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In recent years, entrepreneurial efforts in the public sector have received 

less attention than other approaches. Therefore, the purpose of this study 

was to present a model of entrepreneurial attitude in the public sector. The 

present study is applied in terms of goal that has been done with a 

qualitative approach. The team participating in this study includes experts 

from the Institute of Labor and Social Security and managers of the 

General Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of 

Golestan Province, who were selected by purposeful method. In the 

interview with the 19th expert, the interview process was saturated due to 

the lack of new concepts. Findings show that there are eight components: 

entrepreneurial performance management at the first level, entrepreneurial 

management and entrepreneurial culture at the second level, 

entrepreneurial perspective, entrepreneurial strategic thinking and 

entrepreneurial attitude at the third level, and support for entrepreneurial 

governance and infrastructure at the fourth level. The elements of level 

four, namely "governance support" and "entrepreneurial infrastructure of 

the organization" have the greatest impact on determining the 

entrepreneurial attitude. These elements influence the "entrepreneurial 

perspective", the "entrepreneurial attitude" and the "entrepreneurial 

strategic thinking". These factors, in turn, affect "entrepreneurial 

management" and "entrepreneurial culture." Ultimately, this model leads to 

"entrepreneurial performance." Therefore, the government or government 

organizations should have special training programs on thinking. By 

changing the insights and attitudes of individuals and equipping them with 

specific knowledge and skills, a potential entrepreneur can become an 

actual entrepreneur. 
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کمتهر مهورد تو هه رهرار   هازمینهه  رینسبت به سا  یدر بخش دولت  ینیکارآفر  یهاتالش  ریاخ  یهادر سال

تحقیهق باشهد. یم یدر بخهش دولته  نانهیمدل نگرش کارآفر  ارائه  ق یتحق  نیهدف ا  . از این روگرفته است

 کننده در ایهنحاضر از نظر هدف کاربردی بوده که با رویکهرد کییهی انجهاد شهده اسهت. تهیک مشهارکت

 یاداره کهل تاهاون، کهار و رفهاه ا تمهاع رانیو مهد یا تماع  نیمأسسه کار و تؤپژوهش شامل خبرگان م

دلیل اضهافه اد بهه19به روش هدفنمد انتخاب گردیدند. در مصاحبه بها خبهره  ، که  اشندب یاستان گلستان م

بوده که از   مؤلیههشت    دهندهی پژوهش نشانهاافتهینشدن میاهیک  دید، فرآیند مصاحبه به اشباع رسید.  

کارآفرینانهه در و فرهنه   مدیریت کارآفرینانههمدیریت عملکرد کارآفرینانه در سطح اول،   این میان مؤلیه

 وانداز کارآفرینانه، تیکر اسهتراتژی  کارآفرینانهه و نگهرش کارآفرینانهه در سهطح سهود  چشک  ،سطح دود

هار ههههعناصهر سهطح چ.  های کارآفرینانه در سطح چهارد رهرار دارنهدزیرساختی حاکمیت و  هتیبانههپش

نگهرش  نیهیتهأییر را در تا نیشهتریسهازمان« ب  نانههیکارآفر یهارساختیو »ز ت«یحاکم  یانههبی»پشت  یانی

  یو »تیکهر اسهتراتژ نانهه«ی»نگهرش کارآفر  نانهه«،یانداز کارآفرعناصهر بهر »چشهک  نیهدارند. ا  نانهیکارآفر

 نانهه«یو »فرهنه  کارآفر نانهه«یکارآفر تیریمهدبه نوبه خود بر »  زیعوامل ن  نی. اندبود  گذارایر  نانه«یکارآفر

های دولتهی لذا دولهت یها سهازمان .شدمنجر  نانه«یمدل به »عملکرد کارآفر  نیا  زین  تی. در نهاندتأییر داشت

 زیهو نگرش افراد و تجه نشیب   رییتواند با تغمیدر خصوص تیکرگرا بودن  خاص    یآموزش  هایبرنامهباید  

 کند.  لیبالیال تبد  نیبالقوه را به کارآفر نیکارآفر  یخاص،    یهاها به دانش و مهارتآن
 

 کههردی بهها رو  یدر بخش دولتهه   نانهی ارائه مدل نگرش کارآفر(.  1401)  .ف  ،آزما  .،س،  یشجاع  .،ر.د،  یمیمستق  ن.،  ی،زنگاستناد:  

 .36-50(، 1) 9، مطالاات کارآفرینی و توساه پایدار کشاورزی. یییک لیتحل
 

                                                                                   DOI: 10.22069/JEAD.2021.19333.1512 
                         نویسندگان. ©            گرگان یایو منابع طب یدانشگاه علود کشاورزناشر:                
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 مقدمه 

 یجیتدر  حرکت   ارتصاد،  پرشتاب  اییدن  در  مروزها

 و  ینیکههارآفر  سمت   به  یخوداشتغال  هایت یفاال  و  کار

 اسههت،  کرده  دایپ  ادییز  رواج  نانهیکارآفر  یهات یمورا

 ودهه نب  تالشیب  زین  محققان  راستا  نیا  در  که  طوری  به

 نهههیزم  در  یقههاتیتحق  و  مطالاات  به  یابیدست  درصدد  و

 یهههاحوزه در ینیکههارآفر یهههامهارت و ینیکههارآفر

 .(1393  ،ارانه همک  و  رصر  )حسینی  اندبرآمده  مختلف

  هت   در  رهههه مستم  طور  به  دولتی  بخش  میان  این  در

 ودهه بهه  فشههار تحت  ودهه خ  عملکرد  ایربخشی  و  کارایی

 یت ه کییهه   با  اتههه خدم  ارائه  لحاظ  به  دولتی  خدمات  و

 ,.Huber et al) اسههت  بوده همراه ایفزاینده ررابت  اه ب

 محههی   تحههو ت  و  هههاچالش  این  به  پاسخ  در  (.2014

 و تغییههر بههه  ناچههار  بههه  هادولت   بیرونی،  متالطک  و  پویا

 اداره  و  مههدیریت   یاشههیوه  در  شانرویکردهای  اصالح

 یکههی  (.1396  ،همکاران  و  )بهمنی  اندآورده  روی  امور

 آن  سههمت   بههه  هههالت دو  کههه  اصههالحی  رویکردهای  از

 هه کهه   اسههت   نوین  دولتی  مدیریت   اند،کرده  پیدا  گرایش

 محههوری کارآمههد  هههت  در دولتههی بخههش طریههق از

 (.1393  همکههاران،  و  رصر  )حسینی  نمایدمی  ایت ه حم

 بخش  در  سازمان  یهااستراتژی  رویکرد  این  اسه اس  بر

 سههازی،خصوصی  از  عبارتنههد  که  اندشده  مارفی  لتیدو

 و  سههراریبرون  دولتههی،  و  خصوصههی  بخههش  مشارکت 

 (.1391 ،همکاران  و  فرد)دانایی دولتی  کارآفرینی

 بخههش در ینیکههارآفر  یهاتالش  ریاخ  یهاسال  در

 ههههه و ه ت وردته م کمتر کردهایرو ریسا به نسبت   یدولت

از  .(1396 ،همکههاران و )داوری اسههت  گرفتههه راره رهه 

 مله عواملی که باعث مطرح شدن کارآفرینی دولتههی 

 شههده اسههت، عبارتنههد از امههروزی هایسههازمان در

 رونهههد ا تمهههاعی، مشهههکالت منهههابع، محهههدودیت 

 سههنتی  هههایروش  ناکارآمههدی  ها،دولت   سازیکوچ 

 نیروی  حیظ  و  محیطی  سریع  تغییرات  دولتی،  مدیریت 

 .(1388،  همکههاران  و  بیگی)علک  ماهر  و  کارآمد  انسانی

خصههوص   در  گسههترده  بههاور  و  اقیاشههت  رغکیعلحال  

 هنههوز ،یدولتهه  بخههش در  نانهههیکارآفر  ارههدامات  کاربرد

 بهها هههاآن تناسهه   خصههوص در ییدهایهه ترد و شهه 

 . البته شایان ذکههر اسههت دارد  و ود  یدولت  یهاسازمان

 بهها  سهههیمقا  در  یدولتهه   بخش  تحو ت  و  اصالحاتکه  

 ارههدامات رشههد امکههان بههازار، بههر یمبتنهه  یهاسههازمان

 اسههت   کههرده  فههراهک  زیهه ن  بخههش  نیهه ا  در  را  ینیکارآفر

 ت یوضهها  یبررس  یبرا  (.1391  ،همکاران  و  فرد)دانایی

 و  ضههرورت  به  تو ه  با  که  گیت   دیبا  دولتی  ینیکارآفر

 یاعههتال در ینیکههارآفر جیتههرو و توسههاه یبخشهه ایر

 یبخشهه ت یمشروع  و  ورک   فرهنگی-یا تماع  ،یارتصاد

 در  یمختلی  یهاطرح  ،یعاد  و  سیاسا  نیروان  در  آن  به

 ا ههرا  بههه  یدولتهه   یهاسههازمان  و  هاوزارتخانه  از  یبرخ

 فرهنهه  توسههاهههها، از ایههن طرح هدف  است.  درآمده

 به  اماههههه    افراد  آحاد    یترغ  و  قیتشو   و  ینیکارآفر

 نههانیکارآفر از ت یهه حما در  هههت  ،انهههخالر یهادهیهه ا

 کههاراد،  طههرح  به  توانمی  هاطرح  نیا   مله  ازباشد.  می

 بانهه  یهههاطرح ،یخوداشههتغال طههرح کههاد، طههرح

 و  سههریزدی  )مدرسههی  نمههود  اشههاره  غیره  و  یکشاورز

   (.1399 ،همکاران

 ایههن  بههر  فههر   تتحقیقا  از  بسیاری  دراز طرفی،  

 دولتههی، بخههش کارآفرینی بر گذارتأییر  عوامل  که  است 

 خصوصههی  یهاسههازمان  در  کههه  هسههتند  عواملی  همان

 ایههن  اسههت.  دههه ش  کارآفرینانه  اردامات  موفقیت   باعث 

 ارهههه بسی  دولتی  بخش  در  میهود  این  که  است   حالی  در

 آن  از  فراتر  و  است   بادی  چند  ویژگی  دارای  و  پیچیده

 کههارآفرینی در بخههش هماننههد سههادگی بههه کههه اسههت 

 مامو ً  اهیمیه می  چنین  شود.  گرفته  نظر  در  خصوصی

 هه ک   است   اه هسازمان  در  عمل  آزادی  از  میزانی  مستلزد

 تو ه  با  است.  مانادار  خصوصی  و  دولتیغیر  بخش  در

 ی،ماشههین  )ساختار  دولتی  یاهه هسازمان  یاه هویژگی  به

 توسههاه رسههدمی نظربه  فاالیت( محی  و  بوروکراتی 

 یهههاویژگی  بررسی  به  نیاز  دولتی  بخش  در  میهود  این
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 بههر  هههاآن  تههأییر  و  هاسههازمان  ایههن  محیطی  و  زمانیسا

 اس  هه من  نگرش  فقدان  دیگر  سوی  از  دارد.  کارآفرینی

 بخههش  در  کههارآفرینی  خههدمات  دولتههی،  کههارآفرینی  به

 وظههایف و کارکردههها بهبههود  هههت  در را دولتههی

 تانتظههارا  و  اسههت   نمههوده  تضایف  دولتی  یهاسازمان

 سطح  در  دولتی  کارآفرینی  تأییر  زمینه  در  ایکنندهگمراه

 در  کههارآفرینی  بههه  نسبت   کمتر  تاهد  به  منجر  سازمانی،

فرد و همکههاران، )دانههایی اسههت  شههده دولتههی بخههش

1391). 

 نگههرش اسههت  شههده یسهها پههژوهش نیهه ا در

 صههورت بههه یدولتهه  بخههش در کارکنههان نانهههیفرآکار

 یهههات یفاال توسههاه اباههاد و ییشناسهها کرارچهههی

 نیا  در  نیکارآفر  دولت   یالگو    ی  رال    در  ینیکارآفر

 دنبههال  بههه  پههژوهش  نیا  لذا  شود.  نییتب  یدولت  سازمان

 در  یدولتهه   دربخههش  نانهههیکارافر  نگرش  یالگو   توساه

 باشد.می  ینیفرآکار  یهات یفاال  توساه  ت  ه

 

 پژوهش  پیشینه و نظري مباني
 و روزنبههر  و Ajzen (1991) ماننههد محققههانی

 آمادگی  از  حالتی  عنوانبه  را  نگرش  (،1960)  همکاران

 موافق  حالتی  کلی،  طوربه  که  اندهگرفت  نظر  در  تمایل  یا

 ایجههاد  رشهه گه ن  وضوعهه م  ههههه ب  نسبت   را  مخالف  یا

 است،  یه ادگ ه آم  و  یه درون  الت ه ح  ی   نگرش  کند.می

 رفتههارپیش ههه بلک نیست، رفتار  نگرش  که  نیما  ینا  هب

 را  نگرش  یته ور  (.1396  اران،ههه همک  و  یبهمن)  است 

 و یئیش  به  اعده نامس  و  مساعد  پاسخ  یبرا  یربل  یآمادگ 

 بههه نگرش که است  ت هه یوارا  نیا  انگریب  ک،یبدان  یهدف

 بهها .(Axelsson, 2015) دهههدمی  هههت  و شکل رفتار

 نگههرش  و  درونههی  حالههت   یهه   نگههرش  توصیف،  این

 سههمت  بههه شخصههی هههایگیری هت  کارآفرینانههه

 در  خوداسههتخدامی  و  آینههده  در  ارزشههمند  هایفاالیت 

 انگیههزه  دارای  کههه  شده  تاریف  کوچ   وکارهایکس  

 زه نیهه   خالریت   و  نیس  زتهه ع  درونی،  کنترل  پیشرفت،

 کارآفرینانههه نگههرش (.Mahfud et al., 2020) باشدمی

 رلههه تهه کن  ت،هه پیشرف  انگیزه  ا زای  که  است   نگرشی

 سه  ابااد  از  ترکیبی  با  را  خالریت   و  یسعزت ن  درونی،

 دارد  پههی  در  را  رفتاری  و  عاطیی  شناختی،  نگرش  گانه

(Draghici et al., 2014.) را فههرد کارآفرینانههه نگههرش 

 نگههرش،  نههوع  ایههن  و  کنههدمی  کارآفرینی  یندآفر  درگیر

 اریه رفتهه  و عاطیی شناختی، واکنش  نوع  سه  از  ترکیبی

 Do and) اسههت  کارآفرینانههه موضههوع یهه  دربههاره

Dadvari, 2017.) 

Robinson پژوهشهههی در ،(1991) همکهههاران و 

 ،رینیههه کارآف  بینیپیش  به  نگرش  ویکردر  عنوان  تحت 

 کارآفرینانه  یهافاالیت   بینیپیش  برای  را  نگرش  نظریه

 به  میل  باد  چهار  از  لههههه متشک  را  آن  و  دهدمی  ارائه

 دانههدمی  نههوآوری  و  نیس  عزت  کنترل،  مرکز  موفقیت،

 و  یه یهه ه عاط  اختی،شنههه    نبه  هتتس  دارای  کداد  هر  که

 یهه رینه کارآف  و  وکارکس    ایجاد  با  ارتباط  در  هنجاری

 بههه  رسههیدن  دارای مؤلیههه  موفقیههت   بههه  میل  بُاد  .است 

 کنتههرلهای  دارای مؤلیههه  شخصههی  کنترل  بُادهدف و  

 بُاد  هایمؤلیه  باشد.می  ایرگذاری  میزان  و  خود  بر  فرد

 یهههاراه ارائههه و رفتههار بروزشامل  نوآوری و  خالریت 

دارای  نیههس عههزت  بُاههد  در  نهایههت   در  وبههوده     دید

 بهها  برخههورد  در  هاشایسههتگی  دربههاره  فههرد  بههاورمؤلیه  

 همکاران،  و  اظمیههه )محمدک   دباشمی  خویش  کارهای

مدل نگرش کارآفرینانه رابینسههون   1(. در شکل  1390

 ارائه شده است.  

بههین  دادنههد ( نشههان1391و همکههاران ) سههنجقی

 و ههود  رابطههه  کارآفرینانه  و گرایش  رهبری  هایسب 

 نتیجه این ( به1391و عزیزی )  همچنین رضازادهدارد.  

 با کههارآفرینی  مدیریتی  و  سب  رهبری  بین  که  رسیدند

در برخههی دارد.  داری و ههودمانههی رابطههه دولتههی

ها کههه بههه برداری از فرصت تحقیقات، تشخیص و بهره

احساس نیاز با مشکل اشاره دارد نیز به عنههوان عامههل 

کارآفرینانه یاد شده است )بهمنی و مهک در بروز رفتار  

 (.1396همکاران، 
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 (1390 همکاران، و محمدکاظمی  ؛1991و همکاران،  Rabinson کارآفرینانه  نگرش مدل -1 شکل

 

Jain  باد  شش  که  دادند  نشان  (2015)  همکاران  و 

 بههه گههرایش موفقیههت، بههه گههرایش یانههی نگههرش،

 فاههال نههوآوری، کنتههرل،  درونههی  مکههان  پذیری،ریس 

 رده عملکهه   بر  مثبتی  رهههه تأیی  بازار،  گیری هت   و  بودن

 .دارد  کارآفرینان

Athayde (2009) عنههههوان بهههها پژوهشههههی در 

 رههرار  مبنهها  با  " وانان  در  شرکتی  پتانسیل  گیریاندازه"

 سههنجش بههرای دیگههری مههدل ،رابینسههون مههدل دادن

 نگههرش"  را  آن  کههه  کههرد  طراحههیۀ  کارآفرینانهه   توانایی

 وی  نامیههد.  "ینانهکارآفر  وکارکس    اندازیراه  به  نسبت 

 یههههه توانای مدل در را نیس عزت و پذیریریس   ادبُ

 کنههدمی  بیان  و  نگرفت   نظر  در  آموزاندانش  ۀکارآفرینان

 عههزت  و  ریه پذیریس   ریههه گیاندازه  برای  تالش  که

 اسههت.  داشههته  ایچندگانههه  نتههایج  کارآفرینان،  در  یسن

 نهیته  یکارآفرینانه  توانایی  برای  ادبُ  پنج  اساس،  براین

 کنتههرل طلبی،توفیههق  از  بودند  عبارت  که  شدند  انتخاب

 1  ههدول شهههود. و رهبههری خالریههت، شخصههی،

 میههاهیک دربههاره شههده انجههاد مطالاههات از ایخالصههه

 دهد.می نشان را  سازمان در  کارآفرینانه نگرش

 

 پیشین یها پژوهش یها یافته  خالصه   -1 جدول

 نگرش  ابااد / میاهیک عنوان  سال پژوهشگر 

Wardana 2020 و همکاران 
 کارآفرینی ذهنیت و  کارآفرینی آموزش تأییر

  و نگرش میانجی نقش :دانشجویان
 خودکارآمدی 

  ،ابهاد  تحمل ی،ریپذس یر ،یخودباور
 طلبی توفیق 

Do and Dadvari 2017 
  یریگ  هت نیب   رابطه در  یتار گانهسه تأییر

 ی نیکارآفر رصد و  ینیکارآفر نگرش
  یاب یدست  به ازین ،یر یپذس یر ،ی وآورن

 کنترل  و نیس به  اعتماد  ت،ی موفق به

Huber کارآفرینی اولیه آموزش تأییر 2014 همکاران و 
   خالریت، پذیری،ریس  خودباوری،

 موفقیت   به میل

Paco and Palinhas 2011 کودکان به کارآفرینی آموزش 
   پیشرفت، انگیزه نوآوری، به تمایل

 عمل  ابتکار همکاری،

Heilbrunn 2010 رهبری   ابهاد، تحمل تغییر، برای  تالش کارتیمی، ابتدایی مدرسه ی  در کارآفرینی پیشرفت 

 1396 همکاران  و  بهمنی
 هدف با ابتدایی مقطع در کارآفرینی آموزش

 کارآفرینانه  نگرش تقویت
 و خالریت   شخصی، کنترل موفقیت،  به میل

 برداری بهره و  تشخیص نیس، عزت نوآوری،

 1390 همکاران  و  محمدکاظمی
 کارآفرینی رفتاری موانع  تحلیل و شناسایی
 )وزارت  بدنی  تربیت سازمان در سازمانی

 کشور ورزش(

 ، شخصی کنترل نوآوری،
 طلبیتوفیق  ،نیس عزت

 

 گردید  مشخص  پژوهش  پیشینه  بررسی  به  تو ه  با

 بررسههی  خصوص  در  گرفته  انجاد  تحقیقات  تمامی  که

 الگوهههای توسههاه یهها کارآفرینی  بر  هامتغیر  برخی  تأییر

 بهها حاضههر پههژوهش امهها انههد.صههورت گرفته پیشههین
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 دولتی  بخش  در  کارآفرینانه  نگرش  هایمؤلیه  شناسایی

 است.  نموده حوزه این در مدل ارائه به ارداد

 

 تحقیق  روش

 لحههاظ هبهه  ،یکههاربرد هدف نظر  از  حاضر  پژوهش

 روش  نظههر  از  و  ،ییهه یک   لیهه تحل  سب   و  هاداده  ت یماه

 و  ایکتابخانههه  مطالاههات  بههر  یمبتنهه   هاداده  یآور مع

 از  بخههش  ایههن  در  نیههاز  مورد  هایداده  .باشدمی  میدانی

 شامل  تجربی  خبرگان  با  ساختاریافتهنیک  مصاحبه  انجاد

 رانههه یمد  و  یا تماع  نیمأت  و  کار  سسهؤ م  کارشناسان

ه ه ب  گلستان  استان  یا تماع  رفاه  و  کار  تااون،  کل  اداره

 در ههه در کنندهمشارکت  تیک  انتخاب  مالک   آمد.  دست 

 بههود  تحصیلی  مدرک   دود  در ه  در  و  کافی  تجربه  اول

 بهها  مصههاحبهاز    گردیدند.  انتخاب  هدفمند  روش  به  که

 یبت   مطال    به   دیدی  میهود  دیگرباد    به  اد19  خبره

  هههت   .و مصاحبه به اشباع رسههید  نگردید  اضافه  شده

 محتههوا  تحلیههل  روش  از  میههاهیک  استخراج  و  شناسایی

 باشههدمی  مرحله  شش  دارای  روش  این  گردید.  استیاده

 در نانهیکارآفر نگرش مدل هایشاخص اول  گاد  در  که

 در  گههردد.می  شناسههایی  مصاحبه  متون  از  یدولت  بخش

 از  کههداد  هههر  شههوند.می  ایجاد  اولیه  کدهای  بادی  گاد

 گههاد  در  باشههند.می  هههاداده  از  ویژگی  دهندهنشان  کدها

 و  یتکرار  کدهای  حذف  و  غربالگری  ترکی ،  به  سود

 شههامل  چهارد  مرحله  شود.می  پرداخته  هاآن  بندیدسته

 مانهها  این  به  است.  هامحتوا  هیتصی  و  ینیبازب  مرحله  دو

 هههاداده  مجموعههه  بهها  شههدهایجههاد    محتوای  چنانچه  که

 انجههاد  مجدد  کدگذاری  یندآفر  باشد،  نداشته  یهمخوان

 شدهاستخراج  هایشاخص  نیز  مرحله  این  در  .گرددمی

 فارههد  یهها  اضههافی  هایشههاخص  و  شههده  غربههال  مجدداً

 حههذف  پههژوهش،  الگوی  ارائه  راستای  در  لغوی  ارزش

 در  هاشههاخص  گههذاریناد  پههنجک  مرحله  در  گردند.می

 گههاد  پذیرد.می  صورت  فرعی  و  اصلی  هایمقوله  رال  

 یبههرا  باشههد.می  پایههانی  گههزارش  تهیه  شامل  نیز  ششک

 شه بخهه  در کارآفرینانه نگرش تایین اولیه  مدل  یطراح

 اسههتیاده  یریتیس-یساختار  یسازمدل  روش  از  دولتی

سههازد کههه روابهه  خبرگههان را رههادر می است کههه  شده

پیچیده بین تاداد زیادی از عناصر را در ی  مورایههت 

گیری، ترسههیک کننههد. در ایههن روش بهها پیچیده تصمیک

های دیگههر، ترتیهه  و ی  سازه بههر سههازه  تأییرتحلیل  

های یهه  سیسههتک  هههت روابهه  پیچیههده میههان سههازه

 گردد.بررسی می

متغیرههها بههر یکههدیگر، بهها   تههأییرپس از شناسههایی  

مهه  رههدرت نیوذپههذیری و -افزار میهه نرداز  استیاده  

میزان وابستگی هههر متغیههر شناسههایی گردیههد. در ایههن 

شههود افزار میزان ارتباط از صیر تا سه سههنجیده مینرد

، عههدد یهه  بههه مانههی تأییرکه عدد صیر به مانی عدد 

 متوس  و عدد سه  تأییرضایف، عدد دو به منزله    تأییر

 باشد. زیاد می تأییربه مانی 

 

 هايافته

 از نیههر 19 دیدگاه  براساس  مطالاه  این  کییی  بخش

 اسههت. شههده انجههاد مطالاههه مههورد حههوزه خبرگههان

 شده  ارائه  2 دول    در  خبرگان  دموگرافی   مشخصات

 است.

 لیهه کمهه  روش تحل  هبهه   ها،پس از انجاد مصاحبه

 38مقولههه اصههلی و    ایمیهود    8  و در شش گاد،  محتوا

 3در  ههدول  آن    جینتههاکههه    شد  مقوله فرعی استخراج

 .ارائه شده است 
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 شوندگان مصاحبه   ی شناختتیجمع یهای ژگیو -2 جدول

 درصد  فراوانی شناختیجمعیت هایویژگی 

 جنسیت
 58 11 مرد 

 42 8 زن

 سن 

 21 4 سال 40 از کمتر

 42 8 سال 50 تا 40

 37 7 بیشتر  و سال 50

 تحصیالت

 32 6 کارشناسی 

 53 10 ارشد  کارشناسی

 15 3 دکتری 

 کاری سابقه 
 21 4 سال 20 تا 10

 79 15 سال 20 با ی

 100 19 کل  

 
 پژوهش مستخرج از مصاحبه و پیشینه   فرعی  و اصلی  مقوله  -3 جدول

 یفرع  هایمقوله  نماد  اصلی هایمقوله 

 EA نگرش کارآفرینانه

 طلبی توفیق و استقالل

 اعتماد به نیس 

 ی و نوآور  تی خالر

 یکنترل شخص

 عزت نیس

 EM نانهیکارآفر مدیریت

 سب  مدیریتی سازمان 

 نانه یکارآفر یهایاستراتژ نیتدو

 ی نیکارآفرتوساه از  تی حما هت  نیروان  لی تسه

 ارائه نوآوری در مدیریت 

 مدیریتیاهداف کوتاه و بلند مدت  نیتدو

  نانه یکارآفر یها رساختیز

 سازمان 
EI 

 مالی سازمان  تأمین منابع

 تأمین تجهیزات و امکانات سازمان 

 افزاری افزاری و سختهای نردبهبود زیرساخت

 ات سازمانی ر ییدر برابر تغ  پذیریاناطاف

 های سازمانی زیرساختمجدد  یمهندس

 نانه یاستقرار فرهنگ کارآفر

 در سازمان
EC 

 مناطف   یفرهن  سازمان

 ی نیکارآفر تشویق و ترغی  ستکیس ایجاد

 نوین افراد  یهاو طرح دهی ا رشیپذ

 افراد   انهیگرافرهن  عمل

 EP انهنیکارآفرعملکرد 

 روز رسانی تجهیزات فناورانه به

 های آموزشی در حوزه کارآفرینی برگزاری دوره

 سازی کارآفرینانه زمینه ایجاد سامانه اطالعاتی  هت



 و همکاراني زنگ بینج... / با  يدر بخش دولت  نانهي ارائه مدل نگرش کارآفر 

44 

 تخصیص منابع مود نیاز در زمینه کارآفرینی

 ارزیابی عملکرد کارآفرینانه در سازمان

 GS پشتیبانی حاکمیت 

 ی دولت التی ذب تسه 

 های حمایتی دولت سیاست

 حمایت از کارآفرینان سازمان 

 های حاکمیتی استراتژی

 EV نانهیانداز کارآفرچشم

 نانه یکارآفر هایراهبردتدوین 

 نانه ینگر کارآفرندهیانداز آچشک تدوین

 در سازمانگیری کارآفرینی سازماندهی و شکل

 حمایتگرانه  یسیاستها تدوین

 های کارآفرینانه تدوین مأموریت

 EST نانهیکارآفر کیتفکر استراتژ

 پذیری افراد میزان ریس 

 های نوآورانه ارائه طرح

 افراد   هایو توانمندی مهارت ء ارتقا 

 ی افراد تی شخص  یهایژگیو

 ها از فرصت یبردارو بهره  صیتشخ

 

 کارآفرینانههه  نگههرش  تایین  اولیه  مدل  یطراح  یبرا

 یازههههههه سمههههدل روش از دولتههههی بخههههش در

 اسههت. شههده ادهههههه استی یریتیسهه -یاره اختهه ههه س

 هههایروش از یکههی تیسههیری-سههاختاری سههازیمدل

 اولیههه  ایده  که  است   مدیریت   در  مدل  طراحی  اکتشافی

 وس هههههه ت و مطهههرح Warfield (1974) توسههه  آن

Seige  (1977)  بررسههی  مورد  هایسازه  گردید.  مارفی 

 در  هه انههه کارآفرین  نگرش  تایین  اولیه  مدل  ارائه   هت 

 (،EV) نانهههیکارآفر اندازچشههک  از  عبارتند  دولتی  بخش

  یاسهههتراتژ تیکهههر (،EM) نانههههیکارآفر ت یریمهههد

 (،EC) نانههههیکارآفر فرهنههه  (،EST) نانههههیکارآفر

 (،GS)  ت یهه حاکم  یبانیپشت  (،EA)  نانهیکارآفر  رشهه نگ

 نانهههیکارآفر  عملکههرد  (،EI)  نانهیکارآفر  یهارساخت یز

(EP). 

 ریسه ماتهه :  ساااختاری  خودتعاااملی  ماتریس  تشکیل

مدلسههازی نخستین ماتریس در    1ساختاری  خودتااملی

اسههت. از ایههن مههاتریس بههرای  تیسههیری-سههاختاری

 
1. Structural Self-Interaction Matrix, (SSIM) 

ها مبتنههی بههر دیههدگاه شههاخصشناسایی رواب  درونی  

بدست آمده در ایههن   ماتریس.  شودخبرگان استیاده می

دارد   تأییردهد ی  متغیر بر کداد متغیرها  گاد نشان می

طور مرسود بههرای ه پذیرد. بمی  تأییرو از کداد متغیرها  

یی الگوی رواب  عناصر از نمادهای زیر اسههتیاده شناسا

 :گرددمی

V  :عامل سطر  (i  )ساز رسیدن بههه عامههل تواند زمینهمی

 (j به iز طرفه اارتباط ی )باشد  ( j)  ستون

A  :عامل ستون  (j  )ز رسیدن به عامههل استواند زمینهمی

 (i به j طرفه ازارتباط ی )د باش(  i) طرس

X  :بین عامههل سههطر (i )و عامههل (j ) ارتبههاط دو انبههه

سههاز تواننههد زمینهر دو میو ههود دارد. بههه عبههارتی ههه 

و   j  بههه  i  ارتباط دوطرفههه از)  رسیدن به همدیگر شوند

 (بالاکس

O :هیچ ارتباطی بین دو عنصر (i( و )j )و ود ندارد. 

ماتریس خودتاههاملی سههاختاری   با تو ه به این عالئک،

 خواهد بود. 4 دول صورت  ه ب



 1401، 1، شماره 9کشاورزي، دوره   پايدار توسعه و کارآفريني مطالعات 

45 

 SSIMماتریس خودتعاملی ساختاری  -4جدول 

SSIM EV EM EST EC EA GS EI EP 

EV  V X O X A A O 

EM   A X O A A V 

EST    V X A A V 

EC     A A A V 

EA      A A V 

GS       X V 

EI        V 

EP         

 

ماتریس دریههافتی از تبههدیل :  دریافتی  ماتریس  تشکیل

ماتریس خود تااملی سههاختاری بههه یهه  مههاتریس دو 

آیههد. در مههاتریس دسههت میه  ارزشی صههیر و یهه  بهه 

گیههرد. های رطر اصلی برابر ی  رههرار میدریافتی درایه

همچنین برای اطمینان باید رواب  یانویه کنتههرل شههود. 

 Cمنجر بههه  Bو شود  Bمنجر به   Aبه این مانا که اگر  

شود. یانی اگر   Cمنجر به    Aشود در این صورت باید  

اساس رواب  یانویه ایرات مستقیک لحاظ شده باشههد   بر

بایههد  ههدول   ،اما در عمههل ایههن اتیههاق نییتههاده باشههد

تصحیح شود و رابطه یانویه را نیز نشههان داد. بنههابراین 

ارائههه   5 دول  در  پژوهش    یرهایمتغ  یافتیدر  سیماتر

 شده است.

 

 دریافتی متغیرهای پژوهش ماتریس-5جدول 

RM EV EM EST EC EA GS EI EP 

EV 1 1 1 0 1 0 0 0 

EM 0 1 0 1 0 0 0 1 

EST 1 1 1 1 1 0 0 1 

EC 0 1 0 1 0 0 0 1 

EA 1 0 1 1 1 0 0 1 

GS 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 1 1 1 1 1 1 1 1 

EP 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

پههس از ایههن کههه :  ایجاد ماااتریس دسترساای ن ااایی

ماتریس دستیابی اولیه به دست آمههد، بایههد سههازگاری 

منجر بههه   Aاگر  درونی آن برررار شود. به عنوان نمونه  

B    شود وB   منجر بهC  شود در ایههن صههورت بایههدA 

اسههاس روابهه  یانویههه   شود. یانی اگههر بههر  Cمنجر به  

ایرات مستقیک لحاظ شده باشد اما در عمههل رن نههداده 

ول تصحیح شود و رابطههه یانویههه را نیههز باشد باید  د

دسترسی نهایی متغیرهای پههژوهش   نشان داد. ماتریس

 ارائه شده است. 6 دول در 
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 دسترسی ن ایی متغیرهای پژوهش ماتریس -6جدول 

TM EV EM EST EC EA GS EI EP 

EV 1 1 1 *1 1 0 0 *1 

EM 0 1 0 1 0 0 0 1 

EST 1 1 1 1 1 0 0 1 

EC 0 1 0 1 0 0 0 1 

EA 1 *1 1 1 1 0 0 1 

GS 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 1 1 1 1 1 1 1 1 

EP 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

بههرای :  هاو شاخص  ابعاد  بندی  و سطح  روابط  تعیین

بایههد مجموعههه  مایارهههابندی سههطح تایههین روابهه  و

از   مایههارههها بههرای هههر  ورودی  مجموعه  ها وخرو ی

 .شودماتریس دریافتی استخراج  

مجموعههه دسههتیابی )عناصههر سههطر، خرو ههی یهها 

توان ها(: متغیرهایی که از طریق این متغیر میایرگذاری

 ها رسید.به آن

نیهههاز )عناصهههر سهههتون، ورودی یههها مجموعهههه پیش

تههوان بههه ها میی که از طریق آنها(: متغیرهایایرپذیری

 این متغیر رسید.

 دهد.بندی را نشان میاین رواب  و سطح 7 دول 

 

 سطح   تعیین برای هاخروجی  و هاورودی مجموعه  -7 جدول

 اشتراک اثرپذیری ورودی: اثرگذاری  خروجی: متغیرها

EV EV,EM,EST,EC,EA,EP EV,EST,EA,GS,EI EV,EST,EA 

EM EM,EC,EP EV,EM,EST,EC,EA,GS,EI EM,EC 

EST EV,EM,EST,EC,EA,EP EV,EST,EA,GS,EI EV,EST,EA 

EC EM,EC,EP EV,EM,EST,EC,EA,GS,EI EM,EC 

EA EV,EM,EST,EC,EA,EP EV,EST,EA,GS,EI EV,EST,EA 

GS EV,EM,EST,EC,EA,GS,EI,EP GS,EI GS,EI 

EI EV,EM,EST,EC,EA,GS,EI,EP GS,EI GS,EI 

EP EP EV,EM,EST,EC,EA,GS,EI,EP EP 

 

 ییارهایما  و  اریما  خود  شامل  هایخرو   مجموعه

 هایورود  وعهههه مجم  .ردهه یپذیم  تأییر  آن  از  که  است 

 ره أییههه ت  آن  بر  که  است   ییارهایما  و  اریما  خود  شامل

 ارهههایما طرفههه دو روابهه   مجموعههه  سرس  .گذارندیم

 انهههه کارآفرین  عملکرد  متغیر  بنابراین  .شودیم  مشخص

(EP) از پههههس دارد. رههههرار نخسههههت  سههههطح در 

 متغیر)ههها(  ایههن  اول  سههطح  متغیر)های(  یههههه شناسای

 هههاخرو ی  و  هههاورودی  مجموعههه  و  شوندمی  حذف

 هههه اسبهه مح  اول  سطح  متغیرهای  گرفتن  نظر  در  بدون

 کههه  ییمتغیرههها  و  شناسههایی  مشترک   مجموعه  شود.می

 عنههوان  بههه  باشد  هاورودی  مجموعه  برابر  هاآن  اشتراک 

 متغیرهههای شههوند.می انتخههاب دود سههطح متغیرهههای

 (EC)  کارآفرینانه  فرهن   و  (EM)  کارآفرینانه  مدیریت 

 اندازچشهههک متغیرههههای دارد. رهههرار دود سهههطح در

 (EST)  کارآفرینانه  استراتژی   تیکر  (،EV)  کارآفرینانه

 دارنههد.  ررار  سود  سطح  در  (EA)  کارآفرینانه  نگرش  و
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 هایزیرسههاخت   و  (GS)  حاکمیههت   پشتیبانی  متغیرهای

 الگههوی  دارنههد.  رههرار  چهارد  سطح  در  (EI)  کارآفرینانه

 2 شههکل در شههدهشناسایی متغیرهههای سههطوح یینههها

 روابهه  فقهه  نگههاره ایههن در اسههت. شههده داده  نمایش

 و  زیههرین  سههطح  عناصههر  بههر  سههطح  هر  عناصر  مانادار

 نظر  در  سطر  هر  عناصر  مانادار  درونی  رواب   همچنین

 است. شده  گرفته

 
یدولت  بخش در نانه یکارآفر نگرش نییتع یالگو -2 شکل

 و  ت«یهه حاکم  یبانی»پشههت  یانهه ی  چهار  سطح  عناصر

 را  تههأییر  نیشتریب  سازمان«  نانهیکارآفر  یهارساخت ی»ز

 بههر اصرههه عن نهه یا دارند. نانهیکارآفر  نگرش  نییتا  در

 »تیکههر  و  نانه«یکارآفر  »نگرش  نانه«،یکارآفر  انداز»چشک

 زیهه ن  عوامههل  نیا  .گذارندیم  ایر  نانه«یکارآفر   یاستراتژ

 »فرهنهه   و  نانههه«یکارآفر  ت یریمههد»  بههر  خههود  نوبههه  به

 به  مدل  نیا  زین  ت ینها  در  .گذارندیم  تأییر  نانه«یکارآفر

 (ISM)  مدل  در  .ودهه شیم  منجر  نانه«یکارآفر  »عملکرد

 ارتباط  و  ارهاهه یما  نههه یب  گذاریتأییر  و  متقابل  رواب 

 شههده داده  نشههان  یخههوب  بههه  مختلف  سطوح  ارهاییما

 بههه  رییگ کیتصههم  فضههای  بهتههر  درک   مو     که  است 

 دییهه کل  ارهههاییما  نییتا  برای  شود.یم  رانیمد  لهیوس

 یدسترسهه   سیماتر  در  ارهایما  یوابستگ  و  نیوذ  ردرت

   شود.می لیتشک  یینها

رههها، میههزان حال پس از مشخص شدن رواب  متغی

م  -افزار می ها با استیاده از نردنیوذ و وابستگی آن

افههزار در رالهه  گههردد. خرو ههی ایههن نردمحاسههبه می

نمههودار   ،3شههکل    ارائه شده است. همچنههین  8 دول  

 دهد.های متغیرها را نشان میردرت نیوذ و وابستگی

 متغیرها  وابستگی  میزان و نفوذ قدرت -8 جدول

 سطح  نیوذ  ردرت وابستگی  میزان متغیر 

 5 6 3 ( EV) کارآفرینانه اندازچشک

 7 3 2 ( EM) کارآفرینانه مدیریت

 5 6 3 ( EST) کارآفرینانه استراتژی  تیکر

 7 3 2 ( EC) کارآفرینانه فرهن  

 5 6 3 ( EA) کارآفرینانه نگرش

 2 8 4 ( GS)  حاکمیت پشتیبانی

 2 8 4 ( EI) کارآفرینانه هایزیرساخت

 8 1 1 ( EP) کارآفرینانه عملکرد
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وابستگی  میزان و نفوذ قدرت نمودار -3 شکل

 گیرينتیجه بحث و 

 و اصههلی  مقولههه  ای  میهود  8  ،مصاحبه  انجاد  از  پس

 و تجزیههه از پههس گردیههد.  اسههتخراج  فرعههی  مقوله  38

 مدیریت   اصلی  مقوله  که  گردید  مشخص  هاداده  تحلیل

 کارآفرینانه  مدیریت   اول،  سطح  در  کارآفرینانه  عملکرد

 اندازچشهههک ،دود سهههطح در کارآفرینانهههه فرهنههه  و

 نگههرش  و  انههههه کارآفرین  استراتژی   تیکر  کارآفرینانه،

 و  ت ههه اکمیههه ح  پشتیبانی  و  سود  سطح  در  کارآفرینانه

 .دارند  ررار  چهارد  سطح  در  کارآفرینانه  هایزیرساخت 

 و  ت یهه حاکم  یبانیپشههت  هایمقولههه  نانهیکارآفر  عملکرد

 را  تههأییر  نیشههتریب  سههازمان  نانهیکارآفر  یهارساخت یز

 بههر را خههود ایههر هامقولههه ایههن سههرس .هسههتند اراد

 تیکههر و نانهههیکارآفر نگههرش ،نانهههیکارآفر اندازچشههک

 بههر  زیهه ن  عوامههل  نیا  .گذارندیم  نانهیکارآفر   یاستراتژ

 گههذارتأییر  نانهههیکارآفر  فرهنهه   و  نانهیکارآفر  ت یریمد

 عملکرد  هامقوله  تأییر  از  سطوح  این  نهایت   در  .ندهست

 ایههن هاییافتههه از برخههی دارد. پههی در را کارآفرینانههه

 همکهههاران و Wardana ههههایپژوهش بههها پهههژوهش

(2020،) Robbinson (1991) همکههاران و ،Athayde 

(، محمههدکاظمی و 1396(، بهمنی و همکههاران )2009)

 باشد.( همسو می1390همکاران )

 نظههر در یهامؤلیه و شدهانجاد پژوهش به  تو ه  اب

 نظر  در  با  نیکارآفر  دولت    ی  اتیخصوص  ،شدهگرفته

 خواهههد  هنانیکارآفر  نگرش  نظر  مورد  یهامؤلیه  گرفتن

 نگرش  ههه ک   است   یدولت  نیکارآفر  دولت   وارع  در  بود.

 دانهههه کارمن  بههه  و  نههدک   ت یهه تقو   خود  در  را  نانهیکارآفر

 و  ابداع  اه ب  مرتب   نظر  مورد  مسئو ن  و  رانیمد  و  خود

 نانهههیکارآفر  نگههرش هت ایجاد    که  اموزدیب  ینیکارآفر

 و  بههود  کارآفرین  حامی  کارآفرینی  مراحل  همۀ  در  باید

 را  کههارآفرینی  تسهههیل   هت   نیاز  مورد  هایزیرساخت 

 .نمود فراهک

 ترسههیک بههاگههردد دولههت از ایههن رو پیشههنهاد می

 و راهبردههها تههدوین طریههق از کارآفرینانههه اندازچشههک

 مدیران  هایفاالیت   به  هدفمند  کارآفرینانه  هایسیاست 

 تواندمیدولت    عالوهبه    د.ده  سو   و  سمت   کارمندان  و

 کارکنان  تماد  یبرا  بودن  تیکرگرا  آموزش  از  استیاده  با

 ت یتقو  هاآن در را تیکر و نگرش  شیافزا  یهاراه  خود

ایجههاد تیکههر اسههتراتژی  بایههد همچنین  هت    .دینما
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 ارائههه منطقههی،  پذیریریسهه   بهکارمندان و مدیران را  

 بههرداریبهره  و  تشخیص  به  کم   و  نوآورانه  هایطرح

تشههویق نمههود. عههالوه بههر ایههن پیشههنهاد   هافرصت   از

 در  آموزشههی  هههایدوره  برگههزاری  طریق  از  کهشود  می

 در کارآفرینانههه عملکههرد ارزیههابی کههارآفرینی، حههوزه

 هایفاالیت    هت   زانی  مورد  منابع  تخصیص  و  سازمان

 نیهمچنهه   .مدیریت کارآفرینانه را ررههک زد  ،کارآفرینانه

 ترغیهه   و تشههویق سههامانه ایجههاد بهها بایههد دولههت 

 بههه تشههویق و نههوین هههایطرح پههذیرش کههارآفرینی،

 نماید.  کارآفرینی  فرهن  استقرار در سای  گراییعمل
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