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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to present a model for the 

sustainability of knowledge-based businesses in Islamic Azad 

University. 
Materials and Methods: Research method in terms of purpose, 

basic-applied in terms of data type, mixed (qualitative-quantitative) 

of exploratory type; In terms of data collection time, it was cross-

sectional and in terms of data collection method or the nature and 

method of research, it was a survey. The statistical population of the 

qualitative part of the research included all faculty members of 

Tehran universities. To determine the samples of this study and to 

determine this group of experts, purposive non-random sampling 

method was used for 20 people. The second group of the statistical 

population of this study included all the staff of Islamic Azad 

universities in Tehran, 2522 people, using Cochran's formula and 

cluster random sampling method, 310 people were selected as 

subjects. Semi-structured interview tools and a researcher-made 

questionnaire were used to collect data. The validity and reliability 

of the instruments were calculated, all of which were confirmed. The 

method of data analysis in the qualitative part was the data-based 

method and three-step coding. In the inferential and quantitative 

sections, one-sample t-test and structural equation modeling 

(confirmatory factor analysis) and SPSS-v21 and Smart PLS 

software were used to answer the research questions. 
Findings: The results showed that individual, organizational and 

environmental factors affect the sustainability of business and 

business sustainability leads to social, economic and environmental 

achievements. 
Conclusion: Finally, the model fit indices showed that the final 

research model had a good fit. 
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  و همکاران                  یفیص ریام  200

 

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 4, fall 2019 

 انیدانش بن یکسب و کارها یدارسازیجهت پا یارائه مدل

 یدر دانشگاه آزاد اسالم

 1 یفیص ریام
واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یتیگروه علوم ترب ،یدکتر یدانشجو

 .رانیرودهن، ا ،یاسالم
 

 ،*2پور یشهرک حسن
 ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یدانش

 .مسئول ( سندهی)نو رانیرودهن، ا
 

 3 یصابر گرکان افسانه
 ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 .رانیرودهن، ا
 

 دهیچک
کسب و  یدارسازیجهت پا ی: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلهدف
 .بود یدر دانشگاه آزاد اسالم انیدانش بن یکارها

 یکاربرد- یادیروش پژوهش برحسب هدف، بن و روش ها: مواد
سب برح ؛ی( از نوع اکتشافیکم-یفی)ک ختهیبرحسب نوع داده، آم

 ای و هاداده یو برحسب روش گرداور یداده، مقطع یزمان گردآور
 یفیبخش ک یآمار بود. جامعه یشیمایو روش پژوهش، پ تیماه

تهران بود.  یها اهدانشگ یعلم ئتیه یاعضا هیپژوهش شامل کل
گروه از خبرگان از  نیا نییپژوهش و تع نیا یهانمونه نییتع یبرا

نفر استفاده شد.  20هدفمند به تعداد  یرتصادفیغ یریگروش نمونه
کارکنان  هیپژوهش، شامل کل کل نیا یآمار ۀگروه دوم از جامع

نفر بود که با  2522شهر تهران به تعداد  یآزاد اسالم یدانشگاه ها
 یخوشه بند یتصادف یریگاستفاده از فرمول کوکران و روش نمونه

داده ها  یگردآور یانتخاب شد. برا یآزمودن عنواننفر به 310شده، 
و پرسشنامه محقق ساخته  افتهیساختار  مهیمصاحبه ن یاز ابزارها

 دییامورد ت یابزارها محاسبه شد که همگ ییایو پا ییه شد. روااستفاد
و  انیبن داده روش کیفی بخش در هاقرار گرفتند. روش تحلیل داده

اسخ پ یبرا یو کم یبود. در بخش استنباط یسه مرحله ا یکدگذار
 یسازو مدل یاتک نمونه یپژوهش از آزمون ت یهابه سؤال

-SPSS یافزارها( و نرمیدییتأ یعامل لی)تحل یمعادالت ساختار

v21 و Smart PLS استفاده شد. 
 یسازمان ،یحاصل از پژوهش نشان داد که عوامل فرد جی: نتاها افتهی

و  کسب یداریدارند و پا ریکسب و کار تاث یداریبر پا یطیو مح
 یم یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع یکار منجر به دستاوردها

 .شود
برازش مدل نشان داد که مدل  یشاخص ها تیدر نها :یریگ جهینت

  .برخوردار بود یپژوهش از برازش مطلوب یینها
 

_________________________________ 
1 Pitter Druker 

عوامل  ،ینیمدل کسب و کار؛ کارآفر ؛یداریپا :یدیکل کلمات
 یفرد

 

 20/07/1398: دریافت تاریخ
 18/09/1398: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولhshahrakipour44@gmail.com 

 مقدمه
های هزاره سوم، ابزاری قدرتمند تحت عنوان سالح رقابتی سازمان

مفاهیمی چون کار دانشی و  1و یا به گفته پیتر دراکر« دانش»
باور رایج این است که کلیدی(. چرا که 1های دانشی است )سازمان

وهای فکری و به دانش، نیر ءهای آینده، اتکاترین عامل در دهه
به ویژه توسعه علمی  جانبههمه های مبتنی بر آن در توسعهفناوری

جمهوری اسالمی ایران در  اندازباشد که در سند چشمو فناوری می
شده است. توسعه دانش در بسیاری نیز بر آن تاکید  1404 افق

د و با بازخورد ارزیابی الزم، یابمحیطی مناسب و مساعد، جریان می
گیرد تا نتایج مورد انتظار را به دست آورد. ارت قرار میتحت نظ

یا و محور تبدیل شده جوامع دانشبه در این عصر، جوامع صنعتی 
در چنین جوامعی علم و تکنولوژی، عوامل کلیدی توسعه . شوندمی

بنیان، دانش در راس سازمان در اقتصاد دانش(. در حقیقت، 2) هستند
رشد سازمان به شدت انباشت دانش و  توسعه و( و 3)قرار گرفته 

تولید و های نوآورانه وابسته شده است که در نهایت فعالیت
به ایجاد ثروت  هایی با این رویکرد،سازماندر  برداری از دانشبهره
 (.4انجامد )می

 آن دیقتصاا یبخشها مهمترین از یکی نمازسا هر رکا و کسب
 محیط در سریع اتتغییر تاثیر تحت تشد به که ستا نمازسا
 ارقر یکیژتکنولو تتحوال و دیقتصاا ،جمعیتی هیژو به جیرخا

 آوردهبر ایبر هانمازسا یابیزاربا بر برجسته اتتغییر ینا. دارد
 در دخو حفظ ربهمنظون مشتریا راتنتظاا و ستههااخو دنکر

 ننشا خیرا تمطالعا (. نتایج5هستند ) مؤثر زاربا در قابتیر موقعیت
 در نطمیناا معد و مبهاا با ردبرخو مهنگا به هانمازسا که هددمی

نمایند با نگاه اجتماعی و سازمانی برخورد باید  زاربا در یتصمیمگیر
 فرینیرآکا به یشاگر از باالیی سطح کهیی هانمازسا ،قعوا (. در6)

 عملیاتی یمحیطها بر رتنظا بر یبیشتر تمایل اوممد رطو به ،نددار
 قابتیر مزیت تقویت و جدید یهافرصت کشف یستارا در دخو
 (.7ند )دار دخو

 ت،طالعاا از دهستفاا و شاعها و نشر بر مبتنیبنیان  نشدا رکا و کسب
 ایبر موفقیت ملاعو تعییناست.  آن خلق دانش و نیز و عقل ،علم

 ستیابید بچوچار در بیشتر ملی رتتجا منظا و دیقتصاا یهابنگاه
کسب و (. 8) ستا دانش از دهستفاا و دآوریگر، ثربخشیا به

هایی هستند که با خلق دانش و نوآوری کارهای دانش بنیان، شرکت
 (.  9جهت ایجاد ارزش در محیط رقابتی به فعالیت مشغول هستند )

 با جهان در کسب و کارهای دانش بنیان منشاء پیدایش و سرآغاز
 ف،کش کارآفرینی که شامل همچون مفاهیمی توسعه و کارگیریبه

 و هامحصول معرفی منظور به هافرصت از برداری بهره و بیارزیا
 اولیه مواد و فرایندها بازارها، سازماندهی، های روش خدمات،
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 201 ... انیدانش بن یکسب و کارها یدارسازیجهت پا یارائه مدل  

 1398، پاییز 4، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 صورت قبال که است ای یافته های سازمانتالش طریق از جدید
 بازسازی که کرد اذعان باید(. 10است ) گرفته شکل است، نگرفته
 و ملی مراکز و است ریانج در جهان سراسر در نوآوری فرآیند
 انجری نتیجه در و هستند ظهور حال در بنیاندانش اقتصاد ای منطقه

 گرفتن سرعت حال در سطح جهانی در دانش تسهیم و اطالعات
 خلق برای نوآوری را سرعت تحوالت، این عمق و است. تنوع

 شکل و دهد می افزایش جدید مناطق در نوآوری هایفرصت
 را جهان بنیان دانش اقتصاد محتوای و روند شرکتی، راهبردهای

 به کنند؛می تسهیل را فرآیند این روند هاحکمران و کرده نمایان
 در جهانی ظهور حال در و بنیان دانش اقتصاد دیگر، عبارت

 یک حمایت مورد اینکه مگر کرد نخواهد رشد درازمدت
 (.11گیرد ) قرار جهانی حکمرانی طرف از نهادی چارچوب

 عملکرد ارتقای به منجر هایسیاستمتون،  از یاریبس در
 برخی در ( و12کارآفرینی ) هایاز سیاست بنیان دانش هایسازمان

 هاهشپژو از بعضی .شودمی منتج صنعتی و از سیاست فناوری دیگر
 را آن نیز تعدادی و( 13) دهندمی قرار نوآوری کنار در را آن نیز

 ترکیبی که نامند درحالییم کوچک وکارهای کسب هایسیاست
 ارتقای و گیریشکل در است ممکن مذکور هایسیاست از مناسب

(، 15) راسال (.14باشد ) رگذاریثتا بنیان دانش هایسازمان عملکرد
( نوآوری را عامل مهم در توسعه کسب و 16ین )و آل پاکو سیجو

 کارهای دانش محور می دانند. 
همیت نقش دانشگاه در ایجاد و بیانگر ا مطالعاتحاصل از نتایج 

در تشریح اهداف  (.17) توسعه کسب و کارهای دانش بنیان است
دانشگاه به عنوان نهادی علمی اعتقاد بر آن است که هدف این نهاد، 

 انتقال دانش از طریق؛ ارتقای سطح دانش و معرفت و ابداع دانش نوین
سانی تربیت نیروی ان؛ آموزش علوم و فنون در سطح پیشرفته

تربیت دانشمندان، پژوهشگران و ؛ متخصص، برای دنیای کار
مدیران، برای ابداع، توسعه، تالش، تکنولوژی و هماهنگی فعالیت

ها به منظور نوسازی جامعه و ایجاد تغییرات و تحوالت عمیق در 
 هادانشگاه اساسا، ماموریت .است نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه

 در و جهانی هایدگرگونی و تحوالت با همگام زمان، بستر در
 تحول دچار جوامع، اقتضایی نیازهای به پاسخگویی هدف راستای

 حرکت در حال کارآفرینانه پارادایم در مشارکت به سوی و شده
 را مهمی نقش شدن جهانی که دنیایی در دیگر، بیان (. به18) است

 قشن کند،می بازی اقتصادی و اجتماعی تغییرات و فرآیند در
 در حال جامعه قبال در جدید هایمسئولیت به توجه با هادانشگاه

 ومیعم مالی منابع کاهش اجتماعی، توسعه ملی، اقتصاد مانند تغییر
 (.19است ) شده دگرگون آموزشی بازار و

های مطرح شده، دانشگاه مطلوب و با توجه به اهداف و ماموریت
رهای مناسب برای دارای رویکرد اقتصادمحور باید بتواند بست

پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان جهت از بین بردن فاصله 
متاسفانه در کشور که صنعت و دانشگاه های موجود بین و شکاف

گاه ساله تاسیس دانش هشتادبا توجه به سابقه حداقل  و ما بسیار است
التحصیالن از رشد علم در کشور به نسبت، در ایران رشد تعداد فارغ

ین های ا، فراهم نماید و از فرصتبوده است و باالتر یار بیشتربس
تری در عمل استفاده کند و در این راه نظام، به طور بهتر و کاربردی

 اثربخشی در مهمی نقش بنیان که دانش کارهای و کسببه ایجاد 

 سطح ارتقاء جدید، خدمات و محصوالت در دانش تبلور تولید،
 ایفا جامعه یک در افزوده ارزش و وتثر تولید رفاه، و اقتصاد

( و اساسا حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در 20کنند )می
های یک سازمان ترکیب محصوالت و خدمات، در قلمر فعالیت

شروع،  از توجهی قابل سهم ( بپردازد.21دانش بنیان قرار دارد )
 ارائه ی ویزرحطر به ن،بنیا نشتوسعه و پایداری کسب و کارهای دا

د. بر این اساس، طراحی و ارائه مدلی در میشو مرتبطمناسب  لمد
این حوزه الزم به نظر رسید و سوال اصلی محقق بر این عنوان مطرح 

چه مدلی جهت پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان در شد که 
 توان ارائه داد؟دانشگاه آزاد اسالمی می

 
 مبانی نظری پژوهش

 انبنی دانش هایشرکت

 عنوان به ابتدایی طور به توانمی را بنیان دانش های شرکت

 کنندمی پیچیده استفاده نسبتا دانش از که کرد تعریف هاییسازمان

 این دهند.می پیشنهاد بازار به را بنیان دانش محصوالت یا

 ساخته، پیش نقشه ها، طرح اولیه،برنامه تواندمی محصوالت

 این در که است حالی در این و دباش انبوه تولید با محصوالت

است.  ترمهم تولید هزینه از توسعه و واحد تحقیق هزینه هاشرکت
های مهارت بر مبتنی بنیان دانش هایشرکت در هافعالیت هسته
 توسعه بخش در مستقر کار نیروی با متناسب بسیار که است عقلی

 .است خدمات ارائه و فروش دربخش غالبا و

 تجارب و علمی تحصیالت خاص طور به کارمندان از زیادی تعداد

 مدرک جز دیگری به هایدارند. راه کارشان با مطابق و مناسب

 دارد، وجود بنیان دانش هایشرکت در استخدام برای دانشگاهی

 تحصیل افراد از زیادی ها استخدام تعدادسازمان نوع این تمایل اما

 هایتوانایی دهکننتسهیل بعنوان رسمی تحصیالت است. کرده

 به مفید بسیار هاییسازمان چنین برای وتحلیلی نظری ضروری

عنوان  به ای اندازه تا تواندمی تحصیالت همچنین رسد.می نظر
 حق و متخصص وضعیت شناختن رسمیت به در توانایی میزان

 هایشرکت در اصلی گروه دو .شود گرفته درنظر عالی الزحمه

 و تحقیق و ای حرفه خدمات هایرکتش دارند: قرار بنیان دانش
 از: عبارتند ایحرفه خدمات های شرکت مثال عنوان به توسعه.

 و تبلیغاتی، های آژانس حسابداری، و حقوق های شرکت
 شامل توسعه و تحقیق هایشرکت و گذار. سرمایه هایبانکداری

 زیستی، و و دارویی هایشرکت نظیر محور علم هایشرکت

 شوند.می مهندسی دانش بر مبتنی که باال ناوریف با هایی شرکت

 توسعه و تحقیق و ایحرفه خدماتی شرکت بین که مهمی تفاوت

 مسائل با بیشتر ایحرفه خدمات شرکت که است این دارد وجود

 مستقیم طور به هاایحرفه بیشتر و اندمواجه پیچیده و ملموس نا

 هایشرکت که الیدرح دارند، تعامل کارفرما( )مشتری، بازار با

 کنندمی تولید را ملموسی محصول خاص طور به و توسعه تحقیق

 محدودتر است اغلب مشتریانش و کارمندان بین مشترک فصل و

 شود. می انجام بازاریابی واحدهای طریق از هاتماس بطوریکه

 تقسیم کارگران را بین وظایف توسعه و تحقیق های شرکت بیشتر

 از توسعه و تحقیق هایشرکت گاهی که یمعن این به اند،کرده

 گاهی تخصصی و فنی لحاظ به اما، شوند.می جدا تولید و بازاریابی
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است. تمایز  مشتریان با نزدیک مشارکت متضمن پیچیده هایپروژه
 واضح خیلی همیشه توسعه و تحقیق و خالص ایحرفه خدمات بین

 مشاوره لهوسی تواند بهمی توسعه و تحقیق کار که چون نیست،

 و تولید، بازاریابی، ای،حرفه خدمات هایشرکت در شود. انجام
 برای شود.می انجام مشابه با تخصص افراد وسیله به غالبا توسعه

 محوری مشتری به تمایل و هامهارت ترکیب انواع از اطمینان

 بلند توسعه و داخلی هایفعالیت مخارج در گاهی اوقات قوی،

 (.22است ) ضروری مشابه تخصص با افراد وجود مدت

 

  بنیان دانش کارهای و کسب هایویژگی
 و بخشی رونق و اقتصادی توسعه برای بنیان دانش کار و کسب
 رکود تجربه مناطقی که مخصوصا مناطق، از بسیاری حیات تجدید

  (. 23است ) حیاتی اند داشته را سنتی صنایع در

 کار و کسب یا بنیان دانش عصنای از کلی شده پذیرفته تعریف

 بر مبنی رسد توافقی می نظر به هرچند ندارد وجود بنیان دانش

 مشهود نا هایدارایی از باالیی نسبت بنیان دانش هایشرکت اینکه

 رقابتی مزیت مهم منبع عنوان به به نواوری شدت به و بوده دارا را

 ت کهاس شده داده نشان 1هوویت توسط مساله این .هستند متکی

 مفاهیم چنین از ای شده پذیرفته تجربی های معیار کلی طور به "

 هزینه انسانی، فنی، سرمایه دانش اعتبار عنوان به نظری کلیدی

 رده از میزان یا نواوری میزان و سرعت دانش، فراگیری منابع

 .وجود ندارد قدیمی دانش شدن خارج

 ، بدانیم یدبا بنیان دانش های کار و کسب از که مطلبی نخستین
 کننده ایجاد .است شرکتها نوع این ملزومات و ماموریت تعریف

 .است نواوری و کارافرینی بنیان، دانش جدید های کار و کسب

 شوند می تشکیل خاص هایهدف به رسیدن برای ها شرکت این

 .کنند می کار مشخص رشته یک در اصوال و

 نواوری ایی،امریک بزرگ دان اقتصاد ،2شومپیتر ژورف گفته به

 که را مند هرچهنظام ای گونه به باید و "سازنده تخریب " یعنی

 یک خواه شود، می تلقی اسان و اشنا شده، عادت دوانده، ریشه

 ها، مهارت از ای و سلسله فرایند یک یا و خدمات یا باشد کاال

 یکسره بنگاه و سازمان یک خود حتی یا انسانی اجتماعی، روابط

 برای و اورد تغییر پیوسته نواوری عبارت دیگر هب .بگذارد کنار

 ان برای بنیان دانش های کار و کسب گویند می که است همین

 است ان بنیان دانش شرکت کار .کنند نواوری که گیرندمی شکل

 بکار می ها طراحی و ها، فرایند کاالها، ابزار، در را دانش که

 دهد.می قرار ررسیب مورد ها فرصت عنوان به را انها سپس و گیرد

 که چیزی و باشد در تغییر پیوسته که است دانش سرشت در این

 کسب .کند می جلوه بیهوده فردا رسد، می نظر به قطعی امروزه

 رشته یک روی فقط که است هنگامی موفق بنیان دانش کار و

 -می نابود را شرکت عملکرد ظرفیت گوناگونی، .شود باریک

 یا زمینه یک در کدام هر کارها و کسب که این انجا از .کند

 کامال باید انها ماموریت کنند، می کار تخصصی باریک رشته

 اعضا صورت این غیر در بزند، حرف باید شرکت .شفاف باشد

 را در خود تخصص اینکه جای به وقت ان و شوند می سردرگم

_________________________________ 
1 Howitt 

 را خود فکر کس هر گیرند، بکار مشترک هدف به رسیدن راه

 تحمیل به شرکت را خود باورهای کس هر یعنی .کند می دنبال

 شرکت که است متمرکز و مشترک ماموریت یک تنها .کند می

 اصول قبیل این .سازد زاینده می را ان و داشته نگاه یکپارچه را

 صورت به و یابند عینیت پذیرش فرایند در باید کالن و علمی

 که محوری ایده یک وجود طور، همین .شوند بکارگرفته علمی

 در مهمی نقش گیرد، می شکل ان حول شرکت کار و کسب

 (.24) دارد ها کار و این کسب توفیق

 پذیر رقابت و ایده بودن تجاری قابلیت ،(محوری ایده) نو هایایده
 هک باشد،می بنیان دانش کارهای و کسب اساسی هایویژگی از بودن

 : شودمی پرداخته آنها از هریک به ادامه در
 

 ( محوری ایده) نو هایایده
 جدید های ایده تولید و بوده، نوآوری فرایند مقدمه پردازی ایده
 بر عالوه بین این در. است سازمان داخل در نوآوری مهم منبع یک
 خود. به دانشی های دارایی از بنیان دانش کارهای و کسب که این

 یازس تجاری نتیجه سودشان کنند،می استفاده رقابتی مزیت عنوان
 هایدارایی تعامل حاصل که است جدیدی های نوآوری و هاایده

 ساختاری انسانی، هایسرمایه شامل و است دانشی سرمایه و فیزیکی
 به بنیان دانش کارهای و کسب مدیران بنابراین. گرددمی ایرابطه و

 شنق روزبروز شان، بنگاه دانشی هایدارایی که واقف هستند خوبی
 شدان هایشرکت کند. درمی ایفا آنها کار و سبک بقای در مهمتری
 متخصص افراد و هاتوانایی ها،مهارت از ایمجموعه که آنجا بنیان از

 قرار اوج در هاشرکت این در نوآوری و خالقیت هستند هم کنار در
 نقش جامعه اقتصادی رونق و فناوری توسعه در امر این و گیرد،می

 کند.می ایفا اساسی
 

 هاایده بودن تجاری تقابلی
 و موفقیت کننده تضمین محصول یک رسانیدن بازار به که آنجا از

 حیاتی عامل یک عنوان به سازی تجاری باشد،می هاسازمان بقای
 ود. درشمی مطرح اقتصادی موفق محصوالت به فناوری تبدیل فرایند
 که موثرند متعددی عوامل فناوری مطرح، سازی تجاری فرایند

 تجاری طرح نوآوری، و خالقیت ایده، ها،فرصت: از است عبارت
 خدمات، و کاالها شرکت، انسانی، سرمایه مجوزها، کار، و کسب

 و کاالها تولید برای مبنا اولین حقیقت در هافرصت. تجاری نام
 بلکه شوندنمی پیدا هافرصت هستند، آینده در ارائه قابل خدمات

 روهگ پنج به هافرصت. نیستند یهمیشگ و پایدار و شوندمی ایجاد
 هایراه تولید، در جدید هایروش ابداع خام، مواد کشف خلق یا

 متقسی جدید بازار کسب و جدید کاالیی ابداع سازماندهی، در نوین
 بنیان دانش کارهای و کسب مهم هایویژگی از یکی. شوندمی

 نزدیک و دور محیط در دائم طور به که آنهاست، گرایی فرصت
 (.25هستند ) هافرصت جستجوی در
 

 

  بودن پذیر رقابت

2 Joseph Schumpeter 
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 203 ... انیدانش بن یکسب و کارها یدارسازیجهت پا یارائه مدل  

 1398، پاییز 4، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 رقبایشان از را خود تا تالشند در دائم طور به امروز هایسازمان
 ایهقابلیت دارای بنیان دانش هایشرکت میان این در. سازند متمایز
 تصاداق با متناسب و هستند توسعه و زایش مثبت، رقابت چون مهمی

 بنیان، دانش سازمان یک ویژگی مترینمه. باشندمی رشد حال در
 این رقابتی توان. است جهانی تحوالت مقابل در آن پایداری
 آنها فناوری هایتوانمندی به جمله از زیادی عوامل به هاشرکت
 رد نوآوری به خاطر بنیان دانش هایشرکت توسعه. دارد بستگی
 هایبازار هاشرکت این. شودمی رقابت به منجر که است فناوری
 های دانششرکت. کنندمی تسخیر نوین هایفناوری ارائه با جدید

ای در استفاده از فناوری برای رشد سریع دارند بنیان توانمندی ویژه
(26.) 

 دانش هایشرکت برای خاصی شرایط و موقعیت رسدمی نظر به

 اینکه و طبیعی کار شرایط در هاسازمان دیگر مقابل در بنیان

 شامل اینها دارد. وجود شوندمی سازماندهی و مدیریت چطور

 :شودمی ذیل موارد

 بنیان دانش کار هستندکه ماهر بسیار و عالی قابلیت با افرادی

 استفاده کار در 1و رمزی عقالنی هایمهارت از و دهندمی انجام

 .کنندمی

 سلسله و است زیادی تاحد مختاری خود و گردانی خود میزان

 .هستند اهمیت کم سازمانی مراتب

 سازمانی اشکال و است معمول پذیر انطباق هایروش از استفاده

 .است غیررسمی

 وجود مسائل حل و هماهنگی برای ارتباطات گسترش به نیاز

 .دارد

 .شودمی دیده خاص مشتریان به خدمات ارائه
 و همراهی و طرفداری )اغلب قدرت و اطالعات تقارن عدم

 .)است مشتریان زا فراتر هاایحرفه مساعدت

 .معلوم نا و ذهنی کیفیت ارزیابی
 بنیان دانش خدماتی هایشرکت

 هاییموسسه و نهادها عنوان به بنیان دانش خدماتی هایشرکت

 حل راه که فروشند درجاییمی را مساله حل خدمات که است

 طرف از بالدرنگ بازخور بر مبتنی متخصص توسط برگزیده

 بنیان دانش خدماتی هایفرما شرکتکار. است )کارفرما( مشتری

 کارفرما کند.می نگهداری و حفظ خود قطیت عدم کاهش برای را

 به گیردمی خدمت به بادقت را بنیان دانش های خدماتیشرکت

را  چیزهایی ها شرکت این است معتقد کارفرما اینکه دلیل
 وجوداین که است معتقد و دانندنمی کارفرمایان که دانندمی

 تخصص که است درحالی ضروری شان مسائل حل برای ها شرکت

 هایشرکت در نقشش کند، می نقش ایفای ها شرکت همه در

 ای حرفه غالبا متخصصان مشخص است. بنیان دانش خدماتی

 هاشرکت این وسیله به شده ارائه خدمات هسته در دانش و هستند

 تخصص همسال حل فرایند در اساسی و حیاتی هاینهاده دارد. قرار

 ها انجامایحرفه و متخصصان وسیله به که هستند هاییفعالیت و

 دانش خدماتی هایشرکت کار و کسب هایمدل اصل، در شود.می

_________________________________ 
1 Symbolic 

 این که را انسانی و استعداد ظرفیت همچنین این بر عالوه بنیان

 .(27دهند )می نعکاس نیز را فروشندمی مسائل حل برای هاشرکت

 یا یکی بکارگیری و استفاده با بنیان انشد خدماتی هایشرکت

 ایجاد برای مشتریانشان مساله حل هایفعالیت از یکی از بیشتر

 :است ذیل شرح به حل هایفعالیت کنند.می ارزش

 مساله، یافتن

 مساله، تعریف

 مساله، حل

 حل، راه انتخاب

 انتخابی حل راه اجرای

 ))پایش حل راه پیگیری

 می را مساله حل خدمت تنها نه نیانب دانش خدماتی های شرکت

 مساله، تعریف یابی،مساله خدمات طریق همان به بلکه ؛ فروشند

 مساله غالبا فروشند. می نیز را )نظارت( پایش و حل راه اجرای

 بعد است. جدید )کارفرمایان( اوردن مشتریان دست به کلید یابی

 توسط ئلمسا همه هم باز انها، مساله تعیین و کارفرما جذب از

 شفاف تواندمی ای اندازه تا تنها شرکت شود. نمی سازمان حل

 مشکل قلبی بیمار یعنی، (ندارد وجود ای مساله که کند سازی

 شود داده ارجاع دیگری متخصص به بایستی مساله اینکه یا ندارد(

 دارد(. قلب متخصص به نیاز بیمار )یعنی،
 پیاده بایستی کتشر بنابراین شود، حل شرکت در ایمساله اگر

 شده حل مساله واقعاً که شود مطمئن تا کند پیگیری را سازی

 کند؟(.می کار مناسب طور به اکنون هم بیمار قلب ایا یعنی، (است

 در هم قطعیت عدم غالبا که شودناشی می واقعیت این از امر این

 مشاوره شرکت دارد. وجود مساله حل در هم و مساله شناسایی

 هایشرکت در مساله حل فرایند ریزی طرح رایمدیریت ب ای

تعیین مساله،  و کشف از بعد شود.می استفاده بنیان دانش خدماتی
 دیگر از متفاوت هاایحرفه شود. می شروع مساله حل فرایند

 غیره و ها بازاریابان، استراتژیست دان، اقتصاد(تحصیلی  هایرشته

 قضاوت و هامهارت از توانندمی که هستند عملی ازادی دارای).

 هایحلراه عنوان به فرضیه تولید تعریف مساله، برای هایشان

بهترین  انتخاب سپس و ها(،)بدیل هاگزینه ازمون و ارزیابی نهایی،
 انتخاب حلیراه اینکه از بعد کنند. استفاده سازی پیاده به منظور

 اای که مساله است مداوم چرخه پیگیری نهایی گام شد، اجرا و
 هایاست. شرکت شده داده ارجاع دیگری شرکت به یا شده حل

 )صالحیت، ظرفیت( استعداد فروش با مدیریت ایمشاوره

 مشتریان بر کند؛می کسب درامد )مشتریان( کارفرما به متخصص

 صورت یا لیست در حل راه اساس بر یا و روزانه ساعات اساس

 تابعی ویلیارزش تح مشتری، دیدگاه از شوند. می ثبت حساب

 و دربربگیرد را شان مساله حل راه که میزانی و درجه از است
 .شودپرداخت می خدمات برای که بهایی و قیمت

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

شاره می شود. پژوهش حاضر گام برداشته اند که به ذکر چندی ا
 یدرکدگذار( در پژوهش خود 28برای نمونه ناصحی فر و سعیدی )
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 یکد از مصاحبه ها استخراج و وارد مراحل بعد 43 تیباز، در نها
 43و  یمقولهاصل 15 ،یشبکه اصل 5 ،یمحور یشد. در کدگذار

 یمدل در کدگذار کیکه توسط  دیگرد ییشناسا یمقوله فرع
در  یا نهیعواملزم آمده،بدست  جیبا نتاشد. مطابق  یمعرف یانتخاب

 یعوامل عل ن؛یکارآفر یها استیس ،یفرهنگ سازمان یمقوله ها
 ن،یکارآفر ین،هوشمندیکارآفر یتیشخص یها یژگیو یدر مقوله ها

 یعوامل مداخله گر در مقوله ها ن؛یکارآفر یخانوادگ طیمح
 یاه در مقوله غات؛راهبردهایتبل ،یاسیس طیدولت، شرا یها استیس

 یدر مقوله ها امدهایپسماند و پ تیریمد ،یساز یصوصخ ،ینوآور
 دیتول ،یاقتصاد یداریپا ،یاجتماعیداریپا ،یطیمح ستیز یداریپا

( 29علمدار یولی و همکاران ) شدند. یبند میتقس داریمحصوالت پا
ء اجزا یی: شناسایعنی یبه دو هدف اصل بوددر تالش هم در پژوهشی 

 دارشرکتیدهنده مدل کسب وکار پا لیکتش یدیو عوامل کل
ارزش  جادیآن، به منظور کمک به ا یطراح ن،یفراسان و همچن

 دگاهی. دستاورد پژوهش، از دابدیدست  ،یدیکل نفعانیذ یبرا
 نیا یمناسب کسب وکار برا یالگو کیبه  یابیدست ،یکاربرد

مدل  یطراح رد دیجد یکردیرو هیارا ،ینظر دگاهیشرکت و از د
مورد  کیپژوهش، به عنوان  نیباشد. ا یم دار،یسب وکار پاک یها

جهت کمک به سازمان  ییتواند مبنا یم ،یواقع یایدر دن یکاربرد
مانند:  یدیکل نفعانیذ یارزش برا جادیکشور در ا عیها و صنا

 ردیقرار گ ست،یز طیکارکنان، جامعه و مح ان،یسهامداران، مشتر
ی و دانشور دیلم را بهبود بخشد. داریبه توسعه پا یابیو امکان دست

 سازمانی هایزمینه(، در پژوهشی دریافتند که پیش30همکاران )

 سازمانی هایمیان بخش ارتباط محور، تعهد انسانی منابع شامل که

 مؤثر استراتژیک نوآوری بر است، گیریتصمیم در تمرکززدایی و

 رابطه رد نیز پذیریرقابت و محیطی هایهمچنین پویایی هستند.

 تعدیلگری استراتژیک نقش نوآوری و سازمانی هایزمینهپیش بین

 در از آنجا که دهند.می افزایش را رابطه شدت و کنندمی ایفا

 به شود،می منسوخ سرعتبه سازمان موجود در دانش پویا، محیط

 انددر تالش هاسازمان پذیر،رقابت و پویا هایمحیط در دلیل همین

 ایجاد توانایی سازمان، سطح در نوآورانه فضای افزایش با تا

 هایفرصت شناسایی پایه وکار، برکسب توسعه برای چارچوبی

قوامی و  .باشند داشته را وکارکسب هایتصمیم در تسریع و جدید
 بر تأثیرگذار (، در پژوهشی دریافتند که عوامل31همکاران )

 کارهایوکسب بر تأکید با فناورانه سازمانی کارآفرینی

 از نفر 20 توسط دلفی، چهار گام با و شناسایی الکترونیک

 نهایت، در و گرفت قرار غربالگری مورد هاحوزه این خبرگان

 در فناورانه کارآفرینی بر مؤثر عامل 15 مفهومی با مدلی

 پژوهش؛ این مفهومی کاربردی مدل درنتیجه .شد ارائه هاسازمان

 هایسازمان ای درداده مختلف عمناب تحلیل و ساختاربندی ترکیب،

 برداریبهره و الکترونیک( وکارهایکسب )باألخص بنیانفناوری

 مبتنی کارآفرینانه هایفرصت کشف به تجاری ایجادشده، هوش از

 تردقیق و ترپاسخگویی مناسب همچنین و هاسازمان در فناوری بر

 منظور، همین به انجامد.می دیجیتال فضای در فعال مشتریان به

_________________________________ 
1 Racela 

2  Mixed 

 کار دستور در را اقداماتی دیجیتال هایسازمان است که ضروری

 انجام بومی، به مدل این از گیریبهره با تا دهند قرار خود

 طریق )از حداکثری منافع کسب آن، تبعبه و فناورانه کارآفرینی

(، در 32بندریان ) .بپردازند واقعی مشتریان( نیازهای به پاسخگویی
 هایسازمان فناورانه هایپیشرفت ه سرعتپژوهشی دریافت ک

 باز کار و کسب هایمدل پذیرش به وادار را فناوری و پژوهش
 و پژوهش هایسازمان که این از محدودی درک اما. است کرده

 هب را خود کار و کسب مدل موثر طور به توانندمی چگونه فناوری
 ابتدا ساسا این بر. دارد وجود دهند تغییر بازتر الگوهای سمت
 عنوان به فناوری و پژوهش هایسازمان کار و کسب مدل ارکان
 هایمدل اجرای سمت به حرکت برای خدماتی کارهای و کسب
 املش آنها کار و کسب مدل اصلی ابعاد و تبیین باز کار و کسب

 و پژوهش هایسازمان در هازیرساخت و منابع فرایند، مفهوم،
 اساسی فرایندهای و هانمندیتوا سپس. است شده تشریح فناوری

 و کسب مدل اجرای برای فناوری و پژوهش هایسازمان نیاز مورد
 شده تشریح هافرصت «تصاحب» و «کردن حس» شامل باز کار

 گذشته چندسال طی که گفت دریافت، در پژوهشی 1راسال.است

 از ترگسترده استراتژیک گیریزمینه جهت در تحقیقات حجم

 همسو توسعه زمینه تواندمی آن به توجه یراز است؛ شده گذشته

 سوی از کند. فراهم سازمان مختلف هایدر بخش را همگام و

 که است کرده ملزم را هاشرکت جانبه همه هایرقابت دیگر،

 سازمانی هایپتانسیل تمام از خود، سازمان در آفرینی برای ارزش

ایی، یادگیری گر نوآوری کنار در بازارگرایی به توجه ببرند. بهره
 مفهوم به صرف توجه و کندمی پیدا مفهوم کارآفرینی و

زیرا  کرد؛ مطرح رقابتی اهرم منزله به تواننمی را بازارگرایی
 مواجه مشکل با را هاشرکت نوآوری، کسب زمینه در بازارگرایی

 گیریبرای جهت هاشرکت از بسیاری که موضوعی کند،می

 .اند ردهک توجه آن به کمتر استراتژیک
 

 هاروش مواد و 

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت 
پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمی 

کاربردی برحسب نوع -بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی 
کمی( از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان -)کیفی 2داده، آمیخته

ها و یا رحسب روش گرداوری دادهگرداوری داده، مقطعی و ب
 بود. ماهیت و روش پژوهش،  پیمایشی

خبرگان، متخصصین و جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل 
افراد آگاه به امر در زمینه پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان 

های خبرگان پژوهش که به تأیید اساتید راهنما و بود. ویژگی
ودند که ازنظر آگاهی و اطالعات در مشاور رسیده بود، افرادی ب

برجسته بوده و پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان زمینه 
که بتوانند با ارائه اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند. برای این

های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش تعیین نمونه
ه دوم از جامعۀ گرو استفاده شد. 3گیری غیرتصادفی هدفمندنمونه

3  Goal orinted 
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های واحدهای تمام اعضای هیات علمیآماری این پژوهش، شامل 
با توجه به  بود. نفر 2522استان تهران عضو مراکز رشد به تعداد 

و  و مورگانماهیت متفاوت مناطق، با استفاده از جدول کرجسی 
عنوان آزمودنی نفر به 350گیری طبقه ای، در ابتدا از طریق نمونه

در بخش کیفی این پژوهش از برای گردآوری داده ها  د.انتخاب ش
های نیمه ساختاریافته استفاده شد. مرحله کمّی پژوهش مصاحبه

شامل پرسشنامه است که از دو بخش اطالعات جمعیت شناختی و 
پرسشنامه محقق ساخته پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان 

 در دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل شده است. 
روایی: برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش 

 ها از دیدگاه پژوهشگر،منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهو به
ازنظرات متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند 

ز روایی ا منظور تعیین روایی پرسشنامهبه در بخش کمی،استفاده شد. 
ها قبل استفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه 2وایی، محت1ظاهری

گر، چند نفر از اعضای نمونه و برخی از توزیع توسط پژوهش
خبرگان دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در روایی محتوایی در 

و به  CVIو  CVRهای قالب یک روش دلفی و با کمک فرم
خبرگان شونده، کمک ده نفر از خبرگان شامل اعضای مصاحبه

محتوای پرسشنامه ازنظر  ...ها و دانشگاهی، چند نفر از آزمودنی
ها مورد بررسی قرار گرفت. فرم های اضافی و یا اصالح سؤالسؤال

CVI های کسب و کارهای دانش بنیان بر نشان داد که همه سؤال
نظر ساده بودن، واضح بودن و مربوط بودن از وضعیت آن از نقطه

ها ند )میزان این ضریب برای هر یک از سؤالمناسبی برخوردار
برای  CVRچنین با توجه به اینکه مقدار بود(؛ هم 0.79باالتر از 

به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به حذف  0.62ها باالی همه سؤال
 شدن نداشت.

برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان پایایی: در بخش کیفی، 
عنوان نمونه انتخاب شده حبه بههای انجام گرفته چند مصامصاحبه

در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دوباره  هاآنو هر کدام از 
های در این پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاری کُدگذاری شد. 

درصد به دست آمد که بیانگر قابل قبول بودن آن  79انجام شده 
پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و در بخش کمی، نیز  است.

شود. مقادیر این دو ضریب برای همه محاسبه می 3پایایی ترکیبی
پایا بودن  دهندهنشانبه دست آمد که  7/0باالی متغیرهای پژوهش 

 یری بود. گاندازهابزار 
در بخش ها در بخش کیفی کدگذاری نظری بود. روش تحلیل داده

صیفی و های آمار توپژوهش از روش هایالؤسکمّی با توجه به 
همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نظیر هایی آزمون)نباطی است

با ()تحلیل عاملی تأییدی(  4سازی معادالت ساختاریای، مدلنمونه
نیز  SPSS-v21 ،Smart Pls-v2افزارهای استفاده از نرم

 بهره گرفته شد.

 
 یافته ها

عوامل اثرگذار بر پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان در 
 زاد اسالمی کدامند؟دانشگاه آ

برای پاسخ به سوال فوق، از کدگذاری نظری در سه مرحله 
 کدگذاری باز، محوری و انتخابی 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
 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

 ی شرکتویژگی ها

 
 
 
 
 

 اندازه شرکت
 مالکیت شرکت

 موقعیت مکانی شرکت
 عوامل اقتصادی و مالی سرمایه شرکت

_________________________________ 
1  Faced Validity 

2  Content Validity 

3  Composite Reliability (CR) 

4  Structural Equation Modeling (SEM) 
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  گردش مالی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل سازمانی
 
 

 منابع مالی شرکت

 و کار اندازی کسب داشتن سرمایه اولیه کافی جهت راه

 ارتباطات قوی با سایر شرکت ها
 
 

 امل ارتباطیعو

 و بازاریابی محصول دیتول ندیارتباط با مشاوران و متخصصان در فرا
 گردآوری مستمر اطالعات مرتبط با انتظارات و نیازهای مشتریان

 برقراری ارتباط موثر با مشتریان
  نانهیکارآفر کپارچهیفرهنگ 

 
 

 فرهنگ سازمان

 یکاهش بوروکراس
 ینیهنگ کارآفرفر جیتالش در جهت ترو

 ارزش آفرینی برای مشتری
 راتییبرای تغ یانطباق سازمان

 
 
 
 

 یساختار سازمان

 ریمقررات انعطاف پذ
 یبه شدت رسم یزیمنعطف در مقابل برنامه ر کیتفکر استراتژ

 سازمان یرسم ریغ یکپارچگیو  یاجازه همپوشان
 و مقررات نیقوان یریانعطاف پذ-

 دازها و ماموریت های مبنی بر رشدچشم ان
 نظام حقوق و دستمزد

 یتیریو مد ینظارت زیتما
 
 

 تیریمد

 ینیبه 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
 
 
 
 

 انیتغییرات سازم

 طرح های کسب وکار ارائه

 ینیفرهنگ کارآفر کیجهت توسعه  دیهای جد تیفعال
 دیخلق مشاغل جد

 یجذب منابع مال یتالش برا
 کیو توسعه روابط استراتژ یشبکه ساز

 طیواجد شرا اریبس دهیافراد آموزش د

 
 
 
 
 
 

 آموزش و توسعه

 یدانشگاه جیانتشار نتا
 صنعت یزشدوره های آمو

 سانسیاعطای پتنت و ل
 یتیریو مد یشغل یآموزش مهارت ها

 یگذار هیو آموزش سرما نانهیآموزش کارآفر
 ینظر یصرف بر آموزش ها هیتک یبه جا یکاربرد یبر آموزش ها دیتاک

 یبرتر در دانشگاه و جلسات سخنران نانیدعوت از کارآفر
 تالیجید یریادگی

 ترسی به فناوریمیزان دس
  سیاست های حمایت مالی

 
 

 زیرساخت های حمایتی

 
 
 
 

 ای و گمرکی وجود مشوق های مالیاتی، بیمه
 های عمرانی مورد نیاز برای توسعه وجود زیرساخت
 یو پژوهش یاطالعات ،یآموزش ،یفن یبانیپشت یها رساختیوجود مراکز و ز
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  مراکز رشد دولتی
 
 
 

 عوامل محیطی

 ساختار حقوقی و مقررات خاص
 
 

 عوامل سیاسی و قانونی

 های حمایتی ثبات قوانین و سیاست
 رفع موانع قانونی

 پذیر گذاری ریسک تشویق و حمایت دولت از سرمایه
 تنوع صنعت

 ویژگی های بازار

 رقابت بازار
 کیفیت رقابتی محصوالت

 فرصت های بازار
 نتمرکز خریدارا

 اهمیت شرکت در صنعت
 آشفتگی و پویایی محیطی

 محیط ریسک پذیر
 کنندگان وکار از ارتباط متقابل با مشتریان و مصرف برخورداری کسب

 تعامالت اجتماعی
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایداری اجتماعی
 

 یمیزان دسترسی کسب وکار به کانال ها و منابع اطالعات
 ا مراکز و سازمان های ذیربطوکار ب و ارتباط 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
 کاهش شکاف طبقاتی و افزایش مساوات اجتماعی در بین مردم محلی

 و کارگران خود کسب وکارکارکنان  (مادی یا معنوی)رعایت حقوق 
 با رقباء و کسب وکارهای مشابه فعال یکار اتیاشتراک اطالعات 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 اتدیتول
 
 
 
 
 

 حیطیپایداری زیست م

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 کسب یندگیعدم آال
 و کار

 زیست و آسیب به تنوع زیستی اجتناب از تخریب محیط
 های کاهنده مصرف انرژی در کسب وکار ها و طرح فناوری استفاده از بهره برداری بهینه از منابع

 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
 در حین تولید مدیریت و کاهش میزان تولید زباله ها و ضایعات

 تفکیک و جداسازی پسماندهای حاصل از فعالیت های تولیدی کسب وکار عاتیضا تیریمد
 له های غیرقابل تجزیهفراوری و بازیافت پسماندها و زبا
 بهبود نرخ رشد فروش کسب وکار

  عملکرد مالی
 
 
 
 
 
 

 پایداری اقتصادی

 نقدینگی مالی کسب وکاربهبود 
 نرخ بازگشت سرمایه

 سهم بازار

 وکار از نظر مالی کسباستقالل 
 
 

 استقالل مالی

 پس انداز مالی فعلی کسب وکار
مه فعالیت در صورت بروز نوسانات محیطی به ویژه وکار برای ادا توانایی کسب

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

 و بازار یعملکرد مشتر
 موفقیت در حفظ مشتریان کنونی و یا جذب مشتریان جدید
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 ای رقیب در منطقهمیزان سهم بازار کسب وکار در مقایسه با کسب وکاره

شاخص  101دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می
مؤلفه اصلی قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات،  22)گویه( موجود، 

-ها و ابعاد در جدول زیر نامهای موجود این مولفهپیشینه و نظریه

 اند.گذاری شده
 

 موجود یها هیو نظر نهیشیپ ات،یاز استفاده از ادبشده بعد  ییها و ابعاد شناسا مولفه -2جدول 
 تعداد گویه مولفه بعد

 یعوامل فرد
 3 یشناخت تیجمع یها یژگیو

 8 ویژگی های تخصصی

 
 
 

 یعوامل سازمان

 4 شرکت یها یژگیو

 4 یو مال یعوامل اقتصاد

 4 یعوامل ارتباط

 4 فرهنگ سازمان
 7 یساختار سازمان

 8 تیریمد
 6 یسازمان راتییتغ

 10 آموزش و توسعه

 یطیعوامل مح

 5 زیرساخت های حمایتی
 4 یو قانون یاسیعوامل س

 8 بازار یها یژگیو

 یاجتماع یداریپا
 3 تعامالت اجتماعی

 4 یاجتماع تیمسئول
 3 یاعتماد اجتماع

 یطیمح ستیز یداریپا
 3 سالم داتیتول

 3 از منابع نهیبه یبهره بردار
 3 عاتیضا تیریمد 

 یاقتصاد یداریپا
 4 یعملکرد مال
 3 یاستقالل مال

 3 و بازار یعملکرد مشتر

 
در ادامه جهت بررسی و اطمینان از روایی سازه پژوهش از تحلیل 
عاملی تاییدی و بررسی بار عاملی و معناداری گویه ها استفاده شده 

بار عاملی  نشان داد که برای تمامی شاخص ها میزاناست. نتایج 
است که نشان دهنده شدت رابطه قوی است. همچنین  5/0باالی 

نشان می دهد تمامی روابط معنادار است.  96/1معناداری باالتر از 
 در همین راستا، روایی سازه پژوهش مورد تایید قرار گرفت. 

 
چه مدلی جهت پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان در 

 توان ارائه داد؟یدانشگاه آزاد اسالمی م
جهت بررسی مدل پژوهش، به بررسی روابط بر اساس مدل معادالت 

 ساختاری پرداخته شد که نتایج به شرح زیر است:
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 ضرایب مسیر مدل پژوهش -1شکل 

 

 
 میزان معناداری مدل پژوهش -2شکل 

 
بر اساس نتایج، میزان ضرایب مسیر برای بررسی روابط میان 

 96/1است. همچنین معناداری باالی  5/0باالی متغیرهای پژوهش 

نشان دهنده معنادار بودن روابط است. بر همین اساس مدل مفهومی 
 پژوهش حاضر به شکل زیر ارائه می شود.
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 مدل مفهومی پژوهش -3شکل 

 درجه تناسب مدل ارائه شده به چه میزان است؟

ن رای تعییبرای بررسی برازش مدل نهایی، پرسشنامه سنجش مدل ب
ای تنظیم و در اختیار درجهصورت طیف پنجدرجه تناسب مدل به

های نفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد. سپس داده 30
ای مورد ارزیابی قرار شده با استفاده آزمون تی تک نمونهآوریجمع

 گرفت که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است:
 

 ای برای تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی جهت ارائه مدل نهایینمونهنتایج آزمون تی تک  -3جدول 
 3میانگین مورد انتظار = 

 میانگین سواالت آیتم ردیف
انحراف 

 معیار
t df Sig. 

 0.000 29 9.45 1.251 3.68 های بررسی شده تولید شده است؟آیا مفاهیم از داده تطبیق 1

قابلیت  2
 فهم

شوند و به شکل کلی می آیا مفاهیم تشخیص داده
 اند؟مند به هم مرتبط شدهنظام

3.84 1.225 11.90 29 0.000 

 0.000 29 8.62 1.338 3.66 اند؟خوبی تدوین شدهها بهآیا مقوله 3

4 
قابلیت 
 تعمیم

آیا نظریه چنان تبیین شده که تغییر شرایط متفاوت 
 را در نظر بگیرد؟

3.8 1.257 11.05 29 0.000 

5 
تری که ممکن است بر پدیده مورد شرایط کالنآیا 

 مطالعه اثر گذارد، تشریح شده است؟
3.7 1.185 10.27 29 0.000 

 0.000 29 12.64 0.885 3.64 رسند؟های نظری با اهمیت به نظر میآیا یافته کنترل 6

 نتیجه گیری

بررسی ها نشان دادند سه دسته عامل می توانند بر پایداری کسب و 
 عواملی، عوامل فرداثیر بگذارند. این عوامل عبارتند از: کار ت
ی. بررسی ها نشان داد عوامل فردی شامل طیمح عواملی و سازمان

ی است. عوامل تخصص یها یژگیوی و شناخت تیجمع یها یژگیو
 عواملی، و مال یاقتصاد عوامل، شرکت یها یژگیوسازمانی شامل 

 راتییتغ، تیریمدی، سازمان ساختار، سازمان فرهنگی، ارتباط
است. در نهایت عوامل محیطی شامل  و توسعه آموزشی و سازمان

 بازار یها یژگیوی و و قانون یاسیس عواملی، تیحما یها رساختیز
دسته اقتصادی،  3است. همچنین نتایج ایجاد پایداری در سازمان در 

ی شامل اجتماع یداریپااجتماعی و زیست محیطی ارائه شده که 
ی است. اجتماع اعتمادی و اجتماع تیمسئولی، اجتماع تعامالت

از  نهیبه یبردار بهره، سالم داتیتولی شامل طیمح ستیز یداریپا
، و در نهایت پایداری اقتصادی شامل عاتیضا تیریمدو  منابع

 است.  و بازار یمشتر عملکردی و مال استقاللی، عملکرد مال

نش است و انباشت دا یصاداثر مثبت بر رشد اقت یدارا یانسان هیسرما
درآمد سرانه در طول زمان  شیکار، منجر به افزا یرویو مهارت ن

 تیقابل یبر نقش آموزش در ارتقا یو نظر یشود. مطالعات تجرب یم
 دیجد یها یو فن آور دیمحصوالت جد د،یجد یها دهیا ینوآور

به منظور سرعت  دیجد یها یبا فناور یسازگار زی)افراد و ن
 دهیکار آموزش د یرویکرده اند(. ن دیتاک یه رشد اقتصادب دنیبخش

خلق، کسب، انتشار و استفاده  یجامعه برا کی یاساس ازیو ماهر، ن
شود که افراد دائما در حال کسب  یاز دانش است. آموزش باعث م

کار باعث  نیدانش موجود باشند. ا یارتقا ایو  دیجد یدانش ها
شود.  یم یرشد اقتصاد شیزاو متعاقب آن اف یبهره ور شیافزا

 یتابزارها و ادوات صنع شرفته،یپ یکشور صنعت کی یانسان هیسرما
ه ب شیاست که از آزما ییبلکه، اندوخته دانش ها ست،یآن کشور ن

 نیبکار بردن ا یافراد آن کشور برا یدست آمده و کارآموختگ
 لیتشک یبرا یدر آموزش، منبع مهم یذارگ هیدانش هاست. سرما

 یفن دانش شرفتیکار و پ یرویتوانا ساختن ن رینظ ،یانسان هیسرما

کسب و کارها یداریپا  

 عوامل فردی

 عوامل سازمانی

 عوامل محیطی

 پایداری اقتصادی

 پایداری اجتماعی

پایداری زیست 

 محیطی
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در توسعه  یرا عامل مهم یانسان هیو سرما شودی محسوب م دیدر تول
 آورد. یکشور به حساب م یاقتصاد

ستراتژی های پایداری طی چند دهه گذشته محبوبیت رو به رشدی ا
ابی تی، در حالی که شرکت ها در تالش برای دساکنون  داشته است.

به سودآوری، با مشکالت فزاینده ای روبرو هستند، مدیران در حالی 
که همچنان محصوالت و خدمات با کیفیت را حفظ می کنند، به 

مدیران به دنبال راه هایی  دنبال راه هایی برای کاهش هزینه هستند.
حال، مهارت های بقا صرف امید به آینده  این با  برای بقا هستند.
جاست که مفهوم پایداری اهمیت پیدا می این  دهد. یک شرکت نمی

این مهم است که مفاهیم پایداری قادر به تولید نتایج قابل  .کند
هایی هستند که آنها را پیاده سازی می کنند.  مشاهده برای شرکت

بدون نتایج قابل مشاهده، این احتمال وجود دارد که شرکت ها 
دنبال نکنند. با این حال، تصمیم بگیرند که این استراتژی ها را 

محققان توانسته اند راه های اطمینان از موفقیت را از طریق پایداری 
ین تعادل ب"است که می توان از طریق  شده مشخص  شناسایی کنند.

 "اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست_پیشرفت
 تمزی برای فرمول این از استفاده با  مزیت رقابتی حاصل کرد.

رقابتی، شرکت های بیشتری تمایل به اجرای مفاهیم پایداری 
 3در تحقیقات خود بر  (28) یدیفر و سع یناصح .خواهند داشت

عامل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان پیامدهای 
و  یولیعلمدار کارآفرینی کسب و کارها اشاره کردند. همچنین 

د که تمرکز بر مدل های ( به این موضوع اشاره کردن29) همکاران
کسب  و کار می تواند برای سازمان ها منجر به ایجاد پایداری در 

 ی شود. و اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیزسه حوزه 

 در راستای نتایج بدست امده از تحقیق، پیشنهادات زیر ارائه می شود: 
پیشنهاد می شود وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در راستای 

یران دانشگاه ها و طی فرایند استخدام این افراد، افرادی انتخاب مد
را برای این سمت در نطر بگیرد که بر امور مربوط به پایداری 
کسب و کار تسلط کامل داشته باشند. همچنین روحیه تعهد به 

 کارآفرینی و رشد در این افراد وجود داشته باشد. 

د مچنین اساتید بایکارکنان دانشگاه اعم از کارکنان بخش اداری و ه
بر اساس نگرش های پایدارسازی کسب و کارها گزینش شوند. 
پیشنهاد می شود در راستای تقویت این روحیه در کارکنان از 
جلسات دوره ای آموزشی و همچنین سیستم های پاداش و انگیزش 

 استفاده شود.

پیشنهاد می شود کارکنان طی دوره هایی از لحاظ ویژگی های 
ش شوند و با استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد، تخصصی سنج

عملکرد آنها ارزیابی شود و میزان مطابقت عملکردها با 
استانداردهای طراحی شده سنجیده شود و در جهت بهبود انها 

 فعالیت هایی اختصاص داده شود. 

با  یمیاز ان جهت که رابطه مستق د،یدر رابطه با اسات نیهمچن
د مور زین سیتدر وهیاز جنبه ش دیزش آنها دارند، باو امو انیدانشجو
 یها شیگرا سیتدر وهیقرار گرفته و از جنبه محتوا و ش یبازنگر

 لحاظ گردد.  پایداری
به مدیران و کارکنان بخش مالی و همچنین سایر افرادی که در امور 
مالی دانشگاه فعال هستند پیشنهاد می شود با همفکری و استفاده از 

وجود در دانشگاه برای انجام فعالیت های پایداری، منابع مالی منابع م

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 برونسپاری فعالیت های پژوهشی خود 

 اه مفیدی برای کسب درامد باشد. را دارند، می تواند ر

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

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

 نی. در اکند دایپ شیشود ارتباط دانشگاه با صنعت افزا یم شنهادیپ
 ریبا سا ییقراردادها جادیشود با ا یم شنهادیراستا به دانشگاه پ

 ،پایدارسازی کسب و کارفعال در امر  یشرکت ها و دانشگاه ها
 ورد.به وجود آ انیدانشجو یرا برا شیگرا نیا

همچنین پیشنهاد می شود در ارزشیابی دانشجویان تنها از معیارهای 
کمی همچون نمرات پایان ترم استفاده نشود. بلکه میزان همکاری 
دانشجویان در فعالیت های کسب و کار و طرح های مربوط به 

 پایدارسازی نیز در ارزشیابی دانشجویان لحاظ شود. 
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