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 چکیده

 فناوری استان کرمان نسبت بهوبنیان مستقر در پارک علمدانشای ههدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر ایستار اعضای شرکت

بنیان های دانشتمل بر تمام اعضای شرکتمشی آماری نیز جامعه انجام گرفت. بوده که با فن پیمایشوکار اصول مدیریت تداوم کسب

روش طبق  و جدول کرجسی و مورگان ( نفر بود که حجم نمونه با استفاده از=1630N)فناوری استان کرمان ومستقر در پارک علم

انتخاب شد. ابزار  بنیان کشاورزی و غیرکشاورزی(های دانش)شرکت نفر 218 ،با انتساب متناسب بندیطبقه گیری تصادفینمونه

منظور سنجش ای محقق ساخته بود، که برای تعیین روایی آن از پانل متخصصان استفاده شد. همچنین بهها پرسشنامهآوری دادهجمع

تایج محاسبه گردید. ن 94/0تا  67/0آلفای کرونباخ بین مطالعه، ضرایب  مطالعه راهنما خارج از نمونه مورد با انجامپایایی ابزار تحقیق 

 گروهی هایفعالیتبه انجام  ، تمایلپذیریمسئولیتاعضاء، با که ایفرینی باالیی برخوردارند به گونهها از روحیۀ کارآکه شرکتنشان داد 

ر نسبت به اصول مدیریت تداوم ایستا از نظرها . شرکتاستها شرکتاعضای پذیری متوسط دهندۀ ریسکهمچنین نشانها دارند. یافتهرا 

ها از نظر خلق محصول جدید وضعیت نتایج نشان داد که شرکتنیز های محیطی به لحاظ ویژگی .کار متوسط رو به باال هستندوکسب

هوش رقابتی در حد متوسط رو به باالیی  نظرهمچنین از  اند؛بودهفرآیند توسعه محصول در حد متوسط  لحاظ اما از ؛داشته مطلوبی

های سیاستنیست. از سوی دیگر، ها چندان مطلوب کار برای شرکتوای نشان داد که فضای کسبوامل زمینهها از نظر عیافتههستند. 

ندمتغیره، پنج متغیر هوش رقابتی، در نهایت، طبق نتایج رگرسیون چ .ارزیابی نشد مطلوبیبنیان در حد های دانشبرای شرکتنیز دولتی 

ت نسبها اعضای شرکتایستار درصد از تغییرات  58جمعاً ، های دولتیپذیری و سیاستریسکوکار، خلق محصول جدید، فضای کسب

  کردند.را تبیین  وکاربه اصول مدیریت تداوم کسب

 

 فناوریوبنیان، کارآفرینی، پارک علمدانشهای وکار، شرکتمدیریت تداوم کسبایستار،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ها دچار ء و سود آوری سازمانهای مرتبط با آن، بقاکار و چالشوجدید کسبکنونی و شرایط در دنیای 

وکار به نوعی با خطر های کسب. تمامی فعالیت(1394بخشی، علی) ای شده استهخیزهای پرمخاطروافت

 آرام ظاهری گاهی هابحران. نیستند سیل یا و انفجار یا آتش جنس از همیشه هابحران وقفه، مواجه هستند.

 اولیه مواد آتش در آن مخازن که سایتی از. اندازندمی خطر به را سازمان یک وکارکسب تداوم فقط و دارند

 آب فقط که سازمانی تا هستند آتش سیطره در آن هایانبار و هامغازه که سازمانی تا سوزدمی پلیمری یا نفتی

 همه و است شده قطع کامالً آن برق سیستم کوتاه، اتصال یک اثر در یا و کندمی چکه آن سقف از باران

 یا سیل وقوع اثر در آن اصلی ساختمان که سازمانی یا و است شده خارج دسترس از سری و فنی اطالعات

 حریق اطفاء عملیات مشغول ایعده هاآن تمام در و هستند مواجه بحران با همه است، رفته بین از سوزی،آتش

 اندیشیده طرحی حادثه، از گذر برای هم تا دارند نیاز و هستند مشتریان مالی اطالعاتبازیابی  و بازگردانی یا

 (.Tammineedi, 2010) شود گرفته سر از فروش یا و تولید هم و شود

 ضرر یا و سود کاهش به قطعاً حادثه مدیریت مستقیم هایهزینه کنار در درآمد، رفتن دست از و بحران وقوع

 را رفته دست از هایمشتری یا و هاهزینه این تمامی توانندنمی هم بیمه همچون ابزارهایی. انجامید خواهد

مراکز خدماتی و  .رسدمی نظر به الزامی وکارکسب تداوم مدیریت که است شرایطی چنین در. کنند جبران

مختلف باشند. برنامه های ای مدون برای موقعیتاید مجهز به برنامهآموزشی و همچنین کارخانجات صنعتی ب

ای از های خطرآفرین از پهنه گستردهبرگیرنده جنبه کار که درورچوبی مبتنی بر برنامه تداوم کسبو چا

وکار کسب تداوم فرآیندامروزه  .(1394بخشی، علی) مخاطرات حاصل از اقدامات انسانی یا حتی طبیعی باشد

-سازمانتحوالت صورت گرفته در قلمرو علم و صنعت نقشی برجسته در بنیان  به موازات پیشرفت اقتصادی و

های محوری مختلف دارد. به این ترتیب که قدرت و توانایی یک سازمان برای حفظ و استمرار فعالیت های

خود پس از بروز حادثه در سیستم از یک سو و سرعت بازیابی آن سازمان و برگشت به وضعیت عادی از 

  (Al-Tamimi & Al-Mazrooei, 2007).  شوداسی موفقیت یا شکست قلمداد میاس عوامل

های متفاوت در مرکز توجه های کارآفرینی و دانش بنیان از نقطه نظرهای گذشته رشد و توسعه بنگاهدر دهه

طرح شده های اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک و حتی روانشناسی به این امر ممحققان قرار گرفته است و نگاه

جانبه، عام و روشنگر ها، مطرح نشدن نگاهی همههای مثبت آنرغم جنبهاست. مشکل این گونه تحقیقات علی

 تیاند به شخصکرده یرشد بنگاه را بررس ،یاز منظر روانشناس کهیی هابرای مثال، آنها است. نسبت به این بنگاه

کار و وکار، استراتژی کسبوکسب طیبه مح زین کاستراتژیکنند؛ مطالعات یتوجه م نانیافراد مؤسس و کارآفر

 جه،یبه رابطه رشد و اندازه بنگاه پرداخته شده است. در نت شتریرشد محدود شده است و در حوزه اقتصاد هم ب

 جانبه محروم بوده استو همه ینگاه کل کیبنگاه، از  دارییرشد و پا اتینظران معتقدند که ادبصاحب یرخب

گیرند. این های نوپا هر سال در معرض فروپاشی قرار میکاروکسبدرصد از  20حدود   .(1394بخشی، )علی

گذارد که لطمات مالی و نیز قانونی در پی داشته و حتی امر تأثیری گاه مخرب هم بر مشتریان هم بر بازار می
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ها هنوز جوان شرکت نیا .(1397ران، )دلفانی و همکا کنددار میرا خدشه کاروکسبشهرت و اعتبار سازمان یا 

 ،بازار و انواع حوادث مختلف یرقابت یهاییایمحور بودن، مواجهه با پودانش لیو در حال رشد هستند و به دل

دهد که ی، آمارها نشان مهاشرکت نیمالحظه اابلق یبا وجود اثربخش کار دارند.وتداوم کسب تیریبه مد ازین

ها به از آن یمانند و تنها تعداد اندکیم یکوچک باق ایروند یم نیاز ب ایها در طول زمان شرکت نیا شتریب

 (.1395 همکاران، و خیاطیان) شوندیم لیتر تبدهای بزرگشرکت

 کپارچهیعوامل به شکل  گریبا د دیکار است که باوتداوم کسب کردهاییاز رو ریناپذییجدا یبخش دهیپد نیا

و حفظ ارتباطات  یعملکرد سازمان لیبرای تسهها ستمیافراد و س تیکننده ظرففیتوص ،. انسجامندیدرآ

 شیهایستگیمنابع خود و شا رییسازمان را در به کارگ تیقابل جهیعملکردی در مواقع بروز وقفه است که در نت

سازگاری و حفظ کارکردهای  تیظرف یبه نوع کار نیدهد. اینشان م راتییها و تغمنابع، پاسخ تیریدر مد

 و اجرای یآگاه لذا .(Paton & Johnston, 2006) دهدیمطلوب سازمان تحت چالش و فشار را نشان م

ها خواهد شد. روی آن شیپ ریشدن مس موجب هموار انیبنهای دانشکار شرکتوتداوم کسب تیریمد اصول

آن به بهبود  جینتا ها است ودر این شرکتکار وتداوم کسب تیریمدسازی پیاده کمکی درپژوهش  نیا

  کمک خواهد کرد.اقتصادی و مدیریتی  یسازوکارها

 ایخالصه آن، تکامل سیر تاریخی و معرفی ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن صنایع در کاروکسب تداوم

 از بخش مختلف سه در مدیریتی، سیستم این بکارگیری روند مطالعه بارهدر گرفته انجام پژوهش نتایج از

ارائه شده است  غذایی محصوالت و نفتی هایفرآورده و شیمیایی/نفت مواد خودروسازی، شامل ایران صنایع

 این در کاروکسب محیط بر حاکم شرایط خصوص مواردی از قبیل این در (.1393)معبودیان و رضایی، 

-نام صنایع از یک هر حاضر در هایسازمان سوی از شده تجربه اختالالت تغییرات، شدت و سرعت صنایع،

 تداوم مدیریت سیستم ویژه به کار،وکسب تداوم هایرهیافت با مدیران آگاهی و آشنایی میزان نیز و برده

 یداریعوامل مؤثر بر پا یبررس زیناست. در سطح صنایع بزرگ و در سطح استانی گردیده  بررسی کاروکسب

 . بر اساس نتایج این مطالعه،(1396مقصودی، )ی صورت گرفته است بخش کشاورزدر خرد  یکارهاوکسب

 .دارد یخرد کشاورز یکسب و کارها یاردیر پابرا  ریتأث نیشتریب گذاریهیسرما زانیمتغیر م

ت کار مبتنی بر سیستم مدیریوهای سیستم مدیریت تداوم کسبقابلیته دیگری، سعی شده است تا علطادر م

المللی واکنش به های ملی و بینسازی برنامهپیاده تدوین ودر ایجاد ایستار مشترک و وحدت رویه در  نینو

ا (. نتایج این پژوهش نشان داد که ب1393شود )سعیداوی و برادران، شرایط اضطراری و مدیریت بحران تبیین 

 رنیز دهایی برنامه ،طبیعی و غیرطبیعی بسیاری مواجه بوده هایایران تاکنون با وقوع بالیا و بحران هکآن وجود

ی به اجرای حال همچنان نیاز اساس. با اینکشور اجرا و تجربه شده است ارتباط با مقوله مدیریت بحران در

های مختلف علم و کار بصورت فراگیر و به تبع آن واکاوی دانش مدیران در حوزهوجانبه مدیریت کسبهمه

 شود.آوری احساس میفن
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 پیشنهاد کاروتداوم کسب تیریمد ستمیسازی سادهیبرای پ هانسازما یآمادگ زانیبرای سنجش م هایی نیزمدل

 یهاشرکتمدیران و اعضای انواع ثر بر ایستار ؤم یهاسازه تعیین توانند درهایی میشده است. چنین مدل

های آوری مدلی موثر واقع شوند. شایان ذکر است که ارزیابی تابفناورو  پارک علمدر  بنیان مستقردانش

تداوم  یککل نگر و استراتژ هایرهیافتبه  یدنرس یاستدالل که برااقتصادی حائز اهمیت خاصی است با این 

امر مستلزم  ینشوند و ا یلتبد کاروتداوم کسباز مالحظات  یبه بخش یدوکار با کسب یها، مدلکسب و کار

 ;Niemimaa et al., 2019) ارزش است یجاداز حفظ ارزش تا ا اروکاصول تدام کسبگسترش دامنه 

Rezaei-Moghaddam et al., 20121.) را  ژیککار استراتوکسب تداوم یریتاز مد باید رهیافتی بنابراین

( 2کار شرکت )حفظ ارزش( و )وکسب ی( تداوم الگو1شده است: ) یلکه از دو بخش تشککرد  یشنهادپ

آگاهی از مفاهیمی از قبیل حفظ ارزش و ایجاد ارزش در ارزش(.  یجادکار )اوو اصالح مدل کسب یابیارز

 سزایی بر ایجاد ایستار صحیح مدیران دارد.تأثیر به کاروکسبسطوح مدیریتی در قلمرو مدیریت 

به  ،های زیرمجموعه پارک علم و فناوریشرکت با ایستار مدیران و اعضای رابطه در ایحال کمتر مطالعه به تا

 پرداخته مقوله این به سیستماتیک نگاه کلی طور ثر بر آن و بههای مؤکار و سازهوسبکاصول مدیریت تداوم 

جای واکاوی و بررسی  گیرند؛ بنابراین این مقولهبر می در را تجهیزات و فناوری مطالعات جنبه بیشتر و است

 اعضای محیطی بینهای مختلف فردی، ویژگیواکاوی  هدف از مطالعه حاضر، بیشتر دارد. به همین منظور

 بر ای مؤثرزمینه عوامل شناسایی و همچنین فناوری استان کرمان ومستقر در پارک علم بنیاندانش هایشرکت

  است. وکاربنیان در خصوص مدیریت تداوم کسبهای دانششرکتاین ایستار اعضاء 

 

 پژوهش روش

 یکار و مطالعاتوتداوم کسب تیریمرتبط با مدهای ای از مدلابتدا مطالعات نظری و مجموعه در این پژوهش

 کی مرتبط با هر هایریمتغ و یفناوروپارک علم بنیان مستقر دردانش یهاکار شرکتوکسب دارییدرباره پا

که در پاسخ به سؤاالت پژوهش در جامعه  ییرهایشد. در ادامه برای استخراج آن دسته از عوامل و متغ انجام

 نوع از پژوهش این انجام شد. انیبنهای دانششرکت اعضای باهایی ند، مصاحبهانقش داشته یمورد بررس

روایی صوری پرسشنامه  .شد استفاده ساختارمند هایپرسشنامه از اطالعات گردآوری برای و است پیمایشی

توسط اساتید بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مورد بررسی و تأیید قرار 

متغیرها و محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ گرفت. همچنین به منظور سنجش پایایی، از طریق انجام مطالعه راهنما 

نفر از اعضاء  30ابزار سنجش ظ گردد. برای بررسی پایایی استفاده شد تا اصالحات نهایی در پرسشنامه لحا

های رفسنجان و کرمان که خارج از نمونه مورد مطالعه بودند، انتخاب شدند بنیان در شهرستانهای دانششرکت

بعد  شد سنجیده 21 نسخه SPSS افزارنرم توسط کرونباخ آلفای ضریب سپس و به تکمیل پرسشنامه اقدام شد.

 گیرینمونه روش از پژوهش این در ات صورت گرفته به مطالعه نمونه اصلی پژوهش پرداخته شد.از اصالح

 و کرجسی جدول از استفاده با نمونه حجم تعیین منظور به و شد استفاده متناسب انتساب با ایطبقه تصادفی
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 بههای کشاورزی و غیرکشورزی( )شرکت از اعضاء نفر 218 تعداد (Kerjcie & Morgan, 1970) مورگان

 تغییرات، ضریب معیار، انحراف میانگین،) توصیفی آمار مطالعه، این در چنین،هم .شد انتخاب نمونه عنوان

 .گرفت قرار استفاده مورد( چندگانه رگرسیون) استنباطی آمار و( بیشینه و کمینه

 

 ها و بحثیافته

  های موزد مطالعهشرکتهای فردی اعضای معرفی ویژگی

ها نشان بندی شدند. یافتهطبقه گروهه چهار ب های سنیهای مورد مطالعه از لحاظ توزیع گروهاعضای شرکت

و دامنه  بوده 1/6با انحراف معیار  50/36 های دانش بنیان مورد مطالعهدهد که میانگین سنی اعضاء شرکتمی

سال قرار دارد. همچنین بیشترین درصد فراوانی اعضاء بین  55تا  24های دانش بنیان بین سنی اعضاء شرکت

از . است( 4/1سال به باال ) 50( و کمترین درصد فراوانی متعلق به طبقه سنی 4/62سال ) 40تا  30طبقه سنی 

ین درصد فراوانی که بیشتر پاسخگویان نشان دادنتایج حاصل از بررسی فراوانی سطح تحصیالت سوی دیگر، 

افراد دارای ترین درصد فراوانی متعلق به کمو  (3/52مربوط به افرادی است که دارای تحصیالت فوق لیسانس )

 ( بوده است. 7/8لیسانس ) مدرک

های مورد مطالعه، کار در شرکتومربوط به سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب ،1بر اساس نتایح جدول 

میلیون به  500( و سرمایه مورد نیاز 9/45بیشترین درصد ) ،میلیون تومان 500تا  100 سرمایه مورد نیاز بین

 ( را داشته است. 2/14کمترین درصد )  ،باال
 

 بنیان براساس سرمایه اولیههای دانشتوزیع فراوانی شرکت -1 جدول

 

  کارآفرینیۀ روحی

( نشان 2های مورد مطالعه )جدولشرکت اعضا در کارآفرینی ۀهای حاصل از توزیع فراوانی میزان روحییافته

کارآفرینی  ۀبرخوردارند. میانگین روحیبا توجه به طیف آن  کارآفرینی باالیی  ۀها از روحیشرکتدهد که می

های دهد که ویژگی شرکت. این آمار نشان میاست 40و بیشترین  24است، کمترین میانگین  86/31ها شرکت

کنندگان به کتبیشتر شردارد. باید اضافه کرد که کارآفرینی باال مطابقت  روحیۀدانش بنیان با ویژگی افراد با 

 ،"دهدیم شیرا افزاها آن ییکه توانا هاییتیفعال"و  "شکل نیبه بهتر هاتیانجام فعال"به  شابهم میزان تقریباً

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سرمایه اولیه )میلیون تومان(

 9/39 9/39 87 100کم تر از 

 8/85 9/45 100 500تا  100بین 

 100 2/14 31 به باال  500

 5000000000بیشینه :   10000000 :نهیکم
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 "یگروه یعالقه به انجام کارها" و "پذیریمسئولیت هایگویه"بعد از اهمیت  در مرحله .دهندعالقه نشان می

قدرت تحلیل مشکالت در "و  "یاعتماد به نفس کاف داشتن"ی باالیی دارند. گیرند که همچنان رتبهقرار می

و  یروزیپ جیبه نتا تیاهم"رسد های قبلی نمود نداشته است. به نظر میبه اندازه گویه "هاانجام فعالیت

 . کارآفرینی دارد ۀنقش حائز اهمیت خود را در باال بردن روحی "شکست

 

 های دانش بنیانروحیۀ کارآفرینی اعضا در شرکت توزیع فراوانی میزان -2جدول 

 

 روحیه کارآفرینی
 موافقم کامالً موافقم نظری ندارم مخالفم مخالفم کامالً

 

میانگین 

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 16/4 8/24 54 3/69 151 7/3 8 3/2 5 0 0 پذیریمسئولیت

هایی که عالقه به فعالیت

 توانایی را افزایش می دهد.

0 0 0 0 0 0 147 4/67 71 6/32 32/4 

 78/3 7/8 19 6/71 156 2/9 20 6/10 23 0 0 آینده نگری

اهمیت به نتایج پیروزی و 

 شکست

9 1/4 65 8/29 17 8/7 91 7/41 36 5/16 36/3 

ها به بهترین انجام فعالیت

 شکل

0 0 0 0 0 0 146 67 72 33 33/4 

عالقه به انجام کارهای 

 گروهی

0 0 8 7/3 7 2/3 168 1/77 35 1/16 05/4 

 96/3 5/11 25 4/78 171 5 11 5 11 0 0 اعتماد به نفس

 87/3 7/8 19 3/74 162 8/12 28 1/4 9 0 0 قدرت تحلیل مشکالت

 40بیشینه:                                               24کمینه:                                               40 -8 طیف:                                          86/31 : میانگین کلی
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 پذیریریسک

است که با توجه به طیف این متغیر  87/31های مورد مطالعه برابر با شرکتدر  پذیریمیانگین میزان ریسک

 ،3موجود در جدول های . با در نظر گرفتن گویهاستها پذیری متوسط شرکتریسک ۀنشان دهند( 50 -10)

عالقه به کارهای جدید علی "و  "رغم مشکالتباور به نیل به هدف علی"پذیر، های افراد ریسکاز ویژگی

رد مطالعه های موشرکت عبارتیبه  .اندرا به خود اختصاص داده 60/3و  84/3به ترتیب میانگین  "رغم خطرات

و تنوع در کار با وجود خطرات را به یکنواختی ترجیح  کردهرغم مشکالت تالش برای رسیدن به هدف علی

عالقه به ، (32/3ی )میانگین = ریبه خطرپذ شیگراها های توصیفی بیانگر این است که شرکتیافته دهند.می

 طیدر شرا یدواریحفظ ام(، 27/3)میانگین= تالش مستمر(، 28/3)میانگین= طیشرا یثباتیبه رغم ب رییتغ

رغم  یها علتیبه فعال شیگرا(، 12/3ی )میانگین=تیدر هر فعال یتالش حداکثر(، 24/3)میانگین= کنندهدیناام

 کیدر انجام  50 – 50 تیشانس موفقها از نظر اعتقاد به را دارند. شرکت( 12/3=نیانگی)م تیابهام در موفق

همچنین از  .ها باشدی متوسط آنپذیرتواند به دلیل ریسک( هستند که می73/2 ) پایینیدارای میانگین  تیفعال

های دیگر دارند که این ( نسبت به گویه31/2تری )میانگین پایین نامشخص و مبهم طیدر شرا یزندگنظر 

زننده به منافع و دستاوردهای شرکت نشده و آسیببینیترس و نگرانی از نتایج پیشتواند به دلیل می احتماالً

 مطلوبیت بیشتری خواهند داشت.باشد که در شرایط با ثبات 

های دانش بنیانپذیری در شرکتتوزیع فراوانی ریسک -3جدول   

 

 

 پذیریریسک
ن میانگی موافقم کامالً موافقم نظری ندارم مخالفم مخالفم کامالً

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 12/3 9/6 15 8/40 89 4/12 27 1/38 83 8/1 4 فعالیتیتالش حداکثری در هر 

 84/3 3/13 29 4/67 147 6/9 21 6/9 21 0 0 مشکالت رغمباور به نیل به هدف علی

 60/3 8/2 6 8/62 137 1/26 57 3/8 18 0 0 خطراترغم ید علیعالقه به کارهای جد

رغم ابهام در ها علیگرایش به فعالیت

 موفقیت

2 9/0 71 6/32 50 9/22 88 4/40 7 2/3 12/3 

 24/3 4/1 3 4/45 99 8/29 65 9/22 50 5/0 1 کنندهحفظ امیدواری در شرایط ناامید

 تالش مستمر

 

1 5/0 71 6/32 27 4/12 106 6/48 13 6 27/3 

 گرایش به خطرپذیری

 

5 3/2 46 1/21 53 3/24 102 8/46 12 5/5 32/3 

 31/2 0 0 8/13 30 4/23 51 1/43 94 7/19 43 نامشخص و مبهم طیدر شرا یزندگ

 کیدر انجام   50-.50تیشانس موفق به

 تیفعال

10 5/4 101 3/46 46 1/21 58 6/26 3 4/1 73/2 

 28/3 4/1 3 4/51 112 8/24 54 7/19 43 8/2 6 عالقه به تغییر به رغم بی ثباتی شرایط

 42بیشینه:                           20کمینه:                                                    50 -10طیف:                                          87/31میانگین کلی: 
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 دیخلق محصول جد

با توجه به طیف برآورد شد.  33/41مورد مطالعه بنیان دانشهای جدید شرکتمیانگین متغیر خلق محصول 

از نظر خلق محصول جدید میانگین باالیی دارند. برای  بنیانی دانشهاکه شرکت دهدمینشان این (، 55 -11)

به  تیاهم زانیمهای گویه ،4 گویه مدنظر قرار داشت که بر اساس نتایج حاصل از جدول 11بررسی این متغیر 

تنوع  تیاهم زانیم(، 50/3ی )و خارج یداخل یاهمت یهاتجارب شرکت تیاهم زانیم(، 41/3) غاتیتبل

 بیبه ترت (60/3) در خلق ثروت یتکنولوژ تیاهم ( و60/3) زاتیتجه یذارگهیسرما زانیم(، 55/3) محصوالت

 روز بازار ازیتوجه به ن زانیم(، 1/4) محصوالت تیفیبه ک تیاهم زانیماند، اما میانگین متوسطی داشته رتبه

و  قیبخش تحق تیاهم زانیم(، 83/3ی )بندنوع بسته تی(، اهم94/3) دیبه محصول جد تیاهم زانیم(، 98/3)

به  (77/3) انیمشتر یازسنجین تیاهم و (80/3) و توسعه آن دیخلق محصوالت جد ایکشف و  یتوسعه برا

روز کردن ه سعی دارند از یک سو با بها اند که بیانگر این است که شرکت باالیی داشتهترتیب رتبه تقریباً

گذاری بندی و سرمایهاز سویی دیگر با مدرن کردن بسته مشی خود در انطباق با نیاز مشتری وامکانات و خط

 تر خود را در بازار تسهیل کنند.ی جدید نقش پررنگهای توسعهن افقیدر تعی

 

 بنیانهای دانشتوزیع فراوانی میزان خلق محصول جدید از نظر شرکت -4جدول 

 

 

 

 

میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم محصول جدیدخلق 

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 98/3 4/17 38 8/63 139 8/18 41 0 0 0 0 میزان توجه به نیاز روز بازار

 41/3 2/3 7 6/48 106 9/34 76 3/13 29 0 0 میزان اهمیت به تبلیغات

 1/4 6/20 45 6/70 154 3/7 16 4/1 3 0 0 میزان اهمیت به کیفیت محصوالت

کشف  یو توسعه برا قیتحق بخش میزان اهمیت

 و توسعه آن دیخلق محصوالت جد ایو 

0 0 0 0 70 1/32 120 55 28 8/12 80/3 

میزان اهمیت تجارب شرکت های همتای داخلی 

 و خارجی

0 0 27 4/12 62 4/28 120 55 9 1/4 50/3 

 55/3 6/9 21 39 85 6/48 106 8/2 6 0 0 میزان اهمیت تنوع محصوالت

 94/3 1/15 33 5/66 145 6/15 34 8/2 6 0 0 میزان اهمیت به محصول جدید

 77/3 2/9 20 9/67 148 7/19 43 2/3 7 0 0 اهمیت نیازسنجی مشتریان

 60/3 8/12 28 3/57 125 1/27 59 8/2 6 0 0 اهمیت تکنولوژی در خلق ثروت

 83/3 2/14 31 1/54 118 4/28 62 8/1 4 4/1 3 اهمیت نوع بسته بندی

 60/3 1/4 9 4/56 123 9/34 76 6/4 10 0 0 میزان سرمایه کذاری تجهیزات

 55 :نهیشیب                                             33 :نهیکم                                    55 -11طیف:                                    33/41میانگین کلی:
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 توسعه محصول ندیفرآ

میانگین فرآیند  5جدول اساس جدول  نظر قرار گرفت. برگویه مد 20ی فرآیند توسعه محصول برای بررس

( 100-20که با توجه به طیف این متغیر ) بوده 11/72 ،بنیان مورد مطالعههای دانششرکتدر  توسعه محصول

ها بیانگر این هستند. یافتهرو به باال ها از نظر فرآیند توسعه محصول در حد متوسط توان گفت که شرکتمی

 تیحفظ موقع یتالش برا زانیم، توسعه محصول یبرا یکیتکنولوژ ییضرورت تواناها از نظر شرکتاست که 

که بیانگر این هستند  85/3و  86/3، 88/3میانگین دارای باالترین به ترتیب  به رشد بازار تیاهم زانیمو  بازار

 و ثر استوکارشان مؤدر توسعه کسبو موقعیت بازار اند توانایی تکنولوژیکی ها درک کردهاست که شرکت

توسعه محصول  یفرصت مناسب برا جادیا زانیم، با رقبا سهینوآورانه بودن محصوالت در مقا زانیمهای گویه

شناخت نسبت به بازار  زانیم ،متفاوت طیعرضه خدمات در شرا ییتوانا زانیم ،ندهیآ راتییبا شناخت تغ دیجد

 زانیم، رقبا ریرقابت با سا یرابامکانات  زیتوجه به تجهی، ابیبا اصول و فنون مذاکره در بازار ییآشنا ،هدف

واحد  یبرا ینام تجار ایانتخاب برند  ،دیتوسعه محصول جد یموجود برا نیجانش یهایه تکنولوژبتوجه 

 شیدر افزا یبنداستفاده از بسته ریثأت زانیم، انیمشتر ازیشناخت ن یوجو براو پرس قیتحق زانیمی، دیتول

 زانیمهای گویهرا داشته است. اما  به ترتیب میانگین مطلوبی محصول قیرفع نیاز جامعه از طر زانیم و فروش

با محصوالت مشابه  سهیتنوع محصوالت در مقا زانیمو نسبت به اهداف  یگذارهیبه بازده سرما افتنیدست 

    ها داشته است.نسبت به سایر گویه 38/3و  30/3میانگین کمتری به ترتیب )رقبا(  در بازار
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 نایبندانش هایتوسعه محصول از نظر شرکت ندیفرآ زانیم یفراوان عیتوز -5جدول 

 

 

میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم فرآیند توسعه محصول

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 68/3 6/10 23 50 109 2/37 81 3/2 5 0 0 میزان شناخت نسبت به بازار هدف

 85/3 8/12 28 5/61 134 9/23 52 8/1 4 0 0 اهمیت به رشد بازارمیزان 

 40/3 8/2 6 39 85 56 122 5/0 1 8/1 4 به اهداف فروش دستیابی زانیم

نسبت  یگذارهیبه بازده سرما دست یافتن زانیم

 به اهداف

4 8/1 0 0 145 5/66 63 9/28 6 8/2 30/3 

 39/3 4/6 14 70/30 67 6/60 132 5/0 1 8/1 4 نسبت به اهداف یه سودآوردست یافتن ب زانیم

 63/3 7/8 19 5/50 110 2/36 79 6/4 10 0 0 رقبا ریرقابت با سا یامکانات  را زیتجهتوجه به 

 45/3 2/9 20 45 98 1/32 70 6/9 21 1/4 9 یخارج یبازارها یمحصوالت برا یطراح میزان

توسعه  یبرا یکیتکنولوژ ییتوانا ضرورت زانیم

 محصول

0 0 3 4/1 44 2/20 146 67 25 5/11 88/3 

توسعه محصول  یفرصت مناسب برا جادیا میزان

 ندهیآ راتییبا شناخت تغ دیجد

0 0 2 9/0 53 3/24 152 7/69 11 5 78/3 

 جهت رفع یدیمحصوالت تول تنوعمیزان 

 انیمشتر یازهاین

4 8/1 6 8/2 87 9/39 120 55 1 5/0 49/3 

 86/3 2/14 31 6/59 130 8/24 54 9/0 2 5/0 1 بازار تیحفظ موقع یبرا تالش زانیم

 ازیشناخت ن یوجو براو پرس قیتحق میزان

 انیمشتر

0 0 11 5 94 1/43 96 44 17 8/7 54/3 

موجود  نیجانش یهایتکنولوژ به میزان توجه 

 دیتوسعه محصول جد یبرا

2 9/0 15 9/6 49 5/22 148 9/67 4 8/1 62/3 

 58/3 8/7 17 5/50 110 4/34 75 9/6 15 5/0 1 یدیواحد تول یبرا ینام تجار ایانتخاب برند 

 50/3 8/7 17 9/39 87 7/47 104 6/4 10 0 0 محصول قینیاز جامعه از طر میزان رفع

 71/3 1/15 33 9/45 100 9/33 74 5 11 0 0 متفاوت طیعرضه خدمات در شرا ییتوانا زانیم

 67/3 4/12 27 50 109 1/32 70 7/3 8 8/1 4 یابیبا اصول و فنون مذاکره در بازار ییآشنا

با محصوالت  سهیتنوع محصوالت در مقا زانیم

 )رقبا( مشابه در بازار

5 3/2 20 2/9 100 9/45 73 5/33 20 2/9 38/3 

 53/3 0 0 5/44 97 33 72 5/11 25 5/0 1 فروش شیدر افزا یبنداستفاده از بسته میزان تاثیر

 78/3 2/14 31 9/50 111 4/34 75 5/0 1 0 0 رقبابا  سهیمحصوالت در مقا میزان نوآورانه بودن
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 یهوش رقابت

که با توجه به  بوده 37/42بنیان مورد مطالعه های دانششرکت در میانگین هوش رقابتی، 6های جدول با توجه به یافته

ترین میانگین شها بیمتوسط رو به باال است. بر اساس یافتهاین شاخص شود که ( مشخص می60-12طیف این متغیر )

 میئبه اهمیت رقابت دا هاشرکتدهد که نشان میموضوع ( است. این 90/3) ها و دانش روزدهیتوجه به کسب امربوط به 

 راتییتغ ینیبشیشناخت و پ برای یزیربرنامههمچنین میانگین  .و حیاتی از نقطه نظر نوآوری و فناوری آگاهی دارند

شناخت به  (،62/3) بینی روندهای تکنولوژی از طریق تحقیقـات سـازمانیپیش(، 65/3)مصرف کنندگان  ازیدر ن ندهیآ

در  دیتقل رقابلیهای غدانش فنی و مهارت(، 58/3) اشتهار به عنوان شرکت قابل اعتماد(، 58/3) بسیار ماهر عنوان شرکت

اجرا و  ن،یتدو ( و44/3) بازار یهافرصت  ینیبشیپ (،47/3) بودن کارکنان ریپذدانش ،(47/3) توسعه محصوالت جدید

 یهاتیو ظرف بیمحصوالت رق ییشناسانیز در حد مطلوب است و میانگین  (44/3بلند) تیریمد هاینظارت بر روش

( بوده است که نسبت به سایر 26/3)ه  بالقو و فعلی هایتهدیدات و ریسک یبندو رتبه لیتحل( و 28/3) هاآن دیتول

 ها کمتر است.گویه

 انیدانش بن هایشرکت ی درهوش رقابت زانیم یفراوان عیتوز -6جدول 

 

 

 

 

میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هوش رقابتی

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 53/3 7/3 8 2/47 103 2/48 105 9/0 2 0 0 بازار راتییتغ لیتحل هیتجز

 44/3 9/0 2 1/49 107 45 98 1/4 9 9/0 2 بازار یفرصت ها  ینیبشیپ

 هایاجرا و نظارت بر روش ن،یتدو

 بلند تیریمد

2 9/0 12 5/5 94 1/43 107 1/49 3 4/1 44/3 

 یها تیو ظرف بیمحصوالت رق ییشناسا

 هاآن دیتول

0 0 19 7/8 120 55 77 3/35 2 9/0 28/3 

در  دیتقل رقابلیهای غفنی و مهارت دانش

 توسعه محصوالت جدید

4 8/1 6 8/2 104 7/47 91 7/41 13 6 47/3 

 ینیبشیجهت شناخت و پ یزیربرنامه

 کنندگانمصرف ازیدر ن ندهیآ راتییتغ

2 9/0 7 2/3 77 3/35 111 9/50 21 6/9 65/3 

 58/3 8/2 6 2/59 129 9/33 74 3/2 5 8/1 4 ماهر اریبه عنوان شرکت بس اشتهار

 58/3 1/6 35 7/41 91 2/36 79 6 13 0 0 به عنوان شرکت قابل اعتماد اشتهار

 هایتهدیدات و ریسک یبندو رتبه لیتحل

 بالقوه و فعلی

0 0 27 4/12 106 6/48 85 39 0 0 26/3 

 90/3 3/18 40 6/59 130 1/16 35 6 13 0 0 ها و دانش روزدهیبه کسب ا توجه

 47/3 1/4 9 3/41 90 8/52 115 8/1 4 0 0 بودن کارکنان ریپذدانش

بینی روندهای تکنولوژی از طریق پیش

 تحقیقـات سـازمانی

0 0 13 6 77 3/35 107 1/49 21 6/9 62/3 
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 وکارفضای کسب

وکار  میانگین متغیر فضای کسب ،7 بنیان است. جدولهای دانششرکتعوامل مؤثر بر عملکرد از کار، وفضای کسب

رسد به نظر می(، 12-60دهد. با توجه به طیف این متغیر )نشان می 97/34های مورد مطالعه را برابر در بین شرکت

هنگام  یه با مشکل قانونهمواج به. بیشترین میانگین مربوط نیستمطلوب چندان ها کار برای شرکتوفضای کسب

ه در ژهای پولی و بانکی در جهت کمک به تولید بویاستیسدهد که نشان میبوده ( 70/3ی )بانک التیاخذ تسه

مناسب  هایمیانگین گویه .شودهای اساسی قلمداد میچالش ءز جزومد بوده و هنایی ناکارآهحمایت از چنین شرکت

 متخصص یرویوقفه هنگام از دست دادن ن(، 18/3) پرداخت حقوق زانیم(، 27/3) شرکت سیسأت ندیآبودن فر

و ( 94/2) ارزهم یهاشرکت فرصت رقابت سالم با ،(96/2) کار یاستخدام نیرو یبرخورد با مشکل قانون(، 11/3)

فرآیند بنیان به طور متوسط در های دانششرکتاست که واقعیت گویای این ( 86/2) امکان واردات مشابه محصول

با مشکل مواجه هستند و همچنین  و واردات محصول های هم ارزرقابت با شرکت ،سیس، قوانین استخدام نیروی کارتأ

ها ی  با مشکل مواجه هستند. یافتهخدمات یهاتیمشاوران خبره و حماو دسترسی به گذار هیکردن افراد سرما دایپدر 

ها به عنوان تسهیالت، استفاده از دارایی افتیدر یزمان انتظار برامدت به لحاظ بنیانهای دانشدهد شرکتنشان می

 با مشکالت بیشتری مواجه هستند.  دیجد یکارهاوکسب یبرا یکاف یهاارانهیدر دسترس بودن وثیقه، 

 انیبندانش هایشرکت تیفعال یوکار براکسب یفضا یفراوان عیتوز -7جدول 

 

 

 وکارفضای کسب
میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 27/3 6/9 21 28 61 7/47 104 1/10 22 6/4 10 شرکت  سیسأت ندیآمناسب بودن  فر 

 یاستخدام نیرو یبا مشکل قانون برخورد

 کار 

23 6/10 46 1/21 82 6/37 49 5/22 18 3/8 96/2 

 11/3 6/9 21 5/27 60 33 72 9/23 52 6 13 متخصص یرویهنگام از دست دادن ن وقفه

 18/3 1/4 9 6/20 45 7/64 141 6/10 23 0 0 پرداخت حقوق  زانیم

هنگام اخذ  یبا مشکل قانون مواجهه

  یبانک التیتسه

7 2/3 16 3/7 44 2/20 118 1/54 33 1/15 70/3 

 25/2 5/0 1 2/3 7 3/30 66 7/53 117 4/12 27 وام  افتیدر یزمان انتظار برا مدت

به  هاییقانون جهت از انواع دارا اجازه

 عنوان وثیقه 

19 7/8 64 4/29 88 4/40 36 5/16 11 5 79/2 

ارز هم یهاشرکت رقابت سالم با فرصت  8 7/3 54 8/24 107 1/49 40 3/18 9 1/4 94/2 

دسترس بودن مشاوران خبره و  در

  یخدمات یهاتیحما

22 1/10 45 6/20 106 6/48 45 6/20 0 0 79/2 

 یبرا یکاف یهاارانهیدسترس بودن  در

  دیجد یکارهاوکسب

59 1/27 89 8/40 40 3/18 17 8/7 6 13 24/2 

 81/2 8/7 17 5/16 36 9/33 74 6/32 71 2/9 20 گذار هیکردن افراد سرما دایپ یسخت

 86/2 2/9 20 6/20 45 1/26 57 8/35 78 3/8 18 واردات مشابه محصول  امکان
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 های دولتی سیاست

که با توجه به طیف  بوده 19/27میانگین کلی این متغیر  ،8ل های دولتی جدواساس جدول توزیع فراوانی سیاست بر

میانگین های دانش بنیان در حد متوسط است. های دولتی برای شرکتتوان گفت سیاست( می50-10این متغیر )

ی شفاف و روشن بودن مقررات ادار زانیم(، 99/2) بنیان دانش یهادولت از شرکت یهاتیحما زانیممربوط به 

فاقد سیاست واحدی در قبال دولت همچنان که دهد نشان می (83/2) ینیکارآفر یهااز طرح تیحما زانیمو  (96/2)

در دسترس بودن های میانگین گویه بهبود و پیشرفت دارد.بنیان است و عدم شفافیت ضوابط جای های دانششرکت

امور  لیتسه(، 77/2) مربوطه یهاارگان یاز سو یآموزش یهاو کالس ناریسم یثر بودن برگزارؤم(، 73/2) هیمواد اول

شده  درنظر گرفته التیمناسب بودن تسه (،64/2)کاروکسب یمشکل بودن مجوز برا(، 63/2) توسط دولت ییبناریز

این بنیان بطور متوسط از های دانش( گویای این است که شرکت28/2) التیتسه افتیدر ندیفرآ یراحت( و 64/2)

 ظر با مشکل مواجه هستند. نقطه ن

 

 انیبندانش هایشرکت تیفعال یبرا یدولت یهااستیس یفراوان عیتوز -8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دولتیسیاست
میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 یهادولت از شرکت یهاتیحما زانیم

  بنیاندانش

10 6/4 47 6/21 123 4/56 10 6/4 28 8/12 99/2 

 68/2 5/5 12 6/9 21 9/50 111 1/16 35 9/17 39 توسط دولت ییبناریامور ز لیتسه زانیم

 64/2 9/0 2 3/13 29 7/42 93 3/35 77 8/7 17 کار وکسب یمشکل بودن مجوز برا زانیم

 96/2 8/2 6 6/20 45 5/50 110 9/22 50 2/3 7  یشفاف و روشن بودن مقررات ادار زانیم

 83/2 5 11 1/10 22 8/51 113 9/28 63 1/4 9  ینیکارآفر یهااز طرح تیحما زانیم

 78/2 8/2 6 2/14 31 8/51 113 1/21 46 1/10 22  هیدر دسترس بودن مواد اول زانیم

 هایناریسم یثر بودن برگزارؤم  زانیم

 مربوطه  یهاارگان یاز سو یآموزش

4 8/1 68 2/31 120 55 26 9/11 0 0 77/2 

مربوطه از  نیمسئول تیحما زانیم

 کار وکسب

28 8/12 63 9/28 107 1/49 8 7/3 12 5/5 60/2 

 63/2 5/0 1 6/10 23 9/45 100 1/38 83 5 11 درنظر گرفته  التیمناسب بودن تسه زانیم
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  وکارتداوم کسب تیریمدنسبت به اصول  ستاریا

نظر قرار گرفت. براساس جدول گویه مد 20ها کار شرکتور نسبت به اصول مدیریت تداوم کسببرای بررسی ایستا

توان گفت ( می100-20که با توجه به طیف این متغیر ) بوده 61/72های مورد مطالعه، میانگین این متغیر در شرکت ،9

ای کار متوسط رو به باال هستند. میانگین رتبهوه اصول مدیریت تداوم کسبها از نظر ایستار نسبت بکه شرکت

 تیریلزوم توجه به مدی ویهبرآورد شده است. بیشترین میانگین مربوط به گ 19/3تا  89/3های مورد بررسی بین گویه

ها به اهمیت خطرپذیری و شانس موفقیت ناشی از آن دهد شرکتکه نشان می است( 89/3)  کارودر کسب سکیر

بر  ماتیاخذ تصمبر این باورند که عواملی از جمله  اهاست که شرکت نیا انگریبهای توصیفی واقف هستند. یافته

ریزی اهمیت دادن و برنامه ،هدفمند و بلندمدت یزیرداشتن برنامه، دسترس اطالعات موجود و در نیاساس بهتر

اهداف  یریگیپ ییتوانا ،کارودهی مشخص در کسبوجود جهت ،وکارسبافراد شاغل در ک یبهداشت و سالمت یبرا

توانایی  ،فرصت عنوان کار بهوشده در کسب جادینگریستن مشکالت و اختالالت ا، بروز مشکل طیسازمان در شرا

 یهاتیارشد و کارمندان بر فعال رانینظارت و پیگیری مد ،کاروکسب یروشیپ یاحتمال یکردن خطرها ینیبشیپ

 جادیارشد و کارمندان بر ا رانیتأکید مد همچنین شود؛وکار میباعث تداوم مدیریت کسب نیآفرزا و خطرمشکل

ریزی برنامه ،کاروکسب نفعانیارشد و کارمندان نسبت به اخذ بازخورد از سوی ذ رانیتوجه مد ،هاتیو قابل تیظرف

سهیم  ،وکارکسب یتوجه به راهکارهای مقابله با خطرات احتمالی در  طرح تجار ،وکارکسب یمال تیریمد یبرا

 ،قفه و بحرانپس از و یعاد طیبرگشت به شرا ییتوانا ی،ریگمیکار خود در تصموشرکت و کسب نفعانینمودن ذ

شفاف  کارکنان، برای هاواضح و شفاف بودن روند فعالیت ،و کنترل اختالل و مشکالت یریشگیتوانایی تشخیص، پ

 ،مراکز مختلف یهای کارشناسو مشاوره هاتیدسترسی به حما ،دیوکار جدکسب سیتأس یبرا ییودن مقررات ادار

باعث تداوم مدیریت  دیجد یکارهاوکسب یاندازاز راه یبانیپشت یالزم برا یتیحما هاینهیو زم هارساختیوجود ز

 شود.  کار میوکسب
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 انیبندانش هایشرکت در وکارتداوم کسب تیرینسبت به اصول  مد ستاریا زانیم یفراوان عیتوز -9جدول 

 

 

تداوم  تیرینسبت به اصول  مد ستاریا

  وکارکسب

میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد فراوانی ایرتبه

 یاحتمال یکردن خطرها ینیبشیتوانایی پ

 کاروکسب یروشیپ

0 0 4 8/1 72 33 132 6/60 10 6/4 67/3 

و کنترل اختالل و  یریشگیتشخیص، پ توانایی

 مشکالت

0 0 1 5/0 96 44 117 7/53 4 8/1 56/3 

 85/3 7/8 19 7/69 152 2/22 44 4/1 3 0 0 و بلندمدت هدفمند یزیربرنامه داشتن

الزم  یتیحما هاینهیو زم هارساختیز وجود

 دیجد یکارهاوکسب یاندازاز راه یبانیپشت یبرا

21 6/9 11 5 94 1/43 88 4/40 4 8/1 19/3 

 برای هاو شفاف بودن روند فعالیت واضح

 کارکنان

0 0 2 9/0 110 5/50 98 45 8 7/3 51/3 

بروز  طیاهداف سازمان در شرا یریگیپ ییتوانا

 مشکل

0 0 1 5/0 70 1/32 137 8/62 10 6/4 71/3 

 77/3 5 11 8/68 150 2/25 55 9/0 2 0 0 کارودهی مشخص در کسبجهت وجود

پس از وقفه و  یعاد طیبرگشت به شرا ییتوانا

 بحران

0 0 9 ¼ 85 39 114 3/52 10 6/4 57/3 

شده در  جادیمشکالت و اختالالت ا نگریستن

 فرصت عنوان کار بهوکسب

0 0 2 9/0 69 7/31 138 3/63 9 1/4 70/3 

اطالعات موجود  نیبر اساس بهتر ماتیتصم اخذ

 دسترس و در

0 0 0 0 38 4/17 168 1/77 12 5/5 88/3 

 سیتأس یبرا ییودن مقررات ادار شفاف

 دیکار جدوکسب

14 4/6 23 6/10 50 9/22 122 56 9 1/4 40/3 

کار خود وشرکت و کسب نفعانینمودن ذ سهیم

 یریگمیدر تصم

0 0 21 6/9 51 4/23 140 2/64 6 8/2 60/3 

 89/3 5/11 25 8/68 150 9/17 39 8/1 4 0 0 کارودر کسب سکیر تیریتوجه به مد لزوم

ارشد و کارمندان بر  رانیو پیگیری مد نظارت

 نیآفرزا و خطرمشکل یهاتیفعال

0 0 14 4/6 68 2/31 115 8/52 21 6/9 65/3 

و  تیظرف جادیارشد و کارمندان بر ا رانیمد تأکید

 هاتیقابل

0 0 4 8/1 78 8/35 127 3/58 9 1/4 64/3 

 61/3 5 11 1/60 131 7/25 56 2/9 20 0 0 وکارکسب یمال تیریمد یریزی برابرنامه

ارشد و کارمندان نسبت به اخذ  رانیمد توجه

 کاروکسب نفعانیبازخورد از سوی ذ

0 0 5 3/2 79 2/36 123 4/56 11 5 64/3 

بهداشت و  یریزی برادادن و برنامه اهمیت

 وکارافراد شاغل در کسب یسالمت

0 0 8 7/3 52 8/23 132 6/60 26 9/11 80/3 

به راهکارهای مقابله با خطرات احتمالی در   توجه

 وکارکسب یطرح تجار

0 0 6 8/2 78 8/35 127 3/58 7 2/3 61/3 

 یهای کارشناسو مشاوره هاتیبه حما دسترسی

 مراکز مختلف

2 9/0 29 3/13 106 6/48 73 5/33 8 7/3 25/3 
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 وکارنسبت به اصول مدیریت تداوم کسب مورد مطالعههای بر ایستار اعضای شرکت تأثیرگذار عوامل

ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب " وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای جمعی تأثیر گیریاندازه منظوربه

 رفت پیش گام پنج تا معادله حاضر، تحقیق در .شد استفاده گامبهچندگانه به روش گام رگرسیون از "وکار

 آن تعیین ضریب مقدار. گردید معادله وارد "هوش رقابتی" متغیر گام، نخستین در کهطوری به ،(10 جدول)

 افزایش 51/0 به را تعیین ضریب و شد معادله وارد " وکارفضای کسب " متغیر دوم، گام در. است 47/0 با برابر

 پس ،بود 55/0 با برابر این متغیر تعیین ضریب. شد معادله وارد " خلق محصول جدید" متغیر سوم، گام در. داد

 گام در و شد، 56/0 با برابر آن تعیین ضریب که شد معادله وارد "پذیریریسک" متغیر چهارم؛ گام در آن از

 بنابراین داد؛ افزایش 58/0 به راضریب تعیین  متغیر این و گردید معادله وارد "یلتهای دوسیاست" متغیرنیز  آخر

های وکار اعضای شرکتر نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبایستا تغییرات از درصد 58 طورکلی،به

های حاصل از تحلیل رگرسیون معادله رگرسیون و یافته .شودمی تبیین مذکور متغیر پنج توسطبنیان دانش

 (.10مربوطه در ادامه نشان داده شده است )جدول 

 

(5X)20/0- (4X)20/0( +3X)36/0(+2X)36/0( +1X)96/0 +60/31=Y 

 

ها نسبت به اصول مدیریت تداوم کتنتایج تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر ایستار اعضای شر -10جدول  

 وکارکسب

 گیرینتیجه

 یه با اجراکطوریبه ؛شده است لیها تبداز شالوده سازمان بخش مهمیکار به وتداوم کسب تیریمدامروزه 

 زین یاصلهای تیفعال تیهدا ییبلکه توانا ؛شودیم نیمأکارکنان ت تینه تنها رفاه و امن کارواصول تداوم کسب

بلکه به  نهیپرهز زییرطرح ندیفرآ کیرا نه به عنوان  وکارکسب ومتدا تیریمد بایدها د. سازمانیآیفراهم م

. با توجه به نوپا بودن این بحث در کشور مهم در نظر داشته باشند اریبهبود ارزش افزوده و بس ندیفرآ کیعنوان 

دولتی مرسوم، هدف از این پژوهش یا غیر های مختلف دولتیو عدم آشنایی فراگیر با اصول آن در سطح شرکت

  بوده است. امرای برای نشان دادن اهمیت و کارایی این گشودن دریچه

   B R 2R Beta t Ad2R Sig VIF Durbin Watson متغیر مستقل

   0001/0 -- -- -- -- -- 60/31 ضریب ثابت

  96/0 69/0 47/0 69/0 03/14 47/0 0001/0 00/1 (1X)هوش رقابتی 

 36/0 72/0 52/0 22/0 41/4 51/0 0001/0 12/1 65/1 (2X)فضای کسب وکار 

  36/0 74/0 55/0 23/0 20/4 55/0 0001/0 50/1 (3X)خلق محصول جدید 

  20/0 75/0 57/0 14/0 31/3 56/0 002/0 04/1 (4X)پذیری ریسک

  20/0- 76/0 59/0 16/0- 61/2- 58/0 010/0 92/1 (5X)های دولتیسیاست
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های محیطی مربوط ن، ویژگیبنیاهای دانشهای فردی اعضا در شرکتنظر به اهداف این پژوهش ابتدا ویژگی

ها، میانگین سنی اعضاء بر اساس یافته ی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.ها و عوامل زمینهوکار آنبه کسب

ارشد سطح تحصیالت در مقطع کارشناسی ،اءاعضسال است. اکثریت  5/36 های دانش بنیان حدودشرکت

تولید  در حوزه فناوری زیستی های کشاورزیشامل فعالیت ها مشغول آن بوده کههایی که شرکتدارند. فعالیت

تولید  ، تولید کود سازگار با مناطق خشک،شیمیاییهای غیرکشتولید آفت سنتز و ،های کشت بافتانواع نهال

مجاز بیولوژیک، مطالعه، تحقیق و بررسی در زمینه انواع کودهای شیمیایی، بیولوژیکی،  کلیه کودهای شیمیایی

در حوزه  های غیرکشاورزیی و فعالیتساخت و تولید ادوات و ماشین آالت سبک کشاورز، ارگانیکی

 ،یمیاییهای شمواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری، افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیکسخت

نویسی و برنامه ،کن برقی نیمه صنعتی و خانگیخرد تولید رینگ اسپورت، ،های پیش ساختهتولید ساختمان

 پرینتر فیالمنت و بعدی سه هایپرینتر های صنعتی،ساخت دستگاه، فناور انرژی خورشیدی ،خدمات اینترنتی

اند. اندازی کردهها را راهون تومان این فعالیتلیمی 500تا  100ها با سرمایه بین بعدی است که اکثریت آن سه

پذیری و عالقه به که مسئولیتایفرینی باالیی برخوردارند به گونهها از روحیۀ کارآنتایج نشان داد که شرکت

پذیری نشان دهندۀ ریسکهمچنین، ها ها به بهترین شکل را دارند. یافتهانجام کارهای گروهی و انجام فعالیت

ثباتی شرایط و تالش ذیری و عالقه به تغییر به رغم بیکه گرایش به خطرپبوده به نحویها شرکتمتوسط 

کار متوسط رو ور نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبایستا از نظرها حداکثری در هر فعالیتی را دارند. شرکت

کار خود را با اهمیت وبلزوم توجه به مدیریت ریسک در کسها  دهد شرکتبه باال هستند. این نشان می

 دانند.می

به  ؛ل جدید وضعیت خوبی دارندها از نظر خلق محصوهای محیطی نتایج نشان داد که شرکتبه لحاظ ویژگی

های داخلی و که به اهمیت تکنولوژی در خلق ثروت، تبلیغات، تنوع محصوالت و تجارب شرکتایگونه

ها از شرکت. کارشان در حد مطلوبی بوده استواثربخشی این اطالعات نیز در کسب خارجی واقف هستند و

اند توانایی ها درک کردهنظر فرآیند توسعه محصول در حد متوسط هستند که بیانگر این است که شرکت

ها به لحاظ هوش رقابتی در حد ثر است. شرکتوکارشان مؤه کسبتکنولوژیکی و موقعیت بازار در توسع

 لیتحلوهیتجزها در خصوص دهنده توانایی مناسب شرکتسط رو به باالیی هستند، این موضوع نیز نشانتوم

لحاظ  هستند. از هاآن دیتول یهاتیو ظرف بیمحصوالت رق ، شناساییبازار یهافرصت بینی، پیشبازار راتییتغ

ها از نظر مدت زمان انتظار شرکت. ها چندان مطلوب نیستکار برای شرکتوی، فضای کسباعوامل زمینه

وکار های کافی برای کسبان وثیقه، در دسترس بودن یارانه ها به عنوبرای دریافت تسهیالت، استفاده از دارایی

های دولتی سیاستدر واقع، سیس شرکت با مشکل مواجه هستند. های قانونی استخدام و فرآیند تأجدید، چالش

دهد همچنان دولت فاقد سیاست واحدی در قبال ر حد متوسط است که نشان میبنیان دهای دانشبرای شرکت

در نهایت، طبق نتایج رگرسیون  بهبود و پیشرفت دارد. بهنیاز  ،و عدم شفافیت ضوابط بودهبنیان های دانششرکت

ی پذیروکار، خلق محصول جدید، ریسکچندمتغیره، مشخص گردید که پنج متغیر هوش رقابتی، فضای کسب
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ها نسبت به اصول مدیریت تداوم درصد از تغییرات ایستار اعضای شرکت 58ای دولتی، جمعاً هو سیاست

کنند؛ لذا در راستای ایجاد تغییرات مطلوب در ایستار و نگرش اعضاء و صاحبان وکار را تبیین میکسب

هایی همچون هوش بر سازهوکار باید بنیان نسبت به بکارگیری اصول مدیریت تداوم کسبهای دانششرکت

پذیری و افزایش سطح بخشی در فرآیند تولید محصوالت جدید و نوآورانه، ارتقای قدرت ریسکرقابتی، تنوع

 های دولتی توجه نمود. حمایت
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