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 نقش محورهای کارکردی شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد دانش محور

   3حسن صفرلو2مجید دانش مایه 1الهام فاتحی فر

 

 چکیده

آیندد  سسدیار   ی در دنیای امروز شاهد تغییرات عمیق در اقتصاد کشورها هستیم. ماهیت تولیدد  تادارت  اشدتغا  و کدار در دهد      

های یک اقتصاد است ک  در حا  تولید یا دارد خواهد سود. در واقع اقتصاد جدید سیانگر وجو  یا سخشمتفاوت سا آنچ  امروز وجود 

شدود  ساشد. س  طوری ک  امروز  پذیرفت  مدی کارگیری اسداعات یا دانش جدید س  منظور رسیدن س  رشد اقتصادی سلندمدت می س 

وری کد  در اقتصداد داندش سنیدان     وری دارد و سخشی از سهبود سهدر  ر گذاری در زمین  گسترش دانش اثر مثبتی سر سهک  سرمای 

دهد. سناسراین یکی از موارد سحث سرانگیز ک  امروز  در کشورهای جهدان از  ای را سا تورم نشان میوجود دارد  یک راسط  سر جست 

ین تحقیق نقش محورهای کدارکردی  ساتوج  س  اهمیت موضوع در ا جمل  ایران مطرح است  سحث اقتصاد دانش محور می ساشد.

 مورد سررسی و تحلید  قدرار مدی گیدرد.    سا استفاد  از همبستگی پیرسون شرکت های دانش سنیان در توسع  اقتصاد دانش محور 

مدی   نفر از خبرگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می ساشند. نتایج تحقیدق نشدان   092جامع  آماری تحقیق شام  

 و محصدو   سد   هدا  ایدد   تبدی  و دانش  جذب و علم سازی یعنی تااری کارکردی شرکت های دانش سنیان ک  محورهایدهد 

 و هددایت  و حمایدت   سمنظور ورود س  فضای کسب و کار آموختگان دانش   توانمندسازی ثروت و علم افزایی پایدار  هم مشاغ 

 در توسع  اقتصاد دانش محور نقش اساسی دارد.   ها نوآوری جهت در دهی سمت

 

 محورهای کارکردی  شرکت های دانش سنیان  اقتصاد دانش محور :کلید واژه
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 مقدمه-1

توسع  ی جهان آیند  مبتنی سر اقتصاد دانش محور س  زودی فراگیر شد  و شدک  جدیددی از رفتارهدای مددرن اقتصدادی را در      
س  گون  ای ک  سرخی مدعی اند  در سا  های آتی فقط کشورهائی ک  ستوانندد سدا علدم و داندش      جامع  سشری سوجود خواهد آورد

فضای خالقیت و نوآوری را در جامع  ی خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصادی قوی را خواهند داشت. سا دانش محور شدن 
و از تارس  کشورهای پیشرو در ایدن زمیند  اسدتفاد  و    اقتصاد  فرصت استفاد  و پشتیبانی از مناسع اقتصادی جهان س  وجود آمد  

اقتصاد دانایی محور  مبتنی سر تولید  توزیدع و اسدتفاد  از داندش و     .ازخدمات مناسب سا زمان کمتر و سود سیشتر سهر  خواهیم سرد
انند. توسع  و رشد ایدن  اطالعات است و متخصصان این حوز  دانایی محوری را گرایش س  سرمای  گذاری سا تکنولوژی ساال می د

اقتصاد مستلزم سهین  سازی همزمان ماموع  سیاست های صنعتی  سیاست های توسع  ی علوم پاید  و سیاسدت هدای توسدع      
فناوری است. سناسراین تاکید اقتصاد دانایی محور فقط تولید و توزیع اطالعات و دانش نیست سلک  نکت  ی مهم س  کارگیری آنهدا  

  موثر و س  کارگیری انواع مختلف دانش در تمام فعالیت های اقتصادی. سرخی اقتصاددانان معتقدند ک  اقتصداد  است  یعنی استفاد
مبتنی سر دانایی را می توان اقتصاد سدون وزن نامید  زیرا سرخالف گذشت  ک  رشد اقتصادی را سر حسب تولید محصوالت سنگین 

امدروز    (5991)خیاطیان و همکداران   عتی و نظایر آن تعریف می کردندد همچون فوالد و تاهیزات و ماشین آالت سنگین صن
رشد اقتصادی سر حسب محصوالت سبک الکترونیکی تعریف می شود و نیز س  این نکت  توج  می شود ک  سهم داندش در ارزش  
افزود  س  مراتب سیش از سهم سایر عوام  تولید است. از این رو می توان ادعا کرد مهم ترین عام  تعیین کنند  در سطح زندگی 

سع  هستند سهم دانش در تولید کاالها و خدمات است. سرخالف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش در کشورهایی ک  در خط مقدم تو
تکنولوژی مدی تواندد سازگشدت سدرمای  را سد        .محور   سرمای  گذاری و تکنولوژی س  طور متقاس  ارزش یکدیگر را ساال می سرند

ارتقا سخشد. در اقتصاد سنتی توسع  اقتصادی یکنواخت  خطی و میزانی ک  نیروی کار و مناسع مادی توانایی افزایش آن را ندارند  
کند است و انتخاب نوع کاالها مبتنی سر خواست تولید کنند  می ساشد. در این نوع اقتصاد سازارها همگن و متادانس فدرم مدی    

صاد سنتی دسترسی آسان س  شود و یک سرنام  مشخص سازاریاسی در مورد هم  آنها اجرا می شود. منبع اصلی مزیت رقاستی در اقت
مواد اولی   نیروی کار ارزان قیمت  نقدینگی ساال  کاهش هزین  تولید از طریق صرف  جویی های تولید س  مقیاس یعنی تولید انبو  
می ساشد. در این اقتصاد وحدت شرکت ها و ادغام آنها س  ندرت صورت می گیرد. اما در اقتصاد دانش محدور  توسدع  اقتصدادی    

خوش تغییرات سسیار شدید می ساشد و س  علت تحوالت تکنولوژی و رقاست  چرخ  حیات کاالهدا در آن سسدیار کوتدا  مددت     دست
 (3131)حقی و همکاران  .است و انتخاب نوع کاال نیز کامال مشتری محور خواهد سود

 

 هألبیان مس-2

تغییر در محیط کسب و کار و عدم اطمینان  مدت طوالنی است ک  در  مطالعات و پژوهش های مدیریت وارد شد  است. 
تامپسون معتقد است یکی از مهمترین وظایف سرای سازمان ها مدیریت نمودن تغییرات و عدم اطمینان هاست. تغییرات سریع و 

  می ساشد و س  سایر جنب  های اقتصاد سازرگانی از نظر قیاس و قلمرو گسترش شگفت انگیز در فناوری در سازار کنونی مورد توج
داد  شد  است این جنب  ها شام  سازار  رقاست  نیازهای مشتری  عوام  اجتماعی است ک  در معرم تغیرات سیرحمان  و شکنند  

 و سازمان سقای و تحو  ایااد سرای مهم اسزارهای از یکی   امروزی رقاستی جهان در (0252قرار داشتند)لی و همکاران  
 سقای و سخشد می حیات را تحو  مقول  آنچ  میان این در .است انسان عنصر   موردنظر رسالتهای و هدفها س  رسیدن
 از اثرسخش ای آمیز  س  سازمانی  کامیاسی (5990است)موسوی و همکاران   انسانی مناسع کند  می تضمین نیز را سازمان
 پیچیدگی  علت س  و دارد سستگی سلندمدت و مدت کوتا  هدفهای س  دستیاسی سرای انسانی مناسع و ماشین مواد  پو  

 س  را سازند  اجزای از یک هر سالقو  منافع تا آمد  اند  پدید سسیاری تخصصی های زمین    سازمانها یگانگی و گوناگونی
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 مسائ  گر تبیین و شناس فرصت دانشگر    خالق انسانهای وجود از سازمانها در اگر ک  است این واقعیت .سرسانند حداکثر
 هدف س  رسیدن سرای (.0252داد)السرا و همکاران   خواهیم دست از را موقعیتها و فرصتها از سسیاری   ساشیم سهر  سی

 است الزامی ترقی و رشد را  ادام  منظور س  جدید نیروهای جایگزینی و پرورش سطح  این در ماندن حتی یا و شدن جهانی
 نیروی در دگرگونی و تغییر ک  است گون  این . دارند هدف و سرنام  آن سرای ک  است کسانی س  متعلق صنعت آیند  و

 انسانی  نیروی در تحو  و تغییر ک  ساورند این سر مدیریت علم دانشمندان و شود می ناپذیر اجتناب سازمانی ساختار و انسانی
اقتصاددانش محور اقتصاد هزار  سوم است اقتصاد دانش محور اقتصادی است ک  دانش را است. سازمانها موفقیتهای تمام ریش 

 (5992)میرکمالی و همکاران  سطور موثری سرای توسع  اقتصادی و اجتماعی خلق کند سدست آورد وفق دهد و س  کارگیرد
دگیری مهمترین فرایند آن است همچنین اقتصاددانش محور آن است ک  دراین نوع از اقتصاد دانش س  عنوان مهمترین منبع و یا

تولید توزیع و استفاد  از دانش در آن نقش اصلی و غالب سرای تولید ثروت دارد کشور ما چند وقتیست ک  درزندگی اقتصاد دانش 
س  نقاط قوت وضعف کشور  محور وارد عرص  تحقیق و پژوهش شد  است ولی نیاز س  سرنام  ریزی دراین زمین  سا توج 

داردگردانندگان اصلی اقتصاد دانش محور  شرکت های دانش محور و کارآفرینان مبتکر می ساشند و گستر  رقاست در اقتصادی 
در این اقتصاد سر پای  شرایط خاص هر سازار سرنام  سازاریاسی متفاوت   (0252)آشلی و همکاران  اینچنینی سین المللی است

ت  قیمت متفاوت و روش های پیشبرد فروش متفاوت در نظر گرفت  می شود. تحو  پذیری زمین  ی فعالیت در آن کاالی متفاو
سسیار سریع و متناسب سا انتظارات سازار است و این فرصت های موجود در سازار است ک  س  مدیریت دیکت  می کند ک  در قبا  

تژیهای متغیر داشت  ساشد. تولید در سازمان های تولیدی س  صورت منعطف می انگیز  و روش توسع  دادوستد و را  سرد آن  استرا
ساشد و منبع نوآوری آن تحقیق و استکار سیستمی است. جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور س  

می  ICT یک و فناوریسمت رایان  ای کردن تمام مراح  طراحی  ساخت و همینطور سهر  گیری از تاارت الکترون

سرای گذار از اقتصاد سنتی س  اقتصاد دانش محور ساید س  س  عام  مهم ک  موفقیت ما در  (5991پور و همکاران  )قلیساشد.
او ؛ دانش ک  س  عنوان سرمای  معنوی و مولف  ای ک  در تصمیم گیری ها و سرنام  ریزی ها نقش  :گرو آنهاست توج  کنیم

و سوم  جهانی شدن و مولف  های مرسوط س  اقتصاد  تحوالت سریع و مداوم ک  شرایط را پیچید  کرد  است کلیدی دارد دوم؛ 

در پایان الزم س  ذکر .س  آن است  جهانی ک  هم  ی تالش ها و سرنام  ریزی های ذکر شد   سرای حرکت س  سمت دستیاسی
م سیاست گذاری های الزم در خصوص دستیاسی س  این اقتصاد و است ک  سرای ایااد زیرسنای اقتصاد مقاومتی در کشور و اناا

ویژگی های مرسوط س  آن  مسئوالن دولتی کشور در حوز  ی اقتصاد می سایست توج  ویژ  ای را معطوف س  سحث اقتصاد دانش 
ختن منویات مقام معظم سنیان و زیرساخت های آن نمایند  تا ستوان س  لطف خداوند گام هایی مفید و موثر در راستای عملی سا

رهبری در خصوص لزوم ایااد اقتصادی مقاومتی سرداشت و سدین وسیل  سا دستیاسی س  رشد اقتصادی پایدار  خدماتی ارزشمند و 
و مصرف دانش و تکنولوژی نقش اصلی را ایفا  توزیع  تولیدس  سیستم اقتصادی ک  در فرایند .ماندگار را س  کشور عرض  نمود

ید  تر است نسبت س  های شهری ک  اقتصاد پیچشود. در محیطکند و مبتنی سر دانش و علم ساشد اقتصاد دانش محور گفت  می
محیط روستایی ک  مسائ  اقتصادی سادگی سیشتری دارند اقتصاد دانش محور سهتر جلو  و تاثیر گذار تر است گرچ  استفاد  از 

.)فخاری و همکاران  روستا و جامع  روستا ساشد رفا  عمومیتواند سسیار گذار و مؤثر سر های روستایی نیز میدانش در محیط
5990) 

 

 ادبیات نظری تحقیق-3

 اقتصاد دانش بنیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1


 کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری

International Conference on Management,Business & Accounting 
MBA2017.com 

 

Mba2017.com 
 

شود. در آن  تولید و کارسرد دانش منشأ اصلی ایااد ثروت محسوب میمحور  نظام اقتصادی است ک  سنیان یا دانشاقتصاد دانش
کارایی این نظام اقتصادی مستلزم تعریف ساز و کارها و شناخت عوام  مؤثرسرتولید و سکارگیری دانش است ک  از ارتباط این 

تردید دسترسی س  ( سی0252ن  )آندریا و همکارا.شودها نیز فراهم میعوام  سا یکدیگر  زمین  افزایش عملکرد سایر سخش
مند شدن اقتصاد و رشد و توسع  پایدار و پرشتاب  مستلزم درک شرایط محیطی اقتصاد اهدافی چون جایگا  سرتر اقتصادی  رقاست

ریزی سرای رشد و توسع  در اقتصاد نوین  سدون شناخت این محیط و شناسایی نوین و توج  س  ملزومات آن است؛ زیرا سرنام 
 (5990گا  کشور در آن و همچنین شناخت مناسع جدید رشد و توسع  س  هدف نخواهد رسید. )طالبی و همکاران  جای

 بنیانهای اقتصاد دانشترین مشخصهمهم 

 سر هستند.سنیان  دانشهای دانشهم  سخش 
 موم تعلق دارند.سنیان  این نگرش وجود دارد ک  دانش و اطالعات مناسعی هستند ک  س  عدر اقتصاد دانش 
 سنیان نیست.نیرویِ کار ارزان  تعیین کنند  مزیت در اقتصاد دانش 
 پذیر است.سنیان در قبا  تحوالت سریع دانش  انعطافاقتصاد دانش 
 های دانش محور است.سنیان   دارای شرکتاقتصاد دانش 
 محور است.سنیان  صنعت نیز دانشدر اقتصاد دانش 
 یک منبع قادر است انواع خدمات را اناام د  سنیاندر اقتصاد دانش 

 

 شرکت دانش بنیان

س  موجب آیین نام  تشخیص شرکت ها و موسسات دانش سنیان  شرکت های دانش سنیان  موسسات خصوصی یا تعاونی هستند 
راستای گسترش اختراع و ک  س  منظور افزایش علم و ثروت   توسع  اقتصادی سر پای  دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در 

نوآوری و در نهایت تااری سازی نتایج تحقیق و توسع  ) شام  طراحی و تولید کاال و خدمات ( در حوز  فناوری های سرتر و سا 
ارزش افزود  فراوان ) س  ویژ  در تولید نرم افزارهای مرسوط ( تشکی  می شود.طبق آیین نام  مصوب شرکت های دانش سنیان 

پژوهشی سرای فعالیت های سیشتر در رفع نیاز جامع  و امکان افزایش ظیر   ترغیب هیئت علمی دانشگا  ها و واحدهای  اهدافی ن

پژوهشی پژوهشی  افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگا  ها و واحدهای   درآمد اعضای هیئت علمی  تااری سازی یافت  های
 (5999)فخاری  د.موضوع کلی فعالیت دانش سنیان را دنبا  می کنن

 انواع شرکت های دانش سنیان: 
درصد ساشد شرکت دانش  12  شرکت هایی ک  فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.چنانچ  سهام دانشگا  کمتر از-الف

شرکت هایی ک  دانشگا  -ثبت شرکت ها ثبت شود.ب  سنیان شرکتی خصوصی است ک  ساید تاسع قانون تاارت ساشد و در ادار 
یا سیشتر ساشد شرکت دانش سنیان شرکتی دولتی است.)مهمترین اص   %12نیز در آن مالکیت دارند.چنانچ  سهام دانشگا  ها 

 (5991)جعفری و همکاران  شرکت دانش سنیان دولتی   اص  خدمات علمی  فنی و تحقیقات می ساشد(.

 خصوصیات شرکت های دانش سنیان 

ید نمی کنند و عموماَ زمین یا ماشین آالت خاصی نیز ندارند.سلک  همیش  عد  ای از افراد شرکت های دانش سنیان اساساَ کاال تول
تحصیلکرد  و سا تارس  اطالعاتی تولید می کنند ک  این اطالعات   محصوالت اصلی شرکت محسوب شد  و سرایشان درآمدزایی 

ی اصلی شرکت محسوب می شود ک  حفظ دارد.سحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصوالت  همیش  از دغدغ  ها
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حقوق معنوی این اطالعات  یکی از مهم ترین مسائ  حقوقی در شرکت های دانش سنیان می ساشد زیرا اصوالَ این دارایی ها 
 (5991)تاری و همکاران  قاس  لمس نمی ساشند.

 زمین  های فعالیت شرکت های دانش سنیان 

تولید محصوالت یا -9خدمات تخصصی و مشاور  ای )خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی( ارای  -0اناام تحقیقات کارسردی -5
ارای  ی خدمات توسع  کار  -1اناام خدمات نظارتی سر تحقیقات پژوهشی اجرایی و مشاور  ای-1فناوری نوین)توسع  فناوری( 

ارای  ی -8توسع  ی محصو  جدیدارای  ی خدمات -2ایااد مراکز رشد و خدمات ایااد و توسع  ی کسب و کار-2آفرینی

سرنام  ریزی و اجرای طرح های توسع  ی کارآفرینی در -9خدمات ورود کسب و کارس  سازار سین المللی و جهانی کردن آن ها
 (.5990)طالبی و همکاران  سطوح ملی   منطق  ای و محلی

 

 حمایت های دولتی از شرکت های دانش سنیان 

های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات   عوارم حقوقی گمرکی و سود سازرگانی و  شرکت های دانش سنیان از حمایت
سا  و همچنین اعطاء تسهیالت کم سهر  )سلند مدت یا کوتا  مدت( و یا سی سهر  سرخوردار می  51عوارم مالیاتی س  مدت 

 (5991)تاری و همکاران   ساشند.

 شاخص های تشخیص شرکت های دانش سنیان 

ی تشخیص شرکت های دانش سنیان س  دو دست  شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.شرکت های شاخص ها
متقاضی ساید عالو  سر شاخص های عمومی  شرایط مشخص شد  در یکی از س  دست  شاخص های اختصاصی را نیز احراز 

-5دو مورد از شرایط ذی  را احراز کنند.شاخص های عمومیحداق  دو سوم از اعضای هیات مدیر  شرکت حداق  -نمایند.الف
سا  ساسق  فعالیت کاری یا علمی در حوز  فعالیت شرکت و یا ساسق   9حداق  -0حداق  دارای مدرک کارشناسی ساشند.

دارای حداق  یک اختراع ثبت شد  ارزیاسی شد  داخلی یا یک اختراع سین المللی مرتبط سا حوز  کاری -9مدیریتی داشت  ساشند.
حداق  نیمی از درآمد شرکت در یک سا  مالی گذشت  شرکت ناشی از فروش فناوری کاال و یا خدمات دانش -1ت ساشند.شرک

سنیان)شام  خدمات تحقیق و توسع  و طراحی مهندسی مرتبط سا فهرست کاالهای دانش سنیان و خدمات تخصصی دانش 
ر مرحل  تااری سازی اولین کاالی دانش سنیان خود هستند در سنیان(آن شرکت از طریق قرارداد ساشد.تبصر :شرکت هایی ک  د

صورتی ک  دارای تولید پایلوت موفق ساشند و استانداردهای الزم را از مراجع ذی صالح داخلی یا سین المللی کسب کرد  ساشند و 
ساسق  سیم  -1مستثنی هستند. 0-5د دارای سازار مطمئن و یا اعالم نیاز معتبر همرا  سا قرارداد تولید کاال ساشند از رعایت سن

شرکت متقاضی ساید  شاخص های اختصاصی-ما  ساشد.ب 2نفر از کارکنان تمام وقت شرکت حداق   9پرداختی سرای حداق  

شرکت های تولید -5 عالو  سر دارا سودن شاخص های عمومی واجد کلی  شرایط اختصاصی در یکی از دست  های ذی  نیز ساشند:
شرکت ساید تولید کنند  کاال یا کاالهای دانش سنیان مطاسق فهرست کاالهای دانش سنیان مصوب -0ی دانش سنیانکنند  کاالها

سا  گذشت  آن ها را در قالب کاالهای جدید یا ارتقاء یافت  عرض  کرد  و دانش فنی آن را سواسط  انتقا   0کارگرو  ساشد ک  در 

 (5992)الهیاری و عباسی  قیق و توسع  نهادین یا ایااد دانش فنی از طریق فعالیت های تح
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 معیارهای تشخیص محصوالت دانش سنیان 

طبق آیین نام   معیارهای س  گان  ی محصوالت دانش سنیان نیز عبارت است از:دارای پیایدگی فنی سود  و تولید آن نیاز س  

  فناوری های ساال و متوسط س  ساال ساشد همچنینتحقیق و توسع  ی هدفمند  توسط یک تیم فنی خبر  داشت  ساشد در حوز  ی 
تحقیق و توسع  سرای حفظ توان رقاستی آن محصو  در سازار   س  صورت مداوم اناام شود و عمد  ارزش افزود  ی آن کاال  

سنیان   آیین نام  ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش "خدمات ناشی از دانش فنی و ...نوآوری فناوران  ساشد.لذا سر اساس 
شرکت های متقاضی ساید عالو  سر کسب شرایط ذکر شد  در شاخص های عمومی ) شام  کسب حد اق  درآمد ذکر شد  ی 
ناشی از فروش فناوری  کاال و خدمات دانش سنیان نیروی انسانی و ساسق  ی سیم  ی کارکنان(   کلی  ی شرایط مشخص شد  

آیین نام  ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش "ز احراز نماید. سر اساس نی  در شاخص های اختصاصی این آیین نام  را
یکی از شرط های "مصوب کارگرو  ارزیاسی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش سنیان و نظارت سر اجرا"سنیان 

 این محصوالت مشخص الزم سرای شرکت های تولید کنند  و دانش سنیان تولید کاالهای دانش سنیان می ساشد.طبق دو رویکرد
 (5990. )ایزدیان و همکاران شد  است

(حوز  هایی ک  وجود کاالهای دانش سنیان و یا فناوری سرتر در آنها وج  غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسع  5
صنعتی و محیط درآن ها سیشتر از سایر حوز  های فناوری و صنعتی است.نظیر حوز  های فناوری زیستی)پزشکی کشاورزی 

زیست(  فناوری نانو )محصوالت و مواد(  فوتونیک و اپیتک )موادقطعات و سامان  ها(  فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم 
ی های نو)هست  ای و تادید پذیر( دارو  الکترونیک مواد پیشرفت   ساخت و تولید پیشرفت  و هوافضا افزارهای کامپیوتری  انرژ

(سایر حوز  ها و سخش هایی ک  وجود کاالهای دانش سنیان در آن ها غلب  ندارد   اما رسوخ 0ر  ها و موشکها(  )پرند  ها   ماهوا
فناوری های سرتر و ظهور محصوالت دانش سنیان در آن ها مشاهد  می شود. )نظیر نفت و گاز  عمران و حم  و نق   سرق   

 معدن کشاورزی  آب و هوا(
 

 ایتی شرایط پذیرش طرح های حم 

  شرایط پذیرش طرح های حمایتی س  شرح ذی  می ساشند.تقویت اقتصاد ملی کشور  تقویت دفاع ملی کشور  اشتغا  زایی 
ارتقای سطح طرح ها از نمون  ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژی   ارتقا از نمون  ضمیم  ی صنعتی محصو  س  نمون  ی 

الزم و توان سالقو  جهت تااری سازی و رسیدن س  فناوری سرتر در جهت اشتغا  صنعتی و تولیدی طرح هایی ک  از پتانسی  

ستوانند سطح  R & Dاز شرکت های دانش سنیانی ک  در سخش   زایی  کسب درآمد و ... سرخوردار می ساشند و حمایت
شرکت ها و تولید کنندگان خارجی توانمندی  تولید و یا کیفیت محصو  خود را جهت افزایش توان تولید و رقاست پذیری یا دیگر 

  گامی در جهت اشتغالزایی داشت  ساشند. لذا درسار  ی امکان استفاد  از مزایای قانونی در   ارتقا دهند و سا س  کارگیری نخبگان
زمان ثبت شرکت  نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیاسی سر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت اناام می 

ود.شایان ذکر است تمدید شرکت های دانش سنیان نوپا دارای اعتبار یک سال  سود  و تنها سرای یک دور  یک سال )ماموعاَ دو ش
سا  پس از تایید دانش سنیان سودن رتب  سندی خود را س  پایان سرساند  0سا (می تواند تمدید شود.چنانچ  شرکت نتواند در مدت 

)اسدپور و مندرج در این آیین نام  در هر زمان دانش سنیان سودن شرکت ملغی می شود.و یا در صورت عدو  از شرایط 
 (5991کارگر 

 پیشینه تحقیق-4

 نویسند  عنوان مقال  ردیف
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3 
داندش  سررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شدرکت هدای    

 سنیان
 (3131)عباسی رسو ,الهیاری فرد ناف

 تاثیر سرمای  فکری سر عملکرد شرکت های دانش سنیان  2
مصددلح ,حسددینی سددیدیعقوب,موسددوی سددیدعباس

 (3132)سهرامی پروان ,عبدالماید

 الگوی پایداری شرکت های دانش سنیان در ایران  1
طباطباییدان  ,الیاسدی مهددی  ,خیاطیان محمدصادق

 ( 3131) سیدحبیب ال 

4 
رتب  سندی عوام  موثر در موفقیت اجرای مدیریت داندش در   

شرکت های دانش سنیان مطالع  موردی شرکت هدای داندش   
 سنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مهددوی  ,*راسدتی سرزکدی مرتضدی   ,حقی محبوسد  
 (3131)حمید

1 
ش الگویی جهت مددیریت شدرکت هدای داندش     مدیریت دان 

 سنیان مستقر در پارک های علم و فناوری
 (3132)کیانی مراد,عبدالهی سیژن,ایزدیان زینب

6 
سررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت های دانش سنیدان   

 مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
مصدددق ,ایزدیددان زینددب ,میرکمددالی سددیدمحمد 

 (3131)هادی

7 
سررسی تاثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیدت  

 شرکت های دانش سنیان
 (3134)کارگر مهناز,اسدپور مرتضی

8 
شناسایی و اولویت سندی چدالش هدای شدرکت هدای داندش      

 سنیان سا استفاد  از روش شبک  عصبی مصنوعی
اولیددا ,وحدددت زاد محمدددعلی,قلددی پددور ماتبددی 

 (3134)خادمی زارع حسن,محمدصالح

3 
سررسی اثرات تحریم های اقتصادی سر عملکرد شرکت هدای   

 دانش سنیان کشور

دارایددددی ,سددددلیمانی داوود,فخدددداری حسددددین
 (3132)محمدرضا

31 
ش سنیان مستقر در مراکز رشد سدر  دان های شرکت سندی رتب  

 EFQMاساس شاخص های 

خالقی ,علی احمدی علیرضا,جعفری اسکندری میثم
 (3131)کامفیروزی محمدحسن,غالمحسین

33 
سازخوانی تعریف شرکت های دانش سنیان سدر اسداس شدرایط    

 اقتصادی کشور
 (3131)فخاری حسین

32 
 داندش  هدای  شدرکت  موفقیت و رشد سر موثر عوام  سررسی 

 رشد فناوری  سنیان

اسددراهیم پددور  ,مددرادی محمددود ,تدداری مهدیدد  
 (3134)مصطفی

31 
 داندش  هدای  شرکت های پروژ  ریسک تحلی  رویکرد ارائ  

 ANP-RFMEA تکنیک از استفاد  سا سنیان
 (3131) علی سیگی لیال,جعفری اسکندری میثم

34 
شناسایی و اولویدت سنددی عوامد  مدوثر سدر تاداری سدازی        

 FAHPمحصوالت شرکت های دانش سنیان سا تکنیک 
سددروری ,حسددینی اسوالحسددن,آقاجددانی حسددنعلی

 (3134)کی زهرااشلی
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است. زیرا پژوهشگر سعی دارد تا راسط  سین متغیر مستق  را سدا     توصیفیاطالعات یآوراین تحقیق از نظر شیو  جمع .شد  است
فرایند اجرای تحقیق شام  دو فاز می ساشدد سطوریکد    متغیر  واسست  را سیاسد. در ادام  فرایند اجرای تحقیق نشان داد  شد  است. 

سراساس مطالعات کتاسخان  ای مورد شناسایی و ارزیاسی قرار می گیرند و سدیس در فداز دوم   در فاز او  متغیرهای کلیدی تحقیق 
 سراساس تحلی  های آماری میزان راسط  این متغیرها مورد سررسی و تحلی  قرار می گیرد.

 

 



 کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری

International Conference on Management,Business & Accounting 
MBA2017.com 

 

Mba2017.com 
 

 فرایند اجرای تحقیق-1شکل 

نفدر   092می ساشند        سنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریشرکت های دانش جامع  آماری شام  خبرگان در  
 می ساشند ک  ساتوج  س  محدود سودن جامع  آماری از کلی  افراد جهت نظرسنای استفاد  شد  است.

گردآوری اطالعات را س  طور کلی می توان س  دو طبق  روش های کتاسخان  ای و روش های میدانی تقسیم نمود.  در این تحقیق
در این پژوهش سرای جمع آوری اطالعات مرسوط س  پاسخ گویی س  سواالت پرسشنام  س  طور عمد  از روش میدانی استفاد  شد  

العات اولی  از روش های کتاسخان  ای )مطالع  کتاب ها  مقداالت  مادالت    است و هم چنین در ارائ  مد  اولی  و جمع آوری اط
جهت کسب اطالعات مورد نظر از جامعد  آمداری و سدا     طرح های پژوهشی و سانک های اطالعاتی اینترنتی ( استفاد  شد  است.

و مشاهد  استفاد  می شود  ک  هدف پاسخ گویی س  سواالت پژوهش از تکنیک ها و اسزارهای مختلفی مث  پرسشنام   مصاحب  
   پژوهش حاضر هر س  روش را سرای جمع آور ی اطالعات مورد استفاد  قرار داد  است.

 سشرح ذی  می ساشد. اقتصاد دانش محورمد  مفهومی تحقیق جهت سررسی عوام  موثر 
 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق-2شکل 
 
 

 فرضیات تحقیق -6

و توسعه اقتصاد دانش محوور رابهوه   در شرکت های دانش بنیان دانش  و علم سازی تجاریفرضیه اول: 

 دارد.
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و توسوعه  در شورکت هوای دانوش بنیوان     پایدار  مشاغل و محصول به ها ایده تبدیل و جذبفرضیه دوم: 

 اقتصاد دانش محور رابهه دارد.

 توسعه اقتصاد دانش محور رابهه دارد.در شرکت های دانش بنیان و  ثروت و علم افزایی هم فرضیه سوم:

در شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانوش محوور    آموختگان دانش : توانمندسازیچهارمفرضیه 

 رابهه دارد.

در شرکت هوای دانوش بنیوان و توسوعه       نوآوریها جهت در دهی سمت و هدایت :  حمایت،پنجمفرضیه 

 اقتصاد دانش محور رابهه دارد.

  یافته ها
در سخش او  یافت  های توصیفی تحقیق مورد سررسی قرار می گیرد و سپس تحلی  های آمداری سراسداس معدادالت سداختاری     

 صورت خواهد گرفت.

 های توصیفییافته
  سن  تحصدیالت و سداسق  کداری    پاسخ دهندگان مانند جنسیتهای عمومیهای مرسوط س  ویژگیدر این قسمت س  توصیف داد 

شود  و سرای هر مورد  وضعیت پاسخ دهندگان شام  تعداد فراوانی  درصد و درصد تامعی آن سیدان  پرداخت  می  پاسخ دهندگان
عمدومی    سد  دسدت آمدد  حاصد  از پرسشدنام       هدای سر اساس داد و در پایان س  تازی  و تحلی  آنها پرداخت  شد  است. شد  

 آنهدا   سد زیدر   و اس  دست آمد  ک  س  صورت مرتب در جد ون نمعمومیهای اطالعات تفصیلی در خصوص مشخصات و ویژگی
  .شودمیاشار  

 

 توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه

 توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه -1جدول 

 Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Valid 
 66.6 66.6 66.6 193 مرد

 100.0 33.4 33.4 97 زن

Total 290 100.0 100.0  

 

 092نفدر از جامعد     391دهد. سر اساس نتایج س  دست آمد  از این جدو   جدو  ساال  توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشان می

ک  نموند  را در  درصد از  1163ساشند ک  نفر زن می 99دهند. درصد از ک  نمون  را تشکی  می 6666ساشند ک  نفری مرد می
 گیرند.سر می

 

 توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه

 توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه -2جدول 



 کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری

International Conference on Management,Business & Accounting 
MBA2017.com 

 

Mba2017.com 
 

 Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 32.1 32.1 32.1 93 33کمتر از  

 83.8 51.7 51.7 150 43تا  33

 97.6 13.8 13.8 40 53تا  43

 100.0 2.4 2.4 7 53بیشتر از 

Total 290 100.0 100.0  
دهد. سر اساس نتایج س  دست آمد  در جدو  فوق  تعداد فراواندی افدرادی سدین     جدو  فوق  توزیع فراوانی متغیر سن را نشان می

نفدر در نموند     352سدن دارندد     سدا   32تدا   12درصد  سین  1063نفر می ساشند ک   91سا  سن دارند تعداد  12کمتر از 

نفر مدی   32سن دارند تعداد  52تا  332دهند. تعداد فراوانی افرادی سین  درصد از ک  نمون  را تشکی  می 5369ساشند ک  می

درصد از ک  نموند  را   063ساشند ک  نفر در نمون  می 9سا  سن دارند   5درصد  تعداد فراوانی افرادی ک  ساالی  32ساشند ک  
 دهند.تشکی  می

 

 توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت در نمونه

 توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت در نمونه -3جدول 

 Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 

 40.0 40.0 40.0 116 دیپلم و پاییین تر

 72.1 32.1 32.1 93 کاردانی

 94.8 22.8 22.8 66 کارشناسی

 99.3 4.5 4.5 13 ارشد

 100.0 7. 7. 2 دکترا

Total 290 100.0 100.0  

 
دهد. سر اساس نتایج س  دست آمد  در جدو  فدوق تعدداد فراواندی    جدو  فوق  توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت را نشان می

درصد ک  نمون  هست و تعداد فراوانی افرادی ک  مددرک   32نفر می ساشند ک   336افرادی ک  مدرک دیپلم یا پایین تر دارند 

نفدر در   66درصد نمون  می ساشد  تعداد فراوانی افرادی ک  مدرک کارشناسدی دارندد    1063نفر می ساشند ک   91کاردانی دارند 

در  31دی ک  مدرک کارشناسی ارشد دارندد   دهند  تعداد فراوانی افرادرصد از ک  نمون  را تشکی  می 0062ساشند ک  نمون  می

ساشند در نمون  می 0دهند. تعداد فراوانی افرادی ک  مدرک دکترا دارند  درصد از ک  نمون  را تشکی  می 365ساشند ک  نمون  می

 دهنددرصد از ک  نمون  را تشکی  می 269ک  

 

 توزیع فراوانی متغیر سابقه

 توزیع فراوانی متغیر میزان سابقه در نمونه -4جدول 
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 Frequen
cy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  32.1 32.1 32.1 93 سا  1کمتر از 

 70.7 38.6 38.6 112 ساا  52تا  2

 86.2 15.5 15.5 45 سا  51تا  55

 100.0 13.8 13.8 40 سا  51سیشتر از 

Total 290 100.0 100.0  
 

دهد. سر اساس نتایج س  دست آمد  در جدو  فوق تعداد فراوانی افدرادی  جدو  فوق  توزیع فراوانی متغیر شاخ  ساسق  را نشان می

تدا   6درصد از ک  نمون  می ساشد. تعداد فراوانی افرادی ک  سدین   1063نفر هستند ک   91سا  ساسق  دارند 5ک  ساسق  کمتر از 

سدا    35تدا   33درصد از ک  نمون  می ساشد. تعداد فراوانی افرادی ک  سدین   1266نفر هستند ک   330دارند سا  ساسق   32

 32سا  سداسق  دارندد   35درصد از ک  نمون  می ساشد. تعداد فراوانی افرادی ک  سیشتر از  3565نفر هستند ک   35ساسق  دارند 

 درصد از ک  نمون  می ساشد. 3162نفر هستند ک  

 ه و تحلیل داده های با استفاه از همبستگی پیرسون و رگرسیونتجزی

 بررسی توزیع نمونه

ای در دو نمون  )مستق  و یا غیر مستق ( و یا همقوارگی ای و سرای ارزیاسی همقوارگی متغیرهای رتب آزمون اسمیرانف یک نمون 

رود کد  متغیرهدا   این آزمون در مواردی سد  کدار مدی    .درواست  س  کار میتوزیع یک نمون  سا توزیعی ک  سرای جامع  فرم شد 

هدای نسدبی   ای را در جامع  ستوان مشخص نمود. این آزمون از طریدق مقایسد  توزیدع فراواندی    ای ساشند و توزیع متغیر رتب رتب 

 گیردهای نسبی جامع  اناام میمشاهد  شد  در نمون  سا توزیع فراوانی

H0است. نرما  توزیع دارای نظر مورد : متغیر 

H1نیست. نرما  توزیع دارای نظر مورد : متغیر 

ساشند. ساتوج  سد  خروجدی ندرم افدزار      می نرما  پژوهش متغیرهای ک  گرفتیم نتیا  اسمیرنوف کولموگروف آزمون از استفاد  سا

 زیع متغیرها می ساشد.می ساشد ک  نشان دهند  نرما  سودن تو 2625مرسوط س  متغیرهای ساالتر از مقدار  sigمقدار 
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 بررسی توزیع نرمال

  

 سازی تجاری

 دانش و علم

 و جوووووذب

 تبوووووودیل

 بووه ایوودهها

 و محصوووول

 مشووووواغل

 پایدار

 افزایی هم

 و علوووووم

 ثروت

توانمندسوواز

 دانووووش ی

 آموختگان

 حمایووووووت،

 و هووووودایت

 در دهی سمت

 جهووووووووت

 نوآوریها

 توسوووووعه

 اقتصووووواد

 دانوووووش

 محور

Normal 
Parameters

a 

Mean 3.7320 3.4000 3.7925 2.5225 2.2221 2.1214 

Std. Deviation .27647 .30414 .29020 .23044 .2523 .2532 

Most 
Extreme 

Differences 

Absolute .143 .149 .112 .124 .114 .133 
Positive .061 .149 .112 .124 .135 .144 

Negative -.143 -.109 -.104 -.112 -.117 -.121 
Kolmogorov-Smirnov Z .717 .744 .559 .619 .516 .592 

Asymp. Sig. (2-tailed) .683 .437 .313 .538 .557 .568 

 آزمون همبستگی پیرسون

هموار  سا کنار نوشت آن کد  معدرف    r عالمت همبستگی پیرسون ک  س  آن همبستگی گشتاوری پیرسون نیز گفت  می شود و سا

نشان مدی   را y و x ک  همبستگی سین متغیرهای rxyآنها محاسب  می شود )سرای نمون    همبستگیمتغیرهایی است ک  ضریب 

فاصل  ای یا نسبی( نظیر قد  وزن  نمر  آزمون یا درآمدد    دهد( نمایش داد  می شود س  منظور سررسی راسط  سین دو متغیر پیوست 

دهد. مقدار ضریب همبسدتگی   دو متغیر یا اشتراک آنها را نشان می می گیرد و میزان تغییرپذیری مشترک سین مورد استفاد  قرار

ساشد )هر دو متغیر در یک جهت تغییر کنندد و سدا هدر گوند  افدزایش یدا        در نوسان است. اگر تغییر متغیرها همسو -3+ و 3سین 

مثبدت سدود  و سد  آن     r ا قددار  همبستگی ی(یک متغیر  مقدار دیگر نیز س  ترتیب و همسو سا آن افزایش یا کاهش یاسد کاهش در

افزایش  اگر تغییر متغیرها همسو نباشد ) هردو متغیر در جهت عکس هم تغییر کنند و سا همبستگی مستقیم یا مثبت می گویند. اما

منفی سود  و س  آن همبسدتگی غیرمسدتقیم یدا     r مقدار مقدار یک متغیر  مقدار متغیر دیگر کاهش یاسد و سر عکس(  همبستگی یا

نظدر مسدتق  از    س  دست آمد  سرای ضریب همبستگی صفر ساشد این سدان معناست ک  دو متغیر مورد منفی می گویند. اگر مقدار

داشت ک  مقدار مطلق ضریب همبستگی نشانگر قوت همبستگی  هم هستند و هیچگون  راسط  ای سین آنها وجود ندارد. ساید توج 

در ادام  ضریب همبستگی پیرسون سرای هریک از فرضیات تشریح می  .ین زمین  نداردمنفی تاثیری در ا است و عالمت مثبت یا

 گردد.

دانش در شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش محوور رابهوه    و علم سازی فرضیه اول: تجاری

 دارد.

  در این آزمون فرضی  آماری س  صورت زیر سیان می گردد :
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H0: Ƥ =0 

H1: Ƥ ≠0 

دانش در شرکت های دانش سنیان و  و علم سازی تااریسین س  این صورت سیان می گردد ک    H1سرای آزمون فرضی    فرضی  

دانش در شرکت هدای   و علم سازی تااری سینس  این صورت ک    H0همبستگی وجود دارد و فرم  توسع  اقتصاد دانش محور

 همبستگی وجود ندارد  سیان می گردد.  دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور 

 شاخصه ها متغیرها
 علم سازی تجاری

 دانش و

توسوووعه اقتصووواد 

 دانش

 و علوم  سوازی  تجاری

 دانش

 0.602 1 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 0 0.000 
 092 092 تعداد

 توسعه اقتصواد دانوش  

 محور

 1 0.602 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 0.000 0 
 092 092 تعداد

سدست آمد  و از آناایی ک  مقددار معیدار    26620همانطور ک  از خروجی نرم افزار مشخص می ساشد ضریب همبستگی پیرسون 

می ساشد  می توان گفت ک  این ضریب همبستگی معنادار می ساشدد و در   2625سدست آمد  و کوچکتر از  26222( Sigتصمیم)

 ارتباط معناداری وجود دارد. دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محوردانش در شرکت های  و علم سازی تاارینتیا  

پایدار در شورکت هوای دانوش بنیوان و توسوعه       مشاغل و محصول به ایده ها تبدیل و فرضیه دوم: جذب

 اقتصاد دانش محور رابهه دارد.

  در این آزمون فرضی  آماری س  صورت زیر سیان می گردد :

H0: Ƥ =0 

H1: Ƥ ≠0 

پایددار در   مشداغ   و محصدو   س  اید  ها تبدی  و جذبس  این صورت سیان می گردد ک  سین   H1سرای آزمون فرضی    فرضی  

 تبددی   و جدذب سین س  این صورت ک    H0همبستگی وجود دارد و فرم شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور 

همبستگی وجدود نددارد  سیدان مدی      دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محورپایدار در شرکت های  مشاغ  و محصو  س  اید  ها

 گردد.  

 شاخصه ها متغیرها
ایده  تبدیل و جذب

 محصول به ها

توسوووعه اقتصووواد 

 دانش

 و جووووووذب

 ایده ها تبدیل

ضدددریب همبسدددتگی 
 پیرسون

1 0.557 

Sig 0 0.000 
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 092 092 تعداد محصول به

توسووووووعه 

 اقتصاد دانش

ضدددریب همبسدددتگی 
 پیرسون

0.557 1 

Sig 0.000 0 
 092 092 تعداد

 

 

سدست آمد  و از آناایی ک  مقددار معیدار    26015همانطور ک  از خروجی نرم افزار مشخص می ساشد ضریب همبستگی پیرسون 

می ساشد  می توان گفت ک  این ضریب همبستگی معنادار می ساشدد و در   2625سدست آمد  و کوچکتر از  26222( Sigتصمیم)

ارتبداط  پایدار در شرکت هدای داندش سنیدان و توسدع  اقتصداد داندش محدور         مشاغ  و محصو  س  اید  ها تبدی  و جذبنتیا  

 معناداری وجود دارد.

 شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش محور رابهه دارد. در ثروت و علم افزایی فرضیه سوم: هم

 در این آزمون فرضی  آماری س  صورت زیر سیان می گردد : 

H0: Ƥ =0 

H1: Ƥ ≠0 

 

در شرکت هدای داندش سنیدان و     ثروت و علم افزایی همس  این صورت سیان می گردد ک  سین   H1سرای آزمون فرضی    فرضی  

در شدرکت هدای    ثدروت  و علدم  افزایی همس  این صورت ک  سین   H0همبستگی وجود دارد و فرم توسع  اقتصاد دانش محور 

 وجود ندارد  سیان می گردد.  دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور

 

 شاخصه ها متغیرها 
 و علووم افزایووی هووم

 ثروت

توسوووعه اقتصووواد 

 دانش

 و علم افزایی هم

 ثروت

 26659 1 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 26222 26222 
 092 092 تعداد

توسووعه اقتصوواد 

 دانش

 1 26659 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 26222 26222 
 092 092 تعداد

 



 کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری

International Conference on Management,Business & Accounting 
MBA2017.com 

 

Mba2017.com 
 

سدست آمد  و از آناایی ک  مقددار معیدار    2.659همانطور ک  از خروجی نرم افزار مشخص می ساشد ضریب همبستگی پیرسون 

می ساشد  می توان گفت ک  این ضریب همبستگی معنادار مدی ساشدد و در    2625سدست آمد  و کوچکتر از  2622( Sigتصمیم)

 ارتباط معناداری وجود دارد.در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور  ثروت و علم افزایی همنتیا  سین 

در شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانوش محوور    آموختگان دانش هارم: توانمندسازیفرضیه چ

 رابهه دارد.

 در این آزمون فرضی  آماری س  صورت زیر سیان می گردد : 

H0: Ƥ =0 

H1: Ƥ ≠0 

در شدرکت هدای داندش     آموختگدان  دانش س  این صورت سیان می گردد ک  سین توانمندسازی  H1سرای آزمون فرضی    فرضی  

 آموختگدان  داندش  توانمندسازی س  این صورت ک  سین هم  H0سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور همبستگی وجود دارد و فرم 

 در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور وجود ندارد  سیان می گردد.  

 شاخصه ها متغیرها
 دانوش  توانمندسازی

 آموختگان

توسوووعه اقتصووواد 

 دانش

 توانمندسووووازی

 آموختگان دانش

 26550 1 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 26222 26222 
 092 092 تعداد

توسووعه اقتصوواد 

 دانش

 1 26550 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 26222 26222 
 092 092 تعداد

 

و از آناایی ک  مقددار معیدار   سدست آمد   26550همانطور ک  از خروجی نرم افزار مشخص می ساشد ضریب همبستگی پیرسون 

می ساشد  می توان گفت ک  این ضریب همبستگی معنادار مدی ساشدد و در    2625سدست آمد  و کوچکتر از  2622( Sigتصمیم)

 در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور ارتباط معناداری وجود دارد. آموختگان دانش نتیا  سین توانمندسازی

در شرکت هوای دانوش بنیوان و توسوعه       نوآوریها جهت در دهی سمت و هدایت حمایت،فرضیه پنجم:  

 اقتصاد دانش محور رابهه دارد.

 در این آزمون فرضی  آماری س  صورت زیر سیان می گردد : 

H0: Ƥ =0 

H1: Ƥ ≠0 
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در   نوآوریهدا  جهدت  در دهدی  سدمت  و هددایت  حمایت س  این صورت سیان می گردد ک  سین   H1سرای آزمون فرضی    فرضی  

 و هددایت  حمایدت  س  این صدورت کد  سدین      H0همبستگی وجود دارد و فرم شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش 

 وجود ندارد  سیان می گردد.  در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش   نوآوریها جهت در دهی سمت

 شاخصه ها متغیرها
 و هووودایت حمایوووت،

 دهی سمت

توسوووعه اقتصووواد 

 دانش

 و هدایت حمایت،

 دهی سمت

 2.392 1 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 26222 26222 
 092 092 تعداد

توسووعه اقتصوواد 

 دانش

 1 2.392 ضریب همبستگی پیرسون

Sig 26222 26222 
 092 092 تعداد

سدست آمد  و از آناایی ک  مقددار معیدار    2.392همانطور ک  از خروجی نرم افزار مشخص می ساشد ضریب همبستگی پیرسون 

می ساشد  می توان گفت ک  این ضریب همبستگی معنادار مدی ساشدد و در    2625سدست آمد  و کوچکتر از  2622( Sigتصمیم)

ارتبداط معنداداری   در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش   نوآوریها جهت در دهی سمت و هدایت حمایت نتیا  سین 

 جود دارد.و

 گیریبحث و نتیجه-7
 سازار صحن  از کند تولید خود جهانی رقبای از ساالتر کیفیت سا ارزانتر  سریعتر  نتواند ک  سازمانی هر امروز  کار و کسب دنیای در 

 سگیرندد   سهدر   خدود  انسانی هایظرفیت تمامی از ک  کنند عم  توانندمی هاییسازمان رقاست پر میدان این در. شد خواهد حذف
 اصدرار  اسدت  دستوری و مراتبی سلسل  هایسیستم سر مبتنی ک  مدیریت سنتی الگوهای از استفاد  سر همچنان ک  هاییسازمان

 سد   نظدر . کندد  تغییدر  ساید لزوماً نیز انسانی  مناسع مدیریت کار  و کسب محیط تغییر واسط  سرد. س  نخواهند جایی س  را  ورزندمی
 آیندد  . کندد  تغییدر  سایدد  شدرکت  آیند   در اثرگذار تصمیمات اتخاذ و تغییرات محیط  سینی پیش تغییرات  س  پاسخگویی ضرورت
 در کدافی  داندش  کسدب  و پذیری انعطاف رو این از. آمد خواهد پیش چ  ک  کنیم تعیین است مشک  و است سینی پیش غیرقاس 
شرکت های دانش سنیان در اقتصداد  پژوهش حاضر سا هدف سررسی و تحلی   .است مهم هاقاطعیت عدم این س  پاسخگویی جهت

معاوندت علمدی و فنداوری    نفر از خبرگان حوز  مددیران ارشدد و میدانی در     092متشک  از  دانش محور می ساشد. جامع  آماری
استدایی آمدار توصدیفی    در این پژوهش در سخشمی ساشند. ریاست جمهوری و سرخی از شرکت های دانش سنیان در استان تهران

جهت ارزیاسی ارائ  گردید  و سپس سا استفاد  از تحلی  های آماری مد  مفهومی تحقیق سررسی شد تا وضعیت فرضیات تددوین  
شد  مشخص شود. نتایج محاسبات نشان داد  است ک  هم  فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند و مسدئوالن مرسوطد  سایدد    

   حقوق دانان و وکال و تقویت مناسع انسانی نمایند.توج  ویژ  ای در حوز

 

 پاسخ به فرضیات

دانش در شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانوش محوور رابهوه     و علم سازی : تجاریاو فرضیه 

 دارد.
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مرسدوط سد     Pساشد. ک  نشان از تایید این فرضی  دارد و همچنین مقدار می 26620ضریب رگرسیونی مرسوط س  این فرضی  

 توان گفتمی 99/2سناسراین سا اطمینان ساشد. است ک  این گوا  دیگری سر تایید این فرضی  می 223/2از  ترکوچکاین فرضی  
 دانش در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور راسط  دارد و علم سازی تااری

دار در شورکت هوای دانوش بنیوان و توسوعه      پای مشاغل و محصول به ایده ها تبدیل و فرضیه دوم: جذب

 اقتصاد دانش محور رابهه دارد.

مرسدوط سد     Pساشد. ک  نشان از تایید این فرضی  دارد و همچنین مقدار می 26559ضریب رگرسیونی مرسوط س  این فرضی  

 توان گفتمی 99/2سا اطمینان سناسراین ساشد. است ک  این گوا  دیگری سر تایید این فرضی  می 223/2از  ترکوچکاین فرضی  
 .پایدار در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور راسط  دارد مشاغ  و محصو  س  اید  ها تبدی  و جذب

 در شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش محور رابهه دارد. ثروت و علم افزایی فرضیه سوم: هم

مرسدوط سد     Pساشد. ک  نشان از تایید این فرضی  دارد و همچنین مقدار می 26659 ضریب رگرسیونی مرسوط س  این فرضی 

 توان گفتمی 99/2سناسراین سا اطمینان ساشد. است ک  این گوا  دیگری سر تایید این فرضی  می 223/2از  ترکوچکاین فرضی  
 راسط  دارد. در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور ثروت و علم افزایی هم

در شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانوش محوور    آموختگان دانش فرضیه چهارم: توانمندسازی

 رابهه دارد.

مرسدوط سد     Pساشد. ک  نشان از تایید این فرضی  دارد و همچنین مقدار می 26550ضریب رگرسیونی مرسوط س  این فرضی  

 توان گفتمی 99/2سناسراین سا اطمینان ساشد. است ک  این گوا  دیگری سر تایید این فرضی  می 223/2از  ترکوچکاین فرضی  
 در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور راسط  دارد آموختگان دانش توانمندسازی

ن و توسوعه  در شرکت هوای دانوش بنیوا     نوآوریها جهت در دهی سمت و هدایت فرضیه پنجم:  حمایت،

 اقتصاد دانش محور رابهه دارد.

مرسدوط سد     Pساشد. ک  نشان از تایید این فرضی  دارد و همچنین مقدار می 26392ضریب رگرسیونی مرسوط س  این فرضی  

 فتتوان گمی 99/2سناسراین سا اطمینان ساشد. است ک  این گوا  دیگری سر تایید این فرضی  می 223/2از  ترکوچکاین فرضی  
 در شرکت های دانش سنیان و توسع  اقتصاد دانش محور راسط  دارد.  نوآوریها جهت در دهی سمت و هدایت حمایت 

  

 

 های پژوهشمحدودیت

توان از نتایج دنبا  دارد ولی این مطلب سدان معنی نیست ک  نمیمعموالً اناام هر تحقیق موانع  مشکالت و محدودیتهایی را س 

استفاد  نمود و یا تاثیر قاس  توجهی سر ارزش آن تحقیقات داشت  ساشد. ولی از آنادایی کد  اشدار  سد  مشدکالت و      آن تحقیقات 

 شود :های تحقیق سرای آشنایی مخاطبان و استفاد  کنندگان الزم است در زیر س  سرخی موارد اشار  میمحدودیت

 و متعددد  فندون  سدا  کارشناسان و مدیران محدود آشنایی مورد سررسی  اسعاد گستردگی و موضوع سودن جدید س  توج  سا .3

 میگردد. محسوب پژوهش های محدودیت از مختلف  های شاخص امتیازدهی س  دشواری
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هدای سداختاری  فرهنگدی و    جامع  مورد مطالع  در این تحقیق در یک سازمان مالی سود  است. لذا سا توج  س  تفداوت  .0

پذیر نیست و یا در صورت تشداسهات تعمدیم سایدد سدا     ها امکانن س  سایر سازمانهای دیگر تعمیم نتایج آفردی سازمان

 احتیاط صورت پذیرد.

 5ها است و اعتبار آن محدود س  دور  زمانی کوتدا  مددت)  های تحقیق فقط محدود س  مدت زمان جمع آوری داد یافت  .1

این تحقیق تدأثیر گذاشدت  و موجدب تغییدر     سا  آیند ( است و گذشت زمان ممکن است سر متغیرهای مورد مطالع  در 

 نتایج شود.

هدای ایدن روش مددت زمدان طدوالنی      پرسشنام  این پژوهش س  صورت حضوری تکمی  شد  است. یکدی از ضدعف   .3

کند. همچنین در این روش ساتوج  س  مشغل  کداری زیداد   سرگشت پرسشنام  هاست ک  در روند پژوهش خل  ایااد می

 دن پرسشنام  صرفنظر کنند.افراد ممکن است از پر کر

 قانونی جهت دریافت و استخراج اطالعات مقررات وجود .5

 

 پیشنهادات
 آموزشی های دور  سرگزاری طریق از شد  واگذار کاری حوز  در کارکنان سازمانی و شغلی دانش افزایش .6

 سرای حلی را  پی در و سدانند خود اشتباهات مسئو  را خود کارکنان کلی  اینک  تا سازمان در خودکنترلی فرهنگ ایااد .9

 .ساشند آن

. گدردد  تدوین سازمان مختلف های سخش سرای سازمان انداز چشم و اهداف ماموریت  سراساس کاری و اخالقی منشور .2

 و کداری  ذهنیدت  راسدتای  در شدرکت  هایآرمان و هافعالیت ک  دهند اطمینان کارمندی هر س  ساید شرکت منشورهای

 است کارمندان مالی

 .گیرد قرار افراد کلی  توج  و تاکید مورد سازمانی های ارزش س  احترام و قانونمندی فرهنگ .9

 سهبدود  کدار   رواسط در اعتماد و اعتبار افزایش سازمانی  تعالی س  رسیدن جهت کارمد نظام و ارزشیاسی های نظام تدوین .32

  کار  اناام وضوح افزایش کارکنان  سین در کار محیط شرایط

 را خداص  مورد یک و نمود  گیری تصمیم تا شود داد  اجاز  آنها س  ک  شد خواهند تر خالق شرایطی در سازمانی افراد .33

 . سرسانند اتمام س  سپس و اناام س  چگون 

 افدراد  اغلب صبوری تداوم سرای لیکن داد  اناام انگیز هیاان و جالب سطور را خود وظایف توانند می سازمان کارکنان .30

 و دائمدی  اراد  و عزم یک ایااد. داشت  اهمیت مهم افراد از گروهی یا سازمان سرای آنها فعالیت ک  نمایند احساس ساید

 سازار در رقاست سرای را الزم توانمندی ک  این هدف سا خدمات یا کاالها تولید در کیفیت ارتقاء سرای مدیریت  در مستمر

 وجدود  سد   هدم  جدیدد  اشتغا  آن سر عالو  و سماند پایدار و ساقی خود قوت س  موسس  و شرکت تاارت و آورد دست س 

 .آورد

 سطدور  و زنندد  نمدی  جدا  در هرگدز  شرکت کارکنان ترتیب سدین موسس   در خدمت ضمن آموزش روش مداوم استقرار .31

 شوند می جدید های یافت  یا و روز اطالعات س  ماهز   دائمی

 کارکنان در انگیزش و تعهد ایااد .33
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 پیشرفت  تاهیزات و تکنولوژی از استفاد  .35

 کیفی های نظام و اسزارها کارگیری س  .36

 کد   شدود  می تقویت زمانی واقعی طور س  خالقیت لیکن نمود خواهد تقویت را خالقیت   سرپرستی تشویق قطع سطور .39
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