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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to identify the indices of creation and development of 

knowledge-based companies in the fields of humanities. 
Methodology: This is a descriptive and quantitative study. The statistical population of the 

present study included experts, experts, and expert managers based in Khuzestan province who 

were active in knowledge and commercialization companies. The researcher-made 

questionnaire was randomly distributed among 160 subjects who were selected through a census 

method. Since the population size is equal to the sample size, the whole number method was 

used. In the questionnaire, the relationships between the elements and the identification of 

indices were analyzed using Smart PLS3 software and the indices were ranked using SPSS 25 

software and the results were tested using Kendall's coefficient of correlation. 
Findings: To achieve the goal of the present study, in the first step, with comprehensive library 

studies and evaluation of the results of relevant past studies, a number of dimensions and 

indicators of creation and development of knowledge-based companies in the humanities were 

identified and extracted. In the second step, using the Delphi method and distributing a 

mailto:Hoda_roumezi@yahoo.com
mailto:bahmaeeleila@gmail.com
mailto:Nasiri18100@gmail.com


 10                                                                                                        0شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانی کتابداری و اطالع

researcher made questionnaire among 20 experts who were experts in the field of knowledge-

based economy, another group of dimensions and indices were extracted. Then, by combining 

the results of these two steps, the final effective components were developed. The results of the 

research showed that six main indices and 22 sub-indices influence the creation and 

development of knowledge based companies in the fields of humanities. The results of ranking 

the indices of establishing and development of knowledge-based companies in the humanities 

showed that the indice of educational and research activities is the most important and the indice 

of publishing and disseminating knowledge is the least important. 
Conclusion: The results showed that the research indices are as follows: Educational and 

research activities index, Management and policy index, Platform and infrastructure index, 

Communication and scientific networks index, Knowledge dissemination and dissemination 

index. The overall result showed that the humanities could be the catalyst for commercialization 

in the creation and development of knowledge-based companies. Knowledge-based companies 

also provide an opportunity for the humanities to depart from the theoretical field and play a 

role in the application of humanities in the field of practice and the real environment of society. 

Finally, a model of indicators and factors for the creation and development of knowledge-based 

companies in the fields of humanities was presented. The obtained model states that all these 

indicators are necessary for the success of the applied approach of the humanities in the 

knowledge-based companies and in the absence of any of these indicators, commercialization 

and application of the humanities can be challenged. The obtained model indicates that all 

indices are necessary for the success of the approach to the application of humanities in 

knowledge-based companies; the absence of any of these indicators can challenge the 

commercialization and application of the humanities. It is recommended to strengthen the 

approach of application in the humanities compared to other natural sciences. 
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 چکیده
 انسانی صورت پذیرفت. ی علومها رشتهبنیان در  ی دانشها شرکته ایجاد و توسع های شاخصشناسایی  هدف باپژوهش حاضر  هدف:

و مدیران متخصص  صاحبنظرانآماری پژوهش حاضر شامل متخصصان،  هاین پژوهش از نوع توصیفی و به صورت کمی اجرا شد. جامع ی:شناس روش

نفر  061ساخته به صورت تصادفی بین  محقق هپرسشنام ت داشتند.سازی فعالی بنیان و تجاری های دانش شرکت هنیزم درمستقر در استان خوزستان بود که 
ماری استفاده شد. در ش حجم جامعه با حجم نمونه برابر است از روش تمام که آنجا ازبودند، توزیع شد.  شده انتخابشماری  تحقیق که به روش تمام هنمون

انجام  52 هنسخ SPSSافزار  ها با استفاده از نرم بندی شاخص و رتبه Smart PLS3افزار  ها با استفاده از نرم پرسشنامه، روابط بین عناصر و شناسایی شاخص
 شد و نتایج با استفاده از ضریب هماهنگی کندال در معرض آزمون قرار گرفتند.

 دارند. ریتأثانسانی  ی علومها رشته بنیان در های دانش شرکت هفرعی بر ایجاد و توسع شاخص 55نتایج تحقیقات نشان داد که شش شاخص اصلی با  ها: یافته

انسانی به ترتیب اهمیت به شرح زیر است:  ی علومها رشتهبنیان در  ی دانشها شرکتایجاد و توسعه  های شاخص دهد یمنتایج پژوهش نشان ی: ریگ جهینت

ی علمی، شاخص نشر ها شبکهاخص ارتباطات و ، شها زیرساختی، شاخص بسترها و گذار استیسی آموزشی و پژوهشی، شاخص مدیریت و ها تیفعالشاخص 
بنیان باشد. همچنین  های دانش شرکت هسازی در ایجاد و توسع تواند پیشران تجاری انسانی می کلی نشان داد که علوم هو اشاعه دانش و شاخص نوآوری. نتیج

انسانی در  ی علومها رشتهالت نظری فاصله بگیرد و با کاربردی کردن که از ح کند یمانسانی فراهم  ی علومها حوزهبنیان این فرصت را برای  ی دانشها شرکت
انسانی ارائه  ی علومها رشتهبنیان در  ی دانشها شرکتو عوامل ایجاد و توسعه  ها شاخصمدل  تینها درعمل و محیط واقعی جامعه، ایفای نقش کند.   عرصه
 گردید.

 

 .ی دانش، اقتصاد مقاومتیساز یتجارها،  انی، شناسایی شاخصانس بنیان، حوزه علوم های دانش شرکت :ها کلیدواژه

 نوع مقاله: پژوهشی
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 مقدمه

ویژگی این عصر  نیمهمترمحور است.  روزه جهان در حال عبور از دوران اقتصاد صنعتی به عصر اقتصاد دانشام

تولید دانش )پژوهش(،  جمله ازی دانشی ها تیفعالی اقتصادی بر انواع ها تیفعال همبتنی بودن کلی توان یمرا 

( و استفاده از آن )نوآوری( دانست توزیع دانش )آموزش(، ترویج دانش )انتشارات(، تبدیل دانش )اختراع

وری  (. نقش علم و دانش در رشد ملی به دلیل ایجاد تخصص و ارتقای بهره3131)شیخان و بختیاری نژاد، 

 زا در این توسعه جایگاهی حیاتی دارد. عاملی درون به عنواناست و  توجه موردکل عوامل تولید، همواره 

(. گرایش به 3131و حیدری،  پور عزتاست ) شده  لیتبد ریکارناپذانسازی دانش به ضرورتی  امروزه تجاری

( 6002وارش ) های گوناگون شده است. و فرم ها شکلسازی دانش در  تولید سرمایه از دانش موجب تجاری

که انباشت ثروت مکمل از راه حرکت به سمت کاربردی کردن دانش و افزایش فناوری شرط  کند یمبیان 

 (.3132، و توسعه مداوم است )مشیری اصلی رسیدن به رشد

نوع جدیدی از اقتصاد، نوع جدیدی از مدیریت یعنی مدیریت مبتنی بر  به عنوانبنیان،  اقتصاد دانش

. این یک اقتصاد مبتنی بر دانش و طلبد یمبنیان را  و نوع جدیدی از شرکت یعنی شرکت دانش دانش

 .(6036، 3)توکن دیآ یم حساب بهای رفاه و ایجاد مشاغل دانش عامل کلیدی بر هکه در آن سرمای هاست دهیا

های اخیر در سطح جهان حاصل  های صنعتی طی دهه ها و پیشرفت دهد نوآوری ها نشان می بررسی

دانش  ها آنهایی که در  (. شرکت3131فر،  بنیان بوده است )ناصحی های دانش شرکت ههای نوآوران فعالیت

جانبه بوده است. این یعنی، تبدیل  همه ه، تولید ثروت، رشد اقتصادی و توسععامل اصلی ایجاد ارزش افزوده

عنوان   بنیان به های دانش گردد. امروزه شرکت های مختلف می دانش به کاال یا خدمت که موجب رفع نیازمندی

افزایی  هم ها در (. این شرکت3131، دیگرانپور و  کارخانه تبدیل دانش به کاال یا خدمت فعالیت دارند )قلی

سازی نتایج تحقیق و توسعه در  محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری اقتصاد دانش هعلم و ثروت، توسع

خود نقش مهمی در رشد و  هسازی دستاوردهای علمی و فناوران های برتر نقش دارند و با تجاری فناوری هحوز

الگوی  بر اساسبنیان  های دانش شرکت (.3131، دیگرانکنند )خیاطیان و  اقتصادی بازی می هتوسع

و در عمر کوتاه خود به پایدارترین  اند گرفته شکل محور دانشاز اقتصاد  متأثرپراگماتیسم و با رویکردی کیفی 

 .اند شدهاقتصادها در جهان مبدل 

های کوچک و متوسط،  های مناسبی برای استقرار شرکت محیط ،های علم و فناوری مراکز رشدی و پارک

ها به  پژوهشی هستند که در تعامل سازنده با یکدیگر و دانشگاه مؤسساتواحدهای تحقیق و توسعه صنایع و 

های علم و فناوری شامل بازارسنجی،  های پارک فعالیت مهمترینهای فناوری اشتغال دارند.  فعالیت

 
1. Tocan 
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دسازی، تدوین دانش فنی، سازی، طراحی صنعتی، استاندار پردازی، پژوهش علمی، طراحی مهندسی، نمونه ایده

تولید  ههای بعدی برای تحقق محصوالت فناوری در عرص سازی، فروش و پشتیبانی ثبت مالکیت فکری، تجاری

پارک علم و فناوری در  11مرکز رشد و  330صنعتی همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی است. اکنون 

شرکت  1000که از این تعداد ستند هشرکت مستقر  1100ها  سراسر کشور وجود دارد و در این پارک

 بنیان هستند. دانش

 توان ینمی دانش بشری، دیگر ها حوزهسازی و تسری آن به دیگر  تجاری هبا توجه به سیال بودن حوز

دانشی خاص و اغلب علوم پایه دانست )بیرانوند و  هسازی دانش را در یک یا چند حوز مباحث مربوط به تجاری

با  ها آن تر کینزدماهیت این علوم و ارتباط  بنا برعلوم طبیعی  دردانش به فناوری (. تبدیل 3133، دیگران

 ه، اما در حوزاند متمرکزشدهبیشتر در این حوزه  ها پژوهشاست؛ به همین دلیل،  تر ملموسو  تر آسانصنعت 

طور که در این  نعلوم انسانی بنا بر ماهیت پژوهش توان تولید فناوری محصوالت، تولید دانش و دانش فنی آ

(. علمی کردن علوم انسانی و 3132علوم وجود دارد، چندان همپای سایر علوم گسترش نیافته است )پایا، 

ی واقعی ها تیموقعدست یافتن به قوانین مستحکم مانند سایر علوم تا حد زیادی به کاربرد نتایج این علوم در 

 شود یمی علوم انسانی ها پژوهشی ساز یربردکازندگی بستگی دارد. همین امر سبب تقویت و توجیه 

بر علوم انسانی گامی  دیتأکویژه با   ها به اندازی مراکز رشد در دانشگاه (. ایجاد و راه6002، دیگرانو  3)الندری

اما با ؛ (3136جمشیدی، اکبری،  مؤذنرود )شهنازی،  مهم در راستای کاربردی کردن علوم انسانی به شمار می

بشری، به مسئله  هپیشران رشد و پیشرفت جامع عنوان  بهجایگاه علوم انسانی و اجتماعی  و تیاهموجود 

توان با بررسی این موضوع  که می آن  توجهی نشده است. حال ها حوزهی پژوهش در این ها افتهی یساز یکاربرد

هایی وجود  ماعی، رشتهعلوم انسانی و اجت هبنیان پرداخت. باید توجه داشت در حوز های دانش شرکت هبه توسع

 توان با به به جامعه خدمات داد. در این راستا می ها آنرا تجاری کرد و به کمک  ها آنتوان دانش  دارد که می

های علوم  بنیان در رشته های دانش شرکت هی اصلی ایجاد و توسعها شاخصهای مناسب،  کارگیری مدل 

 ی زیر پاسخ دهد:ها پرسشصدد است تا به انسانی را شناسایی و ارائه داد. پژوهش حاضر در

 اند؟ های علوم انسانی کدام بنیان در رشته های دانش و عوامل ایجاد و توسعه شرکت ها شاخص .3

های علوم انسانی چگونه  بنیان در رشته های دانش و عوامل ایجاد و توسعه شرکت ها شاخصی بند رتبه .6

 است؟

 

 

 
1. Landry 
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 مبانی نظری پژوهش

 بنیان ی دانشها شرکت

منظوور تبودیل پایودار دانوش بوه ثوروت         به محور دانش وکار کسبحقوقی که با ایجاد  مؤسساتو  ها شرکته ب

ی هوا  شورکت های تحقیق و توسعه هستند،  یتفعالمبتنی و همراه با  ها آنهای اقتصادی  یتفعالشده و   یلتشک

المللوی، مفواهیم    ینبو در ادبیوات  (. 6030، 3بنیان ی دانشها شرکتشود )قانون حمایت از  یمبنیان گفته  دانش

 یهوا  سوازمان » و «1رنوده یادگی یهوا  سوازمان » ،«1نیآفور دانوش  یهوا  شورکت » ،«6انیو بن دانوش  یها سازمان»

 ،یفنواور  و قوات یتحق علووم،  وزارت. بور اسواس تعریوف    هستند یمعن هم انیبن دانش یها سازمان با «1هوشمند

محمودی،  )باشود   انیدانشوگاه  ایو دانشگاه، پژوهشوگاه  است که سهام آن متعلق به  یشرکت انیبن دانش شرکت

مطرح بووده   توسعه  حال درعنوان موتور توسعه اقتصادی کشورهای   بنیان به های دانش (. فعالیت شرکت3131

زایی و تسهیل محیط کارآفرینی برشمرده شوده اسوت. توجوه بوه مزیوت شوبکه        اصلی اشتغال منشأعنوان   و به

کنود   ها عالوه بر خودباوری، به خودکفایی در کشور نیز کمک موی  ی کاهش وابستگیبنیان برا های دانش شرکت

پوور،   باشد )تاری، مورادی و ابوراهیم   مؤثرتواند برای اهداف اقتصاد مقاومتی  پذیر، می و در محیط نوآور و ریسک

رت بواال و  : مهوا جملوه  ازبنیوان در مقایسوه بوا دیگور صونایع دارای تمایزهوایی        دانوش  یوکارها کسب(. 3131

تحصیالت عالی نیروی کار، سطح باالی تحقیق و توسعه، گرایش زیاد به صوادرات، دارا بوودن درصود بواالیی از     

های سود ناخالص بواال   فکری(، محصوالت و خدمات با منحنی عمر کوتاه و حاشیه ههای نامشهود )سرمای دارایی

ین و نقش کلیودی دانوش در تولیود    اقتصاد نویی در گونه دانا تحول انقالب(. 6036، 2دیگرانهستند )سمپایو و 

طوری که دیگر حجم تولیود، معیوار دقیقوی بورای      محصوالت، چهره اقتصاد را به کلی دگرگون ساخته است به

بنیوان، معیوار    سنجش توان اقتصادی یک کشور نیست، بلکه میزان تولید و صادرات دانش و محصووالت دانوش  

گردد. کارشناسان پایدارترین رشد اقتصوادی در جهوان    یمشور محسوب نوینی برای سنجش قدرت ملی یک ک

ی هوا  شورکت دانند و در این بین، نیروی محورک ایون اقتصوادها     یممحور  امروز را مربوط به اقتصادهای دانایی

 (.3131پور هریس، بنیان هستند )جباری کوچک دانش

 

 

 
1. Supportive Rules in knowledge-based company 

2. Knowledge-Based Organization (KBO) 
3. Knowledge Creating Company 

4. Learning Company 

5. Intelligent Organization 

6 .Sampaio et al 
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 علوم انسانی

های مشترکی از تجارب انسانی  بخش هیرنددربرگ یرگذارتأثده و معرفتی گستر هعنوان یک حوز  علوم انسانی به

کند. علوم این حوزه، آگاهی ما را نسبت به خود و دیگران  ها را به یکدیگر فراهم می پیوند انسان هاست که زمین

 (.3131بخشند )عزیزی،  های نوینی از جهان، تجارب انسانی را غنا می دهند و با بازکردن دریچه افزایش می

شخصی افراد سودمند است و فاقد آثار عملی برای مسائل و  هشود که علوم انسانی اساساً برای توسع تصور می

، علوم انسانی پشتیبان سایر علوم واقع دراما ؛ (3331، 1موضوعات اجتماعی و اقتصادی افراد است )النکارد

               اجتماعی نیز همین امر است. های علوم انسانی و  دهد و هدف اصلی پژوهش جهت می ها آناست و به 

، انتشار و خرید و فروش را دارد و انتقال قابلعلوم انسانی با توجه به ماهیت خود، قابلیت تبدیل به ارزشی 

 ها دانشگاهسازی سوق داد تا هم  های علوم انسانی را بر همین مبنا به سمت کاربردی و تجاری توان پژوهش می

کنند، جامعه از آن  ای که ایجاد می ز درآمد آن منتفع شوند و هم از طریق ارزش افزودهو مراکز پژوهشی ا

 (.3133، دیگرانمند شود و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد )محمودپور و  بهره

هر کشور برخورداری از علم و  هامروزه، باور عمومی جهانی بر آن است که یکی از محورهای اصلی توسع

علمی در پیشرفت جوامع  ه، نقش توسعها آنای  است و حتی بدون در نظر گرفتن مدل توسعهپیشرفت در آن 

اندازی روشن از جوامع، این امکان را فراهم  چشم هانکارناپذیر است. در این بین علوم انسانی به دلیل ارائ

ع دست یافت که برای ای و نظام افکار بتوان به بینشی جام ها، بنیادهای اندیشه سازد تا با درک فرهنگ می

آن است که  تأملقابل  ه(. همچنین نکت6033، 2تجدید قوای موتور مولد کشورها الزم و ضروری است )لیچ

های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  های اصلی یک جامعه بر رهبری و مدیریت زمینه ستون

 ه؛ بنابراین زمانی که در یک جامعه از توسعگیرند این علوم جزء علوم انسانی قرار می هاستوار است و هم

های  عرصه ههم رأسعلوم انسانی در  هشود، توجه به توسع علمی صحبت می هجانبه و دستیابی به توسع همه

شاید به همین علت است که جلب نظر توده مردم نسبت به اهمیت و اعتبار علوم انسانی . گیرد علم قرار می

توان تا حدودی ناشی از  یمسازی را  دم حرکت علوم انسانی به سمت فناوری(. ع3330، 3ضرورت دارد )هوکر

میان علم  هی اخیر رابطها سالعدم شناخت و تفاوت قائل نشدن بین علم و فناوری در علوم انسانی دانست. در 

ید صورت عملی بسیار دشوار و شا  و فناوری چنان نزدیک و درهم تنیده شده که به تفکیک قلمرو هر یک به

 (. 3132در مواردی حتی ناممکن شود )پایا، 

اثری است  هیرنددربرگسازی در علوم انسانی در معنای وسیع کلمه  در این پژوهش واژه تجاری و کاربردی

 
1. Lancard 

2. Leach 

3. Hooker 
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ی از بردار بهرهکه دارای ارزش بازاری باشد یعنی حداقل یک نفر تمایل داشته باشد برای دیدن، شنیدن و یا 

به هنگام معرفی به مخاطب کاربرد و یا اثر مشخصی داشته باشد )گودرزی و  ؛ ونماید آن اثر مبلغی را پرداخت

 (.3133خالویی، 

 

 ها ها و شاخص مدل

 همطالعه را تقویت کرده و با ارائ ههای مفهومی در تئوری مدیریت، درک یک موضوع یا مفهوم یا حوز چارچوب

طور که اشاره شد نبود یک   (. همان3131اسی، کند )عب گیری و اقدام را پشتیبانی می ساختار، تصمیم

حاضر با  هسازی تحقیقات علوم انسانی خالئی است که در ادبیات وجود دارد؛ لذا، مطالع چارچوب جامع تجاری

ها و تطبیق و تلفیق  بر آن و نیز شناسایی شاخص مؤثرسازی و بررسی عوامل  شناسایی مراحل فرایند تجاری

نماید. یکی از  سازی علوم انسانی ارائه می رچوب جامعی برای بررسی و تحلیل کاربردینتایج مطالعات قبلی، چا

گیرد که  شکل می سؤالاساس یکی از اهداف تحقیق مبنی بر پاسخگویی به این  ابعاد چارچوب پیشنهادی بر

های  تشرک هواقع ایجاد و توسع اند؟ در بنیان کدام های دانش شرکت هها و عوامل ایجاد و توسع شاخص

 .ها و عواملی است های علوم انسانی دارای چه شاخص بنیان در رشته دانش

 

 پیشینه پژوهش

 پژوهش در داخل هپیشین

بنیان  های دانش شرکت هی متعددی در رابطه با عوامل و موانع ایجاد و توسعها پژوهشنشان داد  ها یبررس

بنیان را از ابعاد  های دانش ی مرتبط با شرکتها زهحو اند داشتهسعی  ها پژوهشیک از این  است. هر شده  انجام

( هدف پژوهش 3133گودرزی و خالویی ) .شود یماشاره  ها آن مهمترینمختلفی ارزیابی کنند که در ادامه به 

در این مقاله تالش خود را راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بیان کردند. 

حامی کارآفرینی و مطالعه دو دانشگاه  بوم ستیادبیات موجود در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، ز شده با بررسی

داخلی و خارجی، راهکارهایی در جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ارائه 

 یها دسی و سپس دانشکدهفنی و مهن یها جامع، ابتدا دانشکده یها که در دانشگاه دهد یگردد. نتایج نشان م

ها در قبال کارآفرینی مقاومت  اما سایر دانشکده کنند یعلوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت اقدام به کارآفرینی م

  .کنند یم

بنیان،  ی دانشها شرکت ریتأثارزیابی » ( در پژوهشی با عنوان3133گشت رودخانی و هاشمی ) عسکری

سازی دانش در  توسعه و کاربردی هدف با« اقتصادی هتوسع روند درهای علم و فناوری  مراکز رشد و پارک
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بنیان و تالش در  ی دانشها شرکت هبنیان به این نتیجه رسیدند که ایجاد و توسع تحقق یک اقتصاد دانش

 توسعه اقتصادی کشور باشد. هکنند نیتضم تواند یمهای علمی  جهت استقرار مراکز رشد و پارک

و به  کند را بررسی میعلوم انسانی  هانتقال دانش در حوز یها و راه یازس یتجار( 3130یی )رضا

و توسعه  یآموز و نظام پاداش، آموزش، مهارت یبند مالی، بودجه یها ها و کمک ها )مانند مشوق محرک

اعتماد  ساختار نهاد علم، نبود مهارت، نبود :( و موانعی )نظیرغیرهها، ارتباط با جامعه و  ها، تغییر نگرش مهارت

پژوهشی نهاد علم و  یها شیو درک متقابل، کمبود بودجه، مسئله مالکیت معنوی، عدم انطباق ذاتی گرا

تولیدی و صنعتی را تسریع یا  یها انتقال دانش علوم انسانی و اجتماعی به بخش توانند ی( که مغیرهصنعت و 

 .کند یکند کنند و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه اشاره م

 بر انیبن دانش یها عملکرد در شرکت یها شاخص یبررس»ای با عنوان  ( در مقاله3130جایی و براتی )ر

و  یشمال ،یخراسان جنوب یها استان انیبن دانش یها : شرکتمطالعه مورداساس مدل منشور عملکرد )

 مؤلفهد که پنج ییدی نشان دادنأت-بنیان با تحلیل عاملی های دانش بررسی عملکرد شرکت هدف با «(یرضو

های  های آن برای سنجش عملکرد شرکت بنیان و همچنین شاخص های دانش منشور عملکرد در شرکت

  بنیان مناسب هستند. دانش

شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد پایدار  هدف با( در پژوهشی 3130زاده، حیدری و میثمی ) نقی

با اطمینان بیشتری قابلیت  مؤثریدند که هفت عامل بنیان نوپا در ایران به این نتیجه رس ی دانشها شرکت

 بیشترینشرکت دارای  مؤسسانی ها یژگیو، بعد ها آنو از میان  اند داشتهرا  ها شرکتتعمیم به سایر 

 ی است.اثرگذار

ی ها حوزهی دانش در ساز یتجارشناسایی راهکارهای توسعه »( در پژوهش 3132) نژاد و یاری قنادی 

نتیجه گرفتند که به کمک  «جتماعی از دیدگاه اساتید این حوزه در دانشگاه شهید چمرانعلوم انسانی و ا

که از  شود یمی علوم انسانی و اجتماعی فراهم ها حوزهی پژوهشی، این فرصت برای ها افتهی یساز یتجار

 کنند. در عرصه عمل و محیط واقعی جامعه ایفای نقش ها پژوهشحالت نظری فاصله بگیرند و با کاربرد 

 

 پژوهش در خارج هپیشین

اند. این مطالعه با  سازی دانش پرداخته ( به بررسی عوامل پیشران و بازدارنده تجاری6033) 3همیلسکی و پاول

 مؤثرعوامل  مهمتریناخیر  هدر یک ده شده منتشرو با بررسی مقاالت  شده  انجاممروری  -رویکردی توصیفی

اساس نتایج  . براند قرارگرفتههای آن، مورد شناسایی  ن موانع و بازدارندهسازی دانش و همچنی بر توسعه تجاری

 
1. Hmieleski & Powell 
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ها و  های دولتی، ارتباط بین دانشگاه گذاری در تحقیق و توسعه، حمایت دست آمده عواملی چون سرمایه  به

ی ساز های تجاری پیشران مهمترینعنوان   تحقیقاتی با صنعت و استفاده از دیدگاه متخصصان به مؤسسات

  عدمو  دانش معرفی و در مقابل، رابطه ضعیف بین صنعت و دانشگاه، عوامل فرهنگی، ضعف قوانین و مقررات

 .اند شده ییشناساسازی دانش  موانع تجاری مهمترینعنوان   کافی از سرمایه فکری به تیحما

د را بررسی و در بنیان دارای رشد زیاد در مالزی و نیوزلن های دانش ( شرکت6032) 3ان جی و همیلتون

این زمینه چهار عامل رقابت، مسئولیت محدود بودن شرکت، سرمایه انسانی محدود و تأمین مالی را از 

 اند. ها برشمرده مشکالت مهم پیش روی رشد شرکت

ی شخصیتی کارآفرینان را بر موفقیت ها یژگیوو  وکار کسب( اثر دو عامل شبکه 6032) 6لوفستن

سال  3شرکت را به مدت  313ی ها دادهوپا مورد ارزیابی قرار داده و برای این کار بنیان ن های دانش شرکت

و پتنت  یگذار متیقبررسی کرده است. سایر عوامل پیشنهادی وی شامل روابط با رقبا، تأمین مالی، راهبرد 

ولیه ( توسعه منابع بحرانی را در سرعت بخشیدن به رشد ا6032) 1میوزو و دیویتودر محصوالت است. 

ی شامل تیم مدیریتی، تأمین مالی ا مجموعهمنابع بحرانی را  ها آن. اند دانسته مؤثربنیان نوپا  های دانش شرکت

 .اند کردهاولیه و توسعه فناوری تلقی 

 

 پژوهش هبندی پیشین جمع

ی توان چنین نتیجه گرفت که مطالعات مختلف با بررسی تعاریف فوق و مرور ادبیات و سوابق پژوهش می 

و در هر یک از  شده  انجامها(  دانشگاه یها تیمأمورعنوان یکی از   بنیان )به های دانش شرکت هتوسع هدربار

است. در برخی از مطالعات،  شده  یبررسخاصی  یها هیزاوبنیان شدن از  سازی و دانش مطالعات، موضوع تجاری

زاده،  ؛ نقی3133گشت رودخانی و هاشمی،  یها پرداختند )عسکر بر تشکیل و توسعه این شرکت مؤثربه عوامل 

بنیان را  های دانش شرکت هبر ایجاد و توسع رگذاریتأثهای  ای دیگر شاخص دسته و (3132حیدری و میثمی،

؛ ان 6033؛ همیلسکی و پاول، 3136، دیگران؛ شیخ و 3130؛ رجایی و براتی،3130اند )صدری،  مطالعه کرده

( در پژوهشی 3130(. برای مثال صدری )6032میوزو و دیویتو،  ؛6032؛ لوفستن، 6032جی و همیلتون، 

بنیان و  ی دانشها شرکتدر عملکرد  ها شاخص نیمؤثرترو  مهمترینبندی  شناسایی و دسته هدف باارزشمند 

به  توانند یم ها شرکتدر ایران به این نتیجه رسید که مدیران  ها شرکتارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد این 

 
1. NG & Hamilton  

2. Lofsten 

3. Miozzo & DiVito 
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قایسه کارایی ساختار خود با سایر رقبا پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود در راستای بهبود نقاط م

 ضعف و حفظ نقاط قوت قدم بردارند.

و شرایطی است که به  رگذاریتأثساز،  ، تمرکز اصلی مطالعات محتوایی شناسایی عوامل زمینهیطورکل  به

رو، ادبیات پژوهش شامل تحقیقاتی   این کند. از بنیان کمک می ای دانشه سازی و ایجاد و توسعه شرکت تجاری

 هبر ایجاد و توسع رگذاریتأثهای  ها و نیز شاخص این شرکت هاست که عوامل کلیدی مرتبط با تشکیل و توسع

 بنیان با های دانش ها در شرکت بنیان را شناسایی کرده است اما بررسی این عوامل و شاخص های دانش شرکت

 است. شده  واقععلوم انسانی مورد غفلت  هسرمای

 

 ی پژوهششناس روش

گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات  ههای کاربردی، از نظر شیو ی حاضر از نظر هدف، جزء پژوهشمپژوهش ک

 که  نیاآوری اطالعات میدانی است. با توجه به  ای و از منظر شیوه جمع پژوهش، کتابخانه هموضوع و پیشین

بنیان  های دانش سازی تحقیقات علوم انسانی در شرکت ها و عوامل تجاری هش حاضر به شناسایی شاخصپژو

 توصیفی است. -پردازد، از نوع روش تحقیق پیمایشی می

و  ها یژگیومحور به بررسی -ابتدا با مرور مبانی نظری و با اتکا به رویکردهای منبعدر این پژوهش، 

راستا،   این است. در شده  پرداختههای اقتصاد مقاومتی  ان و استراتژیبنی ی دانشها شرکت های شاخص

ی آموزشی و پژوهشی، مدیریت و ها تیفعالشاخص ) 2ی با توجه به مبانی نظری مبنی بر ا پرسشنامه

ی علمی، نشر و اشاعه دانش و نوآوری( و با استفاده ها شبکه، ارتباطات و ها زیرساختی، بسترها و گذار استیس

بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان  ی دانشها شرکتتایی طراحی شد.  1طیف لیکرت با دامنه از 

منظور با ارسال پرسشنامه به ایمیل مدیران   همین  به عنوان نمونه آماری در دسترس در نظر گرفته شد. به

امه توزیع شد و تعداد پرسشن 320ی در دسترس، تعداد ها شرکتو مراجعه حضوری به برخی از  ها شرکت

و  ها آنتکمیل گردید. پس از دریافت نظرات  ،توسط مدیران و خبرگان شرکت شده  لیتکمپرسشنامه  301

نهایی پرسشنامه تدوین شد. میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ با  هنسخ، ازین مورداعمال تغییرات 

گیری از  همچنین، بهره محاسبه شد. (SPSS Inc. Chicago, Ill. USA) 61 هنسخ SPSSافزار  استفاده از نرم

مبانی نظری تحقیق و نیز نظر خبرگان و صاحبنظران ضامن روایی پرسشنامه است. برای سنجش پایایی یا 

شاخص سازگاری درونی یعنی آزمون آلفای کرونباخ  مهمترینقابلیت اعتماد، ثبات و سازگاری پرسشنامه، از 

 شده  دادهنشان  3 در جدولو ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش  ایی، رواییاست. پای شده  استفاده

 ت.اس
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 ی تحقیقها مؤلفهو  ها شاخص همگرا روایی و ترکیبی کرونباخ، پایایی آلفای . ضریب0جدول 
میانگین 

 واریانس

 استخراج

 شده

 پایایی

 مرکب

 آلفای

 کرونباخ

میانگین  متغیرها

 واریانس

 استخراج

 شده

 پایایی

 مرکب

آلفای 

 کرونباخ

 متغیرها

016/1 325/1 309/1 
آموزشی و  یها تیفعال

 پژوهشی
 ارتباط دانشگاه با صنعت 909/1 357/1 960/1

111/0 111/0 111/0 
 مدیریت جذب و به

 یریکارگ 
759/1 371/1 366/1 

 یها ارتباطات و شبکه

 علمی

 371/1 371/1 532/1 مدیریت منابع 970/1 300/1 759/1
و توسعه شرکت  ایجاد

 دانش بنیان

 باورپذیری علمی 111/0 111/0 111/0 یاستگذاریمدیریت و س 393/1 309/1 299/1

 یکاستراتژ یزیر برنامه 990/1 301/1 203/1 مرجعیت علمی 996/1 350/1 923/1

 برنامه پژوهشی 300/1 356/1 005/1 مسئولیت اجتماعی 939/1 320/1 317/1

 ها بسترها و زیرساخت 305/1 329/1 619/1 ئولیت علمیمس 605/1 999/1 702/1

 تحقیقات کاربردی 926/1 937/1 692/1 نشر و اشاعه دانش 305/1 320/1 772/1

909/1 307/1 356/1 
علمی و  یها نشست

 ها کنفرانس
 تحول علمی 701/1 951/1 290/1

 یلمللا نیتوسعه تحقیقات ب 392/1 329/1 992/1 نوآوری 939/1 302/1 270/1

 های علمی توسعه قطب 769/1 960/1 690/1 نواندیشی 111/0 111/0 111/0

 توسعه محوری 901/1 996/1 601/1 مراکز علمی ییافزا هم 111/0 111/0 111/0

 توسعه مرزهای دانش 705/1 996/1 732/1 پاسخگویی 111/0 111/0 111/0

 حمایتگری 303/1 327/1 700/1 سازی علمی گفتمان 397/1 321/1 765/1

 سازی فرصت 767/1 930/1 913/1    

 

  ، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در سطح قابلشود یممشاهده  3که در جدول  طور  همان

پرسشنامه از انسجام درونی مناسب و اعتمادپذیری باالیی برخوردار  ،در مجموع دهد یمقبولی بوده و نشان 

 است. 

 هی علمی و شاخص ایجاد و توسعها شبکهباالترین ضریب پایایی به شاخص ارتباطات و  ها اسیمقدر 

نشانگر میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه  AVEبنیان تعلق دارد. معیار  ی دانشها شرکت

 به باالی آن کافی محسوب می شود. 1/0های خود است و مقدار  با شاخص

 



 یعلوم انسانی ها در رشته بنیان دانش یها و توسعه شرکت جادیا و عوامل ها شاخص یبند بهرتشناسایی، تبیین و                  52
 

 های علوم انسانی بنیان در رشته های دانش در راستای ایجاد و توسعه شرکت Q2 معیار و R2خص شا نتایج دو . 2جدول 
Q² ) ضریب تعیین( 

R
2 

 )ضریب تعیین( Q² ابعاد

R
2 

 ابعاد

090/1  926/1 630/1 های آموزشی و پژوهشی فعالیت   996/1  ارتباط دانشگاه با صنعت 

790/1  703/1 099/1 کارگیری مدیریت جذب و به   600/1  های علمی ارتباطات و شبکه 

290/1  927/1 /671 مدیریت منابع   631/1  باورپذیری علمی 

525/1  257/1 092/1 مدیریت و سیاستگذاری   325/1  ریزی استراتژیک برنامه 

630/1  906/1 967/1 مرجعیت علمی   317/1  برنامه پژوهشی 

791/1  905/1 977/1 مسئولیت اجتماعی   679/1  ها بسترها و زیرساخت 

956/1  207/1 070/1 مسئولیت علمی   910/1  تحقیقات کاربردی 

939/1  220/1 509/1 نشر و اشاعه دانش   201/1  تحول علمی 

759/1  320/1 705/1 ها های علمی و کنفرانس نشست   926/1  المللی توسعه تحقیقات بین 

562/1  219/1 027/1 نوآوری   709/1  های علمی توسعه قطب 

265/1  295/1 203/1 یشینواند   302/1  توسعه محوری 

701/1  723/1 901/1 افزایی مراکز علمی هم   020/1  توسعه مرزهای دانش 

922/1  995/1 607/1 پاسخگویی   376/1  حمایتگری 

660/1  996/1 279/1 ارتباط دانشگاه با صنعت   723/1  سازی فرصت 

 
 

قبول   ر دو شاخص در گستره قابلمطالعه در پژوهش حاضر در ه تمامی ابعاد مورد 6با توجه به جدول 

 پاسخگوییو  R2ضریب را در شاخص  ترین قوی 311/0با شاخص  ها های علمی و کنفرانس نشستقرار دارند. 

با ضریب  کارگیری  مدیریت جذب و به Q²های  دارند. در بین شاخص 136/0ترین ضریب را یعنی  یینپا

 .ترین ضریب را دارا هست پایین 313/0با ضریب  هشیهای آموزشی و پژو فعالیت باالترین ضریب و 011/0

 

 آماری هجامعه و نمون

آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی مدیران، متخصصان، کارآفرینان، محققان، مخترعان دانشگاهی و  هجامع

ی از کی دراستان خوزستان )به دلیل در دسترس بودن( بود که حداقل  یها دانشگاهعلمی   اعضای هیئت

بنیان، همکاری با مراکز کارآفرینی،  های دانش سیس شرکتأ، توکار کسبی انداز راهی کارآفرینی مثل اه نهیزم

مقاله یا کتاب مرتبط با کارآفرینی  فیتألهای علمی تحقیقاتی، آموزش کارآفرینی و  مراکز رشد و پارک

نفر که به روش  320ساخته میان  های محقق تعریف شد. پرسشنامه ،دانشگاهی فعالیت و تجربه داشتند

، به دست آمد. با توجه به شده  لیتکم هپرسشنام 301نهایت تعداد  توزیع شد و در وشماری انتخاب  تمام
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سازی معادالت ساختاری، مالحظات  سازی علوم انسانی با روش مدل هدف تحقیق مبنی بر طراحی مدل تجاری

 قرار گرفت. توجه موردمربوط به روش مذکور نیز در انتخاب حجم نمونه 

 

 ها دادهتحلیل  و  روش تجزیه

ها  و آمار استنباطی در نتایج و استنباط داده ها دادهتحلیل   و  در پژوهش حاضر از آمار توصیفی در تجزیه

و با استفاده از برخی پارامترهای  1 هنسخ Smart PLSو  61 هنسخ SPSSافزار  است. با نرم شده  استفاده

. همچنین از ضریب شد ها سنجیده  ها و شاخص هر کدام از مدل هو استفاد ریتأثن مرکزی و پراکندگی، میزا

ی علوم انسانی ها رشتهبنیان در  های دانش شرکت ههای ایجاد و توسع بندی شاخص هماهنگی کندال، برای رتبه

 .است رفته کار  به آمده  دست  بهدر مدل  ها آن ریتأثو تعیین میزان 

 

 ی پژوهشها افتهی

های علوم  بنیان در رشته های دانش و عوامل ایجاد و توسعه شرکت ها شاخص :اول پژوهش سؤال

 اند؟ انسانی کدام

ی و ارزیابی ا کتابخانهی جامع ها یبررسبه منظور دستیابی به هدف پیش روی در مطالعه حاضر، در گام اول با 

بنیان در  های دانش توسعه شرکت ی ایجاد وها شاخصگذشته، تعدادی از ابعاد و مرتبط نتایج مطالعات 

ی از روش دلفی و توزیع پرسشنامه ریگ بهرههای علوم انسانی شناسایی و استخراج گردید. در گام دوم، با  رشته

بنیان، پارک علم و  های دانش ی دولتی، مدیران شرکتها دستگاهنفر خبره که شامل مدیران ارشد  60در میان 

های  ی ایجاد و توسعه شرکتها شاخصبنیان، گروهی دیگر از ابعاد و  دانش هحوز نظران صاحبفناوری و 

های علوم انسانی از دیدگاه خبرگان استخراج گردید. سپس با تلفیق نتایج این دو گام  بنیان در رشته دانش

  انیب  هبی نهایی اثرگذار تدوین گردید. ها مؤلفهی میدانی و کارشناسی(، ها یبررسی و ا کتابخانه)نتایج مطالعات 

انتخابی )اعضای خبرگان( از ایشان  صاحبنظراندر گام اول با ارسال پرسشنامه باز به کارشناسان و  گرید

ی آور جمعی مدنظر خود به صورت باز ارائه نمایند، سپس با ها مؤلفهتا نظرات خود را در زمینه  شده  خواسته

 های مؤلفهیعنی  ؛ت تلفیق صورت گرفته است، عملیاها آنو استخراج نتایج مربوط به  ها پرسشنامهاین 

ای مربوط به گام اول بوده است،  از اسناد کتابخانهکه های استخراجی  شده در بررسی میدانی با مؤلفه  شناسایی

های علوم  بنیان در رشته های دانش های نهایی ایجاد و توسعه شرکت شده و در پایان ابعاد و شاخص باهم تلفیق

گیری از  سپس با بهره .های بسته برای استفاده در سایر مراحل تحقیق تدوین گردید پرسشنامهانسانی در قالب 

 .(1جدول شده، نهایی شدند ) های یاد این تکنیک در میان خبرگان و صاحبنظران مؤلفه
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 های علوم انسانی بنیان در رشته های دانش های هر شاخص در راستای ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤلفه . شناسایی شاخص5جدول 

 های هر شاخص تعداد مؤلفه های هر شاخص مؤلفه ها گروه شاخص ردیف
0  

 

های آموزشی و  شاخص فعالیت 

 پژوهشی

  های علمی توسعه قطب
 
2 
 
 

 تحول علمی

 توسعه مرزهای دانش

 تحقیقات کاربردی

 برنامه پژوهشی

5  

 

 شاخص مدیریت و سیاستگذاری

  مسئولیت علمی
 
2 

 مدیریت منابع

 کارگیری مدیریت جذب و به

 پاسخگویی

 ریزی استراتژیک برنامه

9  

 ها شاخص بسترها و زیرساخت
 9 باورپذیری علمی

 مرجعیت علمی

 حمایتگری

0  

های  شاخص ارتباطات و شبکه

 علمی

  سازی علمی گفتمان
 ارتباط دانشگاه با صنعت 0

 المللی قیقات بینتوسعه تح

 افزایی مراکز علمی هم

  ها های علمی و کنفرانس نشست شاخص نشر و اشاعه دانش 2
 مسئولیت اجتماعی 5

6  

 شاخص نوآوری

 9 توسعه محوری

 نواندیشی

 سازی فرصت

 

نیان در ب های دانش آمده، شش شاخص اصلی مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکت  دست  بر اساس نتایج به

های آموزشی و پژوهشی  های علوم انسانی شناسایی و استخراج شدند که عبارت است از: شاخص فعالیت رشته

ها با سه عامل، شاخص  عامل، شاخص بسترها و زیرساخت 1با پنج عامل، شاخص مدیریت و سیاستگذاری با 

دو عامل و شاخص نوآوری با سه های علمی با چهار عامل، شاخص نشر و اشاعه دانش با  ارتباطات و شبکه

 عامل.

ی ها تیفعالشاخص اصلی شامل  2ی علوم انسانی، ها رشتهبنیان در  های دانش شرکت هبرای ایجاد و توسع

دانش و  هی علمی، نشر و اشاعها شبکه، ارتباطات و ها زیرساختی، بسترها و استگذاریسآموزشی، مدیریت و 

تحلیل  شده  ییشناسا های شاخصابعاد و  دییتأمنظور   است. لذا به شده  مشخصشاخص فرعی  66نوآوری و 

که پژوهشگر  شود یمی زمانی استفاده دییتأها صورت گرفت. تحلیل عاملی  از این ابعاد و شاخص ،دییتأعامل 

مدلی است که  هی، پژوهشگر به دنبال تهیدییتأمکنون زیربنایی دارد. در تحلیل عاملی  هدانش زیادی از ساز
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ها و  . شناسایی شاخصکند یمچند پارامتر توصیف یا تبیین  هی تجربی را بر پایها داده شود یمفرض 

متغیرهای مذکور یا ترکیبی مناسب از  هسنجی در این پژوهش بر آن است تا با بررسی جداگان شاخص

ا مشخص سازد. ویژه علوم انسانی ر ی علمی بهها پژوهشمتغیرها، خصایص علم و  این برهای مبتنی  شاخص

در  PLS3افزار  تحلیل با نرم و  استفاده شد. نتایج تجزیه PLS3افزار  از نرم پرسشتحلیل این  و  منظور تجزیه  به

گزارش برازش  ه. در ارائشود یمی، برازش ساختاری و معیار کلی گزارش ریگ اندازهسه مرحله برازش 

ف حذ ها پرسشنتیجه برخی  از متغیرها بررسی و در مهر کداگیری در ابتدا بار عاملی و آزمون تی  اندازه

 کرونباخ، آلفای ضریب بررسی شدند. با استفاده از نتایج تأییدیمانده در تحلیل عاملی   باقی های پرسششدند. 

 گیری شد. همگرای متغیرهای تحقیق نیز اندازه روایی و ترکیبی پایایی

 

 ها انداردشده سازهای از مقادیر بارهای عاملی است خالصه .0جدول 

 داری معنی tنمره آماره  انحراف استاندارد بار عاملی ها گویه

 M10 <- 111/1 399/01 169/1 699/1 برنامه پژوهشی 

 M11 <- 111/1 609/05 129/1 672/1 برنامه پژوهشی 

 M12 <- 111/1 519/6 131/1 260/1 برنامه پژوهشی 

 M13 <- 111/1 033/05 129/1 665/1 برنامه پژوهشی 

 M14 <- 111/1 027/01 160/1 690/1 برنامه پژوهشی 

 M15 <- 111/1 066/00 107/1 679/1 برنامه پژوهشی 

 M16 <- 111/1 907/01 129/1 659/1 برنامه پژوهشی 

 M17 <- 111/1 906/59 190/1 732/1 تحقیقات کاربردی 

 M18 <- 111/1 966/00 109/1 706/1 تحقیقات کاربردی 

 M19 <- 111/1 000/59 192/1 900/1 تحقیقات کاربردی 

 M2 <- 111/1 613/0 015/1 070/1 برنامه پژوهشی 

 M20 <- 111/1 617/56 190/1 953/1 تحقیقات کاربردی 

 M21 <- 111/1 560/53 159/1 953/1 تحقیقات کاربردی 

 M22 <- 111/1 212/00 151/1 930/1 توسعه مرزهای دانش 

 M23 <- 111/1 233/93 159/1 935/1 توسعه مرزهای دانش 

 M24 <- 111/1 033/7 135/1 699/1 تحول علمی 

 M25 <- 111/1 276/00 160/1 710/1 تحول علمی 

 M26 <- 111/1 900/3 177/1 723/1 تحول علمی 

 M27 <- 111/1 960/09 126/1 771/1 تحول علمی 

 M28 <-  111/1 955/02 103/1 702/1 علمی های قطبتوسعه 

 M29 <-  111/1 903/20 107/1 997/1 علمی های قطبتوسعه 

 M3 <- 111/1 529/91 156/1 739/1 برنامه پژوهشی 

 M30 <-  111/1 010/56 195/1 997/1 علمی های قطبتوسعه 

 M31 <- 111/1 111/0 علمی ینگر جامع   
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 M32 <- 111/1 007/9 139/1 790/1 مسئولیت علمی 

 M36 <- 111/1 210/00 125/1 729/1 مدیریت منابع 

 M37 <- 111/1 656/90 156/1 935/1 مدیریت منابع 

 M38 <-   111/1 111/0 یریکارگ بهمدیریت جذب و   

 M39 <- 111/1 991/51 193/1 951/1 استراتژیک یزیر برنامه 

 

 ست لذا از مدل حذف شدند.ا 10/0تر از  ها پایین که بار عاملی برخی از گویه با توجه به آن

 

 
 یهای علوم انسان بنیان در رشته های دانش شرکتهای ایجاد و توسعه  های پرسشنامه شناسایی شاخصبار عاملی گویه. 0نمودار 

 
در مدل حذف  شده  یطراحو ابعاد  ها پرسشبرخی از  PLS3افزار  ی با نرمدییتأبا انجام تحلیل عامل  تینها در

 .است 6ی به شرح نمودار شدند و مدل نهای
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 یعلوم انسان های رشتهبنیان در  های دانش و توسعه شرکت جادیا های های پرسشنامه شناسایی شاخصگویه T. نمرات آماره 2نمودار 

 

 
 های علوم انسانی بنیان در رشته های دانش ها و عوامل ایجاد و توسعه شرکت مدل نهایی شاخص  . 0شکل 
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بنیان در  های دانش ها و عوامل ایجاد و توسعه شرکت ی شاخصبند تبهردوم پژوهش:  سؤال

 های علوم انسانی چگونه است؟ رشته

ی از علوم انسان یها بنیان در رشته های دانش شرکت هو توسع جادیهای ا شاخصبندی  منظور انجام رتبه  به

در راستای ایجاد و توسعه  اثرگذارهای  ها و مؤلفه بندی دبلیو کندال استفاده شد. در ابتدا، شاخص آزمون رتبه

 .شوند یمی بند تیاولوهای علوم انسانی  بنیان در رشته های دانش شرکت

ی بند رتبهی دبلیو کندال برای بند رتبهشده، از آزمون  برای تحلیل اطالعات و دستیابی به پاسخ هدف یاد

 شده  استفادههای علوم انسانی  ان در رشتهبنی های دانش های اثرگذار در راستای ایجاد و توسعه شرکت مؤلفه

است. نتایج آزمون  شده  یبررسی این آزمون دار یمعنابتدا  شود. است که نتایج آن در ادامه مشاهده می

های  بنیان در رشته های دانش های ایجاد و توسعه شرکت ی دبلیو کندال در زمینه شناسایی شاخصدار یمعن

که از سطح  000/0ی دار یمعندرصد با توجه به عدد  31ی دار یمعنطح دهد در س علوم انسانی نشان می

یکسان  هم باکمتر است و آماره آزمون، رتبه میانگین عوامل مرتبط  (sig=0/003ی استاندارد )دار یمعن

علوم  یها بنیان در رشته های دانش شرکت هو توسع جادیهای ا شاخصبا توجه به تفاوت بین ابعاد  نیست.

داری فرض صفر رد شده و فرض خالف دال بر  دارند. با توجه به این معنی هم باداری  فاوت معنیی تانسان

 شود. نشان داده می 1جدول خالصه در  طور  بهتمام مراحل  .شود می دییتأ ها شاخص هوجود تفاوت در رتب

 

 بندی دبلیو کندال در آزمون رتبه ها رتبه. میانگین 1جدول 
 ها شاخص  رتبهمیانگین  رتبه ها اخصش  رتبهمیانگین  رتبه

 یها شبکهشاخص ارتباطات و  93/5 0
 علمی

و  آموزشیی ها تیفعالشاخص  70/2 0
 پژوهشی

 یاستگذاریسشاخص مدیریت و  52/2 5 شاخص نوآوری 95/5 2

 ها زیرساختشاخص بسترها و  79/9 9 شاخص نشر و اشاعه دانش 15/0 6

Sig = 0/003 Df = 5  
2
 = 672/736 

 

بنیان در  های دانش ها و عوامل ایجاد و توسعه شرکت ی شاخصبند رتبه، نتایج 1با توجه به نتایج جدول 

دسته شاخص  2ی دبلیو کندال مشخص گردید. از بین بند رتبههای علوم انسانی با استفاده از آزمون  رشته

ی با استگذاریسخص مدیریت و و شا 01/1های آموزشی و پژوهشی با میانگین رتبه  اصلی، شاخص فعالیت

ها با میانگین  های بسترها و زیرساخت شاخص آن از  پسو  اند بودهها  شاخص نیترؤثرماز  61/1میانگین رتبه 

 16/6، شاخص نوآوری با میانگین رتبه 33/6های علمی با میانگین رتبه  ، شاخص ارتباطات و شبکه03/1رتبه 

 (.1ی بعدی قرار گرفتند )نمودار ها ردهبه ترتیب در  06/3رتبه و شاخص نشر و اشاعه دانش با میانگین 
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 ی علوم انسانیها رشتهبنیان در  های دانش های ایجاد و توسعه شرکت ها در مدل نهایی شاخص ی شاخصبند رتبه. 5نمودار 

 

بنیان در  های دانش های ایجاد و توسعه شرکت ی شاخصبند رتبه، نتایج 1بنابراین با توجه به نتایج جدول 

اهمیت و شاخص نشر  بیشترینهای آموزشی و پژوهشی  دهد شاخص فعالیت های علوم انسانی نشان می رشته

 .دارند راو اشاعه دانش کمترین اهمیت 

 

 یریگ جهینتبحث و 

چهارم و پنجم توسعه و  هقانون اساسی، برنام 11ی ابالغی اصل ها استیس جمله ازاسناد باالدستی کشور 

 رگذاریتأثی مهم و ها حوزهبنیان را جزء  اقتصاد دانش هکشور، حوز هسال  ستیب انداز چشمد همچنین سن

. تحقق این اهداف، ایجاد و اند دادهی کشور قرار ا توسعهی ها برنامهاین بخش را در اولویت  هو توسع اند دانسته

های علوم انسانی با حضور  سازی رشته عمده به کاربردی طور  بهبنیانی است که  های دانش سیس شرکتأت

 هی و توسعریگ شکلشود. عوامل زیادی در  ی محوری در این حوزه دارند هدایت میها دهیاکارآفرینانی که 

های  شرکت هها و عوامل ایجاد و توسع هایی دخیل هستند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص چنین شرکت

ی آموزشی و پژوهشی، ها تیفعالهای  اس نتایج، شاخصهای علوم انسانی بوده است. بر اس بنیان در رشته دانش

های علمی، نوآوری و نشر و اشاعه دانش از  ها، ارتباطات و شبکه ی، بسترها و زیرساختاستگذاریسمدیریت و 

 .اند بودهمطالعه  های علوم انسانی در جامعه مورد بنیان در رشته های دانش شرکت ههای ایجاد و توسع شاخص

های آموزشی و پژوهشی و شاخص مدیریت و  ها نشان داد شاخص فعالیت ی این شاخصبند تیاولوهمچنین، 

های  را در ایجاد و توسعه شرکت ریتأثاشاعه دانش کمترین  و شاخص نشر و ریتأث بیشترینسیاستگذاری 

ری استان های علم و فناو  دهد از نظر مدیران پارک های علوم انسانی دارند که نشان می بنیان در رشته دانش

فعالیتهای 
آموزشی و 
 پژوهشی

مدیریت و 
 سیاستگذاری

بسترها و 
 زیرساختها

ارتباطات و شبکه  
 ها علمی

نشر و اشاعه   نوآوری
 دانش

ارتباطات و  

 زیرساخت ها شبکه های علمی

 فعالیت های
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ایجاد و توسعه  های آموزشی و پژوهشی و اثرگذارترین عامل در شاخص و عامل فعالیت مهمترینخوزستان 

بنیان  های دانش های علوم انسانی است؛ به سخن دیگر، مزیت رقابتی شرکت بنیان در رشته های دانش شرکت

 و پژوهشی است.های آموزشی  های علوم انسانی، شاخص فعالیت در رشته

ها و  کند. به این معنی که این شاخص این پژوهش همچنین ضرورت طراحی چنین مدلی را توجیه می

های علوم انسانی را فراهم  بنیان در رشته های دانش شرکت هو شرایط ایجاد و توسع بستر  ،همعوامل در کنار 

م انسانی در این تحقیق های علو بنیان در رشته  های دانش و از ضروریات ایجاد و توسعه شرکت آورند یم

 هستند.

ی آموزشی و ها تیفعالی آماری به لحاظ اهمیت، شاخص ها دادهتحلیل  و  با توجه به نتایج تجزیه 

ها اهمیت  دهد که باید به اجزای این شاخص پژوهشی در مجموع در وضعیت خوبی قرار دارند و این نشان می

توان گفت که برای  بندی نیز در جایگاه اول ایستاد، می که این شاخص در رتبه آنجا بیشتری داده شود. از

ویژه در   ی علوم انسانی الزم است به آموزش و پژوهش بهها رشتهبنیان در  های دانش شرکت هایجاد و توسع

 البته باید توجه داشت که ی علوم انسانی توجهی بیش از پیش مبذول گردد.ها رشته نمودن یکاربردراستای 

 ،نخواهد شد )اسدزاده سریپاسخگو و کارآمد م یمدار دانشگاه و نظام آموزش جانبه جز بر همه و داریپا هتوسع

دولت و  دیبا اساساین  برمدیریت و سیاستگذاری دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است. (؛ 3131

و اعمال  یبسترساز ه ا اقدام بب مربوط، یها نامه نییآ نیضمن تدو انیبن و دانش پژوهشیحاکم بر مراکز  ئتیه

 ها را فراهم کنند. شرایط الزم برای ایجاد و توسعه این شرکت ،مؤثر یقیتشو یها استیس

 شدن مستقل ان،یبن اقتصاد دانش یسو  به یبر جوامع و حرکت اقتصاد صنعت  حاکم یاقتصاد میپارادا رییتغ

 سبب ،جوامع هدر رشد و توسع اتیقیو مراکز تحقها  دانشگاه یشترب ینیآفر و لزوم نقش یدولت هها از بودج دانشگاه

 های پژوهش یساز یکاربرد ،یانسان علوم یها رشته درها  آن هتوسع و انیبن دانش یها شرکت جادیا به آوردن یرو

لذا بسترسازی در این امر  .است شده یبشر جوامع یبرا ها آنافزوده از   ارزش جادیکسب سود و ا ،یعلوم انسان

 حائز اهمیت است. حال  نیع درو  بسیار دشوار

های علوم انسانی، نبود بسترهای  بنیان نمودن رشته یکی از دالیل عدم تمایل پژوهشگران به دانش

ی قانونی است. همچنین مشاهدات میدانی و تحلیلی اسناد و مدارک موجود از ها نامه نییآو  کننده تیحما

حمایت از پژوهشگران و  برایهای قانونی  ا و زیرساختاین مسئله است که بستره دیمؤطرف پژوهشگر نیز 

. در مدل اند نشدههای علوم انسانی مهیا  بنیان نمودن رشته ی علوم انسانی و دانشساز یتجارگسترش رویکرد 

عنوان ابزاری حمایتی، تشویقی و راهنمای گسترش و فراگیر شدن   بهتوانست این شاخص  ،حاضر هشد  یطراح

های گودرزی  نتایج این بخش با یافتهد. سازی تحقیق در بین پژوهشگران علوم انسانی عمل کن رویکرد کاربردی
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(، 3132نژاد و یاری ) (، قنادی3130(، رضایی )3133گشت رودخانی و هاشمی ) (، عسکری3133و خالویی )

 ( هماهنگ و همسو است.6032(، میوزو و دیویتو )6033همیلسکی و پاول )

ی درونی یعنی ایجاد ساختارها و فرآیندها در ها یساز شبکههای علمی، اشاره به  بکهارتباطات و ششاخص  

و ی ساز یتجارهای خارجی یعنی ارتباطات بیرون از ساختار دانشگاه برای  و مراکز تحقیق و شبکه ها دانشگاهدرون 

نقش راهبردی  پژوهشاین  های علمی در تولید دارد. ارتباطات و شبکه پژوهشمدیریت دانش در دانشگاه و مراکز 

های  بنیان نمودن رشته سازی و دانش ، جهت حمایت از کاربردیها دانشگاهکنند که در صورت تغییر در نقش  ایفا می

و نه  دیآ یمهای علمی به وجود  تا زمانی که این شرایط فراهم نشوند نه ارتباطات و شبکه ؛کند علوم انسانی بروز می

بر همین اساس  بنیان نمودن علوم انسانی موفقیت آمیز خواهد بود. دانش ،یساز شبکهن در صورت به وجود آمدن ای

نتایج  .شود سازی ممکن می کاربردیی و ارتباطات علمی ساز شبکه اشاره موردبودن شرایط  فراهم  تنها در صورت

رجایی و براتی  (،3130(، رضایی )3133گشت رودخانی و هاشمی ) های عسکری این قسمت از پژوهش با یافته

( مطابقت دارد. 6032لوفستن ) و (6032(، ان جی و همیلتون )3130زاده، حیدری و میثمی ) (، نقی3130)

 های پنجم و ششم قرار گرفتند. ترتیب در جایگاه  دانش نیز به هنوآوری و نشر و اشاع

برای موفقیت رویکرد  ها این مطلب است که تمامی این شاخص هکنند انیبی نوع  بهآمده   دست  مدل به

هر کدام  بنیان در کنار هم الزم هستند و در صورت نبود های دانش های علوم انسانی در شرکت سازی رشته کاربردی

 با چالش مواجه شود. تواند یمهای علوم انسانی  سازی رشته ی و کاربردیساز یتجارها،  از این شاخص

ی علمی و تقویت ماهیت علمی و افزایش درک آگاهی عمومی پیامد ناشی از تولید علم، دستیابی به توانمند

شود. این مسئله باعث دگرگونی نظام آموزش علوم انسانی،  باعث ارتقاء آکادمیک هرچه بیشتر علوم انسانی می

شود.  کردن آن با پژوهش و دوری از جایگزینی ترجمه به جای تولید علم می راستا همکاربردی کردن آموزش و 

عنوان راهبردی برای خارج کردن علوم   به توان یمهای علوم انسانی  از رویکرد کاربردی نمودن رشته بدین ترتیب

استفاده کرد. تا هم خود علوم انسانی از فواید  برد یمدر آن به سر  اکنون همی که ا هیحاشانسانی از وضعیت رکود و 

د کن میی که ایجاد ا افزودهم جامعه از طریق ارزش د، هگرد مند بهرهشود  شامل ارتقاء آکادمیک و علمی می که  آن

 .شود مند بهرهاز فواید آن 

سازی این مدل در واقعیت باید مدنظر قرار بگیرد این است که برخی از اجزا و مقوالت  ای که در پیاده مسئله

ها و مراکز  ، پارکها های علمی و کنفرانس های آموزشی و پژوهشی، ارتباط دانشگاه با صنعت، نشست مانند فعالیت

اند.  از پیش وجود داشته المللی و غیره های پژوهشی، تحقیقات بین رشد، کارآفرینی، اختراع، تحول علمی، برنامه

ریزی و  برنامه گونه چیهدلیل این امر تغییر و تحوالت ناشی از تغییر در نقش و کارکردهای دانشگاه است که بدون 

سازی،  فرصتها مانند  است؛ اما سایر شاخص شده لیتحم ها دانشگاهبر  فشارهای بیرونی و درونی هدر نتیج
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های  ها، باورپذیری علمی، ارتباطات و شبکه حمایتگری، مرجعیت علمی، تحقیقات کاربردی، بسترها و زیرساخت

در این مدل نیازمند  مسئولیت اجتماعیو  ریزی استراتژیک، نواندیشی مرزهای دانش، برنامه هعلمی، توسع

ی هستند. تا زمانی که این شرایط و راهبردها برقرار نشوند ساز ادهیپبرای  مدت انیمی کالن و ها یزیر رنامهب

 سازی علوم انسانی داشت. از پژوهشگران انتظار زیادی در جهت حرکت به سمت کاربردی توان ینم

 امور با ،آن یها رشته ترشیب داشتنو سروکار  یعلوم بشر ریبا سا یعلوم انسان یخاص و تفاوت ذات تیماه

 یعموم یآن و ناآگاه گاهیجا ضعف سببثابت،  جیمحصوالت ملموس و نتا به یافتندست ن ی ومعنو و یذهن

در  خاص، یها یفناور دیو تول یساز یکاربرد کردیرو باید تالش کرد تا با بنابراین  ؛است شده آن کاربرد و کارکرد

علوم  ریمقابل سا دررا ها  پژوهش این تیو هو گاهیجا ،رفع مسائل جامعهر تر د ایفای نقشی پررنگو  ییرشد، شکوفا

 .تقویت کرد یعیطب

 ویژه  ها و به سازی تحقیقات در تمامی حوزه های این تحقیق نشانگر این مطلب است که کاربردی یافته

کالن جامعه است، رصد که رسالت علوم انسانی سیاستگذاری  آنجا ازعلوم انسانی، نیاز به بستری مناسب دارد. 

و  ها مؤلفهها، ابعاد،  تیزبینانه و مدیریت آن حائز اهمیت بیشتری است و این فرایند بدون شناسایی شاخص

ها احتماالً هنوز بستر مناسبی برای  برخی از این شاخص متأسفانهپذیر نخواهد بود.  های آن امکان لفهؤزیرم

چند کوچک در  علوم انسانی گامی هر همدل در حوز هبا تهی رشد و توسعه ندارند. در این پژوهش تالش شد

راهبرد  یطور ضمن  کشور به هسال ستیانداز ب چشم 1بند با در نظر گرفتن این نکته که  این راستا برداشته شود.

 انیبن دانش یبه اقتصاد 3101در سال  دیبا رانیاقتصاد او  قرار داده است «انیبن دانش هتوسع»کشور را  یاصل

 ،یو پژوهش یآموزش یها تیفعال ،یاستگذاریو س تیریبسترها از نظر مد سازی ، با آمادهشود لیبدت

 انیبن دانش یها شرکت جادیمنظور ا  دانش به هاشاع و نشر و ینوآور ،یعلم یها ارتباطات و شبکه ،ها زیرساخت

 توان به اقتصادی پویا رسید. می ،یانسان علوم یها رشته درها  آن هتوسع و

 

 پیشنهادهای اجرایی پژوهش

های علوم  بنیان در رشته های دانش شرکت هتوسعایجاد و  منظور  ی پژوهش حاضر و بهها افتهبا توجه به ی

 شود: میارائه  های زیرانسانی پیشنهاد

های دولتی و اقدام به برقراری تعامل برای حل  به بخش ها آنشناسایی مشکالت و موانع موجود و انتقال  -

 و موانع موجود در این خصوص؛ مشکالت

های علوم انسانی در  بنیان در رشته های دانش تخصص و دانش نیروهای متخصص طرح یریکارگ  به -

 بازارهای ملی و فراملی؛
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انجام اقدامات زیربنایی همچون توانمندسازی منابع انسانی به کمک گزینش مناسب دانشجو، اصالح  -

 العمر و غیره؛ سانی، یادگیری ماداممحتوای دروس، تربیت پژوهشگر علوم ان

 .3101 انداز چشمدر پژوهش برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و سند  شده  ارائهبرداری از مدل  بهره -

 

 سپاسگزاری

است. نویسندگان مقاله بر خود  شده  استخراجاین پژوهش از رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 

ایشان، مسئوالن  دیگرانسپاسگزاری خود را از رئیس پارک علم و فناوری خوزستان و مراتب  دانند یمالزم 

 پژوهشی دانشگاه و همه عزیزانی که ما را در انجام و ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادند، اعالم نمایند.

 

 منابع
در کلاهش افلزایش    ملثثر ابل و عواملل  علمی دانشگاه ز بررسی میزان اطالعات علمی توسط اعضای هیئت(. 0992، زهرا )اسدزاده

ی، دانشلگاه آزاد اسلالمی واحلد    رسلان  اطلالع کارشناسی ارشد کتابداری و  نامه انیپا، تولیدات اطالعات از بدو تاسیس تاکنون

 تهران شمال.

 یسلاز  یتجلار (. ساختار دانش در مطالعات مربوط بله  0939مظفر ) ی،چشمه سهراب؛ عاصفه ی،عاصم ؛احمد ی،شعبان ؛یعل ،رانوندیب

 تیرینامله ملد   ژهیل )و56 ،و علم اطالعات یمطالعات کتابدار ،علم یشبکه و مصوّرساز لیتحل یکردهایدانش با استفاده از رو

 .21-56 ،دانش(

 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.، دو رساله در باب فرهنگ، فناوری و اخالق(. 0996پایا، علی )

 ،سازی دانلش بلا اسلتفاده از روش کیلو     ها و موانع تجاری بندی چالش (. شناسایی و دسته0999ی، الهام )حیدر ؛پورعزت، علی اصغر

 .65-03 (،0)0، پژوهشی سیاست علم و فناوری -فصلنامه علمی

بنیلان،   هلای دانلش   (. بررسی عوامل مثثر بلر رشلد و موفقیلت شلرکت    0930ابراهیم پور، مصطفی ) ؛مرادی، محمود ؛تاری، مهدیه

 .00-96 (،02)05، لنامه رشد فناوریفص

 .بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی های دانش تبیین و نقش جایگاه شرکت(. 0939پور هریس، م. ) جباری

هلای   (. تحلیلل محتلوای ویژگلی   0930مهلدی )  ،الیاسلی  ؛مقصلود  ، امیلری ؛ سلید حبیلب ا...    ،انییطباطبا ؛خیاطیان، محمدصادق

 .07-50(، 2)5، های مدیریت منابع انسانی پژوهشبنیان.  های دانش شرکت

بنیلان براسلاس ملدل منشلور عملکلرد       هلای دانلش   هلای عملکلرد در شلرکت    (. بررسی شاخص0937فهیمه ) ،براتی ؛زهرا ،رجایی

 (0)3. گذاری عمومی در ملدیریت  مشی طخ. های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی بنیان استان های دانش )موردمطالعه: شرکت

 .90-02 ،(0937زمستان  95پیاپی )

اولین همایش ملی های جهانی،  ها و موانع انتقال دانش از علوم انسانی به صنعت: مروری بر تجربه محرک (.0937 ) رضائی، مسعود

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :، تهرانارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

ی منلاطق ویلژه   ریل گ شکل(. نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور بر 0935اله ) بری، نعمتاک ؛جمشیدی، هما مثذن ؛اله شهنازی، روح

 (.5)3، ها و مراکز رشد فصلنامه تخصصی پارک، رشد فناوری ،علم و فناوری: مطالعه موردی اقتصاد ایران
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فصللنامه  ی مهندسلی.  ها آموزشارزیابی فناوری در توسعه  های شاخص(. نقش شناسایی 0939، فیروز )نژاد بختیاری ؛شیخان، ناهید

   . 99-52 ،(69)06 ،آموزش مهندسی ایران

نامله   پایان ،BSC- DEAگیری از رویکرد  بنیان با بهره های دانش توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت(. 0937صدری، مسعود )

 بیت مدرس.ها، دانشگاه تر مهندسی صنایع و سیستم دانشکدهکارشناسی ارشد. گروه مهندسی صنایع، 

 .73-70، (079)07، مجله تدبیر(. چارچوبی برای پشتیبانی مدیریت دانش فنی، 0992عباسی اسفنجانی، حسین )

تهلران: وزارت عللوم، تحقیقلات و     ،بلر عللوم انسلانی    دیتأکدرآمدی بر توسعه آموزش عالی در ایران با (. 0992عزیزی، نعمت اهلل )

 رهنگی و اجتماعی.فناوری. انتشارات پژوهشکده مطالعات ف

های علم و فناوری  بنیان، مراکز رشد و پارک های دانش شرکت ری(. ارزیابی تأث0939) فرزاد ،هاشمی؛ علیرضا ،رودخانی گشت عسکری

 . 529-593(، 09)00، پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی-علمی  فصلنامه .درروند توسعه اقتصادی

 های دانشگاه سمت به حرکت برای دانشگاهی انسانی علوم زایشی رشد مراکز مدل (. پیشنهاد0939) رضایپور، علعالی ؛عنایتی، ترانه

 .59-51 (،93)01 فناوری، رشد تخصصی فصلنامه ،چهارم نسل

هلای   بنلدی چلالش   (. شناسلایی و اولویلت  0930حسلن ) خلادمی زارع،   ؛محمدصلال  اولیلا،   ؛محمدعلیزاد،  وحدت ؛پور، مجتبی قلی

فصلنامه رشد ، بنیان یزد( ی دانشها شرکتنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی )مطالعه موردی: ب های دانش شرکت

 .61-20(، 00)00، فناوری

انسلانی و اجتملاعی از    عللوم  یهلا  سازی دانش در حوزه تجاری ی شناسایی راهکارهای توسعه (.0936) صادق یاری، ؛نژاد، فرزانه قنادی

علملی دانشلجویی عللم     یها اتحادیه انجمن ،دهمین همایش ملی ادکا، تهراندر دانشگاه شهید چمران،  دیدگاه اساتید این حوزه

 .اطالعات و دانش شناسی ایران

راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس یلک مطالعله    (.0939 فرزانه ) ،خالویی ؛مهدی ،گودرزی

 .71-69(، 23)02 ،خصصی رشد فناوریفصلنامه تچند موردی، 

ی و هشلتمین  المللل  نیبل چهلارمین کنفلرانس   بنیلان صلادراتی،    های دانلش  (. شناسایی و ارزیابی عملکرد شرکت0939محمدی، نعیمه )

 ، تهران، انجمن مدیریت فناوری ایران.کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سلازی   هلای فلرا روی تجلاری    (. بازشناسلی چلالش  0930ور، عللی ) دال؛ پلور، عبلاس   عبلاس  ؛رحیمیلان، حمیلد   ؛محمودپور، بختیار

 .0-56، (00)9، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،ای های مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینه پژوهش

 .01-00(، 00)2، فصلنامه پارک فناوری پردیس ،های فناوری نسل سوم (. پارک0996مشیری، ب. )

ی هلا  یبررسل فصللنامه   ،ی کوچک و متوسلط ها شرکتی دولت از ها تیحمای بند تیاولوی و شناس بیآس(. 0932فر، وحید ) ناصحی

 .39-005(، 2)9، بازرگانی

سیاسلت   ،های فناور نوپا در ایران (. الگوی عوامل مثثر بر رشد پایدار شرکت0937) محمد یعل ،میثمی ؛جعفر ،حیدری ؛رضا ،زاده نقی

    .31-79(، 07)01، علم و فناوری
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