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 ییرر عصر حاضر منجرر هرت تغ   یوکارها کسب یطدر شرا ییرتغ
 & ,Sabokro, Tajpourدر نگرررآ هن ررا شرر ) ا رر     

Hosseini, 2018ینیکرارهفر  ین فرا ینی،کارهفر یخچة(. در تار 
از پژوهشرگرا  ااهرآ همر زآ ا ر  و از      یاریهت هراور هسر  

 ر   داد   ینی رت  کرارهفر   افرراد را هرت   تر ا   یمر  طریق ینا
 Fayolle & Gailly, 2008از  یکری  ینیکرارهفر  رو، یرن (. ازا

 یا   کت ت جت ا ا ر  یعناصر م م رش  و گسترآ ااتصاد
 ی،شرغ   یها فرص  یشفزاهت ه  م جب ا یردر چن   ال اخ

و  ی رح  رفرا) ااتصراد    یشو افرزا  یور رااه ، ه ب د ه رر) 
 ین(. هتچنKarimi et al., 2010جامعت ش ) ا     یاجتتاع

و  یرز) انگ یجراد ا یرق ط ر عتر ) ازطر  هت  زشیهم های ی فعال
 گراارد  یمثب  م یرها تأث نگرآ هر عت کرد افراد و گرو) ییرتغ
 Aguinis & Kraiger, 2009یرررا فراگ ج رر  ینهترر (. هررت 

 یرآ افرراد تتا  یرنسب  هت  را  ینیکارهفر هر یمبتن یها هم زآ
 & Jaafarدارنر     یر  وکرار ج   هغراز کسرب   یهررا  یشتریه

Rashid Abdul Aziz, 2008از  یهرردار  ه رر)  ج   ینهت (. هت
 یجراد هرت ا  یاهیوکارها در د ت هت کسب ینیکارهفر یها فرص 

 ,.Tajpour et al  کنر   یکتک مثروت  یجادو ا یرااهت ی مز

 ینیکرارهفر  هرر  یمبتن یها هم زآ یها از ر ال  یکی(. 2018
ت ینانر کارهفر هرای  یر  انجام داد  فعال یالزم هرا یزةانگ یجادا

در  یها نقرش م تر   (. دانشگا)Ledyaeva et al., 2008ا    
و  یرز) انگ ت اننر   یم یرادارن ، ز ینیکارهفر یها انجام هم زآ

 یر ی ش   هت افرراد ک   یآرا در تب  یالنشا التحص غرااه  فار
 & Askunدهنرر    یشافررزا ینانررتکارهفر هررای یرر در فعال

Yıldırım, 2011.) 
محر ر   دانرش  یها عن ا  شرک  هت یا هن دانش یها شرک  

هاشرن  ترا در هن را     یادگیرنر ) در تالآ هستن  کرت  رازما    
ء دنبرال ارتقرا   هرت  یو فررد  یص رت گروه شرک  هت یاعضا
(. Wang & Ahmed, 2003دانش خ د هاشرن     ی ت ل ی ظرف

 یهرا  فعال کرد  رش  و تح ل در شررک   یارزآ هرا یجادا

 یهرا  و در فررم  یجاده  ا   کت دانش را ا نیازمن  یا هن دانش
 یش(. هرا افرزا  Bouncken et al., 2019مخت ف مبادلت کننر    

 یرا ر اها در تع اد و ان اع، محص الت خالاانت د شرک  ینا
و  یرانری ا گراارا   یتدعر ت از  ررما   ین. هتچنر ش د یم ی )د
ا  گاار یتوکار و  رما نخبگا  کسب یمنا ب هرا ینةزم یجادا

ه د) ا    یرا در ا یا هن دانش یها شرک  یان از را) یجاز نتا
 Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2017 ا ررناد .)

اران     44صرآ  ا یاهالغ های یا  کش ر ازجت ت   یهاالد ت
انر از   هرنامة چ رارم و پرنجم ت  رعت و  رن  چشرم      ی،ا ا 

را جرز   یرا  هن حر زة ااتصراد دانرش    یکش ر هتگ  الة یس ه
 یرن در کش ر دانستت و گسترآ ا یرگاارم م و تأث های خشه

انر .   کش ر ارار داد) یا ت  عت یها هرنامت ی هخش را در اول 
ه بر د   یکراری، ع هافراد هاعث رفر  ینا یری م  را تا، یندرهت

 ای یهرا نظرام ااتصراد    ینظام هم زشر  ییو هتس  یهرم شغ 
  رعة در ت  یرگراار  رازن ) و تأث  یارهسر  یکرت عرام    ش د یم

 یساه اف منجرر هرت تأ ر    ین. تحقق اهاش  یاه اف کش ر م
طر ر عتر ) هرا حضر ر      ا   کت هرت  یانیهن دانش یها شرک 
 ی اهسررتن  هرر  یمحرر ر هررای یرر )ا یکررت دارا ینررانیکارهفر

 .ش د یم
 

 تعاریف و مفاهیم

در انجرام   یکرارهرد -یع تر  یهرا  هم زآ ی ها ت جت هت اهت
در ت  رعة   هرا  یر  فعال یرن و نقرش ا  ینانتکارهفر های ی فعال

را مؤ سرات   یا هن دانش یها شرک  ت ا  یکش ر م یااتصاد
ع رم و   یری افزا منظر ر هرم   دانس  کت هت یتعاون یا یخص ص

و  یحر ر، تحقرق اهر اف ع تر    م ثروت، ت  عة ااتصاد دانش
افرزودة   هرا هرا ارزآ   پرژوهش  یجنتا  ازی یو تجار یااتصاد

 یرر (. ماهSafaie et al., 2017فررراوا  مشررغ ل هسررتن    
 یری دانرش، دارا  یر   رت  مح ر  هرت  یرا  هن دانش یها شرک 

امرر نگررآ    ینو هتر  یافترت  ییرر تغ یانسران  یةو  رما یفکر
 & Azudin   کررد) ا ر   یجادرا نسب  هت گاشتت ا یمتفاوت

Mansor, 2018یرا  هن دانرش  یهرا  شررک   ج ر   هترین  (. هت 
 ,Sveiby  فروشرن   یهستن  کت دانش خ د را مر  ییها شرک 

هرت   یرا  هن دانش یها دانش، شرک  یری م  ی گا)(. از د1997
دانش و انتقرال    ازی یدانش پرداختت و هاعث غن ی ت ل یینتب

(. از Ahmadi et al., 2019  شرر ن  یمرر یدانررش و نرر هور
مناهع م م در هخرش   یا هن دانش های ها، شرک  دول  ی گا)د
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م ررم اثرگرراار هررر  یررروین یرر همرر زآ و اشررتغال و در ن ا
روزافرزو    یرآ. هرا پرا  شر ن   یشناختت م یگسترآ ااتصاد

 یعنری ه   یمنحقر  یامر  پ یدر ت  رعة ااتصراد   یع م و فناور
خر د   زیع م در جامعت ن هر یمبتن ین هور ی ت ل ی ظرف یجادا

 یرا  هن (. شررک  دانرش  Etzkowitz, 2006   ازد یم یا را نتا
 ی،فرهنگر  یهرا  از دانرش  یبیو انحبا  ترک یریکارگ هت ین فرا

کرت   هاش  یمختص هر صنع  م یها و دانش یهازار، تخصص
 ی،لحاظ ااتصاد هت هایی گااری یتهر  رما یرگااریمنظ ر تأث هت

 ,.York et al  ا ر   یر ار پا ی،لحاظ تجرار  ه شتن انت و هت

نسب   یشتریرش  ه ییم فق، ت انا هنیا  نش(. شرک  دا2016
 ینرة کتترر زم  ای یتها  رما ت ان  یم یعنیهت شرک  هالغ دارد، 

داشرتت   یتی راد) و ار    یهرا  نسب  هت شررک   یشتریرش  ه
 (.Terninko, 2018هاش   

 

 اهداف

 یهرا  هرا، دغ غرت   شرک  یرمانن   ا هت یا هن دانش یها شرک 
هرا   شررک   یندارن ، اما ا ینیهفر و ه ف ثروت یتجار ی،الم

و ارتقراء   یپژوهشر -یت  عة ع تر  یقتا ازطر کنن  یتالآ م
 یرن ثرروت کننر  کرت ا    یر  و کارهمر  ت ل  یچی )پ های یفناور

 یتجار یها شرک  یره ف هن ا ها  ا یم ض ع، تفاوت اص 
 یهر ف اصر    ین،(. هناهراNawzadSabir et al., 2019  ا  
پرژوهش    ازی یتجار یا ،هن دانش یها شرک  یریگ شکآاز 
و فنراور هر د) کرت     یرا  هن دانش یها و ت  عت در ح ز) یقتحق

 یجدانرش هرت نترا    یآتبر   ینر  فرا یرز ن  ازی یمنظ ر از تجار
 ی ریح زاد)، ی نق هاش  یوکار م کسب یها در هنگا) یااتصاد

 ،یهرت نر هور   یمراکز هم زش ج   ینهت (. هت1397 یثتی،و م
 یط. هن ا شراان یشن  یم  ازی ین )و ه ییگرا فرص  ی ،خالا

و  یع ر ی یخ ینیکارهفر ین کت فرا کنن  یرا هماد) م یو هستر
گسترآ فرهنر    یقو تش  یکو ها تحر ی ه ا  هت اجرا دره

 م ر ررا ، یو روانرر یروحرر یهمررادگ یجررادو ا ینیکررارهفر
و  سیهمر زآ امکرا  تأ ر    یقو کارکنا  را ازطر یا دانشج 

را در درو  مراکز فراهم هورن   یا هن دانش یها ت  عة شرک 
 Owoade, 2020گرف  کت هر ف   یجتنت ت ا  یم ین(. هتچن

 یرر تره یکررارهرد-یع ترر یهررا از مراکررز همرر زآ  یک رر

 یهرا  ا   کرت هت اننر  پرس از اتترام دور)     یهم ختگان دانش
هاشرن  و   ینمبتکرر، خرال  و کرارهفر    یخ د افرراد  م زشیه

 Norouzzadenاشتغال هردارنر     یجادمؤثر در ا ی  گامهت انن

& Rezaee, 2010.) 
 

 توسعة کارآفرینی

 ییررراتوکارهررا تغ کسررب یطم جرر د در محرر هررای یهشررفتگ
 یر  ج  یهرا  فرصر   یجادا   کت منجر هت ا ناپایر هینی یشپ

وکارهرا شر )    کسرب  یهرا یرااهت ی کسب ارزآ و مز یهرا
هررا خ ررق   ت انرر  یمرر ینی(. کررارهفرKantur, 2016ا رر   
در ه بر د   یاشتغال و درهم ، نقرش مرؤثر   ی ج  یها فرص 

 ,.Chitsaz et alافراد داشتت هاش    یشتیو مع یوضع ااتصاد

در رش  و گسرترآ   ینی(. ها ت جت هت نقش م م کارهفر2019
 یکرارهرد  یها هم زآ یقاز کش رها ازطر یاریهس ی،ااتصاد

 گاارنر   یاثرر مر   ینانترهفرکا های ی فعال نرخهر  ینانتو کارهفر
 Raposo & Do Paço, 2011 منظر ر ت  رعة    هرا هرت   (. دول

 یة ررما  ینانرت کارهفر یرفتارهرا  یرک تحر یرق ازطر ینیکارهفر
هم زآ  میا ، ین. دراکنن  یمنظ ر صرف م ینا یرا هرا یادیز

 یرفتارها یجترو یها را) ینتر از م م یکیعن ا   هت ینیکارهفر
هرا و   (. دانشگا)Ibidع محرح ش ) ا    در ج ام رهفرینانتکا

را در د ت ر کار خر د   یهم زش یها هرنامت یاریمؤ سات هس
هرت   یا دانشرج   یرک هن را تحر  یان  کت هر ف اصر    ارار داد)

انجرام ه    هرای  یستگیوکار و ت  عة دانش و شا شروع کسب
 تر ا   یمر  را رتا،  ین(. دراHarkema & Schout, 2008ا    
م اوم و هرداشرتن هرگ نرت    یها هم زآ دیجاکرد کت ا عن ا 

هرازار   یراز و ن یا و حرفت یرفنّیغ یها از رشتت یمصن ع یازامت
هرا   همر زآ  یرن ا ییشک فا  ببمجرب  های ینکار هت تکنس

و  یه  رشر  ااتصراد   یامر های پ ینترر  ش ) ا   کت از م رم 
از کشر رها ا ر .    یاریدر هسر  یدرهمر   ررانة م ر    یشافزا
ت  ررعت را عقررب  یررنا یفع رر یااتصرراد یج رران شررکالتم

(. Cullhaj, 2020  کنرر  یامررا مت اررف نترر   ،انرر ازد یمرر
 ینهرر کرارهفر   ییهسزا یرتأث یهم زش یها هرنامت ج   ینهت هت

 یکرت امکرا  خ داشرتغال     یش   افراد خ اه  داش . هنگرام 
 یرک عنر ا    ه  را هرت  ت انن  یم یای ،وج د ه افراد هت ینا یهرا
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(. در Axelsson et al., 2015  نر  کن یانتخاب م ن گیز یرمس
عنرر ا  هشررکار شرر     هررت یکررارهرد یهررا وااررع، همرر زآ 

وجر د   انجام در هرت  یها افراد ها ت جت هت هم زآ یا تع ادها
 ین(. هتچنر Mafukata, 2015  هاشر   یدر فرد م یز)هم   انگ

 یرری گ  بب ج ر   ی،هم زش یها و هرنامت ینانتنگرآ کارهفر
و مشارک   ینیکارهفر ی،تغال ت  خ داش هت شخصیو  یذهن

 ,Pihie & Bagheriخ اه  ش    ینهفر ارزآ های ی در فعال

 یکرردی را هرا رو  یهم زشر  یهرنامرت هرا   ج  ، ین(. ازا2010
 یهرا  کرت در ه  هرت شراخص    دهنر   یو فعال ارائت مر  یتدو  
 ییت انرا  یس،روآ تر ر  ی،مانن  ا رتان ارد هم زشر   یمخت ف

 هرای  یشرگا) هرا و هزما  ارگا)ک ینا ،م ر ا ، دع ت از کارهفر
ت جررت   یامکانررات کتررک هم زشرر    ینم جرر د و هتچنرر 

در  ی ررنت یکردهررای(. روValerio et al., 2014 شرر د یمرر
 ینر  فرا هرای  یر  اه رام و عر م احع   ینی،کرارهفر  یها هم زآ
(. Higgins et al., 2013  گیرنر   یمر  یر ) را ناد ینانرت کارهفر
ا) و ه ن مر ت  کارهردی ک تر  های )دور یگیرن ) فناور شرک 

نظرارت ه  هرگرزار    دهنر ) یرا تحر     م ردنیاز را در شررک  
. این روآ تح  عناوین دیگرری نیرز معرروف شر )     کن  یم

فرص  محالعراتی و   یها هت دور) ت ا  یجت ت م ا   کت از ه 
 ,Zheng, Xu, Chenهم زآ و تحصیآ در خارج اشار) کرد  

& Dong, 2017 .)ینیرهفرم م در هم زآ کا فاز اه ا یکی 
 ینانرت کارهفر هرای  یر  انجام داد  فعال یالزم هرا یزةانگ یجادا

 Ledyaeva et  هاشر   یمر  ی وکار ج  کسب یکشروع  یهرا

al., 2008یهررا  یا م جب اشت ینانتکارهفر یزةانگ ین(. هتچن 
 شر د  یمر  ینانرت کارهفر هرای  یر  و ت  رعة فعال  یساه اع، تأ 

 Cardon, Sudek, & Mitteness, 2009ع امرآ   ینترر   م(. م
 ی،ط ب ا تقالل ط بی، یقت ف :ان  از عبارت یز)انگ یجادمؤثر هر ا

 ,Acs & Terjesen  یو اجتتراع  یااتصراد  یر  کسرب م اع 

 یهرا  پرژوهش در حر زة همر زآ    یرات اده ی(. ها هرر 2013
 ی ةشر  یننظررا  چنر    از صراحب  یاریهسر  ی،کرارهرد -یع ت

هحررث  ی تررا ، ررخنرا  م ت ررتپرکررارهرد و م ردت افررق ازج
 ی،وکرار، محالعرة مر رد    طرح کسرب  یةت  ی، خنران ی،گروه

کارگرا)   ی،ع تر  یر  هازد ین،کرارهفر  یرک ت  رط   گرری  یمره
 ین،کررارهفر یرراتو مسرراهقت، دا ررتا  تجره یهرراز ی،هم زشرر

ت  ررعة  ینقررش در همرر زآ را هرررا  یفررایو ا  ررازی یتشررب
 (.Arasti et al., 2012ان    کرد) ییشنا ا ینیکارهفر

 
 

 فرینیمهارت کارآ

را  ینرا  شکسر  کارهفر  یرآ دال ینترر  از م رم  یکری  تر ا   یم
 هرا  ی هت ثتر ر ان   فعال یهرا یازم ردن یها ن اشتن م ارت

 یهررا هرنامررت رو، یررن(. ازاSabokro et al, 2018دانسرر   
هغراز و   یهررا  ینانرت کارهفر یهرا  م رارت  یدر را تا یهم زش

 رکت منجر دانستت  یضرور یامر ینیکارهفر های ی ت اوم فعال
 & Turker  شر د  یمر  یرا  هن دانرش  یهرا  شررک   یسهت تأ 

Selcuk, 2009هررت افرررادی  ینررا کارهفر یهررا (. اگررر م ررارت
  ربب من  هرت ارتقراء ه  هسرتن ،     هم زآ داد) ش د کت عالات

ه  کشر ر شر ) و م جرب     ترر  یعدر ت  عة هرچت  ر یعتسر
  کش رها عقب نتاننر  یراز  ا الت  ی ینتا در عرصة ه دش  یم
 Montoro-Sánchez et al., 2009    در واارع، ضرتن حرآ .)

هرخر رد هرا مسرائآ     ییمشکالت و مسائآ گاشتة خ د، ت انا
نر ،   یو راهکارهرا  هرا  یا ر  را داشتت و هرا اعترال     ی ج 

(. Hosseini et al., 2020روز هاشرن     هتچنا  کارهمر  و هرت  
و  ت  رعت  هررای  کننرر )  هینی یشافراد از ه ترین پ یها م ارت

 Alهسرررتن     یرا  هن دانرش  یهرا  پیشرررف  شرک  یررزا م

Mamun et al., 2019ترر ا  کررارهفرین هررررای   ین،(. هناهرا
وکار، هتبستگی هراالیی هرا تجرهرت و     هغرراز و انجررام کسب

وکرار دارد   مررتبط هرا کسرب    یهم زشر  یهرا  گاران   هرنامرت 
 Wajdi et al., 2019نانرت هرر   کارهفری یهرا  (. دانش و م ارت

ااتصرادی اثررر    یهرا  و ت  رعة هنگرا)   یان از افزایش نرخ را)
ت  رعة ااتصررادی و ه برر د      ربب مسرتقیم و مثب  دارد و 

خ اهررر  شررر   یررا هن دانررش یهررا کتررری و کیفررری شرررک 
 Vučeković et al., 2020  هم ختگرا    (. البتت صرنع ، دانرش

 یرن ر او دانشگا) ه دان  یحآ مشکالت خ د نت دانشگا) را را)
هم ختگرا  دانشرگا) را    دانش ،ت ان  ینظر ا   کت صنع  نت
 ت اننر ،  نتی یزصنع  و دانشگا) ن یجاب کن . دفاتر هتکار

 یهرا  همر زآ  کرت  ی . البترت درصر رت  نر مشکآ را حآ کن ینا
هتاهن  ها صنع  وارد هازار کرار   گسترد)در  ح   یکارهرد
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 Lace  شر د  یم یگانگیحال  ه ینا رفتن  ینه از  ببش د، 

& Rumbinaite, 2020). 
 

 دانش

رشر    یهررا  یاشار) هت نقش دانش و فناور یا هن ااتصاد دانش
م م ه د)،  یت  عة ااتصاد یدارد. دانش هت ار) هرا یااتصاد

و ارتباط ه  ها رش  ااتصرادی   ی گاشتت اهت یها اما در  ال
از ع امرآ ازجت رت    یرو هرت افرزایش ا ر . تعر اد مشخصر 

اوری، ج ررانی شرر   ااتصرراد، اهتیرر  دانررش  پیشرررف  فنرر
تخصصی، افرزایش هگراهی از اهتیر  دانرش هررای ت  رعة       
ااتصرادی یرک کشر ر و ایجراد مشراغآ ج یر  هرت ت  رعة 

کررت   دهر   ی. این رون ها نشررا  مر  ش ن  یااتصادی مره ط م
ااتصرراد دانشرری، اثررر مثبرر  دانررش در رشرر  ااتصرررادی را   

هرر   (. ااتصراد مبتنری  Arbabi et al., 2020  کنر   یت صریف م
طر ر   هرا و مرردم هرت    ا   کت در ه   رازما   تصادیدانش اا

تا هرت ت  رعة    ،از دانش هپردازن  یریگ مؤثر هرت ت لیر  و ه ر)
 ,.Olopade et al  هر رن   یتر ااتصادی و اجتتراعی مح  ب

 تر ا  فررراهم شر       ربب (. افزایش اهتیر  دانرش   2020
تررا ت  ررعة ااتصرادی و     ، دشر  یهیشتری هرای کشر رها مر 

مرؤثرتر در ت لیر     یهرا  عرضررة روآ  هاخ یش را  تتاعیاج
 هرای  ی )کاال و خ مات تق ی  کنن  و هت انن  هن را را هرت شر   

کتتر هت تع اد هیشرتری از مردم عرضت  های ینتمؤثرتر و ها هز
ا رتفاد) از دانرش هشرری و خالایر ،    هاکنن . ایجاد ثرروت 

ا تخراج و فرهوری   ی تو از ت لی  ثروت هت ای ی  تتط ر پ هت
مناهع طبیعی  بق  گرفتت ا   و دانررش تبر یآ هرت منبررع     

 ,.Salman et alهررای ایجراد ارزآ شر ) ا ر    ای ین )فزا

 یهرا  شررک   یرا  هن دانش یها شرک  ا اس، ین(. هرهت2020
و  یدانرش ضرتن    و خالق دانش هر د) و از دانرش   یادگیرن )

خر د   هرای  یو فنراور  حص التهرای ت  عة م (دانش هشکار
 ییهرا  هرت شررک    یشترمف  م ه ین. در وااع، اکنن  یا تفاد) م
دانش هرای  یریکارگ خ ق و هت ین هایکت از فرا کن  یاشار) م

و  یرزدی  یاطیرا   خ کننر   یوکار خ د ا تفاد) م کسب یشبردپ
 یهرا  همر زآ  یها ه ف ک ر  ج   ینهت (. هت1395هتکارا ، 

هتررا) هرا    ی ت ل ین و دانش در فرا رتم ا یجادکت ا یکارهرد

 هاشر   یمر  یو اجتتراع  یت  رعة ااتصراد   یاشتغال در را تا
 (.Broudy, 2017هتس  ا    

 

 فناوري

 داننر   یرا ن عی دانش کارهردی مر  یفال و هتکارانش فناور
هررا،  و د ررتگا) هالت ینکررت در االررب مصررن عاتی چرر   ماشرر

 Montiel  شر د  یب ر ر مر  هرا مت  احعات، محص الت و نظرام 

Campos, 2017    هرت   ی(. از دی گا) ا رتیفن راهینرز نیرز فنراور
اطالعات، تج یزات، فنر   و فراینر های الزم هررای تبر یآ     

(. Daniel et al., 2017  شرر د یمرر گفتررتهررت  ررتاد)  )ن رراد
و حفر    یور هرر ه بر د ه رر)    یقعت یاثر ی ج  های یفناور
(. Weaver et al., 2017شررک  دارد    یرک  یراراهت  یگرا) جا

فراینر  پیچیر ) و دشر اری ا ر  کرت در ه        یانتقال فنراور 
از یررک منبررع هررت گیرنرر ) جریررا  و انتقررال  یفنرراور یاجررزا

هین دو یرا چنر  شررک  در     ت ان  یم یفناور انتقال. یاهن  یم
یک کش ر یا دو یا چن  شرک  از کش رهای مخت رف اتفرا    

هرا   پرو  ازما  یةنظر سهرا ا(. Molaei et al., 2014هیفت   
و  ی هرت ر رت   ، تتایرآ یتکرار یفناور ها یفرع یو واح ها

 هرا  یفرعر  یهرا و واحر ها   نسب  هت  رازما  هیشتری  ترکزت
(. هنرراهراین، Blades, 2017داشررتن    یرتکررراریغ یفنرراور
و ی ت هعضری   هت ت ا  یرا م یهای گ ناگ   انتقال فناور روآ

،  یدهن ) و گیرنر ة فنراور   لاز ع امآ م م مانن  اه اف انتقا
کشر ر   یفنراور  هرای  یر  مر یریتی و ظرف  های یی ح  ت انا

 یگیرن )، ان ازة هازار در د ترس و  رع  تحر الت فنراور  
هرا م فقیر     ت انر   یمر  یکرد. این روآ در صر رت  خصمش

هپرایرد کارشنا را     یهترا) هاشر  کرت کشر ر دارای فنراور    
در مرکرز ت لیر      هسرتن  یکش ری کت هت دنبال انتقال فنراور 

مره طت و مسرتقر در ه  کشر رها مشرارک  فیزیکری داشرتت      
 (.Huang-Saad et al., 2018هاشن   

 

 بنیان هاي دانش انواع شرکت

هرای   هنر ی  د رتت  هرا اسش )  های انجام ها ت جت هت پژوهش
هرا   هنر ی  هنیا ، یکی از د رتت  های دانش متفاوت هرای شرک 

دهنر  هرت شرکآ زیرر      ئرت مری  هستت هت ه ف و خ ماتی کت ارا
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 :ا  
هرایی   ا رتارتا((: شررک   ن پرا   هنیرا    های دانرش  . شرک 1

 نفرر از کارکنرا    4الری   3تأ یس هستن  کت  اغ رب   تاز)
هرنر .   های شرک  را ج   مری  وا  فعالی  ص رت پار) هت

هرای ن پرا، متشرکآ از اعضرای      درص  هاالیی از شررک  
ه فشا  تب یآ های مخت ف ه د) کت  ع تی دانشگا) هیئ 
م جر د در تخصرص خر د هرت محصر ل       ینهای ن  ای )
 .ا  

هنیا  ت لی ی:  اهقت و تجرهرة خر هی در    های دانش . شرک 2
هرا   . شررک  دارن ت لی  محص الت و ارائت خ مات خ د 
هنیرا  ت لیر ی را    های  تتام معیارهای م ج د هرای دانرش 

هررای ت لیرر ی در وااررع  هررا هررم داشررتت هاشررن . شرررک  
هایی هستن  کت ح ااآ  ت  ال از  اهقة تشرکیآ    شرک

 و فعالی  شرک  گاشتت هاش .
ترین مشکالت   ازی: هزرگ هنیا  تجاری های دانش . شرک 3

 رازی   هنیرا ، در تجراری   دانرش های  و معضالت شرک 
. ا ر  وکرار خر د      کسرب یت و ضعف م یرالمحص 

هررای  حی  شرررک الکررارگرو) ارزیرراهی و تشررخیص صرر
و نظارت هر اجرا در معاون  ع تی و فناوری هنیا   دانش

هرایی کرت    ریا   جت  ری در تصتیتی ج یر  شررک   
 ر  ل  در رونر  فعالیر  و رونرق       ربب خ مات هن ا 

عنر ا    هرت شر د را   مری هنیا   های دانش وکار شرک  کسب
 کنن . تأیی  می ازی  هنیا  تجاری های دانش شرک 

صنایع مادر شرکآ  هنیا  صنعتی: در کنار  های دانش شرک . 4
ارزیراهی و   ةنام گرفتت و ها ت جت هت داشتن معیارهای هیین

هنیرا ،  راهقت و    هرا و مؤ سرات دانرش    تشخیص شرک 
 .دارن های صنعتی خ د  فعالی  ةکافی در زمین ةتجره

هرایی   هنیا  فراین ی و خ ماتی: شررک   های دانش شرک . 5
ا  ا هرت هریع عنر     ر شر ) از هن  یرا خر مات ارائرت    الکت کا
؛ ا ر   مر ر م ها یا خ مات االهنیا  نب د) و جزء ک دانش

هنیرا  را تج یرزات و    ها یا خ مات غیردانشالاگر این کا
ارزیاهی و  ةنام نن  کت حائز شرایط هیینکین هایی ت لی  افر

ت اننر  مر ر     می، هنیا  هاش  های دانش تشخیص شرک 
و  الت فیروزجرا)  هنیا  صنعتی را دریاف  کنن   عرب دانش

 (.1399هتکارا ، 
 

 بنیان هاي دانش هاي شرکت چالش

هرای   هرای شررک    ش ) چالش های انجام ها ت جت هت پژوهش
ع م اعتتراد میرا  کارکنرا  و ا راتی ،     ت ا   هنیا  را می دانش

ضعف خ ق ای ) و ع م تشرریک دانرش،  راختار نامنا رب     
جای دانشگا)  مح ر هت مراتبی و دولتی، دانشگا) هم زآ   س ت

کارهفرین، ع م ت جت هرت مالکیر  فکرری، نبر د یرک مر ل       
های مادی و معنر ی هررای    وکار منا ب، ضعف مش   کسب

 ت لی  و پرورآ ن هوری، نبر د یرک  رازکار منا رب هررای     
گیری یک حس تفاهم مثب ، کتب د  منا ب، ع م شکآ ةراهح

زما ، ع م هگاهی و اطتینا  کافی از منرافع و مزایرا، هزینرت،    
ی ناکرافی  ا  هررای نر هوری و  ر اد و م رارت فنّر     ع م اشتی

زم، پرایین  الوکار شرک ، فق ا  امنی   کارکنا ، روآ کسب
افزاری، رااه  ان  ،  افزاری و نرم  خ  فناوریه د   ح  

ا تفاد) انر   ت  رط مشرتریا ، حتایر  ناکرافی دولر  و       
کننرر گا  دانسرر   ا ررتفاد) انرر   ت  ررط شرررکا و عرضررت  

 (.1397،  م ه شی و کیاکج ری
 

 بنیان هاي دانش وکار عوامل مؤثر بر موفقیت کسب

شرامآ ع امرآ    یا هن دانش یها شرک  ی ع امآ مؤثر هر م فق
 یریتی،تجرهرت مر    یالت، ن،  رح  تحصر   ی ، جنس یفرد

م فق و  یها هم زآ، تجرهت یاتی،عت  یها  اهقة کار، م ارت
 ی،اران ن  ی   رن شررک ، وضرع    ینام فق(، ع امرآ شررکت  

 یحری (، ع امرآ مح یریتیمر   هرای  یژگری و و یر  )، مالکان از
هرر د  شرررک  و  یرااهرر  و انحصررار ری،  رراختار مشررت

(. هرت هراور   Rannikko, 2012شرک ( ا     یمکان ی م اع
 ی،را در  رت عامرآ اصر     ی پژوهشگرا ، ع امآ م فق یهرخ

 هرای  یژگری و ی،ا تفاد) از نر هور  یایفرد ه د  مزا منحصرهت
 تر ا   یمر  ینو شخص کارهفر یا هن انشوکار د کسب ی ازمان

(. شررک   Groenewegen & de Langen, 2012کررد    یرا  ه
نسب  هت شررک  هرالغ    یشتریرش  ه ی م فق ااه  یا هن دانش
 ینرة زم یرا کرار   یرویکتتر، ن ای یتها  رما ت ان  یم یعنیدارد، 
داشرتت هاشر     یتیار   یهرا  نسرب  هرت شررک     یشتریرش  ه



 یانبندانشیهاوشرکتیکاربرد-یعلمیهاآموزش

6 

 Epstein & Yuthas, 2017ی،تجرهرة کرار   یشتره یها (.  ال 
فعرال،   یراهی  ر خ ، هازار ابایر یراهبردها وتح یآ یتتجز

 یر ة عنر ا  ا  هرت  یوکار، ا رتفاد) از نر هور   داشتن طرح کسب
م رم   یعرام   یری،هت خحر کرد  و خحرپا یآوکار، تتا کسب

(. Brem, 2011  هاشر   یمر  یرا  هن شرک  دانش ی م فق یهرا
 یرر در م فق یررادیز یرتررأث یسررانان یررروین ین،هرررا عررالو)
 یرز زما  دارد. در ادامت ن ش ها گا یا هن دانش یوکارها کسب

 ینرا  کارهفر یر  گف  تع ر  هرت انجرام کرار در م فق     ت ا  یم
از  یاری(. تجرهرة هسر  Menkveld, 2012دارد   یادیز ی اهت
 یها فناور گاارا  یتو  رما یرا وکارها، م  کسب گاارا  یا هن

شر ) ا ر .    یهنر   و طبقرت  ییهن ا شنا را  ی هاال عامآ م فق
 ی،اصر   یمتر  یتع ر  اعضرا   ا رتراتژی،  یر )، ا ترتیرب،  ینه 

ت  ررعة  یرر منزلررة ع امررآ م فق هررت یرراهیتخصررص و هازار
 ,Chorev & Anderson  هاشر   یمر  یرا  هن دانرش  یها شرک 

 یکررد هرا رو  ییهرا  شررک   یر گا) طر ر گسرترد) د   (. هت2006
 انر   یرفتتمناهع شرک  را پا هر ینمبت ی گا)د یراًاخ یانیهن دانش

 Curado & Bontis, 2006 دانش را  یا هن دانش یها (. شرک
و  گیرنرر  یدرنظررر مرر یکمنبررع ا ررتراتژ ینتررر مثاهررت م ررم هررت
منراهع شررک     هرر  یمبتن ی گا)منجر هت گسترآ د را تا یندرا
گسرتردة   یر  (. فعالSporleder & Moss, 2002  شر ن   یمر 
 یهرررا یفع رر یااتصرراد یطنرراهع، در شرررام هررر یمبتنرر یرر گا)د

 & Garudا رر    بمنا رر یررا هن دانررش یهررا شرررک 

Kumaraswamy, 2005یدانشرر یرر گا)د ینررتزم یررن(. در ا 
 هرر  یمبتنر  یر گا) د یرق را ازطر ها ی شرک  امکا  ت  عة ااه 

 یررا (؛ زMalerba & Orsenigo, 2000  کنر   یمناهع فراهم مر 
هرا دانرش    ینراهتگ ن  یهرا ن ادهرا   کت  ازما  ر   ینظر م هت

 یر گا) د ج   ینهت (. هتLu, Tsang, & Peng, 2008هستن   
 یرن منراهع ا ر  و ا   هر یمبتن ی گا)د یتکامآ منحق یا هن دانش

 هرایی  ییدر منراهع و ت انرا   یشامآ تکامآ زمان ت ان  یروآ م
 ,Helfat & Peteraf  کنن  یرا حف  م یرااهت یایهاش  کت مزا

هرا در   پرژوهش  یشرینة ها ت جرت هرت پ   ی (. ع امآ م فق2003
شر )   یرا  ( نتا1  در جر ول   یاهن دانش یها راهحت ها شرک 

 ا  .
شک ی زودهنگام صر رت   کارهردی هت-های ع تی هم زآ 

ت ج ی  ت ان  تا ح  ااهآ هر اثرهخشی هیشتر می گیرد، عالو) می
وکرار هکاهر . در    های اجتتاعی شرروع یرک کسرب    از هزینت

هرایی را   کرارهردی م رارت  -های ع تی م زآوااع، افراد ها ه
 ازن ، یعنی از منراهع و زمرا     هم ختت و خ د را کارهم تر می

تر ج ی از   کنن . هخش ااهرآ  م ج د نتیجة هیشتری کسب می
ت ان  ها هم زآ منا ب کرارهفرینی در  رنین    ها می این هزینت

هرای انسرانی    پایین کاهش یاه . ها ت جرت هرت وجر د  ررمایت    
کرارهردی، اهتیر    -ت هرای هم زآ زودهنگام ع تیت ج ااهآ

های فعال در حر زة   ها هرای گرو) هر م ارت ریزی مبتنی هرنامت
منظر ر کراهش مشرکالت احتترالی      هنیا  هت وکار دانش کسب

هین ) و کتک هرت پیشررف  در تترام  رح ح کرامالً مشر  د       
کرارهردی مزایرای   -هرای ع تری   ج  ، هم زآ هتین ا  . هت

هزینة شکس  ها کسب تجرارب متعر د در    خاصی از کاهش
های فردی هرحسرب تجرهرت،    مشاغآ ک چک و ه ب د م ارت

افررزایش  ررح  دورنتررای فکررری هرررای هینرر ) و ه برر د     
هرا،   ش د. این م ارد در م رد  رازما   های ارتباطی می م ارت
هرای   ها و مشاغآ ناشی از خ داشتغالی افرراد در هخرش   هنگا)

کرارهردی  -هرای ع تری   آکنر . همر ز   غیرر تی صر   مری  
هرای   های شغ ی و م ارت ت ان  هر ایجاد اشتغال و فرص  می

اکن   کش ر  الزم ج   ورود هت هازار کار تأثیرگاار هاش . هم
کت ن هور ه د) و الزمة ه  وجر د   ا  نیازمن  ااتصادی پ یا 

هرای الزم هررای کرارهفرین شر   را      افرادی ا   کت ت انایی
اجرای هم زآ کارهفرینی ها اجررای   داشتت هاشن . متخصصا 

محالعات پژوهشی در زمینرة هرر ری ترأثیر  رایر متغیرهرای      
ارار دهنر .   م نظرهنیا  را  پیشرا  هر رش  شرک  های دانش

از ع امرآ     رع  عتآ یکی از ع امآ م م در ورود هت هازار
؛ انتخراب  ا ر  هنیرا    های دانش شرک  اص ی ت  عت و رش 

ترر از ه  مانر گاری و دوام    امرا م رم  تیم کاری م رم ا ر ،   
 اعضای تیم ا  .

ها از  را تا، شناخ  نقاط ا ت و ضعف هم زآ درهتین 
گرایری هرت انتخراب و     دی گا) کارفرمایا  هیانگر دی  تخصص

تر ا  گفر  ارائرت مفراهیم      هتچنرین مری   اشتغال افراد ا  .
کارهفرینی هت زها   اد) و ااهآ ف م شرایط یادگیری اعضرای  

ت را تس یآ کرد) ا  . ها ت جت هت اینکرت عر ام ی ماننر     نت ن
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هررای ت  ررعة یررک شرررک    رابررا و مشررتریا  جررز پیشرررا  
 ربب هرا شنا رایی رابرا      هترین  ان ، هرت  هنیا  عن ا  ش ) دانش

هنیرا  را هرت    های دانرش  ت ا  احتتال ع م م فقی  شرک  می
 ح ااآ ر ان .
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