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 چکیده
 داناش  کارهاای  و  کسب  پایدارسازی  بر  موثر  فاکتورهای  ارزیابی  و  هدف پژوهش حاضر شناسایی

کاربردی برحسب نوع داده، -اسالمی بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی    آزاد  دانشگاه  در  بنیان
کمی( از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری -آمیخته )کیفی

 هیاکلها و یا ماهیت و روش پژوهش، پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفای پاژوهش شاام   داده
پژوهش و تعیین این گروه از های این برای تعیین نمونه بود. اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران

نفر اساتفاده شاد. گاروه دوم از جامعا    20گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد  خبرگان از روش نمونه
نفر  2522به تعداد شهر تهران    کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی  یهکل  ک شام   آماری این پژوهش،  

عناوان نفر به 310صادفی خوشه بندی شده، گیری تبود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه
آزمودنی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق 
ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها محاسبه شد که همگی مورد تایید قرار گرفتند. روش تحلی  

ان و کدگذاری سه مرحله ای بود. در بخاش اساتنبا ی و کمای ها در بخش کیفی روش داده بنیداده
ای استفاده شاد. نتاایح حا ا  از پاژوهش های پژوهش از آزمون تی تک نمونهبرای پاسخ به سؤال

 نشان داد که عوام  فردی، سازمانی و محیطی بر پایداری کسب و کار تاثیر دارند. 
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 مقدمه

شکاف توسعه اقتصادی ایران و کشورهای توسعه یافته در دهه گذشته افزایش بسیاری یافته است. 
بنابراین، الزم است تا اقتصاد ایران به اقتصاد مبتنی بر دانش یعنی اقتصادی که مساتقیما بار اساا  

. چرا کاه (2015 1)انتظاری،گیرد، تبدی  شود  ر میشود و مورد استفاده قرادانش تولید شده، توزیع می
 آنهاا همه و است ا العات و دانش پایه توسعه یافته بر کشورهای همه حاضر، نظام اقتصادی  حال  در
آیناد می  شامار  باه  دانش بنیان هساتند،  کشورهایی که دارای رویکرد کسب و کار  عنوان  به  نوعی  به

ترین و مهمتارین عاما  (. واقعیت هزاره پرتحول سوم آن است کاه، ا الی2014  2)وسال و کلیمووا،
های مختلف  نعت و اقتصاد، وجود »داناش  اسات کاه سابب ایجااد خالقیات، پیشرفت در عر ه

 استفاده  بیشتر خود ساختار در دانش سازمانی از شود. اساسا هر اندازهنوآوری و کارآفرینی در جوامع می
 آورد )انصااری و حاق می وجود به  بالندگی  از  ترییافته  تکام   چرخه  و  شده  افزوده  آن  ارزش  بر  کند،

وری و ( و اساسا، اهمیت دانش به عنوان یک ارزش در جهت رسیدن باه بهاره1395گرگابی،    شنا 
 (.2018 3ها به خوبی شناخته شده است )کارایانیسا،ترویح رشد اقتصادی برای تمامی سازمان

 در  حضاور  جهات  الزم  بساترهای  رسد کهمی  شکوفایی  زمانی به مرحله رشد و  کشور  اقتصاد یک
 و محصاوالت ترکیاب در تغییار ایجاد کارآفرینی و سوی  به  جهانی به واسطه حرکت  رقابتی  بازارهای

هادف از  شاود.بنیاان میسار می داناش کاار و گردد و این امر در سایه توجه به کسب  فراهم  خدمات
 محاور، داناش اقتصااد توساعه  افزایای علام و ثاروت،بنیان، کمک به هم  انشد  کار  و  تاسیس کسب

 و اختراعاات توساعه و تحقیاق نتایح سازی تجاری برای آنها کاربرد و هانوآوری  و  اختراعات  گسترش
تاوان باه ماوارد زیار می  کارها  و  کسب  اینگونه  تاسیس  اهداف  دیگر  باشد. از  آنها می  کردن  کاربردی

  اشاره کرد:
 جامعه در پژوهشی واحدهای و دانشگاه های بیشتر توانایی چه هر کارگیری به زمینه ایجاد -
 پژوهشی های یافته سازی تجاری -
 رفاع در بیشاتر های فعالیت برای  پژوهشی  ها و واحدهایگاهترغیب اعضای هیات علمی دانش  -
 آنها درآمد افزایش امکان و جامعه نیاز

 (.1391زاده، پژوهشی )اکبرزاده و شفیع اختصا ی واحدهایافزایش درآمدهای  -
 نظاام  از  نظامی  زیر  مثابه  به  دانش،  اقتصاد  توسعه  معنی  به  دانش  بر  مبتنی  توسعه  راهبرد  از  پیروی
د دانش ایاران حکایات از آن اقتصا از گرفته  ورت های تحلی . است توسعه محرکه  نیرو  و  اقتصادی

 
1 Entezari 
2 Veselá & Klimová 
3 Carayannisa 



 241 ❑  یدر دانشگاه آزاد اسالم انیدانش بن یکسب و کارها یدارسازی موثر بر پا  یفاکتورها یابیو ارز ییشناسا

 

 

اقتصاد در تولیاد و بهاره بارداری از ایاده و داناش جدیاد اسات کاه باا دارد که مهمترین ضعف این 
  اراحت  . برخای مطالعاات باه(2015  )انتظاری،  های نوآوری و کارآفرینی  ورت می گیردمکانیسم

 تنای بار داناش نیازمناد ایجااد اکوسیساتم هاای ناوآوری ومب  اقتصااد  به  دستیابی  که  اند  داده  نشان
(. که این سطح محلی و ملی 2015  1)المبارکی، طح محلی و ملی استکارآفرینی مبتنی بر دانش در س

گیرد؛ اما با مرور مبانی نظری مشخص شد که  راحی الگو و مدل مفهومی در ها نشات میاز دانشگاه
 این زمینه در کشور  ورت نگرفته است.

رهبری بارها ماورد لزوم توجه به نخبگان در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در بیانات مقام معظم  
ساتون ا الی اقتصااد ، های جوان در اقتصاد دانش بنیاننخبهت و از نظر ایشان،  تاکید قرار گرفته اس

: »اگر که نداهدانش بنیان فرمود هایسازماندر مورد لزوم توجه به   ،ایآیت اهلل خامنه  .هستندمقاومتی  
ایه دانش را پیش ببریم و به وجه غالاب اقتصااد شاءاهلل بتوانیم بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پما ان

کشور تبدی  کنیم، این نه تنها به کشور قدرت اقتصادی خواهد داد، بلکه قدرت سیاسای هام خواهاد 
داد، قدرت فرهنگی هم خواهد داد. وقتی یک کشوری احسا  کرد که با علم خاود، باا داناش خاود 

ها خدمت برساند، احسا  هویات مای و به دیگر ملتتواند زندگی خود را و ملت خود را اداره کند  می
هاای مسالمان اماروز باه آن کند؛ این درست همان چیزی است کاه ملتکند، احسا  شخصیت می

 (.1394)ایرنا،  احتیاج دارند 
در جهت تکمی  دالی  ضرورت توجه به کسب و کار دانش بنیان، ذکر این نکته نیز حائز اهمیات 

های نوآوراناه و خاالد در و توسعه کسب و کار دانش بنیان و توجه باه ایادهاست که اساسا، با شروع 
از  نخبگان به خارجو خروج مهاجرت توان عالوه بر رسیدن به توسعه اقتصادی، از نظام دانشگاهی می

نماود و گی را در عر ه های مختلف فراهم  دو زمینه رشد، توسعه و بالن  به ع  آوردهجلوگیری    کشور
را به دسات  قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگیدوری جست و  اقتصاد تک محصولیدر عین حال، از  

 آورد.

 مبانی نظری پژوهش
 باا  و  زوایاا  از  همچناین  و  شاده  ارائاه  کاار  و  کساب  مادل  از  مختلفی  تعاریف  مدیریتی  ادبیات  در

 مطلاب 103 مارور باا ماسا و یتام زوت،. است گرفته قرار  تحلی   و  بررسی  مورد  رویکردهای مختلف
 ساطح  یاک  در»  کاه  اندرسایده  نتیجه  این  به  کار  و  کسب  مدل  مورد  در  شده  منتشر  ..(،  مقاله  کتاب،)

 ابازار یاا مادل یاک معمااری، یاک ارائاه، یک نسخه، یک  حالت،  یک  به  کار  و  کسب  مدل  عمومی،
 است شده منسوب مجموعه یک و الگو یک  چارچوب،  یک  روش،  یک  ساختاری،  الگوی  یک  مفهومی،

 
1 Al-Mubaraki 
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. کننادمی بیان مختلف مفاهیم با را کار و کسب مدل نویسندگان از  برخی(.  2011  همکاران،  و  1زوت)
 شوند  تو یف  مفعولی   ورت  به  توانندمی  کار  و  کسب  هایمدل  که  دهندمی  توضیح  2کوسونن  و  دوز
 باین  و  ذینفعاان  و  ساازمان  بین  وابسته  عملیاتی  ارتبا ات  و  از ساختارها  ایمجموعه  حالت  این  در  که

 کار و کسب هایمدل سازمان مدیریت برای و دوم حالت در و باشندداخلی می هایدپارتمان و  واحدها
 کنندمی ترسیم اشمحیط با را سازمان ارتبا ات و بوده  هامکانیسم  این  از  فاعلی  تمثال  یک   ورت  به
 (.2010 همکاران، و دوز)

 الکترونیکای کاار و کساب هایمادل از محادودی تعداد که کردند مطرح (2013) 3ویتال و وی 

 هاساازمان پذیرناد.می الکترونیکای کاار و کساب انجام برای را متفاوتی که روش دارد وجود بنیادین

 هایمادل سااختن بارای ساازنده هایبلوک عنوان به را کار کسب و ای پایه هایمدل این توانندمی

 ایان کنناده هادایت عناوان باه خود هایاز شایستگی استفاده با هانواوری و الکترونیکی کار و کسب

 :نمایند می تو یف را اینگونه کار و کسب مدل (2013) ویتال و وی  کنند. ترکیب موضوع

 اسات کنندگان تامین و همکاران مشتریان، کنندگان، مصرف میان ارتبا ات و ها نقش تو یف“

 ."کنند می تعیین را کنندگان شرکت سود و پول و ا العات ا لی محصول، جریان که

 کار و کسب مدل به را سنتی کار و کسب مدل انها که دارد اهمیت جهت ان از ویتال و وی  کار اما

 :دارد تاکید عنصر سه به که اند نموده الکترونیکی تبدی 

 تماامی شاام  (ارتبا اات هاا(، اتحادیاه کننادگان، تاامین مشتریان، ها، بنگاه(کنندگا ن شرکت

 جریاان و ا العاات جریان سرمایه، جریان شام  (هاجریان ،)الکترونیکی غیر الکترونیکی و ارتبا ات

 محصوالت(. و خدمات

 اتمای هاای مادل باه که اند داده ارائه تایی 8 سیستماتیک و عملی تحلی  (2013) ویتال و وی 

 به مستقیم )فروش مشتری با مستقیم ارتباط (1 از: عبارتند انها معروفند. الکترونیکیهای  کار و کسب

 ،هاا حاراج هاا،اژانس هاا،پرتال (4 6ساازمان کا  (3 ،5کام  خدمت تامین کنندگان (2 (،4مشتریان
 ساازی یکپارچاه (7 ، 2مجازی ( جامعه6 ،1مشترک ( زیرساخت5، 7ها واسطه ودیگر و گانگرداورنده

 (.2013، 5)وی  و ویتال 4محتوا کننده تامین (8 ، و3ارزش شبکه

 
1 Zott 
2 Doz & Kosonen 
3 Weill & Vitale 
4 Direct to Customer 
5 Full-Service Provider 
6 Whole of Enterprise 
7 Intermediaries 
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 بیان ترتیب این به را  بنیان دانشگاهیوکار دانشکسب یک  شک گیری  پژوهشگران مراح  از  یکی
 : میکند
 : پیشرشد مرحله -1

 پروپوزال  بیان  و  نمودن  اظهار  برای  مادر  دانشگاه  به  کارآفرین  مراجعه  به  مربوط  زمانی  دوره
 نسخه  و  متون  اولین  مدت  این   ی  و  است  مربوط  دانشگاه  کارآفرینی  و  نوآوری  مرکز  در  کسبوکار
 یا که میشود مطرح مختلفی پرسشهای مدت این خالل  در.  میشود  آماده  و تهیه  اولیه  پروژه  دریافت
 شده  ایجاد  ابهامهای  از  برخی  پاسخ  جستجوی  در  باید  کارآفرین  یا  و  دارد  وجود  آن  برای  مناسب  پاسخ
کارشناسان  و  میشود  پرورانده  شده   رح  ایدههای  نتیجه  در  و  باشد نقش  مشاوران  و  کمک   مرکز 

 تهدیدهای/فر تها  و  قوت/ضعف  نقاط  تحلی   فاز،  این   ی  .نمود  خواهد  ایفا  امر  این  در  را  مهمی
  رح.  میشود  کام   سنجی  امکان  مطالعهی  رسمی  فاز  و  میشود  انجام  مرکز  در  شرکت  روی  پیش

 محصول،  رح  و  بازار  ،تحقیق  کسبوکار  مالحظات  و  حقوقی  جوانب  چون  مواردی  شام   توجیهی
 . است کسبوکار استراتژیک و عملیاتی نیاز،  رح مورد اعتبار و مالی بازاریابی، تأمین

 : رشد دوره مرحله -2
فرآیند   یک  کسبوکار  رشد  فرآیند.  میکند  آغاز  را  خود  عملیاتی  استقالل  بنگاه  دوره  این   ی  در
 زمینه  در  خدماتی  ارائه  انکوباتورها  و  رشد  مراکز  کار.  است  بنگاه  توسعه  حوزه  در  جلو  به  رو  و  پویا

ارائه  و  مدیریت  در  حمایتی  خدمات  و  حقوقی و تجاری  بازرگانی، مشاوره  و  مالی  تسهیالت  مشاوره، 
 و  افزار  کاری، سخت  فضاهای  و  اتاد  همچون  توسعه  حال  در  شرکت  یک  نیاز  مورد  عمومی  زمینههای
 دو در رشد مدت این  ی. است نوپا شرکت تقاضای کاارکنان مورد تجهیزات تمام و رایانهای شبکهی

 (.1389همکاران،  و میدهد )عربیون رخ اعتباری و مالی حمایتهای و کسبوکار محور، توسعهی
 این  به  را  میشوند  تجاری  آکادمیک  تحقیقات  که  مرحلهای  دیگری در اندونزوی چهار  تحقیق  در
 :کردند دستهبندی  ریق
 . تحقیقات از برآمده کسبوکار ایدههای تولید و انتشار -1
 . ایدهها از جدید مخا رهای پروژهی یک کردن نهایی -2
 .پروژهها از انشعابی شرکت یک اندازیراه -3

 
1 Shared Infrastructure 
2 Virtual Community 
3 Value Net Integrator 
4 Content Provider 
5 Weill & Vitale 
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 (.2011 1اقتصادی )گینایزن و ستانتو، ارزش ایجاد -4
 بنیان دانشگاهیدانش وکارهایکسب توسعه بر موثر عوام 
 و محیطی عوام  کلی بخش دو در میتوان بنیااان رادانش وکارهایکسااب توسعه بر مؤثر عوام 

 شرایط  و  مادر  دانشگاه  دولتی،  قوانین  دولت،  شام   محیطی  عوام .  کرد  تقسیم  ساختاری  عوام 
 مانند  شرکت  خود  خصو یات  شام   ساختاری  عوام   و  میگیرد  شک   آن  در  شرکت  که  جغرافیایی

 با  را  بنیان  دانش  کارهای  کسب  به  ور کلی، مدل.  است  مدیریت  و  شخصیتی  فنی، ویژگیهای  دانش
 نحوه  مدل  مطرح نماود. این  1توان به  ورت شک  شماره  بنیان می  دانش  جامعه  ویژگیهای  به  توجه
 و  دانشگاهی  )مراکز  بنیان  دانش  جامعه  ویژگیهای  توجه  با  را  بنیان  دانش  کارهای  کسب  گیری  شک 

 گیری  شک   برای  که  میکند  بیان  مدل  این.  میکند  بیان  ساختها(  زیر  و  معرفتی  مبانی  تحقیقاتی،
 غالب  جامعه  در  که  دانشی  نوع  اول  مرحله  در  دارد،  تاثیر  متعددی  عوام   بنیان  دانش  کار  و  کسب  یک

 جامعه  همچنن  و  است  ارتباط  این  نشان  آبی  فلشهای  که  بالعکس  و  دارد  تاثیر  شهر  دانش  بر  هست،
 دو رفه  تعام   دهنده  نشان  سیاه  فلشهای  که  دارد  تاثیر  وکار  کسب  شک گیری  نحوه  بر  بنیان  دانش
 نوع  و  شهر  در  موجود  عوام   و  ویژگیهای  بعد  مرحله  در  هست  بینان  دانش  جامعه  و  عوام   این  بین

دانش  شک گیری  بر  شهر  در  غالب  دانش  رنگ  سبز  فلشهای  که  میگذارد  تاثیر  بینان  کسبوکار 
 (.1395میباشد )مالیی،  دانشی شهر و عوام  این بین سویه دو ارتباط نوع دهنده نشان
 

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

( در پاژوهش خاود 1400که به ذکر چندی اشاره مای شاود. بارای نموناه نا احی فار و ساعیدی )
 یشاد. در کدگاذار  یکد از مصاحبه هاا اساتخراج و وارد مراحا  بعاد  43  تیباز، در نها  یدرکدگذار

مادل در  کیاکه توساط  دیگرد ییشناسا یمقوله فرع 43و   یمقولها ل  15  ،یا ل  شبکه  5  ،یمحور
فرهناگ  یدر مقولاه هاا  یا  ناهیعواملزم  آماده،بدست    حیشد. مطابق با نتا  یمعرف  یانتخاب  یکدگذار
 یتیشخصاا یهااا یژگاایو یدر مقولااه هااا یعواماا  علاا ن؛یکااارآفر یهااا اسااتیس ،یسااازمان
 اساتیس  یعوام  مداخله گر در مقوله هاا  ن؛یکارآفر  یخانوادگ  طیمح  ن،یکارآفر  ین،هوشمندیکارآفر

پسماند  تیریمد ،یساز یصو خ  ،ینوآور  یدر مقوله ها  غات؛راهبردها یتبل  ،یاسیس  طیدولت، شرا  یها
محصوالت  دیتول ،یاقتصاد یداریپا  ،یاجتماعیداریپا  ،یطیمح  ستیز  یداریپا  یدر مقوله ها  امدهایو پ
 الگاوی (، در پژوهشای تحات عناوان  راحای1397امینای و فتااحی ) شادند. یبناد میتقسا داریپا

 
1 Geenhuizen & Soetanto 
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ناانو دریافتناد کاه  بار مبتنی بنیان دانش هایدر شرکت متوسط و کوچک های بنگاه سازیالمللیبین
 رقاابتی مزیات شاده، المللی منجربین بازارهای به ورود برای وکار کسب تحریک به که ا لی مقوله

فردی؛  هایمؤلفه و سازمانی هایمؤلفه شام  فرایند این در مؤثر علی عوام  میان این در است. پایدار
 شارایط شاام  ایواساطه عواما  بنگااه؛ هاایویژگی و محیطای هایویژگی شام  محیطی عوام 

 پیامادهای و فرایناد راهبارد باازار تحلیا  و ریزیبرنامه و د قدرتمند ورو سازمانی، شرایط و مدیریتی

 سرمایه رشد و برند و تجاری گسترش نام فناوری، توسعه کارکنان، توانمندسازی شام  سازیالمللیبین

 و کوچاک وکارهاای کساب ساازی المللایبین فرایناد آغاز قابلیت دهدمی نشان نتایح این .شودمی
 و کاارآفرین فارد نهااد در موجاود هایپیشران با جهانی کال  پایدار در رقابتی مزیت وجود متوسط،
 بنگاه اندازه همچنین و داخلی میزان رقابت بازار، وضعیت به بسته و است وکار کسب بطن در همچنین

 .شد خواهد تشدید شرکت موجود تجربی سوابق و
 در اساتراتژیک گیری جهت مدل تبیین و (، در پژوهشی تحت عنوان  راحی1397حبیبی و میرا )

 باازارگرایی، ، گراییآینده ابعاد شناسایی تحقیق، هایدریافتند که یافتهایران  بنیان دانش هایشرکت

 .اسات گراییسالطه نهایات در و نوآوری، کارآفرینی برندگرایی، گرایی،رسمیت یادگیری، گرایی،هزینه
 پدیاده زمیناه در گرایی؛آیناده علای، شرایط زمینه در انجامید: هامقوله این شناسایی به تحقیق نتایح

 حااکم، بستر بخش در گرایی؛یادگیری و گراییهزینه گر،مداخله شرایط با در رابطه بازارگرایی؛ ی،ا ل

 گراییکاارآفرینی و گراییناوآوری های برنادگرایی،مقولاه ا الی، راهبرد با رابطه در و گراییرسمیت

 .بود بازار در گراییسلطه مدل، ا لی پیامد که است ذکر شایان شد. شناسایی
های دانش (، در پژوهشی تحت عنوان مدل کسب و کار و نوآوری فناورانه در شرکت1396زارعی )

بنیان، نقش تعدیلگر مدیریت ثبت اختراع )مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علام و فنااوری 
 وجود معناداری و مثبت یرابطه فناورانه  نوآوری  و  کار  و  کسب  مدل  دانشگاه سمنان( دریافت که میان

 نتاایح  همچناین.  شاودنمی  تاییاد  ماذکور  یرابطاه  در  اختراع  ثبت  مدیریت  تعدیلگری  نقش  اما  دارد،
 اساا   بار.  دهنادمی  نشاان  فناورانه  نوآوری  و  اختراع  ثبت  مدیریت  بین  را  معناداری  و  مثبت  یرابطه
 و کساب مادل ابعاد به توجه کار، و کسب مدل مناسب  راحی  قبی   از  پیشنهاداتی  پژوهش  این  نتایح
 موفقیات  امکاان  واقعای  برآورد  اختراع،  ثبت  معنوی  و  مادی  حقود  با  آشنایی  مشتریان،  بخصوص  کار
  کارشناسان  و  مدیران به  فرآیند و  محصول  شام  فناورانه  نوآوری  یمولفه  دو  هر به  توجه  و  اختراع  ثبت

 .است شده ارائه بنیان دانش هایشرکت
 متفااوت  الگوی  دو  به  کنندگان  شرکت  (، در پژوهشی دریافتند که دیدگاه1396)ندافی و احمدوند  

 بار دوم الگوی و سنجیفر ت و ایده ذات کاری، تیم عم ، سرعت بر اول  الگوی.  است  تفکیک  قاب 
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 و خالقیات پرورش بر  توجه  اول،  الگوی  در.  دارد  تأکید  هاحمایت  و  گذار  سرمایه  شریک  رقبا،  مشتری،
 جامعه  در  فرهنگی  بسترهای  ایجاد  و  آموزش   ریق  از  مستعد  افراد  در  هانوآوری  بروز  هایزمینه  ایجاد
 و  گذاریسارمایه  امنیات  تاأمین  باالقوه،  هاایظرفیت  از  حمایات  نیز  دوم  الگوی  در.  است  اشاره  مورد

(، 1396جعفری کلیجای و همکااران ) .است نظر مورد کارهای و  کسب  در  گروهی  کار  سازی  فرهنگ
 باشد،می مرحله این به ورود برای ایمقدمه جدید محصول توسعه شک در پژوهشی دریافتند که بدون

 کاه عااملی مهمترین که هستند واقف کامال حقیقت این به جهان در سراسر پیشرو هایشرکت اغلب

 وعرضاه  راحای در استمرار داشتن قابلیت گردد،می جهانی رقابتی بازار در آنها برتری و توفیق باعث

محصول  بهبود و جدید محصول توسعه باشد.می رقبا سایر از موثرتر و تر سریع بازار، به جدید محصول
 ابعااد باه توجاه. نمایندمی ایفا را موفق کنندگان تولید از بسیاری حیات ادامه برای خون نقش موجود

 خدمت یا محصول ارائه برای انگیزشی عام  ترینا لی مشتریان، هاینیازمندی و هاخواسته مختلف

 تولیدی/ خدماتی هایسازمان مختلف انواع برای جدید محصول توسعه فرآیند هاست.نزد سازمان جدید

 محصاوالت توساعه سوی به فراوان اشتیاد با هااگرچه شرکت شود.می محسوب رقابتی مزیت اکنون

 کاه اسات نشاان داده بسایاری تحقیقاات و ندارد وجود موفقیت به کاملی ا مینان اما روند،می جدید

 لاذا اسات، محصاوالت ایان مدیریت به مربوط جدید محصوالت شکست یا موفقیت عام  مهمترین

باشاد. می مادیریتی جدیاد رویکردهاای بکاارگیری نیازمناد نیز جدید توسعه محصول فرآیند مدیریت
 همچناین هساتند، جدیاد توسعه محصوالت در حیاتی عوام  جدید هایتکنولوژی و R&D نوآوری،

مجموعاه  بین مناسب ارتباط برقراری و یکسو از جدید محصول توسعه فرایندهای میان سازییکپارچه
 در مهام نکتاه دیگار، ساوی از ساازمانی جاری فرایندهای دیگر و جدید محصول توسعه فرایندهای

 روندها انواع رقابتی، محیط تحلی  به نسبت کافی توجه جدید است. محصوالت توسعه فرآیند موفقیت

 کاه اسات دیگری از مسائ  ... و موجود رقبای توسعه و پیشرفت روند بازار، در تکنولوژی روند شام 

 کمک سازمان بودن پیشرو به و دهدمی افزایش ایتوسعه هایفر ت به نسبت را سازمان هوشمندی

 .خواهدکرد
 از متعاددی اناواع تولیاد باه  سازمان  یک  چگونه  که  دهند  می  نشان(  2019)  پاکوین  آل  و  جویس

 ابزار  این   ریق  از  کار  و  کسب  مدل  بوم  بصری،.  پردازد  می  اجتماعی  و  زیست محلی  اقتصادی،  ارزش
 را کاار و کسب مدل از یکپارچه و جامع دیدگاه یک ارتباط برقراری و حال توسعه در  آرا  از  پشتیبانی  با

 ایان. اسات تار پایدار کار و کسب های مدل سمت به خالقانه نوآوری پشتیبانی از  که  میدهد؛  نمایش
 در کاار و کساب مادل ناوآوری در پایاداری هاای ساختار مسائ   راحی ابزار یک  ارائه  با  جدید  ابزار

 را تحلی  و تجزیه برای  پویش جدید  دو  همچنین،.  کند  کمک می  را  پایدار  کار  و کسب  مدل  پژوهشات
 باه  رویکرد  با  ای  مقاله  در  ،(2019)  همکاران  و  باسی   .عمودی  انسجام  و  افقی  انسجام:  کند  می  ایجاد
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 به موفق کار و کسب  در.  اند  پرداخته  استراتژیک  توسعه پایدار برای   راحی و  نوآوری  کار و کسب  مدل
 قاادر  که  پایداری  سمت  به  جامعه  انتقال  با  های مرتبط  فر ت  و  ها  چالش  درک  مورد  در  فزاینده   ور

 و  "الیزابات  .باشاد  می  کاربردی  زمینه  این  که در  کار  و  کسب  های  مدل  ساخت  و   راحی  نوآوری،  به
 در و چگوناه را، هایی مجموع فعالیت چه بنگاه یک که دهد می  نشان  پژوهشی  در  ،(2018)  همکاران

 به نیز بنگاه و شوند مند بهره دارند انتظار از بنگاه که آنچه از مشتریان تا  دهد  انجام  باید  می  زمانی  چه
های ماورد مطالعاه، ( در پژوهشی نشان داده اسات کاه ساازمان2018) 1کیسمریری  .یابد  دست  سود

 تالش زیادی دارند تا سازمان خود را بر اسا  دانش نوظهور هزاره سوم پیکره بندی نمایند و اساساا،
 اند.دانش را در را  سازمان خود قرار داده

 روش شناسی

 و کساب پایدارسازی بر موثر فاکتورهای ارزیابی و با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی
کااربردی -اسالمی بود؛ روش پژوهش برحسب هادف، بنیاادی    آزاد  دانشگاه  در  بنیان  دانش  کارهای

کمی( از نوع اکتشافی؛ برحساب زماان گارداوری داده، مقطعای و -)کیفی  2برحسب نوع داده، آمیخته
 بود. ها و یا ماهیت و روش پژوهش،  پیمایشیبرحسب روش گرداوری داده

جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شام  خبرگاان، متخصصاین و افاراد آگااه باه امار در زمیناه 
ان پژوهش که به تأیید اساتید راهنما و های خبرگپایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان بود. ویژگی

مشاور رسیده بود، افرادی بودند که ازنظر آگاهی و ا العات در زمینه پایدارساازی کساب و کارهاای 
که بتوانند با ارائه ا العات دقیق نمادی از جامعه باشند. بارای تعیاین دانش بنیان برجسته بوده و این

 3گیاری غیرتصاادفی هدفمناداز خبرگاان از روش نموناه  های این پژوهش و تعیین این گاروهنمونه
هاای واحادهای استفاده شد. گروه دوم از جامع  آماری این پژوهش، شام  تمام اعضای هیات علمی

نفر بود. با توجه به ماهیت متفاوت منا ق، با اساتفاده از  2522استان تهران عضو مراکز رشد به تعداد 
عنوان آزمودنی نفر به 350گیری  بقه ای، در ابتدا از  ریق نمونه( و 1970جدول کرجسی و مورگان )

هاای نیماه سااختاریافته انتخاب شد. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی این پژوهش از مصااحبه
استفاده شد. مرحله کمّی پژوهش شام  پرسشنامه است که از دو بخش ا العات جمعیت شاناختی و 

سازی کسب و کارهای دانش بنیان در دانشاگاه آزاد اساالمی تشاکی  پرسشنامه محقق ساخته پایدار
 شده است. 

 
1 KaisMejri 
2  Mixed 

3  Goal orinted 
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منظور ا میناان خاا ر از روایی: برای حصول ا مینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و به
ها از دیدگاه پژوهشگر، ازنظرات متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع دقیق بودن یافته

 2، محتاوایی1از روایای ظااهری  منظور تعیین روایی پرسشانامهشد. در بخش کمی، به  بودند استفاده
گر، چند نفر از اعضای نمونه و ها قب  از توزیع توسط پژوهشاستفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه

برخی خبرگان دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در روایی محتوایی در قالب یک روش دلفای و باا 
شاونده، خبرگاان و به کمک ده نفر از خبرگان شام  اعضاای مصاحبه  CVIو    CVRهای  فرم  کمک

ها های اضافی و یا ا الح سؤالمحتوای پرسشنامه ازنظر سؤال  ...ها و  دانشگاهی، چند نفر از آزمودنی
از های کسب و کارهای دانش بنیان بر آن نشان داد که همه سؤال CVIمورد بررسی قرار گرفت. فرم 

نظر ساده بودن، واضح بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند )میازان ایان ضاریب نقطه
بارای هماه  CVRچنین باا توجاه باه اینکاه مقادار بود(؛ هم 0.79ها باالتر از برای هر یک از سؤال

 به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت. 0.62ها باالی سؤال
هاای انجاام گرفتاه چناد فی، برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصااحبهپایایی: در بخش کی

در یک فا له زمانی کوتاه و مشخص دوبااره   هاآنعنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از  مصاحبه به
در د به دسات آماد   79های انجام شده  کُدگذاری شد.  در این پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاری

قبول بودن آن است. در بخش کمی، نیز پایاایی از  ریاق ضاریب آلفاای کرونبااخ و که بیانگر قاب   
باه   7/0شود. مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش بااالی  محاسبه می  3پایایی ترکیبی
 یری بود. گاندازهپایا بودن ابزار  دهندهنشاندست آمد که 

 هاایالؤسابود. در بخش کمّی با توجه باه  ها در بخش کیفی کدگذاری نظری  روش تحلی  داده
ای،( نیز بهاره هایی نظیر آزمون تی تک نمونههای آمار تو یفی و استنبا ی )آزمونپژوهش از روش

 گرفته شد.

 یافته ها

 فاکتورهای موثر بر پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟ -1
برای پاسخ به سوال فود، 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 

 
1  Faced Validity 

2  Content Validity 

3  Composite Reliability (CR) 
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 کدگذاری انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز

 جنسیت 
ویژگی های جمعیت 

 شناختی

 عوام  فردی
 
 

 سن

 تحصیالت

 تجربه مدیریتی 

 ویژگی های تخصصی
 

 سابقه و تجربه کاری

 مهارت 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

 عوام  سازمانی 
 
 

 اندازه شرکت 

 مالکیت شرکت

 موقعیت مکانی شرکت 

 سرمایه شرکت 

 عوام  اقتصادی و مالی 
 گردش مالی

 منابع مالی شرکت

 و کار  اندازی کسب داشتن سرمایه اولیه کافی جهت راه

 ارتبا ات قوی با سایر شرکت ها

 وام  ارتبا ی ع
 و بازاریابی محصول  دیتول ندیارتباط با مشاوران و متخصصان در فرا 

 گردآوری مستمر ا العات مرتبط با انتظارات و نیازهای مشتریان 

 برقراری ارتباط موثر با مشتریان

 نانهیکارآفر کپارچهیفرهنگ 

 رهنگ سازمانف
 ی کاهش بوروکراس

 ینیفرهنگ کارآفر حیتالش در جهت ترو

 ارزش آفرینی برای مشتری

 رات ییبرای تغ  یانطباد سازمان

 یاختار سازمانس
 ریمقررات انعطاف پذ

 ی به شدت رسم یزیمنعطف در مقاب  برنامه ر کیتفکر استراتژ

 سازمان یرسم ریغ ی کپارچگیو  یاجازه همپوشان
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 کدگذاری انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز

 و مقررات  نیقوان یریانعطاف پذ-

 چشم اندازها و ماموریت های مبنی بر رشد 

 نظام حقود و دستمزد

 ی تیریو مد ینظارت زیتما

 تیریمد

 ی نیبه 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

 
 غییرات سازمانی ت

  رح های کسب وکار   ارائه

 ی نیفرهنگ کارآفر کیجهت توسعه  دیهای جد تیفعال

 د یخلق مشاغ  جد

 ی جذب منابع مال یتالش برا

 کی و توسعه روابط استراتژ یشبکه ساز

 ط یواجد شرا اریبس دهیافراد آموزش د

 موزش و توسعه آ

 یدانشگاه حیانتشار نتا

  نعت یدوره های آموزش

 سانسیاعطای پتنت و ل

 ی تیریو مد یشغل یآموزش مهارت ها

 یگذار  هیو آموزش سرما نانهیآموزش کارآفر

 ی رف بر آموزش ها هیتک یبه جا  یکاربرد یبر آموزش ها دیتاک
 ینظر

 ی برتر در دانشگاه و جلسات سخنران نانیدعوت از کارآفر

 تال یجید یریادگی

 میزان دسترسی به فناوری

 سیاست های حمایت مالی

 یرساخت های حمایتی ز
 

 وام  محیطی ع

 ای و گمرکی وجود مشود های مالیاتی، بیمه

 های عمرانی مورد نیاز برای توسعه  وجود زیرساخت

و   یا العات ،ی آموزش ،یفن یبانیپشت یها رساختیوجود مراکز و ز
 ی پژوهش

 مراکز رشد دولتی
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 کدگذاری انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز

 ساختار حقوقی و مقررات خاص 

 وام  سیاسی و قانونی ع
 های حمایتی  ثبات قوانین و سیاست 

 رفع موانع قانونی 

 پذیر  گذاری ریسک تشویق و حمایت دولت از سرمایه

 تنوع  نعت

 ویژگی های بازار

 رقابت بازار 

 کیفیت رقابتی محصوالت

 فر ت های بازار

 تمرکز خریداران

 اهمیت شرکت در  نعت

 آشفتگی و پویایی محیطی

 محیط ریسک پذیر 

  وکار از ارتباط متقاب  با مشتریان و مصرف برخورداری کسب
 کنندگان 

 تعامالت اجتماعی

 پایداری اجتماعی 
 

 ی دسترسی کسب وکار به کانال ها و منابع ا العاتمیزان 

 وکار با مراکز و سازمان های ذیربط  و ارتباط کسب یدسترس

 های شغلی برابر در منطقه  ایجاد و گسترش فر ت

 سئولیت اجتماعی م

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

افزایش مساوات اجتماعی در بین مردم  کاهش شکاف  بقاتی و  
 محلی

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

با رقباء و کسب وکارهای مشابه  یکار اتیاشتراک ا العات و تجرب
 فعال 

 اعتماد اجتماعی
 کنندگان  اعتماد مشتریان و مصرف

 اعتماد به شرکاء و دیگر بنگاه ها 

 های کیفی تولید محصول سالم و ایمن به لحاظ ویژگی

 سالم اتدیتول

 
 
 
 
 

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   یندگیعدم آال
 و کار  تولیدی کسب
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 کدگذاری انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز

 زیست و آسیب به تنوع زیستی اجتناب از تخریب محیط 

بهره برداری بهینه از  
 منابع

 
پایداری زیست  

 محیطی
های کاهنده مصرف انرژی در کسب  ها و  رح استفاده از فناوری

 وکار 

 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

 در حین تولید کاهش میزان تولید زباله ها و ضایعاتمدیریت و 

 عات یضا تیریمد
تفکیک و جداسازی پسماندهای حا   از فعالیت های تولیدی 

 کسب وکار 

 فراوری و بازیافت پسماندها و زباله های غیرقاب  تجزیه 

 بهبود نرخ رشد فروش کسب وکار

 عملکرد مالی

 ایداری اقتصادی پ

 نقدینگی مالی کسب وکاربهبود 

 نرخ بازگشت سرمایه 

 سهم بازار

 وکار از نظر مالی  کسباستقالل 

 
 استقالل مالی

 پس انداز مالی فعلی کسب وکار

وکار برای ادامه فعالیت در  ورت بروز نوسانات   توانایی کسب
 محیطی به ویژه نبود ثبات اقتصادی 

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

 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 ا الی   22)گویه( موجود،  شاخص    101دهد که از میان  نتایح حا   از تحلی  ها نشان می

ها و ابعاد در جادول زیار های موجود این مولفهقاب  شناسایی است. بر اسا  ادبیات، پیشینه و نظریه
 اند.گذاری شدهنام
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 موجود یها هیو نظر نهیشیپ ات،یشده بعد از استفاده از ادب ییها و ابعاد شناسا مولفه -2جدول 
 تعداد گویه  مولفه بعد

 ی عوام  فرد
 3 ی شناخت تیجمع یها یژگیو 

 8 ویژگی های تخصصی

 
 
 

 یعوام  سازمان

 4 شرکت یها یژگیو 

 4 ی و مال ی عوام  اقتصاد

 4 یعوام  ارتبا 

 4 فرهنگ سازمان 

 7 ی ساختار سازمان

 8 ت یریمد

 6 ی سازمان راتییتغ

 10 آموزش و توسعه 

 یطیعوام  مح

 5 حمایتیزیرساخت های  

 4 یو قانون یاسیعوام  س

 8 بازار  یها یژگیو 

 ی اجتماع  یداریپا

 3 تعامالت اجتماعی 

 4 ی اجتماع تیمسئول

 3 ی اعتماد اجتماع

 یطیمح ستیز  یداریپا
 3 سالم  داتیتول

 3 از منابع  نهیبه یبهره بردار

 3 عات یضا تیریمد 

 ی اقتصاد  یداریپا

 4 یعملکرد مال

 3 ی استقالل مال

 3 و بازار  یعملکرد مشتر

 

وضعیت موجود فاکتورهای اثرگذار بر پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان در دانشگاه آزاد   -2
 اسالمی چگونه است؟

ای است، ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را درجه  5در این قسمت با توجه به اینکه مقیا   
 گرفتیم. در ادامه فرض  فر و پژوهش برای این سوال آورده شده است:در نظر  3عدد 

H0: µ = 3 
H1: µ ≠ 3 

 آورده شده است. 3ای در جدول نتیجه آزمون تی تک نمونه
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 ای به منظور بررسی وضعیت موجود آزمون تی تک نمونه  -3جدول 

 مولفه بعد

 3ارزش آزمون =  

 .Sig مقدار تی 
اختالف  
 میانگین 

% از   95فا له ا مینان 
 اختالف 

 حد باال  حد پایین 

 ی عوام  فرد
 3.054 2.789 2.921 0.000 43.469 ی شناخت تیجمع یها یژگیو 

 3.131 2.908 3.020 0.000 53.487 ویژگی های تخصصی

 
 

 یعوام  سازمان
 
 
 

 3.722 3.534 3.628 0.000 76.165 شرکت یها یژگیو 

 3.318 -3.518 3.008 0.548 0.200 ی و مال ی عوام  اقتصاد

 3.464 3.228 3.346 0.000 55.838 یعوام  ارتبا 

 3.156 -2.881 3.018 0.502 0.412 فرهنگ سازمان 

 2.936 2.694 2.815 0.000 45.944 ی ساختار سازمان

 3.254 3.028 3.141 0.000 54.892 ت یریمد

 3.614 3.430 3.522 0.000 75.718 ی سازمان راتییتغ

 3.338 3.117 3.228 0.000 57.481 آموزش و توسعه 

 یطیعوام  مح

 3.044 2.799 2.921 0.000 47.080 زیرساخت های حمایتی

 3.198 2.983 3.091 0.000 56.564 یو قانون یاسیعوام  س

 3.766 3.584 3.675 0.000 79.485 بازار  یها یژگیو 

 ی اجتماع  یداریپا

 3.587 3.393 3.490 0.000 70.904 تعامالت اجتماعی 

 3.528 -3.287 3.007 0.301 0.820 ی اجتماع تیمسئول

 3.220 2.954 3.087 0.000 45.875 ی اعتماد اجتماع

 یطیمح ستیز  یداریپا

 3.126 2.832 2.979 0.000 39.925 سالم  داتیتول

 3.763 3.580 3.672 0.000 79.109 از منابع  نهیبه یبهره بردار

 3.106 2.885 2.996 0.000 53.608 عات یضا تیریمد

 ی اقتصاد  یداریپا

 3.098 2.853 2.975 0.000 47.876 یعملکرد مال

 2.967 2.717 2.842 0.000 44.815 ی استقالل مال

 3.376 3.120 3.248 0.000 50.042 و بازار  یعملکرد مشتر

 
 یعوام  اقتصادها )بغیر از شود، سطح معناداری در همه مولفهمشاهده می ور که در جدول  همان

 95باشد و بنابراین فارض  افر باا  می  0.05ی ( کمتر از  اجتماع  تیمسئول  و  فرهنگ سازمانی،  و مال
 نیاا  تیوضاع  گار،یبه عباارت د  شود.ها رد و فرض پژوهش تأیید میدر د ا مینان برای این مولفه

 یهامولفاه  یمثبت هستند( است. برا  یکه اعداد  نیانگیلوب )با توجه به اختالف مها در حد مطمولفه
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آنها از عادد  نیانگیاختالف م نکهیبا توجه به ا یاجتماع  تیفرهنگ سازمان و مسئول  ،یو مال  یاقتصاد
 .باشدیها در حد متوسط ممولفه نیا تیگفت وضع توانیدارد، م یزیاختالف ناچ 3

 

 گیریبحث و نتیجه 

پرداختاه شاد.   کار  و  کسب  در پژوهش حاضر در ابتدای امر به بررسی فاکتورهای موثر بر پایداری
. محیطای  عواما   و  سازمانی  عوام   فردی،  عوام :  از  عبارتند  فاکتورها  این  های پژوهش،   بق یافته

. است  تخصصی  های  ویژگی  و  شناختی  جمعیت  های  ویژگی  شام   فردی  عوام   داد  نشان  ها  بررسی
 سازمان، فرهنگ ارتبا ی، عوام  مالی، و اقتصادی عوام  شرکت، های ویژگی  شام   سازمانی  عوام 
 شام   محیطی  عوام   نهایت  در.  است  توسعه  و  آموزش  و  سازمانی  تغییرات  مدیریت،  سازمانی،  ساختار

بررسای هاای حا ا  از .  اسات  بازار  های  ویژگی  و  قانونی  و  سیاسی  عوام   حمایتی،  های  زیرساخت
تک نمونه جهت تعیین وضعیت شاخص ها نشان داد تمامی شاخص هاا از دیاد کارکناان در   tآزمون  

ی در حاد اجتمااع  تیفرهنگ سازمان و مسائول  ،یو مال  یعوام  اقتصادشرایط مطلوبی قرار دارند اما  
 ند. متوسط قرار دارند. بر این اسا  می توان گفت این عوام  نیازمند بهبود هست

مشترک که مورد  یقو یبر باورها یاست مبتن  یسازمان موفق، داشتن فرهنگ  کیبه   دنیرس  دیکل
برخوردار باشد سه اتفااد  یاز فرهنگ قدرتمند یسازمان یسازمان هستند.وقت یساختار و استراتژ  دییتا

 کارکنااندد،  آشانا هساتن  هااتیارشد در واکنش به موقع  رانیمد  یهاخواهد افتاد: کارکنان با خواسته
 یکه در ازا  دانندیاست، و کارکنان م  نیترو مناسب  نیشده بهتر  ینیبشیمعتقدند که پاسخ و واکنش پ

 یایانارژ  ،یفرهناگ ساازمان  .رنادیگیقارار م   یاو تجل  ریسازمان مورد تقاد  یهانشان دادن ارزش
 ی. فرهناگ ساازمانخاوردیامر شکست ما  نیدر ا  ای  شودیاست که موجب تهییح سازمان م  یاجتماع

 زیاافراد دانشگاه ن یدر توانمندساز هاآن دشوار باشد. فرهنگ فیتو  دیاست که شا  یا  دهیچیپ  دهیپد
کاه  یخود بهره ببرند. زمان یهاتیخالقانه عم  کنند و از قابل دهندیم نها امکادارند و به آن  تیاهم

 میدر مورد منافع شرکت بهتار تصام توانندیکاسته شود، کارکنان م  یریپذتیاز تمرکز قدرت و مسئول
در نتیجه فرهنگ عاما  مهمای   پاسخگو هستند.  زین  شانیهاتیفعال  جهیدرباره نت  نیو همچن  رندیبگ

 یبه دغدغاه ا ریاخ یشرکت ها در سال ها یاجتماع تیمسئولاست که باید بیشتر مدنظر قرار بگیرد. 
شرکت ها مبدل گشاته اسات. حرکات باه سامت  رانیدولت ها و مد انیدر م شیو رو به افزا  یجهان
. امروزه سازمان ها بیش ردیگ  یشرکت ها نشأت م  یاز رشد جهان  یدر سطح جهان  یاجتماع  تیمسئول

اهمیت مسئولیت اجتماعی خود پی برده اند. این مفهوم در سطح وسیعی ماورد پاذیرش   هاز گذشته، ب
ه هایی چاون ایمنای، محصاول،  اداقت در تبلیغاات، حقاود کارکناان، قرار گرفته و معنای آن حوز
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گیارد و ذینفعاان وسایعی از و مسئولیت های جهانی را دربار می  یپایداری محیط زیست، رفتار اخالق
جوامع، محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایه گذاران، سهامداران و دولت ها   ریان،کارکنان، مشت

ه رقابت شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، خلق ارزش برای مشتریان و را شام  می شود. در عر 
جلب رضایت آنها، بحث مسئولیت پذیری اجتماعی موضوع مهم و تعیین کننده در سال های اخیر بوده 
است. به  وری که نهادهای مهم مرتبط با کیفیت در دنیا، مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به عناوان 

در نتیجه نبود این امر می تواند لی و ارزیابی خود برای سازمان ها قرار داده اند. یکی از ارزش های تعا
تاثیرات منفی برای پایدارسای کسب و کارها داشته باشد. در راستای نتاایح بدسات اماده از تحقیاق، 

 پیشنهادات زیر ارائه می شود: 
نجش شاوند و باا پیشنهاد می شود کارکنان  ی دوره هایی از لحاظ ویژگی هاای تخصصای سا

استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد، عملکرد آنها ارزیابی شاود و میازان مطابقات عملکردهاا باا 
 استانداردهای  راحی شده سنجیده شود و در جهت بهبود انها فعالیت هایی اختصاص داده شود. 

گاه فعاال هساتند به مدیران و کارکنان بخش مالی و همچنین سایر افرادی که در امور مالی دانش
پیشنهاد می شود با همفکری و استفاده از منابع موجود در دانشگاه برای انجام فعالیت های پایاداری، 
منابع مالی جذب کنند. این فرایندها می تواند از  ریق ایجاد اتحاد استراتژیک با سازمان های خارجی 

که قصد برونساپاری فعالیات هاای   و  نایع باشد. همچنین انجام امور پژوهشی برای سازمانی هایی
 پژوهشی خود را دارند، می تواند راه مفیدی برای کسب درامد باشد. 

 یما  شنهادیراستا به دانشگاه پ  نیکند. در ا  دایپ  شیشود ارتباط دانشگاه با  نعت 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
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