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 وزهح صادراتی در کسب و کارهای نانه کارکنانیارآفرکرفتار الگوی  ارائه

    سازی ساختاری تفسیریمدل استفاده ازبا  کشور برق و الکترونیک

  4یجئکردنااسداله  ،3علی رضائیان ،2آرامعلی نیلی ،1*زالی محمدرضا
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  چکیده
 یالگو شورک صادراتی یکسب و کارها در کارکنان نانهیرفتار کارآفرگیری چگونگی شکل مورددر  تاکنون

ارکنان در ک نانهیرفتار کارآفر یکپارچه الگوی ارائه ،تحقیقاین اصلی هدف  .است ای ارائه نشدهپارچهیک
 نیا در .است یصادرات هایتوسعه بازاردر جهت  شورک کیبرق و الکترونحوزه  صادراتی یکسب و کارها

رفتار  الگویدر  مؤثر متغیر 50 پیشینه تحقیق، بررسی پس ازانجام گردیده  3192که در سال  قیتحق
فر ده نهجبا  یکانون وهگر یبرگزار قیاز طر الگواین  یاصل متغیر 31سپس  ،ییشناسا کارکنان نانهیکارآفر

استفاده  با و نهایی شدکشور  دانشگاهیو  کیبرق و الکترون کسب و کارهای صادراتی در حوزهخبرگان از 
 سطح پنجر د رفتار کارآفرینانه کارکنان یالگوارتباط بین متغیرهای  ،یریتفس یساختار یسازاز روش مدل

در  یاهیهم و پام تغیرم ،پنجم حسط متغیر نانهیکارآفر تیکه شخصدهد ینشان م قیتحق جیبدست آمد. نتا
 یمنابع مال نیتأمو  و فناورانه یقانون یهارساختیز نیهمچن اشد.بیکارکنان م نانهیرفتار کارآفرالگوی 

 الگویدر  یمهم بعد یهامتغیرسطح چهارم جزء  یهامتغیربه عنوان  دیجد یکسب و کارها یاهتیفعال
 نانهیکارآفر یهافرصت ییشناسا ،یپردازدهیالگو، ا نیا )نتایج( یخروج باشند.یکارکنان م نانهیرفتار کارآفر

   . است نانهیکارآفر یهااز فرصت یبردارو بهره

 

 یهارساختیز ،دیجد یکسب و کارها یهاتیفعال یمنابع مال نیتأم،نانهیکارآفر تیشخص :یدیکل یاههواژ

   یصادرات کسب و کارهای ،یریتفس یساختار یساز مدل ، و فناورانه یقانون

 JEL: L26،M16،D23،L25 بندیطبقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 (    mrzali@ut.ac.irتهران، تهران، ایران. )نویسنده مسئول:  دانشگاه کارآفرینی، دانشکده . دانشیار 3
     ، تهران، ایران. تهران دانشگاه کارآفرینی، دانشکده سازمانی، کارآفرینی دکتری .  دانشجوی 1
     ، تهران، ایران. مرکز تهران واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت، دانشکده .  استاد 1
  ، تهرانن، ایران. مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد، و مدیریت دانشکده . استاد 4

http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/


     1311  نازمست، 4م، شماره چهارالمللی، سال بین هایوکارـ مدیریت کسبــــــــــــ 2

 

  مقدمه
منابع  دیتجد ،یرقابت تیبه کسب مز ازین ،یرقابت یفضا دیو تشد یطیمح عیسر راتییبا توجه به تغ

)کرمی و  است یضرور یامر راتییتغ نیبر ا ریسازمان و تأث اتیدر جهت تداوم ح سازمان ارزشمند
است که عملکرد  ییاهیاستراتژ یسازادهیو پ نیها، تدودغدغه سازمان نیترمهمامروزه (. 3191 همکاران،

راستا،  نی. در ا(3191 نیا و همکاران،)رحیم کند نیتضم یالمللنیب یبازارها یرقابت طیدر شرا را هاسازمان
 شده است تیبا اهم ،یو رقابت عیسر راتییشدن با تغهمگام یکارکنان برا نانهیرفتار کارآفر ینقش اساس

  .(1135، 3)افسر و همکاران
در  یسازمان ینیکارآفر نرخ زانیمطلب است که م نیا دیمؤ 1ینیکارآفر یبان جهاندهیبرنامه د جینتا
 یهاتیفعال نییدهنده سطوح پاندرصد است که نشا 1 کایدرصد و در آمر 1/3 رانیدر ا 1135سال 
ها و رکتدر ش نانهیرآفرکا یاست که رفتارها یامر بدان معن نیاشد. ابیدر کشورمان م یسازمان ینیکارآفر

است که بر خالف  یدر حال نیشود. ایکمتر مشاهده م ،یرانیشده ا تیبزرگ و تثب یکسب و کارها
 ینیکشورها دارد، کارآفر 1یناخالص داخل دیبا تول یخطرینوپا( که رابطه غ ینی)کارآفر مستقل ینیکارآفر
 (.1130 ،4اوربان و وود ؛1131 )بوسما و همکاران، اردد جوامع یناخالص داخل دیبا تول میرابطه مستق یسازمان
)نوپا(  مستقل ینیاز کارآفر شیدرصد ب 01 یسازمان ینیکارآفر یهاتیفعال ییزااشتغال زانیم نیهمچن
عه دارد. جام رد یکاریو کاهش ب یدر توسعه اقتصاد یسازمان ینیکارآفر یاز نقش جد یامر حاک نی. ااست
داوطلبانه  ،یدولت ،ی)اعم از خصوص کشور یهاکسب و کار تمام یو ضرور ریفراگ یازهایاز ن یکی جهیدر نت

  (.3191،یو زال یمی)مق کارکنان در سازمان است نانهیرفتار کارآفر جیو...( و با هر اندازه، ترو
در  یسازمان سطح نانهیرفتار کارآفر الگویدر مورد  نکهیدهد با وجود اینشان م قیتحق نهیشیپ یبررس

و کارکنان  رانیمد نانهیکارآفر( رفتار یگرلی)تسه یو انفعال یواکنش یهاسازمان که فقط به جنبه
طح س نانهیرفتار کارآفر الگویتاکنون در مورد  یانجام شده است ول یادینسبتاً ز یهاقیتحق، ندردازپیم

 کمتر توجه شده ایصورت نگرفته است و  یچندان مهم یها، پژوهشی آناههمؤلفو  در سازمان کارکنان
مطالعه با بررسی سازوکار رفتار  در این. (1131 ،5همکارانگاوک و  ؛1132 ،0همکارانفی و مصط) است

کسب و  برایاز سازه رفتار کارآفرینانه کارکنان  یکپارچه ، یک الگویهاسازمانانه کارکنان در کارآفرین
تنوع  ،کسب و کارها مزیت رقابتی ایناست.  ارائه شده برق و الکترونیک کشور حوزه کارهای صادراتی

 یهاترسالبه دلیل باشد. کنندگان میبرداری از آن توسط مصرفگستردگی بهرهسرعت و محصوالت، 
 جادیا نیاشتغال همچن جادی، اتوسعه صادرات ،یع برقیصنا یوفائکاز جمله رشد و ش کسب و کاراین  متعدد

)گزارش مردم  یسطح درآمد و زندگ یو ارتقا دیعوامل تول یبرداررشد و بهره یمناسب برا یسازوکارها
باال رفته  فشار رقابتی در این کسب و کار (3195 معدن و تجارت، وزارت صنعت، کیدفتر برق و الکترون

های جدیدی را برای ارائه از سوی دیگر، به دلیل تغییرات فناوری، تغییر در نیاز مردم، فرصت. است

                                                                                                                             
1. Afsar et al   
2. Global Entrepreneurship Monitoring(GEM) 

3. Gross Domestic Product(GDP)  

4. Bosma et al , Urban and Wood 
5. Mustafa et al 

6. Gawke et al 
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رای ب این کسب و کار های پیشرو درین رو، شرکت. از امحصوالت به مشتریان این حوزه فراهم آورده است
ارکنان ارآفرینانه ک، الزام شدیدی به رفتار ککسب و حفظ مزیت رقابتی و توسعه صادرات محصوالت خود

 برداریو بهره را شناسایی بازار صادرات های کارآفرینانهبایست بدانند چگونه فرصتها میآن. خود دارند
انه ، ظرفیت خوبی برای بررسی رفتار کارآفرینکسب و کار لذا این حوزه ازتغییر دهند. کنند و چگونه خود را 

ازمان و ارائه سطح کارکنان در س نانهیشناخت رفتار کارآفرق ین تحقیا یمسئله اصل نیبنابرا .کارکنان دارد

 یهاوعمسأله از جمله موض نی. اباشدمی بازار صادراتبرای حفظ مزیت رقابتی و توسعه آن  کپارچهی یالگو
 .انجام نشده است نهیزم نیدر ا یاستهیدر خور و شا یهاشوند که تالشیبکر و ناشناخته محسوب م

و  ترشنحوه گسند به بینش قابل توجهی در مورد کیبه ما کمک م ،کارکنانرفتار کارآفرینانه  شناخت
رفتار  که تاکنون الگویاز آن جا  وه بر این،دست یابیم. عال در سازمان رفتار کارآفرینانه کارکنان تعمیق

در تحلیل  ع،بدی مرجعتواند به عنوان می جدیدی الگویارائه  کشور ارائه نشده است، ارکنان درکارآفرینانه ک
 ن،به کار گرفته شود. هم چنی کسب و کارهای ایرانیبا رفتار کارآفرینانه کارکنان درهای مرتبط موضوع

های جدیدی را ایجاد کرده و به پرکردن شکاف دانشی ا و نگرشهتواند یافتهنتایح تحقیق در این حوزه می
 رکنانرفتار کارآفرینانه کا الگوی یکپارچه ارائه ،قین تحقیا یاصل هدف موجود کمک کند. بر این اساس،

 است. جهت توسعه بازارهای صادراتی کشور کیحوزه برق و الکترون یصادرات یکسب و کارها در
رفتار  ویالگاصلی ی رهایمتغ، براساس نظرات خبرگان و پیشینه تحقیقبررسی ق، با ین تحقیدر ا

متغیرهای این روابط بین  3یریتفس یساختار یسازمدلبا استفاده از  سپس ،ییشناسا کارآفرینانه کارکنان
   .شودمیترسیم  هاآنو شبکه تعامالت  ارائه کپارچهیبه صورت  لگوا

  تحقیق نهیشیو پ ینظر یمبان
هدف و در  یهاتیمجموعه فعال انگریب رفتار، (.3922 ،1)گارتنر ک نوع رفتار استیاساساً  ینیکارآفر

مهم در  مباحثاز  یکیرو  نیاز ا. (3995 ،1)هرسی و همکاران باشدیجهت هدف توسط افراد در سازمان م

 شودیم نگیختهابر هاآن فرینانهرآکا حیهرو که یادفر. اباشدمی فرینانهرآکا یهارفتار تقویت ،فرینیرآکا بحث
 بتث نهایتو در  انیگرو د دخو یابر حرفه یک دیجاا ر،کا یازنداراه جملهاز  فرینانهرآکایهارفتار به امقدا

نانه در سازمان را به یارآفرک( رفتار 1110) ریکه ما یدر حال .(1114 ،4)کالرک کنندیم دخو منا به اعخترا
نوآورانه  باتیترک قیاز طر یکه افراد در سطوح مختلف سازمان یاقداماتها و تیاز فعال یاعنوان مجموعه

 نهمکارا و ارتنرگو رده است. کف یتعر دهند،یمها انجام از فرصت یرداربهو بهر ییشناسا یمنابع برا
عرفی و و م اندازی کسب و کارها، تأمین منابع، راهرا کشف و ارزیابی فرصتنانه یکارآفر( رفتارهای 3999)

کارکنان، عبارت  نانهیدر واقع، رفتار کارآفر (.3191 )زالی و همکاران، داندفروش محصول به مشتری می

                                                                                                                             
1. Interpretive Structural Modeling (ISM) 

2. Gartner 

3. Hersey et al 

4. Clark   
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 طیموجود در مح یهااز فرصت یرداربهبهر یبرا شگامیکه توسط کارکنان به صورت پ ییهاتیاست از فعال
  (.1130 ،3)دی جونگ و همکاران شود دیکسب و کار جد جادیکه منجر به ا یطورشود بهیانجام م یکار

 ش استینان خود هستند، رو به افزاکارکنانة یارآفرکه به دنبال بهبود رفتار ک ییهاتعداد سازمان امروزه،
ارزش در  جادیا یها برااز فرصت یبردارکارکنان، بهره نانهیدر رفتار کارآفر (.1131 ،1)واکی و همکاران

 ینیکارآفر یکانون اصل جهیدر نت (.3991 ،1جاریلواستیونسون و ) است یاساس یسطح سازمان/شرکت امر
ا مناسب ب یسازگارسازمان در جهت  یازسنتوسعه و جوا یکارکنان برا نانهیکارآفر یهاتیفعال ،یسازمان

تار کارآفرینانه ها نشان داده است که رفپژوهش (.1131 )گاوک و همکاران، است یرونیب و یتحوالت درون
رونی و های بیییرات در محیط، نوآوری، سازگاری با تغاحیای کسب و کار ها درتواند به شرکتمی کارکنان

در که آنبه ویژه (. 1135 ،4ناسکارمیس و همکارا) کمک نماید ، ارتقای عملکرد و توسعه صادراتدرونی
آوری کار جدید، خودنوسازی، نوسازی کسب و اجزای رفتار کارآفرینانه کارکنان که شامل تجاری ی ازتعریف

 جاد کسب و کار جدید از طریقبه ای د،یکسب و کار جد یسازیتجار توان گفت کهو پیشگامی است می
به توسعه  اشاره دارد. نوآوری، مجدد محصوالت یا خدمات شرکت یا توسعه بازارهای جدید ترکیب

اشاره دارد. خودنوسازی،  در داخل شرکت ، روش جدید انجام کارهای جدیدفناوری، محصوالت یا خدمات
 مایلبه ت یشگامیپ، در نهایتو  دارد. اشاره های کلیدیبه تحوالت در درون شرکت از طریق نوسازی ایده

نانه کارکنان در یدارد. بنابراین رفتار کارآفر اشاره بینی و اقدام در خصوص تغییرات در بازارکارکنان به پیش
سب و ک در هدایت شرکت در مدیریت و رقابت منجر بهژیک مهمی است که یک منبع استرات یک شرکت

شود که بخش عمده تحقیقات در مورد تأثیرات مستقیم رفتار کارآفرینانه کارکنان بر عملکرد شرکت یکار م
 0رک و ژائوکل دیهمچنین (. 1135 )اسکارمیس و همکاران، کندرا تبیین می به ویژه توسعه صادرات

ن تواند به تبییمی کلیدی رفتار کارآفرینانه کارکنان نشان دادند که اجزای( 1139) 5دزنهرناو ( 1134)
 انه به سهنحوزه رفتار کارآفری کلی تحقیقاتبطور . سازی یک شرکت کمک نمایدالمللیهای بینتالش

ارآفرینانه رفتار کدهنده سازمانی و محیطی( شکل )فردی، هایشوند: تعدادی به پیشرانبندی میدسته طبقه
ار و در نهایت تعدادی دیگر به پیامدهای رفت را تبیین نمودند.رفتار کارآفرینانه  دیگراند. تعدادی پرداخته

   ت.پرداخته شده اس هحوزاین  درانجام شده  قاتیاز تحق ییهابه نمونه ریدر جدول ز پرداختند. کارآفرینانه

 

 

 

 

                                                                                                                             
1. De Jong et al 
2. Wakkee et al  
3. Stevenson and Jarillo 

4. Skarmeas et al  
5. De Clercq & Zhou 

6. Hernandez 
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 کارکنان رفتار کارآفرینانه . نمای کلی از پیشینه تحقیق1جدول 

 ابعاد ردیف
 محقق/

 سال
 هدف

روش  

 تحقیق
 نتیجه

1  
 
 
 
 
 
 
 

یشران پ
فردی 
 رفتار کار
 آفرینانه

 

یم نتو و آمور
 3همکاران

(1132) 

کشف تأثیر خود  کارآمدی 
در رفتار کارآفرینانه معلمان 

جمعیت  یهایژگیو و 
 شناختی مرتبط با آن

 کمی/
 تأییدی

 یشناخت تیعوامل جمع یگر یانجیم قیاز طر یخودکارآمد
فتار بروز ر یبرا یکننده قو ینیب شیشامل سن و آموزش،پ

 معلمان است نانهیکارآفر

2 
والتون 

 1یکرکل
(1135) 

ی شناخت یهانهیشیپکشف 
 رفتار کارآفرینانه

 کیفی/
 اکتشافی

 راداف نانهیدر بروز رفتار کارآفر یساختار شناخت نیترمهم
 و یتیهو ،خود گری نییکه شامل خود تع باشدیم باورها

 است یخود باور

3 
ن و کارد

 همکاران
(1119) 

انه و آفرینبررسی اشتیاق کار
 ارتباط آن با هویت 

 کارآفرینانه

کیفی/ 
 مفهومی

 کنانتأثیر مثبتی بر رفتار کارآفرینانه کار اشتیاق کارآفرینانه
 پشتکار داردمانند حل مسئله و 

4 
شین و 
 1همکاران

(2003) 

بررسی اهمیت شناخت 
نقش انگیزه افراد در فرآیند 

 کارآفرینانه

 کیفی/
 مفهومی

فرد در بروز رفتار  یمنجر به کسب عوامل شناخت زهیانگ
به  ازی)نیکل یهازهیانگ هازهیانگ نی.اشودیم نانهیکارآفر
 به استقالل، لیتما چشم انداز، کانون کنترل، ،تیموفق

و  ی)هدفگذاراختصاصی  یهازهیانگو محرک( و  اقیاشت
 ( استیخودکارآمد

5 

 شرانیپ
 یها

سازمانی 
 رفتار کار
  آفرینانه

مصطفی و 
همکاران 

(1132) 

زمینه ای  عوامل بررسی
 هاننیبر رفتار کارآفر مؤثر

 کارکنان
 مروری

و  یرونیب طی/کار و محی/ نقش،سازمانیشغلعوامل 
تأثیر گذار در بروز رفتار کارآفرینانه  شرکت یهایژگیو

 کارکنان هستند

6 
ریگترینگ و 

 4ویتزل
(1131) 

بررسی چگونگی تأثیر 
پذیری رفتار کارآفرینانه 
 کارکنان از عوامل سازمانی

 کمی/
 تأییدی

 یرفتارها منابع، نیبه تأم لیو تما یسازمان یهاطرح
که  یموارد زمان نی. اکندیم کیارکنان را تحرککارآفرینانه 
 ،دداشته باشن یخود اعتماد قابل توجه تیریمد کارکنان به

ر کارکنان به طو ی کارآفرینانه. همه رفتارهاابدییم شیافزا
 .شوندینم منتقل کارآفرینانه یهاپروژه به یموثر

7 
واکی و 
 همکاران

(1131) 

   بررسی اینکه چگونه
مربیگری مدیران میانی 

باعث افزایش  رفتار 
 شودیمکارآفرینانه کارکنان 

 کمی/
 تأییدی

 شیباعث افزا توانندیم یو هم خودکارآمد یگریهم مرب
 ابکاهش تعارضات نقش و انه کارکنان با نیرفتار کارآفر
 دتواننینمو  توانندیمدرک آنچه  ین براکناکمک به کار

 ، شوند.انجام دهند

  پیشران 8
 محیطی

خوشمرام و 
 0همکاران

(2018) 

 یهاتیحمابرسی تأثیر 
 محیطی در رفتار کارآفرینانه

کمی/ 
 تأییدی

از  یفرهنگ -یاجتماع تیدولت و حما یساختار تیحما
ر ب یاجتماع هیو سرما یانسان هیسرما یگر لیتعد قیطر

 گذارنند. یم ریتأث نانهیرفتار کارآفر

                                                                                                                             
1 . Amorim Neto 
2 . Walton Kirkley 
3 . Shane et al 

4 . Rigtering & Weitzel 
5 . Khoshmaram et al 
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9 
 رفتار کار
  آفرینانه

و  ویآت
 3همکاران

(2013) 

بررسی تأثیر زمینه در 
 نوآوری کارآفرینانه

کیفی/ 
 مفهومی

 نهیمربوط، زم یفناور ایدولت، صنعت  استیمانند س یعوامل
 .اندگذار ریتأث نوآورانهبر رفتار  یاجتماع نهیو زم ینهاد

10 
تحلیل 
 رفتار کار
  آفرینانه

و  واستر
 1همکاران

(1132) 

 بررسی تأثیر اشتیاق
درک ریسک و  کارآفرینانه،

خودکارآمدی کارآفرینانه در 
بروز رفتارهای اثرسازانه و 

 علّی

کمی / 
 تأییدی

 یو اثرسازانه طبقه بند یرا به دو نوع علّ نانهیرفتار کارآفر
 کی جادیا یابزارها برا انیبر انتخاب م ی. رفتار علّکنندیم

کمتر نا  ندهینوع رفتار آ نیاثر خاص متمرکز است. در ا
 ینیب شیپ یبرا یاتازهالزم و  زهیانگ کیمعلوم است و 

اثرسازانه،  فتار. در رکندیممدل کسب و کار فراهم  ینوآور
 نیبا ا تواندیمکه  یایاحتمالاثرات  انیبر انتخاب م

با عدم  ندهیشوند متمرکز است و آ جادیمجموعه ابزارها ا
 همراه است. یادیز نانیاطم

11 
پالما جاردیم 

 1و همکاران
(1119) 

 مفهومی تبیین رفتار کارآفرینانه

 ییا)شناس یرا به سه نوع قبل از راه انداز نانهیرفتار کارآفر
کسب و کار  جادی)ا یراه انداز نیح (،دیجد یهافرصت

مربوط  یهاتیفعال) کسب و کار ی( و بعد از راه اندازدیجد
 نمودند. میکسب و کار( تقس کی یبه اجرا

12 
 یامدهایپ

 رفتار کار
  آفرینانه

گاوک و 
 همکاران

(1131) 

بررسی چگونگی تأثیر 
کارآفرینانه  یهاتیفعال

کارکنان بر پیامدهای 
 سازمانی

کمی/ 
 تأییدی

رفتار کارآفرینانه کارکنان منجر به بهبود منابع شخصی مانند 
 شودیمخوش بینی یا خود کارآمدی و مشارکت کارکنان 

12 
 واسکارمیس 
 همکاران

(1135) 

بررسی تأثیر رفتار 
کارآفرینان کارکنان بر 

 عملکرد صادرات

کمی/ 
 تأییدی

ا در شرکت ر یریادگی تیقابلرفتار کارآفرینانه کارکنان 
 شیبازار صادرات افزا یهافرصتاز  یکشف و بهره بردار

 دهند

 نانهیررفتار کارآف یهاتغیرابعاد و م به یکی از شمندان این حوزهیاز اندهر یک شود یهمانطور که مشاهده م
ر یک سازمان د هاو ارتباط بین آن متغیرهای رفتار کارآفرینانه کارکنان ازولی تاکنون  ،اندپرداخته کارکنان

و  قیتحق نهیشیپ یه با بررسکشده است  یق سعین تحقی. لذا در االگوی جامع و عملیاتی ارائه نشده است
و با  ییاساکارکنان شن نانهیرفتار کارآفر در الگوی یاصل یرهایبر اساس نظرات خبرگان، بطور منسجم متغ

ها آن و شبکه تعامالتارائه  کپارچهیها به صورت آن نیروابط ب یریتفس یساختار یسازاستفاده از مدل
 .ترسیم شود

 قیتحق شناسی روش
 ندی، فرآروش نیا .است سازی استفاده شدهالگوبرای  یریتفس یتارخسا یسازمدلروش  از ،قیقتح در این

ه کنند کم یرا ترس ایقشهن ایتار و خدهد سایان مک، امهگرو ایه به افراد، کاست  انهیبر را یمبتن یریادگی
این در  (.3191 زاده و همکاران،رضایی) اندبین نظرهایی است که قبالً شناسایی شدهنشان دهندة روابط 

ها، ن آنیپارامترها و ارتباطات ب نیا د.شویتباط برقرار مو پارامترها ار هاشاخصاز  یامجموعهن یب روش
 ،4ل و دشموخماند) شوندیم ییو شناسا دیجانند، اکیت مکجلسه شر کیه در کاز افراد  یتوسط گروه

                                                                                                                             
1 . Autio et al 
2 . Stroe et al 

3 . Jardim Palma  et al 
4 . Mandal & Deshmukh 
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 ییشناسا یبه طور مؤثر ها رارپارامت نین ای، روابط بیاانهیاستنتاج را یریارگکبه روش با  نیا(. 3994
دی محم) ندکسب کنان یز اطمیروابط ن نیا طقیمن یند از سازگارکیال، تالش من حیعند، و در کیم

   (.3191 الیاسی و انصاری،
 شان، در زمانقبلی یهاتجربهافراد بر اساس دانش و در فرآیند مدل سازی ساختاری تفسیری ابتدا  

نرم  وارد هاآنکنند. این نظرها یا بطور مستقیم، در قالب رأی بیان میمشاهده بحث، یا سؤال، نظرهایی 
به نرم افزار و اطالعات ورودی  یهادهیا ،. در مرحله بعدردیگیمو در بخش مربوطه قرار  شودیمافزار 

. سپس وندشیمدر قالب یک ترتیب سلسله مراتبی از نرم افزار استخراج  هاآنمربوط به ارتباطات متقابل 
 یهاادهدبه عنوان تجزیه و تحلیل  ییهاگزارشاطالعات مربوط به این ساختار سلسله مراتبی در قالب 

به طور دستی، یا با کمک برخی نرم  هاگزارشاستخراج شدنی است. بر اساس این  وارد شده به نرم افزار،
و ارتباطات  هاآن، رده بندی هاشاخصنمودار نهایی در بردارنده عناوین  توانیم یاارانهیافزارهای 
را در قالب یک ساختار رسم کرد. این ساختار در اختیار اعضای جلسه قرار خواهد گرفت و اعضای  متقابلشان

 هانآجلسه قادر به ایجاد تغییرات و یا جایگزین کرده برخی نظرهای موجود در ساختار و یا تغییر جایگاه 
 هاآنطح و س هاشاخصار گرافیکی رسم شده است که چگونگی روابط بین نهایی، ساختخواهد بود. نتیجه 

سازی افزار مدل(. در این تحقیق نسخه تحت ویندوز نرم3191 زاده و همکاران،)رضایی کندیمرا بیان 
  به کار گرفته شده است.GMU 3ساختاری تفسیری دانشگاه جرج میسون 

 نتایج
نه ای طی شده است که در ادامه سه گا یهاگام ،تفسیری ساختاریسازی  مدل روش یاجرا یبرا

  :شودیمنتایج این مراحل ارائه 

  کارکنان نانهیرفتار کارآفر الگوی در مؤثر متغیرهای ییشناسااول.  گام

 مؤثر در متغیر 50 ،1139 الی 3991زمانی  در محدوده پیشینه تحقیق بررسی پس از ق،یتحق نیدر ا
 کانونی گروه یاعضا بهها متغیر اینفهرست سپس  شده است. ییشناسا کارکنان کارآفرینانه رفتار الگوی
آنها  ارائه و از (کشور دانشگاهیبرق و الکترونیک و  کسب و کارهای صادراتی حوزهنفر از خبرگان  )هجده

ن مرحله، ی. در اندینما ییخود شناساکاری  اتیتجربدانش و را بر اساس  رهایمتغآن  نیترخواسته شد تا مهم
افته ی رییو تغ یبکیا به صورت تریادشده و یخارج از فهرست  یردن مواردک مجاز به اضافه ،جلسه اعضای

توسط خبرگان شناسایی  متغیر 39و، گدر نهایت پس از دو مرحله بحث و گفت .ز بودندیادشده نی از فهرست
 اندگرفتهرأی  4که بیشتر از  رفتار کارآفرینانه کارکنان الگویدر  اصلیمتغیر 31 گیریو نهایتاً پس از رأی

 ملمدیران عان یاز ب یانونکگروه ن یدر ا نندهکتکشر خبرگان .اندشدهانتخاب  (1در قالب جدول شماره )
بودند که از طریق روش دانشگاهی اساتید و  کشور برق و الکترونیک صادرات محصوالتموفق در 

 2داقل ح سابقه کاری ،یتسلط نظر ،انتخاب خبرگان یاصل یارهایمعانتخاب شدند.  هدفمندگیری نمونه

                                                                                                                             
1 . George Mason University (GMU) 
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( اطالعات 1. جدول شماره )است یو دسترس تحقیقمشارکت در  ییو توانا لیتما ،در صنعت مذکور سال
 .دهدیمرا ارائه  مربوط به اعضای گروه کانونی

 کارکنان نانهیرفتار کارآفر نهایی یرهایمتغ -2 جدول

 تعریف  منبع متغیر شناسه

V1 
شخصیت 
 کارآفرینانه

 3همکاران و لوتنر
(1134) 

 ،سیانوظیفه ش یی،برون گرا ی شاملاتیخصوص ای هایژگیواز  یامجموعه
فرد از افراد  زیاست که باعث تمایی و تجربه گرای روان رنجور ،یسازگار

 .شودیم گرید

V2 
انگیزه 

 کارآفرینانه

 ،(1111) مکارانهو  نیش
 1همکاران  کارسرود و

 سانچز وباربا (،1133)
 ( 1131) 1لویساهاکو

 یهافرصت صید،تشخیکسب و کار جد جادیعالقه فرد به ا انگریب
یا  شیافزا ه منظورب نانهیکارآفر یهافرصتاز  یبهره بردار نانه،یکارآفر
 .در شرکت است یشغل تیموقع یارتقا درآمد، حفظ

V3 
خودکارآمدی 

 کارآفرینانه

 نتو و همکارانآموریم 
( ،واکی و 1132)

 (1134همکاران )

وسعه و ت یطراح رینظ دیجد یتهایانجام فعال ییفرد به توانا یاعتقاد قلب
  ت است.در شرک دیخدمت جد ایمحصول 

V4 
اشتیاق 

 کارآفرینانه
 و همکاران کاردن
(1119) 

 د،یجد  شرکت ایجادفرد به  دیو شد داریاحساسات و عواطف مثبت، پا
بوده و بر  ندهیوالً فزامکه مع است موجود یهاشرکتتوسعه  ای ینوآور

  .ابدیینماحساس کاهش  نیقت او چیه زهیخالف انگ

V5 
رهبری 
 کارآفرینانه

 4و همکاران ائویم
(1131)، 

 1131 ،0رنکو و همکاران

بر  مرکزت پردازی، دهیان به انکارک قیمانند تشو ییهایاستراتژ یریبکارگ
جود مو یهافرصتدرون شرکت، تمرکز بر کشف  یرقابت یهاتیمز افتنی

 ریکارکنان از جانب مد نانهیکارآفر  یهاتالش یساز کپارچهیو   طیدر مح
 شرکت است.

V6 

فرهنگ 
سازمانی 
 کارآفرینانه

پانویچ و کونستانتین 
 (1134) 5دیما

 قیتشو بیان، یخالق در شرکت،وجود آزاد یتحمل استعدادها تیحاکم
 ت.ی اسنوآور به قی،تشوو روحیه همکاری ارتباطات باز ،وجودیریپذ سکیر

V7 

  تأمین منابع
 مالی کسب و

 ر کا
 ( 1133)  1رینولدز

 یخالق و راه انداز یهادهیااز  تیحما یبرا یبودجأه و اعتبارات مال  نیتأأم 
 است. و نوآورانه کارکنان توسط شرکت دیجد یهاتیفعال

V8 

 یهارساختیز
قانونی و 

فناورانه داخل 
 شرکت

 2همکاران آستریخ و 
 9کوکو  (، گالکینا1134)

(1133) 

وق از حق تیامه حمان نییوجود آ لیشرکت از قب یتیو مقررات حما نیقوان
 ،هایفناوروجود  ایو  شنهاداتیکارکنان، وجود نظام پ یفکر تیمالک
 .در شرکت است یشگاهیو آزما یو امکانات فن زات،یتجه

V9 

شناسایی 
 یهافرصت

 کارآفرینانه

 31کوکرتز و همکاران

(1131) 

عامل و ن صنعت، ی بازار،ازهایکارکنان خالق نسبت به ن تیو حساس یآگاه 
 دیجد یروندها یآنان، جستجو یازهایجهت کشف ن انیمصاحبت با مشتر

  است. شرکت یهایفناور

                                                                                                                             
1.  Leutner et al 

2. Carsrud et al 

3. Barba-Sanchez & Sahuquillo 
4. Miao et al 

5. Renko etal 

6. Paunovic and Constantin Dima 

7. Reynolds 

8. Audretsch et al 
9. Galkina and Kock 

10. Kuckertz et al 
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 تعریف  منبع متغیر شناسه

V10 

بهره برداری 
 یهافرصت

 کارآفرینانه

 همکارانکوکرتز و 
(1131) 

 در داخل دیکسأأأب و کار جد یراه انداز لیاز قب یاتیعمل یهاتیفعالانجام 
و  یازس شبکه د،یو توسعه محصول جد یطراح یبرا میت لیشأرکت، تشأک  

 ینابع مالم نیتأم یشرکت برا یدیکل رندگانیگ میو تصم رانیمذاکره با مد
  است. شرکت دیجد یهاتیفعال

V11 ایده پردازی 
 جونگ و همکاراندی 

(1130) 

 یزسأأازی، متماانیمشأأتر یازهاین نیتأم یبرا دیجد یهاحلارائه راه  ندیفرا
 ایشأأرکت و  یهانهیهزرقبا،کاهش  ریمحصأأوالت و خدمات شأأرکت از سأأا

 .است ،یکار یندهاآیبهبود فر

V12 رضایت شغلی 
همکاران نتو و  میآمور

آنتونسیک و  ،(1131)
 (1133) 3آنتونسیک

 تیماه:از تیکه شامل پنج بعد رضا اشیکار طیرد از کار و محف یخشنود
و  ایحقوق و مزا مدیر مافوق، روابط با همکاران، روابط با ی،کار فیوظا

 .باشدیم، برابر انتصاب و ارتقاء یهافرصت

V13 

انعطاف 
پذیری 
 ساختاری

 1منزل و همکاران
(1111) 

حذف  ای دیجد یکار یواحدها جادیا یشأأأرکأت برا  تیأ و  قأابل  ییتوانأا  
 به منظور ارائه یکاهش سألسله مراتب سازمان  ایو  یمیقد یکار یهابخش

  ستا به موقع محصوالت لیباال و تحو تیفیمحصوالت با ک دیخدمات و تول

 یبه چند روش اقداماتاشاره داشتند ( 3194) حسین پناهی و همکاران همانگونه که، مرحله نیدر ا
د انتخاب به صورت هدفمن خبرگانصورت گرفت. ابتدا  تحقیق ییایاز پا نانیاطمیی و روا دییتأ یدر راستا

بر  یلتعام تیریمد هجلس یبرگزار یکار ندآیباتجربه و آشنا به روند و فر گرلیحضور تسه نیشدند. همچن
 نانهیفرمرتبط با رفتار کارآ یرهایمتغ نی. هنگام بحث دربارة روابط بکرداضافه  تحقیقاز  مرحله نیا ییروا

 منبعث از تجربة انتخاب یهااستدالل یبا برجسته کردن و آشکارساز شدیمکارکنان از افراد درخواست 
 نانیطما یبراهمچنین  .ردارندب تحقیق ییاز روا نانیاطم یدر راستا گرید ی، گامرهایمتغاز  کیشده، در هر

 یریگیأمرحله و تکرار ر نیچند ی، با برگزاریتعامل تیریجلسات مد یدر ساختار برگزار تحقیق ییایاز پا
به سمت کاهش  یینها جیشد نتا یسع نانیکارآفر نانهیبرتر و مرتبط با موضوع رفتار کارآفر یرهایمتغدربارة 
   .برود شیخطا پ

 خصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگانمش -3جدول 

مشارکت 

 کننده

عمر کسب 

 و کار

تعداد 

 کارمندان

سابقه 

 کار
  تحصیالت

مشارکت 

  کننده

 عمر کسب

 و کار

 تعداد

 کارمندان

سابقه 

 کار
 تحصیالت

 فوق لیسانس 11 340 39 31 فوق لیسانس 30 411 01 3
 فوق لیسانس 31 311 11 33 فوق لیسانس 40 11 40 1
 فوق لیسانس 31 901 01 31 فوق لیسانس 13 33 41 1
 فوق لیسانس 31 311 30 31 فوق لیسانس 10 311 11 4
 فوق لیسانس 0 11 11 34 فوق لیسانس 11 341 10 0
 فوق لیسانس 2 401 11 30 دکتری 11 401 11 5

 - - - 35 فوق لیسانس 19 11 19 1
 دکتری

 کارآفرینی

                                                                                                                             
1 . Antoncic and Antoncic  

2 . Menzel et al 
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مشارکت 

 کننده

عمر کسب 

 و کار

تعداد 

 کارمندان

سابقه 

 کار
  تحصیالت

مشارکت 

  کننده

 عمر کسب

 و کار

 تعداد

 کارمندان

سابقه 

 کار
 تحصیالت

 - - - 31 فوق لیسانس 32 141 11 2
 دکتری

 کارآفرینی

 - - - 32 فوق لیسانس 31 331 15 9
 دکتری

 کارآفرینی

 تشکیل ماتریس خوددریافتی -دوم گام
وی الگنهایی  یرهایمتغ نیرابطه ب یریتفس یساختار یسازمدلنرم افزار  قیاز طر در این گام 

منظور با ورود اطالعات به نرم افزار و طرح  نیشدند. بد نییتع ،(1)جدول شماره کارآفرینانه کارکنانرفتار
ل مالحظه قاب راتی، تأثخود اتیتجرب دانش علمی و توسط آن، خبرگان حاضر در جلسه با توجه به یسؤاالت

که  دادند. قرار یمورد بررس یسیرتما ندآیفر کیرا در  گرید متغیرشده بر  ییشناسا هایمتغیرهر کدام از 
 .شودیم( نشان داده 4) نتیجه حاصله در جدول شماره

 رفتار کارآفرینانه کارکنان ماتریس خود دریافتی -4جدول 

قدرت 

 نفوذ
 ردیف متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 1 11 11 12 13

33 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 
شخصیت 
 کارآفرینانه

3 
 

 1 انگیزه کارآفرینانه 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 9

1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 
  خودکارآمدی
 کارآفرینانه

1 

 4 اشتیاق کارآفرینانه 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2

 0 رهبری کارآفرینانه 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31

 5 فرهنگ کارآفرینانه 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31

 1 تأمین منابع مالی 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
 هاییرساختز

 فناورانهو   قانونی
2 

 9 شناسایی فرصت 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 0

 31 بهره برداری فرصت 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 0

 33 ایده پردازی 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 5

 31 رضایت شغلی 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1

9 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 
پذیری   انعطاف

 ساختاری
31 

 میزان وابستگی 3 31 33 9 2 2 4 4 31 31 31 31 1 

انه نیرفارآک رفتار الگویدر اصلی های متغیرن یا عدم ارتباط بی ارتباط و یچگونگ( 4جدول شماره )
 یتقاطع یهاخانهدام از که در هر ک 3. عدد دهدیمنشان  3س یماتر یکشده را در قالب  ییشناساکارکنان 
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فر و عدد صؤلفه من آن دو یب داریرابطه معن، نشان دهنده وجود ردیگیمن جدول قرار یا یهاستونسطر و 
در هر  3است. ستون قدرت نفوذ از جمع اعداد  ؤلفهمن آن دو یدار ب ینشان دهنده عدم وجود رابطه معن

انگر یب متغیر. قدرت نفوذ هر دیآیمستون به دست  در هر 3از جمع اعداد  یزان وابستگیسطر و سطر م
ثرگذار بر آن ا متغیرهایانگر تعداد یب یزان وابستگیو م رندیپذیم ریتأثاز آن  هک باشدیم متغیرهایتعداد 
 ریمتغ 3و از  )قدرت نفوذ( گذاردیماثر  ریمتغ 33بر  "نانهیکارآفر تیشخص" ریبه طور مثال متغاست.  متغیر

مربوط به  ریتأث نیشتریب ق،یتحق نیننده در اکتکدگاه خبرگان شری(. از دیوابستگ زانی)م ردیپذیمر یتأث
 ییشناسا"مربوط به  نآ نی( و کمتر31)با قدرت نفوذ  نانهیکارآفر یو فرهنگ سازمان نانهیکارآفر یرهبر

 )با قدرت "داخل شرکت نانهیکارآفر یهافرصت یبرداربهره"و  "داخل شرکت نانهیکارآفر یهافرصت
   .باشدیم( 0نفوذ 

درت و ق یریپذفوذاز لحاظ قدرت ن یبندو گروه تعیین شبکه تعامالت میان متغیرها -ومس گام

  ی.مدل ساختار میو  ترس یوابستگ
ه کشب دوم تحقیق بدست آمده است، که از گام (4اطالعات جدول شماره ) با استفاده از این گامدر 

صورت ه ب و مدل تحقیق بندیدسته (3به صورت شکل شماره )سطح  سهدر  رهایمتغن ین ایتعامالت ب

   .گردید ترسیمدر پنج سطح ( 1شکل شماره )

  میزان وابستگی

   وابستگی  -ماتریس قدرت نفوذ -1شکل

 

 

 31  سطح نفوذ          

وذ
 نف

ت
در

ق
 

 31    7و8    5و6     

            3 33 

 31           سطح ارتباط 

 1     31       9 

    4         8 

 31 1           7 

 6           سطح وابستگی 33

 5 استقاللسطح            31و9

             4 

             1 

             1 

             3 

31 31 33 31 9 8 7 6 5 4 1 1 3   
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 گیرینتیجه وبحث 
 از نفر 32ز جلسه گروه کانونی متشکل ابرگزاری  و پیشینه تحقیق پس از بررسی ،تحقیق این در

اصلی در الگوی  متغیر 31 ،کشور و دانشگاهی برق و الکترونیک کسب و کارهای صادراتی حوزه  خبرگان
سپس شد.  ییشناسا کشوربرق و الکترونیک  کسب و کارهای صادراتی حوزه دررفتار کارآفرینانه کارکنان 

رت رفتار کارآفرینانه کارکنان به صو یکپارچه الگوی ،با بکارگیری روش مدل سازی ساختاری تفسیری

نابع مالی تأمین م

های جدید داخل فعالیت

 (1رکت)ش

انگیزه  

  کارآفرینانه

(1) 

و   یقانون هایزیرساخت

 (2)فناورانه داخل شرکت

 

رهبری  

  کارآفرینانه

(0) 

رضایت 

  شغلی

(31) 

خودکارآمدی  

  کارآفرینانه

(1) 

ایده 

  پردازی

(33)   

شناسایی فرصتهای  
کارآفرینانه داخل شرکت  

(9 )   

بهره برداری فرصتهای  
کارآفرینانه داخل  

 (  31شرکت)

شخصیت  
 (3)کارآفرینانه
 

  فرهنگ
 سازمانی 

 (5) کارآفرینانه

اشتیاق  

  کارآفرینانه

(4) 

انعطاف پذیری  

 (31) ساختاری

سطح  

 اول

سطح  

 دوم

سطح  

 سوم

سطح  

 پنجم

سطح  

 چهارم

 الگوی رفتار کارآفرینانه کارکنان با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری -2شکل 



 13ـــــــــــ برق و ... در کسب و کارهای صادراتی حوزه  رفتار کارآفرینانه کارکنانارائه الگوی 

 

به عنوان  "نانهیکارآفر تیشخص"الگو نشان داد که  نیا جینتا .سطح ترسیم شد پنجدر ( 1) شکل شماره
 یضاچنانچه اع رایز .باشدیمکارکنان  نانهیدر رفتار کارآفر یاهیپاو  مهم ریسطح پنجم جزء متغ ریمتغ

 یشتریب لیباشند تما یکار وجدان ،ییگراتجربه ،ییگرامانند برون یتیشخص یهایژگیو یدارا یسازمان
 یبرا یترشیتالش ب جهیکسب و کار داشته و در نت دیجد یهافرصتاز  یبردارو بهره ییشناسا ،یبه نوآور

 کسب و کار و یمنابع مال نیمنجمله تأم دیکسب و کار جد کی جادیا یالزم برا یهانهیزمفراهم آوردن 
 3برتیس و وژائ قاتیبا تحق ریمتغ نیا جهینت .دهندیمو فناورانه در سازمان از خود نشان  یساخت قانونریز
 "و "کسب و کار یمنابع مال نیتأم" یرهایمتغ نی( سازگار است. همچن1134) ( و لوتنر و همکاران1115)
 یاهیاپمهم و  یرهای، که جزء متغدهندیم لیسطح چهارم را تشک یرهای، متغ"و فناورانه یساخت قانون ریز
و  دیجد یهاتیفعال یاندازخالق و راه یهادهیااز  تیحما رای. زباشندیمکارکنان  نانهیدر رفتار کارآفر گرید

 یارات مالبودجه و اعتب نیتأم ازمندین ،ردیگیمشکل  نانهیکارآفر تیشخص قینوآورانه کارکنان که از طر
 یکرف تیاز حقوق مالک تینامه حما نییوجود آ لیاز قب یتیو مقررات حما نیوضع قوان نیالزم و همچن

شرکت  توسط یشگاهیو آزما یو امکانات فن زاتیتجه ،هایفناوروجود  ای و شنهاداتیکارکنان، وجود نظام پ
و  (1134)  1و همکاران خیو آستر (1133) نولدزیر قاتیسطح از مدل، با تحق نیا یرهایمتغ جهیاست. نت

 و "نانهیکارآفر یرهبر" ،"نانهیکارآفر یفرهنگ سازمان" یرهایمتغ ( سازگار است.1133)و کوک  نگایکال
 نیا رگذاریتأث ریمتغ نیاول. دهندیم لیسطح سوم و رابط مدل را تشک یرهایمتغ "یساختار یریپذانعطاف"

بر نگرش و رفتار کارکنان در کار  تواندیماست. فرهنگ  "نانهیکارآفر یفرهنگ سازمان"سطح از مدل، 
 یهاتیفعالاز  یفرهنگ سازمان کنندیمکه کارکنان درک  یزمان رایز (.1134 )پانویچ و دیما، بگذارد ریتأث

. کنندیم دایپ نانهیرکارآف لیپتانس یدر اقدام بر رو یشتریب یشگامیو پ لیما، تکندیم تیآنها حما نانهیکارآفر
 نی( سازگار است. همچن1133) 1( و نارانجو و همکاران1134) مایو د چیپانو قاتیبا تحق ریمتغ نیا جهینت
 کهگونه همان رای. زدهدیم لیسطح سوم را تشک رگذاریتأث یرهایاز متغ گرید یکی "نانهیکارآفر یرهبر"

 تواندیم نانهی( اشاره دارند، رهبر کارآفر1119 و کاردن، 3925 )به نقل از باندورا، 1131رنکو و همکاران،
 و تیخالق جادیا یآنان برا اقیداده، و منجر به اشت شیافزا شانیهاتیقابلو  هامهارتباور افراد را در 

 (1115) 0ترنبری، و (3113) 4همکاران و انویمور قاتیبا تحق ریمتغ نیا جهیدر سازمان شود. نت ینوآور
 تیواقع نیدهنده اکه نشان باشدیم "یساختار یریپذانعطاف"سطح از مدل  نیا ریمتغ نیسازگار است. آخر

 ازمندین ان،یبه موقع محصوالت به مشتر لیباال و تحو تیفیمحصوالت با ک دیاست که ارائه خدمات و تول
است.  یکاهش سلسله مراتب سازمان ایو  یمیقد یکار یهابخشحذف  ای دیجد یکار یواحدها جادیا

( سازگار 1111) 5( و مک آدام و مک کللند1111) و همکاران منزل قاتیاز مدل با تحق ریمتغ نیا جهینت
 سطح دوم یرهایو هدفمندشدن متغ یریگسطوح چهارم و سوم باعث جهت یرهایمتغ گریاز طرف د است.

 شودیم "یغلش تیرضا"و  "نانهیکارآفر اقیاشت" ،"نانهیکارآفر یخودکارآمد"، "نانهیکارآفر زهیانگ" یعنی

                                                                                                                             
1 . Zhao and Seibert 
2 . Audretsch et al 

3 . Naranjo et al  

4 . Moriano et al 
5 . Thornberry  
6 . Mc Adam & McClelland 
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طح از س نیا ریمتغ نی. اولشوندیممدل محسوب  نیدر ا گریو رابط د رگذاریتأث یرهایکه به عنوان متغ
 نانهیرکارآف یهاتیفعال یالزم برا زهیرفتار است. کارکنان تا انگ ییچرا زهیانگ است. نانهیکارآفر زهیمدل، انگ

 همکاران و کارسرود قاتیبا تحق ریمتغ نیا جهینخواهند زد. نت نانهیرا نداشته باشد، دست به اقدام کارآفر
. باشدیمسطح دوم مدل  گرید ریمتغ نانه،یکارآفر اقیاشت( سازگار است. 1131) لوی( و سانچز و ساهاکو1133)

نسبت به  نانیو تعهد کارآفر یارفرد، فداک داریو پا دیشد به عنوان احساسات مثبت، نانه،یکارآفر اقیاشت
و  دیمربوط به کسب و کار جد یهاتیفعالاهداف و  یریگیخود و پشتکار آنان در پ دیکسب و کار جد

 نیا جهینت .(1131)کاردن و همکاران، دهدیم شیتعهد کامل در اقدامات خود را افزا یآنان برا ییتوانا
سوم ازسطح  ری(( سازگار است. متغ1131) و همکاران نکارد( و 1131) و همکاران 3بائو قاتیبا تحق ریمتغ

الزم  فیخود در انجام وظا یهاییتواناکه افراد به  یاست. هنگام "نانهیکارآفر یخودکارآمد"دوم مدل، 
ارها ک نیانجام ا یبرا ادیداشته باشند، به احتمال ز نانیاطم دیکسب و کار جد کی یشروع و اجرا یبرا

با  ریمتغ نیا جهینت(. 1131 ،1)کاردن و کیرک دهندیمادامه  تیموفق یتالش کرده و تالش خود را برا
سطح دوم مدل،  ریمتغ نیو آخر ( سازگار است.1132) نتو میو آمورن (1139) 1و همکاران ومنین قاتیتحق

کمک  انهنیرفتار کارآفر جادیاست که به ا یمهم ینگرش فرد کی یشغل تیاست. رضا "یشغل تیرضا"
از شغل خود  ییباال تیکه کارکنان رضا یاشاره دارند؛ زمان (3991) فیهمانگونه که جرج و بر رای. زکندیم

 ت،یخالق ،یپردازدهیسازمان در قالب ا یهاتیفعالمشارکت در  یبرا یشتریب زهیانگ یداشته باشند، بطور ذات
 نیا جهینت (.1135 )مصطفی و همکاران، کنندیم دایپ یبه منظور بهبود عملکرد سازمان یریپذسکیو ر
( 3991) فیجرج و بر (،1133) کیو آنتونس کی(، آنتونس1135) و همکاران یمصطف قاتیبا تحق ر،یمتغ

با بروز رفتار  یشغل تی( که معتقد بودند رضا1113) 0( و ترور1139) 4نگیس قاتیبا تحق یسازگار است ول
 ییاشناس" ،"یپرداز دهیا" یرهایمتغ ت،یاست. در نها اردارد، ناسازگ یکارکنان رابطه منف نانهیکارآفر

به عنوان  هستند که یاوابسته یرهایمتغ "نانهیکارآفر یهافرصت یبهره بردار"و  "نانهیکارآفر یهافرصت
که تحقق  است تیواقع نیا نیو مب رندیگیممدل قرار  ایندر سطح اول نتایج رفتار کارآفرینانه کارکنان 

   .باشدیم نیشیدرست سطوح پ دمانیچ تیسطح اول مستلزم رعا یرهایدرست متغ

 پیشنهادها:

  :کاربردیپیشنهادهای    
در زمان ه ک شودیم شنهادیپ نانهیکارآفر تیشخص ادیز یارذرگیتأث ت، قدرت نفوذ ویبا توجه به اهم 3

  .ن برسدکحد مم نیترشیبو شاغل به  تینند تا تناسب شخصکاستفاده  شخصیت یهاآزمونجذب از 
 یهاتیفعالو تأمین منابع مالی  انهو فناور یقانون رساختیزمتغیرهای  نتایج پژوهش نشان داد که 1

برق و الکترونیک بعد از شخصیت کارآفرینانه نقش زیادی در  یهاشرکتدر  کارآفرینانه کارکنان

                                                                                                                             
1 . Bao et al 
2 . Cardon and Kirk 
3 . Newman et al 

4 . Singh 
5 . Trevor   
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 رانیه مدک شودیم شنهادیپ ،اولی برای بهبود متغیر .گیری رفتار کارآفرینانه کارکنان دارندشکل
 یفکر تیاز حقوق مالک تینامه حمانییآ لیاز قب یتیمقررات حماو  نی، قوانذکورم یهاشرکت

در را  یشگاهیو آزما یو امکانات فن زاتیتجه ،هایفناور نیوضع و همچن شنهاداتیکارکنان، نظام پ
 عه،مورد مطال یهاشرکت شودیمپیشنهاد  ،و برای متغیر دومی .ورندفراهم آقالب یک واحد در شرکت 

 ازین یمال تیحما به نانید که هر موقع کارآفرناختصاص ده کارکنان ینیکارآفر یرا برا یابودجه
 شوند. یمال نیبتوانند تأم کیداشتند بدون مواجه شدن با موانع بوروکرات

حساس و ا یقو یروابط اجتماع یکشور با برقرار کیبرق و الکترون صادراتی یهاکسب و کار رانیمد 1
تحول  یرسبک رهب ژهی)به و نانهیکارآفر یرهبر شیافزا یبا کارکنان شرکت در راستا شتریب یهمدل

و  نر کارکناد شتریب زهیانگ جادیبتوانند با ا قیطر نیخود اقدام نموده تا از ا یتیریمد( در حوزه نیآفر
اهداف  تحقق یکرده و در راستا شرکتدر  نانهیبه رفتار کارآفر بیآنها کارکنان را ترغ یالهام بخش

 از انتظار شرکت قدم بر دارند. شیب

، 1 ندبارائه شده در  شنهادیپ قیطر ازکشور  کیبرق و الکترون صادراتی یهاکسب و کار رانیمد 4
و توجه  یمحور میت ،یریپذسکیر ،یو نوآور تیخالق یهایژگیوبا  یفرهنگ سازمان جادینسبت به ا

تار بروز رف یالزم برا طیشرا قیطر نیتا از ا ندیبه کارکنان در سطح باال در شرکت خود اقدام نما

 . را بوجود آورند شرکتکارکنان در  نانهیرآفرکا

 یساختار یردهایکرو یهاتیمحدوداجتناب از  ینانه و برایفرآارک یهافرصتت از یه منظور حماب 0
محدود و  یهاشغلخود را به شرح  یوابستگ ستیبایم های مورد مطالعهکسب و کار، کخش

 یسه با ساختارهایدر مقا (یاشبکه) پویا ی. ساختارهااهش دهندکرد نامنعطف کعمل یاستانداردها
 .کنندیمت یحما انه کارکناننیارافرکرفتار  ن ازیبنابرا .هستند ترمنعطفایستا، 

برای ایجاد انگیزه کارکنان در جهت بروز رفتار  کیبرق و الکترون صادراتی یهاکسب و کار رانیمد 5
 ،یمال یهاکمک الت،یفراهم کردن تسه ی،گذارهیبا کم کردن خطر سرما توانندیم کارآفرینانه

 د آورند.را به وجو یزشیامن و انگ یروان جوّ، دیدر امر تول یقیتشو یراه کارها جادیو ا یشغل شرفتیپ

 ارکنانک کارآفرینانه اقیاشت یدیکل یهامؤلفه ییبه شناسا ،مورد مطالعه یهاکسب و کار رانیمد 1
اقدام  نهیزم نیکارکنان در ا شرفتیپ یابیجهت ارز ییهاروش یو طراح (یاتوسعهایجادی و  )ابداعی،

 .نمایند

در  یاز دانش و تخصص کاف یبه برخورداربرق و الکترونیک کشور  صادراتی یهاکسب و کار ازین 2
در  یتخصص یآموزش یهادوره یلذا برگزار ،شودیماحساس  کامالًکارآفرینانه  یهاتیفعال رابطه با

  .دیفقدان را مرتفع نما نیا یادیتا حد ز تواندیم سازمانی یاعضا یبراکارآفرینی حوزه 

توجه به اینکه شرط الزم برای عملکرد صادرات پیش بینی شده محصوالت حوزه برق و الکترونیک، با  9
 شودیم ، پیشنهادباشدیماز طریق رفتار کارآفرینانه کارکنان بازار صادرات  یهافرصتبهره برداری از 
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ده بر اساس مدل ارائه ش کارآفرینانه کارکنانرفتار  ایجاد بههای حوزه مذکور کسب و کارکه مدیران 
  .اقدام نماینددر این تحقیق 

  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

 سیزده از نهات کشور کیبر اساس نظرات خبرگان صنعت برق و الکترون تحقیق نیدر ابا توجه به اینکه  -3
، شده است استفاده یریتفس یتارخسا یسازمدل روش از مدل  هیته یبرا رفتار کارآفرینانه کارکنان متغیر

 یتارخاس یسازمدل آنها از روش  نیتوسعه روابط ب یبرا صنایع دیگردر  یشتریب متغیرهای از توانیم
 استفاده کرد. یریتفس

 دیگر مانند فرآیند تحلیل یهاروشبا استفاده از برخی  توانیمدیگری را  یهاقیتحقهمچنین  -1 
رفتار کارآفرینانه  بررسی شکل گیری برای( ANP) یاشبکه( و فرآیند تحلیل AHP) سلسله مراتبی

 . کارکنان انجام داد
 توانیمچگونگی روابط میان متغیرهای الگوی رفتار کارآفرینانه کارکنان،  ترقیدقبه منظور درک  -1

 معادالت ساختارییابی ( را با استفاده از روش مدلISM) سازی ساختاری تفسیریروابط ساختاری مدل
(SEM.نیز مورد بررسی قرار داد ) 

در سه سطح فردی،گروهی و سازمانی تحلیل  هاسازمانبا توجه به اینکه رفتار کارآفرینانه در  -4
قبلی به سطوح فردی و سازمانی پرداخته شده است، پیشنهاد  یهاپژوهشو در این پژوهش و  شودیم
 الگوی رفتار کارآفرینانه سطح گروهی در سازمان بپردازند.     ارائهکه سایر پژوهشگران به  شودیم

دیگر پیشنهاد این پژوهش  هاسازمانبررسی راه کارهای ارتقای رفتار کارآفرینانه کارکنان در  -0
   .باشدیم
 

  ابعمن
محمد رضا ترجمه:  رهبری کارآفرینانه: حفظ روحیه کارآفرینانه در شرکت، یهایاستراتژ(. 3192) نیل ترنبری،

 چاپ اول ،انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، پور،زالی و مجتبی صفی

 یسازو مدل ییشناسا .(3194) انور ،یمحمد ؛یمرتض زاده،ییرضا ؛قنبر ،یاسیال یمحمد ؛شنه ،یپناه نیحس
-559 :(4)2 ،ینیتوسعه کارآفر کارکشته، نانیدر کارآفر یتأمل یریادگیکنندة لیتسه یتیشخص یهایژگیو

521    

برق و الکترونیک  یهاشرکت(. گزارش عملکرد 3195) معدن و تجارت وزارت صنعت،دفتر برق و الکترونیک 
 تهران کشور،

نوآوری بر عملکرد کسب  یهایاستراتژ(. بررسی تأثیر 3191) فرشاد قادری، علیرضا؛ خوراکیان، فریبرز؛ نیا،رحیم
 11-3 (:1)3 ،بین المللیمدیریت کسب و کارهای  و کارهای صادراتی،
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 تعاملی اهنمای کاربردی روش تحقیق مدیریتر (.3191) ایمون مورفی، محسن؛ انصاری، مرتضی؛ زاده،رضایی
(IM،) ،چاپ اول ،انتشارات جهاد دانشگاهی تهران 

ت نقش هویگیری رفتارهای کارآفرینانه با تأکید بر (. شکل3191) فاطمه عیوضی، راحله؛ قنادی، محمدرضا؛ زالی،
   41 -13 (:25)11 ،فصلنامه راهبرد و اشتیاق،

تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی  (.3191) زهرا پور،یونس هادی؛ ،کرمی ؛گرث ،تزیگریف ؛اژدر ،کرمی
   01-41 (:1)3 ،مدیریت کسب و کارهای بین المللی ،کوچک و متوسط یهاشرکت

کسب و کارهای  یهامؤلفهالگوسازی ساختار ارتباطات تعاملی  (.3191) محمد انصاری، قنبر؛ الیاسی،محمدی
    451-419 (:1)31 ،مدیریت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه برتر نوپا با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری،

 ،تهران دانشگاه یانیم رانیمد نانهیکارآفر رفتار یبررس (.3191) شیرمراد مرزبان، ؛رضامحمد ،زالی محمد؛ مقیمی،
    344 -311 (:33)5 ،مدیریت اجراییپژوهشنامه 
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