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Abstract  
Introduction: The most important problems of innovative companies is about 

business capabilities and skills especially for students and university 

graduates who have less cognition with the business environment because of 

education. These abilities can be called business habitus which is gradually 

internalized in the individual and can be a part of his behavior and habits. It is 

a practical guide for the individual who acts in the field of business and is 

different among people. Business habitus assessment determines whether it is 

strong or weak in quantitative form and helps to economic actors to 

strengthen it. 
Method: Research methods is a description of the survey type. Statistical 

community of research is all active members of technology incubator and 

knowledge-based companies of Ferdowsi University of Mashhad. Criteria for 
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selecting companies is based on the names in the technology incubator that 

were stationed in technology incubator. After determining the number of 

companies (about 100 companies) and its members (relatively about 400 
people) sample size was selected 204 of people through the Cochran's 

formula.  Sampling method was simple random with no substitute that were 

selected from the list of companies. For gathering information we used a 

researcher-made questionnaire to measure business habitus in four dimensions 

of market orientation, social interaction, innovation and business plan 

presentation. The reliability of the indicators is checked through Cronbach's 

alpha for items of business habitus dimension. For structural validity we used 

factor analysis by structural equation method to increase the validity of 

content we used comments of professors, experts and company managers. 

Finding: Mean and standard deviation of the business habitus index score of 

the members of the university's growth and knowledge-based companies is 

intermediate. Average innovation variable is lower of other dimensions of 

habitus. The other three dimensions are almost equal. Confirmatory factor 

analysis of each dimension of the index has been performed and the final 

habitus business model based on structural equations it shows increases 

business habitus when increase all four dimensions of innovation, social 

interactions in business, market orientation and business plan and have a high 

score. 

Conclusion: According to the results business habitus index in terms of 

dimensions and importance, it's the same with the expectation that is from a 

capable person in the business environment and checked in various 

researches. the final strategy of business habitus formation can be described 

that is included capability of market orientation with proper knowledge of the 

market in order to evaluate how products or services enter the market based 

on technical knowledge, ability to interact socially in business using high 

public relations in business and economic communications, ability to innovate 

and strengthen the dimension of innovation in all parts of the production 

process of the company's products and services, the ability to commercialize 

means the ability to present appropriate and practical ideas and the ability to 

have the knowledge to turn an idea into a final product. 

Keyword: Habitus, Bourdieu, Business, Knowledge-based economy, 

Ferdowsi University of Mashhad 
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 چکیده
التحصیالن دانشگاهی توسط دانشجویان و فارغ های نوپا و نوآوربا توجه به اینکه بسیاری از شرکت

ها توانمندی ورود به بازار است. این ترین مشکالت این شرکتتشکیل شده است، یکی از مهم

های مختلف در میدان کسب و کار در فرد درونی شده و توانمندی معموالً به تدریج و در اثر فعالیت

واره کسب و کار راهنمای عملی وی د به مثابه عادتتوانشود که میجزئی از عادات و رفتار او می

واره کسب و کار است. جامعه های سنجش مفهوم عادتباشد. هدف تحقیق حاضر طراحی شاخص

بنیان دانشگاه فردوسی مشهد و حجم نمونه که های رشد و دانشآماری کلیه اعضای فعال در شرکت

نفر است.  201ها انتخاب شده، برابر با شرکت گیری به شکل تصادفی از لیست اعضایبه روش نمونه

واره کسب و کار در این تحقیق شامل چهار بعد نوآوری، تعامل اجتماعی، بازارگرایی و ارائه عادت

نشان  های تحقیقطرح کسب و کار بر اساس چهار نوع سرمایه در میدان کسب و کار است. یافته

های رشد و دانش بنیان و کار اعضای شرکت واره کسبدهد که نمره میانگین شاخص عادت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
    شناختی مؤثر بر های جامعهعوامل و استراتژی»مقاله علمی ـ پژوهشی، مستخرج از رساله دکتری با عنوان

، دانشگاه فردوسی «بنیان دانشگاه فردوسی مشهدهای دانشواره کسب و کار اعضای واحدهای رشد و شرکتعادت
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دانشگاه در حد متوسط است. از بین ابعاد مرتبط با این شاخص میانگین متغیر نوآوری از سایر ابعاد 

واره کمتر است در حالی که سه بعد دیگر تقریبا در حد متوسط با هم برابر هستند. نتیجه دیگر عادت

واره کسب و کار داشتن توانمندی بازارگرایی با شناخت گیری عادتپژوهش اینکه استراتژی شکل

مناسب بازار، توانایی تعامالت اجتماعی در کسب و کار با استفاده از روابط عمومی باال، داشتن توانایی 

های سازی یعنی قدرت ارائه ایدههای کسب و کار و داشتن توانایی تجارینوآوری در تمام بخش

 مناسب و کاربردی است. 

 واره، بوردیو، کسب و کار، اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه فردوسی مشهدعادت: های کلیدیهواژ

 مقدمه و طرح مسئله

طی صد سال گذشته حرکت از سمت نیروی کار ارزان به سمت کاربرد گسترده ماشین آالت 

دوره های نوین شکل گرفته و در نتیجه در صنعتی و سپس به سمت منابع انسانی با رشد فناوری

، 1شوند )برینکلیبنیان عامل اصلی موفقیت اقتصادی محسوب میجدید، اقتصادهای دانش

بنیان در های دانش(. به طور کلی اهمیت شرکت12-13: 2000 2، للوکس و مازوکا13: 2002

التحصیالن و نخبگان سازی اختراعات، اشتغال و جذب فارغتبدیل فکر و ایده به ثروت، تجاری

: 2010 1، اسکارسو و بولیزانی111: 2000 3)آرگوت و اینگرم رونق اقتصادی است دانشگاهی و

( عالوه بر مسائل مالی در تحقیقات مختلف عواملی مانند نوپا بودن، ضعف مدیریت و 112

مهارت، عدم قابلیت جذب دانش داخلی و خارجی برای منافع شرکت، عدم توانایی بازارگرایی، 

تباط ضعیف با مشتری، نداشتن محصول متمایز، عدم آشنایی با ضعف خالقیت و نوآوری، ار

نیازهای مشتری، عدم توجه به شبکه توزیع، کمبود نیروی انسانی متخصص و امثال آن از 

: 2002 2، تئو و همکاران292-300: 2001 1)کاردن و استیونز ها هستندمشکالت این شرکت

ترین مشکالت توان گفت مهمدر نتیجه می(. 1307-1311: 72011ماریادوس و همکاران   ،291

ها های کسب و کار است که این تواناییها و مهارتهای نوآور بیشتر در زمینه توانمندیشرکت

های مختلف در زندگی اجتماعی و به خصوص در محیط معموالً به تدریج و در اثر فعالیت

تواند راهنمای وی در شود که میشده و جزئی از عادات و رفتار او میاقتصادی در فرد درونی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. Brinkley 
2. Leleux & Muzyka  
3. Argote & Ingram 
4. Scarso & Bolisani  
5. Cardon, , & Stevens 
6. Tu, Vonderembse, Ragu-Nathan & Sharkey 
7. Mariadoss, Tansuhaj & MouriMarketing 
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شود که واره تلقی میشناسی به مثابه عادتزمینه کسب و کار باشد. تمام این فرایند در جامعه

 مفهومی است که بوردیو آن را ارائه و توسعه داد.

دهند که برای تحلیل هر ای را تشکیل میگانهواره، میدان و کنشگران سهدر نظریه بوردیو عادت

واره است. بر ای ضروری است. واسطه اصلی بین کنشگران با ساختار یا میدان، عادترابطهگونه 

همین اساس به نظر بوردیو موقعیت رابطه بین کنشگران با ساختار در یک شبکه تجاری  به وسیله 

ها برنده کنشگران و استفاده آنواره چارچوب اصلی و پیشگیرد. یعنی عادتواره شکل میعادت

منابع موجود در ساختار شبکه تجاری است. این امر از طریق تسریع در جذب منابع برای از 

: 2020، 1های عملی مؤثر در پیشرفت تجاری است )لو و تاپاچیای از مهارتسرمایه و مجموعه

های های کنشگر در میدانها واسطه کنشگر با ساختار هستند و فعالیتواره(. در واقع عادت12

-گوید عادتشود. بوردیو میهای مربوط به میدان مورد نظر انجام میوارهطریق عادت مختلف از

شناختی است که کارکرد آن هم آگاهانه _واره یک سیستم بادوام از امیال درونی ذهنی و ساختاری

واره مکانیسمی ساختاری و هم ناآگاهانه در آنچه که مردم باید یا نباید انجام دهند، است. عادت

-های مورد نیاز کنشگران برای ارتباط و فعالیت در جهان اجتماعی میکه به تولید استراتژی است

واره امیال واره وی مشخص  و بر اساس عادتگیری فرد در میدان بر اساس عادتپردازد و جهت

واره را توان عادتشود. میفرد شکل گرفته و تجربیات فردی وی در طول زندگی سازماندهی می

 گ زندگی فرد تعریف کرد که به طور دائم بین فرد و جامعه در حال تولید و بازتولید استفرهن

واره رابطی است بین رفتارهای فردی و ساختار اجتماعی، هم (. عادت29: 2013)کانچل و خاال، 

جنبه شخصی دارد و هم جنبه اجتماعی که باید به هر دو توجه کرد. یعنی هم باید به تجارب 

های مختلف توجه کرد. واره کنشگر در موقعیتگیری عادتهای اجتماعی شکلهم زمینهکنشگر و 

تواند شود و میواره توسط تحرک فرد در فضای اجتماعی انجام میبه طور کلی تغییرات عادت

واره قبل از (. مفهوم عادت277: 2009واره افراد گردد )داوی، منجر به تغییر زیادی در عادت

گیری هویت اجتماعی و توجه موس و الیاس نیز قرار گرفت. اگرچه الیاس شکل بوردیو مورد

گیری روابط واره را بررسی کرده ولی بیشتر آنها مبتنی بر شکلعمل اجتماعی توسط عادت

(. در 370: 2003، 2اجتماعی است به همین دلیل بوردیو این مفهوم را توسعه داده است )استرن

های نظریه کنش عقالنی در رفتار کنشگر است ردیو بر خالف محدودیتواره بوواقع مفهوم عادت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. Lowe & Tapachai 
2. Sterne 
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های مختلف تواند به انتخاب استراتژیواره میکند که رفتارهای کنشگر ناشی از عادتو  اشاره می

ای منسجم و به هم پیوسته از ادراک، عمل، واره به عنوان شبکهبه وی کمک کند. به وسیله عادت

های مدیریت و تنظیم رفتارهای فردی در تاری، هویت شخصی و شیوهعادات، الگوهای ساخ

توانند راهبردها و  اقدامات الزم در محیط کسب و های گوناگون است که افراد شرکت مینقش

  (.91: 2013، 1کار را عملی نمایند )کانچل و خاال

هوم عملیاتی و واره به عنوان یک سازه نظری باید آن را تبدیل به یک مفبرای سنجش عادت

واره مربوط به ابعاد مختلف سرمایه در یک توان از فرمول ترکیب عادتقابل سنجش کرد که می

های مختلف در یک میدان ای که در ارتباط با سرمایهوارهمیدان استفاده کرد. به بیان دیگر، عادت

اند تغییر کند چرا که توواره از یک میدان به میدان دیگر میگیرد. به این ترتیب عادتشکل می

(. با توجه به 221: 2009، 2کند )داویهای مرتبط با میدان مورد نظر نیز تغییر میتأثیر سرمایه

کنند به واره افرادی که در میدان اقتصادی یا کسب و کار فعالیت میمطالب مطرح شده عادت

واره توان عادتاره را میوشود. این عادتتدریج متناسب با این میدان شکل گرفته یا تقویت می

واره کسب و کار نامید که راهنمای عملی فردی است که در یک در محیط کسب و کار یا عادت

های اقتصادی، کند و با توجه به شرایط و زمان ورود به فعالیتمیدان کسب و کار فعالیت می

ی که چندین سال واره فردتوان گفت مثال عادتوضعیت آن در افراد مختلف متفاوت است. می

واره فردی که تازه وارد بازار شده و کند با عادتاست در بازار و محیط کسب و کار فعالیت می

واره آشنایی چندانی با میدان کسب و کار ندارد متفاوت است. یکی ممکن است دارای عادت

و فرد  تر در محیط کسب و کار استکسب و کار قوی باشد که خروجی آن فعالیت بهتر و موفق

شود. توجه های جدی در بازار میواره کسب و کار دارای چالشدیگر بدلیل ضعیف بودن عادت

به  این امر به خصوص برای دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی که با توجه به مطرح شدن 

های اندازی یا فعالیت در شرکتبنیان طی چند سال گذشته از طریق راهمباحث اقتصاد دانش

شوند، اهمیت زیادی دارد. چرا که معموالً های اقتصادی میبنیان وارد فعالیتوآور رشد و دانشن

های درسی در مدرسه و بعد دانشگاه اگرچه ممکن است از نظر دانش این گروه به دلیل مشغله

فنی و علمی در سطح باالیی باشند اما معموال آشنایی و فعالیت اقتصادی کمتری دارند و در 

ها برای ارتباط با بازار و چگونگی فعالیت در محیط کسب و کار نیازمند واره آنجه عادتنتی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. Khanchel & Kahla 

2. Davey 
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واره در افراد مختلف متفاوت است تقویت بیشتری است. با توجه به اینکه میزان این عادت

های کسب و واره که قابل سنجش باشد به افرادی که قصد ورود به فعالیتوجود شاخص عادت

کند تا نسبت به میزان و تقویت آن اقدام کنند. در واقع از یک طرف با کمک میکار را دارند 

که تاکنون برای سنجش این واره و از طرفی با توجه به اینتوجه به کاربردی بودن مفهوم عادت

مفهوم به خصوص در حوزه کسب و کار تحقیق خاصی انجام نشده این تحقیق با هدف سنجش 

 شود.  جام میواره کسب و کار انعادت

 تأمالت نظری پژوهش

های بندیشناسانی است که میل به غلبه بر تقسیم، از جمله جامعه1یر بوردیوپیواره: عادت

های خرد و کالن دارد و هدف وی غلبه گرایی و تحلیلگرایی و عینیتساختار و عاملیت، ذهنیت

(. از نظر بوردیو 197: 1322، انگاری از طریق نوعی نظریه ساختاری است )سیدمنبر دوگانه

عمل نه پیامد ساختارهای متعین است که بنابر علل به وجود آمده باشد و نه نتیجه منطقی 

ساز عمل هستند انتخاب عقالنی که بر دالیل خود استوار است، بلکه ترکیب علت و دلیل زمینه

ل رابطه ناخودآگاه های ما محصو(. در این راستا وی معتقد است که کنش17: 1390)پرستش، 

واره و میدان است. بوردیو معتقد است جامعه یک فضای اجتماعی است که از بین عادت

های اجتماعی مختلفی تشکیل شده است. در برساختن فضا سه بعد نقش ها یا جایگاهموقعیت

دارند که عبارتند از: حجم سرمایه، ترکیب سرمایه و تغییر این دو خصوصیت در طول زمان 

 (.122: 1390شوند )بوردیو، ریف میتع

در مفاهیم بوردیو مفهوم میدان به فضای اجتماعی اشاره دارد که فضایی نسبتاً مستقل و 

ها و نهادهاست که منطق درونی خود را دارد. اگر میدان را یک ساخته شده در حول موقعیت

به مثابه یک مدل داخلی از  توانواره را میساختار اجتماعی خارج به جهان در نظر بگیریم عادت

ای منظم از تمایالت پذیری تحت مجموعهواقعیت اجتماعی در نظر گرفت که در فرایند جامعه

واره به عنوان یک استراتژی کند. در واقع عادتهای رفتاری توسعه پیدا میبادوام و فعالیت

واره شرایط مشترک عادت شود. دررفتاری در قالب الگوهای رفتار، آداب و اعتقادات شناخته می

گیرد که بدون نیاز به تعامل مستقیم و یا هنجارهای مشخص، کنشگران مشترک شکل می

و  2رفتارهای خود را به صورت ناآگاهانه در ارتباط با یکدیگر هماهنگ کنند )ویتمن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. bourdieu 

2. Witman 
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های متعددی ساخته شده است که کم و بیش (. جهان اجتماعی از میدان123: 2010همکاران،

ها هم مستقل هائی داشته باشند که البته آنتوانند زیر میدانها میقل از یکدیگر هستند. میدانمست

هستند که قواعد خاص خود را دارند اما متعلق به زمینه میدان اصلی هستند. برای مثال یک مرکز 

رهنگی و تحقیقات علمی متعلق به میدان علمی، مدرسه متعلق به میدان آموزشی، تئاتر به میدان ف

وزارتخانه به میدان اداری متعلق است. در کسب و کار نیز میدان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد 

در حالی که در یک محیط دانشگاهی ممکن است میدان علمی اهمیت بیشتری داشته باشد. به 

این ترتیب در یک سازمان ممکن است یک یا چند میدان اهیمت داشته باشند که ترکیبی از 

 (. 92: 2013و قواعد خاص مربوط به آن میدان را تشکیل دهند )کانچل و خاال،  روابط

واره اقتصادی نزد بوردیو در اهمیت تحلیل میدان اهمیت عادتواره کسب و کار: عادت

واره ساخته شده در اقتصادی است. هدف بوردیو از تحلیل میدان اقتصادی این بود که بین عادت

رهایی که بخشی از میدان اقتصادی هستند رابطه برقرار کند. در نظر میدان اقتصادی با ساختا

ها کنشگران کلیدی میدان اقتصادی هستند. در  شود؛ آن ها می بوردیو میدان اقتصادی شامل بنگاه

شود. بسیاری از انواع  ها تعیین می اصل، ساختار میدان اقتصادی توسط حجم و ساختار سرمایه

دارد که بخشی از میدان اقتصادی است. پیش از همه، چهار نوع رایج متفاوت سرمایه نیز وجود 

سرمایه وجود دارد: سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین و سرمایه مالی. هر کدام 

شوند برای مثال سرمایه نمادین با چیزهایی ای شناخته میها در میدان اقتصادی به گونهاز سرمایه

کند. همچنین انواع دیگری از در میدان اقتصادی کار می« نشان تجاری»و « حسن شهرت»نظیر 

سرمایه نیز وجود دارد که تنها به میدان اقتصادی منحصر است، نظیر سرمایه تجاری و سرمایه 

تواند مترادف با سرمایه اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفته شود. سرمایه تکنولوژیک که می

یک در میدان اقتصادی است که منابع علم و فناوری بنگاه را در تکنولوژ  فرهنگی همان سرمایه

شود مواردی نظیر شبکه اقتصادی که با نام سرمایه تجاری شناخته می  گیرد، و سرمایه بر می

ترین خصلت میدان در اینجا این شود. مهم توزیع، منابع بازاریابی و قدرت فروش را شامل می

دهد. بوردیو های میدان شکل میمیدان را بر اساس سرمایهواره کنشگران درون است که عادت

-گیرد به تعریف معمول خود از عادتای که در میدان اقتصادی شکل می وارهدر بحث از عادت

وارۀ اقتصادی به مثابه نظامی از تمایالت است که اغلب شود. در نتیجه این عادت واره نزدیک می

طبیق دارد. چنان که هرچند میان این دو تفاوتی وجود دارد، با ساختار اقتصادی جامعه به دقت ت

شود. مطابق نظریه گیرند آشکار میهایی که کنشگران در میدان اقتصادی قرار میاما در موقعیت
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ایست که وارهکند دارای عادتتوان گفت هر فردی که در میدان اقتصادی فعالیت میبوردیو می

 (. 29-70: 2011، 1دارد )سوئد برگدر میدان اقتصادی مربوطه قرار 

شود و چون چهار های در میدان ساخته میواره در ارتباط با سرمایهدر نظریه بوردیو عادت

های واره و متناسب با سرمایهتوان چهار بعد برای عادتنوع سرمایه در میدان وجود دارد می

متناسب با  3هنگی، بازارگراییمتناسب با سرمایه فر 2میدان کسب و کار در نظر گرفت: نوآوری

 5های کسب و کارمتناسب با سرمایه اجتماعی و ارائه مدل 4سرمایه اقتصادی، تعامالت اجتماعی

 متناسب با سرمایه نمادین. 

نوآوری: این بعد متناسب با سرمایه فرهنگی در مفهوم بوردیو و سرمایه تکنولوژیک در 

واره که در ارتباط با سرمایه است. بخشی از عادت نظریه میدان اقتصادی وی در نظر گرفته شده

گیرد نوآوری است. منظور از نوآوری خالقیت متجلی تکنولوژیک در بنگاه اقتصادی شکل می

های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا  شده و به مرحله عمل رسیده است، نوآوری بکارگیری توانایی

دازش ایده شروع شده و سرانجام به تولید مفهوم جدید است. نوآوری یک فرایند است که از پر

گردد. نوآوری شامل شش نوع فعالیت و عرضه محصول یا خدمت جدید به بازار ختم می

های جدید تولید، کشف بازارهای جدید، مختلف است: محصول جدید، خدمات جدید، روش

ر و ، آلج11: 2001 2های جدید سازماندهی )تید و همکارانمنابع عرضه جدید و روش

 (.  390: 2001 7همکاران

شود واره در ارتباط با سرمایه اقتصادی ساخته میبازارگرایی: بعد بازارگرایی شاخص عادت

که در میدان اقتصادی توسط بوردیو معرفی شده است. بر اساس تعریف نارور و اسالتر 

خشی است بمحوری و هماهنگی بینمحوری، رقیببازارگرایی شامل سه مؤلفۀ اساسی مشتری

محوری درک صحیح مشتریان (. مشتری213: 2011 9، محمود21: 2011 2)دورن برگر و نبی

محوری یعنی توانایی شناسایی نقاط قوت و هدف برای ایجاد ارزش برتر مداوم، است. رقیب

هاست های بلند مدت آنها و استراتژیضعف رقبای کلیدی و رقبای بالقوه و آگاهی از ظرفیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. Swedberg 

2. Innovation  

3. Market orientation 
4. Social interactions 
5. Provide business plans 
6. Tidd, Bessant & Pavitt 
7. Alegre, Chiva & Lapiedra 

8. Dornberger & Nabi 

9. Mahmoud 
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بخشی نیز شامل به کارگیری هماهنگ منابع سازمان (. هماهنگی بین11: 1992، 1لی)دی و ونز

ای( در ایجاد ارزش برتر برای مشتریان هدف است. هر شخصی )منابع انسانی و یا منابع سرمایه

ای، توانایی بالقوه مشارکت در ایجاد ارزش برای مشتری را دارد )نارور و اسالتر، و در هر وظیفه

بخشی شامل ایجاد اطالعات، توزیع اطالعات و استفاده (. بنابراین هماهنگی بین23: 1990

آوری اطالعات برای هماهنگ از منابع سازمانی است. ترکیب سه عنصر اشاره شده یعنی جمع

ها، ها، طراحی استراتژی تمرکز بر بازار و مشتری و اجرای آناهداف سازمانی و تحلیل آن

 (.7: 1990، 2ارگرایی است )کولی و جاسورکاقدامات الزم برای باز

تعامالت اجتماعی: در میدان اقتصادی، سرمایه اجتماعی با تعامالت اجتماعی به مثابه یکی 

بنیان شود. ابعاد تعامالت اجتماعی در کسب و کارهای دانشواره معرفی میاز ابعاد عادت

تاری تعامالت اجتماعی، روابط ای و شناختی است.  بعد ساخشامل سه بعد ساختاری، رابطه

پذیر کردن دسترسی به غیر شخصی بین مردم و واحدهاست که به ایجاد دانش از طریق امکان

های کاری، آن، تاکید دارد. برای مثال، وقتی که اعضای شرکت به طریق فیزیکی مثل گروه

یکی مثل ایمیل شوند و یا از طریق وسایل الکترونجلسات طوفان ذهنی و ... به هم متصل می

کنند که به دانش و کنند، این فرصت را پیدا میهای آنالین با هم دیگر ارتباط پیدا مییا بحث

ای (. بعد رابطه13: 1922، 3اطالعات خود اضافه کنند و ماحصل آن ایجاد دانش است )تورنر

اند. داشتهکند که سابقه تعامل با هم تعامالت اجتماعی، روابط شخصی افرادی را توصیف می

ها متمرکز ای که مردم دارند مانند احترام، دوستی و پیوند بین آندر این بعد بر روابط ویژه

ای وجود دارد: سطح توجه، هنجارهای شود. سه مفهوم کلیدی در ارتباط با بعد رابطهمی

همکاری در بین اعضای شرکت و حس شناخته شدن به مثابه یک گروه. منظور از توجه در 

بط انسانی، توجه به اعتماد متقابل، یکدلی، دسترسی به کمک و رعایت انصاف در روا

(. و در 32: 1991، 1سنسیپر-شود )لئوناردهاست چرا که توجه، به اعتماد منجر میقضاوت

نهایت  بعد شناختی تعامالت اجتماعی، در ارتباط با اظهارات، تفسیرها و نظام معنایی مشترک 

ماعی است. شکل اصلی این بعد در زبان مشترک، رمزها و روایت های های اجتدر بین گروه

 (.372: 2002مشترک است )چوآ، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. Day & Wensley 
2. Kohli, & Jasworks 
3. Turner 
4. Leonard & sensiper 
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های کسب و کار در نظریه میدان اقتصادی بوردیو، ارائه طرح های کسب و کار:ارائه طرح

های مهم کسب و کار داشتن شود. یکی از زمینهمتناسب با سرمایه نمادین توانایی، محسوب می

های مختلف تواند به شکل ارائه استراتژیهای کسب و کار مناسب است که میو برنامهطرح 

شرکت در کسب و کار مشخص گردد. این امر با فراهم کردن بستر الزم برای تشویق افراد 

تواند سازمان یا شرکت تولیدی را به سمت نوآوری سازمان به ارائه ایده و نوآوری است و می

هایی که بر اساس نوآوری (. در شرکت137: 1329سعیدی و همکاران، سازمانی سوق دهد )

اند این امر اهمیت بیشتری دارد و فرایندی است که از ایدۀ شروع و تا انتشار تجاری شکل گرفته

های نو در تولید محصول یا خدمت جدید ادامه دارد )فکور و انصاری، ها و روشبهبود رویه

1322 :12.) 

 پیشینه پژوهش

بنیان انجام شده است. برخی های دانشواره و شرکتقیقات مختلفی در حوزه عادتتح

بنیان دارند برخی به ابعاد دیگر های دانشتحقیقات بیشتر اشاره به بحث نوآوری در شرکت

واره در فضای تجاری پردازند. همچنین مفهوم عادتمثل بازارگرایی یا تعامالت اجتماعی می

های انجام شده، اشاره ی شده است. در جدول زیر به خالصه پژوهشیا علمی بیشتر بررس

 شده است.

 های انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر. مروری مختصر به پژوهش1جدول 

 سال نام محقق
 فرضیه یا

 هدف اصلی تحقیق 
 متغیرهای مرتبط کاربرد در تحقیق

توکلی و 

 همکاران
1399 

های استارتاپی توسعه شرکت

ی کمک به حل مشکالت برا

 کالن اقتصادی و اجتماعی

توجه به روابط و تعامالت 

های مختلف درون شبکه

 مرتبط با میدان کسب و کار

واره کسب و کار عادت

 )بعد تعامالت اجتماعی(

فیروزجائیان 

 و همکاران
1392 

تحلیل رابطۀ میان ناسازی در 

میدان دانشگاهی و بیگانگی 

دانشگاهی در میان 

 یاندانشجو

رابطه میدان دانشگاه و 

 واره دانشجویانعادت
 وارهعادت

اسدپور و 

 کارگر
1391 

تأثیر نوآوری سازمانی و 

نوآوری مدیریتی در موفقیت 

 بنیانهای دانششرکت

اهمیت توجه و سنجش 

شاخص نوآوری در کسب 

 بنیانو کارهای دانش

واره کسب و کار عادت

 )بعد نوآوری(
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 های انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضرمختصر به پژوهش . مروری1دول ادامه ج

 سال نام محقق
 فرضیه یا

 هدف اصلی تحقیق 
 متغیرهای مرتبط کاربرد در تحقیق

سوزنچی 
کاشانی و 
 همکاران

1393 

های رابطه توانمندی
بنیان های دانش شرکت

های استراتژیک، )توانمندی
فنی، تولید، بازاریابی و 

ای( بر فروش و پروژه
 بنیانها دانشعملکرد شرکت

اهمیت توجه به توانمندی 
 در کسب و کار

واره کسب و کار عادت
 )بعد بازارگرایی(

حاجی 
حسینی و 
 نورزاد مقدم

1393 

رابطه نوآوری و بازارگرایی 
با عملکرد کسب و کار 

 بنیاندانش

توجه به تأثیر نوآوری و 
های بازارگرایی در شرکت

 بنیاندانش

واره کسب و کار عادت
)ابعاد نوآوری و 

 بازارگرایی(

رضایی و 
 تشویق

1392 
توجه به مفهوم سرمایه 

 فرهنگی

چگونگی سنجش سرمایه 
 فرهنگی

واره کسب و کار  عادت
)سرمایه فرهنگی و بعد 

 نوآوری(

صمدی و 
 همکاران

1392 

های رابطه شناسایی مدل
صنعت، دانشگاه و جامعه 

ها برای فعالیت شرکت
 بنیاندانش

اهمیت توجه به توانمندی 
-کسب و کار در شرکت

 بنیان دانشگاهیهای دانش

 واره کسب و کارعادت

بریسزون و 
1روز

 
2020 

بررسی رابطه رشد اقتصادی 
در جوامع کوچک با روابط 
 رسمی یا غیررسمی اقتصادی

واره به بندی عادتدسته
واره رسمی و عادت

غیررسمی و تأثیر آن در 
 اقتصاد

 ت واره کسب و کارعاد

2پالما
 2020 

واره بررسی رشد عادت
ها مدیران زن در شرکت

 تجاری

واره در تقویت عادت
 میدان تجاری

 عادت واره کسب و کار

ماتیس و 
3تروکا

 
2019 

رابطه تغییرات نهادی با انواع 
واره در محیط علمی عادت

 دانشگاهیان

-شناسایی سه نوع عادت

واره خود برتری، خود 
 یی و  خود تحققیادعا

 وارهابعاد عادت

و   1بایکین
 همکاران

2011 

بررسی تأثیر نوآوری بر 
ارتقای توان کسب و کار 

 بنیانها دانششرکت

های شناسایی استراتژی
سازی نوآوری و شاخص

 برای سنجش نوآوری

عادت واره کسب و کار 
 )نوآوری(

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. Bryceson & Ross 

2. Palma 
3. Matthies & Torka  
4. Babkin 
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 مرتبط با موضوع پژوهش حاضر های انجام شده. مروری مختصر به پژوهش1دول ادامه ج

 سال نام محقق
 فرضیه یا

 هدف اصلی تحقیق 
 متغیرهای مرتبط کاربرد در تحقیق

جاگند و 

1لئونی
 

2011 

-ها و استراتژیتأثیر برنامه

های کسب و کار بر موفقیت 

ها کسب و کار شرکت

 بنیاندانش

های برنامه ها و استراتژی

کسب و کار تأثیر مثبت بر 

وفقیت کسب عملکرد و م

 بنیان داردو کار دانش

ها و توانایی ارائه طرح

های کسب و استراتژی

 کار

و  2پالکیک

 همکاران
2011 

تأثیر نوآوری بر عملکرد 

 بنیانهای دانششرکت

سنجش توانایی نوآوری 

های اعضای شرکت

های بنیان در زمینهدانش

سیاست شرکت، ساختار، 

محصول، روش، فرایند و 

 زارهای بافرصت

 توانایی نوآوری

کاندمیر و 

3زالوگلو
 

2013 

بررسی رابطه بین بازارگرایی 

-و نوآوری با انتخاب چشم

های اندازها و استراتژی

مناسب برای کسب و کار و 

تأثیر آن بر رشد و توسعه 

 بنیانشرکت دانش

بررسی سه  بعد مهم 

توانایی کسب و کار 

بنیان یعنی نوآوری، دانش

راتژی بازارگرایی و است

 هاشرکت و سنجش آن

واره توانایی کسب عادت

و کار )توانایی نوآوری، 

توانایی بازارگرایی، 

ها و توانایی ارائه طرح

های کسب و استراتژی

 بنیان(کار دانش

و   1لیتائو

 همکاران
2013 

های ها و نقشهبررسی طرح

های کسب و کار در شرکت

 بنیاندانش

کمک در اجرای سنجش 

عضای شرکت در توانایی ا

های ها و طرحارائه برنامه

 کسب و کار در شرکت

واره توانایی کسب عادت

-و کار )توانایی ارائه طرح

های کسب ها و استراتژی

 و کار دانش بنیان(

زوسانا و 

1هرمان
 

2012 
رابطه نوآوری با رشد و 

 توسعه اقتصاد دانش
 توانایی نوآوری سنجش نوآوری

2داوی
 2009 

واره افراد در مطالعه عادت

محیط مدرسه و بر اساس 

 سرمایه فرهنگی

واره قابلیت سنجش عادت

 در تحقیقات تجربی
 وارهعادت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ  
1. Jugend & Leoni 
2. Palcic 
3. Candemira & zalluhoglu 
4. Leitão 
5. Zsuzsanna & Herman 
6. Davey 
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 شناسی تحقیقروش
-روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای شرکت

 100د است. از میان بنیان فعال و مستقر در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشههای رشد و دانش

گیری نفر به شیوه نمونه 201ها، از طریق فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد عضو فعال شرکت

ها، انتخاب شدند. ابزار به صورت تصادفی ساده بدون جایگزین از فهرست اعضا شرکت

-عاد آنها و ابها پرسشنامه محقق ساخته است. میزان آلفای کرونباخ همه شاخصگردآوری داده

، شاخص تعامالت اجتماعی 211/0)شاخص نوآوری با ضریب آلفای  7/0ها، مناسب و بیشتر از 

دهنده روابط /( است که نشان703و طرح کسب و کار ضریب آلفای 919/0، بازارگرایی 217/0

ها با یکدیگر و روایی مناسب پرسشنامه است اعتبار صوری پرسشنامه از درونی مناسب گویه

های مورد بررسی با تعاریف مفهومی مرتبط و همچنین بررسی سی و انطباق گویهطریق برر

های رشد، ها توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین تعدادی از مدیران شرکتگویه

 حاصل شده است.

 های تحقیق یافته
و کار  واره کسببه توصیف متغیرهای مربوط به عادت 2در جدول شماره  های توصیفی:یافته

واره دهد میانگین و انحراف معیار نمره شاخص عادتهای جدول نشان میاشاره شده است. داده

های رشد و دانش بنیان دانشگاه در حد متوسط است. از بین ابعاد کسب و کار اعضای شرکت

واره کمتر است در حالی مرتبط با این شاخص میانگین متغیر نوآوری از سایر ابعاد دیگر عادت

 که سه بعد دیگر تقریبا در حد متوسط با هم برابر هستند.

 واره کسب و کار. آمارهای توصیفی مربوط به عادت2جدول

 بزرگترین کوچکترین انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 1 1 22/0 2/2 3/2 توانایی نوآوری

 1 1 6/0 2/3 2/3 تعامل اجتماعی

 1 1 6/0 3 1/3 بازارگرایی

 1 1 21/0 2/3 3/3 کارطرح کسب و 

 1 1 11/0 3 3 واره کسب و کارعادت
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واره واره کسب و کار و ابعاد آن: اعتبار شاخص عادتآزمون تحلیل عامل شاخص عادت

کسب و کار و ابعاد آن با استفاده از روش معادالت ساختاری و نرم افزار آموس حاصل شد. با 

ر و نوآوری فاقد ابعاد بودند در گزارش فقط تحلیل توجه به اینکه دو بعد ارائه طرح کسب و کا

های تعامالت اجتماعی و بازارگرایی به همراه تحلیل عامل عامل تأئیدی مربوط به شاخص

شود. چون شرط تأئیدی مرتبه دوم برای اعتبار شاخص عادت واره کسب و کار گزارش می

ها نسبت به یب هر کدام از گویهدار شدن مدل است و ضرااجرای مدل در نرم افزار آموس معنی

ابعاد نیز در مدل ذکر شده است از ارائه جداول ضرایب مربوط به هر مدل به دلیل توضیح 

 شود.های برازش ارائه میاضافی خودداری و فقط شاخص

 واره کسب و کار و ابعاد آنهای برازش تحلیل عامل عادت. شاخص3جدول 

 CMIN/DF GFI AGFI CFI TLI PNFI PCFI شاخصهای برازش

 212/0 173/0 729/0 729/0 213/0 212/0 112/2 تعامالت اجتماعی

 102/0 120/0 117/0 212/0 203/0 271/0 201/3 بازارگرایی

 121/0 107/0 220/0 727/0 717/0 273/0 213/2 واره کسب و کارعادت

 

 
 . تحلیل عامل تأئیدی سازه تعامالت اجتماعی1نمودار
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 اوالً که دهدمی نشان حلیل عامل شاخص تعامل بر اساس معادالت ساختاریت نهائی مدل

 بعد سه هر بین ثانیاً قرار گیرند. خود ابعاد به عنوان بخشی از توانندمی ابعاد از یک هر هایگویه

یک  در ادامه تحقیق در توانندمی ابعاد این بنابراین دارد وجود پیرسون همبستگی دو به دو

 واره کسب و کار است مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان یکی از ابعاد عادت کهمدل  شاخص از

 
 . تحلیل عامل تأئید سازه بازارگرایی2نمودار

 هایگویه که دهدمی نشان تحلیل عامل بازارگرایی بر اساس معادالت ساختاری نهائی مدل

گیرند و روابط همبستگی بین هر دو قرار  خود ابعاد به عنوان بخشی از توانندمی ابعاد از یک هر

ادامه  در توانندبعد از سه بعد شاخص نیز وجود دارد. بنابراین ابعاد شاخص بازارگرایی نیز می

واره کسب و کار مورد استفاده به عنوان یکی از ابعاد این شاخص در عادت مدل یک در تحقیق

 قرار گیرند. 
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 واره کسب و کاره دوم عادت. مدل نهائی تحلیل عامل مرحل3نمودار 

دهد که واره کسب و کار بر اساس مدل معادالت ساختاری نشان میمدل نهائی عادت

یابد که هر چهار بعد نوآوری، تعامالت اجتماعی در واره کسب و کار زمانی افزایش میعادت

توانند عادت کسب و کار، بازارگرایی و طرح کسب و کار افزایش پیدا کنند یعنی افراد زمانی می

 واره کسب وکار باال داشته باشند که در هر چهار بعد ذکر شده نمره باالیی کسب کنند. 

 گیری بحث و نتیجه
های های همیشگی کارآفرینان و افراد فعال اقتصادی، آشنایی و شناخت ویژگییکی از دغدغه

خوبی مدیریت و به  یک فرد کاسب در بازار بوده است که بتواند یک فعالیت اقتصادی را به

های کسب و ها اهمیت بسیار زیادی در رشد برنامهسرانجام برساند و مسلماً شناخت این ویژگی

کار خواهد داشت. در راستای این دغذغه، در پژوهش حاضر بر اساس نظریه بوردیو و تعریف 

کسب کار با واره کسب و کار بر اساس میزان و نوع سرمایه در میدان واره، عادتوی از عادت

هدف ارائه شاخصی کاربردی جهت بررسی توانمندی کنشگران کسب و کار، طراحی شد. این 

های بازارگرایی، تعامل اجتماعی، طرح کسب و کار و نوآوری است. بر واره شامل مؤلفهعادت
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 اساس نتیجه تحقیق از نظر افراد فعال در واحدهای رشد، فرد توانمند در کسب و کار باید دارای

قدرت نوآوری بوده و بتواند در فرایند تولید محصوالت یا خدمات تأثیر مثبتی از جهت توسعه 

اندازی یک بنیان و راهو نوآوری محصول یا خدمات داشته باشد. اگرچه ورود به حوزه دانش

د در آپ نیاز به داشتن ایدۀ جدید و نوآورانه دارد اما به غیر از آن نیز به طور کلی فرد بایاستارت

هر بخش کسب و کار خود بتواند نوآورانه عمل کند، در غیر این صورت با توجه به فضای بازار 

های بررسی شده نیز توجه و اهمیت ها داشته باشد. پیشینهتواند رقابت جدی با سایر شرکتنمی

گر دهند در تحقیقات اسدپور و کاربنیان را نشان میهای دانشزیاد به بعد نوآوری در شرکت

(، بایکین و همکاران 1392(، رضایی و تشویق )1393حسینی و نورزاد مقدم )(، حاجی1391)

( به بعد نوآوری به عنوان یکی 2012( و زوسانا و هرمان )2011(، پالکیک و همکاران )2011)

 بنیان پرداخته شده است. های دانشاز عوامل مهم در رشد شرکت

رد تأئید تمام فعاالن کسب و کار بوده به خصوص با همچنین توجه به بازارشناسی نیز مو

اندازی کسب و کارهای شخصی توجه به این که در حال حاضر رشد کسب و کارهای نوپا و راه

در اولویت فعاالن اقتصادی قرار گرفته است. از این رو در صورتی که توانایی بازارشناسی 

شود. نداشتن شم مشکالت زیادی می ها دچارمناسب نداشته باشند به طور قطع فعالیت آن

هایی که قدرت و دانش فنی باالیی دارند نیز نتوانند به شود که شرکتبازارشناسی باعث می

شناخت بازار اهمیت زیادی برای خوبی محصول یا خدمات خود را عرضه کرده و در نتیجه 

ی و نورزاد مقدم (، حاجی حسین1393ها دارد. در تحقیقات سوزنچی کاشانی و همکاران ) آن

( به اهمیت بازارگرایی در 2013( و کاندمیر و زالوگلو )2020(، بریسزون و روز )1393)

 بنیان اشاره شده است. ها دانششرکت

های مهمی بود که در تحقیق با نام تعامالت اجتماعی بررسی شد گرایی نیز از ویژگیتعامل

عمومی باال و بازاریابی مناسب دانست. با  توان داشتن روابطکه قدرت تعامل اجتماعی را می

ها و بازار دارند به شدت به دنبال ها نیاز به ارتباط دائمی و مؤثر با سازمانتوجه به اینکه شرکت

افرادی هستند که روابط عمومی باالیی داشته و بتوانند به خوبی مخاطبان مورد نظر ارتباط برقرار 

( و صمدی و 1399تحقیقات توکلی و همکاران ) کرده و پیگیر اهداف شرکت باشند. در

 ها توجه شده است. ( به رابطه تعامالت اجتماعی با رشد بازار شرکت1392همکاران )

واره کسب و کار، داشتن طرح کسب و کار )تجاری( است. یک ویژگی مهم دیگر در عادت

تواند به نتیجه یده نمیفرد که قصد راه اندازی یک کسب و کار نوپا را دارد صرفاً با داشتن ا
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مناسب برسد بلکه الزم است اقدامات مختلفی را تا رسیدن به محصول انجام دهد. یعنی اینکه 

ای ذهنی از فرایند تبدیل ایده خود به محصول یا خدمات مورد نظر داشته باشد و بتواند نقشه

مترین ویژگی فت مهتوان گتواند عملی کند در آن صورت میبداند که چگونه این نقشه را می

تواند عملی شدن ایده یک فرد توانمند در حوزه کسب و کار را دارد چرا که در این صورت می

خود را ارزیابی کرده و معایب و مزایایی آن را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا در 

( ارائه 2013)( و لیناتو و همکاران2013(، کاندمیر و زالوگلو )2011تحقیقات جاگند و لتونی )

 های کسب و کار یکی از عوامل مهم توانمندی در کسب و کار معرفی شده است.  طرح

واره کسب و کار از نظر ابعاد و اهمیت با توان گفت شاخص عادتبا توجه به نتایج می

انتظاری که از یک فرد توانمند در محیط کسب و کار وجود دارد و در تحقیقات فیروجانیان و 

(، 1392(، صمدی و همکاران )1393(، حاجی حسینی و نورزاد مقدم )1392)همکاران 

( 2013( و کاندمیر و زالوگلو )2019(، ماتیس و تروکا )202(، پالما )2020بریسزون و روز )

توان واره کسب و کار را میگیری عادتبررسی شد همخوانی دارد. در نهایت استراتژی شکل

انمندی بازارگرایی با شناخت مناسب بازار به منظور ارزیابی بدین شکل معرفی کرد: داشتن تو

چگونگی ورود محصوالت یا خدمات تولیدی بر اساس دانش فنی به بازار؛ داشتن توانایی 

تعامالت اجتماعی در کسب و کار با استفاده از روابط عمومی باال در ارتباطات کاری و اقتصادی 

داشتن توانایی نوآوری و تقویت بعد خالقیت و  و توانایی بازاریابی محصوالت و خدمات؛

های فرایند تولید محصوالت و خدمات شرکت و دست آخر داشتن نوآوری در تمام بخش

های مناسب و کاربردی و توانایی داشتن دانش تبدیل سازی یعنی قدرت ارائه ایدهتوانایی تجاری

 ایده به محصول نهائی
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