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بنیان کشاورزي نسبت به اصول مدیریت تداوم هاي دانشدانش اعضاي شرکت
در استان کرمانوکارکسب

*3و مهسا فاطمی2مقدمرضائی، کورش 1دردرهمنصوره کاشف گنج

)14/06/1401؛ پذیرش: 22/02/1401(دریافت: 
چکیده

نه تنها وکارکه با اجراي اصول تداوم کسبطوريها تبدیل شده است. بهوکار به بخش مهمی از شالوده سازمانامروزه مدیریت تداوم کسب
را وکارها باید مدیریت تداوم کسبآید. سازمانهاي اصلی نیز فراهم میفعالیتشود؛ بلکه توانایی هدایت رفاه و امنیت کارکنان تأمین می

ریزي پرهزینه، بلکه به عنوان یک فرآیند بهبود ارزش افزوده و بسیار مهم در نظر داشته باشند. با توجه به نوپا نه به عنوان یک فرآیند طرح
هدف از مطالعه حاضر، تحلیلهاي مختلف دولتی یا غیردولتی مرسوم، رکتبودن این بحث و عدم آشنایی فراگیر با اصول آن در سطح ش

است. وکار کسببنیان مستقر در پارك علم و فناوري استان کرمان در ایران نسبت به اصول مدیریت تداوم هاي دانشاعضاي شرکتدانش
ها با داده.گردیداستفادههانفره از اعضاي شرکت218ها یک نمونه تصادفی دادهآورياي جمعبرو انجام گرفتمطالعه به روش پیمایش

هاي حاصل از تحلیل شد. یافتهSmartPLS2و SPSSافزارهاي سازي معادالت ساختاري بر اساس نرماستفاده از آمار استنباطی و مدل
مثبتی بر بهبود دانش نسبت به اصول وکار و هوش رقابتی تأثیر تحلیل علی نشان داد که ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب

ها دارند. همچنین متغیر خلق محصول جدید نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود دانش نسبت وکار شرکتمدیریت تداوم کسب
داوم هاي دولتی نیز اثر مستقیم بر دانش مدیریت تها مؤثر است. متغیر میانجی سیاستوکار شرکتبه اصول مدیریت تداوم کسب

ها عاملی مهم و تأثیرگذار خواهد بود.وکار دارد؛ لذا براي بقاي شرکتکسب
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مقدمه
شدیدونشدهبینیپیشتهدیدیکبالقوهصورتبهانسانی،خطاهايوتجهیزاتخرابیگیر،همههايبیماريطبیعی،بالیاي

عملیاتیفرآیندهايدرهاشرکتکهآنجااز. )1400بیگی و همکاران، (علمروندمیشماربهسازمانیکعملیاتتداومبراي
عواقبدلیلبهعالوه،به. کنندپیشگیريهاوقفهبروزازکهاستضروريهستند،روروبههاریسکباايفزایندهطوربهخود

اینتخفیفوکاهشبرهاوقفهبروززماندربایدهاسازمانمناسب،پاسخنداشتنصورتدرهاریسکاینازبرخیناگوار
غیرقطعیهايمحیطباانطباقبرايتالشدرمستمرطوربهبایدبقا،وپذیريرقابتحفظبرايهاسازمان. کنندتالشعواقب
کنندمیتجربهراهاناپایداريوهاوقفهها،سازمانمحیطی،زیستواجتماعیاقتصادي،پرتالطمهايدورهطولدر. باشند

شدت،نظرازتهدیدات. کندتحمیلسازمانیکبهرامختلفیتهدیدهايتواندمیهاوقفهاین.)1396(اصانلو و خادمی، 
ظرفیتدادندستاز. استمتفاوتجوي، فناوري اطالعات،بدسازمانی) شرایطبرونیاسازمانیدرون(بروزمنشأوتناوب
شرایطاقتصادي،رکودوجهانیمالیهايبحرانکنندگان،تأمینسويازمواددریافتدرتأخیردور،راهارتباطاتقطع

کهاسترخدادهاییازهایینمونهفقطمشتري،تقاضايدرتغییراتوقانونیاقدامات،)بورسبازارهايسقوط(بازارپرنوسان
همچون متفاوتیهايقالبدرتهدیدهاهمچنین،. باشدداشتهبزرگوکوچکهايسازمانبرايبارفاجعهپیامدهايتواندمی

).1395پور، ممیو(بهبودي دهدمیرخآتشفشانیهايفورانوسوزيآتشسونامی،لرزه،زمینگردباد،،طوفان
يهابر اقتصاد و سازمانیاکنون مبتن،ياو اقتصاد شبکهیتالیجیاقتصاد دسر گذاشتنسوم عصر اطالعات بعد از پشتموج

,Halawi(استانیبنکوچک دانش کوچک در توسعه هايشرکتکهدهدمختلف نشان میيهاکشوراتی. تجرب)2005
به انیبناقتصاد دانشيربنایز،نظرانو به گفته اکثر صاحبارنددینقش اساس،اشتغال مولدجادیو ايصادرونق اقت،يفناور

Massa(روندشمار می & Testa, يتر بودن و داشتن قدرت سازگارعالوه بر روانها بنگاهنیاتیو مزیژگیونیترمهم.)2009
Sanoubar(استهاو نوآورانه آنيریپذرقابتتیوضع،یطیمحریمتغطیبا شرا & Salmani, به کاروکسبتداوم .)2012

به،کاروکسبو توقفحوادثبامواجههدرمناسبواکنشارائهوریزيبرنامهبرايسازمانتاکتیکیواستراتژیکصورت توانایی
یندفرآیککاروشود. مدیریت تداوم کسبشده تعریف میتعیینپیشازقبولقابل سطحیکدرسازمانعملیاتتداوممنظور

ایناثراتی کههمچنینوانددادهقرارهدفموردراسازمانکهايبالقوهتهدیداتشناساییبهکهشدهمحسوب کلیمدیریتی
,Hiles(پردازد میگذارند،میکار وکسبهاي عملیاتبرشناساییصورتدرتهدیدات براي چارچوبیک. همچنین)2010

و برندشهرتذینفعان،سودازنگهداشتوحراستباعثکهدهدمیارائهمؤثرواکنشقابلیتباسازمانیارتجاعیقابلیتساخت
توجهباکاروکسبتداومفرآیندهايازبرخیاستممکناینکهوجودشود. بامیکنند،میایجادارزشکههاییفعالیتوسازمان

یکسانهاآندرايپایهمفاهیمولینمایند،تغییرمتفاوتشرایطدرسازمان،هايپیچیدگیووسعتفرهنگ،ها،مأموریتبه
.)1394(تاري و همکاران، است

ه کطوريبهشده است. لیها تبداز شالوده سازمانیناگسستنیکار به جزئوتداوم کسبتیریمد،کنونیافتهیتوسعهيایدندر
فراهم زینیاصلهاي تیفعالتیهداییبلکه توانا؛شودیمنیمأکارکنان تتینه تنها رفاه و امنوکار اصول تداوم کسبيبا اجرا

زيیرطرحندیفرآکیوکار را نه به عنوان کسبومتداتیریمدبایدها . سازمان)1400(جودي دمیرچی و همکاران، دیآیم
Mitchell(مهم در نظر داشته باشند اریبهبود ارزش افزوده و بسندیفرآکیبلکه به عنوان نهیپرهز et al., به عبارتی .)2011

بهمستمردستیابیازاطمینانآنهدفکهاستگرایانهکنشوجامعمدیریتیفرآیندیکوکار،کسبتداومدیریتدیگر، م
نیازموردکلیديمنابعهمهوقفهبیبودندسترسدرازطمینان، امدیریتاز این نوع است. هدفوکارکسبحیاتیاهداف

استتداوم مفهومبرجامعدیديبابازگشتدرتسریعنیزووقفهوقوعزماندروکارکسبهايفعالیتازپشتیبانیبراي
)Tammineedi, 2010.(

بهکمکبرايهابرنامهوهااستراتژيها،سیاستازحراستوسازيپیادهتوسعه،عبارت ازکاروکسبمدیریت تداومدر واقع، 
درتواناییاین. استسازمان از سویی دیگرآوريتابایجادمشکل و وقفه از یک سو و همچنینمدیریتبرايسازمانیک

کننده کمکوکار، کننده کسباثرات یک رویداد مختلازبهبودي پسومدیریتبهدادنپاسخسازي،آمادهجلوگیري از وقفه،
,Cohenاست ( ومداومفرآیندیکبلکهندارد،گسستهومشخصپایانوشروعیک،کارومدیریت تداوم کسب). 2006
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Rezaei-Moghaddam)استتکرارشونده et al., بهراوکارکسبتداومدارند،تريموفقهايکه تجربههاییسازمان. (2019
وکارکسبتداوممدیریتدرکههاییتکنیکجملهاز. کنندمدیریت میسازمان،مدیریتیهايشیوهبایکپارچهوصورت مداوم

کلیطورفاجعه. بهازپسبازیابیبرايریزيبرنامهووکارکسبریزي تداومبرنامهریسک،ارزیابی: ازعبارتندرودمیکاربه
شامل:استشناسیروشمرحلهچندینکار شاملوها در مورد فرآیند تداوم کسببینیپیش

ویندهافرآتداوم وبرنامه یکطراحی)3، هاآنکاروکسبتأثیراتوخطراتشناسایی) 2،کاروپروژه تداوم کسبشروع) 1
هاآنازاستفادهوهاآناثربخشیآزمایش) 5، شدهطراحیاقداماتاجراي) 4، مدیریتسیستمیکایجادبرايالزمهايرویه
Niemimaa).شده تعیینهايرویهوفرآیندهاطریقازاقداماتمداومروزرسانیبهونگهداري) 6و حوادثبراي et al., 2019)

,Herbane)نمود هاي زیر تعریف کار را بر اساس بخشوتوان مدل توسعه یافته تداوم کسببر این اساس می الف) :(2010
، وکارهاي مدیریت تداوم کسبطراحی استراتژي، د) ارزیابی ریسک، ج) محیطیآنالیز ، ب) وکاري مدیریت تداوم کسبمحدوده

.کاروزمایش و ارزیابی تداوم کسب، ز) آنگهداريسازي وآموزش پیاده، و) کاروطراحی طرح تداوم کسبه) 
پژوهشنتایجازياخالصهآن،تکاملسیر تاریخیومعرفیبررسی قرار گرفته و ضمنایران موردصنایعدروکارکسبتداوم
موادخودروسازي،شاملایرانصنایعازبخش مختلفسهدرمدیریتی،سیستماینبکارگیريروندمطالعهبارهدرگرفتهانجام

خصوص مواردي از ایندر).1393ارائه شده است (معبودیان و رضایی، غذاییمحصوالتونفتیهايفرآوردهوشیمیایی/ نفت
حاضر هايسازمانسويازشدهتجربهاختالالتتغییرات،شدتوسرعتصنایع،ایندرکاروکسبمحیطبرحاکمشرایطقبیل

تداوممدیریتسیستمویژهبهکار،وکسبتداومهايرهیافتبامدیرانآگاهیوآشناییمیزاننیزوبردهنامصنایعازیکهردر
يکارهاوکسبيداریعوامل مؤثر بر پایبررسزیناست. در سطح صنایع بزرگ و در سطح استانی گردیده بررسیکاروکسب
گذاريهیسرمازانیمتغیر م. بر اساس نتایج این مطالعه،)1396مقصودي، (ي صورت گرفته است بخش کشاورزدر خرد 

تواند به مدیران نتایج این پژوهش نظر به بومی بودن آن میدارد.يخرد کشاورزيکارهاوکسبياردیرا در پاریتأثنیشتریب
طیمح«تحت عنوان يگریپژوهش دکمک نماید.کاروکسبدر راستاي اتخاذ ایستاري پایا و بلندمدت و تثبیت مدیریت 

يارتقاهايکارراهکار ووکسبطیمحیابیارزیهدف اصلبا »داریبه توسعه پالینيآن در راستايارتقايکارهاکار و راهوکسب
.)1395پور، بهبودي و ممی(انجام گرفته است یشرقجانیدر استان آذرباداریبه توسعه پالینيآن در راستا

است. بر طبق هایی صورت گرفتههاي علم و فناوري کوچک و متوسط نیز پژوهشدر خصوص فرآیند توسعه نوآوري در شرکت
عنوان موتور هاي اخیر بهدر سالکهياگونهبهبنیان نقش حائز اهمیتی در رشد اقتصادي دارند هاي دانشاین مطالعات، شرکت

Silva)اند اصلی رشد اقتصادي قلمداد شده et al., مقاالتازاستفادهبايبهتردركبهدنیرسبا این حال تالش براي. (2016
Voelpelاست (گرفتههاي علم و فناوري صورت مورد پاركدرمنتشرشده et al., تی. عوامل مؤثر بر رشد و موفق)2004

رشد و يبرانهیزمجادیدر ايمؤثرنقش یطیمحطیکه دولت و شرااینجهینت.واکاوي شده است، یانبندانشيهاشرکت
توانها میکتشرنیکار در اوکسبتیریتداوم مديسازادهیبا پ).1394،تاري و همکاران(کنندیمفایها اشرکتنیاتیموفق

. مقوله مهم دیگرکردییبسزاکشور کمک و چه در سطحهاشرکتها و این سازماندرچه دیتولییو شکوفايباروربه
هاي علم و در پاركها آنيهایزه، روابط و انگینفعانجذب افراد و در نظر گرفتن ذیاجذب استعداد یمشخص کردن چگونگ

ابآنرتباطو اییجامعه دانشجویکبامجاورتدر يآورپارك علم و فناستقراریتاز اهمیحاکیج مطالعات. نتافناوري است
Cadorinاست برند شناخته شده یکبا المللیبینشبکه یک et al., 2017)(.

حال کمتر بهتاوکار وابسته است و بکارگیري اصول مدیریت تداوم کسبها به شناخت وهاي اقتصادي شرکتتداوم فعالیت
در یژهوبهبه طور کلی و هاي زیرمجموعه پارك علم و فناوريشرکتبا واکاوي دانش مدیران و اعضايرابطهدرايمطالعه

پرداختهمقولهاینبهسیستماتیکنگاهکلیطورثر بر آن و بههاي مؤکار و سازهوکسببه اصول مدیریت تداوم ،استان کرمان
وکار و همچنین مطالعه و سنجش این متغیر سازي متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسباعتبارسنجی و بومی. است

اساسبررچوب نظري این پژوهش شود. چاهاي نوآورانه و تازگی پژوهش حاضر محسوب میبنیان از جنبههاي دانشدر شرکت
ایستارپذیري،ریسککارآفرینی،روحیه(فرديمستقل شامل متغیرهايمتغیرهايکلیدستهسهبا افزودنهانگاشتهیشینهپ

متغیرهاي ،)رقابتیهوشمحصول،توسعهزمانجدید،محصولخلق(محیطیمتغیرهايو) وکارکسبتداوماصولبهنسبت
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وکار کسبتداوممدیریتاصولبهنسبتدانشوابسته شاملمتغیر ودولتیهايسیاستووکارکسبفضايمیانجی شامل
.)1نگاره(شکل گرفت

چارچوب مفهومی پژوهش-1نگاره 
پژوهشروش

هاي اعضاي شرکتآوري اطالعات الزم بین بوده و با استفاده از فن پیمایش به جمعکمیروش پژوهش این مطالعه، از نوع 
شامل کل اعضاي . جامعه آماري پژوهش پرداخته است1399ي استان کرمان در سال پارك علم و فناوربنیان مستقر دردانش

بنیان هاي دانشانجمن شرکتاساس آمار ارائه شده توسط بربنیان مستقر در پارك علم و فناوري استان کرمان که هاي دانششرکت
Krejcie(کرجسی و مورگانتصادفی جدول د و طبق نفر بو1630استان، & Morgan, - برآورد شد. جمعنفره 218اينمونه)،1970

در مورد موضوع پژوهشمطالعات نظرياین پرسشنامه با مرور صورت گرفت.پرسشنامه از طریقآوري اطالعات این پژوهش
و مطابق ) بنیاندانشيهاکار شرکتوکسبداريیدرباره پایمطالعاتکار و وتداوم کسبتیریهاي مرتبط با مداي از مدلمجموعه(

؛ تاري و 1396؛ اصانلو و خادمی، 1392؛ ایزدي، 1394مقدم،خواه و رضائیپژوهش طراحی گردید (وطنمفهومی چارچوبمتغیرهاي 
؛ 1393؛ سعیداوي و برادران، 1392؛ اژهن، 1395پور، ؛ بهبودي و ممی1394، یبخش؛ 1393؛ معبودیان و رضایی، 1394همکاران، 

,Herbane؛ 1393تقوا و یداللهی،  2010; Avey et al., 2006; Niemimaa et al., 2019; Folkers, 2017; Kato & Chroenrat,

2018; Clark, موافق (باالترین ي کامالًاي از گزینهدرجه5در قالب طیف لیکرت و در مقیاس هایی گویهبا متغیرهاي مدل . )1989
پس از طراحی پرسشنامه، روایی صوري آن با دریافت ) مورد سنجش قرار گرفتند. 1یازامتمخالف (کمترین ) تا گزینه کامال5ًیازامت

مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین پایایی، مطالعه بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیرازنظر اساتید 
علم و فناوري استان كبنیان مستقل از پارهاي دانش(شرکتنفري خارج از نمونه اصلی30راهنما انجام شد و یک نمونه پیش

ها محاسبه گردید که نتایج ي کرونباخ براي آنآوري گردید و ضرایب آلفاها توزیع و نظرات جمعانتخاب و پرسشنامه بین آنکرمان)
وکار در قالب خوداظهاري پاسخگویان نسبت به سطح دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبمتغیر آمده است.2در جدول 

در رونباخ مقدار ضریب آلفاي کهاي مطالعه راهنما نیزدهنده این متغیر سنجیده شد و طبق یافتههاي تشکیلآگاهی خود از مؤلفه
باالتر ازبایدتاري ضریب آلفاي کرونباخ اساس شاخص پیشنهاد شده براي مدل معادالت ساخ. براست94/0برابر با این متغیرمورد 

روحیه کارآفرینی-
پذیريریسک-
ایستار نسبت به اصول تداوم -

وکارکسب

هوش رقابتی-
فرآیند توسعه محصول-
خلق محصول جدید-

متغیرهاي فردي

متغیرهاي محیطی

وکارفضاي کسب

هاي دولتیسیاست

دانش نسبت به 
اصول مدیریت 

تداوم کسب و کار 

سازي و اجراپیاده-

بازنگري و حفظ-

نظارت-

ریزي ایجاد و طرح-
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پس از تأیید .استمذکور پیشنهاد شدهتمامی ضرایب باالتر از حداقل مقدار،باشد که براي متغیرهاي این پژوهش60/0مقدار 
SmartPLS2وSPSSافزار ها با استفاده از نرمدر نهایت دادهو آوري شدها جمعامههاي پژوهش با تکمیل پرسشن، دادهمهپرسشنا

) SEM(چنین مدل معادالت ساختاري هم، تحلیل عاملی تأییدي وها از آمار توصیفیي تحلیل دادهبرامورد تحلیل قرار گرفت.
استفاده شد.

متغیرهاي پژوهشضرایب آلفاي کرونباخ -1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخمتغیرها

67/0ي کارآفرینیروحیه
67/0پذیريریسک
90/0وکارتداوم کسباصولبهنسبتایستار
90/0جدیدمحصولخلق

90/0محصولفرآیند توسعه
90/0هوش رقابتی

76/0کاروکسبيفضا
84/0یدولتهاياستیس

94/0وکارتداوم کسبتیریدانش نسبت به اصول مد

یابی به روش حداقل مربعـات جزئـی اسـتفاده شـده     اي هاالند، براي مدلمرحلههاي پژوهش، از روش دوبه منظور تجزیه و تحلیل داده
گیري از طریق پایایی و روایی و مرحله دوم شامل تعیـین مـدل سـاختاري از طریـق تحلیـل      است. مرحله اول شامل تعیین مدل اندازه

گیـري  هاي برازندگی، ضرایب تعیین و تحلیل مسیر است. در مرحله اول از برآورد روایی و پایایی به منظور بررسی مـدل انـدازه  خصشا
نماینـد. در واقـع، تحلیـل    ها با یک ساختار عاملی معـین را بررسـی مـی   هاي تأییدي هماهنگی دادهکه روشطوريشود؛ بهاستفاده می

کنـد. در مرحلـه دوم از تحلیـل مسـیر     انـد را بررسـی مـی   هایی که براي معرفی متغیرها برگزیـده شـده  یهعاملی تأییدي شایستگی گو
.)1400مقدم و معصومی، (رضائیشودهاي برازش مدل و ضریب تعیین براي بررسی مدل ساختاري استفاده میشاخص

افزارهـاي لیـزرل، ایمـوس) فاقـد     کواریـانس محـور (نـرم   سازي معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی بـرخالف روش  مدل
هـاي گـردآوري شـده اسـت. ایـن امـر بـه        هاي برازش مدل مبتنی بر کاي دو، براي بررسی میزان مطابقت مدل نظري بـا داده شاخص

انـد،  توسـعه یافتـه  هاي برازش که به همراه این رویکرد بنابراین شاخص؛ محور روش حداقل مربعات جزئی بستگی داردبینماهیت پیش
اسـت.  Gofو یـا شـاخص   (Communality)هاي افزونگـی  بینی متغیرهاي وابسته، مانند شاخصمربوط به بررسی کفایت مدل در پیش

سازي معادالت ساختاري واریـانس محـور یـا همـان روش حـداقل      در واقع پژوهشگران، از یک چارچوب واحد براي برازش آزمون مدل
اند که عبارتند از:مودهمربعات جزئی پیروي ن

انعکاسی یا ترکیبی(Outer Model)گیري (مدل بیرونی) ارزیابی مدل اندازه- 
(Inner Model)آزمون مدل ساختاري (مدل درونی) - 

ها و بحثیافته
شود؛ در پژوهش حاضر محسوب میوابستهوکار به عنوان متغیر با توجه به اینکه متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب

ریزي، د و طرحهاي چهارگانه ایجاتر از این مفهوم ضمن ارائه آمار توصیفی متغیر مذکور، سازهابتدا در راستاي ارائه تعریف شفاف
حاصل از تحلیل هاياند. سپس یافتههاي موردسنجش در هر سازه معرفی شده، نظارت و بازنگري همراه با گویهسازي و اجراپیاده

وکار آورده شده است. در نهایت نیز طبق هاي متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبط به سنجش گویهعاملی تأییدي مربو
مدیریت تداوم نسبت به اصولعوامل مؤثر بر دانش شناساییهدف اصلی مطالعه، نتایج مربوط به مدل معادالت ساختاري در زمینه 

.ارائه گردیده استهاي مورد مطالعه رکتوکار در شکسب
کاروش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبدان
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) 2هاي مورد مطالعه (جدولکار اعضا در شرکتوتداوم کسبهاي حاصل از توزیع فراوانی میزان دانش نسبت به اصول مدیریتیافته
با توجه به طیف است،16/48کارواصول مدیریت تداوم کسبریزيایجاد و طرحشداننظرها از شرکتمیانگین دهد که نشان می

میانگین متوسطی کار ووم کسباصول مدیریت تداریزي بنیان از نظر ایجاد و طرحهاي دانشدهد که شرکت)، این نشان می69- 26(
وکارکسبطرحپایشهاي گویه،3که بر اساس نتایج حاصل از جدولگرفته شدگویه مدنظر قرار 14دارند. براي بررسی این متغیر 

)، 15/3(بحران کارآمدمدیریتاصول)، 11/3(وکار کسببهخسارتکاهشراهکارهاي)، 06/3(آزمایشیصورتبهموردنظر
مشکل بروزصورتدرشرکتاقتصادياصلیکارکردهايتعیین،)15/3(وکارکسبدروقفهازناشیاثراتبامقابلهراهکارهاي

مهمهايفعالیتبندياولویتو، شناسایی)33/3(شرکتحیاتیهايفعالیتدرگیردرکارکناننیازموردآموزشانواع،)22/3(
بیبه ترت)39/3(آنروزرسانیبهووکارکسبهايپروژهبرايجزءبهجزءومناسبعملیاتیریزيبرنامهیکو وجود)39/3(اقتصادي

کاروهمکاريروحیه)، 03/4(کاروکسبتیکارشناس خبره در موفقيروینقش نهمیتااند، اما میانگین متوسطی داشتهرتبه
کنندگانمصرفنیازدرآیندهتغییراتبینیپیشوشناختبرايریزيبرنامهدرمهارت)، 95/3(اثربخشنیرويجذبدرگروهی

کسب)، 59/3(سودآوريبهرسیدنبرايموجودوکارکسببهبودیـاجدیـدوکـارکسـبتأسیسبرايمختلفشرایطدرك)، 64/3(
یب به ترت)50/3(شرکتهايفعالیتهدایتوصحیحریزيبرنامهو )57/3(تصمیماخذازقبلموضوعیهرمورددرالزماطالعات

اند.رتبه نسبتاً باالیی داشته
باکهاست38/40بابرابرمطالعهموردهايشرکتدرکاروتداوم کسبي و اجراي اصول مدیریت سازدانش پیادهمیزانمیانگین

،2جدولهايگویهگرفتننظردربا. استدر این خصوص هاشرکتمتوسطدانشدهندةنشان) 60- 12(متغیراینطیفبهتوجه
کاروطرح کسبارائهوتهیهچگونگیوکار،کسبطرحیکنوشتنخالقانه،هايایدهارائهبهنسبتشرکتاعضايترغیبراهکارهاي

را49/3و 56/3،50/3،50/3میانگینترتیببهبازاربهمربوطاطالعاتمستمرجستجويمشابه وهايطرحبهنسبتنوآوريداراي
هافعالیتبودنصرفهبهمقرونمیزانهايویژگیهاشرکتاعضاي کهاستاینبیانگرتوصیفیهايیافته. انددادهاختصاصخودبه
هايپروژهبرايمتمرکزسازمانیساختار،)40/3=میانگین(مطلوبمدیریتیطرحيمرحلهبهمرحلهاجرايشیوه،)44/3= میانگین(

انسانیمنابعوریسکزمان،مدیریت،)33/3=میانگین(مدیریتیوگیريتصمیمهايمهارتانواع،)36/3=میانگین(وکارکسب
هاياستانداردنظرازهاشرکت. دارندرا) 21/3=میانگین(موردنیازمنابعوسرمایهتأمینهايروشباآشنایی،)28/3=میانگین(

وکارکسبازبیمهحمایتهايشیوهنظرازهمچنین.هستند) 17/3(پایینیمیانگیندارايوکارکسبتداومطرحسازيپیاده
.دارنددیگرهايگویهبهنسبت) 07/3(تريپایینمیانگین

درنظارتمیانگین،2جدولاساسبر. گرفتقرارمدنظرگویه11کارونظارت بر اصول مدیریت تداوم کسبدانشبررسیبراي
نظارت نظرازهاشرکتکهگفتتوانمی) 55- 11(متغیراینطیفبهتوجهباکهبوده87/36مطالعه،موردبنیاندانشهايشرکت

هايبررسینظرازهاشرکتکهاستاینبیانگرهمچنین هایافته. هستندباالبهرومتوسطحددرکارومدیریت تداوم کسببر اصول 
بههاطرحرینظر طرح خود با سامورديهاونگی تطبیق مهارتگچوتوسعهحالدرمحصولمداومارزیابیچگونگی،مالیواقتصادي

توسعهدربازارموقعیتارزیابیکهاندشدهمتوجه هاشرکتبه عبارتیهستند44/3و65/3،47/3میانگینباالتریندارايترتیب
درکاريجدیدهايروشانواع،بازاریابیهايمهارتانواع،وکارکسبضوابطوقوانینانواعهايگویهواستمؤثروکارشانکسب

ارزیابیمختلفهايشیوه،تجاريطرحیکساختاربنديينحوهوتهیهاصول،کارومحیطی کسبزیستمشکالتشرکت، انواع
به،شرکتکارياصولوچارچوببررسیبرايشفافومدونايبرنامهتدوینوتهیهشرکت، چگونگیاجراییمدیرانفعالیت
میانگینوکارکسباصولوهافعالیتازايدورهبررسیونظارتچگونگیمیزانگویهاما؛ استداشتهرامطلوبیمیانگینترتیب

.استداشتههاگویهسایربهنسبت70/2کمتري
میانگین،2جدولاست.بنیاندانشهايشرکتکار وکسبدانش نسبت به اصول مدیریت تداومیکی از ارکانبازنگري و حفظ،
رسدمینظربه،)15- 3(متغیراینطیفبهتوجهبا. دهدمینشان21/10برابررامطالعهموردهايشرکتبیندربازنگري و حفظ

شدهبرآورد24/3تا50/3بینبررسیموردهايگویهايرتبهمیانگین.هستندباالبهرومتوسطحددربازنگري از نظر ها شرکت
ها با شرکتکهاستاینبیانگرتوصیفیهايیافتهاز سوي دیگر، .است) 50/3(کارآفرینیدانشبهمربوطمیانگینبیشترین. است
دارند.نسبیشده آشناییریزيبرنامهگیريگزارشومستندسازيو چگونگیوکارکسبيچرخهانواع
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بنیانهاي دانشوکار شرکتکسبتداوممدیریتتوزیع فراوانی میزان دانش نسبت به اصول-2جدول 

سازه
تداوممدیریتدانش نسبت به اصول

وکارکسب
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

ايمیانگین رتبه درصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدفراوانی

ریزيطرح

ــ   ــرات ناش ــا اث ــه ب ــاي مقابل ــه در یراهکاره از وقف
48/1163/71417/64533/2448/116/3کاروکسب

29/0308/131253/57548/2472/315/3کارآمد بحرانتیریمداصول
29/0399/171268/57331/15183/811/3کاروکاهش خسارت به کسبراهکارهاي
29/011511150864/3987/339/3يمهم اقتصاديهاتیبندي فعالو اولویتشناسایی

شرکت در صورت ياقتصادیاصليکارکردهانییتع
29/0216/913361495/2213622/3بروز مشکل

در ریگآموزش موردنیاز کارکنان درانواع
29/03717754/34956/4391/433/3شرکتیاتیحيهاتیفعال

29/0351/161287/58529/2315/006/3یشینظر به صورت آزماوکار موردطرح کسبپایش
0053/21119/50898/4013650/3در شرکتيهاتیفعالتیو هداحیصحزيیربرنامه

تیکارشناس و خبره در موفقيروینقش نهمیتا
0053/2442/201085/49612803/4کاروکسب

رويیدر جذب نیو کار گروهيهمکارهیروح
0072/3456/201177/53495/2295/3اثربخش

ینیبشیبراي شناخت و پيزیردر برنامهمهارت
0091/472331253/57125/564/3کنندگانمصرفازیدر نندهیآراتییتغ

کـار وکسـبسیمختلف براي تأسطیشرادرك
به دنیکار موجود براي رسوبهبود کسبـایـدیجد

سودآوري
0087/3749/331345/6129/059/3

جزء بهمناسب و جزءیاتیعمليزیربرنامهکیوجود
00202/9109507233178/739/3آنیرسانروزوکار و بهکسبيهابراي پروژه

کسب اطالعات الزم در مورد هر موضوعی قبل از 
00197/8716/321124/51163/757/3اخذ تصمیم

69:نهیشیب26:نهیکم70-14طیف: 16/48میانگین کلی: 
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2ادامه جدول 
درصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدفراوانی

سازه
تداوممدیریتدانش نسبت به اصول

وکارکسب
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

ايمیانگین رتبه درصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدفراوانی

سازيپیاده

29/048/1956/431158/5229/050/3وکارطرح کسبکینوشتن 
شرکت نسبت به ارائه يترغیب اعضاراهکارهاي

به محصوالت لیتبدتیکه قابلياخالقانهيهادهیا
دارنددیجد

0087/3941/431013/46159/656/3

0053/21292/59831/3815/036/3وکارکسبيهامتمرکز براي پروژهیسازمانساختار
53/2264/1110450749/3348/121/3ازیو منابع موردنهیسرمانیهاي تأمبا روشییآشنا
یتیریطرح مديمرحلهبهمرحلهياجراشیوه

29/072/31215/55769/34125/540/3مطلوب

وکار در سازي طرح تداوم کسبپیادههاياستاندارد
29/0331/151085/44744/2215/017/3ها/شرکتسازمان

29/0183/810950826/3772/333/3یتیریو مدريیگمیهاي تصممهارتانواع
29/0106/41436/65495/22144/628/3یو منابع انسانسکیزمان، رتیریمدموضوعات

29/0308/131383/63461/2129/007/3وکاراز کسبمهیبتیهاي حماوهیش
00241198457233241144/3هاتیصرفه بودن فعالمقرون بهزانیم

00197/8898/40937/42178/749/3جستجوي مستمر اطالعات مربوط به بازار
يوکار داراکسبطرح کیتهیه و ارائه چگونگی

00125/51013/46884/40178/750/3مشابهيهانسبت به طرحينوآور

56بیشینه: 22کمینه: 12-60طیف: 38/40میانگین کلی: 
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2ادامه جدول 
درصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدفراوانی

سازه
تداوممدیریتبه اصولدانش نسبت 

وکارکسب
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

ايمیانگین رتبه درصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواندرصدفراوانی

نظارت

ریموردنظر طرح خود با سايهاونگی تطبیق مهارتگچ
0053/21292/59677/301788/744/3هاطرح

29/0125/51234/56792/3629/030/3يطرح تجارکیيساختاربندو نحوههیتهاصول
29/0144/6864/391158/5215/065/3یو مالياقتصاديهایبررس
00308/13975/44769/34159/634/3یابیبازاريهامهارتانواع
29/0308/13922/42677/30274/1239/3وکارو ضوابط کسبنیقوانانواع
مدیران اجرایی تیهاي مختلف ارزیابی فعالشیوه

29/0346/159845773/3572/324/3شرکت

يمدون و شفاف براياتهیه و تدوین برنامهچگونگی
29/0163/710950807/3611527/3شرکتيچارچوب و اصول کاریبررس

ها و اصول تیاز فعاليادورهینظارت و بررسچگونگینظارت-ادامه
29/0331/159644769/3411527/2وکارکسب

29/0178/71052/48139/28312/1447/3مداوم محصول در حال توسعهیابیارزچگونگی
29/0221/101138/51658/29163/732/3در شرکتيکاردیجديهاروشانواع
48/1293/131071/49701/3287/322/3وکارکسبیطیمحستیزمشکالت انواع

55بیشینه: 15کمینه: 55- 11طیف: 87/36میانگین کلی: 

بازنگري
0087/31085/498539178/750/3ینیدانش کارآفر

00399/17922/42826/3753/224/3وکارکسبچرخهانواع
00144/61032/47879/39144/646/3شدهيزیربرنامهيریگو گزارشيمستندسازچگونگی

15:نهیشیب7:نهیکم3-15طیف: 21/10میانگین کلی:   



87-105صص1401/ 1/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

96

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

تحلیل رابطه همبستگی بین متغیرهاي پژوهش
از ضریب وکارتداوم کسبتیریدانش نسبت به اصول مدبراي بدست آوردن رابطه بین متغیرهاي مستقل و میانجی با 

ش نسبت به اصول پذیري و دانگردد بین ریسکمالحظه می،3که در جدول طورهمانهمبستگی پیرسون استفاده شد. 
-با افزایش میزان ریسکبه عبارتی؛)=008/0p= ،18/0r(داري وجود داردکار رابطه مثبت و معنیومدیریت تداوم کسب

داري یابد. همچنین همبستگی مثبت و معنیکار نیز افزایش میوا نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبهپذیري، دانش شرکت
وکار کسبش نسبت به اصول مدیریت تداومکار و دانور نسبت به اصول مدیریت تداوم کسببین ایستا01/0در سطح احتمال 
نسبت به اصول مدیریت کار، دانش وء نسبت به اصول مدیریت تداوم کسباعضابا افزایش ایستار که طوريبهوجود داشته است؛

نشان داد که بین ،3یابد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول نیز افزایش میبنیانهاي دانشکار در شرکتوتداوم کسب
داري وجود رابطه مثبت و معنینیز ها کار آنوش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبا و دانهشرکتدر خلق محصول جدید 

وکار، تالش و ا نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبهبه این معنا که با افزایش سطح دانش شرکت.)=01/0p= ،34/0rدارد (
ان داد که بین فرآیند توسعه محصول و همچنین نششود. نتایجتولید محصوالت نوآورانه و جدید نیز بیشتر میانگیزه براي 
از سوي .)=01/0p= ،60/0rداري وجود دارد (کار رابطه مثبت و معنیوا نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبهدانش شرکت

کاروا نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبهی و دانش شرکتهوش رقابتحاکی از آن است که بین ،3اطالعات جدول دیگر، 
یعنی هر چه میزان تالش در جهت بکارگیري هوش رقابتی افزایش ؛)=01/0p= ،68/0rداري وجود دارد (رابطه مثبت و معنی

.شودیمکار نیز بیشتر وت تداوم کسبیزي نسبت به اصول مدیرها اعم از کشاورزي و غیرکشاوریابد، دانش شرکت
ا نسبت به اصول مدیریت هکار و دانش شرکتوداد که بین فضاي کسبنشان 3جدول نتایج همبستگی پیرسون در در نهایت، 

ها حاکی از آن است که بین همچنین یافته.)=01/0p= ،47/0rداري وجود دارد (رابطه مثبت و معنینیز کار وتداوم کسب
01/0p= ،54/0ارد (داري وجود دکار رابطه مثبت و معنیوش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبهاي دولتی و دانسیاست

r=(.بنیان بیشتر شود، دانش هاي دانشهاي دولتی مرتبط با شرکتها، ضوابط و رویههر چه آگاهی از پیچیدگیکهطوريبه
یابد.وکار افزایش میا نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبهشرکت

کارووم کسباصول مدیریت تداهاي پژوهش با دانش نسبت به متغیریننتایج همبستگی پیرسون ب-3جدول
)p(داري سطح معنی)r(ضریب همبستگی متغیر

18/0008/0پذیريریسک
63/00001/0وکارایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب

34/00001/0خلق محصول جدید
60/00001/0فرآیند توسعه محصول

68/00001/0هوش رقابتی
47/00001/0وکارفضاي کسب

54/00001/0هاي دولتیسیاست

کاروش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبیدي متغیر دانتحلیل عاملی تأی
وکار گیري متغیر مکنون دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبهاي مورد استفاده در شکلبه منظور ارزیابی نقش نشانگر

دوم و با استفاده از سازي، نظارت و بازنگري) از روش تحلیل عاملی تأییدي مرتبهطراحی، پیاده(متشکل از چهار سازه
-هاي مربوط به مؤلفهاز گویههرکدامدهد که ) استفاده شد. در واقع این آزمون نشان میSEMسازي معادالت ساختاري (مدل

کننده صفت مکنون خود هستند. بینیوکار تا چه حد به درستی پیشهاي متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب
روایی همگرا و روایی گیري سه معیار پایایی،اندازهبراي بررسی برازش مدلآورده شده است.2نگارهافزار در قالب خروجی نرم

.مدل اولیه رسم گردید، SmartPLS2افزار گیري در نرمسازي مدل اندازهدهشده است. بعد از پیاواگرا استفاده 
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وکارگیري دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبمدل اندازه- 2نگاره

ینبددر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج مشابهی دارد. اجراگیري در صورت سازد که ابزار اندازهیا قابلیت اعتماد مشخص میپایایی
که اگر محقق پرسشنامه خود را دوباره و یا به صورت موازي اجرا کند و نتایج هر دو یکسان باشد، پرسشنامه از پایایی کامل یمعن

پذیرد.صورت می،بررسی ضرایب بارهاي عاملی، ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبیشاملاز سه طریقبرخوردار است. پایایی
با آن عامل محاسبه (سازه)یک عامل(گویه)بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی سؤاالتضرایب بارهاي عاملی:(الف) 

شود، مؤید این مطلب است که واریانس بین عامل و سؤاالت آن از واریانس خطاي 4/0شوند. اگر این مقدار برابر یا بیشتر از می
ي ، مقادیر بارهاي عاملی نشانگرها4گیري قابل قبول است. در جدول گیري آن عامل بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهاندازه

ها در تحلیل عاملی تأییدي آورده شده است.داري آنو سطح معنیهاسازههر یک از 
، ضرایب بارهاي عاملی مربوط 4. در جدول است4/0مقدار مالك براي مناسب بودن ضرایب بارهاي عاملی، طورکه عنوان شد، همان

برخورد 4/0با بارهاي عاملی کمتر از هاییسؤالي مدل، به که پس از اجرادر صورتیبیشتر شده است. 4/0هاي مورد نظر از به عامل
حذف گردد.سؤالآن ضروري است که، شود
االت، نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب ؤاز سنجش بارهاي عاملی سپس:(Composite Reliability)آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی(ب) 

رسد.ها میعاملآلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 
گردد. اي مناسب براي ارزیابی پایداري درونی محسوب میاین معیار، معیاري کالسیک براي سنجش پایایی و سنجهآلفاي کرونباخ:

گیري است. اندازهرود، پایداري درونی مدلکه یکی از مواردي که براي سنجش پایایی در تحلیل عاملی تأییدي به کار میطوريبه
شده بین عامل و سؤاالت دهنده میزان همبستگی عامل و سؤاالت مربوط به آن است. مقدار باالي واریانس تبییننشانپایداري درونی 

نشانگر 6/0مقدار آلفاي کرونباخ باالتر از دهد.گیري مربوط به هر سؤال، پایداري درونی باال را نتیجه میآن در مقابل خطاي اندازه
پایایی قابل قبول است.

) PLSها است، روش حداقل مربعات جزئی (که معیار آلفاي کرونباخ یک معیار سنتی براي تعیین پایایی عاملآنجااز ترکیبی:پایایی
رود. برتري این معیار نسبت به آلفاي کرونباخ در تري نسبت به آلفاي کرونباخ به نام پایایی ترکیبی به کار میبه عنوان معیار جدید

گردد. در نتیجه براي ها با یکدیگر محاسبه میبلکه با توجه به همبستگی عاملها نه به صورت مطلق،ملاین است که پایایی عا
شود، 7/0شوند. در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی براي هر عامل باالتر از این معیارها به کار برده میيهردوسنجش بهتر پایایی، 

طور که هماندهد. عدم وجود پایایی را نشان می6/0گیري دارد و مقدار کمتر از هاي اندازهنشان از پایداري درونی مناسب براي مدل
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مه در هي مورد بررسیهاعاملبه این معیارها یعنی آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی مشخص شده است، مقدار مربوط، 5در جدول 
که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.بوده7/0باالتر از ها عامل

ضرایب بارهاي عاملی-4جدول 
بازنگرينظارتسازيپیادهطراحیسازه
T1687/0606/062/0551/0
T2643/0553/0591/0503/0
T3763/0605/0725/0583/0
T4567/0505/0531/0521/0
T5672/0489/0664/0512/0
T666/0551/0595/0529/0
T7654/0647/0542/0454/0
T8777/0554/0648/0533/0
T9867/0695/0718/0639/0

T10749/0534/0555/0489/0
T1182/0651/0679/0598/0
T1283/0666/0683/0602/0
T13665/05/0658/0545/0
T14767/0622/0607/0431/0
P1553/077/0508/043/0
P2551/0816/0536/046/0
P3497/0718/0462/0407/0
P4471/0674/0639/0638/0
P5641/0781/0780/0724/0
P6655/0798/0753/07/0
P7666/0908/0625/0549/0
P8558/0783/0561/0481/0
P9592/0632/0628/056/0

P10721/0754/0705/0572/0
P11798/0845/0711/0602/0
P12647/0703/0527/0425/0
N1664/0647/0746/0694/0
N2701/0741/0768/0665/0
N3678/0674/0768/0618/0
N4635/0542/0723/0644/0
N5692/0652/0838/0716/0
N675/0726/0863/0696/0
N7711/0732/0887/0768/0
N8713/0688/0848/0755/0
N9761/0646/077/0667/0

N10732/0573/0838/0781/0
N11589/0579/0728/0595/0
B1723/0628/0793/0867/0
B2525/0599/0714/0853/0
B3633/0619/0711/0848/0
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گیري، روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر معیار دوم از بررسی مدل اندازه:(Internal Consistency)روایی همگرا(ج) 
یانس به اشتراك دهنده میانگین وارنشانAverage Variance Extracted (AVE)معیار پردازد.خود میاالتؤبا سعامل

االت خود را نشان میزان همبستگی یک عامل با سؤAVEتر . به بیان سادهاستاالت خود شده بین هر عامل با سؤگذاشته
و روش فورنل و الرکر که مقدار 5با توجه به جدولدهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. می

.است5/0یا مساويبیشتر AVEمقدار تمام متغیرهاي پژوهشبراي، اندمعرفی کردهبه باال5/0را AVEمناسب براي 

کاروش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبمتغیر دانAVEمقادیر آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و -5جدول 
AVEپایایی ترکیبیآلفاي کرونباخسازه

93/094/053/0طراحی
936/0945/0591/0اجراو سازيپیاده

943/0951/064/0نظارت
818/0892/0733/0بازنگري

975/0977/0515/0کارومدیریت تداوم کسبدانش نسبت به 

و تمامی معیارها در بودهAVE ،5/0و براي 7/0، براي پایایی ترکیبی 7/0با توجه به اینکه مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ 
گیرد.قرار مییید أتمدل موردقسمت سنجش بارهاي عاملی مقدار مناسبی دارند، مناسب بودن پایایی و روایی همگراي

گیري است که مقایسه میزان اندازهروایی واگرا سومین معیار بررسی برازش مدل:(Discriminant Validity)روایی واگرا(د) 
که روایی طوري. بهدهدرا پوشش میهاعاملبا سایر عاملدر مقابل همبستگی آن ي آن،هاالسؤبا عاملهمبستگی یک 

هاي دیگر. االت خود دارد تا با عاملک عامل در مدل تعامل بیشتري با سؤواگراي قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که ی
هاي هر عامل بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن عامل و عاملبرايAVEروایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان 

دهند که این ماتریس مشابه ماتریس روش فورنل و الرکر براي بررسی روایی واگرا ماتریسی را پیشنهاد میدیگر در مدل باشد. 
4مربوط به هر یک از AVEبا این تفاوت که قطر اصلی این ماتریس حاوي جذر مقادیر ؛استضرایب همبستگی متغیرها

است.عامل

کاروش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبثر بر دانهاي مؤي مؤلفهبررسی روایی واگرا-6جدول 
سازيپیادهطراحینظارتبازنگريسازه

856/0بازنگري
766/0800/0نظارت
638/0669/0728/0طراحی

719/0721/0706/0769/0سازيپیاده

عاملهر AVEمقدار جذر که با رنگ تیره مشخص شده است، هاییقسمتدر مشخص شده است،،6گونه که در جدولهمان
ش نسبت به اصول مدیریت تداوم ثر بر دانهاي مؤمؤلفهبنابراین روایی واگراي؛ بیشتر استعاملاز مقدار همبستگی دو 

شود.مییید به روش فورنل و الرکر تأکاروکسب
رکاوت تداوم کسبنسبت به اصول مدیریبنیان هاي دانششرکتثر بر دانش مدل علّی عوامل مؤ

پذیري با متغیر که بین متغیر ریسکها نشان داد، برآورد ضرایب مسیر در مدل مربوط به شرکت3نگارهو 7مطابق جدول 
). متغیر خلق محصول جدید بر متغیر p ،207/0- =β>01/0کار رابطه علی منفی و معناداري وجود دارد (وفضاي کسب

حیه کارآفرینی بر متغیر فضاي ). همچنین متغیر روp ،466/0- =β>01/0کار اثر علی منفی و معناداري دارد (وسبفضاي ک
اصول مدیریت ر نسبت به ها بین متغیر ایستا). طبق یافتهp ،313/0 =β>01/0کار اثر علی مثبت و معناداري دارد (وکسب

). همچنین بین p ،174/0 =β>01/0کار رابطه علی مثبت و معناداري وجود دارد (ووکار با متغیر فضاي کسبتداوم کسب
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). در p ،178/0 =β>01/0کار رابطه علی مثبت و معناداري وجود دارد (ون توسعه محصول با متغیر فضاي کسبمتغیر زما
بیشترین -466/0ضریب استاندارد کار، متغیر خلق محصول جدید با ور بر متغیر فضاي کسبمیان متغیرهاي مستقل تأثیرگذا

دست آمده است، به این معنی که به444/0کار برابر وبراي متغیر فضاي کسبR2ثیرگذاري را داشته و ضریب تعیین تأ
کار، خلق محصول جدید، وتداوم کسبر نسبت به اصول مدیریت پذیري، ایستاهاي مستقل روحیه کارآفرینی، ریسکمتغیر

کنند.کار را تبیین میودرصد از تغییرات متغیر فضاي کسب44،زمان توسعه محصول و هوش رقابتی

وکاربنیان نسبت مدیریت تداوم کسبهاي دانشمدل علی عوامل مؤثر بر دانش شرکت-3نگاره

هاي دولتی رابطه علی منفی و معناداري وجود داردها بین متغیر خلق محصول جدید با متغیر سیاستبر اساس یافته
)01/0<p ،454/0 - =βهاي دولتی رابطه علی مثبت و معناداري ). همچنین بین متغیر روحیه کارآفرینی با متغیر سیاست

) مطابقت دارد. همچنین بین 1394نژاد و افخمی (نتیجه پژوهش پیران). این یافته باp ،141/0 =β>01/0وجود دارد (
هاي دولتی رابطه علی مثبت و معناداري وجود دارد وکار با متغیر سیاستمتغیر ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب

)01/0<p ،107/0 =βمثبت و معناداري وجود هاي دولتی رابطه علی). بین متغیر زمان توسعه محصول با متغیر سیاست
هاي دولتی رابطه علی مثبت و معناداري ها بین متغیر هوش رقابتی با متغیر سیاست). طبق یافتهp ،376/0 =β>01/0دارد (

هاي دولتی، متغیر خلق محصول ). در میان متغیرهاي مستقل تأثیرگذار بر متغیر سیاستp ،265/0 =β>01/0وجود دارد (
هاي دولتی برابر براي متغیر سیاستR2بیشترین تأثیرگذاري را داشته است. ضریب تعیین -454/0استاندارد جدید با ضریب 

پذیري، ایستار نسبت به اصول دست آمده است، به این معنی که متغیرهاي مستقل روحیه کارآفرینی، ریسکبه552/0
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هاي درصد از تغییرات متغیر سیاست55هوش رقابتی وکار، خلق محصول جدید، زمان توسعه محصول ومدیریت تداوم کسب
کنند.دولتی را تبیین می

بنیان مورد مطالعههاي دانشتحلیل روابط درون مدل ساختاري در مورد شرکت-7جدول 

ها درون مدل ساختاريرابطه
ضرایب 
استاندارد

خطاي 
T-ValueP-ValueR2Q2استاندارد

444/0233/0----کاروفضاي کسب
01/0از ترکوچک313/0051/0076/6کاروفضاي کسب←روحیه کارآفرینی 

01/0از ترکوچک061/0409/3- 207/0کاروفضاي کسب←پذیري ریسک
01/0از ترکوچک174/0064/0705/2کاروفضاي کسب←ایستار 

01/0از ترکوچک053/0814/8-466/0کاروفضاي کسب←خلق محصول جدید 
01/0از ترکوچک178/0083/0134/2کاروفضاي کسب←زمان توسعه محصول 

112/0077/0459/1n.sکاروفضاي کسب←هوش رقابتی 

552/0308/0----هاي دولتیسیاست
01/0از ترکوچک141/0054/0618/2هاي دولتیسیاست←روحیه کارآفرینی 

047/0313/1n.s-062/0هاي دولتیسیاست←پذیري ریسک

01/0از ترکوچک107/0051/0106/2هاي دولتیسیاست←ایستار 
01/0از ترکوچک054/0391/8- 454/0هاي دولتیسیاست←خلق محصول جدید 
01/0از ترکوچک376/0086/0371/4هاي دولتیسیاست←زمان توسعه محصول 

01/0از ترکوچک265/0078/0415/3هاي دولتیسیاست←هوش رقابتی 
639/0457/0----وکاردانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب

دانش نسبت به اصول مدیریت ←روحیه کارآفرینی 
049/004/0241/1n.sوکارتداوم کسب

دانش نسبت به اصول مدیریت ←پذیري ریسک
031/0493/0n.s- 015/0وکارتداوم کسب

دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم ←ایستار 
01/0از ترکوچک367/0059/0199/6وکارکسب

دانش نسبت به اصول ←خلق محصول جدید 
01/0از ترکوچک181/0081/0238/2وکارمدیریت تداوم کسب

دانش نسبت به اصول ←زمان توسعه محصول 
096/0847/1n.s- 178/0وکارمدیریت تداوم کسب

دانش نسبت به اصول مدیریت ←هوش رقابتی 
01/0از ترکوچک316/0067/0741/4وکارتداوم کسب

دانش نسبت به اصول مدیریت ←کار وفضاي کسب
105/0059/0779/1n.sوکارتداوم کسب

دانش نسبت به اصول ←هاي دولتی سیاست
01/0از ترکوچک319/0088/0648/3وکارمدیریت تداوم کسب

وکار رابطه کار با متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبور نسبت به اصول مدیریت تداوم کسببین متغیرهاي ایستا
). همچنین بین متغیر خلق محصول جدید با متغیر دانش نسبت به p ،367/0 =β>01/0علی مثبت و معناداري وجود دارد (

). متغیر هوش رقابتی بر p ،181/0 =β>01/0وکار رابطه علی مثبت و معناداري وجود دارد (اصول مدیریت تداوم کسب
). همچنین بین p ،316/0 =β>01/0وکار اثر علی مثبت و معناداري دارد (متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب

وکار رابطه علی مثبت و معناداري وجود دارد هاي دولتی با متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبمتغیر سیاست
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)01/0<p ،319/0 =βوکار، ثیرگذار بر متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب). در میان متغیرهاي مستقل تأ
ثیرگذاري را داشته است. ضریب بیشترین تأ367/0ضریب استاندارد کار باوت به اصول مدیریت تداوم کسبنسبمتغیر ایستار

دست آمده است، به این معنی که به639/0وکار برابر براي متغیر دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبR2تعیین 
وکار، خلق محصول جدید، اصول مدیریت تداوم کسبپذیري، ایستار نسبت بههاي مستقل روحیه کارآفرینی، ریسکمتغیر

درصد از تغییرات متغیر دانش نسبت به اصول 64هاي دولتی کار و سیاستوسعه محصول، هوش رقابتی، فضاي کسبزمان تو
کنند.وکار را بیان میمدیریت تداوم کسب

و پیشنهادهاگیرينتیجه
مورد تحلیل بنیان عضو پارك علم و فناوريهاي دانشار شرکتوککسبش نسبت به اصول مدیریت تداوم در این پژوهش دان

بنیان عضو پارك علم و فناوري هاي دانشوکار شرکتش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبثر بر دانقرار گرفت و عوامل مؤ
وکار، بازنگري است. با سبککننده دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم بینیترین سازه پیشمهماستان کرمان تحلیل گردید.

کار تا حد زیادي وابسته به بررسی و وش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبتوان بیان داشت که دانتأملی بر این یافته می
هاي مختلف است. ها از جنبهاصول و استانداردهاي اجرا شده در هر قالبی براي توسعه و ارتقاي شرکتچندبارهارزیابی حتی 

کار با چالش جدي روبرو خواهد شد. دومین وش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسبگري اطمینان از درك مفهوم دانبدون بازن
ه سازي است ککند، نظارت است. پس از آن پیادهکار را تبیین میوش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسباي که دانسازه

ش نسبت به کننده دانهاي تبیینایت طراحی نیز از سازهند. در نهکی میبینوکار را پیشدانش نسبت به مدیریت تداوم کسب
در واقع، الزمه بهبود دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم بنیان است. هاي دانشوکار شرکتاصول مدیریت تداوم کسب

هاي فعالیتهاي آن در راستاي کاهش شکست بنیان، شناسایی عوامل تأثیرگذار و شاخصهاي دانشوکار شرکتکسب
ها براي وکارهاي وابسته آن و اندیشیدن تدابیري براي برطرف نمودن نواقص و کاستیها و کسبکارآفرینانه و انحالل شرکت

شود:زیر ارائه میوکار پیشنهادهايش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسببراي بهبود دانها است. شرکت
ي که مسئول تصحیح، بازنگري یا فرد یا واحدها بایدوکار، شرکتتداوم کسباهمیت نظارت در مدیریت با توجه به نقش و -
هاي اجرایی مختلف هستند را شناسایی و تعیین کنند.ها و برنامهرسانی طرحروزبه
الزامی ها در شرکت یند بازنگري به ویژه پس از حوادث مختلف و انواع وقفهوکار، فرآبا توجه به تأثیر بازنگري در تداوم کسب-

ي اعمال شود اهاي نامطلوب آینده صورت پذیرد. بازنگري باید به شیوهکننده براي رویدادبینیبوده تا تغییرات و اقدامات پیش
تواند به صورت ممیزي داخلی یا مشی، قوانین، استانداردها و چارچوب کاري شرکت باشد. بازنگري میکه در هماهنگی با خط
گیرد. یر قرار میثأتاندازه، طبیعت و وضعیت شرکت تحتبندي بازنگري بستگی بهشد. تکرار یا زمانخارجی یا خودارزیابی با

ها باشد.هاي مرتبط با آنشامل تمامی محصوالت و خدمات کلیدي و همچنین فعالیتبازنگري باید
کار را بر عهده دارند از نقطه وکسبتداومهاي مدیریت ها و طرحسازي استراتژيسنجی افراد کلیدي که وظیفه پیادهاعتبار-

واستراتژيتیمی متشکل از مدیران ارشد،نین نیازمندچهمبنیان هاي دانشنظر شایستگی و آموزش باید بررسی شود. شرکت
هستندکار وکسباستمرارهايبرنامههمهبرايآزمایشیبرنامهیکساالنه وهايریزي، براي بررسیبرنامه

نظر قرار طح پاسخ اولیه و مدیریت بحران مدشود که در دو سمؤثر اجرا میطوربهها وقتی یکی از سازهعنوان ه سازي بپیاده-
گیرد. در صورت بروز وقفه یا وجود رویدادي مخرب در سیستم باید در ابتدا به ایمنی و سپس به تضمین دارایی اولویت داد. در 

الح ارتباط گرفته شود.صشده و سپس با ذینفعان و افراد ذيضاع موجود تثبیت شرایط مدیریت بحران باید سعی شود او
تداومتیریمداصولبهدانشهیکه در ساتیواقعنیاازها ارشد و کارکنان شرکترانیمدیآگاه،پژوهشجینتاتوجه به با-

غیرهوکار وکسبمدآکارتیریدر مدتیموفقدر محصوالت، تنوعجادیاز جمله ايها به اهداف و مقاصدشرکتنیا،وکارکسب
کار در ومدیریت تداوم کسبدر ارتباط با اجراي آور الزامهاي ستورالعملکه دبنابراین نیاز استضرورت دارد.،شدخواهندلینا

طور عام و در سطح گسترده اتخاذ شود.ه بنیان بهاي دانششرکت
اومتددر کهپرسنلیتمامیکهندکنحاصلنطمینااباید کاروتداوم کسبمدیریت بنیان در اجراي هاي دانششرکت-

را گاهیآسطحند. داررازنیاردموظایفومنجااايبررامزالشایستگی،ستاهشددادهارقرهاآنهعهدبرمسئولیتیرکاوکسب
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داد و یشافزو اءتقاارن،کنارکاتمامیايبرطالعاتیابرنامهیکو رکاوکسباومتدمدیریتمستمرشزومآسیلهوبهتوان می
کرد.دیجاارکاوکسباومتدمدیریتدر گاهیآلنتقاايمدرآکایابیارزايبررا يیندآفر
هاآنو رفعتغییر چگونگیو شناساییرا میشوندمنتجي مختلففعالیتهاینادرعنقطاادیجااازکهتیاثراضروري است -

بایداست نیزبستهواهاآنبهنیابحريفعالیتهاکهجیرخايشرکاونکنندگامینأتردمودر . دشوتعییننمازلطودر 
هند.دمیئهاراهاآنکهباشدخدماتیوتمحصوالبهطمربوکهددگرتعیینريکاوکسباومتدمدیریتتترتیبا

به جاي استفاده از پرسشنامه الکترونیکالزام به برداري پژوهش، با توجه به مصادف شدن شرایط پاندمی کرونا با زمان داده
در شرایط یژهوبه،هاها براي تکمیل دادهدشواري در دسترسی به نمونهو همچنین اجعه حضوري به پارك علم و فناوري مر

هاي پژوهش حاضر بود.از محدودیتدورکاري، 
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Abstract 
Today, business continuity management has become an important part of the foundations of organizations. So 

that by implementing the principles of business continuity, not only the welfare and security of the employees 

are provided, but the ability to direct the main activities is also facilitated. Organizations should consider 

business continuity management not as a costly planning process, but as a value-added and very important 

improvement process. Due to the nascent nature of this discourse and the lack of widespread familiarity with its 

principles at the level of various governmental or non-governmental companies, the main purpose of this study 

was to analyze the knowledge of knowledge-based companies’ members located in the Science and Technology 

Park of Kerman province in Iran regarding the principles of business continuity management. The study was 

conducted by a cross-sectional survey to collect data from 218 members of the companies. Data were analyzed 

using inferential statistics and structural equation modeling based on SPSS and SmartPLS2 software. The results 

of the causal analysis showed that the respondents` attitude had a positive effect on the principles of business 

continuity management and competitive intelligence on the improvement of knowledge regarding the principles 

of business continuity management of companies. Also, the variable of new product creation directly and 

indirectly affected knowledge about the principles of business continuity management of companies. The 

mediating variable of government policies also had a direct effect on business continuity management 

knowledge. Therefore, it will be an important and influential factor for the survival of companies. 
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Entrepreneurship, Science and Technology Park. 
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