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  :چکیده

بود کهه  یلیدر دانشگاه محقق اردب یعلم ئتیه یاعضا نانهیکارآفر کردیرو تیوضع یطرح بررس نیا یهدف اصل

 نانهیآفرکار کردیسوم انجام شد. رو نسل یبه چشم انداز دانشگاهها لیموجود جهت ن تیوضع فیبه منظور توص

و فرهنه   پهادا،، رشهدگرایی فلسهههبا ابعاد گرایش استراتژیک به فرصت، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، 

و  ابهل قوهو قبها روایهی  با استهاده از پرسشنامه محقق سهاخته قیتحق نیقرار گرفت. ا یکارآفرینانه مورد بررس

 جینتها شد. انجام یلیدانشگاه محقق اردب یعلم ئتیه یاعضا یدر جامعه آمار  درصد آلهای کرونواخ 88پایایی 

از  رد بینهابینیبا این توضیح که رویکهرویکرد کارآفرینانه در این دانشگاه متوسط می باشد نشان داد که  قیتحق

 جههسوک اداری و کارآفرینانه در جریهان اسهت. اگهر چهه بها توجهه بهه ماهیهت دولتهی ایهن سهازمان یهک نتی

ره شهگاهها دوامیدوارکننده به حساب می آید اما با توجه به سرعت تحوالت و نیاز به روشهنگری فرصهتها در دان

 های علمی توانمندسازی برای نیل به اهداف دانشگاه کارآفرین پیشنهاد می گردد. 

 نیفراه کارآ، دانشگ یعلم ئتیه یاعضا ،یلیدانشگاه محقق اردب نانه،یکارآفر کردیرو : هاواژه کلید
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 مقدمه   1-1
 

 

واطهات و از زمان پدید آمدن تئوریهای مربوط به سرمایه فکری و توجه کشهورها بهه سهه عناهر اط،عهات، ارت

 ، اگهر دردانسان به عنوان دارائی اساسی یک جامعه دانشگاهها به شدت روند مدیریتی خود را تغییهر مهی دهه

مایهت شگاه را حگذشته دولتهای مستقر هر کشور به دور از هر نوع تسلط سیاسی با اشتیاق و انگیزه باالیی دان

ه سهنهی از ههر می کردند تا نیروی متخاص آنها را تامین کند. اما امروز دانشگاهها به خاطر داشتن ترکیوی غ

ر شهوختانه در انتخابات در نظر گرفته می شود. خوعنار مهم در سرمایه فکری به عنوان هدفی برای پیروزی د

ن انهد و ایه نظام جمهوری اس،می ایران حضرت امام خمینی)ره( دانشگاهها را مودا همه تحوالت معرفی نموده

مها ی نماید اشهافیت در ماموریت دانشگاهها تا حدود زیادی دانشگاهها را از این تهدید سیاست زدگی ماون م

اههای ا بها دیهدگه افرادی هستند که در راستای منافع خود با عناوین متهاوتی دانشهگاهها رباید بپذیریم هموار

  کوتاه خود از چشم اندازی که حضرت امام برای دانشگاهها ترسیم کرده است؛ دور نگه می دارند.

 ایه ههایرماز طرفی دیگر سوک مدیریتی دنیا از حالت بسته و انجماد خود به سمت سیستم باز و موتنی بر سه

مهروزه افکری هدایت می شود. اگر در یک دوره ای ارتواطات عیر رسمی یک جامعه در نظر گرفتهه نمهی شهد؛ 

لتها به شاهد هستیم که به عنوان یک جن  تمام عیار اجتماعی در شوکه های اجتماعی مطرح شده است و دو

ه ت ایهن شهوکشان را در مقابل اتهاقهااجوار حاضرند به شایع ها جواب قاطع دهند و بیش از هر رسانه ای خود

مهی  رآفرینانههارتواطی پاسخگو بدانند. متناسب با این روند سوک مدیریتی سنتی جایگاه خود را به رویکهرد کا

 ند. دهد. قطعا آمادگی یک سازمان مهم مثل دانشگاه می تواند سرنوشت مهمی را برای جامعه تعیین ک

 یسازمان برا منابع الزم جهت توانمندکردن صیتخا یسازمان برا لیتمارا  نانهیکارآفر کردیرو( 1994)  لریم

 یتهانسوت به رقوا در جههت فرصه داتیتول سطح یو ارتقا یدر محاوالت فعل ینوآور د،یخلق محاوالت جد

ینی را در قالهب از اینرو بسیاری از صاحب نظران کارآفر .(1391)کنعانی و همکاران،کرد فیموجود در بازار تعر

 ی شهود و بهااتهاق یا رویداد نمی دانند بلکه به عنوان فرایندی می بینند که در فرهن  یهک ملهت وارد مهیک 

ی هاده را مهبهره گیری از منابع موجود که الزاما منابع خودشان نیستند؛ از فرصهتهای پهیش رو بیشهترین اسهت

 برند. 
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نق،ب ای دارد. زیاد ،ب صنعتی تهاوت بسیاربنابراین انق،بی جدید در حوزه مدیریت اتهاق می افتد که با انق

ارز،  ایگزینجکارآفرینی فقط در نتایج و عملکرد اقتاادی خ،صه نمی شود بلکه فرهن  ارز، آفرینی را  

رآفرینی یر کادیگر می کند. در این میان اساتید و اعضای هیئت علمی نقش کلیدی دارند و به نوعی در مس

ررسی انه به بآفرینی را ایها کنند. لذا این تحقیق به منظور ایجاد گرایش کاردانشجویان می توانند نقش مهم

وص به ین خااوضعیت موجود گرایش کارآفرینانه در اعضای هیئت علمی می پردازد تا برنامه های الزم در 

 مدیریت محترم پیشنهاد گردد. 

 

 

 

 بیان مساله 2-1

 که وریبط. است بوده وکار¬کسب های¬می عرصهشاهد تغییرات بسیار گسترده در تما دیجهان در عار جد

 برای ها¬تدول اثربخش کارهای جمله از. است نموده روبرو جدی های¬چالش با را دولتی بخش امور اداره

ه رفتار کاست  قدمعت  تامپسون جان. است شده شناخته کارآفرینی به توسل ها،¬چالش این با رویارویی

 هر اب غیره و نهداوطلوا خاوصی، دولتی، از اعم ها¬برای تمامی سازمانکارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری 

 یتیریمد یکردهایورتحوالت گام تازه را در نوع  نیبا ا یدارند تا جهت سازگار ازنی دانشگاهها. است اندازه

ائل ه مسبنها تنه  ینیبا کارآفر یامروز بدون آشنائ انیوتوان گهت که دانشج یم یگریشروع کند. از جهت د

معه ائل جابه مجموعه مس یکاریرا تحت عنوان ب یتیمسئول کیکشور پاسخگو نخواهند بود بلکه  یرو شیپ

اوت مته یدهاکریور یدارا انیدانشجو تیدر ترب یدیدانشگاهها به عنوان عنار کل دیاضافه خواهند نمود. اسات

در خلق  واندت یرا م یمتهاوت فیاهستند و در هر مرحله دانشگاه وظ نانهیدرجه کارآفر ات یاز درجه سنت

 داشته باشد.  نانهیکارآفر کردیرو

 پژوهشی های¬طرح میان در که باشد¬که در رابطه با موضوع مورد تحقیق انجام شد، بیانگر آن می مطالعاتی

انجام نشده است. چرا که مساله  یلیموضوع در دانشگاه محقق اردب نای با طرحی امروز، به تا شده انجام

که مؤید تازه  یاز مسائل اجتماع یلیخ یحا  گره گشا نیباشد و در ع یم دینسل سوم اوال جد یگاه هادانش
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 از یکی به نحوی به که دارند وجود دیگری های¬پژوهش حا ، عین در. باشد¬و بدیع بودن پژوهش حاضر می

 عنوان با ای¬مطالعهمثا :  برای. اند¬آن هم بطور غیرمستقیم پرداخته و تحقیق مورد موضوع های¬جنوه

انجام شد. هدف این تحقیق،  2004در سا    تاریسسو و  زربیناتی توسط «دولتی بخش در کارآفرینی»

 استیونسون چارچوب چگونه که داد¬می نشان که بود دولتی های¬توسعه نقش بالقوه کارآفرینی در سازمان

 از گیری¬بهره برای را ابتکاراتی و رفته بکار ییاروپا دولتی سازمان یک در تواند¬د کارآفرینی میفراین درباره

 های¬اتحادیه اروپا، ارائه دهد. مونای پژوهش شامل ده مطالعه موردی از سازمان یساختار های¬سرمایه

نهایت نتایج بدست آمده، حاکی  در. بودند مستقر ایتالیا در دیگر تای پنج و انگلستان در تا پنج که بود دولتی

 یدر راستا قیتحق نیا  استیونسون در سنجش فرایند کارآفرینی در بخش دولتی بود. لذا از مناسب بودن مد

 شود. یانجام م نانهیکارآفر کردیاز نظر رو یعلم ئتیه یاعضا تیوضع نییتع

 تحقیقسواالت  /فرضیات  3-1

 در این تحقیق به جای فرضیه ها از سواالت استهاده خواهد شد که به صورت زیر می باشد.

 گرایش استراتژیک در دانشگاه مورد مطالعه در چه حدی است؟ میزان -

 در دانشگاه مورد مطالعه در چه حدی است؟ میزان گرایش به منابع -

 دانشگاه مورد مطالعه به چه شکلی است؟ نحوه ساختار مدیریت در -

 مطالعه به چه صورتی است؟ فلسهه پادا، در دانشگاه مورد -

 یزانی است؟مدر دانشگاه مورد مطالعه به چه میزان گرایش به رشدگرایی  -

 رینانه در دانشگاه مورد مطالعه در چه حدی است؟میزان فرهن  کارآف -
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 ضرورت انجام تحقیق 4-1

 یهئت علم ی. اعضاندیحرکت نما ینیبه سمت کارآفر دیبا تیریمد یسنت یکردهایدانشگاهها بر خ،ف رو

 یو حت انیدانشجو کردیو رو یفکر یتواند بر فضا یم یفکر هیبخش سرما نیتر یدانشگاه به عنوان اساس

 یعلم ئتیه یاعضا تیریددانشگاه با م یتیریمد یتهایگذار باشند. چرا که مسئول ریدانشگاه تاث یادار طیمح

گذار  ریتاث یدانشگاه از نظر ادار یتوانند در فضا یم سیاز تدر ریجهت غ نیشود و از ا یع،قمند انجام م

 یها قهیباشد تا برنامه ها به دور از سل یموجود م تیوضع یبه بررس ازیجهت هرگونه اقدام ن نینباشند. همچ

در خلق  یزیتواند نسوت به برنامه ر یم قیتحق نیا جینتا. ردیبر خرد دانش محور صورت گ یموتن یفرد

 کمک کند.  یعلم ئتیه یاعضا نیدر ب نانهیکارآفر کردیرو

 

 اهداف تحقیق 5-1

 لی:هدف ک -1-5-1

هدف اصلی این طرح بررسی وضعیت رویکرد کارآفرینانه اعضای هیئت علمی در دانشگاه محقق اردبیلی می 

 باشد.

 

 اهداف اختصاصی: -1-5-2 

 

 یلیمیزان گرایش استراتژیک در دانشگاه محقق اردب یبررس -

 یلیمیزان گرایش به منابع در دانشگاه محقق اردب یبررس -

 یلیریت در دانشگاه محقق اردبنحوه ساختار مدی یبررس -

 یلیفلسهه پادا، در دانشگاه محقق اردب یبررس -

 یلیمیزان گرایش به رشدگرایی در دانشگاه محقق اردب یبررس -

 یلیمیزان فرهن  کارآفرینانه در دانشگاه محقق اردب یبررس -
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 تعریف مفهومی وعملیاتی  1-6

 

ر فرصت تعریف می بکارآفرینانه را فعالیتهای مدیریتی موتنی ( رویکرد 1983رویکرد کارآفرینانه: استونسون)

با تحقیقات  کند که به حیات شرکتها و موسسات کمک می کند و آنها را برای ایجاد ارز، آماده می کند.

ش بعد شامل؛ ( انجام دادند این نوع مدیریت کارآفرینانه را در ش2001گسترده ای که ترنس و همکاران )

ایش ادا،، گرانه، پبه فرصت، گرایش کار آفرینانه نسوت به منابع، ساختار  مدیریت کار آفرینگرایش راهوردی 

 (.2008به رشد و فرهن  کارآفرینانه تقسیم بندی کردند)شهیعیان ،

گاه ی دانشاعضای هیئت علمدر این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته، برای بررسی رویکرد کارآفرینانه 

 شده است. استهاده محقق اردبیلی

 

 

 سیاست گذاري توسعه کارآفرینی در پژوهش هاي آکادمیک 1-7

. نجام دادا یبر آموز، و توسعه انسان دیبا تاک یگذار یپژوهشی در زمینه خط مش 2012ردفورد در سا  

 راهکارهای تدوین شده توسط ایشان عوارتند از:

 توسعه محاو ( /یبایبازار /یتیریمد/یحقوق/ی)مال نانیآموز، و مشاوره کارآفر -

 یبعد از راه انداز/نیآموز، در مراحل قول/ح -

 و مرکز رشد( ی)پارک علم و فناور رساختهایتوسعه ز -

 (Redford, 2012)پادا،/وام/فرشتگان کسب و کار( )یمال تیحما -
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انجام شده است  Entrepreneurial framework conditionsپژوهشی با عنوان  2010سا   در

ده وصیه شتکسب و کار است و راهکارهای  طیبر بهوود مح دیبا تاک یگذار یانجام آن خط مشکه هدف از 

 برای سیاست گذاری کارآفرینی عوارتند از:

 یبه منابع مال یدسترس -

 ینیآموز، کارآفر -

 و توسعه قیتحق -

 کنندگان نیبه تام یدسترس -

 و کسب و کارها( انیبازار )مشتر ییایپو -

 زارهابه با یدسترس -

 و سهولت ارتواطات یاساس یرساختهایز -

 ینیفرهن  کارآفر -

 نانیتعداد کارآفر -

 تیحهظ حقوق مالک -

 مردان و زنان نیب ینیکارآفر یبرابر برا یفرصتها -

و  اجزا نیی: تعندهیآ یبرا ینیکارآفر ی، استیونسون و لندسترم پژوهشی با عنوان خط مش2001سا   در

 انجام و راهکارهای زیر را توصیه نمودند: عمل را نیمشخاات بهتر

 ز،یانگ -
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o یاریهوش 

o و نشر اط،عات عیتوز 

o مد  نقش 

 فرصت  -

o سهولت ورود و خروج 

o و رشد یکاهش موانع راه انداز 

o رقابت 

o یورشکستگ نیقوان 

o بازار کار یریانعطاف پذ 

 مهارت ها  -

o ینیآموز، کارآفر 

o استهاده از دانش یریادگی 

o زیمخاطراه آم یتخاص در کسب و کارها 

o انیهمتا یشوکه ها (Stevenson and Lundström, 2001) 

 یهاوت هاو ت یرشد اقتااد ،ینیکارآفر نیرابطه ب یپژوهشی با هدف بررس 2007و همکاران در سا   اکس

 را انجام و راهکارهای زیر را توصیه نمودند: یموجود در توسعه اقتااد

 دانش زیشده در استهاده از سرر تیریبا اقتااد مد نانهید کارآفرتهاوت اقتاا -
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 دانش یساز یو تجار جادیدرا نانیکارآفر یتوانمندساز -

 نانهیکارآفر تیسطح فعال شیو افزا نانهیاقتااد کارآفر -

  یخارج یبه فناور یدسترس -

 یقوم یها تیمهاجران و اقل ینینرخ کارآفر -

 یجخار میمستق یگذار هیسرما -

 کسب و کارها  سیسهولت تاس -

 یبه منابع مال یاز دسترس نانیاطم -

 (یمعنو -یفکر تی)مالک یذهن یها ییاز دارا تیحما -

 (Acs  and    Szerb, 2007) یاتیمال یها یخط مش -

 یقاضادر سمت عرضه )بازارکار( و ت یپژوهشی با هدف مداخله خط مش 2007و همکاران در سا   آدرچ

 :فرصت( را انجام و راهکارهای زیر را توصیه نمودند تیظرف جادی)بازار کاال، ا ینیکارآفر

 نانیها و آموز، کارآفر یتوانمند شیافزا -

 یتوسعه فناور -

 به منابع یدسترس -

 رقابت یخط مش -

 یمعنو تیاز حقوق مالک تیحما -

 در بازار کاال و کار یقانون گذار طیمح -
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 (یا هیسرما یو بازارها ینیکننده کارآفر بیترغ یو خروج، ساختارها ورود نی)قوانینهاد ،تیتشک -

 کسب و کار یبهوود فضا -

 به بازار یدسترس -

 نانیکارآفر یتوانمند ساز -

 R&Dدولت بر  نهیهز -

 نیدولت در قوا  مهاجر یها یخط مش -

 کار یرویو عرضه ن تیجمع شیافزا یدولت برا یها یخط مش -

 یو مال یط،عاتبه منابع ا یدسترس -

 انیدانش بن نانیآموز، و مشاوره کارآفر -

 و درآمد کسب و کارها اتیمربوط به مال یخط مش -

 بازارکار نیو قوان یاجتماع نیمربوط به تام یخط مش -

 یقانون ورشکستگ -

 ( Audretsch, Grilo and Thurik, 2007) یمعنو تیو حقوق مالک یقانون گذار طیمح -

رائه و ا نانهیکارآفر یگذار یمههوم خط مش نییپژوهشی با هدف تو 2001ن در سا  و همکارا ورها 

 راهکارها را انجام و راهکارهای زیر را توصیه نمودند:

  ؛یو خدمات قانون یو تجار یمال هیسرما ریبه منابع نظ یدسترس -

 یکیزیف یساختارها ریز -
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 یریادگیآموز، و  -

 تراکم و شدت رقابت -

  R&Dانتقا   -

 (Verheul et al, 2001) یو اجتماع یفرهنگ یهنجارها -

و ارائه  هنانیکارآفر یگذار یمههوم خط مش نییپژوهشی با هدف تو 2007و لندستروم در سا   استیونسون

 راهکارها را انجام و راهکارهای زیر را توصیه نمودند:

 دیجد یظهور شرکت ها یمطلوب برا طیمح جادیا -

 یساختار نهیو زم یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتااد یمحرک ها ارائه مشوق ها و -

 مهاجرت( یخط مش ریبالقوه )نظ نانیعرضه کارآفر -

 هیسرما ،یمال میمستق تیمشاوره، حما ریبالقوه )نظ نانیکارآفر یبه منابع و دانش برا یدسترس -

 و آموز،(؛  ریمخاطره پذ یگذار

 آموز، و رسانه(؛  ستمیس قیطر در جامعه )از نانهیکارآفر یارز، ها یریشکل گ -

 نیتام ات،یمال ری)نظ یو انتخاب شغل یریگ میتام ندیدر فرا ینیو پادا، کارآفر سکیرابطه ر -

 (Stevenson and Lundström, 2007( )یورشکستگ یبازار کار و خط مش نیاجتماعی، قوان

 انجام و را ینیکارآفر جیتروارتقاء و  یکشور برا یکل یپژوهشی با هدف استراتژ 2007در سا   هافمن

 راهکارهای زیر را توصیه نمود:

 فرصت ها:  یبرا یگذار یخط مش یحوزه ها -

o ییموانع ورود/مقررات زدا 
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o یخارج یبه بازارها یدسترس 

o یانتقا  فناور  

o یخاوص یتقاضا طیشرا 

o (نیتدارک )تام نیقوان 

 اثر گذارند هیکه بر سرما یخط مش یحوزه ها -

o ها وام 

o بر ثروت و ارث اتیمال 

o فرشتگان کسب و کار 

o ریمخاطره پذ یگذار هیسرما 

o هیبر سرما اتیمال 

o شرکت دیبازار سهام و خر 

 گذارند ریها تاث ییکه بر توانا ییها یخط مش -

o کسب و کار یآموز، سنت 

o ینیآموز، کارآفر  

o امکان شروع مجدد 

o (ی)عموم ینیکارآفر یساخت ها ریز 
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o (ی)خاوص ینیکارآفر یساخت ها ریز 

 گذارند ریها)مشوّق ها( تاث زهیکه بر انگ ییها یخط مش -

o یبر درآمد فرد اتیمال 

o یمال یبر کسب و کارها و مشوق ها اتیمال 

o یاجتماع نیتام 

o یادار یها تیمسئول 

o بازار کار نیقوان 

o یورشکستگ نیقوان 

 ها موثرند ز،یکه بر فرهن  / انگ ییها یخط مش -

o نانهیکارآفر ز،یانگ 

o خاص گروه یمشوق ها 

o ( ارتواط با اسطوره هاHoffmann, 2007) 

زیر را  را انجام و راهکارهای ینیکارآفر یپژوهشی با هدف تحو  خط مش 2010و ویرچیل در سا   اکس

 توصیه نمودند:

 داخل داتیواردات با تول یساز نیگزیجا -

 در بازار یتحو  و دگرگون -

- Externality 
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 یالملل نیصادرات و تجارت ب یارتقا -

 فرهن ، ارز، ها و هنجارها -

 ها و جامعه یمربوط به خارج یها دگاهید -

 یاقتااد یسطح آزاد -

  یاقتااد یها انیبن -

o اقتااد ک،ن 

o رساختهایز 

 حمل و نقل 

 (نترنتیارتواطات )مثل نهوذ تلهن و ا 

 یانرژ 

 نیزم ییارآنظام بهوود و ک 

o یمال یتوسعه بازارها 

o یصنعت یو خوشه ها نانیکارآفر یشوکه ها 

o ،آموز 

o یکسب و کار و قانون گذار طیمح 

o از فرصت  یو بهره بردار صیتشخ نهیان ها بر موادالت و انتقا  اط،عات و کاهش هز رینهادها و تاث

 (Acs and Virgill, 2010ها )
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 تیعالتواند ف یم یعموم یپژوهشی با این هدف که چگونه خط مش 2010 و استنکوال در سا  هنریکسون

جام و ( را انباال ریبا تاث ینوآور در شرکت ها ینیبر کارآفر دیکند )با تاک قیو تشو کیرا تحر نانهیکارآفر

 راهکارهای زیر را توصیه نمودند:

 هر کشور یو فرهنگ یاقتااد ،یاسیس ستمیتوجه به س -

 و رشد کسب و کار یازراه اند لیتسه -

o ورود و موانع رشد نیقوان 

بهوود ارتواطات، حمل و نقل، و  ینیکارآفر یبرا یشتریب یفرصت ها ،ییمقررات زدا)مستقیم موانع  

 (یخدمات مال

 (نانیبه کارآفر تیمقررات،اجازه فعال نیبار سنگ ،یادار لیتسه)مستقیم  ریموانع غ 

o هیو سرما ینگینقد یها تیمحدود 

o بازار کار 

o یاجتماع نینظام تام 

o دانش زیو سرر یساز یو توسعه، تجار قیتحق 

o هدفمند یها تیحما 

 اثربخش نانهیکارآفر یها تیپادا، به فعال -

o تیحقوق مالک 

o اتینظام مال 
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 اثربخش   ریغ یها تیممانعت از فعال -

o یقانون ورشکستگ 

 دار ندهیافراد آ یحهظ و نگهدار یبرا ییها زهیانگ -

o یمعنو تیحقوق مالک 

o ( تجارت و قانونHenrekson and Stenkula, 2010) 

 سینگر پژوهش

توصیه  ی زیر رارا انجام و راهکارها نانهیکارآفر یها تیفعال شیپژوهشی با هدف افزا 2007در سا   سینگر

 نمودند:

 یمال یها تیحما -

 ها پادا، – یدولت یها یخط مش -

 نیقوان -یدولت یها یخط مش -

 یدولت یبرنامه ها -

 شرفتهیو پ یآموز، مقدمات -

 یآموز، حرفه ا -

  یانتقا  پژوهش و فناور -

 و مراکز رشد( ینیمراکز کارآفر نانه،ی)مناطق کارآفریکسب و کار و حرفه ا یرساختهایز -

 رییتغ یها ییایپو -باز بودن به سمت بازارها -
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 موانع -باز بودن به سمت بازارها -

 یکیزیف یها رساختیبه ز یدسترس -

 یو اجتماع یفرهنگ یهنجارها -

 کسب و کار یفرصت ها صیتشخ -

 بالقوه – نانهیکارآفر تیظرف -

 ها زهانگی – نانهیکارآفر تیظرف -

 یفکر تیاز حقوق مالک تیحما -

 (Singer, 2007زنان ) ینیکارآفر -

 را انجام و دیکوچک و جد یو کارهاتوسعه کسب  ینهایت دیوید آدرچ پژوهشی با هدف خط مش در

 راهکارهای زیر را توصیه نمودند:

 به وام یدسترس -

 هیبه سرما یدسترس -

 یعلم و فناور یپارک ها -

 یتیریو مد یامور ادار -

 و کوچک دیجد یشرکتها تیجهت حما ییدارا نیتام -

 کوچک یدر شرکتها R&Dو  ینوآور قیتشو -

 چککو یدر شرکتها یریادگی قیتشو -
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 نانهیکارآفر يآموزش مهارت ها 1-8

ایگزین اری جآنچه از مجموع این تحقیقات می توان نتیجه گرفت این است که به تدریج سیاستهای نرم افز

 لی تاثیرن عامسیاستهای سخت افزاری در جریان های کارآفرینی می شود. برای مثا  تسهی،ت مالی به عنوا

 ود را بهجای خ اکثر پژوهشها به عنوان وام توصیه شده است به تدریجگذار در سیاستهای کارآفرینی که در 

یه به عنوان ( از عامل دسترسی به سرما1392دسترسی به تسهی،ت مالی داده است. در همین رابطه نوبخت)

د ای اقتاایاستهسفاکتور موثر در مد  موفقیت کسب و کار ورزشی با رویکرد کارآفرینانه نتیجه گرفته است. 

ای . جریانهباشد ومتی نیز به عنوان ابزار قانونی در تقویت نگرشهای کارآفرینانه در کشور ما مطرح میمقا

ی و آفرینمربوط به رویدادهای استارت آپ ویکند در دانشگاهها به سرعت رشد پیدا می کند. دروس کار

وع مد  ز مجماست. لذا امهارتهای کسب و کار و روند تودیل علم به ثروت با استقوا  بیشتری رویرو شده 

با  ربوطه آنعاد مهای پیشنهاد شده؛ مد  استونسون برای رویکرد کارآفرینانه مناسب تر به نظر می رسد و اب

 در نظر گرفتن سایر تحقیقات مرتوط بررسی می گردد. 

 

 رویکرد کارآفرینانه   1-8-1

با عنوان یک پدیده در سطح شرکت امروزه کارآفرینی به حدی گستر، یافته است که امری پذیرفته شده 

تحقیقات کارآفرینی درگذشته  (.1999، 1بررسی می شود و مستحق توجه علمی باالئی است)زهرا و همکاران

 4(. میلر3،2000؛لندسترام و ستون2،1990بیشتر به راه اندازی شرکت های جدید می پرداختند)شند 

ی تواند براساس اینکه آنها تا چه حدی ریسک پذیری ، ( پیشنهاد کرد که درجه کارآفرینی بنگاه ها م1983)

نوآوری و عمل فعاالنه دارند؛ در نظر گرفته شود. او همچنین یک مقیاس تجربی اندازه گیری این ابعاد را 

                                                 

1 - Zahra, Karutko, & Jennings 

2- Schendel 

3 - Sexton & Landström 

4 - Miller  
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5تعاریف معاصر کارآفرینی متمرکز به  پیگیری فرصت می باشد)براز طراحی نمود. 
؛چرچیل و 1999،

در واقع کارآفرینی، تشخیص فرصت و بهره برداری از آن تعریف  (7،2000من؛شین و ونکاتر6،1994موزیکا

شده است. با این وجود ابزاری در راستای تشخیص درست فرصتها وجود ندارد. چرا که فرصتهای هرشرکت 

منحار به فرد است. مههوم فرصت های موتنی بر کارآفرینی توسط استیونسون و همکاران استاد دانشگاه 

وسعه یافته و نقطه عطهی مهم برای توسعه کارآفرینی حساب می شود. آنها استدال  می کنند که هاروارد ت

؛  1983ایجاد فرآیندهای کارآفرینانه ارز، زا می تواند در هر نوع سازمان به کارگرفته شود )استیونسون ، 

توسط آن افراد در  فرایندی است که"به صورت  (. استیونسون کارآفرینی را1985، 8استیونسون وگامپرت

سازمان ها و یا در گروه خود به پیگیری فرصت ها بدون توجه به منابع موجود و تحت کنتر  آنها می 

 (.1990، 9تعریف کرده اند )استیونسون و جاریلو "پردازند

استیونسون کارآفرینی را به عنوان یک رو، مدیریت مههوم سازی نموده است که در قالب آن اشتیاق فراگیر 

برای پیگیری و بهره برداری از فرصت ها بدون توجه به منابع در حا  کنتر  دیده می شود)استیونسون، 

(. او رفتار کارآفرینی را در مقابل رفتار اداری می داند. شرکتهای کارآفرین و مترقی در یک طرف این 1983

تار قرار می گیرند. هدف یک پیوستار و شرکتهای موتنی بر وظیهه اداری)متولی( در طرف دیگر این پیوس

شرکت مترقی، پیگیری و بهره برداری از فرصت ها بدون در نظر گرفتن منابع تحت کنتر  است، در حالی که 

شرکتهای متولی ت،، می کنند، کارآمد ترین استهاده را از منابع خود داشته باشد. در حقیقت عوامل شغلی و 

 رینانه یا اداری سوق می دهد. محیطی افراد را به انجام رفتارهای کارآف

استیونسون در کارهای اولیه ا،، رفتار مدیریتی را بر اساس  مترقی بودن یا متولی بودن در شش بعد طوقه 

بندی کرد: جهت گیری استراتژیک به فرصت ، تعهد به منابع، کنتر  منابع، ساختار مدیریت و فلسهه پادا، 

(. فرهن  کارآفرینی و جهت گیری رشد را با تکمیل 1985ت ، ؛ استیونسون و گامپر1983)استیونسون ، 

(. به 1985؛ استیونسون گامپرت، 1990و1986مطالعات خود به این ابعاد اضافه کرد)استیونسون و جاریلو ، 
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طور خ،صه رفتار کارآفرینانه در مقابل رفتار اداری قرار می گیرد و هرکدام در بخشی از یک پیوستار توصیف 

   می شوند.

 

 گرایش راهبردي به فرصت   1-8-2

 

یرد. جهت گیری استراتژیک توصیف می کند که ایجاد استراتژی درشرکت توسط چه عواملی صورت می گ

ود ع محداستراتژی مترقی  براساس فرصت هایی که در محیط وجود دارد صورت می گیرد و به خاطر مناب

رصت فه یک کوط به شرکت استهاده می گردد. هنگامی نمی شود. در این حالت، تقریوا از هر فرصتی ، مرب

 اندهی میم سامشناسایی شد، منابع مربوط به بهره برداری آن تامین می شود، الوته این کار به صورت منظ

روع شبع نقطه . مناشود. در مقابل ، استراتژی متولی به منظور استهاده از منابع شرکت به نحو احسن می باشد

 ئی پیگیری می شود که مربوط به منابع موجود شرکت باشد. می باشد و فرصتها

 به همین حالت، تعهد به فرصت منجر به اقدام استراتژیک می گردد.  

اما  گیرد.بشرکت مترقی عمل گرا است و قادر است به سرعت نسوت به تعهد ویا عدم تعهد یک کار تامیم 

دی ند بعائل دارد و از ترکیب تامیم گیری چیک سازمان یا شرکت متولی تمایل به تجزیه و تحلیل مس

ر آنها شد، رفتاین بااستهاده می کند، ع،قه به مذاکرات بیشتری دارند، و مراقب هستند تا ریسک کار خیلی پای

یشتری یری بکند و انعطاف ناپذیر است. برای یک فرصت مشابه ، مترقیان نسوت به متولیان پتانسیل پیگ

ی شوند مکار  ت مشابه، متولیان با سرمایه ک،ن نسوت مترقیان وارد یک کسب ودارند. همچنین در یک حال

 وانتظار دارند مدت بسیار طوالنی در آن زمینه بمانند. 

 

 گرایش کار آفرینانه نسبت به منابع  1-8-3

برای استیونسون جهت گیری فرصت طلوانه منابع در مرحله او  از تعهد خاص نسوت به منابع تشکیل شده 

ست. شرکت با مدیریت کارآفرینانه، ت،، دارد، ایجاد ارز، را با بهره برداری از فرصت ها و به حداقل ا
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رساندن منابع مورد نیاز، به خاوص منابع شرکت، به بیشترین مقدار ممکن برساند. در این ت،، ممکن است 

م جهت متوقف کردن شرکت و شرکت با حداقل منابع امور را در مراحل چندگانه پیش بورند و انعطاف الز

تغییر جهت در هر مرحله ، در صورت لزوم انجام می شود. انواشت منابع باعث ایجاد فشارهای سازمانی می 

شود. این فشارها شامل استهاده از سیستم های تخایص سرمایه ، سیستم های برنامه ریزی رسمی ، سیستم 

خود و گرد، مالی مدیریتی می باشد. بنابراین  های پادا،، ت،، مدیران به منظور کاهش ریسک شخای

تعهد به منابع  در شرکتهای متولی با تجزیه و تحلیل دقیق به صورت سرمایه گذاری بزرگ، طوالنی، اما 

 برگشت پذیری کم می باشد.

جزء دوم دیدگاه استیونسون نسوت به نگهداری منابع فرصت محور این است که شرکت های مترقی منابع 

در حداقل نگهداشته و نهایت استهاده را از آن می برند. همچنین در استهاده از منابع افراد دیگر از خود را 

 10جمله سرمایه های مالی، سرمایه های فکری، مهارت ها، شایستگی، و غیره ماهر هستند )استار و مک می،ن

نابع باشند؛ نگران توانائی خود در (. در رابطه با این فعالیتها، شرکتهای مترقی قول از آنکه نگران م1990، 

 استهاده، بهره برداری و ایجاد ارز، از منابع هستند.  

 

 آفرینانه ساختار  مدیریت کار  1-8-4

 

(، که به صورت صاف و از شوکه 11،1961ساختار مدیریت سازمان متعالی ارگانیک می باشد )بارنز و استالکر

ا که برخی از منابعی که این نوع سازمان استهاده می کند؛ های متعدد غیر رسمی ساخته شده است. از آنج

ممکن است متعلق به خودشان نواشد و در نتیجه سازمان  از حالت رسمی خارج می شود و معموال 

 سازماندهی غیر سنتی مورد نیاز است.

شد تا یک سازمان متعالی برای هماهن  کردن منابع کلیدی طراحی شده است که از کنتر  خود خارج می با 

محیط انعطاف پذیر ایجاد نماید که در آن کارکنان آزادانه به دنوا  ایجاد و استهاده از فرصت هستند. از سوی 
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دیگر شرکت متولی با سلسله مراتب رسمی ، که توسط خطوط واضح تعریف شده و قدرت در آن مشخص می 

 باشد.  

 پاداش  1-8-5

 

اد و ر ایجر یک شرکت بسیار مهم می باشد. شرکتهای مترقی دسازماندهی فلسهه پادا، یک شرکت در رفتا

 رز، توسطجاد ابرداشت ثروت )ارز،( ع،قه مند است. در نتیجه مدیریت کارآفرینانه شرکتها به پایگاه ای

 ای متولیرکت هافراد توجه دارند و به سرعت ارزشهای ایجاد شده را جوران می کنند. پادا، و جوران در ش

نابع که م ابع تحت کنتر  می باشد. اگر فردی در پست خود موفق باشد به پستهای باالتروابسته به من

 بیشتری در اختیار دارد؛ منتقل می شود. 

 

 گرایش به رشد  1-8-6

 

 ری رشد وهت گیمطالعه دقیق تر ابعاد کار استیونسون نشان می دهد که ع،وه بر شش بعد موجود در مورد ج

آفرینانه تاکید کار( نیز به عنوان ابعاد مهم مدیریت 1990و1986نسون و جاریلو ، فرهن  کارآفرینی )استیو

ی . در حالی کندشده است. شرکتهای مترقی به دنوا  رشد سریع هستند و مدیریت کارافرینانه به آنها کمک م

رعت سیک  که شرکتهای متولی نیز ممکن است میل رشد داشته باشند اما این تمایل آهسته تر ، حتی در

رند که این باو ان برثابت می باشد؛ چرا که همه چیز وابسته به منابع تحت کنتر  می باشد. ع،وه بر این مدیر

 مدیریت اداری به ایجاد این نوع از رشد کمک خواهد کرد.
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