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Abstract: The aim of this study was to identify the factors affecting individual 

development in knowledge-based companies. The research method used was 

exploratory. The research population included human resources of selected knowledge-

based companies of Pardis Technology Park and 980 network deputies of 

Telecommunication Company, of whom 276 were selected using Cochran's formula. In 

order to collect the data in the qualitative phase, a semi-structured interview was used 

while the quantitative phase involved a researcher-made questionnaire on the factors 

affecting individual development with a reliability of α = 0.92. The results of the 

qualitative phase led to the identification of four general factors affecting individual 

development, including individual factors, organizational factors, management factors, 

and environmental factors. By examining the ratios of the chi-square to the degree of 

freedom x2 / df), the goodness of fit index (GFI), the incremental fitness index (IFI), the 

root mean square error of approximation (RMSEA), the normalized fitness index (NFI) 

and the adaptive goodness of fit index (AGFI), structural equation modeling showed 

that the model of factors influencing individual development has a relatively good fit 

with the data; therefore, the identified factors in this model were confirmed. 
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 مقدمه

 و ایجا د شاوو  تنها  به عنوان فردی توسعه و آموزش     

 در رق بتی مزیت یک عنوان به امروز  سرم یه، این توسعه

(.  2011شود )م هتا  محسوب می ه ی دانش بنو نشرکت

در ایران رشد تعداد مؤسس ت آموزشی و پژوهشی و تعاداد 

دانشااجوی ن و فاا رت ایتح ااوین تح ااویت ت   و اای، 

ه ی فع ی در بخش پژوهش و فنا وری، ه  و برن مهسو ست

ه ی داناش بنوا ن شرایط من سبی را برای تأسوس شرکت

دهد که این روش فراهم کرد  است. ام  مط یع ت نش ن می

شاود. ه  به ک ر گرفتاه مایتج ری س زی ک تر در دانشگ  

ی ی از دالیل این امر، عدم توجه ی  عادم شان  ت عوامال 

. در صاورت ساته گوری این شارکتش ل فردی مؤثر در

توان ب  تقویت آنه  گ می جادی در شن  ت این عوامل، می

ه  و بق ی آنه  و در ادامه ک ک باه جهت ایج د این شرکت

ها  و رشد اقت  دی ج معه برداشت. عوامل فاردی، ویژگای

  وصو ت فردی است که مخترع یا  راراا ایادد جدیاد 

ت ری و ه   ران ب  عنوان شود. در تحقوقی که محسوب می

ها ی داناش بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقوت شارکت

درصد از م  حبه شوندگ ن  70بنو ن انج م دادند، بوش از 

ای عوامل فردی را مهم ترین ع مل در ش ل گوری هر اید 

 (.1394) ت ری و ه   ران،  دانستند

ها ی در جه ن امروز ی ی از مهم ترین عوامل رق بتی بنگ  

اقت  دی، موزان استف د  از فن وری و نوآوری بر پ یة دانش 

ه  و مراکاز آماوزش عا یی باه است. در سدد ا ور دانشگ  

-نقش مه ی در توسعه م ی ایف   کرد  ،عنوان یک س زم ن

ه  و مراکاز اند. به ه ون انداز  مسئویوت اجت  عی دانشگ  

تعاداد آموزش ع یی در چند دهه ا ور با  توجاه باه رشاد 

دانشجوی ن و ه گ نی شادن آن و با ال رفاتن انتاا رات از 

ریازان آموزشای دانشگ   در قب ل ج معه، مورد توجه برن مه

ه ی مخت ف قارار گرفتاه و ناا م آماوزش عا یی در کشور

ه ی ها  و برن ماهفع یوت ای از مج وعهبسو ری از کشوره  

 اند در اجت  ع دانشگ هی گسترش دادرا ای شغ ی و حرفه

، بااه نقاال از صاا یحی ع ااران و 2010)تتاارووا و ساا بویوا، 

 (. 1391ه   ران، 

ها ی داناش بنوا ن پ یاة اصا ی ارتبا   صانعت و شرکت

دانشگ   هستند. بدیهی است که در شرایط کناونی کشاور 

ه  نقش مه ی در تویود مح والت ناوآور و در  این شرکت

نناد. کنتوجه رشد اقت  دی و  ودکفا یی کشاور ایفا  می

ها ی پژوهشای ب یاد باه راور دست ورده ی ن شای از ررا

پووسته از رریق سرم یه گذاری به مح اول، فرایناد و یا  

ه ی . موتاور محارپ پوشارفتشاوده ی نوین تبدیل نا م

ای است که در ذهان مبت اران و ه ی  یق نهفن وری، اید 

گورد و ب  پوگوری جدی ک رآفرینا ن در مخترع ن ش ل می

)عبادای هی و  نشاوندسب و ک ری جدید به با ر میق یب ک

 (. 1393ه   ران،

ه  و دانشااگ  "( در تحقوقاای باا  عنااوان 2013ون کاان)

ه ی ک رآفرین توساط ب  هدف تأسوس دانشگ   "ان وب توره 

دانشجوی ن در کشاور آی ا ن باه ایان نتوجاه رساود کاه، 

ه  شب ه ح  یت کنند  و زیر س  ت اصا ی بارای ان وب تور

ه ی زایشای و ح  یات از دانشاجوی ن گوری شرکت ش ل

و  ایااوانز .نااده ی ک رآفرینکاا رآفرین در تأسااوس دانشااگ  

( در بررسی عوامل مؤثر بر رارا توساعه 2002ه   ران )

-روش آموزشای، نو زها یاند که تعوون فردی عنوان کرد 

 با  آنها  دیدگ   و افراد دری فتی ه یح  یت آموزشی، ه ی

 استف د  فردی بر آن تأثور داشته و هتوسع رار از استف د 

ای مؤثر بود  اسات. انندرساون ین ررا در توسعه حرفها از

(  در پااژوهش  ااود بااه آمااوزش توسااعه فااردی 2012)

آماوزش پردا ته است،  نت یج پژوهش وی نش ن داد کاه  

با  اساتف د  از فرایناد هویت  منجر به توسعهتوسعه فردی 

کناد مادیران ب یاد در دعا  مایکاه ا گرددهنج رس زی می

به منااور دساتو بی باه  ودآگا هی قارار   وردفرایند ب ز

بار ساطوا مخت اف  چنون ک ری در توسعه فاردیگورند. 

درپ فارد از  اودش،  عونواتفراینده ی هویت سا زی و 

 گذارد.تأثور می

روی  ونبرگ و ه   ران به تف وت ع   رد افرادی که صارف ً

اند و اقدام آک دموک مت رکز شد انتق ل دانش از تحقوق ت 

ه ی دانشاگ هی بادون تجرباه ع  ای و به تأسوس شرکت

کنند ب  افرادی که ب  داشتن آموزش دانشگ هی صنعتی می
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ه ی صنعتی درگور   ق یاک دست آوردن جنبهه بعد از ب

ها ی تجا ری  ا رد شاد  از ک ر جدید از رریاق شارکت

آنه  ه عقود  به ی   وصی می شوند، می پردازند. شرکت

دست آمد  از رریق تجربه صنعتی برای فع یوات ه دانش ب

دسات ه ه ی ک ر آفرینی ارزش ند تر از ع م دانشاگ هی با

 ه ی تحقوقا تی در یاک دانشاگ   اساتآمد  توسط تجربه

 (.2011)ونبرگ و ه   ران،

ها  ه ی دانش بنو ن ی ای از بهتارین روشتش ول شرکت

 زی تحقوق ت دانشاگ هی برای دستو بی اهداف متن سب س

ب  نو زه ی ب زار و بهر  برداری م یی از نت یج تحقوق ت برای 

دانشگ هو ن است. بر اس س توقع ت ج معه امروز، مأموریت 

هاا  ایفاا ی نقشاای پررناای و محااوری در توسااعه دانشااگ  

ب شد. ایان امار درصاورت تحاول اقت  دی و اجت  عی می

را تحقوااق و  دانشااگ   از فیاا ی ساانتی کااه و وفااه  ااود

. اساتدانست به دانشگ   ک رآفرین ام  ن پذیر تدریس می

عناوان ه ه  و س یر نه ده ی تویودکنناد  داناش، بادانشگ  

تویواد کنناد  نوااروی محرکاه رشااد اقت ا دی در آینااد ، 

کنند. ب  توجه باه ه ی بوشتر و پررنی تری را ایف  مینقش

بااه وابسااتگی شاادید واحااده ی دانشااگ   آزاد اساایمی 

ه ی دانش ه ی دانشجویی، ضرورت تأسوس شرکتشهریه

ه ی اقت ا دی و حرکات باه ساوی بنو ن و ایج د شارکت

ه  نب ید تنه  شود. دانشگ  تبدیل ع م به ثروت احس س می

به شهریه دانشجوی ن وابسته ب شاند، ب  اه ب یاد از رریاق 

ه ی دانااش بنواا ن درآماادزایی کننااد و تقویاات شاارکت

بنو ن و ایج د مراکز رشد دانشگ هی ب ید ه ی دانش شرکت

ب  توجاه باه  ح ضر ه  ب شد. پژوهشه ی دانشگ  از اویویت

ها ی داناش بنوا ن و ضارورت جدید بودن موضوع شرکت

ه  برای رشد اقت ا دی کشاور و ایج د و توسعه این شرکت

ها ی دستو بی به اقت  د پ یدار و از ررفی وجاود ن رسا یی

ها ی مفهاومی در تشا ول ناه مادلناری به ویژ  در زمو

-ه ی دانش بنو ن، به دنب ل ارائاه چا رچوب زموناهشرکت

ه ی داناش بنوا ن در ه ی محوطی مؤثر درتأسوس شرکت

 . سته دانشگ  

 

 روش کار

روش پااژوهش ح ضاار، آموختااه اکتشاا فی بااود باادین      

ترتوب که ش مل دو بخش کوفای و ک  ای باود. در بخاش 

توساعه فاردی شن سا یی شاد  و در کوفی، عوامل مؤثر بر 

بخش ک  ی این عوامل در یک ج معه، ماورد آزماون قارار 

گرفتند. در ادامه دو بخش کوفای و ک  ای تشارید شادند. 

ناران توساعه منا ب  صا حب پژوهششرکت کنندگ ن در 

گوری ه بار اسا س ن وناهکا ندنفر بود 20انس نی ب  تعداد 

ها  در ردآوری داد ابزار گاناری ی  هدف ند انتخ ب شدند. 

، باود ی فتهم ا حبه نو اه سا  ت ر بخش کوفی پاژوهش،

شوندگ ن سؤال شد که عوامال بدین صورت که از م  حبه

بنوا ن ه ی دانشمؤثر بر توسعه فردی من ب  انس نی شرکت

کدامند؟ ب  توجه به این سؤال ک ی، م  حبه هدایت شد ت  

رد اشا ر  شوند  به ت  می ابع دی کاه در ذهان دام  حبه

نفار از  980ن  ید. ج معه پژوهش در بخش ک  ی پژوهش 

ها ی منتخاب داناش بنوا ن ک رکن ن من ب  انس نی شرکت

پ رپ فن وری پردیس و مع ونات شاب ه شارکت مخا برات 

نفر از آن ن باه  276بودند که ب  استف د  از فرمول کوکران، 

در ه  آوری داد عنوان ن ونه انتخ ب شدند. به مناور ج  

بخش ک  ی پژوهش، از پرسشن مه محقاق سا  ته توساعه 

فردی، استف د  شد که روایای و پ یا یی آن نواز بررسای و 

تأیود گردید. به مناور بررسای روایای، از روایای محتاوا و 

صوری استف د  شد. به مناور بررسی اعت  د پرسشان مه از 

بارای  92/0آیف ی کرونب خ اساتف د  شادض ضاریب آیفا ی 

به دست آمد که نش ن از ق ب وت اعت  د من سبی  پرسشن مه

و وفه شن سای و مسائویوت پاذیری، برای پرسشن مه بود. 

سودمندی و آسوب نرس ندن ، توجه به رف   دیگران و ارائه 

اریع ت ک فی درب ر  چگونگی پژوهش به ت  می آزماودنی 

ه ی شرکت کنند ، کسب رض یت ن مه کتبای باه منااور 

جهات رع یات ا ای    یات شادند.شرکت در پژوهش رع

 IR.USWR.REC.1399.361پژوهشای، کاد ا اای  

 در ک وته ا ی  دانشگ   ثبت شد.
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 هایافته

ه ی پژوهش در دو بخش کوفای و ک  ای تادوین ی فته

رور مجزا تشرید ه  بهشد که در ادامه هر یک از این بخش

اند. در پژوهش ح ضر از روش کدگذاری ب ز و محوری شد 

ه ی بخش کوفی و شن س یی عوامل مؤثر تبوون ی فته برای

کدگاذاری با ز 1بر توسعه فردی استف د  شاد. در جادول 

 ه  آورد  شد  است.ح صل از م  حبه

 های پژوهش. کدگذاری باز مصاحبه1جدول 

Table 1. Open coding of the interviews 

 کدهای باز متن کد خبره

A1 

ه خود باید به بحث آموزش های تخصصی در ارتباط با شغل خود توجه نماید،که این کار باعث افزایش به نظر من کارکنان جهت توسع

مهارتهای شغلی آنها شده و حتی می تواند نقش مهمی در یادگیری آنها ایفا نماید که این اطالعات جدید باعث افزایش خالقیت آنها 

 شده و به توسعه فردی وی کمک می نماید.

 آموزش تخصصی

 مهارت

 خالقیت و نوآوری

 یادگیری

A2 
تواتند بدان دست یافته یا سرری  کارکنان باید از لحاظ جنبه توسعه به تکامل فکری برسند چرا کارکنانی که جنبه توسعه ندارند نمی

 افوی می کنند.

 ظرفیت رشد

 میل به پیشرفت

A3 

ما تأکید زیادی بر روی تحصیالت و دانش افراد دارند ،کارکنران کنم با توجه به اینکه نظام استخدامی سازمان های من پیشنهاد می

برن دنبال تحصیالت دانشگاهی که این کار باعث میشه هم مدرک تحصیلی جهت توسعه و هم دانش و آگاهی آکادمیک رو کسب نمی 

 ایند.

توجه به استعداد 

 کارکنان

A4 

یشون کمک کنه داشتن ارتباطات مناسب با همکارانش هستش که ایرن به نظر من اون چیزی که می تونه به کارکنان جهت توسعه فرد

باعث میشه دیگرون برای اون فرصت رشد و توسعه را فراهم بیارن و تجربه های جدیدی رو بدست بیاره که می تونه کمک زیادی بره 

 کارکنان جهت توسعه داشته باشه.

 ارتباطات مناسب

 تجربه

 عالیق شخصی

A5 
نم هم میگم که اون چیزی که می تونه به اونا جهت رشد و توسعشون کمک کنه داشتن اخالق حرفره ای کراری من همیشه به همکارا

 هستش که باید به اون توجه داشته باشن و این الزمه یک محیط کاری جهت دستیابی به شخصیت فردی و کسب معرفت هستش.

 اخالق حرفه ای

 شخصیت

A6 
نه به فرد توی توسعه شغلیش کمک کنه چون سازمان ها سعی دارند افرادی رو به رده های به نظر من داشتن یک شخصیت مثبت میتو

 باال برسونند که از شخصیت مستحکمّی برخودارند.

 شخصیت فرد

 درگیری شغلی

A7 
گره تروی توی سازمان ها افرادی می تونن به توسعه شغلی دست پیدا کنند که میزان استقالل فکری و شغلی باالیی داشرته باشرن. ا

 سازمان اعتماد وجود نداشته باشه نمی توان انتظار داشت که کارکنان به توسعه و پیشرفت از طریق همکاری فکر کنن.

 میزان استقالل

 اعتماد سازمانی

A8 
به نظر افرادی که توی یک سازمان کار می کنند افرادی که دارای پوشش مناسب و رسمی هستند می تونند نظر دیگررون رو جهرت 

 سب شغلهای باالتر  جلب کنند و از طرف دیگه زندگی متاهلی می تونه باعث تمرکز فرد توی کار و پیشرفت بشه.ک
 نحوه پوشش و ظاهر

A9 
من همیشه اعتقاد دارم که نگرشهای مذهبی باعث افزایش هدفمندی توی زندگی شغلی میشه و فردی که اینگونه فکر مری کنره بره 

 .توسعه شغلی دست پیدا می کنه

 اعتقادات

 قوانین و مقررات

A10 .همه سازمان قبول دارن که سابقه خدمت یک فرد نقش مهمی در توسعه شغلی اون داره که باید به اون توجه بشه 
 سابقه خدمت

 عدم فرسودگی

A11 
ات آموزشی مدیریت به نظر میاد که نقش خودکارامدی رو نمیشه توی یه دست یابی به توسعه شغلی نادیده گرفت. به نظر من اقدام

 مناب  انسانی نقش مهمی توی توسعه فردی کارکنان داره.

 خودکارآمدی

 بیگانگی از کار

A12 
من اعتقاد دارم که اولین و مهمترین عامل توی توسعه فردی داشتن سالمت فکری و جسمی هستش که کارکنان باید به اون توجه ویژه 

 ای داشته باشند.
 سالمت روانی و جسمی

A13 
ه نظر من کسی که می تونه خودشو توی شرایط کاری مختلف مدیریت و کنترل کنه از چالشهای شغلی موفق بیرون بیاد می تونه بره ب

 توسعه فردی دست پیدا کنه.

 منب  کنترل

 فرایندهای کاری

A14 
تونه مسیر توسعه رو مشرخ   به نظر من اولین هدف توی دستیابی به توسعه فردی داشتن هدف و نگاه به آینده شغلی هستش که می

 کنه.

 آینده نگری

 هدفمند بودن



 174                                                                                                                                                       و همکاران     قیلی ع

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

A15 
من به شخصه اعتقاد دارم که افرادی که توی محل زندگی خودشون کار می کنن می تونن زودتر نسبت به افرادی که توی جای دیگه 

 کار می کنن به توسعه شغلی دست پیدا کنن.

 بودن یبوم

 ارزش های سازمان

 تمایل به توسعه تونه به توسعه شغلی برسه که خودش به توسعه تمایل داشته باشه. به نظر من کسی می 16

A17 .احساس ارزشمند بودن وقتی کار کنان احساس کنند که ارزشمند هستن می تونن به فکر توسعه فردی خودشون جهت باال بردن ارزشش خودشون باشند 

A18 میل به رشد اقتصادی توسعه داشته باشه به دنبال داشتن رفاه بیشتر و پول کافی برای زندگی هستش. به نظر می رسه که فرد اگه بخاد توی شغلش رشد و 

A19 
بارها برام ثابت شده که حل کرد مسائل شغلی می تونه باعث یادگیری و توسعه فردی تو کار بشه. سازمان برای توسعه فردی کارکنان 

 باید به تخصصی کردن کارها توجه کنه.
 ی حل مسئلهمهارتها

A20 
به نظر می یاد داشتن مهارتهای تخصصی نقش مهمی توی توسعه فردی داشته باشه. به نظر میاد که جابجایی افراد توی مشاغل مختلف 

 به توسعه فردی کمک کنه.

 تخص  گرایی

 چرخش شغلی

 

 38آورد  شاد  اسات حادود   1گونه که در جادوله  ن

شاد   یید  شن سا انجا م شا یه م ا حبه  نواکدب ز از م

با ز، عوامال  یکاده  نیااست. ب  در کن ر هم قارار دادن ا

شاد   یبندصاورت ،یتیریو  ماد یطومح ،یس زم ن ،یفرد

 ییمدل نها  1آورد  شد  است. ش ل  1است که در ش ل 

ک رکنا ن  یبار توساعه فارد ثرپژوهش را کاه عوامال ماؤ

گذاشته  شیرا در  ود دارد، به ن    نوبندانش یه شرکت

 است.

 

 
 های دانش بنیان. عوامل مؤثر بر توسعه فردی کارکنان شرکت1شکل 

based companies-Figure 1. Factors affecting the individual development of employees of knowledge 
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ی بی معا دالت سا  ت ری در بخش ک  ی پژوهش، از مادل

رن ماه توساعه استف د  شد که ری آن ت  می ابع د اصا ی ب

فردی در مدل با قی م ناد، تنها  تعادادی از زیرمؤیفاه ها  

برای این مناور از نرم افزار یوازرل اساتف د  حذف گردید. 

شد که ری آن ض ن اجرای مدل، شا    ها ی بارازش 

بررسی شد  و مق دیر سطد معن داری ماورد بررسای قارار 

ه ی برازنادگی م نناد گرفت. بررسی مدل براس س ش   

(، شاا    (χ2/dfمجااذور  اای بااه درجااه آزادی نساابت

(، IFI(، ش    برازنادگی افزایشای)GFIنو ویی برازش)

و  RMSEA)جذر موا نگون مجاذورات  طا ی تقریاب)

نش ن داد که مدل از ( NFIش    برازندگی هنج ر شد )

( و 2ه  بر وردار باود  )جادول ب  داد  یبرازش نسبت ً  وب

 (.2 ار بود  است )ش لمعن د زومدل ن یاجزا  نوروابط م

 

 های برازش مدل عوامل مؤثر بر توسعه فردی. شاخ 2جدول

Table 2. Fit indicators of the model of factors affecting individual development 

 χ2/df SRMR AGFI GFI RMSEA NFI NNFI IFI شاخ  برازندگی

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.08> 0.9< 0.9< 0.05< 5 -1 دامنه پذیرش

 99/0 97/0 98/0 064/0 90/0 89/0 044/0 62/1 مقدار محاسبه شده

  

  
 . مدل معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه فردی )مقادیر تی(2شکل 

Figure 2. Structural equation model of factors affecting individual development (t-values)
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ی   tر بودن روابط مدل، از آم ر  آزمون جهت بررسی معن دا

جا  کاه معنا داری در استف د  شاد. از آن t-valueه  ن 

بررسای شاد ، بنا براین اگار موازان  05/0سطد  طا ی 

تر کوچاک ±1.96از t-value مق دیر ح صا ه با  آزماون 

 tمح ساابه شااود، رابطااه معناا دار نوساات. مقاادار آزمااون 

ت  می عوامل مؤثر بر  مح سبه شد  بو نگر این مهم بود که

هاا  از روابااط معناا داری هاا ی آنتوسااعه فااردی و مؤیفااه

 اند.بر وردار بود 

 بحث
پژوهش ح ضار با  هادف شن سا یی عوامال ماؤثر بار      

بنوا ن ه ی دانشآموزش توساعه فاردی ک رکنا ن شارکت

ه ی پاژوهش ح ضار، با  نتا یج انج م شد. ضرورت و ی فته

پاااور ، بوگااای و ق ی(1388ساااودجوادین و ه  ااا ران )

(، ایاوانز و ه  ا ران 1397پور و ه  ا ران )(، ق ی1395)

(، چ وب اااو و 2011(، بویسااارت و ه  ااا ران )2002)

راست  بود  اسات. ه ، هم( و دیگر پژوهش2015ه   ران )

شاارکته ی دانااش بنواا ن پ یااة اصاا ی ارتباا   صاانعت و 

. بدیهی است که در شرایط کناونی کشاور ایان نددانشگ ه

ه  نقش مه ی در تویود مح والت نوآور و در نتوجه شرکت

کننااد. رشااد اقت اا دی و  ودکفاا یی کشااور ایفاا  می

ها ی پژوهشای ب یاد باه راور دست ورده ی ن شای از ررا

پووسته از رریق سرم یه گاذاری باه مح اول، فرایناد یا  

ه ی ه ی نوین تبدیل گردد. موتاور محارپ پوشارفتنا م

ی است که در ذهان مبت اران و اه ی  یق نهفن وری، اید 

د و ب  پوگوری جدی ک رآفرین ن در نگورمخترع ن ش ل می

)عبادای هی و  دننشاونق یب کسب و ک ری جدید به ب ر می

 (. 1393ه   ران،

ه  در حال معیایت به مناور ایف ی نقش مؤثرتر دانشگ  

ه  را م ازم باه افازایش ج معه بسو ری از کشوره ، دانشگ  

اناد و در ه  کارد نتا یج تحقوقا ت دانشاگ   تج ری س زی

ه ی س  ت ری   صی م نناد مراکاز رشاد، ه  واحددانشگ  

مراکز ک رآفرینی و پ رپ ع م و فنا وری را جهات افازایش 

ک رگرفتاه اناد. ه یناون ه تج ری س زی نت یج تحقوق ت ب

ه ی دانش بنوا ن ه  و دانشگ   ه ، شرکتبسو ری از کشور

ابزار مهم بارای تحقاق ایان امار در ناار را به عنوان یک 

اند. قرن بوست و ی م، برای ایجا د مزیات راهباردی گرفته

در عرصه کسب وک ر، مست زم نوع جدیدی از س زم ن است 

که توان یی ایج د دانش را برای به حداکثر رس ندن موفقوت 

راهبردی و رق بتی بودن س زم نی دارد و یذا اکثر سا زم نه  

مؤثر در اقت  د امروز، تبدیل شادن باه یاک برای ع   رد 

دانناد)فو  و س زم ن داناش بنوا ن را اماری ضاروری می

(. اقدام ت دویت در حوز  ع م و فن وری مای 1391م  دار،

تواند هار کشاوری را در فنا وری پوشارو ن  یاد. سو سات 

گذاری دویت ه  بارای ح  یات از تأساوس شارکت ها ی 

  ق نوآوری توساط ایان  دانش بنو ن، رشد و تداوم آنه  و

ه یی اتخا ذ ه  نقش مه ی دارد. دویت ب ید سو ستشرکت

ن  ید ت  توجه ک رآفرین ن به این حوز  ج اب شاود و ایان 

سارم یه  طرها ی جس رت را به آنه  بدهاد تا  باه دور از 

-گذاری، تجربو ت مفودی در   وص   ق و توسعه ایاد 

مؤثر در را  ه ی محوطی ه ی جدید به دست آورند. زمونه

ه ی دانش بنو ن عب رتند از: دویات، شارایط اندازی شرکت

اقت اا دی، شاارایط سو ساای، دانشااگ   هاا ، مراکااز رشااد، 

ه ی سارم یه گااذاری ها ی ع اام و فنا وری، صااندو پ رپ

 (.1393)ب ب   نو ن،  طرپذیر، مراکز تحقوق تی و صنعت

چ رچوب ق نونی "بربگ ل مورابنت در پژوهشی تحت عنوان 

ه ی دویتای نش و پژوهش و انتق ل پو ماده  در دانشاگ  دا

ب  روش تحقواق تجربای نشا ن دادناد کاه  "کشور اسپ نو 

چ رچوب ق نونی دانش و پژوهش، ب عث افازایش با زد  در 

ه  نشا ن داد کاه در حوز  اقت  دی شدند. ه ینون ی فتاه

-ای و مق یسهه ی اقت  د منطقهه ی اسپ نو  جنبهدانشگ  

ه ی بازرگ با  هوئات ای مورد بحث قرار گرفته و دانشگ  

و وجود زیر   از  ود نش ن داد یب زد  ب التر ،ع  ی توان ند

ه ی مشخ  در گسترش و پوشرفت داناش چاون س  ت

ها ی ان وب توره ی کساب و کا ر، در تویواد داناش و ثروت

(. 2018اند )بربگ ل مورابنات ،ای تأثور مثبت داشتهمنطقه

عوامل ماؤثر بار "و ت ی  ن در پژوهشی تحت عنوان فوختر 

ه ی داناش بنوا ن در دانشاگ   کشاوره ی پ یداری شرکت

ب  شوو  تحقوق موردی نشا ن دادناد کاه  "آمری   و آی  ن
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ه  ه ی دانش بنوا ن ب عاث افازایش با زد  دانشاگ  شرکت

شد  و از مو ن عاوام ی م نناد زموناه محوطای، چا رچوب 

و تع ماال بوروناای، نقااش عن صاار نهاا دی، عن صاار ک واادی 

ای ک ودی به عنوان افراد س زند ، ارتقا  دهناد  یا  شاب ه

ه ی آن کشاوره  اه وت اس سی برای پ یداری در دانشاگ  

ه  نش ن داد عوامل فو  ب  ی ادیگر ارتبا   اند. ی فتهداشته

واقعی داشته و شا مل ساه حاوز  تأثورگاذار دیگار چاون 

ها ی پشاتوب نی از توساعه ه ی مرکزی بارای نا مفع یوت

دانشااگ  ، زمونااه رقاا بتی دانشااگ   و عییااق و تق ضاا ی 

(. 2018گاردد )فوختار و ت ی ا ن ،دانشجوی ن را ش مل می

ه  ا ری "کیوس و کستونی در پژوهشی تحات عناوان 

ه ی دانااش بنواا ن باا  اساا تود دانشااگ   در کشااور شاارکت

ب  روش تحقواق پو  یشای نشا ن دادناد کاه ایان  "آی  ن

ه ی ق بل توجهی را برای کساب و کا ر با     ری فرصته

دهناد و ه ی ع  ی و ناوآوری ارائاه میاستف د  از پژوهش

اس تود باه عناوان افاراد ت ا وم گورناد  در ایان فرایناد 

شوند. به عیو  ح  یت از دارایی ف اری بارای محسوب می

دانش و ک هش ن شی از مش یت به س ز و ک ر دویتی نوا ز 

ه ی داناش بنوا ن با  ه  نش ن داد باون شارکتفتهدارد. ی 

ه ی آی ا ن وجاود تویود دانش ارتب   مثبتای در دانشاگ  

(. گورسال تحقوقای را 2017) کیوس و کساتونی ، دارد

ها ی ع ام و ها ی دانشاگ   و پ رپه   ری"تحت عنوان 

ه ی  ود به این نتوجاه در بررسی ویانج م داد.  "فن وری

ه ی ع م و فن وری ارتب   نزدی ی پرسود که موفقوت پ ر

ه ی ع م ه  از پ رپه ی دانشگ   دارد و دانشگ  ب  ه   ری

کنناد و و فن وری به عنوان محقق و آزم یشگ   ح  یت می

ه  مزایاا ی بسااو ر هاا ی ع اام و فناا وری در دانشااگ  پ رپ

هاا ی رشااد، بوشااتری باارای تحقوااق و نااوآوری، فع یوت

ه ی کا رآفرینی دارناد. رصاته ی دانش بنوا ن و فشرکت

ها ی ع ام و فنا وری که پ رپ داده  نش ن ه ینون ی فته

ای و اقت  دی، ک رآفرینی و ایجا د موجب پوشرفت منطقه

د و نزدی ای نشاوه  میه ی دانش بنو ن در دانشگ  شرکت

ه  موجب ترویج تبا دل ه ی ع م و فن وری و دانشگ  پ رپ

گاردد. ی و غور رسا ی میه ی رس ه  از رریق شب هاید 

ه  و که ه   ری دانشگ   به این نتوجه رسودوی ه ینون 

ه ی ع م و فن وری ی ای از عوامال ماؤثر مؤسس ت ب  پ رپ

ه ساات. زیاارا ه ی باا یقو  باارای دانشگ  اصاا ی فرصاات

ه ی ع م اغ ب باه عناوان را  حال مسا ئل پویواد  پ رپ

نطقاه، سو سی و اقت  دی ج معه م نند مش یت صنعت م

تج ری س زی تحقوق ت ب  پشتوانة م یی دویت، عدم توسعه 

) گورساال  شااودمح ااول جدیااد و بو اا ری دانسااته می

،2014.) 

 یریگجهینت

در پژوهش ح ضر چه ر گارو  عوامال ماؤثر بار رارا 

توسعه فردی شن س یی شد که باه تف واک براسا س ایان 

ر ی ی از عوامل ماؤثر با شود.عوامل پوشنه ده یی ارائه می

ررا توسعه فردی، عوامل فردی از ج  اه  ودک رآمادی، 

رو ا ی ، مول به پوشرفت و ب وت ذهنی بود  است. از ایان

شااود افاارادی باا   ودک رآماادی و مواال بااه پوشاانه د می

پوشرفت ب ال در س زم ن جذب شد  و س زم ن تیش  اود 

مااداری و ب ااوت ذهناای ک رکناا ن از رریااق را باارای ا ی 

عوامال مادیریتی  ه  به ع ل آورد.رس نییعه  و ارآموزش

بر توسعه فردی ماؤثر بودناد از ایان رو آماوزش و توجواه 

س زی مدیران برای ح  یت و انگوز  دادن باه ک رکنا ن در 

شود. ه ینون مدیران برای ررا توسعه فردی، توصوه می

توسعه ک رکن ن  ود بهتار اسات تفاوی  ا توا ر کارد  و 

شه را باه ن ا یش گذارناد کاه ق بال سب ی از رفت ر و اندی

عوامل س زم نی به عنوان  ه  را تأیود ن  ید.اعت  د بودن آن

بسااتر توسااعه فااردی م ننااد کاا رتو ی، اعت اا د ساا زم نی، 

س  ت ر منعطف، ح  یت س زم نی و فرهنی س زم نی مورد 

توجه مدیران ارشاد شارکت ب شاد تا  با  مهندسای آنا ن، 

م نی و توساعه فاردی ه سویی بوشتری بون عوامال سا ز

عوامال محوطای اگرچاه  ا رد از کنتارل  ایجا د ن  یناد.

س زان س زم نی هستند، ب  این وجاود گوران  ت  ومت  وم

شا ن، ه  و ک اک باه بهباود و تقویتاریع و آگ هی از آن

ه ی توساعه سبب گرایش و ت رکز بوشتر ک رکن ن بر ررا

بار رارا توجه به ی  یک عوامال ماؤثر  فردی  واهد شد.

توسعه فردی ضارورت دارد، با  ایان وجاود، ی پا رچگی و 
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ای ک ودی است تا  ه  نوز توصوهمدنارقراردادن ت  می آن

اعتدال و ه  هنگی بون این عوامل به نف  توساعه فاردی، 

ساو و ه خاوان با  ی ادیگر از رخ دهد و ه اه عوامال هم

 توسعه فردی ح  یت کنند.
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بنو ن انج م شاد.. ه ی دانشپژوهش ح ضر ب  هدف شن س یی عوامل مؤثر بر توسعه فردی در شرکت چکیده:

ه ی دانش بنو ن منتخب پ رپ شرکت هش ش مل من ب  انس نیروش پژوهش آموخته اکتش فی بود.. ج معه پژو

بود  که ب  استف د از فرماول کاوکران، ن وناه  980فن وری پردیس و  مع ونت شب ه شرکت مخ برات به تعداد 

سا  ت ری فته و در بخاش ه  در بخاش کوفای از م ا حبه نو هآوری داد نفری انتخ ب شدند. برای ج   276

نتا یج بخاش  (  استف د  شد.α=92/0) محقق س  ته عوامل مؤثر بر توسعه فردی ب  پ ی یی ک  ی از پرسشن مه

کوفی منجر به شن س یی چه ر ع مل ک ی مؤثر بر توسعه فردی گردید و عوامل فردی، عوامل س زم نی، عوامال 

سابت مجاذور ه ی نش    ی بی مع دالت س  ت ری ب  بررسیگرفت. مدلمدیریتی و عوامل محوطورا دربر می

(، جاذر IFI(، شا    برازنادگی افزایشای )GFI(، شا    نو اویی بارازش )(χ2/df ی به درجاه آزادی 

( و شا    نو اویی NFI، ش    برازنادگی هنجا ر شاد  )RMSEA)مو نگون مجذورات  ط ی تقریب )

ها  با  داد ( نش ن داد مدل عوامل مؤثر بر توساعه فاردی از بارازش نسابت ً  اوبی AGFI)برازندگی تطبوقی 

 شد  در این مدل مورد تأیود قرار گرفتند.بر وردار استض براین اس س، عوامل شن س یی

 .توسعه فردی، عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل س زم نی، عوامل محوطی واژگان کلیدی:
 

 

 
 

 

 

 

 

 


