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 This study aims to design an appropriate model of 
entrepreneurship development based on value creation of academic 
knowledge-based companies. The present study is applied in terms 
of purpose and descriptive-survey in terms of data collection, and 
the field study will be used to distribute the questionnaire in order 
to prioritize these factors using the best-worst method. Finally, a 
formula is used to calculate the incompatibility rate in order to 
verify the validity of the relevant comparisons. The statistical 
population of this research is experts and business specialists and 
managers of university knowledge-based companies across the 
country. ANP fuzzy multi-criteria decision-making models were 
used to determine the priority of research criteria and indicators. 
The results of the present study show that, in the first rank 
(entrepreneurial self-confidence), in the second rank (using the 
opinions of experts), in the third rank (allocation and lending), in the 
fourth rank (directing loans and facilities to production), in rank 
fifth (intellectual capital management), sixth (human resource 
management), seventh (value creation model for the development 
of startup entrepreneurship) and eighth (knowledge acquisition). 
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     مقاله پژوهشی      

  ان ی بن دانش   ي ها شرکت   ی ن ی آفر بر ارزش   ی مبتن   ین ی توسعه کارآفر   ي ارائه الگو 
  ي فاز   ANPو    ی براساس تکنیک دلف   ی دانشگاه 

  3ي، داود ثمر2آزما  دونی، فر   *1پور ی فاتح  یمرتض

  . رانیآبادکتول، ا یعل ، یآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالم ی واحدعل ،ی نیگروه کارآفر ، يدکتر ي دانشجو -١
  . رانیآبادکتول، ا ی عل ،یآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالم  ی واحد عل ،ین یکارآفر گروه، اری استاد -٢
  . رانیا ، البرز ،ی اسالم واحدکرج، دانشگاه آزاد  ،یع یو منابع طب يگروه کشاورز  ار ی دانش -٣

  

  چکیده     اطالعات مقاله 

  1399/ 10/ 10 دریافت مقاله: 
  1399/ 10/ 24 بازنگري مقاله: 
  1399/ 12/ 02پذیرش مقاله: 

  
 يها شرکت   ینیآفربر ارزش   یمبتن  ین یتوسعه کارآفر  يپژوهش، ارائه الگو  ن یهدف ا
 ياز لحاظ گردآور  ، يااست. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه   یداشگاه  ان یبندانش 
توصداده  م  یش یمایپ   -یف یها  مطالعه  از  به   عیتوز  يبرا   یدان یو  منظور پرسشنامه 
منظور استفاده شده است. به   ن یبدتر  ن یبهتر  شعوامل با استفاده از رو   ن یا  يبند تیاولو

 ياستفاده شد. جامعه آمار   يمربوطه، از محاسبه نرخ ناسازگار   ساتیاعتبار مقا  یبررس
کسب   ن یا متخصصان  و  خبرگان  مدپژوهش،  و   انیبندانش   يهاشرکت  رانیوکار 

 ودمحاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران محد  يو برا  باشدی سراسر کشور م  یدانشگاه 
 انیبنشرکت دانش   138نفر از متخصصان و سپس    215استفاده شد. نمونه شامل  

هاي . براي تعیین اولویت معیارها و شاخص دیمشخص گرد  يفاز   یبود که با روش دلف
از مدل  فهاي تصمیم تحقیق،  استفاده شد. محاسبات   ANP  ياز گیري چندمعیاره 

انجام شده است.   Super Decisionافزار  با استفاده از نرم  ANPمربوط به تکنیک  
)، نانهیکارآفر  يکه در رتبه اول (خودباور   دهدی حاصل از پژوهش حاضر نشان م  جینتا

وام)، رتبه  يو اعطا  صیاز نظرات کارشناسان)، رتبه سوم (تخص  يریگرتبه دوم (بهره 
(هدا تسه وام   تیچهارم  و  تول  التیها  سمت  (مدد یبه  پنجم  رتبه   هیسرما  تیری)، 

به منظور   ینیآفرارزش   ي )، رتبه هفتم (الگویمنابع انسان   تیریرتبه ششم (مد  ،) يفکر
  ) و رتبه هشتم (جذب دانش) قرار دارد. ی نیتوسعه کارآفر

   کلید واژگان: 
  ی ن یارزش آفر 

  ی ن یتوسعه کارآفر
  نانه ی کارآفر يخودباور 

  ان یبندانش
  ی نی کارآفر

  پور   ی فاتح   ی مرتض   نویسنده مسئول: * 
 پست الکترونیکی: 

sena961@yahoo.com  

  
  

  

    

  4430-2538 اي الکترونیکی:شاپ
  

  9796-2382 شاپاي چاپی:        
  
  

https://karafan.tvu.ac.ir/
https://karafan.tvu.ac.ir/article_128454.html?lang=fa
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23829796.1399.17.5.6.6
https://orcid.org/0000-0003-3484-1257
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-4430
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2382-9796
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 و همکاران پور یفاتح یمرتض  111-128(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -علمیفصلنامه 

113 
 

 مقدمه 
سویی هرچه بیشتر آنها با فرایند توسعه اقتصادی  ها و هم عصر حاضر، شاهد تحوالت عظیمی در نظام اداره دانشگاه 

های آموزشی و پژوهشی آنها به سمت رویکرد نیازگرا در تعامل با  المللی است؛ لذا فعالیت ای و بین از لحاظ بومی، منطقه 
های مرتبط در  ها و کاهش بودجه ند. فشارهای روزافزون بر دوش دولت های محیط پیرامون خود گرایش پیدا کرد سازمان 

آموختگان، کاهش متقاضیان  التحصیالن، افزایش نرخ بیکاری و بحران اشتغال دانش های اخیر، باال رفتن تعداد فارغ سال 
صنعت، گرایش به کارآفرینی و  ها، رقابت، نیازهای متغیر بازار، تغییر در دانش و گرایش آن به کاربرد در  ورود به دانشگاه 

های نو و  های سنتی خود تحول ایجاد کنند و به سمت آموزش ها را بر آن داشت تا در آموزش اهمیت یافتن آن، دانشگاه 
های دوجانبه و مبتنی بر منفعت متقابل با صنعت و  های نسل سوم، ناگزیر به همکاری کاربردی پیش روند. دانشگاه 

 .  های پژوهشی آن است بخش 
های اخیر با توجه به نقش کارآفرینان در رشد و شکوفایی اقتصادى و صنعتی کشورها اهمیت توسعه و ترویج  در سال 

عنوان محرك کارآفرینی و ارتباط  بنیان به های دانش کارآفرینی بر کسى پوشیده نیست و در این میان، فعالیت شرکت 
های توسعه کشور  بیشتر مدنظر قرارگرفته است. با نگاهى به برنامه   ها و مؤسسات آموزش عالى در ایران آنها با دانشگاه 

مردان و متخصصان  توان دریافت که دولت ها می یافته به این شرکت خصوص برنامه پنجم و میزان اعتبارات تخصیص به 
های علم  ه پارك بنیان دانشگاهى هستند و توجه ویژه ب های دانش کالن کشور معتقد به توسعه کارآفرینی از طریق شرکت 

البته حمایت  است.  این موضوع  بر  رشد گواه  مراکز  و  فناوری  و  و  است  گرفته  و مستمرى صورت  بسیار جدى  های 
ها و نوآوری به دنبال داشته است. در کشور ما با بیش از بیست سال  دستاوردهای چشمگیرى را در حوزه پرورش ایده 

بر اساس برنامه سوم توسعه با ارائه طرحی تحت عنوان    1379سال    یافته در اواخر تأخیر نسبت به کشورهای توسعه 
را با رویکردهای نوین آمیخته نساخت. در    ها ، دانشگاه گذاشته شد اما این طرح دانشگاه به اجرا    ۲1»کاراد« کارآفرینی در  

ر دیدگاه نوین، ضرورت توجه  سازی و ورود دانشجویان به بازار کار حاکم بود. اما د دیدگاه سنتی، تفکر کاریابی در آماده 
به تحوالت اقتصادی، اجتماعی و محیطی، تفکر کارآفرینی را جایگزین تفکر کاریابی کرده است که به دنبال آن، تحوالت  
آموزشی را به ارمغان خواهد آورد. تغییرات سریع محیطی، شرایط جدیدی را برای آموزش عالی ایجاد کرده است. برایند  

ضرورت   شرایط،  به توانمندی   توسعه این  کشور  در  کارآفرینی  کسب های  ایجاد  از  منظور  استفاده  جدید،  وکارهای 
باشد و در پاسخ به این معضالت،  های موجود و حل مشکالت اجتماعی می ظرفیت   های بدون استفاده، توسعه ظرفیت 

  رعرب ی و م  ی فارس   ی داله ی )  هاست گاه آموختگان دانش های کارآفرینی در دانش ها ایجاد توانمندی مأموریت جدید دانشگاه 
 . ( ۲۰۰9  ، ی رض 

اندازی  های الزم برای راه ها و مهارت آموختگانی که دارای توانایی پرداختن به مقوله کارآفرینی و تربیت و آموزش دانش   
شود که متأسفانه خأل آن کاماًل محسوس است.  وکار مناسب باشند، از وظایف اصلی هر دانشگاه محسوب می یك کسب 

آماده  و  تربیت  شرای برای  مطابق  دانشجویان  فعالیت سازی  نقش  باید  ابتدا  جامعه  روز  کارآفرینی  ط  در  آموزشی  های 
التحصیالن  دانشگاهی مورد مداقه و بررسی قرار بگیرد. احساس نیاز به افزایش سطح کارآفرینی در میان دانشجویان و فارغ 

ه در سطح دانشگاه ارائه  های آموزشی است ک ها و برنامه کارگیری رویکردهای کارآفرینانه و ابتکاری در شیوه مبتنی بر به 
های تدریس و ارزشیابی از دانشجویان و محیط یادگیری، نیاز به بازنگری دارند تا بتواند  های درسی، روش شود. برنامه می 

آفرینی، به میزان نسبى ارزشى بستگى دارد که توسط مشترى  در کارآفرینی دانشگاهی نقش مؤثری ایفا کند. ارزش 
آفرینی فرد، سازمان یا اجتماع است و چنین تمایلى به تبادل پول براى  ده که متمرکز بر ارزش ش )خریدار( نهایى حاصل  

 آمده خواهد انجامید.  دست ارزش به 
، قانون برنامه پنجم توسعه  14۰4انداز  با توجه به اسناد راهبردی کشور از جمله نقشه جامع علمی کشور، سند چشم 

ها  بنیان برای کاهش وابستگی های دانش بنیان و توجه به مزیت شبکه شرکت دانش ها و مؤسسات  و قانون حمایت از شرکت 
تواند برای اهداف اقتصاد  پذیر می کند و در محیط نوآور و ریسك بر خودباوری، به خودکفایی در کشور نیز کمك می عالوه 
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بنیان در رشد اقتصادی  دانش   مقاومتی، مؤثر باشد. و همچنین اهمیت روزافزون بخش خدمات و نیز مهم بودن اقتصاد 
منظور حمایت هرچه بهتر و اتخاذ بهترین  آفرینی به بندی عوامل کلیدی در فرایند توسعه ارزش کشور، شناسایی و رتبه 

آید. با توجه به مطالب  حساب می بنیان، امری مهم به های دانش آفرینی توسط شرکت تصمیمات در توسعه و اجرای ارزش 
که فوق می  توسعه کارآفرینی، مسئله ارزش   توان گفت  فرایند  به آفرینی در  مهم  تأکید  شمار می ای  به  توجه  با  و  رود 

بنیان،در این پژوهش به دنبال این سؤال هستیم که الگوى  های دانش های کالن کشور بر کارآفرینی از طریق فعالیت برنامه 
شود کدام است؟ پژوهش حاضر با ماهیت  فرینی می بنیان دانشگاهى که موجب توسعه کارآ های دانش آفرینی شرکت ارزش 

آفرینی  بنیان سعی دارد الگوى ارائه دهد که در آن ارزش های دانش وکار شرکت ارائه الگویی برای تسهیل رونق کسب 
 منظور توسعه کارآفرینی تبین شده است.  بنیان دانشگاهى به های دانش شرکت 

 پژوهش   پیشینه
کننده هستند و  آفرینی بسیار تعیین های خالق در توسعه ارزش ایده   ای به دلیل اینکه در مقاله   1( ۲۰1۸و ژانگ،    و ی ل ) 

آفرینی درگیر  باشند را در فرایند توسعه ارزش های خدماتی، عمومًا کارکنانی را مستقیمًا با مشتری در ارتباط می شرکت 
   نی گردد را بررسی کردند. آفری تواند باعث ارتقای عملکرد توسعه ارزش کنند، این مسئله که خالقیت این کارکنان می می 

آفرینی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش  نوآوری باز بر عملکرد توسعه ارزش   تأثیر   ۲( ۲۰1۶  ، و همکاران   گوئررو ) 
 شود.  جستجو با هر دو بعد از نوآوری، عمق جستجو باعث کاهش بازده و بعد ترکیبی بیشتر می  دهد که وسعت نشان می 

  ن ی آفر رزش ا دانشگاه نوآور و    ی الگو و چارچوب راهنما   ، ی به روش مرور اسناد   تحقیق خود در    ( ۲۰۲۰  ، ی ع ی و شف   ی مهد ) 
با    ن ی آفر موجود به دانشگاه نوآور و ارزش   ی ها دانشگاه   ، مند و نظام   ی ج ی تدر   تحول ی  برا   ، یی عمدتًا اروپا   ه نام ت ی عنوان هدا ه ب 

  ی ها ت ی رغم مأمور کشور به   ی ها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه   انواع را معرفی کرده است تا    ی حظات محل مال   ت ی رعا 
  ی ها گام   توانند ب آن    ی ها خود با ابعاد و مالك   ط ی شرا   ی، ج ی تدر   انطباق   الگو و   ن ی ا   و اقتباس فعال و مولد از   ی ر ی ادگ ی با    ز، ی متما 

 . شوند   ن ی آفر کلمه، نوآور و ارزش   ح ی و صح   ی ق ی حق   ی معنا   و به   رند آفرینی بردا و ارزش   ی نوآور   ر ی در مس   ن ی اد ی بن 

  ی، ر ی تفس   ل ی بر تحل   ی مبتن   کرد ی مستقل با رو   نان ی کارآفر   ی رفتار   ی مطالعه ارائه الگو با    ( ۲۰۲۰  ، و همکاران   ی انور ) 
(  فه ی )وظ ی  کپارچگ ی (،  ت ی )فعال   ه ی پا   )حرکت(،   و تبادل و چهار سطح خرد   جاد ی در سه مرحله، فرصت، ا را    نان ی فتار کارآفر ر 

شده در  یی شناسا   ی و مراحل و سطوح رفتارها   ی ط ی عوامل مح   ، ی عوامل عل   جه نتی   در   و   بندی کرده ( طبقه ب ی )ترک   و کالن 
 دانسته است.    م ی سه   ران ی مستقل در ا   ی ن ی کارآفر   ی ر گی شکل   ند ی در فرا   را   طالعه م   ن ی ا 

  ی دار ی بر پا   نانه ی کارآفر ی رهبر خلق ارزش مشترك و سبك    ، نانه ی کارآفر ی اب ی بازار   ر ی ث أ ت   ( ۲۰۲۰  ، و همکاران   ی شراع ) 
ی را  شرکت ی دار ی مشترك و پا در رابطه خلق ارزش   ك ی استراتژ ی نوساز   ی کنندگ ل ی اثر تعد   ی و بررس   ان ی بن دانش   ی ها شرکت 

  ، ان ی بن دانش   ی ها شرکت ی دار ی و خلق ارزش مشترك بر پا   نانه ی کارآفر ی اب ی که بازار مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است  
رابطه خلق ارزش   ز ی ن  ك ی استراتژ ی نوساز   ر ی تغ و م  د ن گذار ی م  ر ی ث أ ت   ، خلق ارزش مشترك  و بر  مثبت و معنادار دارند  ر ی ث أ ت 

 . کند ی م   ل ی صورت مثبت تعد را به   ی شرکت ی دار ی مشترك و پا 
آفرینی در صنعت  بر هوشمندی رقابتی و توسعه ارزش   های اجتماعی توسعه شبکه تأثیر    ( ۲۰1۶  ، و همکاران   فر   ی نادر ) 

جذابیت طراحی برخی از  ها بیانگر چند مورد بودند: استقبال کم کاربران، عدم اند. یافته خدمات گردشگری را بررسی کرده 
های اجتماعی. بنابراین  از شبکه   ها و استفاده نکردن از زبان چندگانه در برخی روزرسانی ها، عدم به ها و شرکت سایت 

های اجتماعی و ایجاد  ها و شبکه گذاری فضای مجازی در ایران عملکرد سایت ضروری است که با بازنگری در سیاست 
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ارزش  توسعه  و  رقابتی  توجه  مزیت  نیز  و  تقویت  مجازی  فضاهای  در  همچنین  و  گردشگری  صنعت  در  آفرینی 
 ای گردیده است. مالحظه قابل 

ارزش   ( ۲۰14  ، ی ظر ن )  توسعه  در  موفقیت  کلیدی  عوامل  تأثیر  بررسی  الکترونیك  به  بانکداری  عرصه  در  آفرینی 
شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است  مشهد انجام    صورت موردی در بانك ملت شهر است. این مطالعه به پرداخته 

کارگیری بانکداری الکترونیك شناسایی عوامل کلیدی موفقیت است این  های به های کاهش ریسك و هزینه یکی از راه 
امل  ای بر موفقیت شرکت دارند. بنابراین در این مقاله به بررسی عو مالحظه عوامل در صورت مدیریت مناسب اثر قابل 

 . شده است پرداخته  کلیدی موفقیت در بانکداری الکترونیکی  
آفرینی در یك  نوآوری بر روی موفقیت توسعه ارزش   رویکرد به بررسی تأثیر توسعه    ( ۲۰13،  و همکاران   پوده   ی دهقان ) 

های موردمطالعه نشان داد که تمامی ابعاد نوآوری با  سازمان پژوهشی پرداخته است. نتایج تحلیل همبستگی در سازمان 
ای دو بعد از  آفرینی، رابطه مثبت و معنادار دارند اما نتایج تحلیل رگرسیون، این رابطه را تنها بر موفقیت توسعه ارزش 

 برداری درونی( مورد تأیید قرار داد. ابعاد نوآوری )اکتشاف درونی و بهره 

آفرینی، معضالت توسعه  شده در زمینه توسعه ارزش انجام   های مروری بر پژوهش   ( ۲۰14  ، ی و فکر   ه ی زاو   ی م ی سل ) 
آفرینی، امری ضروری  آفرینی داشته است. در این مقاله مروری، فرایند توسعه ارزش آفرینی و مراحل توسعه ارزش ارزش 

های  نظریه   های مختلف و باشد و این فرایند دارای مراحل و فازهای مختلفی در دیدگاه برای نوآوری و تحقیق و توسعه می 
هایی همراه  عنوان رویکردی جدید، هرچند با ریسك ها به آفرینی و اهمیت آن برای شرکت باشد. توسعه ارزش گوناگون می 

 گیری برای مدیران مفید باشد. های تصمیم تواند در کاهش ریسك است اما شناخت عوامل کلیدی این رویکرد می 
آفرینی محصول جدید پرداختند و نشان  ارزش   به ارائه مدلی چابك برای توسعه   1( ۲۰17  رن، ی کوکا و م - المبرت ) 

دادند که هم منابع درونی و هم منابع بیرونی توسعه فناوری بر توسعه خدمت جدید توسط شرکت تأثیر دارند. عالوه بر  
های تخصیص منابع استراتژیك رابطه مثبتی با توسعه محصول  های قانونی تخصیص منابع فناوری و رژیم این، اگرچه رژیم 

 های متفاوتی دارند.  ند اما مشخص شد که این عوامل، تأثیرات واسط داشت 

 توان به این موارد خالصه کرد:  ها را می یافته   کارآفرین،   دانشـگاه   قلمروی   مطالعات   در   پژوهـش   ادبیـات   واکاوی   بـا 
  صنعت،   با   دانشـگاه   ارتباط   کارآفرینانه،   کارآفرینانه، مدیریت   راهبردهای   کارآفرینانه،   فرهنگ   کارآفرینانه،   ساختار 

مدیریت  و  قوانین انعطاف   شدن،   المللی بین   کارآفرینی،   به   رهبری   و   تعهدگرایی    و   مالی   حمایت   مقررات،   و   پذیری 
  رویکرد   با   درسی   برنامه   های فراسازمانی، حمایت   صنعـت،   و   دانشــگاه   متعهدانه   های کارآفرینانه، پیمان   گذاری ســرمایه 

رسـمی آموزش   کارآفرینی،  مکانیزم انعطاف   کارآفرینـی،   غیررسـمی   و   های  نظام   پذیری،    دانش   مدیریت   انگیزشـی، 
  وکار، کسب   و  آموزشی کارآفرینی  های برنامه  دانشـگاه،   حاکمیت  و  ساختار  پژوهشی، قوانین و  همکاری   روحیه   یکپارچه، 
  اجرای قوانین،   روش   دانشـگاه،   پژوهشـی   و   آموزشـی   تار سـاخ   فکـری،   قوانین مالکیـت   دولـت،   قوانیـن   و   ها سیاست 

نهادهای    و   صنعت   با   ارتباط   کارآفرینـی،   به   دانشـگاهیان   دانشگاهی، نگرش   نقش   ایفای   های مدل   سیاسی،   مالحظات 
  و   کارآفرینی   آموزشی   های دوره   کارآفرینی،   با   علمی هیئـت   اعضای   آشنایی   تجهیزات،   و   امکانات   مدیریتی،   و   تجاری 

  ترویجی   و   علمی   های همایش ؛  کارآفرینی   با   نشـریات مرتبط   آن،   ارائه   نحوه   و   دانشگاهی   دروس   محتوای   های مرتبط، دوره 
  مالی،  منابع  جـذب  علمی،  های یافته   آموختگان، انتشـار دانش   کیفیـت   ؛ آموختگان دانش  جامعه  های و فعالیت  کارآفرینی 

  ، ( ۲۰1۸  ، و همکاران   ی صادق ) فناوری    و   علم   پارك   ایجاد   زایشـی،   وکار کسـب   ایجـاد   اختـراع،   و ثبـت   تجـاری   قراردادهای 
  ، و همکاران   مزده،   ی مهدو ) ،  ( ۲۰1۵  ، و همکاران   ی مقدس )   ، ( ۲۰17  ، و همکاران   یی فدا )   ، ( ۲۰1۸  ، و همکاران   ی وسو م ) 

   . ( ۲۰14  ، و همکاران   ی بهزاد )   ، ( ۲۰13
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های  لینك   ، انداز کارآفرینانه داشــتن دیدگاه و چشــم توان به این نتایج خالصه کرد:  های تحقیقات خارجی را می یافته 
خارجی  و  فراهم   ، بیرونی  منابع؛  به  دانشگاه  زمینه دسترسی  نوآوری سازی  برای  علمـی   ، ای  و    ، تحقیقـات  مأموریـت 

  ، توسعه کارکنان در کارآفرینی  ، سـاختار حکومـت   ، تجاری دانشـگاه   همکاری   ، آموزش کارآفرینی   های روش   ، اسـتراتژی 
  اقدامات پشـتیبانی بـرای کارآفرینی   ، دهی سیستم پاداش   ، محیط خارجی   ، ای رشـته ای و میان چندرشته   ، طراحی سـازمانی 

فیزیکی    و   مالی   و   توجه به منابع انسانی   ، توسعه کارکنان در کارآفرینی (،  رینـی و غیره های علمی، مراکز کارآف ماننـد پارك ) 
،  ها و راهبردهای همکاری شـبکه   ، مدیریت کارآفرینی   ، فرهنگ کارآفرینی   ، المللی ها و قوانین بین سیاسـت   ، و تجـاری 

ت  تشـویق و حمای   ، کیفیت آمـوزش   ، سیاسی حظات فرهنگی و مال ، حقوق مالکیت معنوی  ، ی ارتباط و سازماندهی اجرا 
  ، ی کرب ) ،  3( ۲۰1۲وربانو،  ا گوئررو و  )   ، ( ۲۰1۶گوئررو و همکاران،  )   ، ۲( 199۸کالرك،  ) ،  1( ۲۰1۸  ، و همکاران   دالمارکو ) 

 . ۸(۲۰۰۵،  و همکاران   ی اوش )   ، 7( ۲۰1۲  ندل، ی موروز و ه ) ،  ۶( ۲۰14  ا، ی آرانها و گارس ) ،  ۵( ۲۰11  ، و همکاران   ی کرب ) ،  4( ۲۰۰۶

 مبانی نظری پژوهش  
  ضمنی   چه ) دانش    از   و   هستند   دانش   خالق   و   یادگیرنده   که   دارد   هایی شرکت   به   اشاره   ، « بنیان دانش   شرکت »   عبارت 

  اشاره   هایی سازمان   به   بیشتر   مفهوم   این   واقع،   در .  کنند می   استفاده   خود   های فناوری   و   محصوالت   توسعه   برای (  آشکار   چه 
و حق شناس    ی نصار )   کنند می   استفاده   خود   وکار کسب   برد پیش   برای   دانش   کارگیری به   و   خلق   فرایندهای   از   که   کند می 

  یا   شرکت   بنیان، دانش   مؤسسه   و   شرکت   بنیان، دانش   های شرکت   از   حمایت   قانون   یك   ماده   مطابق   . ( ۲۰17  ، ی گرگاب 
  و   علمی   اهداف   تحقق   محور، دانش   اقتصاد   توسعه   ثروت،   و   علم   افزایی هم   منظور به   که   است   تعاونی   یا   خصوصی   مؤسسه 

  و   کاال   تولید   و   طراحی   شامل )   توسعه   و   تحقیق   نتایج   سازی تجاری   و (  نوآوری   و   اختراع   کاربرد   و   گسترش   شامل )   اقتصادی 
 . ( ۲۰1۰  ران، ی ا   ی سالم ا   ی مجلس شورا )   شود می   تشکیل   فراوان،   افزوده   ارزش   با   و   برتر   های فناوری   حوزه   در (  خدمات 

.  کنند می   فعالیت  مستقل   طور به   که  هستند   متوسط   و   کوچك   های شرکت   از   ای زیرمجموعه   بنیان، دانش   های شرکت 
  فناوری   نانو،   فناوری   بیوفناوری،   دارویی،   فناوری   مکانیك،   مهندسی   الکترونیك،   زمینه  در  بیشتر   ها شرکت   این 

  مشترك   های ویژگی   از.  دارند   فعالیت   پیشرفته،   و   ظهور   حال   در   های فناوری   سایر   و   فناوری اطالعات   محیطی، زیست 
  محصول،   توسعه  بودن   بر زمان   دلیل  به   بیرون   از   مالی   تأمین   به   نیاز   رشد،   برای   زیاد   نسبتًا  پتانسیل   توان می   ها سازمان   این 

  ، ( علمی  پارك )   انکوباکتور   یك  در   اندازی راه   به  گرایش   دارد،   وجود   آنها   برای   جهانی   نیاز  که  مشخص   بازارهای   بر  تمرکز 
  و   ی جشوقان   ی احمد )   برد   نام   را   باال   تحصیالت   با   کارآفرینی  وسیله به   شده اندازی راه   و   ها تیم   وسیله   به   گرفتن   شکل 
 .( ۲۰1۵  ان، ی ل ی اسماع 

  پرقدرت، ساختار   های مشوق   پذیر، انعطاف   مرزهای   قبیل   از   هایی ویژگی   دارای   باید   بنیان دانش   کارآفرین   سازمان 
   . ( ۲۰1۶دانش فرد،  )   باشند   کارآفرینی   و   نوآوری   فرهنگ   مسطح،   مراتب سلسله   غیربوروکراتیك، 

موردتوجه به   که   است   سیاستی   جهان،   سراسر   در   علمی   های پژوهش   و   تحقیقات   نتایج   سازی جاری  ویژه    طور 
  شده   تولید   علم   اما   رود می   شمار به   علمی   توسعه   ابعاد   از   بعد   یك   علم   تولید   که   دانند می   خوبی به   آنان .  است   دولتمردان 

  گیرند می   کار به   را   خود   تالش   تمام   دلیل   همین   به .  گیرد   قرار   نیز   اقتصادی   توسعه   و   رشد   راستای   در   که   یابد می   ارزش   زمانی 
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  ان ی ترک )   نمایند   برداری بهره   فرایند   این   اقتصادی   نتایج   از   و   سازی تجاری   را   خود   پژوهشگران   و   دانشمندان   علمی   تولیدات   تا 
     . ( ۲۰1۶،  و همکاران   تبار 

سازی  تجاری   به   مربوط   اطالعات   و   دانش   کسب   و   جدید   محصوالت   در راستای توسعه   باید بنیان  دانش   های شرکت 
  و   خارجی   تهدیدهای   و   ها فرصت   و   ضعف   و   قوت   نقاط   شناسایی   دانش،   مداوم   یادگیری   طریق   از   را   خود   توجه   فناوری، 
  توانمندی   این،   بر   عالوه   دهند،   افزایش   راهبردی   ریزی برنامه   یك   داشتن   کلی   طور به   و   هدفمند   و   روشن   راه نقشه   یك   تدوین 

  کمك   فناوری سازی  تجاری   به   کنندگان، مصرف   نیازهای   و   فناوری   تغییرات   بهتر   درك   و   دانش   کسب   با   تواند می   یادگیری 
  محصوالت   به   نامشهود   های ایده   تبدیل   برای   را   راه   تواند می   ها شرکت   و توسعه   تحقیق   توانمندی   اهداف،   این   راستای   در .  کند 

  فرایندهای   و   محصوالت   در   پژوهشی   دستاوردهای   اجرای   و   سازی تجاری   برای   الزم   توانایی   نداشتن .  کنند   هموار   ملموس 
  از   یکی .  است   شدن   صنعتی   فرایند   در   توسعه درحال   کشورهای   عمده   ضعف   نقاط   از   یکی   بازار،   به   آنها   عرضه   و   جدید 

   . ( ۲۰1۶  ، و همکاران   ت ی پاك ن )   است   فناوری سازی  تجاری   بهبود فرایند   نیز   ایران   در بنیان  دانش   های معضالت شرکت 
  نقش   بر   آن   های یافته   که   اند داده   انجام   تحقیقی بنیان  دانش   دارویی   های شرکت   در   ( ۲۰1۵زاده،    یی ا ی رادمنش و کبر ) 

  سیستم   یك   تشکیل   و سازی  تجاری   های فعالیت   از   حمایت   استراتژی،   و   سازمانی   انداز چشم   به   توجه   در   ارشد   مدیریت 
    کند. می   تأکید   تکنولوژی سازی  تجاری   زنجیره   برای   شبکه   مدیریت 

  ابتدا   در   ایران   بنیان دانش   های شرکت   در   علمی   تحقیقات   نتایج   سازی تجاری   فرایند   بهبود   راستای   در   اقدام   بهترین 
  تحقیقات   سازی تجاری   فرایندهای   و   ساختار   اصالح   تحقیقات،   سازی تجاری   زمینه   در   صحیح   گذاری سیاست :  از   عبارتند 

  مالکیت   از   حفاظت   اعمال   تحقیقات،   سازی تجاری   زمینه   در   دقیق   ضوابط   و   ها دستورالعمل   ها، نامه آیین   تدوین   دانشگاه،   در 
  تحکیم   به   نیاز  نیز   دوم   گام   در . تحقیقات   نتایج  انتشار  و  اختراع  ثبت   برای  مناسب  شرایط  ایجاد  تحقیقات،   نتایج  حقوقی 
  و   تحقیق   واحدهای   مندی بهره   بنیان، دانش   های شرکت   و   بزرگ   صنایع   در   توسعه   و   تحقیق   واحدهای   بین   سویه   دو   ارتباط 
  سازی تجاری   با   ارتباط   در   صنعت،   بخش   مدیران   ریزی برنامه   بنیان، دانش   های شرکت   علمی   تحقیقات   نتایج   از   صنایع   توسعه 
  در   محققان   توسط   شده   تولید   دانش   و   ها ایده   از   صنایع   مدیران   حمایت   بازار،   تحوالت   به   نسبت   علمی   تحقیقات   نتایج 

  بود   خواهد   بنیان دانش   های شرکت   در   علمی   تحقیقات   نتایج   سازی تجاری   بر   صنایع   گذاری سرمایه   بنیان، دانش   های شرکت 
  صنعت   از   گیری بهره   سازی، تجاری   فرایند   از   ارشد   مدیران   حمایت   از:   بود   خواهد   عبارت   نیاز   مورد   تدابیر   نیز   سوم   در گام   و 

  از   تقدیر   سازمانی، درون   فرایندهای   و   ارتباطات   تسهیل   سازی، تجاری   زمینه   در   پیشرفته   کشورهای   تجارب   و   مشاوره 
  رسمی   کنترل   نظام   ممانعت   سازمانی،   تشویق   و   پاداش   نظام   از   استفاده   با   سازی تجاری   زمینه   در   فعال   مدیران   و   کارکنان 

 . سازمان   داخل 
  پنج  جمع  در  تقریبًا نیز   فردی   عامل . است  نداشته  سازی تجاری  بر  مستقیمی  تأثیر   سیاسی  عامل  که  این  مهم  نکته 

  تأثیر   ترین پررنگ   که   سازمان   و   صنعت   قانون،   عامل   سه   اما   است   داشته   را   ها نقش   ترین رنگ کم   مستقیم،   نقش   دارای   عامل 
  های شرکت   موجود   وضعیت   در   را   کیفیت   ترین رنگ کم   متخصصان،   دیدگاه   در   اند داشته   سازی تجاری   بینی پیش   در   را 

       . ( ۲۰1۶تبار و همکاران،    ان ی ترک ) اند  بوده   دارا   ایران   بنیان دانش 
  و   مشکالت   با   ایرانی   بنیان دانش   های شرکت   در   فناوری   سازی تجاری   فرایند   که   دهد می   نشان   اخیر   تحقیقات 

  محدود   استفاده   محض،   تحقیقات   بر   فرد منحصربه   تمرکز :  از   عبارتند   مشکالت   ترین شایع .  است   مواجه   عمده   های محدودیت 
  توسط   ضعیف   تمرکز   ناکافی،   فناوری   های زیرساخت   ها، سیاست   و   بینش   برای   نامناسب   های استراتژی   تحقیق،   نتایج   از 

   . ( ۲۰1۵زاده،    یی ا ی رادمنش و کبر ) فناوری    سازی تجاری   توسعه   بر   تأثیرگذار   کلیدی   اجزای   بر   مدیریت 
  در بنیان  دانش   های شرکت   خدمات   و   محصوالت   بازاریابی   وضعیت   درك   منظور   به   ( ۲۰1۵و حسن پور،    ان یی نکو ) 
 : از   عبارتند   تحقیق   این   در   مهم   های یافته   از   برخی   که   است   داده   انجام   کشور تحقیقی   داخل 
  افکار   و   رفتار   است. بررسی   بوده   مشهود   بازاریابی   فرایند   مراحل   تمام   در   آن   نیازهای   و   مشتری   به   ویژه   توجه - 1

  صورت   قدیمی   و   دائمی   مشتریان   با   قوی   روابط   و   نظرسنجی   فرم   تعامل،   طریق   از   بیشتر   بازاریابی   اهداف   تعیین   و   مشتریان 
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  هستند؛   منفعل   ها شرکت   و   باشند می   ضعیف   شده،   انجام   تحقیقات   به   توجه   با   بازاریابی   های برنامه   ارزیابی   و   اجرا   گیرد.   می 
  بازاریابی   از   استفاده   که   دهد می   نشان   ای مقایسه   مطالعه .  است   مشتری   رضایت   و   واکنش   به   محدود   آنها   های برنامه   زیرا 

 . است   کشور   داخل   در   جدید   دانش   بر   مبتنی   های شرکت   بازاریابی   با   سازگار   مستقیم 
  اند، کرده   پیدا   ملی   و توسعه   اقتصـادی   پیشـرفت   در   امـروزه   که   اهمیتی   و   نقـش   بـه   توجه   بـا   بنیان دانـش   های شـرکت 

هستند    عمیق   و   مسـتمر   نوآوری   نیازمند   شده محول   مأموریت   به   پاسخگویی   برای   آنها .  اند گرفته   قرار   بیشتری   توجه   مورد 
 . ( ۲۰1۶دانش فرد،  ) 

.  کند می   ارائه   ها شرکت   در   فناوری اطالعات   رادیکال   نوآوری   توضیح   برای   قدرتمندی   چارچوب   بنیان، دانش   دیدگاه 
  اطراف   محیط   با   شدید   ارتباط   و   باشد   تر متنوع   و   تر عمیق   آنها   ای پایه   دانش   که   وقتی   ها شرکت   که   است   این   بر   کلی   نظریه 
  رادیکالی   های نوآوری   ارائه   به   بیشتری   تمایل   باشند،   شده   ترکیب   گسترده   و   قوی   آزمایش   روال   یك   و با   باشند   داشته   خود 
  موفقیت   و   بیشتر   های نوآوری   ارائه   مستعد   آیند، می   فائق   موانع   بر   کمتر   سختی   با   و   بیشتر   سرعت   با   که   هایی شرکت   و   دارند 

 . 1( ۲۰1۲،  و همکاران   کارلو )   هستند   رقابتی   بازار   بر 
  نوآوری   بر   تمرکز   و   نوآوری   برای   موردنظر   سازمانی   فرهنگ   از   حمایت   در   ارشد   مدیریت   نقش   بر   اخیر،   تحقیقات 

اند  کرده   تأکید   وکار کسب   توسعه   به   مربوط   های ایده   ارزیابی   برای   سیستم   ایجاد   و   نوآوری   برای   پاداش   سیستم   ایجاد   داخلی، 
 . ( ۲۰1۵زاده،    یی ا ی رادمنش و کبر ) 

  رشد  جمله   از   ها شرکت   عملکرد   بر   مثبتی   تأثیرات  محصوالت،   مداوم   بهبود   و   محصوالت   در  نوآوری   از   فعال   استفاده 
  ای ویژه   اهمیت   از   کشور،   هر   در   نوآوری   زاینده   عنوان به   بنیان دانش   های شرکت .  دارد   سهامداران   حقوق   بازده   و   فروش 

  های سرمایه   میان   تعامل  از   که  است   ای نوآورانه   و   جدید   های ایده   سازی تجاری  نتیجه   سود،   ها شرکت   این   در .  برخوردارند 
  و   جذب   شناسایی،   بر   تمرکز   لزوم   داخلی، بنیان  دانش   های شرکت   برای   توان می .  شوند می   ناشی   فیزیکی   منابع   و   دانشی 

  های پروژه   اجرای   و   فناوری   توسعه   روند   بر   شرکت، نظارت   رقابتی   موقعیت   کسب   برای   ویژه   به   جدید   دانش   از   برداری بهره 
  این   بر .  کرد   مطرح   اساسی   توصیه   عنوان به   را   فناورانه   نوآوری   فرایند   در   مشتری   و   بازار   بازخورد   توانایی   و   و توسعه   حقیق ت 

  تغییرات   سرعت به   هستند   خود   فناورانه   نوآوری   های توانمندی   تقویت   حال   در   که   زمان هم   صورت به   باید   ها شرکت   اساس، 
  توجه   مشتریان،   های اولویت   و   محصوالت   تولید   بر   آن   تأثیر   و   خود   به   مرتبط   صنعت   در   تهدیدات   و   ها فرصت   و   فناوری 

 . ( ۲۰1۶و همکاران،    ت ی پاك ن ) باشند    داشته   دوچندان 
ها را به خود  های آموزشی دانشگاه توجهی از برنامه آموزش کارآفرینی در کشورهای صنعتی و فراصنعتی بخش قابل 

شوند و این مراکز از افراد کارآفرین  داده است. دانشگاه کارآفرین، مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می اختصاص  
های آموزشی، مالی و بازرگانی و مدیریت است. در نتیجه، کارآفرینان امکان  کنند. این حمایت شامل حمایت حمایت می 

شود تا  گذاران امکاناتی فراهم می هایی برای سرمایه چنین دانشگاه کنند. در  ها و منابع را پیدا می خانه دسترسی به کتاب 
آمده  دست های به شده و از فرصت بینی وکار را فراهم آورند. با آنها همکاری شود تا مشکالت آنها پیش مراکز جدید کسب 

گرد هم آوردن ذخایر مالی  ها  ای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی است. در این دانشگاه استفاده کنند که خود تجربه 
هزینه است و استفاده بهینه از ذخایر  های تجاری و اقتصادی همراه با فناوری روز کم ای دارد و انجام پروژه اهمیت ویژه 

 باشد. های شاخص کارآفرینان می مالی نیز از ویژگی 
  ( نگرشی در مورد نحوه ۲( مفهوم عمومی و ) 1آفرینی وجود دارد: ) حداقل دو روش ممکن برای تحقق فرایند ارزش 

ارزش ارزش  از یك منبع خاص و ویژه. پاسخ دادن به سؤال چگونگی  اهداف  آفرینی  تعریف منبع و  نیازمند  آفرینی، 
های  وتحلیل است، فرایند اصلی در واقع فعالیت تجزیه آفرینی و سطح تجزیه و تحلیل ارزش است. وقتی فرد واحد  ارزش 

های یکسانی همچون توانایی، انگیزش و اطالعات هستند، انجام  ای است که افراد و کسانی که دارای ویژگی خالقانه 

 
1 Carlo 
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مطرح    ابتکار و مدیریت،   آفرینی است، موضوعات مرتبط با نوآوری، ایجاد دانش، قوه دهند. وقتی سازمان، منبع ارزش می 
 گذارند.  شوند. نهایتًا در سطح اجتماعی، سطح کارآفرینی و سطح شرایط کالن اقتصادی پا به عرصه می می 

 روش شناسی  
ای یعنی بررسی مقاالت و متون علمی استفاده  ای روش کتابخانه پژوهش حاضر از نظر هدف یا مخاطب، توسعه 

بدترین    - بندی این عوامل با استفاده از روش بهترین منظور اولویت شود و از مطالعه میدانی جهت توزیع پرسشنامه به می 
های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه  آوری داده استفاده شده است. در این پژوهش برای جمع 

ا هدف توسعه  بنیان ب های دانش آفرینی شرکت های ارزش بندی نهایی شاخص ، برای شناسایی، غربال و دسته 1شماره  
بندی معیارها  ، به منظور اولویت ۲کار گرفته شده است. پرسشنامه شماره    کارآفرینی با استفاده از تکنیك دلفی فازی به 

باشد و در نهایت از یك  فازی می   ANPشده با استفاده از تکنیك مبتنی بر مقایسات زوجی یعنی  های شناسایی و شاخص 
گردد. در این مطالعه برای  ی در راستای بررسی اعتبار مقایسات مربوطه استفاده می فرمول برای محاسبه نرخ ناسازگار 

های  های تحقیق در عملیات استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارها و شاخص ها، از تکنیك وتحلیل داده تجزیه 
با استفاده    ANPبه تکنیك    استفاده شده و محاسبات مربوط   ANPگیری چندمعیاره فازی های تصمیم تحقیق از مدل 

 انجام شده است.   Super Decisionافزار  از نرم 

بنیان دانشگاهی سراسر  های دانش وکار و مدیران شرکت جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و متخصصان کسب 
ی محاسبه  است و برا   ۲1۵کشور هستند که تعداد آنها بر اساس آمار اعالمی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  

 باشد. نفر می   13۸حجم نمونه، از فرمول کوکران محدود استفاده شده است که حجم نمونه  

 . حجم نمونه به تفکیک دانشکده و صنعت 1جدول 

 جمع کل 
های  مدیران و اعضای شرکت 

 بنیان دانشگاهی دانش 

مدیران و اعضای  
 هیئت علمی 

 فراوانی   نمونه  های نمونه دانشکده 

 اقتصاد  1۲ 1۲ 39
 شهید بهشتی 

 مدیریت  11 1۶ ۲۶

  کارآفرین  ۲4 ۶ ۲۸
 فنی و مهندسی  1۸ 1۸ ۵1 تهران 

بنیان  های دانش شرکت  نوپا  -  17 41
 قطعی  -  7 17 دانشگاهی 

 بخش صنعت  -  -  -  13

 جمع کل  -  ۶۵ 7۶ 13۸

 

 ب( محاسبه نرخ ناسازگاری 
های تعیین شده اعتماد کرد. تجربه نشان داده است  توان به اولویت دهد تا چه اندازه می نشان می   1نرخ ناسازگاری 

ها باید  باشد سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر این صورت مقایسه   ۰/ 1که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  
 تجدیدنظر شود.  

 

 
1  Inconsistency Ratio (IR) 
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 هاوتحلیل داده تجزیه
 و بوچر   الف( روش بررسی سازگاری گوگوس 

برای بررسی سازگاری، دو ماتریس )عدد میانی و حدود عدد فازی( از هر    پیشنهاد دادند   1( 199۸گوگوس و بوچر،  ) 
 شود.  ماتریس فازی مشتق و سپس سازگاری هر ماتریس بر اساس روش ساعتی محاسبه  

دهد، ستون آخر این جداول، میانگین هندسی هر سطر را نشان  ان را نشان می میانگین هندسی نظر خبرگ   ۲جداول  
 دهد. می 

 آفرینی به منظور توسعه کارآفرینی. میانگین مقایسات زوجی نسبت به تاثیر مولفه های ارزش2جدول  

آفرینی به  های ارزش مؤلفه  تأثیر

 منظور توسعه کارآفرینی 

آفرینی به  الگوی ارزش 

 کارآفرینی منظور توسعه 
 مدیریت سرمایه فکری  جذب دانش 

آفرینی به منظور توسعه  الگوی ارزش 

 کارآفرینی 
1,1,1 0/143,0/167,0/2 0/25,0/286,0/333 

 0/2,0/222,0/333 1,1,1 5,6,7 جذب دانش 

 1,1,1 3,4/5,5 3,3/5,4 مدیریت سرمایه فکری

 0/222,0/25,0/333 5,5/5,6 5,6,7 وام اعطای و تخصیص

 3,3/5,4 3,3/5,4 0/667,0/667,1 انسانی منابع مدیریت

 3,4,4/5 3,3/5,4 3,4,4/5 خودباوری کارآفرینانه 

 سمت به تسهیالت و هاوام هدایت

 تولید
3,4/5,5 1,1,1 0/5,0/5,1 

 5,7,9 3,4/5,5 0/25,0/286,0/333 کارشناسی نظرات از گیریبهره 

 آفرینی به منظور توسعه کارآفرینیمیانگین مقایسات زوجی نسبت به تاثیر مولفه های ارزش. 2ادامه جدول 

 هایمؤلفه  تأثیر

 آفرینیارزش

 و تخصیص

 وام  اعطای

 منابع مدیریت

 انسانی

خودباوری  

 کارآفرینانه 

 و  هاوام  هدایت

 سمت به تسهیالت

 تولید 

 از گیریبهره

 کارشناسی نظرات
 هندسی  میانگین

 الگوی ارزش آفرینی 
0/143,0/16

7,0/2 
1,1/5,1/5 

0/222,0/25, 

0/333 

0/2,0/222, 

0/333 
3,3/5,4 

0/402,0/468,

0/554 

 جذب دانش 
0/167,0/18

2,0/2 

0/25,0/286

,0/333 

0/25,0/286, 

0/333 
1,1,1 

0/2,0/222, 

0/333 

0/462,0/507,

0/602 

 3,4,4/5 مدیریت سرمایه فکری
0/25,0/286

,0/333 

0/222,0/25, 

0/333 
1,2,2 

0/111,0/143,

0/2 

0/799,1/032,

1/189 

 1,1,1 وام اعطای و تخصیص
0/111,0/14

3,0/2 
0/5,0/5,1 3,4/5,5 

0/25,0/286, 

0/333 

0/833,0/966,

1/212 

 1,1,1 5,7,9 انسانی منابع مدیریت
0/667,0/667,

1 

0/167,0/182,0/

2 

0/167,0/182,

0/2 

0/929,1/029,

1/245 

 
1 Gogus & Boucher 
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 هایمؤلفه  تأثیر

 آفرینیارزش

 و تخصیص

 وام  اعطای

 منابع مدیریت

 انسانی

خودباوری  

 کارآفرینانه 

 و  هاوام  هدایت

 سمت به تسهیالت

 تولید 

 از گیریبهره

 کارشناسی نظرات
 هندسی  میانگین

 3,4,4/5 1,1,1 1,1/5,1/5 1,2,2 خودباوری کارآفرینانه 
0/167,0/182,

0/2 

1/384,1/823,

1/961 

 تسهیالت و هاوام هدایت

 تولید  سمت به

0/2,0/222,

0/333 
5,5/5,6 

0/222,0/25, 

0/333) 
1,1,1 

0/222,0/25, 

0/333) 

0/722,0/802,

1/013) 

 نظرات از گیریبهره 

 کارشناسی 
3,3/5,4) 5,5/5,6) 5,5/5,6) 3,4,4/5) 1,1,1) 

2/322,2/803,

3/151) 

 ( 9۲۸/ 43۲,1۰/ ۸۵4,9/ 7) مجموع

2.026= gCR               0.685= mCR                      ناسازگار 

 منظور توسعه کارآفرینیآفرینی بهارزش. میانگین مقایسات زوجی نسبت به الگوی 3جدول 

 A1 A2 A3 A4 الگوی ارزش کارآفرینی 

A1 (1,1,1) (0/167,0/182,0/2) (0/167,0/182,0/2) (0/5,0/5,1) 

A2 (5,5/5,6) (1,1,1) (0/2,0/222,0/333) (5,5/5,6) 

A3 (5,5/5,6) (3,4/5,5) (1,1,1) (0/167,0/182,0/2) 

A4 (1,2,2) (0/167,0/182,0/2) (5,5/5,6) (1,1,1) 

A5 (3,3/5,4) (0/667,0/667,1) (1,1,1) (5,6,7) 

A6 (5,6,7) (3,4/5,5) (0/667,0/667,1) (3,4,4/5) 

A7 (0/5,0/5,1) (5,5/5,6) (3,4,4/5 (3,4/5,5) 

A8 (3,4,4/5) (5,5/5,6) (1,1/5,1/5) (1,1/5,1/5) 

 آفرینی به منظور توسعه کارآفرینیمقایسات زوجی نسبت به الگوی ارزش. میانگین 3ادامه جدول 
  ارزش  الگوی

 کارآفرینی 
A5 A6 A7 A8  میانگین هندسی 

A1 (0/25,0/286,0/333) (0/143,0/167,0/2) (1,2,2) (0/222,0/25,0/333 (0/32,0/375,0/453) 

A2 (1,1/5,1/5) (0/2,0/222,0/333) (0/167,0/182,0/2) (0/167,0/182,0/2) (0/639,0/722,0/837) ) 

A3 (1,1,1) ) (1,1/5,1/5) (0/222,0/25,0/333) (0/667,0/667,1) (0/883,1/015,1/147 

A4 (0/143,0/167,0/2 (0/222,0/25,0/333) (0/2,0/222,0/333) (0/667,0/667,1) (0/494,0/577,0/693) 

) 

A5 (1,1,1) (3,3/5,4) (0/167,0/182,0/2) (0/143,0/167,0/2) (0/959,1/051,1/206) 

A6 (0/25,0/286,0/333) (1,1,1) (0/143,0/167,0/2) (0/5,0/5,1) (0/925,1/07,1/342) ) 

A7 (5,5/5,6) (5,6,7) (1,1,1) (0/222,0/25,0/33) (1/829,2/12,2/568) 

A8 (5,6,7) (1,2,2) (3,4,4/5) (1,1,1) (1/968,2/642,2/805) 

A1 (8/016,9/573,11/05)                                                   مجموع 

1/482= gCR               0/515= mCR  ناسازگار 
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ام و در    jام در ارتباط با معیار i)وزن گزینه    ها باشد  شده مربوط به مقایسات گزینه در صورتی که این اوزان نرمالیزه 

 دهد. شود( جداول زیر این مقادیر نرمالیزه شده را نشان می نامیده می   صورتی که مرتبط با مقایسه معیارها باشد  

 منظور توسعه کارآفرینیآفرینی بههای ارزش. ماتریس اوزان نهایی معیارها نسبت به تأثیر مؤلفه 4جدول 

 مؤلفه  نهایی فازی وزن وزن قطعی

 آفرینی توسعه کارآفرینی الگوی ارزش  0/037,0/05,0/071) 0/052

 جذب دانش  0/042,0/054,0/077) 0/057

 مدیریت سرمایه فکری 0/073,0/109,0/151) 0/111

 وام اعطای و تخصیص 0/076,0/102,0/154) 0/109

 انسانی منابع مدیریت 0/085,0/109,0/158) 0/115

 خودباوری کارآفرینانه  0/127,0/193,0/25) 0/191

 تولید سمت به تسهیالت و هاوام هدایت 0/066,0/085,0/129) 0/091

 کارشناسی نظرات از گیری بهر 0/212,0/297,0/401) 0/302

 آفرینی به منظور توسعه کارآفرینی های ارزشمؤلفهها نسبت به تأثیر . ماتریس اوزان نهایی گزینه5جدول 

 مؤلفه  هاگزینه نهایی فازی وزن قطعی وزن بندی اولویت 

8 0/059 (0/027,0/05,0/107 A1 

5 0/104 (0/05,0/092,0/183 A2 

7 0/085 (0/039,0/075,0/149 A3 

6 0/103 (0/047,0/092,0/182 A4 

4 0/13 (0/06,0/117,0/225 A5 

3 0/171 (0/08,0/154,0/298 A6 

2 0/202 (0/091,0/185,0/347 A7 

1 0/262 (0/119,0/236,0/454 A8 

 
بنیان، با توجه به وزن نهایی  های دانش منظور توسعه کارآفرینی در شرکت آفرینی به لذا عوامل مؤثر بر توسعه ارزش 

 بندی شد: رتبه   ۶صورت جدول  هر شاخص به 

 آفرینی. عوامل مؤثر بر توسعه ارزش6جدول 
 رتبه  ها مؤلفه 

 7 آفرینی به منظور توسعه کارآفرینی الگوی ارزش 

 ۸ جذب داش 

 ۵ مدیریت سرمایه فکری 

 3 تخصیص و اعطای وام 

 ۶ مدیریت منابع انسانی 

 1 خودباوری کارآفرینانه 

 4 ها و تسهیالت به سمت تولید هدایت وام 

 ۲ گیری از نظرات کارشناسی بهره 
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 دهد که خودباوری کارآفرینانه در رتبه اول و جذب دانش در رتبه هشتم قرار دارد. نتایج نشان می 

توانند انتظارات دیگران را  کارآفرینان خودباورند و به دلیل این ویژگی خود شهرت دارند. آنها بر این باورند که می 
گیرند. ظاهرًا کارآفرینان  دیگر، امکان موفقیت خود را بیش از آن چیزی که هست، در نظر می برآورده کنند. به عبارت 
شوند. خودباوری  بینند و برای دیگران غیرقابل لمس است، موفق می نفس باالیی که در خود می واقعی به دلیل اعتمادبه 

وری اقتصادی در آمده است. برای هماهنگ شدن  صورت یك نیاز ف رود و به شمار می همواره یك نیاز بسیار مهم روانی به 
عصر حاضر، عصر دانایی و خالقیت و   . با دنیای پیچیده چالشی و رقابتی این زمانه باید به صفت خودباوری متصف بود 

کارآفرینی از منابع   . ها و ابتکارات است و توجه به کارآفرینی در توسعه و پیشرفت بسیار اهمیت دارد عصر تلفیق اندیشه 
 . گردد ها برمی ناپذیر جوامع بشری است؛ منبعی که به توان و خالقیت انسان هم و پایان م 

 هایافته 
ها و تسهیالت  گیری از نظرات کارشناسی، از بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است و هدایت وام در این تحقیق، بهره 

اعطای وام، مدیریت سرمایه فکری، جذب دانش    به سمت تولید، خودباوری کارآفرینانه، مدیریت منابع انسانی، تخصیص و 
در این تحقیق، جذب دانش    . ها در درجات بعدی تأثیرگذاری قرار دارند منظور توسعه کارآفرینی آفرینی به و الگوی ارزش 

ها و تسهیالت به سمت تولید، مدیریت منابع  از بیشترین تأثیرپذیری برخوردار است و مدیریت سرمایه فکری، هدایت وام 
گیری از نظرات کارشناسی، تخصیص و اعطای وام و خودباوری  منظور توسعه کارآفرینی، بهره آفرینی به انسانی، الگوی ارزش 

ها و تسهیالت به سمت تولید، از بیشترین  در این تحقیق، هدایت وام   . کارآفرینانه در درجات بعدی تأثیرپذیری قرار دارند 
گیری از نظرات کارشناسی، جذب دانش، مدیریت منابع انسانی،  فکری، بهره تعامل برخوردار است و مدیریت سرمایه  

ارزش  به الگوی  بعدی  آفرینی  درجات  در  کارآفرینانه  خودباوری  و  وام  اعطای  و  تخصیص  کارآفرینی،  توسعه  منظور 
کارآفرینانه، تخصیص و اعطای وام، عّلی  گیری از نظرات کارشناسی، خودباوری  در این تحقیق، بهره  . تأثیرگذاری قرار دارند 
ها و تسهیالت به سمت تولید، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سرمایه فکری، جذب دانش، الگوی  هستند و هدایت وام 

به ارزش  می آفرینی  حساب  به  معلول  کارآفرینی،  توسعه  می   . آیند منظور  نشان  نتایج  خودباوری  همچنین  که  دهد 
گیری از نظرات کارشناسی، تخصیص و اعطای وام،  ترین قدرت تأثیرگذاری برخوردار است و بهره کارآفرینامه، از بیش 

منظور  آفرینی به ها و تسهیالت به سمت تولید، مدیریت سرمایه فکری، مدیریت منابع انسانی، الگوی ارزش هدایت وام 
 توسعه کارآفرینی و جذب دانش در درجات بعدی تأثیرگذاری قرار دارند. 

کارآفرینانه  این  در  -1 خودباوری  عامل  رتبه  های عامل  بین  در  پژوهش،  به   دارد؛  را  اول  اصلی  بنابراین 
نفس و خودباوری  های افزایش اعتمادبه شود زمینه بنیان توصیه می های دانش گذاران و مدیران شرکت سیاست 

های جدید  راستای خلق ارزش   بنیان فراهم کنند تا آنها با نگرش مثبت درهای دانش را برای اعضای شرکت 
  و نقش   اهمیت   خصوص مشتریان، تالش مستمر به عمل آورند؛ لذا به دلیل و منطبق با نیازهای بازار و به 

برنامه در جامعه، پیشنهاد می   کارآفرینان  به ای ویژه   آموزشی   های گردد    آموزش   برای   متنوعی   های شکل   ، 
، خودآگاهی،  و خوداشتغالی   با کارآفرینی   : آشنایی از قبیل   موضوعاتی   به   ان تو می   شود که   ارائه   کارآفرینان 

  و عملیات   مالی   های جدید، مقررات آفرینی و خلق ارزش با اصول ارزش   بازار، آشنایی   های و فرصت   بازاریابی 
با    ، آشنایی انسانی   منابع   ت ، مدیری و مدیریت   سازمان   ، اصول مالی   منابع   ، مدیریت مالیاتی   ، مقررات بانکی 

نفس و فراهم کردن زمینه توسعه کارآفرینی،  منظور افزایش اعتمادبه ها، به آن   و تجارب   موفق   کارآفرینان 
 .کرد   اشاره 

گیری  منظور توسعه کارآفرینی، بهره آفرینی به عامل دوم تأثیرگذار در الگوی ارزش  شد  مشخص  نتایج،  اساس  بر  -2
بنیان دانشگاهی، مراکز  های دانش شرکت  شود در راستای حمایت از شناسی است که توصیه می از نظرات کار 

های  نظر و فعال در حوزه بازاریابی و مالی تأسیس شود که روش گیری از افراد صاحب مشاوره تخصصی با بهره 
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ها  ه اعضای شرکت صورت عملی ب خلق ارزش و سنجش ارزش موردانتظار مشتریان برای کسب مزیت رقابتی را به 
 گردد سازوکاری برای اعطای پیشنهاد می  که برای ترغیب و جذب این افراد متخصص و ماهر  آموزش دهند 

های  شرکت  وکارهای شخصی آنها، فراهم گردد تا های مالیاتی در کسب تسهیالت بانکی و امتیازاتی نظیر معافیت 
 دهند.  قرار در مسیر پیشرفت و توسعه   بنیان دانشگاهی را دانش 

 نشان داده شده است.   1دل نهایی پژوهش پس از انجام تمام مراحل، به صورتی است که در نمودار  م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آمدهدستشده براساس نتایج به الگوی طراحی .1نمودار  

 گیرینتیجه
  ی گذار ر ی ث أ ت   باالترین میزان   دارای   ه ن نا ی کارآفر   ی خودباور   این تحقیق اشاره شد   ج ی نتا ها به  گونه که در بخش یافته همان 

گشای  تواند راه ی می ن ی کارآفر در امر  موفقیت بیش از آن چیزی که هست در نظر گرفتن  است و به عبارت دیگر، امکان  
ن و  چگونه به خود نگاه کرد   یا شود خودباوری  ی م   ه ی بنیان توص دانش   ی ها شرکت به    ن ی . بنابرا رسیدن به موفقیت باشد 

باورها و    ها، نقاط ضعف، ها و مهارت توانایی   نوع نگرش، براساس این    اندیشیدن را به نیروهای خود و کارآفرینان القا کنند. 
اجزا   که اهداف   تبلور می خودباوری هستند   ی از جمله  و  قابلیت شناسایی  دل   همچنین .  یابند ،  نقش   ت ی اهم   ل ی به    و 
آنها را قادر    شود که   ارائه   نان ی کارآفر   آموزش   ی برا   ی ا ژه ی و   ی آموزش   ی ها گردد برنامه ی م   شنهاد ی جامعه، پ   در   نان ی کارآفر 

  ، ی و خوداشتغال   ی ن ی کارآفر اصول و مبانی  با    یی آشنا   . د ن بگذار   های پیش رو را به بهترین نحو پشت سر چالش   سازد تا 
یافتن  و    ی اب ی بازار های  اصول و روش   ، جامعه، شناخت بازارهای داخلی و خارجی ی فردی، درك الگوهای رفتاری  خودآگاه 

  قوانین   قانون تجارت و   و   ی مال   مقررات آشنایی با    ، فردی، ملی و اعتقادی   ی ها آفرینی و خلق ارزش بازار، ارزش   ی ها فرصت 
تواند بهترین ابزارها  دجه، سازمان و تولید می در بخش نیروی انسانی، بو   منابع   ت ی ر ی مد   و در نهایت آشنایی با اصول   ی ات ی مال 

 برای ارتقای سطح خودباروی در بین کارآفرینان باشد.  
  ین ی استراتژیك کارآفر   گیری در واقع، جهت که در درجه دوم اهمیت قرار دارد    ی خبرگان از نظرات کارشناس گیری  بهره 

همگـام  ارکان و نهادهای علمی و فرهنگی    باید بـا سایر   دانشگاهی است که بنیان  دانش   ی ها آفرینی شرکت بر ارزش   ی مبتن 
در کشور ارتقا یابد و    کارآفرینی باشد تـا در آینـده، وضـعیت    ی ن ی کارآفر و کمی  در راستای توسعه کیفی  همچنین  و  شود  

   . گردد   رفع   بنیان کارآفرین های دانش شرکت مشکالت  
در    ی منابع انسان   ت ی ر ی مد   ی و فکر   ه ی سرما   ت ی ر ی مد   د، ی به سمت تول   الت ی ا و تسه وام ه   ت ی هدا   وام،   ی و اعطا   ص ی تخص 

مراکز    جاد ی ا   پردازند. که به دو مقوله تأمین اعتبار و کسب بودجه و مدیریت می   تأثیرگذاری قرار دارند   ی درجات بعد 
  ی مال نهادهای  و    ی اب ی بازار وکار، سرمایه، مدیریت سازمان و کسب   در حوزه  ن موفق گیری از فعاال با بهره   ی مشاوره تخصص 
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های نوپا کمك کند تا با  تواند به شرکت در جذب سرمایه و مدیریت آن آشنایی دارند می   های عملی و آزموده با شیوه   که 
 آن را مدیریت نمایند.    سرمایه الزم را برای ادامه کار خود فراهم کنند و بتوانند   ی رقابت   ت ی مز   سهم بازار و یافتن   کسب 

که دو مقوله نهایی در این تحقیق و در بخش    و جذب دانش   ی ن ی آفرینی به منظور توسعه کارآفر ارزش   ی الگو ایجاد  
  ی بنیان دانشگاه دانش   ی ها آفرینی شرکت بر ارزش   ی مبتن   ی ن ی توسعه کارآفر آیند، از دیگر عوامل مهم در  نتایج به حساب می 

  ر ی تأث   مثبت داشته باشد و   ر ی عملکرد نوآورانه تأث توسعه  بر    تواند در دانشگاه می   ی ن ی کارآفر   ق ی از طر دانش  جذب  است.  
را    عملکرد نوآورانه   و   شود منجر    ی ن ی کارآفر   تواند به می بر عملکرد نوآورانه    آن و انتقال  دانش  اکتساب    و   جذب   م ی مستق 

 . توسعه بخشد 

 های تحقیق محدودیت
 این  بندی رتبه  بنیان در های دانش نظران و مدیران شرکت خبرگان و صاحب  نظر  از  پژوهش  این  در  که  این  به  توجه  با 

شد   باعث  که  بود  افراد  این  زیاد  مشغله  و  کاری  تجربه  با  خبره  مدیران  یافتن  مشکل،  باالترین  استفاده شده است،  عوامل 
 احتمال  هم  به  سؤاالت  نزدیکی  و  بودن  فهم  قابل  و  سادگی  به  توجه  شود. با  ایشان  سوی  از  پاسخ  دریافت  صرف  زیادی  زمان 

 سعی  پژوهش  این  باشند. همچنین در  داده  پاسخ  سؤاالت  به  خود،  تجربه  و  شخصی  برداشت  توجه به  با  مدیران  که  رود می 

تحقق   بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  برای  موضوع پژوهش،  ادبیات  و  سابقه  بررسی  و  دسترس  در  و  عمومی  اطالعات  از  تا  شد 
 تناقضات  و  گذشته  تاریخ  خطر اطالعات  تا  شود  منظور توسعه کارآفرینی استفاده بنیان به های دانش آفرینی شرکت ارزش 

 در  حاضر  پژوهش  افتاده باشد. محدودیت دیگر  از قلم  عوامل  از  برخی  رود می  احتمال  حال  این  با  برود.  بین  از  موجود، 

 این  که  داشتند  زیادی  سؤاالت  ، ANPروش  و  نحوه تکمیل پرسشنامه  زمینه  در  محترم  مدیران  بود. اکثر  ANP روش 

 گردید.  رفع  شده، ارائه  توضیحات  با  مشکل 
 : گردد برای انجام تحقیقات آتی ارائه می   هایی عنـوان پیشنهاد موضـوع مـواردی بـه   ت ی در ادامه با توجه بـه اهم 

ها،  غیردانشگاهی مانند سازمان بنیان  دانش   ی ها شرکت استفاده از مدل این تحقیق با توجه به جامع بودن آن در   -1
 بنیان ها و مؤسسات دانش وزارتخانه 

اقتصادی یا سیاسی   برشمردن و آزمون عوامل  -2 بر فر   فرهنگی،  نوآوری و کارآفرینی سازمانی در  ا مؤثر  یند 
 دانشگاهی بنیان  دانش   ی ها شرکت 

 ی. بنیان دانشگاه دانش   ی ها ر شرکت د وسعه کارآفرینی  ها یا موانع ت تبیین آسیب   برای ارائه مدلی جدید   -3
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