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 در سازمانی کارآفرینی های نقش ایفای بر شناختی روان توانمندی تأثیر

  و دانمارک یرانا
  (2133 جهانی باندید های داده یجنتا بر مبتنی شواهدی)
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 چکیده
 یسازمان ینیکارآفر یها نقش یفایبر ا شناختی روان  توانمندی اثرگذاری بررسی پژوهش این هدف

 یسازمان ینیکارآفر هدف با ها سازماندر  شناختی روان دیتوانمن جایگاه رهیافت این از تا است

و از  توصیفی آن اطالعات گردآوری روش و کاربردی هدف، نظراز  حاضر پژوهش مشخص شود.

 یها توجه به استفاده از داده باساله(  44-38بزرگسال  یت)جمع یآمار جامعة .است ینوع همبستگ

 برنامةو دانمارک در  یراندر کشور ا کننده مشارکت یها سازمان یاها و  پژوهش، شرکت یندر ا یهثانو

 از پس و استنفر  4341این تحقیق  آماری جامعة. در مجموع هستند 2133سال  GEM پژوهشی

 مصاحبة ،ها دادهروش گردآوری  .شد بررسی سازمانی کارآفرینان از نفر 413 تعداد ها، داده دنکرفیلتر

انجام شده  LISRELو  SPSS افزار نرمپژوهش با استفاده از  های داده یلو تحل تجزیه. است ساختاریافته

 ،کاری  اهمیت ،تأثیرگذاری شامل) شناختی روان  توانمندی مثبت تأثیر بیانگرپژوهش  های یافته است.

 کارآفرینانة شایستگی لبتها. است سازمانی کارآفرینی های نقش یبر ایفا (یستگیشا و کاری  استقالل

 یرهایمتغ و است یسازمان ینیکارآفر های نقش یایفا و شناختی روان توانمندی بین رابطة گرتعدیل

  .اند شده گرفته کار  به مدل در کنترلی هاییربه عنوان متغ یالتو تحص یتفرهنگ، سن، جنس
 

 .سازمانی کارآفرینی ،ینانهکارآفر شایستگی ،شناختی روان توانمندی: یدیکل  های واژه

                                                           
 13322414744 :تلفن :مسئول نویسندة   Email: saharrajaie@ut.ac.ir 
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 مقدمه 
دورة  درها  ها و نگرش روش یرفراگ ییرهمراه با تغ ورانهفنا و اقتصادی های فعالیت گستردة موج

 را ها سازمان توجه همچنین و ارآفرینیک تقویت و توسعه به را ها دولت از بسیاری تمرکز اخیر

 ،سازمان اکثر امروزهرو  ین. از ااست داده سوق سازمانی کارآفرینان پرورش و جذب به

 به بوروکراتیک حالت از تغییر حال در یافته توسعه یکشورها در مؤسساتو  ها شرکت

 کارآفرینی های فعالیت تأثیر .(Garavan & Cinneide, 1994) هستند کارآفرینانه وضعیت

در مورد  زیادی هایپژوهش است که شده موجب ها سازمان عملکرد و موفقیت در زمانیسا

 های یافته. (Zahra, 1991; Zahra & Covin, 1995)آن انجام شود  بر مؤثر یعوامل سازمان

در  ینقش مهم خاص طور  به انسانی منابع مانند یکه عوامل سازمان دهدمی نشان ها پژوهش

 به . (Burgelman, 1983; Covin & Slevin, 1991)کنند می یفاا یسازمان کارآفرینی توسعة

 شناختی روان  توانمندی( 3334) 2و گرتچن اسپریتزر و (3331) 3ولتهوس و توماس گفتة

 یعنی شناختی حوزةو در چهار  هاستآن شغلی درونی انگیزش افزایش یندکارکنان فرا

 ،واقع در .شوند می یابیو ارز یلتحل 4کاری  استقالل و 4کاری  اهمیت ،4شایستگی ،3تأثیرگذاری

و قابل تصور  یعمل نسانیبدون منابع ا (سازمانی یا و مستقل کارآفرینی از اعم) ینیکارآفر

 در را کارفرینانه های به عنوان قهرمانان نوآور، پروژه سازمانی کارآفرینان مثال برای ست؛نی

 مخالفت رغمعلی است ممکن هاآن. کنند میهستند( اجرا  یریهمراه با خطرپذ که) شرکت

 برای. باشند شرکت در خویش کارآفرینانة های ایده اجرای یا توسعه صدد در یادی،ز مدیران

 (Kuratko , Morris باشند اثرگذار خویش سازمان در دارند دوست کارآفرین کارکنان اینکه

(& Covin, 2011 .نند،کمی اجرا یریتیمد هاینقش سازمان در مدیران که طور همان ،واقع رد 

 از هدف. کنند می ایفا کارهایشانو کسب در را مشخصی های نقش نیز سازمانی کارآفرینان

 ایدة اجرای یاو  یجادا :از تستعبار سازمانی کارآفرینانة یها نقش یفایمشارکت کارکنان در ا

                                                           
1. Thomas & Velthouse 

2. Spreitzer & Gretchen 

3. Impact 

4. Competency 

5. Meaning 

6. Self-determination 
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 کارآفرینی جهانی بان دیده پژوهشی برنامة در .موجود کارو کسبدر  یدجد کارو کسب 

 3جدید وکار کسب فعالیت یدةا توسعة و ایجاد مرحلةبه دو  یسازمان ارآفرینیک فرایند ،(2133)

در  یسازمان ینانکارآفر .شوند یم بندی یمتقس 2یدجد های یتفعال یو اجرا یساز و آماده

 (& ,Bosma, Stam استهردو  یاو  یبانیپشت ی،سه نقش رهبر یمراحل دارا یناز ا یکهر

Wennekers, 2011.) 

به  دستیابی برایاز افراد  یفرد بر گروه یک آناست که به موجب  نفوذ فرایند ،رهبری 

 ،ین( رهبر کارآفر2114) 3ترنبری گفتة به(. Ricketts, 2009) گذارد می تأثیرمشترک  یهدف

 نقش البته(. 3331 ی،)زال کند یم یفاا یسازمان کارآفرینی فرایند در گری یلتسه یانقش فعال 

 بین تعامالت نوع به فردی، های قابلیت و ها مهارت بر عالوه سازمانی کارآفرینی در رهبری

 یکدیگر با تعامل در سازمان کارکنان که هنگامی. است وابسته نیز مدیریت مختلف سطوح

 یها نقش این. یابد می توسعه انتظاراتشان و ها نقش کنند، می اطالعات تبادل و گیرند می قرار

 توانمند سازمانی کارآفرینی های فعالیت از بسیاریدر  مشارکت برایکارکنان را  یسازمان

بر  شناختی روان توانمندی تأثیر یینتب یقتحق این یاصل هدف(. Dess et al., 2003) سازند یم

و دانمارک  یرانا GEM 2133 های داده از استفاده با سازمانی کارآفرینی های نقش ایفای

 یتوانمندساز یندر رابطه ب ینانهکارآفر یستگیشا گری تعدیل نقشپژوهش  ینا یاست. نوآور

 پیشینةبر  یپس از مرور کل ،در ادامه .است یسازمان ینیکارآفر های نقش یفایو ا شناختی روان

 ارائه خواهد شد. پژوهش های یافتهو  یقتحق شناسیروش ،پژوهش

 

 تحقیق پیشینةو  ینظر مبانیبر  مروری
 مطرح سازمانی کارآفرینی های نقش ایفایو  سازمانی کارآفرینیکلی  نگاه یک با ،اینجا در

 ینانهکارآفر های شایستگی و شناختی روان توانمندی ابعاد توانمندی، رویکردهای سپس ؛شده 

 .است شده یحتشر

 
                                                           
1. Idea Development for new business activities 

2. Preparation and (emerging)Exploitation of new business activities 

3. Turnberry 
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  کارآفرینی رویکرد دو 

 و مستقل کارآفرینی: اند دانسته نوع دو را کارآفرینی ،ها بندی تقسیم ترین مهم از یکی در

 تأسیس جدیدی( وکارکسب) شرکت مستقل، کارآفرینی در کارآفرین. سازمانی کارآفرینی

 شرایط سازمانی،  کارآفرینی در .شود عرضه جامعه به جدیدی خدمت و کاال تا کند می

 برای الزم شرایط و بستر تا شود می مدیریتی شناختی آسیب و بررسی ها سازمان داخل مدیریتی

 (.Cornwall & Perlman, 1990) شود فراهم سازمانی بالندگی و نوآوری

 در که حالی در است کارآفرین عهدة به یسکر مسئولیت ،مستقل درکارآفرینی

 وکارکسب بیشتر مالک مستقل کارآفرینی. پذیرد می را ریسک شرکت سازمانی کارآفرینی

 از کمی درصد مالک یا سرمایه بدون سازمانی کارآفرینی در تواند می که صورتی در است

 کارآفرینی در اما ؛باالست مستقل کارآفرینی در گیری تصمیم سرعت .باشد شرکت سهام

 شغلی امنیت ،مستقل کارآفرینی در. دارد وجود گیری تصمیم برای طوالنی های چرخه سازمانی

 در پذیری انعطاف. باالست شغلی امنیت سازمانی کارآفرینی در که حالی در است اندک

 تغییر مانع روکراسیوب و ها رویه و قوانین سازمانی کارآفرینی در اما ؛باالست مستقل کارآفرینی

 کارآفرینی رویکرد دو تفاوت زیر شکل .(Kuratko, Morris & Jeffrey, 2011) شوند می

 .دهد می نشان کارآفرینی حوزة در را سازمانی کارآفرینی و مستقل

 
 سازمانی کارآفرینی رویکرد برابر در مستقل کارآفرینی رویکرد. 1 شکل
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 داخلی ناخاص تولید

 منتخب یکشورها سازمانی کارآفرینی رویکرد برابر در مستقل کارآفرینی رویکرد. 1 نمودار

 

 اساس بر کشور، 41 و مستقل در یسازمان ینیکارآفر میزانتفاوت  یانگرب 3 ةشمار نمودار

محاسبه داخلی ناخالص تولید شاخص طبق که است ینیکارآفر یجهان بان یدهد 2133پژوهش 

 مشاهده نمودار در که طورهماناست.  دهش یسهدر همان سال مقا یبانک جهان سوی از شده

 روند دارای یسازمان کارآفرینی میزان ،کشورها داخلی ناخالص تولید افزایش با ؛شودمی

  .هستند نزولی روند دارایمستقل  کارآفرینی میزانو  یصعود

 یکرددو رو دارایاما  ؛دارند یو مستقل خاستگاه مشترک یسازمان ینیکارآفر ،بنابراین

 .هستندکشورها  یمتفاوت در سطح داخل
 

 سازمانی کارآفرینی

 برای را نظری های پایه اجتماعی، تغییرات و ها نقش از سیستمی عنوان به سازمانی کارآفرینی

 ,.Dess et alکند ) فراهم می سازمان پیشرفت های آیتم و کارآفرینانه های فعالیت ارتباط

2003.) 
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 (Bosma, Stam & Wennekers, 2011) یسازمان ینیکارآفر عام و خاص فیتعر. 2 نمودار

 

برداری  ویژه رهبران کارآفرین سازمانی در فرایند تشخیص، ارزیابی و بهره و به کارآفرینان

های کارآفرینانه، نیازمند تعامل با کارکنان، همکاران و مدیران مافوق و محیط  از فرصت

های رهبران  رفتارها و شایستگی (3337)و همکاران  پیرسای،  مطالعه درسازمان خود هستند. 

 مدیریتی رفتار یازده تعداد هاپژوهش آن یجاند. نتا و تحلیل کرده ییکارآفرین را شناسا

 .(Pearce, Kramer & Robbins, 1997) است داده نشان زیر شرح به را کارآفرینانه

 کارآمد طور بهو  اداری زائد تشریفات حذف طریق از را خود اقدامات کارآفرین رهبران

 هب نظر مورد نتایج که هنگامی .دارند شدیدی اشتیاق مهارت کسب در هاآن. دهند می انجام

 برایرا  زمانیکارآفرین  رهبران .دهند می تغییر سرعت به را اقدامات مسیر ،آید نمی دست

 اختصاص خدمات یا محصوالت توسعةیافتن راهکارهای بهبود و  یکمک به دیگران برا

برداری خالق از  کنند. دیگران را به بهره های خوب دیگران را رصد می ایده هاآن. دهند می

در حالی  ،روند می پیش امیدبخش و نوین رویکرد ارائةکنند. شجاعانه با  هایشان تشویق می ایده

تواند  کنند که آینده چگونه می تشریح می روشنی به ها آنبیشتر احتیاط کنند.  یدکه دیگران شا

با یک چالش گرد هم  ههمواج برای را افراد. است نیاز آن به دستیابی برایزهای چی چهباشد و 

های جالب و جدید روحیه  آورند. به دیگران برای اندیشیدن در خصوص کارشان به شیوه می

 .شوند میانگیخته  بر شرایطایجاد بهبود  یکه در آن افراد برا کنند میدهند. محیطی ایجاد  می

که به موجب  است فرایندی ی. رهبرندتر نزدیک بسیار کارآفرینانه رهبری مقولةرفتارها به  این

 18 بین کارکنان
 سال 64 تا

 ایده توسعة در آیا
 درگیر جدید فعالیت

 فاز در فعال طور به است؟
 اجرا و سازیآماده

 است؟ درگیر

 فاز در فعال طور به
 درگیر ایده توسعة

 است؟

 نقش
 رهبری
 داشته
 است؟

 کارآفرینی خاص تعریف
 رهبری نقش داشتن: سازمانی

 فاز دو هر در

 کارآفرینی عام تعریف
 رهبری نقش داشتن: سازمانی
 فاز دو از یکی در کم دست

 نقش
 رهبری

 است؟ داشته
 بله

 بله بله
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 ,Ricketts) گذارد می تأثیرمشترک  یبه هدف یابیدست منظور  به افراد از گروهی بر فرد یک آن 

 تعریف یاز رهبر یرا به عنوان نوع ینانهکارآفر یرهبر 2112در سال  2یالنم و مک 3گوپتا (.2009

 در آفرینی ارزش توسعةکشف و  یافراد را برا  یزشکرده و انگ یجادرا ا ییاندازها چشم کهاند  کرده

سازمان  یکسازمان به  یلتبد فرایند توانند یم کارآفرین رهبران همچنین. برد می باال سازمان ساختار

 (.(Venkataraman & Van de Ven, 1998 کنند یلرا تسه یشگامپ

 هب را سودمند هایی فرصت که پویاست بازاری در متهورانه تحولی کارآفرینانه، رهبری

. دارند یانداز کار چشم و نفساعتمادبه هماهنگی، ارتباطات، کارآفرین رهبران. آورد می دست

(. Solomon, 2002) دارند قدرت به یازن و هستند مختلف یها فرصت خالق منظم، ها آن

به طور فعال در  یسازمان ینانکارآفر شود، یم یجاددر سازمان ا یدیجد یتکه فعال هنگامی

بازار و  یازسنجین مالی، تأمین یررا نظ یبانیو نقش پشت کنند یفرصت شرکت م کشف مرحلة

 .(Iacobucci & Rosa, 2010) کنند می یفاا یدجد فعالیت توسعةدر  ارتباطی شبکة یجادا

 

 کارکنان شناختی روان توانمندی
 ها زمینه کردن  فراهم همچنین و افراد درونی قدرت و نیروها آزادکردن معنی به درونی انگیزش

 که است کارکنان هایشایستگی و هاتوانایی استعدادها، شکوفایی برای هافرصت یجادا و

 شناختی حوزةو در چهار  شودمی سازمان و شغل در خویش نقش به نسبت فرد ادراکات شامل

 یابیو ارز یلتحل کاری  و استقالل کاری  اهمیت شایستگی، ،تأثیرگذاریاحساس  یعنی

 .(Spreitzer & Gretchen, 1995) شوند می

 (Spreitzer است یشغل یاتیو عمل یادار ی،راهبرد یجبر نتا فرد تأثیر یمعنا به تأثیرگذاری

(& Gretchen,1995. شغلی اهداف اجرای در فرد رفتار که دارد اشاره ای درجه به بعد این 

 باشد آمده دست به شغلی محیط در انتظار مورد نتایج که معنی ینا به ؛شود دیده متفاوت

(Thomas & Velthouse, 1990)کند میاست که فرد احساس  یباور شخص یک یستگی. شا 

 یستگیشا .(Bandura, 1997)انجام دهد  آمیز موفقیت طوررا به  شده محول یفوظا تواند می

                                                           
1. Gupta 

2. Macmillan 
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 صورتخود را با مهارت و به  یشغل یفوظا تواند میفرد  یک کهدارد  اشاره ای درجه به 

است که  یفرصت کاری  اهمیت. (Thomas & Velthouse, 1990)انجام دهد  آمیز موفقیت

 (& Appelbaumکنند میرا دنبال  یمهم و باارزش یاهداف شغل کنند میافراد احساس 

(Hongger, 1998 رفتارهاست و هاارزش باورها، و کاری الزامات بین تناسب عبارتی به و 

(Spreitzer & Gretchen,1995). درونی عالقةو  یاهداف شغل بودن باارزش ،داربودن معنی 

عمل و  یآزاد به کاری  استقالل. (Thomas & Velthouse, 1990) است شغل به شخص

 (& Thomas دارد اشاره شغلی وظایف دادننجاما برای الزم هایفعالیت تعیین بهاستقالل فرد 

(Velthouse, 1990) .و ها فعالیت آغاز در انتخاب احساس تجربة یبه معن کاری  استقالل 

 کاری  استقالل. (Whetten & Cameron, 1998) است شخصی هایفعالیت به بخشیدن نظام

 (Gagneاست همراه انتخاب حق تجربةعمل و  یکه با احساس آزاد شود میرا شامل  یتیفعال

(& Deci, 2005). است روانی نیاز احساس نوع یک کاری  استقالل .(Ryan & Deci, 2000) 

 

 

 

 

 

 (Spreitzer, 1995) کارکنان شناختی روان یتوانمند .3 نمودار

 سیستم و اطالعات به دسترسیو  نفسچون اعتمادبه یکه عوامل دهد می نشان ها بررسی البته

 نتیجة دو ،واقع در .است ثرؤم شناختی روان  توانمندیکنترل منابع بر  یستمو س دهی پاداش

درآمد  بر بیشتر تأکید که) مدیریتی اثربخشی: از عبارتستکارکنان  شناختی روان توانمندی

 در محیطی عوامل ثبات و اجتماعی مطلوبیت تأثیربه  ین. همچنیسازمان ینیاست( و کارآفر

به ابعاد  سازمان انو رهبر انیردر صورت توجه مد .دارد اشاره گرتعدیل متغیر دو عنوان به زمان

بر سازمان و  یرنظارت بهتر مد ،کارو کسبرشد  ی،چون نوآور یجیکارکنان، نتا یتوانمند

 .(Spreitzer et al., 1999) گیرد میصورت  یامور سازمان درخالقانه  پردازی ایده

توانمندی 

 شناختیروان

 شایستگی

 استقالل کاری اهمیت کاری

 ثیرگذاریأت
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جهت داد، محققان  ییرتغ کارآفرین رفتار به کارآفرین های ویژگی از تمرکز که انیزم از 

وابسته است  ینیبه کارآفر یشترکردند که ب ییعوامل و رفتارها یصدر تشخ یبزرگ یشرفتپ

(Corbett, 2007). 

 ینیو کارآفر تیشناخروان یعوامل توانمندساز یانم ةرابط ی( با بررس3384) نوروزی

عوامل روان ینکه ب رسید نتیجه این به بدنی یتسازمان ترب  یستاد ةحوزکارشناسان  یسازمان

نشان  یق،تحق ینوجود دارد. ا داری یان ارتباط معنسازم ینیو کارآفر یتوانمند یشناخت

 یتوانمندساز های مؤلفه یناز ب یعنی است؛ یستگیرتبه مربوط به شا ینکه باالتر دهد می

 سازمان دارد. نای کارشناسان سازمانی کارآفرینی بر را تأثیر یشترینب یستگیشا ،شناختی روان

و  شناختی توانمندسازین عوامل روانارتباط بی یبه بررس ای مقاله( در 3384) فالحتی همچنین

د. پردازمیهای دولتی شهر تهران دانشگاهبدنی تربیت های هادارکارآفرینی سازمانی کارشناسان 

شناختی با کارآفرینی سازمانی روانتوانمندسازی امل کلیدی ونتایج پژوهش نشان داد که بین ع

معنی که هرچه کارشناسان از نظر عوامل ین ا هب ؛داری وجود داردمعنیهمبستگی مثبت و 

کارآفرینی سازمانی نیز  ةزمینشناختی از نمرات باالتری برخوردار باشند، در روانتوانمندسازی 

 کنند. میتر عمل موفق

 یها نقش یفایبر ا شناختی روان توانمندی» :شود می مطرح گونه این فرضیه یناول ،بنابراین

 «.دارد تأثیرکوچک و متوسط  یوکارها در کسب یسازمان ینیکارآفر

است که در ادامه  ینانهکارآفر یستگیشا یازمندن یسازمان کارآفرینی فراینداثربخش  اجرای

 .شود می یحتشر
 

  ینانهکارآفر های شایستگی
 یجبه سمت نتا و دهد می یشافزا را فرد تالش میزان ی،فرد های یو توانمند ها یتقابل بهبود

 و واقعی های توانایی بین روابط در مهمی نقش هکارآفرینان قابلیت درک. کند می یتهدا ینهبه

 یعملکرد واقع ویهنگام حرکت از اهداف به س جسارت ایجاد و سازمان در وظایف اجرای

 (Aldrich & Martinez, 2002).  کند می یفاا

. منابع انسانی با برخورداری از استنوع سازمان  هرسرمایة  ترین مهمانسانی،  نیروی
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 کشورها حتی و ها شرکت رقابتیهای  مزیت ترین مهمو تخصصی، از  فردی های شایستگی 

هستند، به  یبه دنبال افزایش کارآفرینی سازمان که ها شرکت انکارکن. شوند می لقیت

 ینهمچن و جدید دانشدانش موجود،  سازی یکپارچه برای خاصی فردی های شایستگی

 (& Haytonنیاز دارند  ارزشمندکارآفرینانة  های فرصت از برداری بهره و ارزیابی شناسایی،

(Kelley, 2006. 

کسب ایجادکه مرتبط با  است هایی تواناییو  ها ویژگیبه معنی  کارآفرینانه های شایستگی

شامل  ینانهکارآفر هایشایستگییعنی در واقع  ؛ستباال رشد قابلیتجدید با دوام و  وکار

 .(Bird, 1995) که منجر به کارآفرینی خواهد شد است رفتارهایی و مهارت دانش،

 ،کارآفرینانه مهارت .3 :استدو بعد  دارای کارآفرینانه های شایستگی تحقیق، این در

 .(Zali et al., 2013)  شخصیتی های یژگیو .2

 متعددند بسیار شوند، می یگراناز د ها آن یزکه سبب تما ینانکارآفر یتیشخص های ویژگی

 ارتباط هاآن خودکارآمدی با کارآفرینان بینی خوش مثال برای ؛(3384 ،و همکاران یج)کردنائ

 محققی اولین شومپیترهاست.  آن یزمتما یژگیو یزن خالقیت .(Kruger & Brazel, 1994) دارد

 به دیگران که کنند میکشف  شانیتخالق بارا  هایی فرصت موفق کارآفرینان دریافت که بود

 .ندارند یتوجه ها آن

را بر  شناختی روان توانمندی ثیرأت کارآفرینانه، شایستگی» :شود می مطرح دوم فرضیة ،ینجادر ا 

  .«کند یم یلکوچک و متوسط تعد یوکارها در کسب یسازمان ینیکارآفر یها نقش یفایا

 

 یناسشروش
و از نوع  یفیتوص اطالعات گردآوری روش درو  کاربردی هدف، نظراز  حاضر پژوهش

 همبستگی یا کوواریانس های ماتریس صورت به ها داده ،تحقیق این در .است یهمبستگ

از  ،پژوهش ینا در. شود می تدوین متغیرها بین رگرسیون معادالت مجموعه یک و اند درآمده

 این آماری جامعة .است شده استفاده لیزرل روش به ساختاری معادالت یابی مدلروش 

 2111)و دانمارک  نفر( 3341) ایران کشورهای در سال 44 تا 38 بین بزرگسال افراد پژوهش

وقت شاغل در  کارکنان تمام ،کارآفرینی جهانی دیدبان 2133 های داده مطابق. هستند( نفر
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 کارفرمای برای جدید های فعالیت توسعةو  یجادکه در سه سال گذشته در ا یگرانوکار د کسب 

 وکار کسب استخدام در وقت م تما طور به حاضر حال در پرسشبه  یعنی) اند بوده درگیرخود 

 های فعالیت توسعة در گذشته سال سه در آیا پرسشاند و به  داده یبل پاسخ ،هستم دیگران

 جدید خدمات یا محصوالت اندازی راه یا توسعه مانند تان اصلی کارفرمای برای جدید

 یعنی ثانویه های دادهاز  منظور ینا به. اند هشد بررسی ،(اند داده بلی پاسخ اید؟ داشته مشارکت

. است استفاده شده 2133در سال  3کارآفرینی جهانی دیدبان یسو از شده آوری جمع های داده

 ساختاریافته های مصاحبهبا روش  GEM یاز سو ها دادهذکر است روش گردآوری  شایان

 و ایران کشورهای در GEM مؤسسة کارمندانکه  شود میانجام  2(مصاحبه بر مبتنی پرسشنامة)

 نمونةذکرشده،  یارهایها بر اساس مع داده دنکرفیلتر از پس. اند کرده تکمیل آن را دانمارک

  .است شده شامل را سازمانی کارآفرینان از نفر 413 بررسی مورد

 ،کاری  اهمیت ،تأثیرگذاری یها از شاخص شناختی روان یتوانمند یپژوهش برا ینا در

 ایجاد مرحلةدر دو  یزن ینانهکارآفر یها نقش یفای. اشود یاستفاده م یستگیو شا کاری  استقالل

 یدو بعد مهارت فرد یدارا ینانهکارآفر یستگیشا و استشده  یبررس یدها یو اجرا

 و ها پرسشها،  ها، شاخص سازه یاست. تمام ینانهکارآفر یتیشخص یژگیو و ینانهکارآفر

 .اند شده بیان زیردر جدول  یریگ اندازه یاسمق

 
 ها پرسشو  یریگ ندازه یاسمق شاخص،. سازه، 1 جدول

زه
سا

 

 یریگاندازه اسیمق ها پرسش شاخص

 یآلفا بیضر
 در کرونباخ

 حذف صورت
 تمیآ

 پایایی ضریب
 3مرکب
(CR) 

ند
انم
تو

ی
- 

وان
ر

 
خت
شنا

 ی

 ام کياری  محيی   در من اثرگذاری یگذارریتأث

 .است زیاد

 اسیي مق شاخص 4 هر یبرا
 یا رتبه
 تييا ،5= مييوافق  کيياماً) 

 نيه  ،4 =ميوافق   ای انيدازه 

 انجام برای های  توانائی مورد در من یستگیشا 41/0 44/0

 .دارم اطمینان ام کاری های فعالیت

                                                           
1. GEM 

2. APS 

3. Composite Reliability 
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 ها پرسشو  یریگ ندازه یاسمق شاخص،. سازه، 1 جدول 

زه
سا

 

 یریگاندازه اسیمق ها پرسش شاخص

 یآلفا بیضر
 در کرونباخ

 حذف صورت
 تمیآ

 پایایی ضریب
 3مرکب
(CR) 

 (مؤسسيه  )یا شرکت در که کاری یکار تیاهم
 و بيامعنی  مين  برای ده  می انجام
 .است مه 

 ،3= مييوافق  نييه مخييال  
 کييييياماً و 2= مخيييييال  

 (1= مخال  

 کيه  بگیيرم  تصيمی   خودم توان می یکار  استقال

 انجيام  چگونيه  را ام کياری  وظایف

 .ده 

 ی ایا
ش
نق

 یها 
آفر
کار

ی
انه
ن

 

توسعة  مرحلة
 دهیا

 3 در دهیي ا توسيعة  مرحلية  در شما
 ایيي رهبييری نقييش گذشييته سييال
 داشتید؟ یبانیپشت

 اسیي مق مرحليه  دو هر یبرا
 ،3= یرهبيير)نقييش  یاسييم

 2= یبانیپشيت -ینقش رهبر
( که بيه  1= یبانیو نقش پشت

 لیتبيييد یعيييدد اسیيييمق
 .است شده

74/0 73/0 
 یاجرا مرحلة
 دهیا

 اجيرا  و یساز آماده مرحلة در شما
 ایي  رهبری نقش گذشته سال 3 در
 داشتید؟ یبانیپشت

یشا
تگ
س

 ی
آفر
کار

ی
انه
ن

 

 یفرد مهارت
 نانهیکارآفر

 هيای  فرصيت  بعدی، ماه شش در آیا

 در وکار کسب اندازی راه برای خوبی

 خواهيد  وجيود  تيان زنيدگی  محيل 

 داشت؟
 برای الزم تجربة و مهارت دانش، آیا

 دارید؟ را جدید وکار کسب اندازی راه

و  شيده درک تیقابل مجموع
در  شييييدهدرکفرصييييت 

و  1)بلييه=  یاسييم اسیييمق
 اسیيي( کييه بييه مق0= ریييخ

 2 تييا 0 دامنيية در یعييدد
 .است شده لیتبد

45/0 47/0 
 یژگیو

 یتیشخص
 نانهیکارآفر

 سال دو در که شناسید می را افرادی آیا

 انيدازی  راه را وکياری  کسيب  گذشته

 اند؟ کرده
 شما مانع خوردن، شکست از ترس آیا

 ؟است وکار کسب اندازی راه برای

از  دنیترسييييين مجمييييوع 
نقيش در   یشکست و الگو

و  1)بلييه=  یاسييم اسیييمق
 اسیيي( کييه بييه مق0= ریييخ

 2تييا  0در دامنيية  یعييدد
 .است شده لیتبد

پرسشنامه  ینا ییمحتوا روایی ،GEMاستاندارد  ةپرسشنام از استفاده به توجه با ،پژوهش این در
 کار به ها پرسش یاییپا یابیارز برایکرونباخ  یو آلفا است شده تأیید ینیکارآفر خبرگان یسو از

 SPSS 16 افزار نرم با که است 77/1 برابرکرونباخ  یآلفا یبمربوط به ضر یج. نتااست شده گرفته

هرکدام از  یبرا شده محاسبه یاییپا یبضر ،بینیم می 3طور که در جدول  . هماناست شده محاسبه

 ادامة
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است؛  شده توصیه 4/1 الزم پایایی ضریب حداقل اینکه به توجه با و است 4/1از  یشها ب شاخص 
 .دارد یمناسب یاییپا مربوطه یها که پرسش گرفت نتیجه توان می

 این( یایی)پا اعتبار آن حذف با که ندارد وجود ای گزینه فوق، جدول به توجه با: پایایی
 ،شناختی روان  توانمندی یاسمق بنابراین ؛یابد افزایش توجهی قابل میزان به پرسشنامه از بخش
 .هستند معتبر کارآفرینانه های شایستگی و سازمانی کارآفرینی های نقش ایفای

همگرا سنجیده شده است. به  روایی جنبةپژوهش حاضر از  مدل های سازه روایی :روایی
 (AVE) شده استخراجشاخص میانگین واریانس  تحقیق، های سازهمنظور تعیین روایی همگرای 

شاخص میانگین  ،دهد مینشان  3 جدول که طورهمان (.Chin, 1998به کار گرفته شده است )
 روایی دهندة نشان که است 4/1باالتر از  ،ها سازهتمامی  برای( AVE) شده استخراجواریانس 

 استفاده 2تشخیصی روایی از 3واگرا ییسنجش روا برای همچنینهمگرای قابل قبولی است. 
مکنون  یرهایمتغ یرمکنون و سا یرآن متغ ینب یاز قدر مطلق همبستگ یدبا AVE. جذر شود یم

 یانسوار یانگینم یا AVEجذر  یقطر اصل یاعداد رو ،زیر جدول در. باشد ترآن مدل بزرگ
  .هستند یهمبستگ یباعداد قدر مطلق ضرا یرو سا است شده استخراج

 

 پژوهش یهاسازه یواگرا ییروا. 2 جدول
 واریانس میانگین 

3دهش  استخراج
(AVE) 

 - توانمندی
 شناختی روان

 شایستگی
 کارآفرینانه

 های نقش ایفای
 سازمانی کارآفرینی

   45/0 54/0 شناختی روان توانمندی
  74/0 10/0 42/0 کارآفرینانه شایستگی
 ای ای در مشارکت

 کارآفرینی های نقش
 سازمانی

57/0 13/0 14/0 47/0 

 یباالتر از همبستگ هاسازه یتمام یبرا AVEجذر  شود، می همشاهد 2در جدول  چنانکه
 های سازه تمامی که کرد یانب توانیم ینبنابرا است؛ یقتحق های سازه سایر با مربوطه سازة ینب

 .استاعتبار  یواگرا( دارا یی)روا نظر این از تحقیق

                                                           
1. Convergent validity 

2. Discriminate Validity 

3. Average Variance Extracted  
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 ها یافته 
 2/42)وقت در ایران و دانمارک به سمت مردان  تمام یسازمان ینانجنسیت کارآفر توزیع
وقت در ایران و دانمارک  تمام یسازمان یناندارد. بیشترین درصد کارآفر کشیدگی(درصد

. در تحقیق حاضر نیز این هستند لیسانس فوق تا لیسانس تحصیالت دارایدرصد(  33/82)
 با .است 44 -34بین درصد(  3/24) اغلبسنی مدیران  ةردکه طوری هب است، نمایانموضوع 

به تحلیل مدل مفهومی تحقیق و آزمون  یزرلساختاری به روش ل معادالت یابی مدلاستفاده از 
 دهندةشود. معیار بار عاملی نشان  فرضیات برای دو کشور ایران و دانمارک پرداخته می

. بنابر نظر هالند حداقل میزان قابل قبول برای بار هستند مربوطه سازة در ها سنجه همبستگی
از این میزان  کمتر ها آنبار عاملی  که هایی سنجه و است 3/1 برابر ها سنجهعاملی هریک از 

  .(Hulland, 1999)کنار گذاشته شوند  آزمون فرایندباشد باید از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاندارد حالت در پژوهش مدل. 4نمودار

 

 بیش پژوهش های سازه و ها شاخصمشخص است، بار عاملی تمامی  شکلکه در  طور همان

 .استمدل  درستی بیانگرکه  هستند 3/1 از

و  کاری  اهمیت کاری،  استقالل ،تأثیرگذاری متغیر چهارکه از  شناختی روان توانمندی

 شایستگی
 کارآفرینانه

  کارآفرینانه هایمهارت یتیشخص یهایزگیو

75/0 77/0 

 هاینقش ای ای
 سازمانی کارآفرینی

 توانمندسازی
 شناختیروان

 ایده توسعة

 ایده اجرای

 تأثیرگذاری

 کاری استقال

 کاری اهمیت

 شایستگی

 فرهنگ شناختی جمعیت

 سن
 تحصیات جنسیت

 بقا/خودابرازی عقانی/سنتی
54/0 0/74 0/70 0/70 

0/74 

0/33 

0/55 

0/22 

0/54 0/47 

0/15 

0/30 

0/43 

0/57 

0/70 

0/35 

0/34 
0/33 
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 ینیکارآفر یها نقش یفایدرصد بر مشارکت در ا 34 یزاناست، به م شده یلتشک یستگیشا 

 یها نقش یفایو مشارکت در ا شناختی روان توانمندی بین رابطة. دارد مستقیم تأثیر یسازمان

. شود یم یلتعد ینانهکارآفر شایستگی یسو ازدرصد  32 یزانبه م ی،سازمان ینیکارآفر

 رابطه شدت دانمارک و ایران در کارآفرینانه شایستگی که دهد می نشان ضریب این بودن مثبت

 .دهد یم یشافزا یزرا ن یسازمان ینیکارآفر یها نقش یفایو ا شناختی روان توانمندی بین
 

 گیری نتیجهو  بحث
در  یسازمان ینیکارآفر یها نقش یفایبر ا شناختی روان توانمندیکه  دریافتیم ،تحقیق این در

 ،کاری  اهمیت های مؤلفهاز  یکهر عالوه هب ؛دارد مثبت تأثیرو دانمارک  یرانهر دو کشور ا

و  یرانا در سازمانی کارآفرینی هاینقش ایفای بر تأثیرگذاریو  یستگیشا ،کاری  استقالل

 ،(3384) نوروزی تحقیقات نتایج با یافته این .دارد مثبت تأثیرجداگانه  طور  بهدانمارک 

 توجه .دارد همخوانی (3338) راسپریتز و میشرا ،(3337) همکاران و اسپریتزر ،(3384) فالحتی

 در نقش ایفای ارتقای برای کارکنان ذهنی استانداردهای درنظرگرفتن و ابعاد این به

 حیطة که جاآن از .است ضروری کارکنان خالقیت نیروی از استفاده ،سازمانی کارآفرینی

 شان فردی خالقیت از استفاده با توانندمی هاآن است، گسترده بسیار کارکنان کاری

 .کنند ارائه سازمان رشد راستای در را زیادی راهکارهای

در دو  شناختی روان  توانمندی اگرچهاست که  اینرو  پیش تحقیق یزو وجه تما نوآوری

 مثبتی تأثیر یمطور مستق به سازمانی کارآفرینی های نقش ایفایو دانمارک بر  یرانکشور ا

 بیان به ؛کند می تعدیل یکدیگر بر را یرمتغ دو تأثیر ینانهکارآفر شایستگیپژوهش  ینا در ،دارد

 های نقش ایفایهستند باعث  ینانهکارآفر یستگیشا یکه دارا یکارکنان توانمندی دیگر

 . شودمی هاآن در بیشتری و مضاعف سازمانی کارآفرینی

 یستگیشا اما ؛است یراناز ا یشتردر دانمارک ب شناختی روان یتوانمندساز میانگین

با  یسازمان ینیکارآفر هاینقش ایفای نهایت در .است یشتراز دانمارک ب یراندر ا کارآفرینانه

 و (رشد های ارزشو دانمارک با  یسنت های ارزشبا  یران)ا یفرهنگ های تفاوتتوجه به تمام 

( یبر نوآور یبا اقتصاد مبتنی بر عوامل سنتی تولید و دانمارک با اقتصاد مبتن یران)ا اقتصادی
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 ینانهکارآفر شایستگی گر تعدیلشاید بتوان بیان کرد نقش  .است شده برابر هم با کشور دو این 

 چندانی تفاوت دانمارک و ایران در سازمانی کارآفرینی های نقش یفایا میانگین شود میباعث 

 .نکند

 

 پیشنهادات
 ،دارند دانشگاهی تحصیالت هاآن درصد 33 و است یانسالم آماری نمونة اکثریتکه  جاآن از

 -هستند یسازمان ینیکارآفر یبرا یشتریب یلپتانس یکه دارا -افراد ینبه ا باید هاسازمان مدیران

 شناختی روان یتوانمندساز با توانند یم ها آن .باشد داشتهها  آن از یشتریب یتحما و کندتوجه 

 درونی نیروهای کردنآزاد معنی به شغلی درونی انگیزش نوین رویکرد یک عنوان هکارکنان ب

استعدادها،  ییشکوفا یبرا هاییفرصت آوردنوجودبه و بسترها کردنفراهم همچنین و کارکنان

 های نقش یفایا یتمثبت در کارکنان و در نها ینگرش یجادافراد باعث ا های شایستگی و ها توانایی

 یکه دارا یکارکنان شناختی روان توانمندسازی بر یدبا هاسازمان مدیران .شوند سازمانی کارآفرینی

 طور به تا کنند تمرکز بیشتر( هستند ینانهکارآفر های شایستگی) کارآفرینانه شخصیت و ها مهارت

 ،یمعادالت ساختار یجبا توجه به نتا .بگذارند تأثیر یسازمان ینیکارآفر هاینقش یفایبر ا کاراتر

 همچنین. استبرخوردار  ینانهکارآفر یتنسبت به شخص یاز ارزش باالتر ینانهکارآفر هایمهارت

دو  ینآموزش ا یت. اهم ستا  دادهو درک فرصت را نشان  یتدرک قابل یتاهم یزن یقتحق یاتادب

 .رسد میالزم به نظر  ها سازمان یآموزش های دورهدر  یستگینوع از شا

 :شوندمی ارائه آتی های پژوهش یبرا پیشنهاد عنوان به ریموارد ز 

(، ی)فرد ینیبا کارآفر شناختی روان توانمندسازی رابطة یبررس به توانند یم پژوهشگران 

 این  .بپردازند کارکنان شغلی های استرسو  یشغل یترضا ی،نوآور ای، حرفه یرمس یشرفتپ

 یهانقش یفایبر ا GEM شناختیروان توانمندسازی تأثیرپژوهش در رابطه با  ینپژوهش اول

جمله  از متغیرها دیگر تأثیر یبعد های پژوهشدر  باید بنابراین است؛ یسازمان ینیکارآفر

 گر تعدیل یرخانواده به عنوان متغ حمایت و اجتماعی شبکةهنجارها،  ی،به نوآور یشگرا

 یفایبر ا یرگذارثأتعوامل  یگردر رابطه با د یاکتشاف یلیتحل یدبا همچنین. شود بررسی

   .یردصورت گ یسازمان ینیکارآفر یها نقش
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