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Abstract 

Correct understanding of business processes and service platform are equally important for real 

modeling of services utilization and their delivery and preparation. The present study is basic 

research based on aims and its data collection method is cross-sectional survey research method. 
This study was performed based on quantitative and qualitative approaches. Questionnaire 

distribution and data collection of Semnan industrial estates experts are performed after qualitative 

analysis phase, and then the study was interred to quantitative phase. So the present study is a 

mixed survey from this perspective. The present study execution algorithm is designed based on 
scientific research method and after systematic phases. The study statistical population in 

qualitative section of research method include to experts of the Semnan industrial estates active 

firms managers and experts. The study statistical population in a quantitative section of research 
method includes 325 persons. Sample size Are estimated 176 persons by using Krejcie and Morgan 

Table. Data analysis in qualitative section of performed by thematic analysis method and using 

MaxQDA software. Data in quantitative section are screened by fuzzy Delphi method and finally 

the model is presented. Modeling is performed by mixed method ISM-DEMATEL. Then partial 
least squares approach and Smart PLS software are used in quantitative section. Finally, success 

pattern and business starting pattern in Iran are designed with respect to entrepreneurs 

psychological and personality in Semnan industry section. 
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 چکیده
 سازیو آماده لیکاربرد خدمات، تحو یواقع یسازاندازه برای مدل کیبه  یفرم خدماتوکار پلتکسب ندهاییدرك درست فرآ

پژوهش  کیها داده یاز جهت روش گردآور یاپژوهش توسعه کی هدف اسبراس حاضر، پژوهش. هستند مهم هاآن
 یفیک لیصورت که پس از مرحله تحل نیانجام شد، به ا یفیکو  یکم کردیمطالعه براساس دو رو نیاست. ا یمقطع-یشیمایپ

شد.  یکم یهش وارد فازاستان سمنان پرداخته شد و پژو یصنعت یهاها از خبرگان شهركداده یپرسشنامه و گردآور عیبه توز
 رانیمد پژوهش یجامعه آمار ،یفیدر بخش ک پژوهشاست. در روش  ختهیپژوهش آم کیمنظر مطالعه حاضر  نیاز ا ن،یبنابرا

 یجامعه آمار ،ینفر از خبرگان بودند و در بخش کم 01استان سمنان به شامل  یفعال در شهرك صنعت یهاو خبرگان شرکت
ها در بخش داده لینفر برآورد شده است. تحل 071و مورگان  یجسینفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول کر 523تعداد 

 یبا استفاده از دلف یصورت گرفته است و در بخش کم MaxQDAافزار مضمون و با استفاده از نرم لیبه روش تحل یفیک
سپس در بخش  ISM-Dematel یبیاز روش ترک یسازمدل یاست. برامدل ارائه شده  تیشده و درنها یغربالگر یفاز
وکار و شروع کسب تیموفق یوالگ تیاستفاده شد و درنها Smart PLSافزار و نرم یحداقل مربعات جزئ کردیاز رو زین یکم
 .دیگرد یدر بخش صنعت استان سمنان طراح نانیکارآفر یتیو شخص یشناختروان یهایژگیبا توجه به و رانیدر ا
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 مقدمه

آغاز پیشرفت فناوری، اغلب توسط کارآفرینان و فن آفرینان 
 یک جدید، نوآوری محیط یک در موفقیت برای .شودمی شروع

 این به امر این. کند اتخاذ را آزاد تجارت مدل یک باید نوپا شرکت
 ترکیبی با که چهارم صنعتی انقالب محیط در که است دلیل

 فناوری بر مبتنی صنایع لیهک در بازار و فناوری از خالقانه
 بر مبتنی تجارت آمیزموفقیت رشد است، شده مشخص اطالعات

 یک یا آزاد نوآوری طریق از بازار و فناوری باز و خالقانه ترکیب
 ارتباط یک عنوانبه باز نوآوری است. دیگر آزاد وکارکسب مدل

 اگر خاص، طوربه. دهدمی رخ بازار و فناوری بین خالق و باز
 این از که کسی با دهدمی توسعه را فناوری یک که ردیف

 آن و کندمی استفاده خدمات یا محصول یک تولید برای فناوری
 باز نوآوری پدیده این به باشد، متفاوت ،کندمی عرضه بازار به را

 هایوکارکسب رشد این، برعالوه(. 2107 یون،) شودمی گفته
 خالق، فرهنگی، نایعص توسعه همچنین و موبایلی و آنالین

 وکارکسب یهامدل و است یافته گسترش دانش و محتوی
 که است کرده ایجاد نیز را جدیدی موارد و بخشیده تنوع را کنونی

است  شده منجر جدید وکارکسب مدل مورد در مباحث و تعابیر به
 (.2102 همکاران، و کیم)

 در که شودمی محسوب مفاهیمی دسته از وکارکسب مدل
 مدل. است کرده جلب خود به را روزافزونی توجه اخیر سالیان یط

 ابتکاری، یهامنطق ایجاد با که است مفهومی مدلی ،وکارکسب
 واقعی یهاارزش به را تجاری یهادهیا و فنی یهاتیقابل

 و آلیسون(. 05۳0 همکاران، و نیرومندکند )می تبدیل اقتصادی
 فرضیه کنندهنعکسم را وکارکسب مدل( 2101) 0همکاران
 را هاآن چگونه ،خواهندیم مشتریان آنچه مورد در مدیریت

 نحو بهترین به تواندمی اقتصادی بنگاه یک چگونه و خواهندمی
 انجام باید پرداختی آنچه ارائه برای و کند برآورده را نیازها این

 منطق» اصطالح با وکارکسب مدل اولیه مفهوم. داندمی ،دهند
 را غالب منطق( 0۳2۳) 2بتیس و پراهاالد. شد رحمط «غالب

 توسط باید که دانندمی اصول و هنجارها از ایمجموعه عنوانبه
 از استفاده و جستجو و هاشرکت درست دهیسازمان برای مدیران
 رویکرد این. آیندمی وجود به بازار در که رود کار به هاییفرصت

 ایجاد دارد، تأکید قتصادیا هایبنگاه عملیات در عقالنیت بر که
 .داندمی ضروری را وکارکسب مدیریت برای خاص قواعدی

 وکارکسب مدل تعریف اصلی هایهسته( 2103) 5گرابوسکا
 ارزشی محدوده در ارزش، حفظ و ایجاد را غالب منطق براساس
 و ابتکارات از خاصی مجموعه در بودن موفق داشتن، قرار مشتری

                                                             
1. Allison & et al. 
2. Prahalad & Bettis 
3. Grabowska 

 هایفرصت از استفاده سود، منطقه به یابیدست ها،نوآوری
 جریان سه و داندمی شرکت توسعه مسیرهای ایده و وکارکسب

  شناسایی وکارکسب مدل شناسیمفهوم برای اصلی تحقیقاتی
 وکارکسب مدل مفهوم مختلف سالیان طی آنکه با .نماید می

 مدل برای است، گرفته قرار مطالعه مورد متعددی محققان توسط
 و منشرضاییندارد ) وجود استاندارد تعریف یک اروککسب

 (.05۳0 همکاران،
 در حال تکثیر، وقفهبیبازار به سرعت در حال تغییر، فناوری 

 عمر رو به کاهش فناوری و چرخه پرشتاب نوآوری، محیطی
 ایجاد نموده است. بقا در هاشرکتبسیار پرفشار و آشفته برای 

 های محصول وحوزه آوری درنو برهیتکچنین محیطی تنها با 
 مختلف هایزمینهفرآیند، ناکافی است و مستلزم نوآوری در 

های شرکتتالش بسیاری از  است. از همین رو، وکارکسب
 است؛ وکارکسببزرگ، تبدیل نوآوری فناوری به نوآوری مدل 

 شده سرعت کسب مزیت رقابتی برای ایشان اقدامی که موجب
 مبتنی بر این فروض است که نوآوری دوچندان شود. این اقدام

 کارگیری کارآمد و مؤثرعاملی کلیدی در به وکارکسب مدل
و درجه نوآوری ( 2101 ،4ژانگ، ژائو و زو) نوآوری فناوری است

بر . مستقیم دارد تأثیرهای جدید بقای شرکت بر وکارکسبمدل 
 جنبه اولویت اصلی مدیران از وکارکسبنوآوری مدل  این اساس،

(. 2103)ولو، مزیت رقابتی و دستیابی به عملکرد برتر است  ایجاد
تری بر نوآوری بیش تأکیدهایی که دهد شرکتنشان می مطالعات

تر از رقبای شان سریعدارند، سود نهایی عملیاتی وکارکسب مدل
 وکارکسبنوآوری مدل (. 2112 ،3)آی بی امداشته است  رشد

نوپا دارد؛ زیرا بر موقعیت  یهابرای شرکت ایویژهاهمیت 
)جرج و  گذاردمی تأثیربقایشان  شانس درنتیجه، وشان رقابتی

نوآوری در مدل  عوامل اصلی در افزایش اهمیت(. 2100، 1باك
کوتاه  هایچرخه ،سازیجهانیاز فرآیندهای  اندعبارت وکارکسب

د تغییرات شدی ،هستند( نوآورانه هایحلراهتولید )که مبتنی بر 
 هایسرمایهنامشهود و  و افزایش نقش اطالعات، منابع فناوری

. این عوامل هاشرکتدر شده تعیینفکری در دستیابی به اهداف 
 هایبخشدر بسیاری از  برای بهبود قابلیت رقابت هاتالش

 هایحلراه دهیسازمان شرکت را برانگیخته و بر راهبرد و
 منظوربه هاشرکت .ستا گذاشته توجهیقابل تأثیر وکارکسب

یا تالش برای افزایش  و حفظ ارزش ایجاد شده در سطح قبلی
نوآوری در مدل سازی پیادهسطح ایجاد ارزش تصمیم به 

 بنابراین، مسئله .(2103، 7اگرابوسک) گیرندمیخود  وکارکسب

                                                             
4. Zhang Zhao & Xu 
5. IBM, Global CEO Study 
6. George & Bock 

7. Grabowska 
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 وکاریاساسی در مدیریت معاصر، ایجاد و معماری مدل کسب
 یابی به ثبات در محیطشود، دست شاست که منجر به ایجاد ارز

 مدل ،آشفته را ممکن سازد و به موفقیت در بازار کمک کند. لذا
مهم  جامع، پویا و نوآورانه در حال تبدیل شدن به عامل وکارکسب

 .اقتصادی است هایبنگاهخلق ارزش برای 
. است میان در کارآفرینی یهاتیقابل تقویت امکان از سخن

 و شخصیتی خصوصیات به مربوط هاتیقابل این از بخشی
 و تجربه و دانش ها،مهارت به دیگر بخش و است انگیزشی

 عامل .دارد ارتباط ساختاری و محیطی شرایط بودن مساعد
 شکست و موفقیت بر که را کارآفرین فرد شخصیتی یهایژگیو

 شامل زیرگروه چهار به توانیم هستند مؤثر کارآفرینی فرآیند
 وضعیت جنسیت، سن، متغیرهای با) شناختیعیتجم هایویژگی
 هایویژگی ،(نژاد تجربه، تحصیالت، اجتماعی، موقعیت تأهل،
 به اعتماد خطرپذیری، طلبی،توفیق متغیرهای با) شناختیروان

 هایویژگی ،(درونی کنترل کانون استقالل، بودن، گراعمل نفس،
 پشتکار ن،بود پرانرژی ،یکوشسخت متغیرهای با) کاری رفتار

 عمل استراتژیک داشتن، نفوذ دیگران در و بودن رهبر داشتن،
 فنی، یهامهارت متغیرهای با) اساسی یهایستگیشا و (کردن

 تجاری، و شم تیزهوشی انسانی، روابط اجتماعی، سیاسی، هنری،
 هر. کرد تقسیم ،(0مدیریتی گانههفت وظایف نوآوری، و خالقیت

 دارای مکان، و زمان محدودیت دو ببرحس متغیرها این از کدام
 شکست و موفقیت بر توأمان منفی مثبت و منفی مثبت، اثرات
 و ارزیابی طریق از کارآفرینی. هستند کارآفرینی فرآیند
 بودن مناسب به بازار، در موفقیت کسب و هافرصت از برداریبهره

 فرصت خودیابی، شامل آفرینان کار شناختیروان هایویژگی
 هایمهارت و انسانی سرمایه داشتن کار، در استقالل شناسی،
یک سری از  (.2115 ،2بارون و من مارك) دارد بستگی اجتماعی

را تعیین کنند و  وکارکسبتا مفهوم مدل  کنندیمتحقیقات سعی 
های اصلی آن را تعیین کنند اما متأسفانه مفهوم مدل یا مؤلفه

 شده است همچنان های چندگانه واقعکه در حوزه وکارکسب
و همکاران،  نیبکیناست )نامشخص و نامعین باقی مانده 

ها این همچنین منجر به سردرگمی در دانش واژه(. 05۳7
، استراتژی، مدل وکارکسبهایی شامل مدل . ازجمله واژهشودیم

. شوندیمیکدیگر استفاده  یجابهدرآمد و مدل اقتصادی که اغلب 

                                                             
1. Posdcorb (P=Planning, O=Organizing,     S=Staffing, 

D=Directing, Co=Coordinating,    R=Reporting,    
B=Budjetting).  
POSDCORB وظایف هفت گانه مدیریتی هستند که گیولیک  
(Guelick) و ارویک   (Urwick) بیان کرده اند.   

2. Markman & Baron 

تا حدی  وکارکسبمورد تعاریف متعدد توافق عمومی، در  نبودن
، یعنی اصولی که به استبه سبب وجود دامنه وسیعی از اصول 

از اصطالح است همچنین این  ایمجموعهنحوی در ارتباط با 
عدم . است وکارکسبنقص از لحاظ عملی نیز گریبانگیر صاحبان 

برای صاحبان  وکارکسبتعریف درست از الگوی مناسب 
 مشکل در این مسیر است. ترینبزرگ نیز وکارکسب

 

 پژوهش نظری بانیم
 وکارکسب مدل مفهوم

به  وکارکسبورود واژه مدل  دریافتنداستروالدر و همکارانش 
این واژه نخستین  .گردد، به پنج دهه اخیر برمیوکارکسبادبیات 

دیده  0۳37بار در یک مقاله دانشگاهی از بلمن و کالرك در سال 
ای از جونز به کار در عنوان و چکیده مقاله 0۳11سال در  .شد

در کتاب خود با عنوان  0۳10رفت. پس از آن آلفرد چندلر در سال 
استراتژی و ساختار، گزارشی جامع و مفصل از رشد سریع و 

های صنعتی ارائه کرد و در آن به تغییرات حاصل از آن در شرکت
گویی گی پاسخاشاره کرد. او چگون وکارکسبمفهوم مدل 

های متفاوت حاصل از تغییرات محیطی یا به چالش هاشرکت
تحلیل قرار داد و اهمیت مدل  و داخلی شرکت را مورد تجزیه

مدل  (.05۳7)شربتداران و همکاران،  را نشان داد وکارکسب
 وکارکسب از ارزش خلق منظوربه باورها از یامجموعه وکارکسب

و ارتباطات میان  هانقش ،گریدانیببه .است پیشنهادی
و  شرکت کنندگانو عرضه پیمانانهم تریان،، مشکنندگانمصرف
تولیدی، اطالعاتی، مالی و منافع اصلی شرکا را های جریان

محققان در تعاریف  (.05۳2)اسداهلل و همکاران،  سازدمیمشخص 
 مانند ساختار محور، رویکردهای متفاوتی وکارکسب هایمدل

وری محور، استراتژی محور، منبع محور، فعالیت محور، فنا
 گرفتند را پیش ایشبکهمحور، اقتصادی و  محور، راهبرددانش

موفقیت  برای هاشرکتلکن امروزه  (.05۳7همکاران، نیکبین و )
دارند تا منابع  وکارکسب هایمدلاز  ایمجموعهنیاز به 

مدل  (.05۳2کاران، اسداهلل و همرا تسهیل نمایند ) پذیریرقابت
درواقع به شرح روش خلق ارزش و سود آفرینی  وکارکسب
 (.2101، 5براندبرگ و استراوت) پردازدمی وکارکسب

های آنالین و موبایلی و وکارکسببر این، رشد عالوه
همچنین توسعه صنایع فرهنگی، خالق، محتوی و دانش گسترش 

وع بخشیده و موارد کنونی را تن وکارکسبیافته است و مدل های 
جدیدی را نیز ایجاد کرده است که به تعابیر و مباحث در مورد 

                                                             
3. Brandenburger & Struart 
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(. 2102)کیم و همکاران،  جدید منجر شده است وکارکسبمدل 
جنبه چهارمین انقالب صنعتی هستند که  ترینمهماین تغییرات 

همکاران، و  کوداما) است 0(IOTمعادل تکامل اینترنت اشیاء )
معتقدند که چون  2(. لی و همکاران2102اران، و لی و همک 2107

چهارمین انقالب صنعتی در راه است، گستره و نوآوری باز و ظهور 
افزایش خواهد  شدتبهنیز  وکارکسب یهامدلترکیب جدید 

(. تغییر سریع از جامعه اطالعاتی و 2102)لی و همکاران،  یافت
ا ایجاد ر وکارکسبهای جدید دانش به یک جامعه خالق فرم

کرده است. جامعه در چهارمین انقالب صنعتی نماینده یک شبکه 
به دلیل کوچک  سپاریبرون هایشرکتبزرگ است که در آن 

و ترکیبات آنالین به  SN، توسعه جامعه آنالین و هاسازمانشدن 
(. این 2102)کیم و همکاران،  در حال افزایش هستند 5آفالین
بر دانش را ایجاد کرده است که تجاری مبتنی  هایشرکتجامعه 

خالق، تجربیات متنوع، تخصص و فناوری  هایایدهبراساس 
و دانش  شوندمیجدید  وکارکسبهستند که وارد یک مدل 

 از (. شماری2107)کیم،  شودمیتجاری  راحتیبهتخصصی نیز 
 عنوانبه را کوچک مشاغل اندازیراه جهان سراسر در هادولت
 ترویج اشتغال سطح و اقتصادی رشد ویتتق برای اقدام یک

 محور که 4ولی سیلیکون در گذاریسرمایه هایشرکت. اندکرده
 بر مبتنی را نوآوری همچنان است، متحدهایاالت اقتصاد اصلی

 کشور سرتاسر در اشتغال و اقتصادی ثروت ایجاد کارآفرینی،
 که را موجود اقتصادی ساختارهای اینکه ضمن ،کندمی دنبال

 کرده تبدیل پویا به است شده ایجاد بزرگ هایشرکت وسطت
 جدید هایترکیب «ظهور» عامل، ترینمهم شرایط، این در، است

 بر داللت «ظهور» کلمه. است بازار و هایفناور بین 3آفرینتحول
 و رمنتظرهیغ داوطلبانه، جدید هایترکیب که دارد این

 (.2102)لی و همکاران،  هستند کنترلرقابلیغ
 

های و ويژگی یشناختروان ةيسرما یهامؤلفه

 کارآفرينانه
آموزشـی کشـورهای مختلـف های نظاماخیـر  هایسالدر 

 هایبرنامه تلفیـق کارآفرینـی در رویکـرد هدفمنـدی را بـرای
و  هاقابلیتتـا از ایـن راه  اندگرفته خـود در پیـش آموزشـی
و بازار کار در  انتظـار جامعـه مـورد هایشایستگی

و بتواننـد کیفیـت فرآیندهـای  را افزایش دهند آموختگاندانش
و معیارهـای  هامالكیکـی از  .آموزشـی را نیز بهبود بخشـند

                                                             
1. Internet of things 
2. Lee  & et al 

3. Nline to offline 
4 . Silicon Valley 
5.  Disruptive  

هـر نظـام آموزشـی دسـتیابی  توسـعه آمـوزش کارآفرینـی در
 هایقابلیتو  هایشایستگی درباره سـطح شـناخت الزمبه

هـم  آمدهدستبهشـناخت  .ویان اسـتکارآفرینانـه دانشـج
توسـعه  ریزیبرنامهبـرای  آغازین ینقطه سانتواند بهمی

 آمیزموفقیتبـرای ارزیابـی  آمـوزش کارآفرینـی، نیـز راهـکاری
کارآفرینی  هایقابلیتپـرورش  منظوربهفرآیندهـای آموزشـی 

غال ظرفیـت اشـت توانـا، دارایآموخته دانشباشـد. تربیـت 
شـغلی  هایفرصتبـا بـازار کار و  کارآفرینانـه، مولـد و متناسـب

 به شمارنظـام آمـوزش کشـاورزی  عمـده هایگیریجهتاز 
الزم اسـت کـه نظـام آمـوزش عالـی  . در ایـن زمینـه،رودمی

یادشـده در بیـن  هایظرفیتپـرورش  در جهـت کشـاورزی
یکـی (. 0521 و همـکاران، رپوخسرو) بـرود شیپ بهدانشـجویان 

 شناسـایی از رویکردهـا بـرای بررسـی و ارزیابـی کارآفرینـی و
اسـت کـه از  رفتـاری آنـان یهایژگیبه وکارآفرینـان، اسـتناد 

بـرده  نـام یـا خصایـص هایویژگیآن بـا عنـوان رویکـرد 
 های شخصیتیویژگی. از ایـن منظـر، افـراد کارآفریـن شودمی

و خالقیـت،  نـوآوری ،)معتـدل( دارنـد کـه خطرپذیـری
، احتـرام خواهـی، نفساعتمادبه، داشـتن عـزت و پذیریمسئولیت
خواهـی، ابتـکار عمـل،  -شـهرت اجتماعـی، آزادی منزلت و

 ،گراییواقعدیگـران،  توانایـی برقـراری ارتبـاط قـوی بـا
، طلبیقدرتـدگرایی، و رشطلبی  توفیق، آرزومنـدی، گراییهدف

ظرفیـت  ،رفتـار آوانـگارد گونـه( تهاجمـی بـودن )اندیشـه و
به عـدم قطعیـت، توانایـی واکنـش  راهبـری، تحمـل ابهـام و

، بینیخوش، مندیانگیزهپرانـرژی،  ،هادشواریو  هابحران
به و گرایـش  طلبیاستقاللبـودن،  ، متعهـددوستینوع

اهـان شـناخت و کسـب مهـارت و خو شـخصی، یهاارزش
 ( و داشـتن مرکز کنتـرل درونیایحرفه دانـش فنـی )توسـعه

و همکاران،  زادهفیشر) ایـن افراد اسـتهای ویژگیبخشـی از 
 روحـی و روانـی هایتوانمندیرویکـرد،  ایـن پایةبـر (. 05۳1

 ةروحیو پـرورش  گیریشکلدر  ایکنندهتعییننقـش 
در مفهـوم توان میرا  هاتوانمندیایـن  ةعمدـه دارنـد. کارآفرینان

 عنوانبه شناختیروان سرمایةخالصـه کرد.  شناختیروان سرمایة
به  یابیدستعملکـرد و  نیرویـی در جهـت ترقی فـرد، بهبود

توجـه اسـت )الرسـن و  مـورد ایحرفهفـردی و  موفقیت
 سرمایةی و اجتماعـی، انسـان سرمایة پـس از(. 2105، 1همـکاران

شـناخته ها سازمانیـک مزیـت رقابتـی در  عنوانبه شناختیروان
اسـت کـه از رو ایناز (.05۳0، نژادعارفامیرخانـی و شود )می

ایـن سـرمایه  پرورش به تا رودمیفرآیندهای آموزشـی انتظـار 
 هایشاخص یکـی از شناختیروانسرمایة کمـک کنـد. 

                                                             
6. Larson   & et al 
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ماننـد بـاور  هاییویژگیاسـت کـه بـا گرا مثبتروانشناسـی 
 ، داشـتنتیبه موفقیابی دستبـرای  شیهاییبه توانافـرد 

اسـنادهای مثبـت  ، ایجادهاهدفپشـتکار در پـی گیـری 
 طوربه .شودمیتعریـف ها دشواریخـود و تحمل کردن دربارة 

را  تیشناخروان سرمایة (05۳5کلی دیانت نسـب و همـکاران )
الزم و تـالش برای نفس اعتمادبهداشـتن  هایویژگیبـا 

ایجـاد  ،خودکارآمـدی() برانگیزچالش ایموفقیت در کاره
زمـان حـال و آینـده  اسـنادی مثبـت در مـورد موفقیت در

 بهنگامو  هابه هدفپافشـاری در رسـیدن  ،(بینیخوش)
)امیـدواری(  هابه هدف مسـیرهای رسـیدن دادن تغییرلـزوم، 

و  کردن تحمل، هاسختیو ها دشواریو هنـگام رویارویـی بـا 
 یابیدستیابی( بـرای خویشـتن) اولیـه تیبه موقعبازگشـت 

 هایبررسی بنابر. اندکردهتوصیـف آوری( تاب) تیبه موفق
سـویگان مختلـف یـک کلیـت  ،هامؤلفهایـن  پیشـین،
و  دهندمیرا تشـکیل  ختیشناروان سرمایة، یعنـی یکپارچه

)سـوییتمن و  هسـتند افزاییهمدارای  ،رونیازا
( دربـاره 2117و همـکاران ) 2لوتانـز (.0،2101همـکاران

به کارآفرینانـه، نیـز  و ویژگـی شناختیروان سرمایةپیونـد 
 شناختیروان سرمایةکـه افـرادی کـه  اندرسیده نتیجـه این

یکـی از  عنوانبهپیشـرفت ) هدارنـد انگیـز باالتـری
مهـم کارآفرینانـه( باالتـری دارنـد و تـالش های ویژگی

انسـانی )بـرای نمونـه از راه  هایسرمایه سـطح کنندمی
ارتقـای  قصدبهآمـوزش و تحصیـل  موفقیـت در امـر

و اجتماعـی خـود را نیـز بـرای ( شـغلی هایتوانمندی
ی کاری و شـخصی افزایـش زندگـ در به موفقیترسـیدن 

در جریـان  تواندمی شناختیروان سرمایةبنابراین،  .دهنـد
به دانشـجویان بـرای رسـیدن  تحصیـل نیـز بـر تـالش

 موردنیازارتقـای دانـش و مهارت  منظوربهتحصیلی و  موفقیت
، کار راستیبه باشـد. تأثیرگذار بـرای اشـتغال و کارآفرینی

یـک  سازیفراهم ةدرزمینآموزشـی  ئوالنآموزشـگران و مسـ
بـا نقـش  شناختیروان سرمایة توسعة محیط مناسـب برای

انسـانی از راه پرورش  سرمایةتوسـعه  محـوری آنان در
در سـویگان دانشـی،  یکپارچهرفتـاری های قابلیتمجموعه 

بـرای کار و زندگـی همسـو و  موردنیاز بینشـی و مهارتـی
 انددادهانجـام شـده نشـان  هایپژوهش .ـتاس راستاهم

بازده  تواندمی شناختیروان سرمایة ةتوسعدر گذاری سرمایه
 و زادهشریف) داشـته باشـد به همراهپذیرشـی را  شـایان

                                                             
1. Sweetman & et al 
2. Luthans 

 های تأثیرگذارعاملایـن پایـه، بررسـی  بـر (.05۳1 همکاران،
ـجویان کارآفرینانـه دانش هایویژگی گیریشکلبـا  و مرتبط

 دهیجهتبـرای  نظـام آموزشـی اندرکارانتواند دستمی
یادگیـری در محیـط آموزشـی بـرای  -تدریـس فرآیندهای

 شناختیروان ةیسرماپـرورش  الزم در جهـت شـرایط تأمین
 و تحقـق یادگیـری کارآفرینانـه فراهـم آورد (2101 ،5)هوگـز

به  یابیدسترت در صـو(. 05۳0،زادهعبداهللو  زادهشریف)
توان می آمـوزش، اندرکاراندستآن به ارائه شـناختی و  چنین

در  انتظـار داشـت ماهیـت تجربـی یادگیـری کارآفرینانـه
آمـوزش عالی  هاینظامیادگیـری در  -یاددهـی رویدادهـای

در نظر گرفته شـود  باشـند؛ گراعملبایـد  کشـاورزی که
صـورت  هایبررسیاز بیـن  (.05۳1 همکاران، و زادهشریف)

و  شناختیروان سرمایةبیـن  ارتبـاط ةدرزمینگرفتـه 
 زیـر اشـاره کـرد. فروهـر و به موردهای توانمیکارآفرینـی 
پژوهشـی نشـان دادنـد کـه بیـن  ( در05۳1همـکاران )

، بینیخوش و سـویگان آن )امیـدواری، شناختیروان سرمایة
( و کارآفرینـی نفساعتمادبهارآمـدی/ و خودک پذیـریانعطاف

داری معنیمثبـت و  ةعلمی رابطهیئتاعضـای  سـازمانی
دارد. همچنیـن تحلیـل رگرسـیون نشـان داد کـه  وجـود

 ییتنهابه شناختیروان سرمایةهای مؤلفه از یکهیچ
 علمیهیئتکارآفرینـی سـازمانی اعضـای  ةبرآوردکنند

( در ، ب05۳0همـکاران )ـاهی و خسروش بهـادری .نیسـتند
اجتماعـی  سرمایةبـا  شناختیروان سرمایة پژوهشی

یافتنـد کـه  نتایـج دسـت به ایندانشـجویان دانشـگاه تبریـز 
اجتماعـی  سرمایة آن بـاهای مؤلفهو  شناختیروان سرمایة

سـویی، نتایج نشـان دادند  دارد. از داریمعنیرابطـه مثبـت و 
، توانندمیآن  هایمؤلفهو  شناختیروان سرمایةکه 

 داریمعنی طوربه را شناختیروانتغییرپذیری بهزیسـتی 
 سرمایةبـر ایـن پایـه، افـرادی کـه  .کننـد بینیپیش
باالتری  اجتماعـی سرمایةدارنـد از  تریمطلوب شناختیروان
، 05۳0هسـتند. ایـن پژوهشـگر و همـکاران ) مندبهرهنیـز 
 شناختیروان سرمایةبیـن  ةبه رابطبررسـی دیگـری  در الـف(

 نـادری. مرعشـیان و اندبردهو رضایتمنـدی شـغلی نیـز پـی 
 ،سازمانیفرهنگبـا عنـوان رابطـه  در پژوهشـی(، 05۳2)

 بـا خودکارآمـدی شناختیروان سرمایةهـوش هیجانـی و 
 فتند؛ بیناین نتایج دسـت یا بهشـغلی و کارآفرینی سـازمانی 

بـا  شناختیروان سرمایة، هوش هیجانی و سازمانیفرهنگ

                                                             
3. Hodges 
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 رابطةخودکارآمـدی شـغلی و کارآفرینـی سـازمانی 
سـازنده  شناختیروان سرمایةداشـتن  .داری وجـود داردیـمعن
کـه خـود  آیدمیشـمار  بهشـخصیت پویـا های ضرورتاز 

محـوری و  ، تغییرآغازی خود ماننـدهایی ویژگیدارای 
 کنندمی( بیـان 2111) 0و بیتمـن اسـت. کرانت گراییآینده

، کنندمیرا شناسـایی  هافرصتو ها موقعیتکـه ایـن افـراد، 
 هایتغییرپذیری کههنگامیو تـا  دهندمی را انجـام هاییاقدام
. دهندمیخـود ادامـه  به تالشایجـاد نکننـد، داری معنی

انگیـزش  ـخصیت پویـا فرایندهـایکـه ش رودمی انتظـار
منجـر به  درنهایتمـدی را برانگیزانـد و آخودکار پویـا ماننـد
)نظیـر قصد و رفتـار کارآفرینانه( شـود.  بهتـرپیامدهای 

مستقیم  تأثیر ةدهند( نشان2103همکاران ) و 2بررسی صحت
)شامل  شناختیروان سرمایةاخالق کاری اسالمی بر  و مثبت
و  بینیخوشمانند امیدواری، پشتکار،  اییهویژگی

 دربارة .دولتی در تهران است هایسازماندر ( خودکارآمدی
چنـدی  هایپژوهش کارآفرینانـه دانشـجویان نیـز هایقابلیت

 زمانـی و زادهشریف ، پژوهـشازجملهانجـام شـده اسـت. 
دانشـجویان کشـاورزی  کارآفرینـی ینة روحیة درزم( 0523)

، طلبی توفیقویژگـی  به چهاردانشـگاه شـیراز بـا توجـه  در
نشـان دادنـد کـه  پذیریمخاطره منـدی و، رقابتطلبیقدرت

شـده  نظـر چهـار ویژگـی یاد از دانشـجویان مـورد بررسـی
و  پورخسرویبررسـی  .در وضعیـت نامطلوبـی بودنـد

وزشـی، آم هایعامل کـه بیـن داد ( نشـان0521) همـکاران
آموزشـی و  هایمؤلفه تأثیربه  آموختگاندانشنگـرش 

مرکزهـای آمـوزش  توانمنـدی کارآفرینانـه دانشـجویان
وجـود دارد.  داریمعنیعالـی علمـی کاربـردی رابطـه 

تأثیرگـذار  هایعامل( بـا بررسـی 0522) همـکاران قاسـمی و
 التتحصیـ در ایجـاد روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان

دانشـگاه  تکمیلـی پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی
 عامـل نتیجـه دسـت یافتنـد کـه بیـن سـن، به اینتهـران 

 روحیة ، عامـل آموزشـی و دانشـگاهی بـا ایجـادشناختیروان
داری یمعن مثبـت و رابطةکارآفرینـی در بیـن دانشـجویان 

 هاییویژگبررسـی سـبک یادگیـری و  .وجـود دارد
نشان داده اسـت که بیشتر  دانشـجویان کشاورزی کارآفرینانـه
 هایویژگیمـورد بررسـی از نظـر داشـتن  دانشجویان

و خیلـی ضعیـف قـرار  سـطح ضعیـف کارآفرینانـه در
مثبـت و  ةهمبسـتگی رابطـ هایضریبداشـتند. بـر پایـه 

کارآفرینـی و برخـی از  هایویژگیبیـن  داریمعنی

                                                             
1. Crant & Bateman 

2. Sehhat 

پاسـخگویان ماننـد سـن،  متغیرهـای فـردی و تحصیلـی
کسـب مهـارت و آمادگـی  به ، امیـدوقتپارهپیشـینه شـغلی 

علمـی و نیز برخی از های پروژهشـغلی و انجـام دادن 
فعـال، دیـداری و  سـبک یادگیـری مانند یادگیری سـویگان

زاده، عبـداهلل زاده وگـرا گـزارش شـده اسـت )شـریفملأت
 ینیبه کارآفر هوش هیجانـی و گرایش رابطةبررسـی (. 05۳0

 دةدهننشان ع طبیعـیدانشـجویان کشاورزی و مناب
 همةو  بیـن هوش هیجانی داریمعنیهمبسـتگی مثبت و 

احساسـات،  ادراکـی، اسـتفاده از آن )ارزیابـی خـود هایمؤلفه
به گرایش  ابـ( اتاحساس ی احساسـات دیگران و تنظیمارزیاب

 و زادهشریف) سـتا دانشـجویان مـورد بررسـی ینیکارآفر
 (.05۳1 همکاران،

 

از  وکارکسبگرايش کارآفرينانه بر رشد  تأثیر

 برندسازیطريق 
 برندسازی خود، گذشته هایروال طبق هاوکارکسب از بسیاری

 مانند مدیریتی سنتی مسائل به نسبت ثانویه دغدغه یک را

)فشارکی و  اندگرفته نظر در کیفیت کنترل و تولید تعالی
 تا امر این که اندکرده بیان پژوهشگران (.05۳1همکاران، 

 یاگسترده اطمینان عدم هنوز که است دلیل این به حدودی
 برندسازی هایرویه اثربخشی از هابنگاه مدیران و مالکان بین

 و )مشبکی دارد وجود مالی مشاهدهقابل نتایج شکل به

 برای کلیدی هایسنجه از وکارکسب (. رشد05۳4ران همکا

 . دراست اقتصادی بنگاه یک موفقیت و عملکرد میزان ارزیابی

 روندکی حفظ به توانندنمی هاشرکت دیگر امروز رقابتی دنیای

 و حفظ و بقا برای و باشند متکی طوالنی زمانمدت طی ثابت
 رشد از چارنا دیگر یهابنگاه نسبت به خود جایگاه بهبود

نظیر  مختلف هایعرصه در تواندمی رشد هستند. این مستمر
 انسانی منابع رشد ها،دارایی رشد بازار، سهم رشد فروش، رشد

، 5و همکاران اجرا) صورت پذیرد غیره و استعداد خزانه و
2105). 

 

 پژوهش هاییشینهپ
 وکارکسببه الگوی پژوهشی ( در 05۳2) اسداهلل و همکاران

-پآها و استارتلکترونیک مبتنی بر ظهور فینتکبانکداری ا
های مالی پرداختند. نتایج نشان داد که از نظر خبرگان در 

بانکداری الکترونیک به  وکارکسبهای مدل حوزه پیشران
بندی ساختار مؤسسات مالی، بخش هایشاخصترتیب 

مالی و محیط  یهایفناور دهندگانتوسعهمشتریان، 

                                                             
3. Eggers & et.al 
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. در خصوص ابعاد باشندیمشترین اهمیت دارای بی وکارکسب
نیز به ترتیب خدمات پیشنهادی ارائه شده  وکارکسبمدل 

آن سازه ارتباطی مشتریان،  دارای بیشترین اهمیت و پس از
های بعدی قرار دارند. مدیریت زیرساخت و جنبه مالی در رتبه
بانکداری  وکارکسبدر حوزه پیامدهای طراحی مدل 

، وکارکسببهبود فضای  هایشاخصه ترتیب الکترونیک نیز ب
بهبود عملکرد سازمانی و رواج بانکداری مجازی دارای 

( در 05۳7) و همکاران دارانشربتبیشترین اهمیت است. 
مشاغل  پایدارسازی و وکارکسب مدل به توسعهپژوهشی 

حاضر مدل  پژوهشپرداختند. مستند به هدف مذکور در 
و پایداری  وکارکسبمدل  ندهدهلیتشکاز عناصر  یمفهوم

مشاغل ارائه شد و در پایان به تشریح چگونگی و نحوه 
 دهندهلیتشکو عناصر  وکارکسباثرگذاری و تعامالت مدل 

مشاغل پرداخته شد. در پایان ضمن  پایدارسازیآن بر 
مدیریتی و همچنین پیشنهاد  هاشنهادیپبه ارائه  یبندجمع

( در 05۳7) و همکاران نیبکین برای تحقیقات آتی ارائه شد.
 وکارهایکسب حوزه در مؤثر وکارکسب مدل تحقیقی به ارائه

خزانه پرداختند. مشارکت نظری این  شبکه روش الکترونیکی با
مؤثر در حوزه  وکارکسبپژوهش بیان چارچوبی از مدل 

وکارهای الکترونیکی با استفاده از روش شبکه خزانه کسب
 وکارکسبتواند برای شروع و توسعه است. این چارچوب می

مؤثر  وکارکسببرای کارآفرینان مفید بوده و برای درك مدل 
 جهرمی در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش

 به وکارکسب مدل در نوآوری عنوان با یپژوهش در ،(05۳1)
 تربزرگ یهاشرکت ردیگیم نتیجه مقاله. پرداخت مطالعه

 توانایی وکارکسب مدل در نوآوری از ارزش رتسخی برای
 پیری، دلیل به تریمیقد یهاشرکت و داشته بیشتری
 نشان وکارکسب مدل در نوآوری برای کمتری یریپذانعطاف

 زمانمدت و ائتالف حوزه در بیشتر تجربه همچنین. دهندیم
 مدل در نوآوری برای ایده افزایش به منجر آن، بیشتر
 یپژوهش در ،(05۳1) همکاران و باورصاد .ودشمی وکارکسب

 مطالعه به وکارکسب یسازوکارها بهبود الگوی تبیین عنوان با
 ارشد، مدیریت حمایت ،دهدمی نشان نتایج. پرداختند

 رابطه خارجی عوامل تخصص کیفیت و وکارکسب اندازچشم
 دارند؛ سازمان منابع یزیربرنامه با داریمعنی و مثبت

 رابطه مالی عملکرد و سازمان منابع یزیربرنامه نبی همچنین
 حمایت بین رابطه ،تیدرنها. دارد وجود داریمعنی و مثبت

 مالی عملکرد با خارجی منابع تخصص کیفیت و ارشد مدیریت
 عملکرد با وکارکسب اندازچشم که حالی در ؛شودیم تأیید

 همکاران و محمودی خدایی .ندارد داریمعنی رابطه مالی
 هایویژگی بین رابطه بررسی عنوان با یپژوهش در ،(05۳2)

 دانشجویان میان در کارآفرینی با یشناختروان و شخصیتی
 این نتایج. پرداختند مطالعه به تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 و شخصیتی هایویژگی بین که داد نشان پژوهش

. رددا وجود رابطه دانشجویان کارآفرینی با شناختیروان
 میانجی ی به نقشپژوهش( در 2121) و همکاران 0رودریگو

 نوآوری و سازمانی منابع ریزیبرنامه بین سازمانی پیچیدگی
که  دهدمیما نشان  هاییافتهپرداختند.  وکارکسب مدل

 نوآوری و سازمانی منابع ریزیبرنامه پیچیدگی سازمانی میان
ای محققان و واسطه است. پیامدهای مهمی بر وکارکسب مدل

 ریزیبرنامه سازیپیاده سازیبهینهمدیران فراهم شده است تا 
 به دسترا به دست آورند تا سطح باالتری  سازمانی منابع

را  وکارکسب مدل نوآوری و درآمد حاصل از هاهزینهآورند 
به بررسی  پژوهشی( در 210۳) بازگردانید. کیم و همکاران

 نوپا وکارکسب یک در طراحی بحرانی موفقیت عوامل
سازی ایده . نتایج حاکی از آن بود که تجاریپرداختند

معیار نوآوری در بین چهار  عنوانبهعامل موفقیت  ترینمهم
، شرایط رونیازاهای طراحی است. آپمعیار موفقیت در استارت

هدف و شایستگی کارآفرینان از  یریگهدفکارآفرینی مانند 
 2سین. میالاستر شروع طراحی عوامل موفقیت د ترینمهم

 و مد صنعت در وکارکسب مدل عنوان با پژوهشی در ،(2107)
 کلیه به یابیدست منظوربه پژوهش این در. پرداخت لباس

 و شناختیروان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قبیل از عوامل
 میزان و خارجی بازارهای منشأ به المللیبین بازارهای بعد در

 فراگیر مدلی درنهایت. نمودند توجه لوکس هایکاال به گرایش
 المللیبین بازارهای سمت به توسعه و حرکت آغاز منظوربه

 گردید. ارائه لباس و مدل هایوکارکسب برای

 

 پژوهششناسی روش
 ازاست  یک پژوهش بنیادیپژوهش حاضر، بر اساس هدف 

 هایسوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش
مصاحبه و  نظیر میدانی هایروش نیز و ایکتابخانه عهمطال

توان بیان کرد که پژوهش ه است، میشد استفاده پرسشنامه
-پیمایشییک پژوهش ها گردآوری داده حاضر بر اساس روش

باید اشاره کرد این مطالعه براساس دو  درنهایت است. مقطعی
رویکرد کمی و کیفی انجام شد. در بخش نخست براساس 

                                                             
1. Rodríguez 
2. Milanesi 
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های تخصصی به ای و سپس مصاحبهالعات کتابخانهمط
با رویکرد  وکارکسبموفقیت  هایشاخصشناسایی 

مبادرت ورزیده خواهد شد. پس از مرحله تحلیل  شناختیروان
ها از خبرگان کیفی به توزیع پرسشنامه و گردآوری داده

پرداخته شد و پژوهش وارد  های صنعتی استان سمنانشهرك
از این منظر مطالعه حاضر یک  ،بنابراینفازی کمی شد. 

پژوهش حاضر براساس  ییا. الگوریتم اجراستپژوهش آمیخته 
علمی طراحی  پژوهشطی مراحلی نظامند و مبتنی بر روش 

در بخش  کیفی جامعه آماری، پژوهششده است. در روش 
 یهاشرکتمدیران و کارشناسان  پژوهشکمی، جامعه آماری 

نفر از  01 به شاملستان سمنان ا یفعال در شهرك صنعت
و در بخش کمی،  خبرگان شامل مدیران و کارشناسان فنی

نفر است. حجم نمونه با استفاده از  523جامعه آماری تعداد 
نفر برآورد شده است. تحلیل  071جدول کریجسی و مورگان 

ها در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و با استفاده از داده
گرفته است و در بخش کمی با صورت  MaxQDA افزارنرم

مدل ارائه  درنهایتاستفاده از دلفی فازی غربالگری شده و 
-ISM ترکیبی روش از سازیمدل شده است. برای

DEMATEL حداقل رویکرد از نیز کمی بخش در سپس 
 .است شده استفاده Smart PLS افزارنرم و جزئی مربعات

 

 های پژوهشافتهی

 بخش کیفی

 با وکارکسب موفقیت الگوی هایمقوله شناسايی 

 محتوايی تحلیل روش
مصاحبه پژوهش و جداول  سؤاالتبا ارائه گام نخست  در

 یفیک پژوهشروش  کردیبا روها، شوندههای مصاحبهمقوله
. دیمربوطه استخراج گرد متون مذکورشاخص از  یادیتعداد ز

پژوهش  یهاشناسه نییو تع یکدگذار ،یدر ادامه به بررس
 افزار مذکور با استفاده از نرم هایشاخصپرداخته شد. ر حاض

MAXQDA اند.استخراج گردیده 
 

 یو فرع یاصل یهاتم
 زبا اریکدگذ مرحلهدر  هشوپژ کیفی یهاداده تحلیلاز 

 مطابقتو  سیربراز  پس. ندشد حاصل لیهاو مفهومی کدهای
 طبقههمو  كمشتر یکدها اری،تکر یکدها فحذو  کدها ینا
امر،  یهاو کارشناساستادان با نظر بنابراین،  گردید. احصا

د. تم اصلی ش لیتعدموجود  شاخص 57به  هیاول هایشاخص
 هایو ویژگی وکارکسب کارآفرینی، نظام شامل نظام

فرعی شامل آموزش  هایتم. استکارآفرینان  شناختیروان

گذاری، روند مشیرینی، توسعه منابع انسانی، خطکارآف
های ای، ساختاری، عوامل فردی، ویژگیاتیک، زمینهسیستم
های آموزشی، شناختی، نظام آموزش عالی، فعالیتجامعه

 های ترویجی.های پژوهشی و فعالیتفعالیت
 

با  وکارکسبموفقیت  یالگوهای مقوله اعتبارسنجی 

 روش دلفی فازی

رویکرد ها از ی شاخصیشناسا های ومقوله برای اعتبارسنجی
ها شاخص سنجش اهمیت یبرا فازی استفاده شده است. دلفی
. در پایان راند نخست خبرگان استفاده شده است دگاهیاز د

های تدریس محتوای آموزشی و روش»پیشنهاد شد شاخص 
محتوای آموزشی مبتنی بر »در قالب دو شاخص « مناسب

ارائه شود. « های تدریس کارآفرینانهروش»و « کارآفرینی
های برنامه»با عنوان « هازی و اجرای سیاستریبرنامه»

 یجابهارائه شود. « هاعملیاتی در راستای اجرای سیاست
« خودکارآمدی»نیز از عنوان « اعتماد به نفس»شاخص 

های ی سیاستیهای اجراروندها و رویه»استفاده شود. شاخص 
اضافه شد. « گذاریمشیخط»نیز به مقوله « کارآفرینی

ارزیابی و »، «کانات و تجهیزات مناسبام» هایشاخص
ارزیابی عوامل »و « تحمل ابهام»، «هاارزشیابی سیاست

در راند  مانده یباقشاخص  53نیز حذف گردید. « کارآفرینی
دوم در اختیار خبرگان قرار گرفتند و میانگین نتایج راند 

گزارش شد. در پایان این راند شاخص جدیدی  هاآننخست به 
ه نشد. برای حصول اطمینان بیشتر، این مراحل حذف یا اضاف

یک راند دیگر نیز ادامه یافت و در پایان راند سوم نیز تغییر 
 جدیدی مشاهده نشد.

یک نشانه برای پایان راندهای دلفی آن است که دو راند 
متوالی تغییری در میانگین آراء خبرگان مشاهده نشود. در این 

متوالی باید باهم مقایسه شوند. حالت میانگین امتیازات دو راند 
که اختالف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم  در صورتی

باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف  ترکوچک( 2/1)
شاخص نهایی  53 ،(. بنابراین2112، 0چنگ و لینشود )می

 کردیبا رو وکارکسبموفقیت  یالگو هایشاخصبرای 
برای طراحی  هاشاخصید. از این شناسایی گرد شناختیروان

تفسیری -ساختاری سازیمدلبا روش  پژوهشاولیه مدل 
استفاده شده است. براساس نتایج راند نهایی دلفی فازی 

 کردیبا رو وکارکسبموفقیت  هایشاخصاولویت هریک از 
 تعیین شده است. در بخش صنعت شناختیروان

                                                             
1. Cheng & Lin 
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 شناختیروان کردیبا رو اروککسبموفقیت  هایشاخصاولویت  .8جدول 

هاشاخص  رتبه مقدار قطعی میانگین فازی 

 27 13250 (0.673,0.855,0.964) آموزش رسمی کارآفرینی

 4 132۳0 (0.773,0.918,0.982) آموزش کارآفرینان در مقطع متوسط

 54 13217 (0.641,0.836,0.945) آموزش کارآفرینان در دانشگاه

 24 13252 (0.686,0.864,0.964) یکمیت و کیفیت منابع انسان

 22 13251 (0.677,0.859,0.955) ریزی و روش اجرای آموزشبرنامه

 53 13211 (0.627,0.827,0.945) التحصیالنزایی فارغمیزان اشتغال

 0 13۳04 (0.809,0.941,0.991) های اثرگذارتدوین سیاست

 50 13203 (0.655,0.845,0.945) هاهای عملیاتی در راستای اجرای سیاستبرنامه

 2 132۳2 (0.786,0.927,0.982) های کارآفرینیسیاست ییاجراهای هیورروندها و 

 4 132۳0 (0.773,0.918,0.982) فعالیت توأم با ریسک

 20 13241 (0.7,0.873,0.964) گزینی افراد باانگیزه، صاحب فکر و ایدهشایسته

 02 13212 (0.736,0.895,0.973) انگیزه و استعداد نیروی انسانی

 2 13271 (0.75,0.905,0.973) نیل به مزیت رقابتی پایدار

 2 13271 (0.75,0.905,0.973) مسائل سیاسی و اقتصادی دولت

 20 13241 (0.7,0.873,0.964) وکارکسب یهارساختیز

 20 13241 (0.7,0.873,0.964) وکارکسبهای قوانین و رویه

 24 13252 (0.691,0.868,0.955) کاروکسب یرساناطالع

 00 13271 (0.745,0.9,0.982) هاوکارکسبهای ارتباطی میان وجود شبکه

 04 13210 (0.727,0.891,0.964) خودکارآمدی

 7 13225 (0.759,0.909,0.982) یریپذسکیر

 02 13212 (0.736,0.895,0.973) ابتکار عمل و نوآوری

 4 132۳0 (0.773,0.918,0.982) یطلباستقاللتوفیق و 

 02 13235 (0.714,0.882,0.964) درماندگی آموخته شده

 2 132۳2 (0.786,0.927,0.982) نهادینه شده ینیبخوش

 04 13210 (0.727,0.891,0.964) محتوای آموزشی مبتنی بر کارآفرینی

 51 13225 (0.664,0.85,0.955) های تدریس کارآفرینانهروش

 04 13210 (0.718,0.882,0.982) رآفرینیفضای مناسب کا

 02 13235 (0.714,0.882,0.964) ساختار مدیریتی کارآفرینانه

 24 13252 (0.686,0.864,0.964) ارتباط مستمر با صنعت

 50 13203 (0.655,0.845,0.945) های آموزشیبرگزاری کارگاه

 50 13203 (0.655,0.845,0.945) اشاعه فرهنگ کارآفرینی

 22 13251 (0.677,0.859,0.955) تقال دانش و پرورش استعدادهاان

 04 13210 (0.727,0.891,0.964) توانمندسازی افراد در حوزه تخصصی خود

 02 13235 (0.714,0.882,0.964) های بنیادینسازی زیرساختفراهم

 2 13271 (0.75,0.905,0.973) های کارآفرینیشناخت جامعه از فعالیت یارتقا

 بخش کمی
 شناختیروان کرديوکار با روکسب تیموفق ابعاد تیوضع

دهندگان در پاسخ دگاهید نیانگیمآمده،  2طور که در جدول همان
از حد  تربزرگاست که  آمدهدستبه 534 ینیبعد آموزش کارآفر

 به دست 111/1نیز  یدارمعنیاست. مقدار  کرتیل فیوسط ط
 نیانگیم نیاست بنابرا 13/1 یخطااز سطح  ترکوچکآمده که 

آمده  به دست 3334 زین tدار است. مقدار آماره معنیمشاهده شده 
توان گفت: میکه  است تربزرگ ۳1/0 یبحراناست که از مقدار 
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 دگاهید نیانگیم قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع ینیآموزش کارآفر
آمده  به دست 5314 یدهندگان در بعد توسعه منابع انسانپاسخ
مشاهده  نیانگیآمده که م به دست 1333۳ یدارمعنیمقدار . است
توسعه  ادعایی پیرامون وضعیتتوان میو ن نیستدار معنیشده 

دهندگان در بعد پاسخ دگاهید نیانگیم .مطرح کرد یمنابع انسان
از حد  تربزرگآمده است که  به دست 4311 یگذار یمشخط

در  یگذار یمشفت: خطتوان گمی واست  کرتیل فیوسط ط
دهندگان در بعد پاسخ دگاهید نیانگیم قرار دارد. یمطلوب تیوضع

از حد  تربزرگآمده است که  به دست 5307 کیستماتیروند س
در  کیستماتیتوان گفت: روند سمی واست  کرتیل فیوسط ط

دهندگان در بعد پاسخ دگاهید نیانگیم قرار دارد. یمطلوب تیوضع
از حد وسط  تربزرگآمده است که  به دست 5312 یانهیعوامل زم

آمده که  به دست 13035 زین یدارمعنیاست. مقدار  کرتیل فیط
مشاهده  نیانگیم نیاست بنابرا 13/1 یاز سطح خطا تربزرگ
 ۳1/0 یمقدار بحران زا زین t. مقدار آماره نیستدار معنیشده 

سعه منابع تو ادعایی پیرامون وضعیتتوان مین و است ترکوچک
دهندگان در بعد عوامل پاسخ دگاهید نیانگیممطرح کرد.  یانسان

 فیاز حد وسط ط تربزرگبه دست آمده است که  4312 یساختار

به دست آمده است که از  23341 زین tاست. مقدار آماره  کرتیل
توان گفت: عوامل میو  است تربزرگ ۳1/0 یبحرانمقدار 
 دگاهید نیانگیم قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یساختار
آمده است که  به دست 4335 یدهندگان در بعد عوامل فردپاسخ
نیز  یدارمعنیاست. مقدار  کرتیل فیاز حد وسط ط تربزرگ
 .است 13/1 یاز سطح خطا ترکوچکآمده که  به دست 111/1
 زین tدار است. مقدار آماره معنیمشاهده شده  نیانگیم ،نیبنابرا

 تربزرگ ۳1/0 یانآمده است که از مقدار بحر دستبه  52322
 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یتوان گفت: عوامل فرداست. می

به  532 شناختیجامعهدهندگان در بعد عوامل پاسخ دگاهید نیانگیم
است. مقدار  کرتیل فیاز حد وسط ط تربزرگآمده است که  دست
 یاز سطح خطا ترکوچکآمده که  به دست 111/1نیز  یدارمعنی

دار است. مقدار معنیمشاهده شده  نیانگیم نیاست بنابرا 13/1
 ۳1/0 یبحران دارآمده است که از مق به دست 05322 زین tآماره 
 تیدر وضع شناختیجامعهتوان گفت: عوامل است. می تربزرگ
دهندگان در بعد نظام پاسخ دگاهید نیانگیم قرار دارد. یمطلوب

از حد وسط  تربزرگآمده است که  به دست 5325 یآموزش عال
 تیدر وضع یتوان گفت: نظام آموزش عالیم و است کرتیل فیط

دهندگان در بعد پاسخ دگاهید نیانگیم قرار دارد. یمطلوب
 زین tآمده است مقدار آماره  به دست 4330 یآموزش یهاتیفعال

است.  تربزرگ ۳1/0 یبحران ارآمده است که از مقد به دست 5437
 قرار دارد. یمطلوب تیدر وضع یآموزش یهاتیتوان گفت: فعالمی

 4333 یجیترو یهاتیدهندگان در بعد فعالپاسخ دگاهید نیانگیم
است.  کرتیل فیاز حد وسط ط تربزرگآمده است که  به دست

از سطح  ترکوچکآمده که  به دست 111/1نیز  یدارمعنیمقدار 
دار است. معنیمشاهده شده  نینگایم نیاست بنابرا 13/1 یخطا

 یبحران دارآمده است که از مق به دست 53345 زین tمقدار آماره 
در  یجیترو یهاتیتوان گفت: فعالاست. می تربزرگ ۳1/0

دهندگان در بعد پاسخ دگاهید نیانگیم قرار دارد. یمطلوب تیوضع
از  تربزرگآمده است که  به دست 532۳3 یپژوهش یهاتیفعال
 یپژوهش یهاتیتوان گفت: فعالاست. می کرتیل فیوسط ط حد

 .قرار دارد یمطلوب تیدر وضع
 

 تک نمونه برای متغیرهای پژوهش tخالصه نتایج آزمون  .8جدول 

 %77فاصله اطمینان  داریمعنیمقدار  tمقدار  میانگین پژوهش هایمتغیر 

 حد باال حد پائین

 13343 13232 13111 33353 53412 آموزش کارآفرينی

 13022 131۳۳- 1333۳ 13321 53142 توسعه منابع انسانی

 0307۳ 13۳41 13111 023101 43115 مشی گذاریخط

 13511 13154 13104 23474 53071 روند سیستماتیک

13150- 13035 03457 53124 ایعوامل زمینه  130۳۳ 

 03010 13۳45 13111 23343۳ 43122 عوامل ساختاری

 03111 03430 13111 523273 43322 مل فردیعوا

 13۳20 13122 13111 053224 53210 شناختیجامعهعوامل 

 13۳17 1373۳ 13111 223522 53255 نظام آموزش عالی

 033۳0 03421 13111 5431۳۳ 43311 های آموزشیفعالیت

 03140 03417 13111 533454 43334 های ترويجیفعالیت

 0311۳ 13720 13111 033327 532۳3 های پژوهشیفعالیت
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 تفسیری ساختاری سازیمدل
 وابستگی-نمودار قدرت

 یرهایمتغ نیب رگذاریی( روابط متقابل و تأثISM) در مدل
نشان داده شده است که  یبه خوب وکارکسبموفقیت  یالگو

 رانیمد لهیوس بهری یگمیموجب درك بهتر فضای تصم

 یقدرت نفوذ و وابستگ دییکل ارهاییمع نییتع برایشود. یم
. نمودار شودمی لیتشک یینها یدسترس سیدر ماتر ارهایمع

در  وکارکسبموفقیت  یالگو یرهایمتغوابستگی  -نفوذ قدرت
 نشان داده شده است.  شکل

 

 وکارسبکموفقیت  یالگوقدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای   .8جدول 

 قدرت نفوذ میزان وابستگی متغیرهای پژوهش

C01 2 01 آموزش رسمی کارآفرینی 

C02 ۳ 00 آموزش کارآفرینان در مقطع متوسط 

C03 1 2 آموزش کارآفرینان در دانشگاه 

C04 4 ۳ کمیت و کیفیت منابع انسانی 

C05 5 00 ریزی و روش اجرای آموزشبرنامه 

C06 2 2 التحصیالنرغزایی فامیزان اشتغال 

C07 05 01 های اثرگذارتدوین سیاست 

C08 04 05 هاهای عملیاتی در راستای اجرای سیاستبرنامه 

C09 05 04 های کارآفرینیسیاست ییهای اجراروندها و رویه 

C10 04 04 فعالیت توأم با ریسک 

C11 05 05 گزینی افراد باانگیزه، صاحب فکر و ایدهشایسته 

C12 02 04 نگیزه و استعداد نیروی انسانیا 

C13 07 7 نیل به مزیت رقابتی پایدار 

C14 03 1 مسائل سیاسی و اقتصادی دولت 

C15 01 1 وکارکسب هایزیرساخت 

C16 01 7 وکارکسبهای قوانین و رویه 

C17 03 7 وکارکسب رسانیاطالع 

C18 02 1 هاوکارکسبهای ارتباطی میان وجود شبکه 

C19 02 05 خودکارآمدی 

C20 04 02 پذیریریسک 

C21 04 05 ابتکار عمل و نوآوری 

C22  05 02 طلبیاستقاللتوفیق و 

C23 04 02 درماندگی آموخته شده 

C24 03 02 نهادینه شده بینیخوش 

C25 00 04 محتوای آموزشی مبتنی بر کارآفرینی 

C26 01 02 های تدریس کارآفرینانهروش 

C27 00 02 ضای مناسب کارآفرینیف 

C28 01 05 ساختار مدیریتی کارآفرینانه 

C29 00 02 ارتباط مستمر با صنعت 

C30 ۳ 03 های آموزشیبرگزاری کارگاه 

C31 01 03 اشاعه فرهنگ کارآفرینی 

C32 01 04 انتقال دانش و پرورش استعدادها 

C33 ۳ 01 توانمندسازی افراد در حوزه تخصصی خود 
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 قدرت نفوذ میزان وابستگی متغیرهای پژوهش

C34 ۳ 05 های بنیادینسازی زیرساختفراهم 

C35 01 01 های کارآفرینیارتقاء شناخت جامعه از فعالیت 

 

 
 وکارکسبموفقیت  یالگو یرهایمتغنمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی  .8شکل 

 
 هاو شاخص ابعاد بندیسطحو  روابط تعیین

باید مجموعه  معیارها بندیسطح برای تعیین روابط و
از ماتریس  معیارها برای هر ورودی مجموعه ها وروجیخ

 .شوددریافتی استخراج 
 

 8متغیرهای سطح 

در سطح اول  «یتوسعه منابع انسان»متغیرهای مربوط به مقوله 

و  تیکمشامل:  «یتوسعه منابع انسان»اند. مقوله قرار گرفته

 زانیمو  آموزش یو روش اجرا یزیربرنامهی، منابع انسان تیفیک
متغیر)های( سطح  شناسایی. پس از النیالتحصفارغ ییزااشتغال

ها و شوند و مجموعه ورودیاول این متغیر)ها( حذف می
گرفتن متغیرهای سطح اول محاسبه  در نظرها بدون خروجی

که اشتراك  ییرهایمتغو  شناساییشود. مجموعه مشترك می
رهای سطح متغی عنوانبهها باشد برابر مجموعه ورودی هاآن

 شوند.دوم انتخاب می
 

 8سطح  یرهایمتغ

در سطح دوم  «آموزش کارآفرينی»متغیرهای مربوط به مقوله 

آموزش شامل:  «آموزش کارآفرينی»اند. مقوله قرار گرفته

 آموزشدر مقطع متوسط،  نانیکارآفر آموزش، ینیکارآفر یرسم
 .در دانشگاه نانیکارآفر

 
 8برای تعیین عناصر سطح 

مجموعه دیگر  بارکیو  شوندیحذف م دومسطح  یهاریمتغ
 دومسطح  یرهایگرفتن متغ در نظربدون  هایو خروج هایورود

های فعالیت»متغیرهای مربوط به مقوله  .شودیمحاسبه م

اند. در سطح سوم قرار گرفته «آموزشی، ترويجی، پژوهشی

 «های آموزشی، ترويجی، پژوهشیفعالیت»مقوله 
ی، نیفرهنگ کارآفر اشاعهی، آموزش یهاکارگاه یبرگزارشامل:
افراد در حوزه  یتوانمندساز، دانش و پرورش استعدادها انتقال

 ارتقاءو  نیادیبن یهارساختیز یسازفراهم، خود یتخصص
 ی.نیکارآفر یهاتیشناخت جامعه از فعال

 
 7متغیرهای سطح 

روند »و « گذاریمشیخط»متغیرهای مربوط به مقوله 

اند. مقوله در سطح چهارم قرار گرفته «ماتیکسیست

اثرگذار،  یهااستیس نیتدوشامل:  «گذاریمشیخط»

روندها و  ها،استیس یاجرا یدر راستا یاتیعمل یهابرنامه
روند »ی. مقوله نیکارآفر یهااستیس ییاجرا یهاهیرو

 ینیگزستهیشا سک،یتوأم با ر تیفعالشامل:  «سیستماتیک
 یرویو استعداد ن زهیانگ ده،یصاحب فکر و ا ،زهیافراد باانگ

 ی.انسان

 7متغیرهای سطح 

بر  یمبتن یآموزش یمحتواشامل:  «ینظام آموزش عال» مقوله

مناسب  یفضا، نانهیکارآفر سیتدر یهاروش، ینیکارآفر
 .مستمر با صنعت ارتباط، نانهیکارآفر یتیریمد ساختار، ینیکارآفر

 

 7متغیرهای سطح 

، پذیریریسک، یخودکارآمدشامل:  «فردی عوامل» مقوله

 . مقولهطلبیاستقاللو  قیتوف، یعمل و نوآور ابتکار
آموخته شده،  یدرماندگ شامل: «شناختیهای جامعهويژگی»

 .شده نهینهاد بینیخوش
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 4متغیرهای سطح 

 دار،یپا یرقابت تیبه مز لین شامل: «ایزمینه»عوامل  مقوله
. وکارکسب هایزیرساختت، مسائل سیاسی و اقتصادی دول

، وکارکسبهای قوانین و رویه شامل: «ساختاری»عوامل 
های ارتباطی میان ، وجود شبکهوکارکسب رسانیاطالع
 .هاوکارکسب

باشند و با ترین عناصر مدل میزیربنایی عنوانبهاین عوامل 
 اند. الگوی نهاییدر مدل لحاظ شده «شرایط علی»عنوان 

شده در شکل نمایش داده شده  شناساییی سطوح متغیرها
دار عناصر هر سطح بر معنیاست. در این نگاره فقط روابط 

دار عناصر هر معنیعناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی 
 سطر در نظر گرفته شده است.

 

 وکارکسبهای اصلی موفقیت بندی مقولهسطح

 سازیدلممقوله اصلی با روش  02بندی به روشی مشابه سطح
 اندعبارتهای اصلی تفسیری انجام شده است. مقوله-ساختاری

، یگذار یمشخط، یمنابع انسان توسعه، ینیآموزش کارآفراز: 
، یفرد عوامل، یساختار ،یانهیزم ،کیستماتیس روند

 یهاتیفعال، یآموزش عال نظام، شناختیجامعه یهایژگیو
ی.ژوهشپ یهاتیفعال، یجیترو یهاتیفعال، یآموزش

  

 وکارکسبهای اصلی موفقیت بندی مقولهسطح .7جدول 

های مقوله

 اصلی

میزان  اشتراک ورودی: اثرپذيری خروجی: اثرگذاری

 وابستگی

قدرت 

 نفوذ

 سطح

D01 آموزش کارآفرینی D01,D02 D01,D10,D11,D1

2 

D01 4 2 2 

D02 توسعه منابع انسانی D02 D01,D02 D02 2 0 0 

D03 یمشی گذارخط D03,D10,D11,D1

2 

D03,D09 D03 2 4 4 

D04 روند سیستماتیک D04,D10,D11,D1

2 

D04,D09 D04 2 4 4 

D05 ایزمینه D05,D06,D07,D0

8,D09 

D05,D06 D05,D0

6 
2 3 7 

D06 ساختاری D05,D06,D07,D0

8 

D05,D06 D05,D0

6 
2 4 7 

D07 عوامل فردی  D07,D09 D05,D06,D07 D07 5 2 1 

D08 ای هویژگی
 شناختیجامعه

D08,D09 D05,D06,D08 D08 5 2 1 

D09 نظام آموزش عالی D03,D04,D09 D05,D07,D08,D0

9 

D09 4 5 3 

D10 های آموزشیفعالیت D01,D10,D11 D03,D04,D10,D1

1 

D10,D1

1 
4 5 5 

D11 های ترویجیفعالیت D01,D10,D11 D03,D04,D10,D1

1 

D10,D1

1 
4 5 5 

D12 یهای پژوهشفعالیت D01,D12 D03,D04,D12 D12 5 2 5 

 

 
 وکارکسبموفقیت  اصلی یهامقولهنمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی  .8 شکل
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 ترسیم شده است. 5در شکل  وکارکسب های اصلی موفقیتبندی نهایی مقولهاین اساس سطح بر

 
 وکارکسبهای اصلی موفقیت بندی مقولهسطح .8شکل 

 

 ها(هش )آزمون فرضیهمدل درونی پژو
پژوهش  یهاهیرابطه متغیرهای مورد بررسی در هریک از فرض

 PLS یحداقل مربعات جزئ یکنکک ساختار علی با تیبراساس 
نمایش داده شده   شکلآزمون شده است. مدل کلی پژوهش در 

است خالصه  Smart PLS افزارنرماست. در این مدل که خروجی 
و  tنتایج مربوط به بار عاملی استاندارد متغیرها ارائه شده است. آماره 

 4داری روابط نیز در شکلمعنیمقدار بوت استراپینگ برای سنجش 
 آمده است. 

 
 خروجی اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی. 7 شکل

 
 استراپینگ(مربعات جزئی )بوتداری روابط متغیرها با روش حداقل یمعن .7 شکل
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بر عوامل  یعوامل ساختار تأثیراستاندارد  یبارعامل
مقدار  نیآمده است. همچن به دست 372/1مقدار  شناختیجامعه
  هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 221/1 زین tآماره 
بر  یعوامل ساختار تأثیراستاندارد  یبارعامل. شودمی تأیید

مقدار  نیآمده است. همچن به دست 125/1مقدار  یعوامل فرد
 هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 021/3 زین tآماره 
بر عوامل  یانهیعوامل زم تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم تأیید

مقدار  نیآمده است. همچن به دست 511/1مقدار  شناختیجامعه
 هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 41۳/2 زین tآماره 
بر عوامل  یانهیعوامل زم تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم تأیید
 tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 12۳/1مقدار  یفرد

 .شودیرد م هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 724/1 زین
بر نظام آموزش  یشناختجامعهعوامل  تأثیراستاندارد  یبارعامل

 tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 515/1ار مقد یعال
 تأیید هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 027/4 زین
بر نظام آموزش  یعوامل فرد تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم

 tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 37۳/1مقدار  یعال
 تأیید هیضفر نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 731/1 زین
بر روند  ینظام آموزش عال تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم
مقدار  نیآمده است. همچن به دست 770/1مقدار  کیستماتیس

 هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 701/5 زین tآماره 
بر  ینظام آموزش عال تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم تأیید
 نیآمده است. همچن به دست 705/1مقدار  یگذاریمشخط

 نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست 32۳/5 زین tمقدار آماره 
 کیستماتیروند س تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض

آمده است.  به دست 102/1مقدار  یآموزش یهاتیبر فعال
 ،نیآمده است. بنابرا به دست 514/4 زین tمقدار آماره  نیهمچن

روند  تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض نیا
آمده  به دست 423/1مقدار  یجیترو یهاتیبر فعال کیستماتیس

آمده است.  به دست 137/5 زین tمقدار آماره  نیاست. همچن
روند  تأثیراستاندارد  یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض نیا نیبنابرا

 به دست 511/1مقدار  یپژوهش یهاتیبر فعال کیستماتیس
آمده  به دست 011/5 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن

استاندارد  یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض نیا ،نیاست. بنابرا
به  122/1مقدار  یآموزش یهاتیبر فعال کیستماتیروند س تأثیر

 به دست 372/1 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن دست
استاندارد  یبارعامل .شودیرد م هیرضف نیا ،نیآمده است. بنابرا

به  212/1مقدار  یجیترو یهاتیبر فعال کیستماتیروند س تأثیر
 به دست ۳23/0 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن دست

 یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا
مقدار  یپژوهش یهاتیبر فعال کیستماتیروند س تأثیراستاندارد 

 225/5 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 522/1
 یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست

مقدار  ینیبر آموزش کارآفر یآموزش یهاتیفعال تأثیراستاندارد 
 025/5 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 511/1

 یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست
مقدار  ینیبر آموزش کارآفر یجیترو یهاتیفعال تأثیراستاندارد 

 701/1 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 1۳0/1
 یبارعامل .شودیرد م هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست

ار مقد ینیبر آموزش کارآفر یپژوهش یهاتیفعال تأثیراستاندارد 
 3۳۳/5 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 401/1

 یبارعامل .شودیم تأیید هیفرض نیا نیآمده است. بنابرا به دست
مقدار  یبر توسعه منابع انسان ینیآموزش کارآفر تأثیراستاندارد 

 12۳/7 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن به دست 212/1
 .شودیم تأیید هیفرض نیا ،نیآمده است. بنابرا به دست

 

 گیرینتیجهبحث و 

 شروع و موفقیت الگوی طراحیبه  بود بر آنحاضر  پژوهش
 و شناختیروان هایویژگی به توجه با ایران در وکارکسب

شاخص  57 در بخش کیفی تعداد بپردازد. کارآفرینان شخصیتی
مقوله  5د. براساس نتایج تحلیل کیفی در این مطالعه ش حاصل

مقوله فرعی شناسایی شده است. تم اصلی شامل  02لی و اص
 شناختیروان هایو ویژگی وکارکسب کارآفرینی، نظام نظام

فرعی شامل آموزش کارآفرینی، توسعه  هایتم. استکارآفرینان 
ای، گذاری، روند سیستماتیک، زمینهمشیمنابع انسانی، خط

، نظام یشناختجامعههای ساختاری، عوامل فردی، ویژگی
های پژوهشی و های آموزشی، فعالیتآموزش عالی، فعالیت

 های ترویجی.فعالیت
 رویکرد با وکارکسب موفقیت ابعاد نتایج وضعیت

 تی نشان داد: آزمون از استفاده با شناختیروان
 وضعیت .دارد قرار مطلوبی وضعیت در کارآفرینی آموزش

در وضعیت  ایزمینه عوامل و وضعیت انسانی منابع توسعه
 سیستماتیک، عوامل روند ،گذاریمشینامطلوبی قرار دارد. خط

 آموزش ، نظامشناختیجامعه فردی، عوامل ساختاری، عوامل
 و  ترویجی هایآموزشی، فعالیت هایفعالیت عالی،

نتایج حاصل  .دارد قرار مطلوبی وضعیت درهای پژوهشی فعالیت
 از معادالت ساختاری نشان داد:
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داری وجود یمعن تأثیر یشناختجامعهبر عوامل  یاختارعوامل س
آن بر عوامل  تأثیردر مورد عوامل ساختاری و دارد. 
 ،وکارکسب هایرویه و باید توجه داشت قوانین شناختیجامعه
 میان ارتباطی هایشبکه وجود ،وکارکسب رسانیاطالع
بر عوامل  تواندمیها نیز عواملی هستند که وکارکسب
 یعوامل ساختاربسزا و مثبتی داشته باشند.  تأثیر شناختیهجامع

 تحقیقات با حاضر فرضیهداری دارد. یمعن تأثیر یبر عوامل فرد
 ،(05۳2) همکاران و محمودی خدایی توسط شده انجام
 (2103) وینسنت و دالبورگ ،(0522) انصاری و زادهیسلمان

 مثل وکارکسب محیط در عمده تحوالت. است همسو
 با را مدیریت تغییرات باالی سرعت و وکارکسب شدنهانیج

 قسمت پذیریریسک. است ساخته مواجه متنوعی هایریسک
 یعنی اقتصادی فعالیت. است وکاریکسب هر ناپذیرجدایی

 تنها ،درواقع نامطمئن، ایآینده برای کنونی منابع کارگیریبه
 ریسک و اطمینان عدم است، قطعی آینده مورد در که چیزی
 دارییمعن تأثیر شناختیجامعه عوامل بر ایزمینه عوامل. است
 هاشرکت امروزی، متغیر بسیار و پویا پیچیده، محیط در. دارد

 هاآن بتوانند که هستند ییهایاستراتژ اتخاذ و طراحی نیازمند
 چنین در زیرا؛ رساند یاری عملکردشان روزافزون بهبود در را

 گردونه از که هستند بقا به قادر یهایشرکت رقابتی محیط
 رقابتی بازار پویای و متغیر شرایط با را خود و نمانده جا رقابت
 حاصل ،هاشرکت مدیران ،گریدعبارتبه. نمایند همگام

 آیینه در استراتژی، انتخاب قالب در را خود یهایریگمیتصم
 و تحلیل و تجزیه. نمود خواهند مشاهده عملکردی معیارهای

 متوسط یا و رقبا گذشته، روند با شده مشاهده عملکرد یسهمقا
 انجام و یریگمیتصم جهت را مناسبی بازخورد صنعت،
 از یکی دلیل همین به. آوردمی فراهم آتی هایفعالیت

 مستمر بهبود زمان، طول در هاشرکت تمامی اهداف ترینمهم
 و ضفی از نقل به 2111، کارسون، و گیلمور) است بوده عملکرد

 تأثیر فردی عوامل بر ایزمینه عوامل (.05۳0همکاران،
 توسط شده انجام تحقیقات با حاضر فرضیه .ندارد داریمعنی

 و زادهسلمانی ،(05۳2) همکاران و محمودی خدایی
 درجه افراد آن در که مشاغلی در. است همسو ،(0522)انصاری
 یشتریب احتمالبه هستند، دارا را شغلی استقالل از باالیی
 در زیرا است وابسته افراد شخصیتی یهاتفاوت به رفتارها
 و شده واگذار وظایف تمام برای استفاده مورد رفتارهای انتخاب
. دارد وجود( دید صالح) بصیرت شده، تعیین اهداف به رسیدن

 احتماالً افراد اعمال شغلی، استقالل پایین سطوح با مشاغل در
 شامل مختلفی عوامل ریقط از که است اجباری خاطر به

 اعمال شده داده شرح لیتفصبه کاری قوانین و بسته نظارت

 احتماالً  پایین، شغلی استقالل شرایط در بنابراین. شودمی
 کندمین ایفا افراد رفتار در نقشی هیچ یا کم نقشی شخصیت

 بصیرت شغل با مرتبط یهاتیفعال خصوص در هاآن زیرا
 عوامل (.05۳1 همکاران، و ضیفی) ندارند( یدید صالح)

. دارد داریمعنی تأثیر عالی آموزش نظام بر شناختیجامعه
 .دارد دارییمعن تأثیر عالی آموزش نظام بر فردی عوامل
 و محمودی خدایی توسط شده انجام تحقیقات با حاضر فرضیه

. است( همسو 0522) انصاری و زاده، سلمانی(05۳2) همکاران
دارد. داری یمعن تأثیر کیستماتیر روند سب ینظام آموزش عال

 و محمودی خدایی توسط شده انجام تحقیقات با حاضر فرضیه
 بر تأکید با مدیران. است همسو( 05۳2همکاران )

 زیرساخت نمودن فراهم و افراد استخدام در ساالریایستهش
 سعی انسانی، منابع مدیریت یهایاستراتژ و ارتباطات تسهیل

 هایمهارت بر تأکید با استراتژیک هوش سازیپیاده در
 شناسایی. باشند داشته را عالی آموزش مراکز در زااشتغال

 اطالعات و هوش کسب کنار در مراکز این استراتژیک نیازهای
 و اجرا جایگاه، رقبا، استراتژیک هایقابلیت و رقبا به مربوط
 در استراتژیک هوش ارتقاء به تواندمی هاآن با مرتبط اهداف

 مشیخط بر عالی آموزش نظام .نماید شایانی کمک مراکز این
 در عملیاتی هاییبرنامه تدوین با. دارد داریمعنی تأثیر گذاری
. نمایند اقدام رقابتی مزیت کسب جهت عالی آموزش مراکز

 استخدام با مراکز این در عملیاتی یا تاکتیکی هوش کارگیریبه
 خواهد پذیرامکان مهارت با و متخصص افراد گزینیشایسته و

 سازمان در فناوری و دانش مدیریت یسازادهیپ با همچنین. شد
 و سازمانی/ جمعی هوش به یابیدست راه در توانمی ربطذی

 سیستماتیک روند .نمود شایانی کمک اجتماعی/ فرهنگی هوش
 با حاضر فرضیه .دارد داریمعنی تأثیر آموزشی هایفعالیت بر

همکاران  و محمودی خدایی توسط شده جامان تحقیقات
 ایجاد و نشدا یهاگاهیپا و منابع شناسایی .است همسو( 05۳2)

 به عالی، آموزش مراکز در اطالعات و دانش افزودهارزش
. بپردازند دانشگاه استراتژیک هوش سیستماتیک هایممیزی

 در آن ارزیابی و استراتژیک هوش روند بر نظارت با همچنین
 د،یجاا بر تژیکاسترا شهو اریتأثیرگذ میزان کز،مر این

 تغییرات. نمایند تعیین را نشدا یریکارگبه و دلتبا اری،نگهد
 تکنولوژیک و سیاسی صنعتی، اقتصادی، هایعرصه در فزاینده

 رفتاری الگوی و ترجیحات نوآوری، فناوری، رقابت، ایجاد سبب
 و اصالح ،بازنگری تدوین، به نیاز مهم این و گشته افراد

 بر سیستماتیک روند .شودمی یادآور را هااستراتژی ارزیابی
 انجام تحقیقات با حاضر فرضیه. دارد تأثیر ترویجی هایفعالیت

 .است همسو( 05۳2همکاران ) و محمودی خدایی توسط شده
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 داریمعنی و جذب آمده، وجود به امروزه که رقابتی محیط در
 تأکید امروزه و شده مشکل ربسیا استعدادها نگهداری. دارد

 در و مناسب مشاغل برای مناسب افراد جذب بر هاسازمان
 عصر به صنعتی عصر از انتقال آن دلیل که است مناسب زمان

 هایفعالیت بر سیستماتیک روند .است هوش و فکری سرمایه
 انجام تحقیقات با حاضر فرضیه. دارد داریمعنی تأثیر پژوهشی

. است همسو( 05۳2همکاران ) و مودیمح خدایی توسط شده
 دانش انتقال و اشتراك اند،دریافته پژوهشگران و محققان بیشتر

 مستمر یاگونهبه باید هاسازمان که جاری عصر در خصوصه ب
 بسیار بمانند، باقی رقابتی فضای در تا باشند خالق و رندیبگ ادی

 أثیرت آموزشی هایفعالیت بر سیستماتیک روند. دارد اهمیت
 تأثیر ترویجی هایفعالیت بر سیستماتیک روند .ندارد دارییمعن
 توسط شده انجام تحقیقات با حاضر فرضیه. دارد دارییمعن

 دچار ما. است همسو( 05۳2همکاران ) و محمودی خدایی
 استعداد داشتن عین در یعنی. ایمشده ساختاری کهولت نوعی

توسعه  و سانان به غلط نگرش و ساختارها کهنگی تحول،
 رشد برای مناسب بستر ما هایسازمان که موجب شده ،یانسان

 هایسازمان از گسستن. نباشد آوریفن طبع، به و کارآفرینی
 فنی هایسیستم با همراه ارگانیکی خصیصه داشتن و مکانیکی

 پویایی سوی به سازمانی ساختار که ستمعنا این به اجتماعی و
 تفویض ،یترم تیفعال نوآوری، تمرکز،عدم پذیری،انعطاف

 با و است حرکت در...  رهیو غ استقالل خودکنترلی، اختیارات،
 یساختارها سوی به هاسازمان هرچقدر کارآفرینی به توجه
 باال هم کارآفرینی مفهوم انگیزه دهند،می ماهیت تغییر نوین
 تأثیر پژوهشی هایفعالیت بر سیستماتیک روند .رودمی
 توسط شده انجام تحقیقات حاضر با فرضیه .دارد دارییمعن

 توانمندسازی. است همسو( 05۳2) و همکاران محمودی خدایی
 آزادی و یریپذانعطاف از بیشتری میزان تأمین شامل کارمند
 و 0گریزلی) است کار با ارتباط در یریگمیتصم برای بیشتر

 فرادا ادراك با نزدیکی ارتباط توانمندسازی(. 2113 همکاران،
 و 2کو) دارد کاریشان یهاطیمح با رابطه در خودشان مورد در

 مثبت میانجی نقش جدید، مطالعه یک در(. 2101 همکاران،
 مثبت رفتار و توانمندسازی بین سازمانی یادگیری فرهنگ
 اگر که داد نشان هاآن نتایج که جایی کردند، پیدا کارمند
 داشته انمندسازیتو حضور در باالیی یادگیری فرهنگ سازمان

 و 5کریشنا) ردیگیم قرار تأثیرتحت شدتبه کارمند رفتار باشد،

                                                             
1. Greasley 
2. Kuo 
3. Krishna 

 ینیبر آموزش کارآفر یآموزش یهاتیفعال (.2102 همکاران،
 ینیبر آموزش کارآفر یجیترو یهاتیفعالداری دارد. یمعن تأثیر
بر آموزش  یپژوهش یهاتیفعالداری ندارد. یمعن تأثیر

 روابط که ییهاسازمانداری دارد. ینمع تأثیر ینیکارآفر
 باعث کنندیم تشویق را زیردست و مافوق بین هماهنگ

 احساس خود خالقانه هاشنهادیپ بیان در کارمندان که شوندمی
 و فرناندز) کندمی کمک فردی انگیزه غنای به که کنند آزادی

 و شدند توانمند کارمندان که زمانی(. 2102 ،4مولدوگازیف
 و کنندیم پیدا بیشتری انگیزه داشتند، یریپذانعطاف و استقالل
 توسعه و جدید یهاراه کردن پیدا برای کامل مسئولیت

 3لو) کنندیم قبول را هاچالش به پاسخ برای جدید هایمهارت
 را ساختاری توانمندسازی( 0۳۳1) الشینگر(. 2104 همکاران، و

 را کارمندان که کندمی تعریف کار محیط ساختارهای عنوانبه
 هاسازه این. کنند کار دارمعنی طرق به تا سازدمی قادر

 کار انجام برای الزم اطالعات به دسترسی تأمین با را کارمندان
 منابعی مافوق، بازخورد و همکار از حمایت شکل، بهترین به

 و یادگیری برای فرصت و کار انجام برای تأمین و زمان مانند
 همکاران، و کریشنا) کنندمی انمندتو سازمان درون رشد

 تأثیر یبر توسعه منابع انسان ینیآموزش کارآفر (.2102
 اقدامات باید هاسازمان که معتقدند محققانداری دارد. یمعن

 کارکرد بتواند فرد تا کنند اجرا و طراحی را انسانی منابع توسعه
 بهبود طریق از را عملکردی انتظارات و باشد داشته یمؤثر

 کلی هدف ،حقیقت در. کند برآورده فردی هایایستگیش
 ای و شایسته کارمند یک ایجاد انسانی منابع توسعه اقدامات
 به و داده انجام یخوببه را منتصب شغل که است مهارت

 گاراوان، و 1نوالنکند )می کمک سازمان تجاری خروجی
بدون شک، حداقلی از بروکراسی در هر  درنهایت(. 2101
و مأموریت و کارکردهای آن،  ی بدون توجه به ماهیتسازمان
 است. ازیموردن

 مورد هانگرش و دانش و هامهارت بایستی سیستم یک در
 در یادگیری رفتارهای دهندهتشکیل عوامل و گیرد قرار مالحظه

 هدایت رفتارهایی چنین از استفاده و توسعه که است محدودهای
 و کارایی. کندیم هیلتس را مطلوب یادگیری نتایج سمت به

 انسانی نیروی صحیح کاربرد به زیادی حد تا سازمان هر توسعه
 و کار یزیربرنامه هنگام به بتواند شغل که میزانی دارد، بستگی
 استقالل دهد اختیار و استقالل آزادی، فرد به کار، روال تعیین

                                                             
4. Fernandez & Moldogaziev 
5. Luoh 
6. Nolan 
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 که است این مدیران یهاچالش ترینمهم از یکی و است شغلی
 که دانندینم اما هستند، آگاه کارکنان رضایتمندی اهمیت از هاآن

 در ،لذا کنند. ایجاد را خودمختاری و شغلی استقالل باید چگونه

 استقالل و آزادی کار نیروی به باید انسانی منابع استراتژی تدوین
 محصوالت تولید نوآوری، توسعه، تعهد، طریق این از تا داد عمل
 .گردد حاصل یسازمان یادگیری و جدید
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