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)مورد  انیدانش بن یکسب و کارها  یدارسازیعوامل اثرگذار بر پا ییشناسا
 ( یمطالعه: دانشگاه آزاد اسالم 

 26/11/1400تاریخ پذیرش:                           30/09/1400 تاریخ دریافت: 
 3)نویسنده مسئول( و دکترافسانه صابر گرکانی 2، دکترحسن شهرکی پور1امیر صیفی

 چکیده

 
 ماورد)  بنیاان  دانش  کارهای  و  کسب  پایدارسازی  بر  اثرگذار  عوامل  هدف پژوهش حاضر شناسایی

کاربردی برحسب نوع داده، -بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی  (اسالمی آزاد دانشگاه: مطالعه

 اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران هیکلکیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 

گیری غیرتصادفی های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونهبرای تعیین نمونه بود.

فر استفاده شد. برای گردآوری داده هاا از ابزارهاای اسانادی و  مصااحبه نیماه ن 20هدفمند به تعداد  

ساختار یافته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها محاسبه شد که همگی مورد تایید قرار گرفتناد. روش 

ها،روش داده بنیان و کدگذاری سه مرحله ای بود. نتایج حاصل از پژوهش نشاان داد کاه تحلیل داده

ل فردی، سازمانی و محیطی بر پایداری کسب و کار تاثیر دارند و پایداری کسب و کار منجر باه عوام

 دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود. 

 

  بنیان دانش کارهای و کسب اثرگذار، پایدارسازی، عوامل کلمات کلیدی:

  

 
 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسالمی رودهن،ایران -1
 گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسالمی رودهن،ایران.  دانشیار،  -2
 . گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسالمی رودهن،ایران استادیار،  -3
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 مقدمه

 نظار بار بنا ایم. بوده صنایع مختلف در وکار کسب عرصه شدن تر رقابتی شاهد اخیر هایسال در

 یاک کماک باا تنها شرکت، یک برای مناسب جایگاه رقابتی به دستیابی وکار، کسب عرصه محققان

 بهتار یاک راه دهنده نشان موفق، وکار کسب مدل یک است. پذیر امکان وکار مناسب کسب الگوی

 مشاتریان از مجازا گاروه یاک باه بیشتری را ارزش تواندمی که باشدمی موجود هایگزینه به نسبت

 مشاخ  وکاار کسب (. مدل2017، 1بازگرداند )نورالنبی به شرکت را بیشتری منافع و کرده پیشنهاد

ایان  کناد،می مشاخ  منظاور ایان به و بیاورد دست به پول تواندمی شرکت چگونه یک که کندمی
 از انتزاعی کار، نمایشی و کسب مدل (2010)  2الدبی نظر دارد. از قرار کجا در ارزش زنجیره در شرکت

 ترتیباا  و عملیااتی، اصالی، معماری از یا گرافیکی، و متنی، مفهومی تواندمی که است، سازمان یک

 و یا محصوال  تمام همچنین باشد، سازمان یک یافته توسعه و شده آینده طراحی و حاضر حال مالی

 رسیدن برای که است طرح این بر اساس داد، خواهد ارائه یا و دهد،می ارائه سازمان که اصلی خدما 

 (.1395نیاز است )زندحسابی و بیا ،  مورد عینی و استراتژیک اهداف به
هاای فعالیت ارزش، گازار  تعریاف بازار، به شرکت هر رقابتی پاسخ اصلی هستة وکار، کسب مدل

 3است )لیتائو شرکت کلی عملکرد با مرتبط سود یا هزینه مشتریان، از دانش و شرکا و منابع نیاز، مورد
 ایجااد ها،پیوستن شارکت هم به ارتباطا ، تسهیل باعث ارتباطا  فناوری ظهور (.2013 همکاران، و

 منزلاةبه را وکار مدل کسب مفهوم و شد صنعت مرزهای روزافزون شدن رنگ کم و ارزش هایشبکه

 (.1392)نیرومند و همکاران،  کرد صنعت جایگزین و تحلیلتجزیه واحد
 تجااری، هایایاده از بارداریکپی افزایش امکاان و هابنگاه رقابت یافتن شد  به توجه با امروزه

 نبود آن، در که است درآمده باید یک صور  به وکار، کسب برای و مستحکم منطقی طرح یک داشتن

 موفقیات از تاوجهی ساهم قابال شاد. خواهناد مختلاف هاای جهات تغییر و ها لغزش دچار هابنگاه

 اینکاه به باتوجه همچنین شودمی مرتبط آنها کار کسب و مدل ریزیطرح به بنیان دانش هایشرکت

 درصاد 90 جازو هاشارکت ایان اینکه جهت به هستند پیشرفت و رشد مسیر در ابتدای هاشرکت این

 الزم کاار و کسب مدل انتخاب در جهت پژوهشی چنین انجام نگیرند قرار خورده شکست هایشرکت

 رسد. می نظر به

 
1 Nurunnabi 
2 Al-Debei 
3 Leitão 
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 متکی  دانش از استفاده و توزیع  تولید،  به  چیز  هر  از بیش  پیشرفته  کشورهای  اقتصاد  حاضر،  حال  در
 مرکازی عناوان باه فقاط دانش توزیع و تولید عنوان به  عالی  آموزش  موسسا   شرایط،  این  در.  است
 در  تاری  فعاال  نقاش  مراکز  این  که  رود  می  انتظار  و  شوند  نمی  گرفته  نظر  در  آموزش  و  تحقیق  برای
 از  یکای  عناوان  باه  ای  فزایناده  طور  به  دانش  که  آنجا  از.  باشند  داشته  ای  منطقه  و  ملی  اقتصاد  تولید
 توزیاع  و  تولید  دانش  که  نهادی  عنوان  به  ها  دانشگاه  شود،  می  گرفته  نظر  در  نوآوری  مهم  های  مولفه
 ایان  به  جهان  سراسر  های  دولت  گذشته،  دهه  دو  در.  دارند  صنعتی  نوآوری  در  بیشتری  نقش  کند،  می

 هاای سیساتم بین  تفاو   رغم  علی  ملی  نوآوری  فضای  بهبود  برای  منبعی  عنوان  به  دانشگاه  پتانسیل
 در مهمای نقاش کاارآفرینی دانشاگاه به سنتی دانشگاه از تبدیل. اند کرده  توجه  صنعتی  و  دانشگاهی

 بنیان  دانش کارهای و کسب  پایدارسازی  ایده واقع،  در.  داشت  خواهد  بنیان  دانش  جهانی  اقتصاد  توسعه
 و است )سااالری کرده تحمیل ها دانشگاه به را کارآفرینی ماموریت کشورها، ای توسعه های برنامه  و

در این راستا دانشگاه ها به عنوان یک ساازمان مهام در راساتای ایجااد و توساعه   (.201۸  ،1صمدی
کسب و کارها نقشی اساسی دارند که این امر نیازمند بررسی های بیشتر است. باا توجاه باه اهمیات 

بنیان در کشور، پژوهش حاضر بر آن است تا با شناساایی عوامال   دانش  کارهای  و  کسب  پایدارسازی
بنیان، به دانشگاهها در این زمینه یاری کناد و باه ایان   دانش  کارهای  و  کسب  یدارسازیاثرگذار بر پا

بنیان در دانشگاه آزاد اساالمی   دانش  کارهای  و  کسب  سوال پاسخ دهد که چه عواملی بر پایدارسازی
 تاثیر می گذارد؟

 

 مبانی نظری پژوهش

 کسب و کار
 مهمی مبحث روز به روز که همچنان کار و کسب مدل که نمایند می مطرح همکارانش و کالنگ

 تعااریف برخای و نیسات برخاوردار ای یکپارچه و جامع تعریف از هنوز اما شود مدیریتی می علوم در

 شده اورده تعاریف از برخی 1-2جدول  در است. شده کمتری موارد توجه برخی به یا داشته همپوشانی

 باا کاار و کساب هاای مدل مورد در محققان دیدگاه که باشیم داشته توجه است الزم اینجا در است،

 هاای سیساتم اساتراتژی، کاار الکترونیاک، و اسات )کساب ارتباا  در مادل از استفاده مورد مکان

 مختلف های لنز ( انها2009) 2همکارانش و شافر عقیده به نیست، انان دیدگاه از جدای و ،)اطالعاتی

 :بینند می مختلفی چیزهای و دیده را موضوع این

 
1 Salari, et al  

2 Shafer,Smitha and C.linder 
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 (2009همکارانش ) و شافر دید از کار و کسب های مدل مختلف تعاریف -1-2جدول 

 های کسب و کارتعاریف مدل سال نویسندگان

 خلق به و بسازد را  روابطش استفاده نماید،  منابعش از کند،  رقابت چطور اینکه برای بنگاه نمودار یا برنامه 2006 1برینگر و ایرلند

 بپردازد سود دریافتی اساس بر خود بقای برای ارزش

 بنگااه،  هاای اساتراتژی با در رابطه گیری تصمیم های متغیر از ای مجموعه چطور اینکه از ای خالصه 2005 موریس و همکاران

 شده تعریف بازارها رقابتی در مزیت ایجاد جهت اقتصاد و معماری

 شابکه یاک درون ارزش خلاق دریافات جهات استراتژیک های انتخاب و اساسی منطق چگونگی بیان 2005 شافر و همکاران

 ارزشی

 یاا یاک ای ارزش ارتباا  سارمایه تحول و بازاریابی خلق،  جهت شرکایش شبکه و بنگاه یک معماری 2002 2دابسون و همکاران

 و سوداور پایدار های درامدی جریان ایجاد برای مشتریان از بخشی

 را  درامادزایی جهات منطق شرکت و بوده انها ارتبا  و عناصر از ای مجموعه شامل که مفهومی ابزاری 2004 ابستروالدر

 و دهاد مای تحویال مشتریان از بخشی یا یک به که شرکتی است ارزشی توصیف این .دهد می نشان
 یا یک سرمایه ای ارتبا  ارزش تحویل و بازاریابی خلق،  جهت شرکاییش ی شبکه بنگاه و یک معماری

 و سوداور پایدار درامدی های جریان ایجاد مشتریان برای از بخشی

 مزایای و انها های نقش و بازیگران مختلف توصیف شامل اطالعاتی جریان و خدمت محصول،  معماری،  199۸ 3تیمرز

 درامدی و منابع کار و کسب مختلف بازیگران بالقوه

 از ارزش خلاق جهات شاده های طراحی کنش ترا  اداره و ساختار محتوا،  دهنده نشان کار و کسب مدل 2001 آمینت و زو 

 و کار کسب های فرصت برداری بهره طریق

 طول در را  ان سوداوری و جریان کرده درامدزایی بنگاهی چطور اینکه از است ای بیانیه کار کسب مدل 2000 استوار  و ژائو

 .دارد می نگه زمان

 .کند می را تعیین خود سود و درامدزایی چگونگی که است کاری و کسب خالصه کار 2002 بتز

 6 .است ان با متناسب و خلق کرده را  اقتصادی ارزش که است هایی فعالیت و منطق کار و کسب مدل 2009 4بجوکدال

 منباع درامادی،  مادل پیشانهاد،  مشتری،  بندی بخش ارزش مشتری،  از: عبارتند کار و کسب مدل جزء

 فروش /توزیع

 .است ها توانایی کار و کسب مدل ترین مهم 2005 چاترجی

 مادل افازاری نرم باز منبع و چهار دانسته ارتبا  در باز نواوری پدیده با را  کار و کسب مدل مفهوم انها 2007 5چسبروگ و اپلیارد

 سرویسی خود و ها مکمل شدن،  هیبرید ارایی،  صف اند: نموده تعیین را  کار و کسب

 باه تواناد مای اقتصاادی خلاق ارزش ان و دانسته اجتماعی ارزش کننده تولید را  کار و کسب مدل انها 2009 6بهان و همکاران

 .شود تقویت طرفه دو صور 

 و بنگااه یاک میاان یافتاه و سااختار وابسته هم به عملیاتی ارتباطا  از ای مجموعه کار و کسب مدل 2009 دوز و کانسونن
 .است بنگاه سهامداران دیگر شرکا و ها،  مکمل کنندگان،  تامین مشتریان، 

 
1 Barringer &Ireland 
2 Dubosson, Torbay, Osterwalder & Pigneur 
3 Timmers 
4 Bjorkdahl 
5 Chesbrough and Appleyard 
6 Dahan et al 
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 شامل گذاری سرمایه منابع هزینه و دادن پوشش برای مدیریتی های برنامه از عبارتند کار و کسب مدل 2001 1فنگ و همکاران

 .دهد می توضیح  را  هزینه و نواوری ارتبا  بین کار و کسب مدل .است سرمایه بازار

 .دانند می بیرونی های گزینه و هزینه تبادل را  کار و کسب مدل انها 200۸  2فایت و پاتل

 .است سودده بنگاهی شده ساده نسخه کار و کسب مدل 2005 3فلوریس و والکر

 های محدودیت به کنترل های قابل هزینه و درامد بین ارتبا  عنوان به کار و کسب مدل به ها رویکرد 2009 4فروند و همکاران

 شود می سهامداران تعیین توسط اجتماعی و فرهنگی

جانسااااااااااااون و 
 5همکاران

 مناابع سااده،  فرماول باه مشاتری،  ارزش ارائه داند: می پیوسته هم به بلوک چهار را  کار و کسب مدل 200۸

 کلیدی های فرایند و کلیدی

 دارناد اشاره انها .دهد می را نشان کار و کسب مدل صنعت کل ارزش زنجیره در موجود عناصر ترکیب 2002 6لنچلر و هومر

 .باشد اقتصادی اجتماعی کار و مدل کسب تواند می مجازی جامعه که

 کاار و کساب مدل بنگاه ارزش یک زنجیره در شده انجام های فعالیت که دهند می توضیح  نویسندگان 2004 7مارکیدز و چاریتوس

 کادام تاا شاود مای گرفتاه که تصمیماتی یا کار و مدل کسب پیکربندی و کند می تعیین را  بنگاه یک

 .گیرد می شکل شود،  انجام بنگاه درون یا سپاری شده برون فعالیت

 باه را  کار و کسب مدل انها .است بنگاهی درون دانش انتقال از ای نمونه درواقع پویا کار و کسب مدل 200۸ ۸میسون و لیک

 و اداری عاادی جریاان توسعه طریق از و است شده که ادراک سازمانی و ای شبکه های ساختار عنوان
 کند می تعریف گیرد می شکل مساله حل های در فعالیت که عملیاتی

 داده ارائاه الکترونیک کار کسب و مدل بر تمرکز با کار و کسب سازی مدل های روش برای را  رویکرد 2009 9شین و پارک

 شمردند بر کار و کسب مدل یک اجزای عنوان به را  ارزش مشتری و کار و کسب فرایند نویسندگان .اند

 .کند می صحبت عملیا  مدیریت و کار و کسب مدل بین ارتبا  به راجع 2009 10اسپرینگ و آروجو

واندرواسااااااااات و 
 11همکاران

 ها،  عملکرد ها،  فرایند ها،  ارزش، نقش ارائه دهد: می ارائه را  کار و کسب مدل یک عمومی عنصر شش 2002

 ها ویژگی و ها کاربرد

 تاا کناد مای کمک مرکزی به بنگاه که است پیوسته هم به های فعالیت از سیستمی کار و کسب مدل 2009 زو  و آمیت

 طراحای عناصار :دهناد مای توضایح  خلق ارزش در را  دسته فعالیت دو انها .برود خود مرزهای از فراتر

 کردن قفل و ها کارایی، مکمل ابتکار، ( طراحی های زمینه و )تراکنش اداره ساختار،  ترا کنش،  محتوای(

 )مشتری روی

 هاا ایاده و ها تکنولوژی و گزینش انتخاب با را  ارزش خلق فرایند که است ساختاری کار و کسب مدل 2009 12آندریز و دباچر

 .دهد ارائه انتخابی هدف بازار به تا کند می بندی بست بندی خاص پیکره با را  انها و اورد می فراهم

 ارزش ایجااد بارای سازمان اصلی منطق عنوان به را کار و کسب مدل (2000) 2کانترل و 1لیندر

 منطاق عناوان باه را کاار و کساب مدل (2001) دیگران و 3پترویک مشابه، طور به اند.کرده تعریف

 
1 Feng et al 
2 Fiet and Patel 
3 Flouris and Walker 
4 Fround et al 
5 Johnson et al 
6 Lenchler and Hummel 
7 Markides and Charitous 
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 عناوان باه کاار و کسب مدل که دریافتند انها اند.کرده ارزش تعریف ایجاد برای کار و کسب سیستم

 هاای مولفاه باین ارتبا  کار، و کسب ان مطالعه ساختار که است ای پیچیده کار و کسب از توصیفی

 سازی ساده سازد.می فراهم را واقعی است جهان پاسخگوی کار و کسب این طریق چه از و ساختاری،

 مادل ویژگی (. دیگر2002، 4است )استهلر کار و کسب مدل هایویژگی از یکی پیچیده هایواقعیت

 و کساب مادل دیگر، به عبار  است، ان ثبا  که شده، ( شناسایی2001) 5راپا وسیله به کار و کسب
 کسب هر هدف  .کند حفظ را خود تواندمی شرکت یک ان توسط که است کار و کسب انجام روش کار

ضاروری و  شاده فاراهم ها درامد داران سهام توسط که است مالی اهداف براوردن و اوری سود کار و
 تعیاین را درامدها درنتیجه و مبادله نوع پیشنهادی، ارزش مورد، این گرفتن درنظر با هستند. نیاز مورد

 .کندمی

 بنیان دانش هایشرکت

 منااطق، از بسایاری حیا  تجدید و بخشی رونق و اقتصادی توسعه برای بنیان دانش کار و کسب

، 6است )گورمن و ماک کاارتی حیاتی اند داشته را سنتی صنایع در رکود تجربه مناطقی که مخصوصا
2006 .)  

 باه هرچناد ندارد وجود بنیان دانش کار و کسب یا بنیان دانش صنایع از کلی شده پذیرفته تعریف

 را مشاهود ناا هایدارایی از باالیی سبتن بنیان دانش هایشرکت اینکه بر مبنی رسد توافقی می نظر

 توساط مسااله ایان .هساتند متکای رقابتی مزیت مهم منبع عنوان به به نواوری شد  به و بوده دارا

 چنین از ای شده پذیرفته تجربی های معیار کلی طور به " است که شده داده نشان (1996) 7هوویت

 سرعت دانش، فراگیری منابع هزینه انسانی، فنی، سرمایه دانش اعتبار عنوان به نظری کلیدی مفاهیم

 وجود ندارد. قدیمی دانش شدن خارج رده از میزان یا نواوری میزان و

 ایان ملزوما  و ماموریت تعریف ، بدانیم باید بنیان دانش های کار و کسب از که مطلبی نخستین

 ایان .اسات ناواوری و کارافرینی بنیان، دانش جدید های کار و کسب کننده ایجاد .است شرکتها نوع

 
1 Linder 
2 Cantrell 
3 Petrovic 
4 Stähler 
5 Rappa 

6 Gorman & McCarthy 
7 Howitt 



 21❑۷ ( ی)مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسالم انیدانش بن یکسب و کارها یدارسازی عوامل اثرگذار بر پا ییشناسا 

 می کار مشخ  رشته یک در اصوال و شوند می تشکیل خاص هایهدف به رسیدن برای ها شرکت

 .کنند

 باه بایاد و "سازنده تخریب " یعنی نواوری امریکایی، بزرگ دان اقتصاد ،1شومپیتر ژورف گفته به

 باشد کاال یک خواه شود، می تلقی اسان و اشنا شده، عاد  دوانده، ریشه که را مند هرچهنظام ای گونه

 سازمان یک خود حتی یا انسانی اجتماعی، روابط ها، مهار  از ای و سلسله فرایند یک یا و خدما  یا

 گویند می که است همین برای و اورد تغییر پیوسته نواوری عبار  دیگر به .بگذارد کنار یکسره بنگاه و

 ان بنیاان داناش شارکت کار .کنند نواوری که گیرندمی شکل ان برای بنیان دانش های کار و کسب

 عناوان باه را انهاا ساپس و گیارد بکار می ها طراحی و ها، فرایند کاالها، ابزار، در را دانش که است

 که چیزی و باشد در تغییر پیوسته که است دانش سرشت در این دهد.می قرار بررسی مورد ها فرصت

 است هنگامی موفق بنیان دانش کار و کسب .کند می جلوه بیهوده فردا رسد، می نظر به قطعی امروزه

کاه  انجاا از .کند -می نابود را شرکت عملکرد ظرفیت گوناگونی، .شود باریک رشته یک روی فقط که
 بایاد انهاا ماموریات کنند، می کار تخصصی باریک رشته یا زمینه یک در کدام هر کارها و کسب این

 باه وقات ان و شوند می سردرگم اعضا صور  این غیر در بزند، حرف باید شرکت .شفاف باشد کامال

 می دنبال را خود فکر کس هر گیرند، بکار مشترک هدف به رسیدن راه را در خود تخص  اینکه جای

 متمرکاز و مشترک ماموریت یک تنها .کند می تحمیل به شرکت را خود باورهای کس هر یعنی .کند

 در باید کالن و علمی اصول قبیل این .سازد زاینده می را ان و داشته نگاه یکپارچه را شرکت که است

 که محوری ایده یک وجود طور، همین  .شوند بکارگرفته علمی صور  به و یابند عینیت پذیرش فرایند

 دارد هاا کاار و ایان کساب توفیاق در مهمای نقاش گیارد، مای شکل ان حول شرکت کار و کسب

 (.1391 زاد،)مهدی

 های ویژگی درباره دارد، وجود بنیان دانش صنایع و کار و کسب تعریف درباره کمی توافق هرچند

 هاای کاار و کساب کاه اند کرده توافق دولتی های آژانس و ها بانک بیشتر دارد. توافقاتی وجود انها

 هایی دارند ویژگی بنیان دانش

 صاادرا  توساعه، و تحقیق باالی سطح ، کار نیروی عالی تحصیال  ال، با مهار  از: عبارتند که

 باا خادما  و محصاوال  مشاهود، ناا های دارایی از باالیی درصد ،)صادرا  زیاد به گرایش( محور

 توجه احتماال بنیان دانش های کار و کسب بعالوه باال. سود ناخال  های حاشیه و کوتاه عمر منحنی

 یشاان ها فرایند و خدما  محصوال ، در نواوری پیشرفته و های فناوری توسعه و کاربرد به بیشتری

 دارند.

 
1 Joseph Schumpeter 



 1400زمستان  ، دوم ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑22
 

 اشاکار و بادیهی هاا شارکت بیشتر در متخصصان نقش و دانش، اهمیت مساله، حل هایفعالیت

 ویژگی دو چیست؟ کند می متمایز هاشرکت دیگر از را بنیان دانش خدماتی هایکه شرکت انچه است.

 صانعتی هایشارکت مخصوصاا هاشارکت دیگر از را بنیان دانش خدماتی هایشرکت هم به مرتبط

 می کار به بنیان دانش خدماتی هایشرکت که است ارزش ایجاد ویژگی فناوری اولین کند.می متمایز

و  2اسات )فاو خریادار و شارکت باین 1اطالعاا  تقارن سطوح عدم به مربو  ویژگی دومین گیرند.
 .(2015همکاران، 

 
  بنیان دانش کارهای و کسب هایویژگی -2-2-2-1

 منااطق، از بسایاری حیا  تجدید و بخشی رونق و اقتصادی توسعه برای بنیان دانش کار و کسب

، 3کاارتیاست )گورمن و ماک  حیاتی اند داشته را سنتی صنایع در رکود تجربه مناطقی که مخصوصا
2006 .)  

 باه هرچناد ندارد وجود بنیان دانش کار و کسب یا بنیان دانش صنایع از کلی شده پذیرفته تعریف

 را مشاهود ناا هایدارایی از باالیی نسبت بنیان دانش هایشرکت اینکه بر مبنی رسد توافقی می نظر

 توساط مسااله ایان .هساتند متکای رقابتی مزیت مهم منبع عنوان به به نواوری شد  به و بوده دارا

 چنین از ای شده پذیرفته تجربی های معیار کلی طور به " است که شده داده نشان (1996) 4هوویت

 سرعت دانش، فراگیری منابع هزینه انسانی، فنی، سرمایه دانش اعتبار عنوان به نظری کلیدی مفاهیم

 وجود ندارد. قدیمی دانش شدن خارج رده از میزان یا نواوری میزان و

 ایان ملزوما  و ماموریت تعریف ، بدانیم باید بنیان دانش های کار و کسب از که مطلبی نخستین

 ایان .اسات ناواوری و کارافرینی بنیان، دانش جدید های کار و کسب کننده ایجاد .است شرکتها نوع

 می کار مشخ  رشته یک در اصوال و شوند می تشکیل خاص هایهدف به رسیدن برای ها شرکت

 .کنند

 باه بایاد و "سازنده تخریب " یعنی نواوری امریکایی، بزرگ دان اقتصاد ،5شومپیتر ژورف گفته به

 باشد کاال یک خواه شود، می تلقی اسان و اشنا شده، عاد  دوانده، ریشه که را مند هرچهنظام ای گونه

 سازمان یک خود حتی یا انسانی اجتماعی، روابط ها، مهار  از ای و سلسله فرایند یک یا و خدما  یا
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 گویند می که است همین برای و اورد تغییر پیوسته نواوری عبار  دیگر به .بگذارد کنار یکسره بنگاه و

 ان بنیاان داناش شارکت کار .کنند نواوری که گیرندمی شکل ان برای بنیان دانش های کار و کسب

 عناوان باه را انهاا ساپس و گیارد بکار می ها طراحی و ها، فرایند کاالها، ابزار، در را دانش که است

 که چیزی و باشد در تغییر پیوسته که است دانش سرشت در این دهد.می قرار بررسی مورد ها فرصت

 است هنگامی موفق بنیان دانش کار و کسب .کند می جلوه بیهوده فردا رسد، می نظر به قطعی امروزه

کاه  انجاا از .کند -می نابود را شرکت عملکرد ظرفیت گوناگونی، .شود باریک رشته یک روی فقط که
 بایاد انهاا ماموریات کنند، می کار تخصصی باریک رشته یا زمینه یک در کدام هر کارها و کسب این

 باه وقات ان و شوند می سردرگم اعضا صور  این غیر در بزند، حرف باید شرکت .شفاف باشد کامال

 می دنبال را خود فکر کس هر گیرند، بکار مشترک هدف به رسیدن راه را در خود تخص  اینکه جای

 متمرکاز و مشترک ماموریت یک تنها .کند می تحمیل به شرکت را خود باورهای کس هر یعنی .کند

 در باید کالن و علمی اصول قبیل این .سازد زاینده می را ان و داشته نگاه یکپارچه را شرکت که است

 که محوری ایده یک وجود طور، همین  .شوند بکارگرفته علمی صور  به و یابند عینیت پذیرش فرایند

 دارد هاا کاار و ایان کساب توفیاق در مهمای نقاش گیارد، مای شکل ان حول شرکت کار و کسب

 (.1391 زاد،)مهدی

 اساسای  هاایویژگی  از  باودن  پذیر  رقابت  و  ایده  بودن  تجاری  قابلیت  ،(محوری  ایده)  نو  هایایده
 : شودمی پرداخته آنها از هریک به ادامه در که باشد،می بنیان دانش کارهای و کسب
 ( محوری ایده) نو هایایده -1

 داخال  در  ناوآوری  مهم  منبع  یک  جدید  های  ایده  تولید  و  بوده،  نوآوری  فرایند  مقدمه  پردازی  ایده
 خود. به  دانشی های دارایی از بنیان  دانش  کارهای  و کسب که  این  بر  عالوه بین  این  در. است  سازمان
 جدیادی  هاای  ناوآوری  و  هاایده  سازی  تجاری  نتیجه  سودشان  کنند،می  استفاده  رقابتی  مزیت  عنوان
 انساانی،  هایسارمایه  شاامل  و  اسات  دانشای  سارمایه  و  فیزیکای  هایدارایی  تعامل  حاصل  که  است

 که واقف هستند خوبی  به  بنیان  دانش  کارهای  و  کسب  مدیران  بنابراین.  گرددمی  ایرابطه  و  ساختاری
 کناد. درمی ایفاا آنهاا  کاار  و  کساب  بقاای  در  مهمتاری  نقش  روزبروز  شان،  بنگاه  دانشی  هایدارایی
 هام کناار در متخص  افراد  و  هاتوانایی  ها،مهار   از  ایمجموعه  که  آنجا  بنیان از  دانش  هایشرکت
 روناق و فنااوری توسعه در امر این و گیرد،می قرار اوج در هاشرکت این در نوآوری و خالقیت  هستند

 کند.می ایفا اساسی نقش جامعه اقتصادی
 هاایده بودن تجاری قابلیت -2
 باشاد،می هاساازمان بقاای و موفقیات کنناده تضامین محصول یک رسانیدن بازار  به  که  آنجا  از

 مطارح  اقتصادی  موفق  محصوال   به  فناوری  تبدیل  فرایند  حیاتی  عامل  یک  عنوان  به  سازی  تجاری
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 ها،فرصت:  از  است  عبار   که  موثرند  متعددی  عوامل  فناوری  مطرح،  سازی  تجاری  فرایند  شود. درمی
 خدما ، و کاالها شرکت، انسانی، سرمایه مجوزها، کار، و کسب تجاری طرح نوآوری،  و  خالقیت  ایده،
 هساتند،  آیناده  در  ارائاه  قابل  خدما   و  کاالها  تولید  برای  مبنا  اولین  حقیقت  در  هافرصت.  تجاری  نام

خلاق   گروه  پنج  به  هافرصت.  نیستند  همیشگی  و  پایدار  و  شوندمی  ایجاد  بلکه  شوندنمی  پیدا  هافرصت
 و جدیاد کاالیی ابداع سازماندهی، در نوین هایراه تولید، در جدید  هایروش  ابداع  خام،  مواد  کشف  یا

 گرایی فرصت بنیان دانش کارهای  و کسب مهم  هایویژگی  از  یکی.  شوندمی  تقسیم  جدید  بازار کسب
 (.1394هستند )انتظاریان،  هافرصت جستجوی در نزدیک و دور محیط در دائم طور به که آنهاست،

  بودن پذیر رقابت -3
 میاان  ایان  در.  ساازند  متماایز  رقبایشاان  از  را  خاود  تاا  تالشند  در  دائم  طور  به  امروز  هایسازمان

 متناسب و هستند  توسعه  و  زایش  مثبت،  رقابت  چون  مهمی  هایقابلیت  دارای  بنیان  دانش  هایشرکت
 مقابال  در  آن  پایاداری  بنیاان،  داناش  سازمان  یک  ویژگی  مهمترین.  باشندمی  رشد  حال  در  اقتصاد  با

 فنااوری  هایتوانمنادی  به  جمله  از  زیادی  عوامل  به  هاشرکت  این  رقابتی  توان.  است  جهانی  تحوال 
 رقابت  به  منجر  که  است  فناوری  در  نوآوری  به خاطر  بنیان  دانش  هایشرکت  توسعه.  دارد  بستگی  آنها
 های داناششارکت.  کننادمی  تسخیر  نوین  هایفناوری  ارائه  با  جدید  بازارهای  هاشرکت  این.  شودمی

 (.1391ای در استفاده از فناوری برای رشد سریع دارند )سروری، ویژهبنیان توانمندی 
 در هاسازمان دیگر مقابل در بنیان دانش هایشرکت برای خاصی شرایط و موقعیت رسدمی نظر به

 ذیال ماوارد شاامل اینها دارد. وجود شوندمی سازماندهی و مدیریت چطور اینکه و طبیعی کار شرایط

 :شودمی

 هاایمهار  از و دهنادمی انجاام بنیاان دانش کار هستندکه ماهر بسیار و عالی قابلیت با افرادی

 .کنندمی استفاده کار در 1و رمزی عقالنی

 .هستند اهمیت کم سازمانی مراتب سلسله و است زیادی تاحد مختاری خود و گردانی خود میزان

 .است غیررسمی سازمانی اشکال و است معمول پذیر انطباق هایروش از استفاده

 .دارد وجود مسائل حل و هماهنگی برای ارتباطا  گسترش به نیاز

 .شودمی دیده خاص مشتریان به خدما  ارائه
 مشتریان از فراتر هاایحرفه مساعد  و همراهی و طرفداری )اغلب قدر  و اطالعا  تقارن عدم

 .)است

 (.2004معلوم )آلوسون،  نا و ذهنی کیفیت ارزیابی

 
1 Symbolic 
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 هاا شرکت رشد بر موثر عامل شش ها شرکت رشد بر موثر عوامل با ارتبا  در (1994) 1استوری

 دیویدسون .کرد شناسایی را مالکیت و مکان 3حقوقی ، شکل2بازارها بخش/ اندازه، سن شرکت، شامل

 جدیدتری تجربی مطالعا  استوری، توسط شده شناسایی عامل شش این دادن مبنا قرار با ، همکاران و

 .(2000و همکاران،  4)دیویدسون پردازیم می ها ان به بررسی ادامه در که نمودند دنبال را

 بنیان دانشگاهیدانش وکارهایکسب توسعه بر موثر عوامل
  شده است: بیان گونه این بنیان دانش کسب و کار توسعه در مؤثر از عوامل برخی

  باشد؛ می محور دانایی توسعه ابزار و جهانی دانش زاییاف هم عامل که: اینترنت -1
  باشد؛ می بنیان دانش اقتصاد در غالب وجوه که: الکترونیک تجار  و الکترونیک دولت -2
 رشاد  و  اقتصاادی   توسعه  باعث  آنها  توسعه  پیشرفت و  که:  ارتباطا   و  اطالعا   های  فناوری  -3
 شود؛ می دانش
  دارد؛ بنیان دانش اقتصاد در اساسی نقشی که: نوآور و خالق ماهر، تحصیلکرده، کار نیروی -4
 هاای  مشای  خاط  و  مالیااتی  نظاام  حقوقی،  نظام  تجار ،  حمایتی  جو:  دولتی  های  مشی  خط  -5

 مناسب؛ تنظیمی
 علمی،  های شبکه ارتباطی، و اطالعاتی های فناوری دور، راه از ارتباطا : ها زیرساخت -6
دولتی )استیری و  های بودجه  خارجی،  گذاری  سرمایه  پذیر،  ریسک  گذاران  سرمایه:  مالی  منابع  -7

 (.13۸۸مشیری، 
 فناوری بر مبتنی جدید های شرکت بررسی درباره دیدگاه سه

 بررسای قابال دیادگاه ساه از فنااوری بر مبتنی جدید های شرکت کال و دانشگاهی های شرکت

 .هستند

 5منابع بر مبتنی دیدگاه 

 مای انهاا رقاابتی مزیتی کننده بینی پیش و هم از انها تمایز وجه ها شرکت منابع دیدگاه، این در

 ماورد انشاعابی هایشرکت فناورانه و اجتماعی انسانی، مالی، منابع دیدگاه این در اساس بر این باشد.

 .گیرندمی قرار و تحلیل تجزیه

 

 
1 Storey 
2 Sector/Markets 
3 Legal Form 
4 Davidsson, Kirchhoff, Hatemi-J and Gustavsoon 
5 Resource based view 
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 1 نهادی دیدگاه 

 ماورد هاای روش و قاوانین ، تشاویقی هاای سیساتم فرهنگ، انشعابی، های شرکت تاسیس در

 چگگونگی دیدگاه این در واقع در هستند. تاثیرگذار شده تشکیل های شرکت نوع در هادانشگاه استفاده

 .است مطرح انها بعدی توسعه و ها شرکت این اولیه گیریشکل نحوه در دانشگاه ایزمینه شرایط تاثیر

 2کار و کسب مدل دیدگاه 

 انهاا، توساط شاده استفاده کار و کسب مدل ها، شرکت های فعالیت گیری جهت دیدگاه، این در

 ایان از ماواردی و انهاا صنعتی هایبخش تفاو  فناورانه، های بخش هایتفاو  های فناورانه، رژیم

 .باشند می هم انها از تمایز وجه قبیل

 از: عبارتناد کاه شاوند مای تقسیم گروه سه به کار و کسب دیدگاه اساس بر شده انجام مطالعا 

 بار تمرکاز تجااری، ارزش به فناوری یا دانش تبدیل نحوه بر تمرکز ها، فعالیت شرکت نوع بر تمرکز

 (.13۸۸)فکور،  رشد گیری جهت
 

 های انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش:پیشینه پژوهش
همسو با پژوهش حاضر گام برداشاته اناد   با مرور پیشینه های پژوهشی، برخی پژوهشها در جهت

در ( هام در پژوهشای  1399علمدار یولی و همکااران )  .که به ذکر چندی اشاره می شود. برای نمونه
دهنده مدل کساب وکاار   لیتشک  یدیاجزاء و عوامل کل  یی: شناسایعنی  یبه دو هدف اصل  بودتالش  

 ،یدیاکل  نفعاانیذ  یارزش برا  جادیآن، به منظور کمک به ا  یطراح  ن،یفراسان و همچن  دارشرکتیپا
 نیا  یمناسب کسب وکار برا  یالگو  کیبه    یابیدست  ،یکاربرد  دگاهی. دستاورد پژوهش، از دابدیدست  

 نیباشد. ا یم دار،یکسب وکار پا یمدل ها یطراح رد دیجد یکردیرو هیارا  ،ینظر  دگاهیشرکت و از د
جهت کمک به سازمان هاا و  ییتواند مبنا یم ،یواقع یایدر دن یبردمورد کار کیپژوهش، به عنوان 

کارکناان، جامعاه و   ان،یمانند: ساهامداران، مشاتر  یدیکل  نفعانیذ  یارزش برا  جادیکشور در ا  عیصنا
عباداللهی و همکااران  را بهباود بخشاد. داریابه توساعه پا  یابیو امکان دست  ردیقرار گ  ست،یز  طیمح

 بنیان دانش هایشرکت در کار و کسب مدل نوآوری بر مؤثر (، در پژوهشی تحت عنوان عوامل1397)

 اما است. تأثیرگذار وکارکسب مدل نوآوری بر اکتشافی مازندران دریافتند که گرایش استان کشاورزی

 تأثیر وکارکسب مدل نوآوری بر فناورانه( آشفتگی کارآفرینانه، بریکالژ فرصت، عوامل )تشخی  سایر

 13 از اساتفاده باا (، در پژوهشی دریافتناد کاه نخسات1397نیک بین و همکاران ) .ندارند معناداری

 
1 Institutional perspective 
2 Business model perspective 
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 از اولیه سازه 346 استخراج و الکترونیکی وکارهایکسب حوزه کارآفرینان ساختاریافته با نیمه مصاحبه

 در آمد. دست به ثانویه سازه 37 محتوا، تحلیل روش یاری با ،مؤثر وکارکسب از مدل آنها شناختی فهم

 ماؤثر وکارکساب مدل هایسازه کردن مندنظام منظوربه خبرگان نظرا  ابزار پرسشنامه با دوم مرحله

 حاوزه در ماؤثر وکارکساب مادل از چاارچوبی بیاان پاژوهش ایان نظاری مشارکت .شد آوریجمع

 و شاروع برای تواندمی چارچوب این است. خزانه شبکه روش از استفاده الکترونیکی با وکارهایکسب
 مورد آینده تحقیقا  در مؤثر وکارکسب مدل درک برای و بوده مفید برای کارآفرینان وکارکسب توسعه

 .گیرد قرار استفاده
 مادل گرا،درون باز نوآوری راهبردهای  انواع  اتخاذ  چگونه  که  دهد  (، نشان1397پژوهش جهرمی )

 سااختار  ،(اصالی  هایفعالیت  از  ایمجموعه)  محتوا  به  توجه  با  را  بنیان  دانش  هایشرکت  کار  و  کسب
 نظار   و  ،(شوندمی  مرتبط  هم  به  واحدها  این  که  هاییراه  و  هافعالیت  دهنده  انجام  سازمانی  واحدهای

 قارار  تاأثیر  تحات(  واحادها  بین  ارتبا   و  سازمانی  واحدهای  کنترل  برای  کارهایی  و  ساز)  تعامال   بر
 تجاری مدل (، در پژوهشی تحت عنوان طراحی1397پور )دهدشتی شاهرخ و فرج شوشتری .دهدمی

 از اساتفاده باا ارتباطا  دریافتند که نخست و اطالعا  فناوری صنعت در بنیان دانش کاالهای سازی
 ICT  صانعت  در  بنیاان  دانش  کاالهای  کننده  تولید  شرکت  پنج  آسان،  احتمالی  غیر  گیرینمونه  روش
 از نفار 14 با عمیق مصاحبه انجام  از  پس  و  شد  انتخاب  نمونه  برای  تهران  و  قم  های  استان  در  مستقر
 تحلیال روش از اساتفاده باا  و  شارکت  بنیاان  داناش  کاالهاای  سازی  تجاری  فرایند  از  مطلع  مدیران
 ساازی تجاری مدل پایان، در. شد آورده روی نتایج  استخراج  و  هاداده  تحلیل  به  ،(تم  تحلیل)  مضمون
 اند عبار  مذکور الگوی اصلی مراحل. است شده ارائه و طراحی ICT صنعت در بنیان دانش  کاالهای

 هایاساتراتژی  اجارای  و  تادوین  ماالی؛  تأمین  و  تحلیل  یابی؛  ایده  ؛(نیازسنجی)  بازاریابی  تحقیقا :  از
 اجاارای و تاادوین ارتقااا؛ و بهبااود آزمااایش، تولیاد؛ تولیااد جااامع ساانجیامکان تبلیغااا ؛ و بازاریاابی
 اغلاب  بارخالف.  فاروش  از  پاس  خادما   و  پشاتیبانی  توزیاع؛  و  فروش  گذاری،قیمت  هایاستراتژی

 باا  ساازگار  حاضار،  پاژوهش  در  شده  ارائه  مدل  خارجی،  هایمدل  خصوص  به  نظری  مبانی  هایمدل
( در 2021) 1یاوآن و همکااران .شاود استفاده کشور در تواندمی و است ایران بومی و  محیطی  شرایط

مادل   یو طراحا  ایاپو  یها  تیدو طرفه، قابل  یریادگی  یمتعادل برا  یاستراتژ  کپژوهش خود به » ی
 نینموناه با  کیااز    پژوهش  نی« پرداختند. ایطیمح  ییایکننده مخالف پو  لیکسب و کار، اثرا  تعد

و   ونیرگرس  یاز مدل ها  ی. داده ها با استفاده از مجموعه اکرداستفاده    ینیشرکت چ  493از    یصنعت
واساطه اثارا  مثبات  ایاپو یها تیکه قابلدادنشان م جی. نتاشدند  لیو تحل  هیروش بو  استرپ تجز

 
1 Yuan et al  
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و   یبار تاازگ  یمادل کساب و کاار مبتنا  یدو طرفه بر طراح  یریادگی  یبرا  یمتوازن ساز  یاستراتژ
مادل کساب و کاار و   یطراحا  ونادیپ( در پژوهش خود به »2021)  1لیو و همکاران  است.    یکارآمد

 یدیاشارکت تول  131داده هاا از  « پرداختناد.  نیتام  رهیادغام زنج  ی: نقش واسطه ایاتیعملکرد عمل
باه طاور کامال   یکه ادغاام خاارج  نشان داد  جینتا  شد.  یجمع آور  قیمدل تحق  شیآزما  یبرا  ینیچ

مدل کسب   یاست و طراح  یاتیبر عملکرد عمل  یبر تازگ  یمدل کسب و کار مبتن  یطراح  ریواسطه تأث
 بخشد. یرا بهبود م یاتیعملکرد عمل میبه طور مستق یبر بهره ور یو کار مبتن

 روش شناسی

 کارهاای و کساب رساازیپایدا بار اثرگذار عوامل با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی
کاربردی -بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی    (اسالمی  آزاد  دانشگاه:  مطالعه  مورد)  بنیان  دانش

 برحسب نوع داده، کیفی از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گرداوری داده، مقطعی بود.
جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه پایدارسازی کسب و 

ید اساتید راهنما و مشاور رسیده باود، های خبرگان پژوهش که به تأیکارهای دانش بنیان بود. ویژگی
افرادی بودند که ازنظر آگاهی و اطالعا  در زمینه پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان برجساته 

های این پژوهش که بتوانند با ارائه اطالعا  دقیق نمادی از جامعه باشند. برای تعیین نمونهبوده و این
 استفاده شد.  2گیری غیرتصادفی هدفمندنمونهو تعیین این گروه از خبرگان از روش 

هاای نیماه سااختاریافته برای گردآوری داده ها در این پژوهش از مطالعاا  اسانادی و مصااحبه
 استفاده شد. 

منظور اطمیناان خااطر از روایی: برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و به
شگر، ازنظرا  متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع ها از دیدگاه پژوهدقیق بودن یافته

 بودند استفاده شد. 
هاای انجاام گرفتاه چناد پایایی: در بخش کیفی، برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصااحبه

در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخ  دوبااره   هاآنعنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از  مصاحبه به
درصد به دسات آماد   79های انجام شده  ری شد.  در این پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاریکُدگذا

 ها کدگذاری نظری بود. که بیانگر قابل قبول بودن آن است. روش تحلیل داده

 
 

 
1 Liu et al  
2  Goal orinted 
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 یافته ها

 عوامل اثرگذار بر پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟ -1
برای پاسخ به سوال فوق، از کدگذاری نظری در سه مرحلاه کدگاذاری بااز، محاوری و انتخاابی 

 استفاده شد. 
 با خبرگان افتهیساختار مهیمصاحبه ن کیاستخراج شده از تکن میمفاه هیکل ستیل. 1جدول 

 کدگذاری انتخابی  کدگذاری محوری کدگذاری باز 

 جنسیت 

 ویژگی های جمعیت شناختی 
 
 
 
 
 

 
 

 عوامل فردی 
 
 

 

 سن

 تحصیال  

 تجربه مدیریتی 

 
 
 

 ویژگی های تخصصی 
 

 سابقه و تجربه کاری 

 مهار  های اجرایی 

 دانش افراد  تیفیک

 تعهد به رشد 

 روحیه کارآفرینی 

 تجربه تاسیس شرکت 

 تجربه کار مشترک با سایر شرکت ها 

 سن شرکت 

 ویژگی های شرکت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل سازمانی 
 
 

 اندازه شرکت 

 مالکیت شرکت 

 موقعیت مکانی شرکت 

 سرمایه شرکت 

 عوامل اقتصادی و مالی 
 گردش مالی 

 منابع مالی شرکت 

 و کار  اندازی کسب  داشتن سرمایه اولیه کافی جهت راه

 ارتباطا  قوی با سایر شرکت ها 
 
 

 عوامل ارتباطی 

 و بازاریابی محصول دی تول ندیمشاوران و متخصصان در فرا ارتبا  با 

 گردآوری مستمر اطالعا  مرتبط با انتظارا  و نیازهای مشتریان

 برقراری ارتبا  موثر با مشتریان

  نانه یکارآفر کپارچهیفرهنگ 
 
 

 فرهنگ سازمان 

 ی کاهش بوروکراس

 ی ن یفرهنگ کارآفر ج یتالش در جهت ترو

 ارزش آفرینی برای مشتری 

  را  ییبرای تغ  یانطباق سازمان
 
 
 

 ریمقررا  انعطاف پذ

 یبه شد  رسم یز یمنعطف در مقابل برنامه ر کیتفکر استراتژ

 سازمان یرسم  ریغ   یکپارچگیو  یاجازه همپوشان
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 ی ساختار سازمان و مقررا   نیقوان یریانعطاف پذ-

 ماموریت های مبنی بر رشد چشم اندازها و 

 نظام حقوق و دستمزد 

 ی تیریو مد ینظارت زیتما

 
 

 تیریمد

 ین یبه کارآفر یو رهبر تیریمد شیتعهد و گرا 

 توان رهبری  شیافزا 

 نوآورانه  یها دهیا  یدر کار بر رو تیحساس

 توان ریسک پذیری 

  اعضا  دیهای جد  تیمسئول
 
 
 
 
 سازمانی تغییرا  

 طرح های کسب وکار  ارائه

 ی نیفرهنگ کارآفر کیجهت توسعه  دیهای جد  تیفعال

 د یخلق مشاغل جد

 یجذب منابع مال یتالش برا 

 ک یو توسعه روابط استراتژ یشبکه ساز

 طیواجد شرا  اریبس دهیافراد آموزش د

 
 
 
 
 
 

 آموزش و توسعه 

 ی دانشگاه ج یانتشار نتا

 صنعت  یهای آموزش دوره 

 سانسیاعطای پتنت و ل

 ی تیریو مد یشغل یآموزش مهار  ها

 ی گذار هیو آموزش سرما نانهیآموزش کارآفر

 ینظر یصرف بر آموزش ها  هیتک یبه جا یکاربرد یبر آموزش ها دیتاک

 ی برتر در دانشگاه و جلسا  سخنران نانیدعو  از کارآفر

 تالیجید یریادگی

 میزان دسترسی به فناوری 

 سیاست های حمایت مالی 
 
 
 

  زیرساخت های حمایتی 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل محیطی 

 ای و گمرکی  وجود مشوق های مالیاتی، بیمه

 های عمرانی مورد نیاز برای توسعه   وجود زیرساخت

 ی و پژوهش یاطالعات ، ی آموزش  ، یفن یبانیپشت یها رساختیوجود مراکز و ز

 مراکز رشد دولتی 

 ساختار حقوقی و مقررا  خاص 
 
 

 عوامل سیاسی و قانونی

 های حمایتی   ثبا  قوانین و سیاست

 رفع موانع قانونی

 پذیر گذاری ریسک تشویق و حمایت دولت از سرمایه

 تنوع صنعت 

 ویژگی های بازار 

 رقابت بازار 

 کیفیت رقابتی محصوال  

 فرصت های بازار 

 تمرکز خریداران 

 اهمیت شرکت در صنعت 
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 آشفتگی و پویایی محیطی 

 محیط ریسک پذیر

 کنندگان  وکار از ارتبا  متقابل با مشتریان و مصرف برخورداری کسب

 تعامال  اجتماعی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایداری اجتماعی 
 

 ی دسترسی کسب وکار به کانال ها و منابع اطالعات میزان 

 وکار با مراکز و سازمان های ذیربط  و ارتبا  کسب یدسترس

  های شغلی برابر در منطقه  ایجاد و گسترش فرصت
 
 

 مسئولیت اجتماعی 

 کمک به کاهش فقر و بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم محلی منطقه 

 افزایش مساوا  اجتماعی در بین مردم محلی کاهش شکاف طبقاتی و 

 کارکنان و کارگران خود کسب وکار  (مادی یا معنوی)رعایت حقوق 

 با رقباء و کسب وکارهای مشابه فعال  یکار  ا یاشتراک اطالعا  و تجرب

 کنندگان   اعتماد مشتریان و مصرف اعتماد اجتماعی 

 اعتماد به شرکاء و دیگر بنگاه ها 

 های کیفی  تولید محصول سالم و ایمن به لحاظ ویژگی

  سالم  ا دیتول
 
 
 
 
 

 پایداری زیست محیطی 

عدم ایجاد آلودگی منابع آب سطحی یا زیرزمینی ناشی از فعالیت های تولیدی  
 کسب وکار 

هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های تولیدی    یندگیعدم آال
 و کار  کسب

 زیست و آسیب به تنوع زیستی  اجتناب از تخریب محیط

 های کاهنده مصرف انرژی در کسب وکار  ها و طرح استفاده از فناوری بهره برداری بهینه از منابع

 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

 در حین تولید  کاهش میزان تولید زباله ها و ضایعا مدیریت و 

 تفکیک و جداسازی پسماندهای حاصل از فعالیت های تولیدی کسب وکار  عا یضا تیریمد

 فراوری و بازیافت پسماندها و زباله های غیرقابل تجزیه

 بهبود نرخ رشد فروش کسب وکار 

  عملکرد مالی 
 
 
 
 
 
 

 پایداری اقتصادی 

 نقدینگی مالی کسب وکار بهبود 

 نرخ بازگشت سرمایه 

 سهم بازار

 وکار از نظر مالی  کسباستقالل 
 
 

 استقالل مالی

 پس انداز مالی فعلی کسب وکار 

وکار برای ادامه فعالیت در صور  بروز نوسانا  محیطی به ویژه   توانایی کسب
 نبود ثبا  اقتصادی

 بازارهای جدید برای ارائه محصوال  تولیدی کسب وکار شناسایی و ورود به 

 موفقیت در حفظ مشتریان کنونی و یا جذب مشتریان جدید  و بازار  یعملکرد مشتر

 میزان سهم بازار کسب وکار در مقایسه با کسب وکارهای رقیب در منطقه 

 
مؤلفه اصالی   22)گویه( موجود،  شاخ     101دهد که از میان  نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می

ها و ابعاد در جادول زیار های موجود این مولفهقابل شناسایی است. بر اساس ادبیا ، پیشینه و نظریه
 اند.گذاری شدهنام
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 موجود یها هیو نظر نهیشیپ ا ،یشده بعد از استفاده از ادب ییها و ابعاد شناسا مولفه -2جدول 

 تعداد گویه  مولفه بعد

 یعوامل فرد
 3 یشناخت تیجمع یها یژگیو

 ۸ ویژگی های تخصصی

 
 
 

 ی عوامل سازمان

 4 شرکت یها یژگیو

 4 ی و مال یعوامل اقتصاد

 4 ی عوامل ارتباط

 4 فرهنگ سازمان

 7 یساختار سازمان

 ۸ تیریمد

 6 ی سازمان را ییتغ

 10 آموزش و توسعه 

 ی طیعوامل مح

 5 حمایتی زیرساخت های 

 4 ی و قانون ی اسیعوامل س

 ۸ بازار یها یژگیو

 ی اجتماع یداریپا

 3 تعامال  اجتماعی

 4 ی اجتماع تیمسئول

 3 یاعتماد اجتماع

 ی طیمح ستیز یداریپا
 3 سالم دا یتول

 3 از منابع  نهیبه  یبهره بردار

 3 عا  یضا تیریمد 

 ی اقتصاد یداریپا

 4 یعملکرد مال

 3 یاستقالل مال

 3 و بازار یعملکرد مشتر

 
در ادامه جهت بررسی و اطمینان از روایی سازه پژوهش از تحلیل عااملی تاییادی و بررسای باار 
عاملی و معناداری گویه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که برای تمامی شاخ  ها میازان باار 

 96/1است که نشان دهنده شد  رابطه قوی است. همچناین معنااداری بااالتر از    5/0عاملی باالی  
 نشان می دهد تمامی روابط معنادار است. در همین راستا، روایی سازه پژوهش مورد تایید قرار گرفت. 
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 بحث و نتیجه گیری

یبار پایدارساازی طیمحی و ساازمانی، فرد نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که سه عامل مهم 
اری طی چناد دهاه گذشاته ستراتژی های پایدشرکتهای دانش بنیان موثرند.  الزم به ذکر است که ا

، در حالی کاه شارکت هاا در تاالش بارای دساتیابی باه اکنون   محبوبیت رو به رشدی داشته است.
سودآوری، با مشکال  فزاینده ای روبرو هستند، مدیران در حالی که همچنان محصوال  و خدما  با 

ان باه دنباال راه هاایی مدیر کیفیت را حفظ می کنند، به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه هستند.
جاسات این   حال، مهار  های بقا صرف امید به آینده یک شرکت نمی دهاد.  این  با   برای بقا هستند.

این مهم است که مفاهیم پایداری قادر به تولید نتاایج قابال   .که مفهوم پایداری اهمیت پیدا می کند
. بدون نتاایج قابال مشااهده، ایان هایی هستند که آنها را پیاده سازی می کنند  مشاهده برای شرکت

احتمال وجود دارد که شرکت ها تصمیم بگیرند که این استراتژی ها را دنباال نکنناد. باا ایان حاال، 
 شاده  مشاخ    محققان توانسته اند راه های اطمینان از موفقیت را از طریق پایداری شناسایی کنند.

اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و حفاظات از محایط _ تعادل بین پیشرفت"است که می توان از طریق  

مزیت رقابتی، شرکت های بیشتری   برای  فرمول  این  از  استفاده  با   مزیت رقابتی حاصل کرد.  "زیست
 تمایل به اجرای مفاهیم پایداری خواهند داشت

   زیر ارائه می شود: در راستای نتایج بدست امده از تحقیق، پیشنهادا
شاود دولات و   یما  شانهادیاسات. پ  نهیزم  نیعوامل اثرگذار در ا  نیاز مهم تر  یکیدولت    تیحما

پایدارسازی کسب و کارهاای از  تیحما یدر راستا نیراستا به وضع قوان  نیدر ا  زیمجلس ن  ندگانینما
جهات جاذب داناش   یمللال  نیارتباطا  ب  جادیفناورانه و ا  یبودجه، کمک ها   یتخص  ،دانش بنیان

 بپردازند.
پیشنهاد می شود نهادهای مالی همچون بانک ها و موسسا  مالی خصوصی با اعطای وام هاایی 

 با اقسا  بلند مد  و همچنین بازپرداخت هایی با سود اندک به این فعالیت ها کمک کند.

ن که امکان تجااری پیشنهاد می شود دانشگاه ها از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشجوبا
سازی موفق را دارند حمایت کرده و یا امکان ارتبا  این طرح ها را با مراکز رشد و پارک های علم و 

 فناوری محیا کند.

و اماوزش آنهاا دارناد،   انیبا دانشجو  یمیاز ان جهت که رابطه مستق  د،یدر رابطه با اسات  نیهمچن
 یهاا شیگرا سیتدر وهیقرار گرفته و از جنبه محتوا و ش  یمورد بازنگر  زین  سیتدر  وهیاز جنبه ش  دیبا

 لحاظ گردد.  پایداری
به مدیران و کارکنان بخش مالی و همچنین سایر افرادی که در امور مالی دانشگاه فعاال هساتند 

اری، پیشنهاد می شود با همفکری و استفاده از منابع موجود در دانشگاه برای انجام فعالیت های پایاد
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منابع مالی جذب کنند. این فرایندها می تواند از طریق ایجاد اتحاد استراتژیک با سازمان های خارجی 
و صنایع باشد. همچنین انجام امور پژوهشی برای سازمانی هایی که قصد برونساپاری فعالیات هاای 

 پژوهشی خود را دارند، می تواند راه مفیدی برای کسب درامد باشد. 

شود مدیران و دست اندرکاران در امر پژوهش، دانشجویان را تشویق به کار گروهای پیشنهاد می  
کند. می توان با ایجاد گروه های کاری که شامل توانایی های متنوع هستند، فعالیت های هدفمناد را 

 ترتیب داده و با ایجاد هم افزایی در این گرو ها به تقویت هرچه بیشتر روحیه کارآفرینی کمک کرد.

 یما  شنهادیراستا به دانشگاه پ  نیکند. در ا  دایپ  شیشود ارتبا  دانشگاه با صنعت افزا  یم  شنهادیپ
 نیا  ،پایدارسازی کسب و کارفعال در امر    یشرکت ها و دانشگاه ها  ریبا سا  ییقراردادها  جادیشود با ا

 به وجود آورد. انیدانشجو یرا برا شیگرا
همچنین پیشنهاد می شود در ارزشیابی دانشجویان تنها از معیارهای کمی همچون نمارا  پایاان 
ترم استفاده نشود. بلکه میزان همکاری دانشجویان در فعالیت های کسب و کار و طرح های مربو  به 

 پایدارسازی نیز در ارزشیابی دانشجویان لحاظ شود. 
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