایت و وکارها کسب این توسعة چگونگی مورددر ما اطالعات

 (.Gorman & McCarthy, 2006) است کم توسعه برای وکارها کسب

 مزیت .است دانشی های سرمایه نآ دارایی ترین عمده که است سازمانی بنیان دانش سازمان

 ،ها دانشگاه .شود می حاصل اثربخش استفادة و دانش طریق از بنیان دانش سازمان یک رقابتی

 بنیان دانش های سازمان از بارز هایی هنمون پژوهشی مؤسسات و فضا و هوا ،افزاری نرم صنایع

 اصلی مأموریت اول، .است متمرکز اصلی ةجنب سه بر بنیان دانش سازمان یک تعریف .هستند

 یک دوم، .است اطالعات و دانش کارگیری به و کاری دست و کسب بنیان دانش سازمان یک

                                                           
1. Knowledge- based Firms 
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 هم سازمان اعضای آن در که باشد یادگیرنده سازمان یک کند می سعی یانبن دانش سازمان

 سازمان سوم، .هستند خود دانش تولید ظرفیت ارتقای دنبال به فردی هم و گروهی صورت به

 روابط تقویت و فعالیت شیوة بهترین بازار، در برتر جایگاه جویو جست طریق از بنیان دانش

 Wang Catherine & Ahmad) است سازمانی کمال به رسیدن دنبال به متقابل همکاری بر مبتنی

Parviz, 2003). آفرین دانش های شرکت» ،«بنیان دانش های سازمان» مفاهیم (2008) دنیسا»، 

 .گیرد می نظردر بنیان شدان های سازمان معنی هم را «هوشمند سازمان» و «یادگیرنده سازمان»

 است بوده کارآفرینانه حرکت یک اخیر های سال در بنیان دانش های شرکت ایجاد و توسعه

 رکن یک دانشگاهی جامعة و ها دانشگاه ،ها شرکت این سطح ارتقای و تعداد گسترش برای که

 ةتوسع های چالش بندی رتبه (.1389 ران،همکا و زاده امامقلی) شود می محسوب اساسی

 تخمین و چالش ترین مهم بازاریابی تحقیقات دهد می نشان بنیان دانش های شرکت در محصول

 است بنیان دانش های شرکت محصوالت توسعة در چالش ترین اهمیت کم هدف بازار نادرست

 (.1389 همکاران، و ربیعی)

 ،1389 مصوب بنیان دانش های شرکت از حمایت قانون یک ةماد اساسبر ،ایران در

 ،بنیان دانش های مؤسسه و ها شرکت» :است شده تعریف شکل این به بنیان دانش های شرکت

 توسعة ،ثروت و علم افزایی هم منظور به هک هستند یتعاون ای و یخصوص ةمؤسس ای تکشر

 در توسعه و قیتحق جینتا سازی تجاری و یاقتصاد و یعلم اهداف تحقق ،محور دانش اقتصاد

 لکیتش مربوط افزارهای نرم دیتول در ویژه به فراوان افزودة ارزش با و برتر های فناوری حوزة

 (.48 :1390 عباسی، و ردف الهیاری) «شوند می

 
 بنیان دانش های شرکت توسعة بر مؤثر (ها پیشران) ةشد شناسایی عوامل

 تا است شده تر پررنگ انسانی منابع نقش روز هر سوم، هزارة آغاز با :انسانی نیروی (الف

 در ویژه به امر این .نددان می ایدارپ رقابتی مزیت کسب عامل تنها را آن برخی که جایی

 شرکت یک برای درنتیجه، .است پیوسته حقیقت به پیش از بیش بنیان دانش وکارهای کسب

 داشته تری مطلوب کیفیت سرمایه این چههر و است سرمایه ترین مهم انسانی ةسرمای ،بنیان دانش

 (.46 :1392 شفیعی،) دوش می بیشتر وکار کسب ارتقای و قیتموف بقا، احتمال باشد،
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 بنیان دانش های شرکت نیازهای تنوع به توجه با :بنیان دانش مؤسسات از حمایتی عوامل (ب

 بنیان دانش های شرکت از گوناگونی های حمایت محصوالتشان، سازی تجاری تا ایده خلق از

 (.2 :1393 همکاران، و شمس) گیرد می صورت

 یفضا به توان می را علمی های پارک یبرا الزم فیزیکی منابع :ها زیرساخت عوامل (ج

 یفضا از حداقلی باید کپار هر ایجاد ابتدای در .کرد تقسیم ها زیرساخت و (ملک) فیزیکی

 یانکوباتور یفضا یک ،ها پارک از برخی در .باشد مهیا قوهبال ساکنان استقرار یبرا فیزیکی

 باشد مهیا ابتدا از کپار بازاریابی و یادار امور یبرا باید نیز ای جداگانه یفضا .است الزم نیز

 (.42 :1392 گرگیج،)

 بر متکی بنیان دانش های شرکت توسعة :فناوری با مرتبط مراکز ایجاد و توسعه عوامل (د

 فناوری در نوآوری بنیان، دانش های شرکت رقابتی مزیت ،دیگر سخن به ؛است فناوری توسعة

 و استاندارد سطح بر و داشته اساسی نقش کشورها برای ثروت خلق در همواره فناوری .است

 های شرکت در فناوری ةتوسع ،کلی طور به .است داشته تأثیر شدت به مردم زندگی کیفیت

 تغییر و جدید محصول تولید در سودآوری :است بررسی قابل زیر های جنبه از بنیان دانش

 های هزینه کاهش ،محصول بازار از شرکت سهم افزایش و حفظ در رقابت ،تولید فرایندهای

 و مهدوی) فناوری پیشرفت و بازار مقابل در انعطاف قابلیت ،محصول برتر کیفیت ،تولید

 (.57 :1390 همکاران،

 بنیان دانش های شرکت موفقیت در که عواملی از یکی :دولت با مرتبط عوامل (ـه

 در پیشرو های سازمان و ها دولت .است دولت حمایتی های سیاست و ها مشوق است، تأثیرگذار

 مهم یعامل و کنند می ایفا اساسی نقش محور دانش تحوالت و تغییر صحیح رهبری و هدایت

 (.4 :1392 همکاران، و ثانی علیزاده) هستند بنیان دانش اقتصاد دهی شکل در

 را ها پارک استقرار محیط که هستند عواملی فرهنگی عوامل :اجتماعی و فرهنگی عوامل (و

 و ریاحی) نوآوری و خالقیت گسترش آن، با مؤثر همکاری آن، عملکرد پذیرش برای

 باالی سطح نیز اجتماعی عوامل زمینة در .ندنک می آماده کارآفرینی ترویج و (1392 همکاران،

 در را مناسب ای هزمین زیرا ،است توجه شایان عوامل از زندگی استانداردهای و تحصیالت
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 Metaxiotis, 2004) کند می فراهم نشدا شهر جدید مفاهیم با خویشتن تطابق برای شهروندان

& (Ergazakis. 
 شناسایی کرمان استان در بنیان دانش های شرکت توسعة بر اثرگذار عوامل ،پژوهش این در 

 توسعة راستای در اثرگذار عوامل های پیشران فریدمن آزمون از استفاده با و است شده

 های پژوهش در زمینه، این در.  است گرفته انجام کرمان استان رد بنیان دانش های شرکت

 .است نداشته وجود مشابه یمورد پیشین

 
 استان در بنیان دانش های شرکت توسعة راستای در اثرگذار عوامل های پیشران پیشینة

 پژوهش این در کرمان

 این در بنیان دانش های شرکت توسعة های پیشران پیشینة به ،بخش نای در نظری مبانی تبیین از پس

  ای حرفه تیریمد تیم طریق از انسانی عامل ،گرفته انجام های پژوهش طبق .شود می اشاره پژوهش

 & Zhang, 2004; Ferguson)؛1390همکاران، و سالمی( (یمال و یفن ةزمین پیش داشتن)

Olofsson, 2004 ، یآموزش های دوره ،(1389 نعمتی، و شفیعی) ارزیابی وقت تمام مدیریت تیم 

 و بهاری) مؤسسات به رسانی خدمت ةروی انسجام به کاری تعهد میزان پرسنل، توسط شدهطی

 پارک در حاضر های بنگاه بین اطالعات تبادل ةشبک و ارتباطات دایجا ،(1391 همکاران،

Byung, 2004)و بهاری) متخصص انسانی نیروی به دسترسی ،(1390 همکاران، و سالمی ؛ 

 اثر بنیان دانش های شرکت توسعة و رشد بر است ممکن Zhang, 2004) ؛1391 ،همکاران

 و تجاری زمینة در ای مشاوره خدمات ارائة راه از است ممکن حمایتی عوامل ،چنینهم .دگذارب

 و طالبی ؛(Gorman & McCarthy, 2006 حقوقی بیمه، مالی، ،وکار کسب های آموزش

 طریق از رشد مختلف های دوره در مؤسسات تمام به تسهیالت اعطای ،(1390 همکاران،

 مؤسسات، به تحقیقاتی فضاهای احداث منظور به زمین واگذاری فناوری، و پژوهش صندوق

 در فناور مؤسسات حضور از حمایت ،کشور خارج و داخل در اختراع ثبت از حمایت

 واگذاری و (1391 همکاران، و بهاری) محصول فروش منظور به خارجی و داخلی نمایشگاه

 مؤسسات بر (1391 همکاران، و سالمی) ذهاب و ایاب وسایل و اینترنت اداری، فضاهای

 .دگذارب تأثیر بنیان دانش
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 ممکن را کپار به دسترسی که ،ونقل حمل تسهیالت به توان می نیز ها زیرساخت عوامل از
 ،(42 :1392 گرگیج،) ای ماهواره تباطاتار و تلفن ةشبک وجود ارتباطاتی، تسهیالت ،سازند می

 وجود ،(1382 ریاحی، ؛(Money, 1970 .(..و بزرگراه فرودگاه،) مناسب ونقل حمل امکانات
 در حاضر های شرکت سریع دسترسی و منطقه در 2باال فناوری با و 1توسعه و تحقیق های فعالیت
 اشاره (1382 ریاحی، ؛1390 همکاران، و سالمی ؛Lugger & Goldstein, 1991) ها آن به پارک

 Koh) کنندگان عرضه و مصرف بازار به نزدیکی به توان می ها زیرساخت عوامل دیگر از .کرد

& Koh, 2008و سالمی) شهری تأسیسات و مراکز به دسترسی ،(1389 نعمتی، و شفیعی ؛ 
 ؛1390 همکاران، و سالمی)  عمده دانشگاه یک به ینزدیک ،Zhang, 2004) ؛1390 همکاران،

Sanz, 2006; Backours, 2002)، فعالیت منظور به مؤسسات به واگذارشده زیربنای سطح 
 شبکة بسترسازی کیفیت ،(1390 همکاران، و بهاری ؛1390 همکاران، و طالبی) تحقیقاتی

 اشاره (1390 همکاران، و بهاری ؛Koh & Koh, 2008) (نوری فیبر ،LAN شبکة) رسانی اطالع
 و رشد بر را فناوری با مرتبط مراکز ایجاد و توسعه عوامل تأثیر که هایی پژوهش جمله از .کرد

 جدید محصول تولید در سودآوری به توان می اند کرده تأیید بنیان دانش های شرکت توسعة
 ایجاد ،(1390 ،مؤدی) ها شهرستان در اقماری مراکز ایجاد ،(57 :1390 همکاران، و مهدوی)

 نوآوری مراکز ایجاد ،(1390 همکاران، و بهاری) دولتی و خصوصی ای حرفه تحقیقات مراکز
 .کرد هاشار Byung, 2004) ؛1390 ،مؤدی) خالقیت و

 مالیاتی، های معافیت) ویژه مقررات و حقوقی ساختار طریق از نیز دولت با مرتبط عوامل
 حمایتی فضای) دولتی حمایت های مشی خط ،(1391 اکبرزاده،) ...(و گمرک حقوق عوارض،

 های شرکت از حمایت یبرا سیاسی فضای و( 1391 ،اکبرزاده ؛1393 باباخانی،) (تجارت
 عوامل .دگذار می تأثیر بنیان دانش های شرکت بر (1390 همکاران، و سالمی) بنیان دانش

 :1387 ابراهیمی، و سرچشمه صلواتی) نظام یک حفظ عوامل صورت به نیز اجتماعی و فرهنگی
 وجود ،(Gower & Harris, 1994; Sanz, 2006) پذیر ریسک گذاری سرمایه روحیة وجود و (44

 و سالمی) جامعه در سالم رقابت برقراری امکان و جامعه در نوآوری و کارآفرین روحیة
 .دگذار می تأثیر ها شرکت این بر (1390 همکاران،

                                                           
1. Research and development 

2. High-tech 



  327 ...توسعة راستای در اثرگذار عوامل های پیشران بندی اولویت 

 تحقیق  روش
 ،کرد استفاده نیسازما های فعالیت بهبود راستای در تحقیق این نتایج از توان می اینکه به توجه با

 پژوهش ،همچنین .دگیر یم قرار کاربردی تحقیقات گروه در هدف مبنای بر حاضر تحقیق

 از .است پیمایشی نوع از اطالعات گردآوری برحسب و توصیفی ماهیت نظر از رو پیش

 های سازمان و استگذارانیس به بنیان دانش وکارهای کسب ةتوسع های پیشران یشناسای کهنجاآ

 و کند می کمک ها بنگاه این با ارتباط در اثرگذار و هدفمند های اقدام برای استگذارییس

 برای یاهرم و رساند می یاری دییکل های اقدام بر مرکزت در وکارها کسب صاحبان به نیهمچن

 تحقیق این یآمار ةجامع ،ستوکارها کسب عملکرد ارتقای و توسعه و رشد به یابیدست

 استان رشد مراکز و یفناور و علم های پارک در مستقر های شرکت مدیران تمام دربرگیرندة

 و شد انتخاب نفر 103 مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم .است نفر 140 شامل کرمان

 ابزار .شد توزیع ساده تصادفی گیری نمونه روش اب ها آن بین در ساختهمحقق ةپرسشنام

 و موضوع اب مرتبط مستندات بررسی از پس که است سؤالی 50 ةپرسشنام ها داده گردآوری

 مورد پرسشنامة و استخراج پژوهش های پرسش با مرتبط متغیرهای ،تحقیق نظری ةپیشین و مبانی

 با که است انسانی نیروی عامل ،پرسشنامه این در اول عامل .است شده تنظیم و تهیه نظر

 پایایی با پرسشنامه 10-1 های پرسش که است شده سنجیده پرسنلی و مدیریتی های شاخص

 تولید راستای در بنیان دانش مؤسسات از حمایتی عوامل دوم، عامل .گیرد دربرمی را 89/0

-11 های پرسش شامل ها پرسش این .است شده سنجیده پرسش 12 طریق از که است فناوری

 اطالعاتی، ارتباطی،) ها زیرساخت عوامل سوم، عامل .شود می 85/0 پایایی با شنامهپرس 23

 عامل .است شده سنجیده 81/0 پایایی با پرسشنامه 35-24 های پرسش با که است (فیزیکی

 پرسشنامه 41-36 های پرسش با که است فناوری با مرتبط مراکز ایجاد و توسعه عوامل چهارم،

 های پرسش با که است دولت با مرتبط عوامل پنجم، عامل .است شده سنجیده 79/0 پایایی با

 اجتماعی و فرهنگی عوامل ششم، عامل .است شده سنجیده 76/0 پایایی با پرسشنامه 42-47

 کل پایایی .تاس شده سنجیده 87/0 پایایی با پرسشنامه 50-48 یها پرسش با که است

 دهندة نشان که آمد دست به 81/0 کرونباخ آلفای از استفاده با عوامل پایایی مانند نیز پرسشنامه

 به پرسشنامه اکتشافی مطالعات از پس نیز پرسشنامه روایی تأیید منظور به .است مطلوب پایایی
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 و علم پارک متخصصان و دانشگاه استادان از تن ندچ جمله از آکادمیک متخصصان تأیید

 طریق از نظر مورد عوامل آوری جمع از پس اول مرحلة در ،پژوهش این در .رسید فناوری

 کرمان، یفناور و علم کپار در برگانخ با (حضوری) مصاحبه کیفی روش از پیشینه، مرور

 برای بنیان دانش های شرکت توسعة بر مؤثر عوامل با ارتباط در دموجو کمدار و اسناد بررسی

 های شرکت توسعة عامل 50 سپس .است شده استفاده عوامل این اهمیت میزان و بررسی

 پژوهش همچون زمینه این در گرفته انجام مطالعات به توجه با و شد مشخص بنیان دانش

 و تجزیه از پس .شد شناسایی گروه 6 قالب در (1391) همکاران و بهاری و (1391) اکبرزاده

 از استفاده با ها آن کلی بندی رتبه نیز و گروه هر در ها آن اولویت ،آمده دست به های داده تحلیل

 توسعة راستای در اثرگذار های مؤلفه بندی اولویت و شناسایی برای .شد ارائه فریدمن آزمون

: کم ،1: کم خیلی) ای گزینه 5 طیف یک در گویه 50 کرمان استان در بنیان دانش های شرکت

 آزمون از ها دهدا تحلیل و تجزیه برای .شد بررسی (5: زیاد خیلی و 4: زیاد ،3: متوسط ،2

 .است شده استفاده 22 نسخة spss افزار نرم کمک به فریدمن آزمون و توصیفی

 

 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف (الف

 28 تا 18 سنی ردة به مربوط فراوانی بیشترین ،نفر 103 بین از توصیفی آمار های یافته اساسبر

 5/2) نفر 2 با سال 48 تا 39 سنی ردة به مربوط فراوانی کمترین و (درصد 50) نفر 40 با سال

 دهندگان پاسخ از (درصد 5/47) نفر 38 ،ها شرکت با آشنایی میزان اساسبر .است (درصد

 در .دارند ها شرکت با کمی آشنایی (درصد 5/2) نفر 2 و دارند ها شرکت با زیادی آشنایی

 افراد را دهندگان پاسخ تعداد بیشترین ،تحصیالت میزان اساسبر ها آزمودنی فراوانی زمینة

 تعداد کمترین .شوند می( درصد 45) نفر 36 شامل که دنده می تشکیل لیسانس مدرک دارای

 فراوانی زمینة در .داشتند دکتری مدرک که شود می (درصد 5/7) نفر 6 شامل نیز ینهزم این در

 بیشترین درواقع و دهندگان پاسخ از (درصد 5/62) نفر 50 ،خدمت سنوات اساسبر ها آزمودنی

 یعنی (درصد 5/2) نفر 2 و دنده می تشکیل سال 5 از کمتر خدمت سنوات با افراد را تعداد

 .هستند سال 20 تا 15 خدمت سنوات دارای آماری، نظر از تعداد کمترین
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 بنیان دانش های شرکت توسعة راستای در اثرگذار های مؤلفه بندی اولویت (ب
 کرمان استان در بنیان دانش های شرکت ةتوسع راستای در اثرگذار های مؤلفه ،ابتدا در

 .شود می بندی اولویت

 بندی اولویت برای فریدمن آزمون از ،یادشده هدف پاسخ به دستیابی و اطالعات تحلیل برای

 که است شده استفاده کرمان استان در بنیان دانش های شرکت توسعة راستای در اثرگذار های مؤلفه

 آزمون نتایج .است شده  بررسی آزمون این داری معنی ابتدا .دشو می مشاهده ادامه در آن نتایج

 در دهد می نشان بنیان دانش های شرکت ةتوسع بر یرگذارتأث عوامل زمینة در فریدمن داری معنی

 استاندارد داری معنی سطح از که 000/0 داری معنی عدد به توجه با درصد 95 داری معنی سطح

(003/0=sig) درواقع، .نیست یکسان هم با مرتبط عوامل میانگین رتبة آزمون، آمارة و است کمتر 

 .نیست برابر هم با ،بنیان دانش های شرکت توسعة بر مؤثر عوامل از عامل دو حداقل میانگین ةرتب

 .دوش می داده نشان 1 جدول در خالصه طور به مراحل تمام

 

 بنیان دانش های شرکت ةتوسع راستای در اثرگذار های مؤلفه بندی رتبه برای فریدمن آزمون نتایج .1 جدول
 رتبه رتبه میانگین عوامل
 1 81/3 فناوری با مرتبط مراکز ایجاد و توسعه عوامل
 2 71/3 اجتماعی و فرهنگی عوامل
 3 71/3 انسانی نیروی عوامل
 4 68/3 فناوری تولید راستای در بنیان دانش مؤسسات زا حمایتی عوامل
 5 59/3 دولت با مرتبط عوامل
 6 90/2 (فیزیکی اطالعاتی، ارتباطی،) ها زیرساخت عوامل

/ 2 17 68 df 5  Sig /0 003 

 

 با بنیان دانش های شرکت توسعة بر مؤثر عوامل بندی رتبه نتایج ،1 جدول نتایج به وجهت با

 ایجاد و توسعه عوامل اصلی، عوامل دسته 6 بین از کرد مشخص فریدمن آزمون از استفاده

 عوامل آن از پس و اند بوده عامل مؤثرترین 81/3 رتبة میانگین با فناوری با مرتبط مراکز

 عوامل ،71/3 رتبة میانگین با انسانی نیروی عوامل ،71/3 ةرتب میانگین با اجتماعی و فرهنگی

 با مرتبط عوامل ،68/3 ةرتب میانگین با فناوری تولید راستای در بنیان دانش مؤسسات از حمایتی
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 میانگین با (فیزیکی ،اطالعاتی ارتباطی،) ها ساختزیر عوامل و 59/3 ةرتب میانگین با دولت

 .گرفتند قرار بعدی های رده در ترتیببه 90/2 ةرتب

 
 در بنیان دانش های شرکت توسعة راستای در اثرگذار عوامل های پیشران بندی رتبه

 کرمان استان

 استان در بنیان دانش های شرکت ةتوسع راستای در اثرگذار عوامل های پیشران ،2 جدول در

 دستیابی و اطالعات تحلیل برای .است شده مشخص هرکدام اولویت و شده بندی رتبه کرمان

 اثرگذار های مؤلفه های شاخص بندی اولویت برای فریدمن آزمون از ،یادشده هدف پاسخ به

 در آن نتایج که است شده استفاده کرمان استان در بنیان دانش های شرکت توسعة راستای در

 2جدول شمارة  ترتیب به را متغیرها توان می متغیرها بین تفاوت به توجه با .دشو می مشاهده ادامه

 .کرد بندی رتبه

 .شود می ارائه 2 جدول در آزمون این نتایج

 
  اثرگذار عوامل های پیشران بندی رتبه برای فریدمن آزمون نتایج. 2 جدول

 کرمان استان در بنیان دانش های شرکت توسعة راستای در
 عوامل ها شاخص رتبه میانگین رتبه
1 
2 
3 
4 
5 
6 

10/4 
70/3 
68/3 
31/3 
31/3 
90/2 

 دولتی و خصوصی ای حرفه تحقیقات مراکز ایجاد

 فکری مالکیت دفتر ایجاد

 خالقیت و نوآوری مراکز ایجاد

 ها شهرستان در اقماری مراکز ایجاد

 ای منطقه بازار فن ایجاد

 دانشگاه در رشد مراکز ایجاد

 و توسعه عوامل
 مراکز ایجاد

 فناوری با رتبطم

1 
2 
3 

05/2 
2 
95/1 

 پذیر ریسک گذاری سرمایه روحیة

 جامعه در نوآوری و کارآفرین روحیة وجود

 جامعه در سالم رقابت برقراری امکان

 و فرهنگی عوامل
 اجتماعی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

49/6 
34/6 
6/6 
85/5 
40/5 
44/5 
15/5 

 (مالی و فنی ةزمین پیش داشتن) ای حرفه مدیریت تیم

 فناوری با مرتبط های زمینه در متخصص مشاوران از مدیران مندی بهره

 متخصص انسانی نیروی به دسترسی

 باارزش خدمات و محصوالت برای بازاریابی توانایی

 وقت تمام مدیریت تیم

 پرسنل توسط شده طی آموزشی های دوره

 پارک در حاضر های بنگاه بین اطالعات تبادل شبکة و ارتباط ایجاد

 نیروی عوامل
 انسانی
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  اثرگذار عوامل های پیشران بندی رتبه برای فریدمن آزمون نتایج. 2 جدول

 کرمان استان در بنیان دانش های شرکت توسعة راستای در
 عوامل ها شاخص رتبه میانگین رتبه
8 
9 
10 

94/4 
81/4 
52/4 

 مستقر های شرکت فعالیت کنترل و ارزیابی

 ریزی برنامه و مالی ،اداری های زمینه در پرسنل کاری تجربة

 سساتمؤ به رسانی خدمت رویة انسجام به کاری تعهد میزان

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

 
10 
11 
12 
13 

16/8 
99/7 
92/7 
72/7 

49/7 
26/7 
19/7 
98/6 
62/6 

 
10/6 
08/6 
89/5 
60/5 

 کشور خارج و داخل در اختراع ثبت از حمایت

 فکری مالکیت ثبت از حمایت

 ایده طرح، قالب در پژوهشگران و نوآوران متخصصان، از حمایت

 محصول فروش منظور به خارجی و داخلی نمایشگاه در فناور سساتمؤ از حمایت

 (...و تابخانهک ،شگاهیآزما) یپژوهش زاتیتجه وجود

 تحقیقات نتایج سازی تجاری از حمایت

 ذهاب و ایاب وسایل و اینترنت ،اداری فضاهای واگذاری

 ؤسساتم به تحقیقاتی فضاهای احداث منظور به زمین واگذاری

 طریق از رشد مختلف های دوره در مؤسسات تمام به تسهیالت اعطای
 فناوری و پژوهش صندوق

 فنی دانش ةاولی جهت در مؤسسات گذاری سرمایه از حمایت

 حقوقی ةبیم مالی وکار کسب های آموزش و تجاری ای مشاوره خدمات

 رشد مرکز و ارکپ در ها شرکت حضور ةهزین بودنکم

 پژوهش و سمینار ،کارگاه قالب در آموزشی های دوره برگزاری

 از حمایتی عوامل
 مؤسسات

 در بنیان دانش
 تولید راستای

 فناوری

1 
2 
3 
4 
5 

6 

72/3 
62/3 
60/3 
58/3 
52/3 

95/2 

 (تجارت حمایتی فضای) دولتی حمایت های مشی خط

 دولتی های بودجه

 گذاری سرمایه های ندوقص ایجاد

 دولت توسط آن برای مناسب بستر ایجاد و کارآفرینی یارتقا

 ...(و گمرک حقوق عوارض، مالیاتی، های معافیت) ویژه مقررات و حقوقی ساختار

 بنیان دانش های شرکت از حمایت برای سیاسی فضای

 با مرتبط عوامل
 دولت

1 
2 
3 
4 
5 

 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

58/7 
98/6 
79/6 
71/6 
50/6 

 
46/6 
39/6 
31/6 
16/6 
14/6 
02/6 
96/5 

 ها آن به سریع دسترسی و رسانی اطالع الزامات و امکانات وجود

 آموزشی های فعالیت با مرتبط مراکز به سریع دسترسی

 کنندگان عرضه و مصرف بازار به نزدیکی

 شهری تأسیسات و مراکز به دسترسی

 سریع دسترسی و منطقه در R&D و high-tech های فعالیت وجود
 ها آن به پارک در حاضر های شرکت

 (نوری فیبر ،LAN شبکة) رسانی اطالع شبکة بسترسازی کیفیت

 (برق و آب) انرژی های زیرساخت توسعة میزان

 پارک یاصل سایت کل سطح

 عمده دانشگاه یک به نزدیکی

 ..(.و بزرگراه فرودگاه،) مناسب ونقل حمل امکانات به دسترسی

 تحقیقاتی فعالیت منظور به مؤسسات به واگذارشده زیربنای سطح

 پارک هویت با وکار کسب های طرح همبستگی و تجانس

 عوامل
 ها زیرساخت

 ارتباطی،)
 تی،اطالعا

 (فیزیکی

 ادامة
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 کمتر 05/0 از عوامل ةهم در معناداری سطح میزان اینکه به توجه با فریدمن، آزمون در

 متغیرهای میانگین رتبة از زوج یک حداقل دهد می نشان این و شود می رد صفر فرض است،

 .دارند هم با معناداری تفاوت مستقل

 ایجاد و توسعه به مربوط عوامل ابعاد بندی رتبه نتایج ،2 جدول ایجنت به توجه با بنابراین

 دولتی و خصوصی ای حرفه تحقیقات مراکز ایجاد عوامل دهد می نشان فناوری با مرتبط مراکز

 .دارند را اهمیت کمترین دانشگاه در رشد مراکز ایجاد و اهمیت بیشترین

 روحیة عامل داد نشان اجتماعی و فرهنگی عوامل به مربوط ابعاد بندی رتبه نتایج

 کمترین جامعه در سالم رقابت برقراری امکان و اهمیت بیشترین پذیر ریسک گذاری سرمایه

 .نددار را اهمیت

 تیریمد میت عوامل ددا نشان نیز انسانی نیروی عوامل به مربوط ابعاد بندی رتبه نتایج

 رویة انسجام به کاری تعهد میزان و ریزی برنامه ،(یمال و یفن ةزمین پیش داشتن) ای حرفه

 .دارند را اهمیت کمترین و بیشترین ترتیب به مؤسسات به رسانی خدمت

 نشان یفناور تولید راستای در بنیان دانش مؤسسات از حمایتی عوامل ابعاد بندی رتبه نتایج

 در آموزشی های دوره برگزاری و کشور خارج و داخل در اختراع ثبت از حمایت عوامل داد

 .دارند را اهمیت مترینک و نیبیشتر ترتیببه پژوهش و سمینار کارگاه، قالب

 فضای) دولتی حمایت های مشی خط عوامل داد نشان دولت با مرتبط ابعاد بندی رتبه نتایج

 بنیان دانش های شرکت از حمایت برای سیاسی فضای و اهمیت بیشترین (تجارت حمایتی

 .دارند را اهمیت کمترین

 عوامل ،(فیزیکی اطالعاتی، ارتباطی،) ها زیرساخت عوامل ابعاد بندی رتبه نتایج ،هایتدرن

 های طرح همبستگی و تجانس ها آن به سریع دسترسی و رسانی اطالع الزامات و امکانات وجود

 .است اهمیت رینکمت و بیشترین دارای پارک هویت با وکار کسب

 

 گیری نتیجه و بحث
 پنجم و چهارم برنامة اساسی، قانون 44 اصل ابالغی های سیاست جمله از کشور باالدستی اسناد

 های حوزه جزء را بنیان دانش اقتصاد ةحوز کشور، ةسال بیست انداز چشم سند همچنین و توسعه
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 ای توسعه های برنامه اولویت در را بخش این توسعة و اند دانسته کشور در تأثیرگذار و مهم

 طور به که است بنیانی دانش های شرکت تأسیس و ایجاد اهداف، این تحقق .اند داده قرار کشور

 در یزیاد عوامل .شود می هدایت دارند محوری های ایده که کارآفرینانی حضور با عمده

 در مؤثر عوامل شناسایی ،پژوهش این هدف .ندا دخیل هایی شرکت چنین ةتوسع و گیری شکل

 از حمایتی عوامل انسانی، نیروی عوامل نتایج، براساس .ستا بوده اه شرکت این توسعة راستای

 اطالعاتی، ارتباطی،) ها زیرساخت عوامل فناوری، تولید راستای در بنیان دانش مؤسسات

 عوامل و دولت با مرتبط عوامل فناوری، با مرتبط مراکز ایجاد و توسعه عوامل ،(فیزیکی

 ةجامع در بنیان دانش های شرکت ةتوسع راستای در اثرگذار های مؤلفه اجتماعی، و فرهنگی

 .اند بوده مطالعه مورد

 فناوری، با مرتبط مراکز ایجاد و توسعه عوامل داد نشان عوامل این بندی اولویت ،همچنین

 توسعة در را تأثیر کمترین (فیزیکی اطالعاتی، ارتباطی،) ها زیرساخت عوامل و تأثیر بیشترین

 استان فناوری و علم های پارک مدیران نظر از دهد می اننش که دارند بنیان دانش های شرکت

 ایجاد و توسعه بنیان دانش های شرکت توسعة در عامل اثرگذارترین و عامل ترین مهم کرمان

 به ؛است فناوری توسعة بر متکی بنیان دانش های شرکت توسعة .است فناوری با مرتبط مراکز

 در فناوری توسعة .است فناوری در نوآوری بنیان، دانش های شرکت رقابتی مزیت ،دیگر سخن

 ،تولید فرایندهای تغییر و جدید محصول تولید در سودآوری موجب بنیان دانش های شرکت

 برتر کیفیت ،تولید های هزینه کاهش ،محصول بازار از شرکت سهم افزایش و حفظ در رقابت

 رشد به توجه با که شود می فناوری پیشرفت و بازار مقابل در انعطاف قابلیت ،حصولم

 تولیدهای در ها شرکت توانایی در فناوری انکارناپذیر نقش و جهان در فناوری روزافزون

 های شرکت با بنیان دانش متوسط و کوچک های شرکت رقابت توان و ترتیکیفبا و تر هزینه کم

 در .رسد می نظربه ضروری ها شرکت این برای فناوری با مرتبط مراکز ایجاد و توسعه ،رقیب

 دارای دولت بعد دانشگاه، و دولت صنعت، عامل سه میان از ،(1391) اکبرزاده پژوهش

 در که درحالی ،است بوده بنیان دانش وکارهای کسب توسعة و ایجاد و موفقیت در رتبه باالترین

 نگرفته قرار اولویت در بنیان دانش های شرکت ةتوسع در دولت با مرتبط عوامل حاضر پژوهش
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 املع فناوری های پارک موفقیت کلیدی عوامل از ،(1391) همکاران و بهاری تحقیق در .است

 و توسعه عامل و اهمیت بیشترین ،یفناور دیتول راستای در بنیان دانش ؤسساتم از یتیحما

 نتایج با همسو تحقیق این نتایج .اند داشته را اهمیت کمترین یفناور با مرتبط زکمرا جادیا

 انهمکار و بکروس ،(2004) جوکانگ بیونگ ،(2004) اولفسون و فرگوسن مطالعات

 .است (2008) کُه و کُه و (1994) گور ،(2002)

 به را کشور تا دارد نیاز جانبه همه حمایت به ایران در ویژه به دنیا در بنیان دانش وکار کسب

 در ها شرکت این اعتالی راستای در ها فعالیت برخی با توان می .دهد سوق موفقیت سمت

 :از اند عبارت ها فعالیت این از بعضی .برداشت گام مطالعه مورد ةجامع

 یها شاخه در ویژه اناتکام با و یالملل نیب تراز در توانمند یفناور زکمرا تیتقو و جادیا .1

 یفناور و یقاتیتحق های شبکه ةتوسع و جادیا از تیحما و یادیبن فنون و علوم مختلف

 ؛دانش انتشار و انتقال لیتسه و تعامالت شیافزا منظور به

 و ارتباطی و اطالعاتی های فناوری دور، راه از ارتباطات در گذاری سرمایه به تشویق. 2

 گونه این ةتوسع و ایجاد به کمک و ها زیرساخت ترین مهم عنوان به علمی، های شبکه

  ؛ها شرکت

 در تحصیلی سطوح تمام در نوآوری و کارآفرینی های بازارچه و جشنواره برگزاری. 3

 از حمایت و برداری بهره منظور به ملی و استانی سطح در ها دانشگاه و پرورش و آموزش

 ؛ایرانی گذاران سرمایه و ای حرفه کارآفرینان توسط نوآور و خالق های ایده

 ةمقول ارتقای شکوفایی، و نوآوری صندوق همچون گذاری سرمایه های صندوق ایجاد. 4

 های شرکت توسعة و ایجاد برای فضا و دولتی رشد مراکز ایجاد و جامعه در کارآفرینی

 ؛بنیان دانش

 مراکز در مشارکت برای استادان و انشگاهیاند تشویق و خصوصی بخش از حمایت. 5

 و بنیان دانش های شرکت همکاری برای تشویقی های سیاست کارگیری به و رشد

 .دانشگاهی التحصیالن فارغ
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 منابع
 توسعه و ایجاد در موفقیت یکلید عوامل بندی اولویت و شناسایی ،(1391) هنجم اکبرزاده،

 شهر یها دانشگاه فناوری و علم های پارک و رشد مراکز یمورد مطالعه) بنیان دانش وکارهای کسب
 .زاهدان هدانشگا ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،(تهران

 های شرکت یسازمان ساختار مناسب یالگو یبررس» ،(1390) عباسی رسول و نجف فرد، الهیاری
 .54 -47 :29 شمارة هشتم، دورة ،رشد زکمرا و ها پارک یتخصص فصلنامه ،«بنیان دانش

 توسعة و ایجاد :ها دانشگاه جدید شقن» ،(1389) رضوی حمیدرضا و صابر ،فالح سعید، زاده،قلی امام
SME مازندران انشگاهد ،(محور دانش صنعت) کارآفرین دانشگاه ملی همایش ،«بنیان دانش های: 

1- 15. 

 اولین ،«(کردهاکار ،ها ضرورت انواع، تعاریف،) بنیان دانش های شرکت» ،(1393) مهدی باباخانی،
 .10 -1 :وکار کسب مدیریت در نوین رویکردهای ملی کنفرانس

 بازاریابی برای ضروری های مهارت و ها قابلیت بندی اولویت و شناسایی» ،(1392) الهام زاد، بریمی
 پنجم، دورة روستا، و تعاون فصلنامه ،«کرمانشاه فناوری و علم پارک در بنیان دانش های شرکت
 .52 -39 :14 شمارة

 و ییشناسا» ،(1391) الهدایی علم سیدحسن و نورمحمد یعقوبی، بهنوش، ،مؤدی آرمان، بهاری،
 یصصتخ فصلنامه ،«یرضو خراسان یفناور و علم کپار تیموفق یدیلک عوامل بندی اولویت
 .21 -13 :30 شمارة هشتم، دورة ،رشد زکمرا و ها پارک

 اساسبر ایران فناوری و علم های پارک بندیطبقه» ،(1385) یاره تقی فتانه و مهبدسید توالیی،
 .48 -42 :9 ةشمار فناوری، رشد :رشد مراکز و ها پارک تخصصی ةفصلنام ،«اطالعاتی های فناوری

 محصول ةتوسع های چالش بندی رتبه» ،(1389) محمودخانی زهرا و سمیرا ،اکبری علی علی، ربیعی،
 .10 -1 :فناوری و پژوهش مدیریت ملی همایش اولین ،«بنیان دانش های شرکت در جدید

 ،«ینوآور پایه بر شغلی های فرصت ایجاد و فردا صنایع ةدسازن ،یفناور کپار» ،(1382) پریسا ریاحی،
 .اراک ،یمرکز استان در اشتغال توسعه یراهکارها و انداز چشم همایش

 نوآوری رفتار شناسیگونه» ،(1392) حسینی حاجی اله حجت و سپهرسید نوری، قاضی پریسا، ،ریاحی
: 4 شمارة پنجم، دورة ،فناوری و علم سیاست ةفصلنام ،«اجتماعی عوامل بر تأکید با ایران های استان

47- 66. 

 یاتیح عوامل یابیارز و ییشناسا» ،(1390) شفیعی مهرداد و احمدسید گزین، به رضا،سید سالمی،



  336 1396تابستان ، 2 ةشمار ،10 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 و ها پارک یتخصص فصلنامه ،«نخبرگا دگاهید از رانیا در یفناور و علم های پارک تیموفق
 .72 -63 :29 شمارة هشتم، دورة ،رشد زکمرا

 ،«کارآفرینی فرهنگ توسعه رویکرد با ینوآور ملی نظام» ،(1389) محمدعلی نعمتی و مسعود شفیعی،
 .84 -75 :10 و 9 شمارة سوم، دورة ،دانشگاه و صنعت نشریه

 یبقا و میت انسجام عامل ؛بنیان دانش ینوپا های شرکت در یسازمان تعهد» ،(1392) مهرداد شفیعی،
 .52 -44: 34 شمارة نهم، دورة ،فناوری رشد ،«یرقابت طیمح در وکار کسب

 یفناور و علم شهرک اتاثر تحلیل و یبررس» ،(1392) عزیزآبادی اسدی مهسا و رمضان شورمیچ،
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