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 چکیده

 هایشرکت در  وکار کسب رشد و سازی برند بر موثر که مختلف عوامل بررسی حاضر پژوهش از هدف

. است گیهمبست – توصیفی ماهیت منظر از و کاربردی هدف منظر از تحقیق اين. باشد می بنیان دانش

 1394 الس در تهران دانشگاه فناوری پارک در مستقر بنیان دانش های شرکت تحقیق اين آماری جامعه

 از پژوهش اين در. گرديد انجام تصادفی روش به گیری نمونه و توزيع پرسشنامه 118 تعداد. باشد می

 و نمتخصصی نظر از پرسشنامه محتوای روايی سنجش برای. گرديد استفاده ساخته محقق پرسشنامه

 طريق از امهپرسشن اين پايايی همچنین. آمد دست به 91/0 برابر مقداری که گرديد استفاده کارشناسان

 به تمايل کلی طور به که داد نشان نتايج. گرديد محاسبه 934/0 برابر کرونباخ آلفای ضريب محاسبه

 می بازار طحس در شرکتها گونه اين کار کسب رشد باعث بنیان دانش های شرکت اندازی راه و کارآفرينی

 و مالی منابع جذب. باشند می موثر ها کارفرما سوی از مالی منابع جذب به عامل دو اين که گردد

 اين توسط جهانی برند ايجاد شانس افزايش باعث بنیان دانش های شرکت لمیع افزايی هم همچنین

 اثیرت جهانی سطح در بازاريابی در ها شرکت موفقیت بر عامل دو اين همچنین. گردد می ها شرکت

 ها شگاهدان سطح در آموزشی های کارگاه ايجاد و کارآفرينی سازی فرهنگ جهت اين به. دارد زيادی

 .شد واهدخ دانشگاهی التحصیالن فارغ توسط بنیان دانش کارهای و کسب ايجاد و ينیکارآفر رشد باعث

 :کلیدي واژگان

 علمی ايیافز هم مالی، منابع ، کار و کسب رشد ، جهانی بازاريابی برندسازی، بنیان، دانش شرکت 
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Abstract     

The aim of this study was to evaluate the different factors affecting the branding and business growth 

is in knowledge-based companies. The research, applied research perspective and from the perspective 

of the nature of the cross - correlation. The population of this research is knowledge-based companies 

in Tehran in 1394. 118 questionnaires and sampling was done randomly. In this study, a questionnaire 

was used. Experts to assess the validity of the questionnaire was used which was equal to 91/0. The 

reliability of the questionnaire through Cronbach's alpha coefficient was calculated to 934/0. Financial 

resources and synergies of knowledge-based companies also increases the chances of creating a global 

brand used by these companies. The two factors that affect the company's success in marketing on a 

global level. 

Keywords: knowledge-based companies, branding, global marketing, business development, finance, 

scientific synergy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 مقدمه  

 توسعه ثروت، و علم افزايیهم منظور به که است تعاونی يا و خصوصی ی موسسه يا شرکت ،«بنیاندانش مؤسسات و شرکتها»

 و تحقیق نتايج سازی یتجار و( نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش شامل) اقتصادی و علمی اهداف تحقق محور،دانش اقتصاد

 تولید در يژهو به فراوان ی¬افزوده ارزش با و برتر های¬فناوری حوزه در( خدمات و کاال تولید و طراحی شامل) توسعه

 کاربردی های پژوهش انجام هب توان می بنیان دانش شرکتهای  فعالیت های زمینه از.  شودمی تشکیل مربوط افزارهاینرم

 ای، مشاوره و جرايیا پژوهشی، های پروژه رب نظارتی خدمات فناوری، توسعه وفنی، تحقیقاتی علمی، خدمات ارائه ای، وتوسعه

 ورود خدمات انجام کارآفرينی، فرصتهای تشخیص جديد، ومحصول وکار کسب توسعه و رشد مراکز ايجاد کارآفرينی، توسعه

 و ای منطقه ملی، وحسط در کارآفرينی توسعه طرحهای اجرای ،(برندينگ) آنها کردن وجهانی المللی بین بازار به وکارها کسب

 برند ها، شرکت از بسیاری برای .شودمی پرداخته هاواژه تعاريف و پژوهش ضرورت و مسئله بیان به فصل دراين. برد نام جهانی

 برای ودائمی مشخص هويتی ارائه جهانی، برند يک مشخصه. است دارايی ارزشمندترين دارد، ارتباط آن با که چیزی هر و

 يا شرکت ،بنیان دانش موسسات و شرکتها. است جهانی اعتبار وکسب پرستیژ گردي عامل. است جهان سراسر در مشتريان

 و علمی فاهدا تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم افزايی هم منظور به که است تعاونی يا خصوصی موسسه

 و کاال ولیدت و راحیط شامل توسعه و تحقیق نتايج سازی تجاری و( نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش شامل) اقتصادی

 وری بهره بهبود یلدل به بنیان دانش های بنگاه. شود می تشکیل فراوان افزوده ارزش با و برتر فناوريهای حوزه در خدمات

 اقتصادی رشد در زا روند عوامل عنوان به ها آن جايگاه و اند داشته قرار توجه مورد گذشته از ها نوآوری و دانش تولید عوامل

 و اقتصادی نهادهای از يکی عنوان به بنیان دانش اقتصاد در بنیان دانش کوچک های بنگاه نقش. است گرفته قرار دتاکی مورد

 نظران صاحب و صانمتخص زايی اشتغال و اقتصادی توسعه فناورانه، توآوری افزايش هدف با اقتصادی توسعه زنجیره های حلقه

 مهارتها افراد، غلیش موفقیت کننده تضمین عوامل مهمترين از يکی شده، جامان تحقیقات براساس.باشد می اهمیت حائز انديشه

 شرکتهای در ازیبرندس تقويت راهکارهای ارائه و مطالعه حاضر تحقیق اصلی مسئله رو اين از. آنهاست علمی توانمنديهای

 .باشدمی تهران استان بنیان دانش

 روش تحقیق 
 پژوهشگر ،ديگر عبارت به. است موضوع يا موقعیت يک خصوصا منظم واقعی نیعی توصیف پژوهش، نوع اين انجام از هدف

 از عینی تايجن و دهد گزارش ذهنی استنتاج يا دخالت هیچگونه بدون را هست آنچه تا کند می سعی تحقیقات گونه دراين

 و وردیم بررسی ی،همبستگ( میدانی)  پیمايشی تحقی جمله از دسته چند به خود توصیفی تحقیق روش بگیرد موقعیت

 صحنه در متغییرها پژوهشگر میدانی، درپژوهش. باشد می( میدانی) پیماشی نوع از تحقیق اين. شودمی تقسیم علمی تحقیق

 .دهدمی قرار بررسی مورد واقعی

  يافته ها

 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

ه مونن اسمیرنوف يک -تحقیق توسط آزمون کولمورگروف در ابتدا قبل از بررسی فرضیه های تحقیق بايد نرمال بودن متغیرهای

 ای بررسی شود.

0Hمتغیر مورد بررسی توزيع نرمال دارد : 

1H.متغیر مورد بررسی توزيع نرمال ندارد : 

قرار نمونه ای، فرض نرمال بودن برای متغیر های تحقیق بر اسمیرنوف يک -بر اساس نتايج جدول آزمون کولمورگروف

 درصد اطمینان فرض نرمال بودن تايید می شود. 95نی با ( يعP<0/05است)

 سمیرنوف برای متغیرهای تحقیقا -ازمون کولمورگروف جدول
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 معناداري Z انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 00/0 777/8 923/0 70/3 944 برندسازی

 00/0 352/6 865/0 75/3 590 جهانی بازاريابی

 00/0 437/5 892/0 99/3 472 کار و کسب رشد

 00/0 502/5 881/0 91/3 472 مالی منابع جذب

 بررسی عوامل مرتبط با متغیر برندسازي

عنوان میانگین مورد  به 00/3برندسازی از آزمون تی تک متغیره و با در نظر گرفتن  با مرتبط به منظور بررسی اهمیت عوامل

 د از:انتظار جامعه انجام می گردد. فرضیه آزمون عبارت می شون

H0( است.  00/3: میزان اهمیت عوامل مرتبط با برندسازی از پرسش شوندگان برابر با مقدار میانگین )H0: μ=3.00 

H1( است.  00/3: میزان اهمیت عوامل مرتبط با برندسازی از پرسش شوندگان برابر با مقدار میانگین )H0: μ≠3.00 

 در جدول زير  آمده است. خروجی داده های آزمون تی برای هريک از گويه ها

 برندسازي عامل به مربوط پرسشهاي بررسی براي تی آزمون نتايج جدول

 df انحراف معیار میانکین 
سطح اطمینان 

 پايین

سطح 

 اطمینان باال
t p 

1 117 82/3 873/0 66/0 98/0 223/10 000/0 

2 117 6/3 888/0 44/0 76/0 360/7 000/0 

3 117 46/3 001/1 28/0 64/0 965/4 000/0 

4 117 69/3 882/0 53/0 86/0 559/8 000/0 

5 117 5/3 011/1 32/0 68/0 374/5 000/0 

6 117 93/3 874/0 77/0 09/1 581/11 000/0 

7 117 74/3 891/0 57/0 90/0 990/8 000/0 

8 117 85/3 864/0 69/0 00/1 660/10 000/0 

ون محاسبه شده گويه مرتبط با اندازه گیری اين متغییر و میانگین موز 8 همانگونه که در جدول فوق درج شده است. هر

فر برای هیچ کدام صمی باشند. خروجی آزمون تی نیز نشان می دهد که فرض  00/3گويه، دارای میانگینی باالتر از  8مجموع 

میانگین محاسبه شده  ا باالتر بودنپذيرفته نمی شود. لذ 05/0از گويه ها و میانگین موزون متغیر مورد نظر در سطح آلفای 

میزان مطلوبیت و  درصد می توان گفت 95نسبت به میانگین مورد انتظار در جامعه معنادار می باشد. بنابراين با احتمال 

 اهمیت عوامل مرتبط با برندسازی نزد کارشناسان بیش از میانگین مورد انتظار می باشد.

 جهانی ازاريابیبررسی اهمیت عوامل مرتبط با متغیر ب

ن اهمیت اي ر بررسیجهانی تعداد هفت گويه در نظر گرفته شده بود. به منظو برای بررسی اهمیت عوامل مرتبط با بازاريابی

ی گردد. فرضیه آزمون به عنوان میانگین مورد انتظار جامعه انجام م 00/3عامل از آزمون تی تک متغیره و با در نظر گرفتن 

 عبارت می شوند از:

H0( است.  00/3جهانی از ديدگاه کارشناسان برابر با مقدار میانگین ) : میزان اهمیت عوامل مرتبط با بازاريابیH0: μ=3.00 

H1( است.  00/3جهانی از ديدگاه کارشناسان برابر با مقدار میانگین ) : میزان اهمیت عوامل مرتبط با بازاريابیH0: μ≠3.00 

 هريک از گويه ها در جدول زير آمده است.خروجی داده های آزمون تی برای 
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 جهانی نتايج آزمون تی براي بررسی پرسشهاي مربوط به عامل بازاريابی  جدول

 df انحراف معیار میانکین 

سطح 

اطمینان 

 پايین

سطح 

اطمینان 

 باال

t p 

1 117 61/3 817/0 46/0 76/0 114/8 000/0 

2 117 71/3 838/0 56/0 86/0 225/9 000/0 

3 117 81/3 88/0 64/0 97/0 943/9 000/0 

4 117 79/3 95/0 61/0 96/0 007/9 000/0 

5 117 83/3 83/0 68/0 98/0 869/10 000/0 

ون محاسبه شده گويه مرتبط با اندازه گیری اين متغییر و میانگین موز 5همانگونه که در جدول فوق درج شده است. هر 

فر برای هیچ کدام صمی باشند. خروجی آزمون تی نیز نشان می دهد که فرض  00/3تر از گويه، دارای میانگینی باال 5مجموع 

میانگین محاسبه شده  پذيرفته نمی شود. لذا باالتر بودن 05/0از گويه ها و میانگین موزون متغیر مورد نظر در سطح آلفای 

میزان مطلوبیت و  درصد می توان گفت 95حتمال نسبت به میانگین مورد انتظار در جامعه معنادار می باشد. بنابراين با ا

 جهانی نزد کارشناسان بیش از میانگین مورد انتظار می باشد. اهمیت عوامل مرتبط با بازاريابی

 کار و کسب مرتبط با متغیر رشد عوامل بررسی اهمیت

ت اين ررسی اهمیبد. به منظور کار تعداد هفت گويه در نظر گرفته شده بو و کسب برای بررسی اهمیت عوامل مرتبط با رشد

ی گردد. فرضیه آزمون به عنوان میانگین مورد انتظار جامعه انجام م 00/3عامل از آزمون تی تک متغیره و با در نظر گرفتن 

 عبارت می شوند از:

H0ست.  ا( 00/3کار از ديدگاه پرسش شوندگان با مقدار میانگین ) و کسب : میزان اهمیت عوامل مرتبط با رشدH0: μ=3.00 

H1ست. ا( 00/3کار از ديدگاه پرسش شوندگان با مقدار میانگین ) و کسب : میزان اهمیت عوامل مرتبط با رشدH0: μ≠3.00 

 خروجی داده های آزمون تی برای هريک از گويه ها در جدول زير آمده است.

 کار و کسب نتايج آزمون تی براي بررسی پرسشهاي مربوط به عامل رشد جدول

 df انحراف معیار میانکین 

سطح 

اطمینان 

 پايین

سطح 

اطمینان 

 باال

t p 

1 117 97/3 924/0 80/0 13/1 359/11 000/0 

2 117 98/3 969/0 81/0 16/1 015/11 000/0 

3 117 94/3 927/0 77/0 11/1 021/11 000/0 

4 117 05/4 738/0 92/0 19/1 471/15 000/0 

ون محاسبه شده گويه مرتبط با اندازه گیری اين متغییر و میانگین موز 4ه است. هر همانگونه که در جدول فوق درج شد

فر برای هیچ کدام صمی باشند. خروجی آزمون تی نیز نشان می دهد که فرض  00/3گويه، دارای میانگینی باالتر از  4مجموع 

میانگین محاسبه شده  ی شود. لذا باالتر بودنپذيرفته نم 05/0از گويه ها و میانگین موزون متغیر مورد نظر در سطح آلفای 

میزان مطلوبیت و  درصد می توان گفت 95نسبت به میانگین مورد انتظار در جامعه معنادار می باشد. بنابراين با احتمال 

 کار نزد بیش از میانگین مورد انتظار می باشد. و کسب اهمیت عوامل مرتبط با رشد
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 مالی منابع جذب ير عوامل در عاملبررسی اهمیت عوامل مرتبط با سا

شده بود. به منظور  گويه در نظر گرفته 10مالی تعداد  منابع جذب برای بررسی اهمیت عوامل مرتبط با ساير عوامل در عامل

ار جامعه انجام می به عنوان میانگین مورد انتظ 00/3بررسی اهمیت اين عامل از آزمون تی تک متغیره و با در نظر گرفتن 

 د. فرضیه آزمون عبارت می شوند از:گرد

H0ست.ا( 00/3ن )مالی از ديدگاه کارشناسان برابر با مقدار میانگی منابع جذب : میزان اهمیت عوامل مرتبط با عامل 
 H0: μ=3.00 

H1ست.ا( 00/3ن )مالی از ديدگاه کارشناسان برابر با مقدار میانگی منابع جذب : میزان اهمیت عوامل مرتبط با عامل  

H0: μ≠3.00 

 خروجی داده های آزمون تی برای هريک از گويه ها در جدول زير آمده است.

 مالی منابع جذب نتايج آزمون تی براي بررسی پرسشهاي مربوط به عامل جدول

 df انحراف معیار میانکین 

سطح 

اطمینان 

 پايین

سطح 

اطمینان 

 باال

t p 

1 117 91/3 896/0 74/0 07/1 991/10 000/0 

2 117 15/4 813/0 00/1 30/1 407/15 000/0 

3 117 67/3 934/0 50/0 84/0 785/7 000/0 

4 117 92/3 818/0 77/0 07/1 265/12 000/0 

ون محاسبه شده گويه مرتبط با اندازه گیری اين متغییر و میانگین موز 4همانگونه که در جدول فوق درج شده است. هر 

فر برای هیچ کدام صمی باشند. خروجی آزمون تی نیز نشان می دهد که فرض  00/3االتر از گويه، دارای میانگینی ب 4مجموع 

میانگین محاسبه شده  پذيرفته نمی شود. لذا باالتر بودن 05/0از گويه ها و میانگین موزون متغیر مورد نظر در سطح آلفای 

میزان مطلوبیت و  درصد می توان گفت 95ا احتمال نسبت به میانگین مورد انتظار در جامعه معنادار می باشد. بنابراين ب

 مالی نزد کارشناسان بیش از میانگین مورد انتظار می باشد. منابع جذب اهمیت عامل

  گیريبحث و نتیجه
 00/3 از باالتر گینیمیان دارای گويه، 8 مجموع شده محاسبه موزون میانگین و متغییر اين گیری اندازه با مرتبط گويه 8 هر

 در نظر مورد تغیرم موزون میانگین و ها گويه از کدام هیچ برای صفر فرض که دهد می نشان نیز تی آزمون خروجی. اشندب می

 معنادار جامعه در رانتظا مورد میانگین به نسبت شده محاسبه میانگین بودن باالتر لذا. شود نمی پذيرفته 05/0 آلفای سطح

 کارشناسان نزد برندسازی با مرتبط عوامل اهمیت و مطلوبیت میزان گفت توان یم درصد 95 احتمال با بنابراين. باشد می

 داشتن دلیل به شگاهدان که رسید نتیجه اين به خود درتحقیق نیز( 1385) مقدم نجفی. باشد می انتظار مورد میانگین از بیش

 می دانش بر بتنیم سازی برند برای سبیمنا محل علمی هیت اعضا و دانشجو قالب در انسانی سرمايه مانند پايه های ويژگی

 .باشد

 00/3 از باالتر میانگینی دارای گويه، 5 مجموع شده محاسبه موزون میانگین و متغییر اين گیری اندازه با مرتبط گويه 5 هر

 در نظر ردمو متغیر موزون میانگین و ها گويه از کدام هیچ برای صفر فرض که دهد می نشان نیز تی آزمون خروجی. باشند می

 معنادار جامعه در انتظار مورد میانگین به نسبت شده محاسبه میانگین بودن باالتر لذا. شود نمی پذيرفته 05/0 آلفای سطح

 نزد جهانی بازاريابی با مرتبط عوامل اهمیت و مطلوبیت میزان گفت توان می درصد 95 احتمال با بنابراين. باشد می

 جمله از مختلفی عوامل خود مطالعه طی نیز( 2010) ملین و گرومارک. باشد می انتظار مورد میانگین از بیش کارشناسان
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 و متغییر اين گیری اندازه با مرتبط گويه 4 ر .نمودند معرفی موثر جهانی بازاريابی موفقیت در را مديران تالش و برند کارايی

 دهد می نشان نیز تی آزمون خروجی. باشند می 00/3 از باالتر میانگینی دارای گويه، 4 مجموع شده محاسبه موزون میانگین

 باالتر لذا. شود نمی پذيرفته 05/0 آلفای سطح در نظر مورد متغیر موزون میانگین و ها گويه از کدام هیچ برای صفر فرض که

 توان می درصد 95 الاحتم با بنابراين. باشد می معنادار جامعه در انتظار مورد میانگین به نسبت شده محاسبه میانگین بودن

 فريل و ديکنز. باشد می انتظار مورد میانگین از بیش نزد کار و کسب رشد با مرتبط عوامل اهمیت و مطلوبیت میزان گفت

 را فناوری و سیاسی قانونی، اجتماعی، -فرهنگی عوامل مثل محیطی شرايط و عوامل( 2002)درنوسک و هیستريچ و( 2003)

 .دانند می موثر کارآفرينی توسعه و کار و کسب رشد بر

 00/3 از باالتر گینیمیان دارای گويه، 4 مجموع شده محاسبه موزون میانگین و متغییر اين گیری اندازه با مرتبط گويه 4 هر

 در نظر مورد تغیرم موزون میانگین و ها گويه از کدام هیچ برای صفر فرض که دهد می نشان نیز تی آزمون خروجی. باشند می

 معنادار جامعه در رانتظا مورد میانگین به نسبت شده محاسبه میانگین بودن باالتر لذا. شود نمی پذيرفته 05/0 فایآل سطح

 از بیش کارشناسان نزد مالی منابع جذب عامل اهمیت و مطلوبیت میزان گفت توان می درصد 95 احتمال با بنابراين. باشد می

 که رسیدند نتیجه اين به اقتصادی رشد و سازی برند روی بر نیز( 2015) کارانهم و رينون. باشد می انتظار مورد میانگین

 .است داشته مثبتی تاثیر فالند در بنیان دانش های شرکت رشد روی بر مالی منابع جذب

 تحقیق پیشنهادات

 علم پارک برنامه در نبنیا دانش هایشرکت برند کارائی افزايش برای مالی منابع جذب کارهای راه آموزش گردد می پیشنهاد-

 .گیرد قرار فناوری و

 .گیرد قرار نظر مد بنیان دانش های شرکت فنی و علمی افزايی هم گسترش برای تشويقی کارهای راه گردد می پیشنهاد-

 درش تا گیرد قرار نکارشناسا ويژه توجه مورد دانشجويان میان کارآفرينی سازی فرهنگ برای هايی برنامه گردد می پیشنهاد-

 .بخشد ارتقا را اقتصادی فضای در کار و کسب
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