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 مقدمه  

  و پیگیری   شناسایی  برای   شخصی  های ویژگی  دارد،  قرار   آن  در  که  است  هاییحوزه   در   ها فرصت  از   ترکیبی  کارآفرینی

 خاص شرکت کمک کنند،  ی ایتوانند نه تنها به توسعه مزایها مشرکت  است.  خاص الزم  نتایج  خلق  و  هافرصت  این

خدمات در بازار    و   د یها و توسعه محصوالت جدفرصت   ییشناسا  قی را از طر  ی نیخاص کارآفر  ی ندهایتوانند فرآیم  بلکه

مدیریت  . جان پاپتیست سی، بر نقش  است  پذیری متحمل عدم اطمینان و ریسک کارآفرین یک.  کنند  تیهدا  یمحل

رساند و همچنین  کارآفرین تأکید نموده است. او مدعی است که یک کارآفرین باید وظایف خاص کسب وکار را به انجام ب

رآفرین کسی است که با دوری از  کاپذیری برخوردار باشد.  اید از ریسکخود باشد. او همچنین ب  ۀسرمایۀ  کنندتأمین

عنوان  یابد. اندیشمندان زیادی درباره کارآفرینی سازمانی بحث کرده و آن را به کفایتی دیگران به کامیابی دست میبی

  های سازمان  برای   ناهمگنی  و  اختالل  محیطی،  قطعیت  عدماند.  ون یک سازمان معرفی کردهیک فعالیت نوآورانه در در

  و   داخلی   بازارهای   در  رقابت  پیش   از   پیش  افزایش.  گردداستراتژیک می  های چالش   از   گروهی   ایجاد  به  منجر  کنونی،

های  ها به منظور مقابله با چالش بنابراین، سازمان  ؛آشکار کرده است  کاروکسب  توسعه  دررا    کارآفرینی  مهم  نقش  جهانی

کنند. ای بر استفاده مؤثر از کارآفرینی سازمانی تکیه میهای هسته مرکزی، به طور فزایندهتوسعه و باالبردن صالحیت

های داخلی که ایجادکننده صنایع  ازمانی تالشی است برای بهبود مزیت رقابتی از طریق ایجاد نوآوری کارآفرینی س

، ورود به بازارهای جدید و فرایندی پویا جهت افزایش  سازمان  در  تحول  و  هااستراتژی   تجدید  کارآفرینی،  .استجدید  

که امروزه  طوری ادی و پایدار همه جوامع دارد. بهاقتصتردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه  . بیاستثروت  

زایی  ترین منبع نوآوری، اشتغالشود. کارآفرینی مهمهای توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب مییکی از شاخص 

وری پایین و گرایش به تعدیل سو، بهرهگذاری در اقتصاد کشور از یک . در شرایطی که کاهش سرمایه است  و توسعه

واردان به عرصه کار به  خیل تازههای دولتی و وابسته به دولت از سوی دیگر و اضافه شدن  وی انسانی در سازماننیر

عنوان است، از آنجایی که کارآفرینی به  بدل کرده   بزرگ اقتصادی و اجتماعی این زماناخیر، بیکاری را به معضل  موارد  

  ن دستاورد کارآفرینی مطرح است به تریعنوان برجستهاشتغالی بهکاری مطرح بوده و خود  راه چاره و عالج معضل بی

ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور یک ضرورت جدنظر می

 .است

انجام نشده استبررسی این عنوان  با  اثر مستقلی  تاکنون  این است که  از  انجام شده حاکی  حال مقاالت  بااین   های 

( به  2018فوس و کالین )در صنایع مختلف به رشته تحریر درآمده است.  های کارآفرینانهمتعددی درخصوص فرصت

  ۀ بار در  مدیریت  تحقیقات  در   بحثاست که    دهه  یک  از  بیش  حاضر  حال  درکارآفرینی پرداختند.    های بررسی فرصت

  مباحث موجود در این زمینه   که  این پژوهش استدالل شدهدر    .استدر جریان    فرصت و کارآفرینی  ساختن  وضعیت

توسع  و  شده  کارآفرینی  در  کمی  بینش   به  منجر  عدم   ۀبه  است.  پرداخته شده  زمینه  این  در  مناسب    سازوکارهای 

  نشده  استفاده  فرصت  بر  مبتنی  رویکردهای   در  هنوز  مبحث بسیار مهمی است که  نوآوری   و  کارآفرینی  برای   اطمینان

مد و    صنعت  در  کارو کسب  پایدار  و  نوآورانه  های مدل ( در پژوهش خود به بررسی2017)  1تودشینی و همکاران  .است

  کمک   دنبال  به  پایدار  تجاری   های مدل  با استفاده از   مطالعه  ها در این زمینه پرداختند. اینچالش   و  هافرصت   بررسی

 با   صنعت  عنوان یکهب  کار مد،وکسب   بر  محققان در این پژوهش  خاص،  طوربه.  است  کارآفرینی  درونی  پویایی  درك  به

 
1 Todeschini et al. 
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به چالش    کاروکسب   های مدل   نوآوری   و  محیطی   زیست  اثرات   کاهش   برای   هافرصت   آن  در   که  کرده  تمرکز  فشرده  منابع

  از   ویژهبه  مد  صنعت  در  نوآورانه  کارو  کسب  های مدل  که  است  آن  این پژوهشگران  تحقیق  از  هدف.  کشیده شده است

یت نهادی پرداختند.  ( به تئوری کارآفرینی و عدم قطع1720)  2بی الند و مک کافری   .شوند  بررسی   پایداری   ارزش   نظر

کند. چارچوبی به ساختار نهادی جامعه مرتبط می  آن راه و  این مقاله مفهوم کارآفرینانه عدم قطعیت را بررسی کرد 

تاکید می  شدهبرای درك عدم قطعیت نهادی معرفی   کند چگونه عدم قطعیت در سطوح نهادی متفاوت ظاهر  که 

نشان مییم رویکرد  این  متفاوت( شود.  نهادی  از سطوح  ناشی  انواع  )یعنی  قطعیت  عدم  از  متفاوتی  انواع  که    دهد 

که بر    اری رایجکند. کارآفرینی تجهای متفاوتی را تضمین میبنابراین پاسخ  ؛دهدثیر قرار میأکارآفرینی را تحت ت

ها مناسب  عیت در آن حوزه برای غلبه بر عدم قط  ،تر تبادل بازار و ساختارهای بازار انجام شده استسطح نهادی پایین

های بررسی مؤلفههای کارآفرینی در صنعت گردشگری« به  ای با عنوان »شناسایی فرصت( در مقاله1392)  باقری .  است

شده از دیدگاه کارآفرینان به  های ذکر مؤثر بر کارآفرینی در صنعت گردشگری پرداخته است. با این حال در پژوهش

ای  های آماری و کتابخانهلذا پژوهش حاضر که به روش کمی و کیفی و با تکیه بر داده   ؛این موضوع پرداخته نشده است 

 موضوع است.درصدد بررسی این  ،انجام شده است 

 مفهوم کارآفرینی  .1

این  است. دالل یا واسطه و شدن متعهد معنی بهگیرد که  می  نشأت   (Entreprendre)فرانسوی  ۀریش از کارآفرینی ۀواژ

از هشد   بررسی متعددی  و مختلف های دیدگاه  از تاکنون که است مفهومی  واژه   از بسیاری  در 70 ۀده اواخر است. 

پیشرفته  از موجی شناختی،جمعیت تغییرات عبارتیبه و جامعه های گرایش  و ها ارزش  در  تغییر  علت به کشورهای 

 کارآفرینی ۀمقول است شده باعث موضوع  این که ای هگونبه  آمدند، وجوده  ب افراد خوداشتغال و کوچک کارهای و کسب

 مطالعه مورد روانشناسی و شناسیهجامع مدیریت، اقتصاد، نظیر علمی های مختلفرشته ۀوسیلهب و متعدد های جنبه  از

 قرار جهان کشورهای  آموزشی محافل توجه مورد بیستم اواخر قرن از که است موضوعی گیرد. کارآفرینی قرار بحث و

بررسی گرفته اولین این که است آن مؤید کارآفرینی ادبیات تاریخ است.   توسط و اقتصادی  های تئوری  در بارواژه 

 (2021  3،سودابی و همکاراناست ) شده علوم های رشته سایر های تئوری  و مکاتب وارد سپس شده ایجاد اقتصاددانان

. 
 : اند ازتشکیل شده است که عبارت  اصلی بخش سه از کارآفرینی (1) تیمونز شکل توسط شدهعرضه  الگوی  به توجه با

 ؛کارآفرین(  سازمان یا )افراد تیم •

 ؛منابع فیزیکی( سایر و فناوری  انسانی، مالی، )منابعمنابع  •

  .یند(آفر این مهم های بخش  از  یکی عنوان )به شناسیفرصت •
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 شکل ) 1(: فرآیند کارآفرینی مدل تیمونز )استیونسون و جاریلو،4 1990( 

 

 کارآفرینی  پیشرفت و  پیدایی سیر .2

 ویژهبیستم به قرن در کارآفرینی و اقتصاد رابطه اوجداد.   نسبت علم اقتصاد به باید را کارآفرینی  اولیه مفاهیم پیدایی

 در دهه مخصوصاً شد، آغاز اقتصادی  مکاتب از کارآفرینی سازی برای مفهوم تالش زیرا است؛ بوده بعد به 1940 دهه از

در   مستمر تورم از جلوگیری  برای  کننده،مصرف تقاضای  شکست مدیریت ۀمشاهد از پس اقتصاددانان میالدی، 1970

 ،1960و   1950 های دهه  ساالنه  درصدی سه  دو وری که بهره  دریافتند کردند. اقتصاددانان توجه کارآفرینی به دهه این

 ، بیشترتقاضا مدیریت  به توجه جای  به شد  مسئله باعث  (. این1996  5،است )بامول رسیده صفر به 1970 دهه در  تقریباً

 کنند؛  توجه داشت، قرار کارآفرینی قلمرو در  که  و خدمات کاالها ۀعرض بر

از )استیارت و   ندعبارت  که  کند ایجاد اصلی  سه منفعت تواندمی جامعه در کارآفرینی داشتند  اعتقاد هانآ درنتیجه

 :( 2008، 6جورت 

 ؛ اقتصادی  رشد افزایش (1

 ؛وری بهره ارتقای  (2

 .جدید خدمات  و محصوالت ها،تکنولوژی  آمدن پدید (3

 ایفا را بسزایی سهم و بوده ثرمؤ بسیار کارآفرینی و تکامل پیشرفت روند در نیز شناسی ه جامع علم اقتصاد، علم از پس

 شک بدون کارآفرینی نهایی و جدی  تکامل و تمرکز، تعمیم ثبات، در نیز مدیریت علم که داشت باور کرده است. باید 

 وجوجست روانشناسی علم در باید را  تکامل کارآفرینی و تعمیم و پیدایی بین  رابط حلقه.  شودمی پیشگامان محسوب از

 
4 Stevenson & Jarillo 
5 Baumol 
6 Steyaert & Hjorth 

 شناسایی فرصت

 تیم

 منابع

 ارتباطات

 رهبری

 خالقیت

 مناسب سازی

وکارکسبطرح   
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 اصل  سه این شد؛ کارآفرینی در ای  و عمده بنیادین تغییرات باعث اصل، سه بررسی با روانشناسی  که علم کرد. جایی

  :(2014، 7از )دروکر  نداعبارت 

 هستند؟  کسانی چه کارآفرینان :همراه است السؤ این با که کارآفرینان شخصیتی های ویژگی (1

 ترند؟ موفق کارآفرینان چرا برخی: است همراه  السؤ این با که کارآفرینان رفتارشناختی (2

 گیرند؟ می  تصمیم چگونه کارآفرینان :است  همراه السؤ این با که کارآفرینانه شناخت (3

 .گرفت نظر  در کارآفرینی وجودی  اصلی فلسفه اجزای  از را علم چهار این مجموع  توانمی رو این از

 کارآفرین  .3

کنند.  می هماهنگ  و ارزیابی ایجاد، را اقتصاد جامعه، یک فرعی و ی اصلیهاتمس سی زیر که هستند کسانی کارآفرینان

 شکل ذهنی به که مایلند دهند. آنانمی نشان انعطاف و نوآوری  خالقیت، ابتکار، خود از  که هستند کسانی کارآفرینان

 روابطی مانند بوروکراتیک روابط برای  را هاییانگارند. کارآفرینان راهمی فرصت یک عنوان یه را تغییرات و بیندیشند

 (. 2018، 8فوس و کالین ) کنندمی ارائه ،است برقرار کارفرمایان و کارکنان میان که

 ند از: اعبارت  کارآفرینان خصوصیات

 مثبتی ثیرتأ تواندمی کار  آن اینکه بر مبنی  گرفته، تئنش  او باور  و  ایده از که کاری  برای  جدیت و  عالقه داشتن (1

 ؛ باشد مردم داشته زندگی بر

 ؛مشتریان و تولیدات بر تمرکز (2

 ؛پذیری مخاطره تمایل به عبارتی به یا کارها  در موفقیت عدم و هاتوقف رغمبه کارها، پیگیری  توانایی  (3

 نتایج با عمل به تخیل و خالقیت فکر، تبدیل با کاروکسب  یک به  ایده یک اجرای  توانایی هوشمندانه، اجرای   (4

 ؛گیری قابل اندازه

 ؛کند رهبری  خوبیبه  را عوامل بتواند و باشد خوبی مدیر باید کارآفرین رهبری: یک و هدایت (5

 سود به تنها  تواندنمی است، دیگران برای  ثروت آفرینش  دنبال به کارآفرین اجتماعی: اگر و فردی  سودجویی (6

 ؛ خود بیاندیشد شخصی منافع و

دارد  بیشتری  توجه آینده به هدف به حصول و  تولید های زمینه شناسایی نگری: برای آینده و  بلندمدت دید (7

 (.92018،و همکاران  رابر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Drucker 
8 Foss & Klein 
9 Reuber et al. 
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 روش تحقیقمراحل  .4

 :کرد ت ؤیرا ر پژوهش حاضرتوان مراحل انجام  ( می1در شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مراحل پژوهش 2شکل ) 

داده  نظریه  روش  به  تحقیق  انجام یک  به برای  استفاده میبنیاد  )منظم(   نحوه  شود.طور گسترده طرح سیستماتیک 

طرح به   1990سال  در  کوربین  و    اشتراس   ۀوسیلبه  طرح  نوع   این  اجرای  است.  شده  داده  شرح  تفصیل 

  کدگذاری   و   محوری   کدگذاری   باز،  کدگذاری   طریق   از  هاداده   تحلیل  مراحل  از  استفاده  بر  بنیادداده   ۀنظری   سیستماتیک

 پردازد.می تکوین حال در نظریه  از  تجسمی تصویر یا منطقی پارادایم ۀعرض به   همچنین  .کید داردأت گزینشی

 :اند ازعبارت مراحل کدگذاری در گراندد تئوری 

 10؛ کدگذاری باز (1

 11؛کدگذاری محوری  (2

 12.کدگذاری انتخابی (3

 
10 Open Coding 
11 Axial Coding 
12 Selective Coding 

 جمع آوری داده های کیفی

های کمی )پرسشنامه(آوری دادهجمع  

های کمیتحلیل داده  

 نتایج مرحله کمی

 تدوین سنجه

 نتایج مرحله کیفی پژوهش

 تحلیل داده های کیفی

آمده از مرحله اول و دومدستهتفسیر نتایج ب  



 156 
  فرینان برترکارآفرینی از دیدگاه  کار آ  هایثر بر فرصتهای مؤمؤلفهپژوهشی علمی در بررسی 

 زاده ، عباس حیدری، سینا نعمتیخشایاری انمپژ 

 

و    هاطبقه  از  ای مجموعه  و  شوندمی  محوری   طبقه  پدیده یا  گیری شکل  باعث   شرایط  این  13:شرایط علی •

 .دهد می  قرار تأثیر تحت را اصلی مقوله که است هایشانویژگی

  تأثیر   تحت  که  هستند   هدفداری   تعامالت  و  هارفتارها، واقعیت  بیانگر  14(:ها و تعامالتراهبردها: )کنش  •

 .شوندمی حاصل  حاکم بستر و گرشرایط مداخله

  شرایط  از  آنها  تمیز  و  شودمی  گفته  بستر  ،گذارندتأثیر می  راهبردها  بر  که  خاصی  شرایط  به15: بستر حاکم •

  . دهدمی  تشکیل  ای متغیرهای زمینه  یا  هاطبقه  مفاهیم،  از  ای مجموعه   را  شرایط  این.  مشکل است  علّی

  را ذیل   مرتبط  بسیار  متغیرهای   اوقات  گاهی.  است  فعال  از متغیرهای   ای مجموعه  علّی  شرایط  مقابل  در

 . کنندمی بندی حاکم طبقه بستر ذیل را کمتر ارتباط با متغیرهایی و علیّ شرایط

از  که  هستند  شرایطی16:گرمداخله شرایط   •   از  ای مجموعه  را  شرایط  این.  شوندمی  متأثر   آنها  راهبردها 

 .  دهندمی تشکیل  واسط و متغیرهای میانجی

 .  آیندمی  وجود  به راهبردها  اتخاذ اثر در  که  پیامدهایی هستند  و نتایج بیانگر  هاطبقه  از برخی 17: پیامدها •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنیان کدگذاری روش داده ۀ(: نحو3شکل ) 

 

 

 

 
13 Casual Conditions 
14 Actions & Interactions 
15 Context 
16 Intervening Conditions 
17 Consequences 

 مقوله 

اصلی  ۀمقوله یا پدید راهبردها  پیامدها  شرایط  علی    

 زمینه 

ای شرایط واسطه  

گذاری بازمقوله های کد  

 ذاري 

محوری گذاری پارادایم کد  

 مقوله 

 

 مقوله 
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 ج عددیی. نتا 5

 اجرای روش تحقیق گزارش خواهد شد: در این بخش نتایج حاصل از  

 کدگذاری باز   : گام  اول 
 

 ت است: ؤی( قابل ر1نتایج حاصل از این مرحله در جدول ) 

 
 (: کدگذاری باز1جدول ) 

 سند مفاهیم کد باز

 آموزش نوشتاری،  . 1

 مهارت شنیداری و

 کالمی  ارتباطات

های  حرف یک کارآفرین به عنوان صاحب یک کسب و کار باید گوش دادن به  . 1

 چراکه اطالعات حاصل از آن بسیار مهم است  ؛ دیگران را یاد بگیرد
 3مصاحبه

 3مصاحبه ثبت افکار به منظور برقراری ارتباط با دیگران 

 2مصاحبه از الزامات است  ها، احساسات و عقایدفرآیند انتقال و تبادل اندیشه 

آموزش مربیگری و   . 2

 گروه هدایت

 2مصاحبه مربی را برای افراد تیم و گروه خود بازی کند ارآفرین باید نقش ک

ای یاری  های شخصی و حرفهدر راستای دستیابی به خواسته کارآفرینانبه  آموزش مربیگری 

 .رساندمی
 2مصاحبه

 1مصاحبه برای افزایش موفقیت افراد در تیم مربیگری

فنی  آموزش مدیریت . 3

 کار  و کسب

تواند  های مختلف، تکیه بر دانش قبلی می وکارکسببا توجه به پیشرفت و نقش تکنولوژی در 

شما و حتی خارج شدن شما از بازار کار شود. بنابر آنچه گفته   وکارکسبمنجر به راکد شدن  

باخبر  ی روز دنیا هاو از تکنولوژی  دهندبسیار ضروری است که افراد دانش خود را بروز   ،شد

 .دارد وکارکسبکه نیاز به آموزش فنی   شوند

 4مصاحبه

تواند جایگزین ارزش عملی تجارب در جهان واقعی باشد، اما دانش و  چیز نمی اگرچه هیچ

ترین ترکیب شامل دانش عملی و  واقع، قدرتمندتواند ارزشمند باشد. در تجربه تئوری نیز می 

ها و دسترسی به مطالعات موردی  فعلی، مفاهیم، ایده های نظری است. یادگیری استراتژی 

 .است وکارکسبگیری در  بهترین راه تصمیم 

 3مصاحبه

توانند در موفقیت افراد  ها میها و بینشو مدیریت، تئوری، توسعه، استراتژی  وکار کسبدنیای 

و نیاز به آموزش   آیدای داشته باشد که این امور از طریق تجربه به دست نمی اهمیت ویژه 

 دارد.

 2مصاحبه

 با آموزش تعامل . 4

کار و روابط   محیط

 اجتماعی 

نیازهای مادی و عاطفی خود را برطرف  تواند کارآفرین میطریق تعامالت و روابط اجتماعی،   از

 .کند
 3مصاحبه

تواند درجهت رشد و  فردی که با همکاران خود روابطی قوی و گسترده برقرار کرده، بهتر می 

 شکلی مطلوب انجام دهد   پیشرفت حرکت کند و وظایف خود را به
 4مصاحبه

  ؛آور استروی در هر کار دیگری زیانروی در ایجاد ارتباط با همکاران نیز مانند زیاده یادهز

  کندای برقرار مفید و سازنده  ۀرابط سایرینبا  دتوانکه چگونه می ندباید بدا کارآفرینبنابراین 

که این مهم با آموزش فرد برطرف   کمک کند او ایرشد و موفقیت شغلی و حرفه که به

 د. شومی

 1مصاحبه

آموزش سازماندهی و   . 5

 فناوری

هر نوع فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در  ضروری اطالعات و ارتباطات، دو ابزار اساسی 

 .پذیر نیستها امکان ها و انسانانزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان
 4مصاحبه

https://www.chetor.com/69657-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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 سند مفاهیم کد باز

های  ها و شبکههای جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاریکارآفرینی در شیوه 

مجازی، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و ... همه و همه گستردگی کارآفرینی در  

 .دهندعصر اطالعات را نشان می

 2مصاحبه

 مدیریتی مهارتهای . 6

 کار  و کسب

و فرصتی که در ذهن دارد، تحقیق کرده و   ایده بارۀک فرد به عنوان کارآفرین ابتدا باید دری

که این نیاز به   اقتصادی را فراهم آورد وکار کسبسپس موجبات تبدیل این ایده و فرصت به 

 مهارت دارد. 

 مصاحبه 

3 

 .هم دارددانش کافی  خود وکارکسب  بارۀ ی خوب، درها یک کارآفرین موفق عالوه بر عادت 
 مصاحبه 

1 

شود، آموزش  موضوعات مهمی که در آکادمی بازار به صورت کامالً جدی دنبال می یکی از 

 و مدیریتی است  وکارکسبی عمومی  هامهارت 

 مصاحبه 

2 

 ی تصمیمهامهارت  . 7

بازاریابی،   گیری،

 حسابداری 

هیچ فردی نمی تواند انکار کند که توانایی در تصمیم گیری،یک مهارت مرکزی است که هر  

 کارآفرینی برای اینکه موفق شود باید آن را دارا باشد.

 مصاحبه 

1 

های  وکارکسبدر دنیای تجارت رقابتی امروز، بازاریابی یک عامل کلیدی در بقا و توسعه  

های کوچک اغلب به سطوح  وکارکسبطوری که مهارت اندك بازاریابی در  کارآفرینی است. به 

 .شودباالتر شکست منجر می های تر عملکرد و ریسک پایین

 مصاحبه 

2 

دانش حسابداری و کارآفرینی با هم رابطه تنگاتنگی دارند و یک حسابدار موفق باید یک 

ۀ  ها و نحوکارآفرین موفق نیز باشد. زیرا در روند یک کارآفرینی موفق باید تمامی حساب 

حسابداری قوی و سنجیده  های با یک مدیریت موفق همچنین یک سری روش هاپرداخت آن 

 .انجام شود تا هیچ گونه مشکلی به وجود نیاید

 مصاحبه 

2 

 های روابطمهارت  . 8

 و فنون کنترل انسانی،

 و ریزیبرنامه  مذاکره،

 اهداف  تعیین

 های نو در نتیجه ارتباطات جهت ابعداع ایده  رفع تضادها و تعارضات، تبادل اطالعات 
 مصاحبه 

3 

ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از  حرفه کارآفرینانبیشتر 

 کنند ای خود را صرف مذاکره می زندگی حرفه 

 مصاحبه 

2 

 ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاکره است بخشی حرفهموفقیت و اثر 
 مصاحبه 

3 

تواند میزان مسئولیت شما در قبال طرح را کنترل کرده  می  ریزی برای طرح کسب وکار رنامهب

 و از اتالف وقت جلوگیری کند

 مصاحبه 

4 

 ی رهبری هامهارت  . 9

 نگر و مدیریت  آینده

 توسعه 

های  ( از ویژگینگری )پیش بینی آیندهنگاری )ساختن آینده( ،آیندهپیشرو بودن ،آینده 

 کارفرینی

 مصاحبه 

2 

 های اقتصادی، با توان رقابت باال در سطح جهانی وکارکسبایجاد و توسعه  
 مصاحبه 

4 

 آموزش مهارتهای  .10

کارآفرینانه  فردی

 درونی،  مانند: کنترل

 نوآوری، پذیری، خطر

 ،  تغییرمحوری

 توانایی و مقاومت

 تغییرات  مدیریت

مند هخلق چیزهای جدید عالق پذیر باشد. به کارآفرین باید نگاه بلندمدت داشته باشد. ریسک 

  به ورود   برای الزم   شرط ها که برخی آنها را به عنوانای از صفت باشد و خالصه، مجموعه 

 د کننمی  تجویز و گیرندمی  نظر  در کارآفرینی دنیای

 مصاحبه 

2 

 است که باید آموزش داده شود   فردیتی مهار و  دانش نیازمند ورود به دنیای کارآفرینی
 مصاحبه 

3 

 زمینه در مشاوره .11

موانع   یا تسهیالت

 درخصوص دولتی

 وکارهاکسب  از برخی

 .است از کارآفرینی حمایت  هایدیگر از سیاست  ها یکیشرکت تاسیس  برای  تسهیالت ارائه 
 مصاحبه 

4 

 قوانین و مقررات بانکی مانند مراحل قانونی برای ارائه تسهیالت بانکی  مشاوره و آموزش
 مصاحبه 

2 
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 سند مفاهیم کد باز

 جهت کارآفرینی  های الزمسازیو زمینه  تسهیالت ارائهآشنایی با 
 مصاحبه 

4 

 ۀزمین در مشاوره .12

از   بهینه ۀاستفاد

 در تکنولوزی

 وکارکسب

 .دارد وکارکسبی اقتصادی و توسعه  هاتکنولوژی تاثیر مهمی روی فعالیت 
 مصاحبه 

4 

ایجاد ارتباط قوی با  و تجارت امروزی، وکارکسبی تکنولوژی روی  هاترین نقشیکی از مهم 

 .مشتری است

 مصاحبه 

3 

 تهیه جهت مشاوره .13

 ی بازاریابی هابرنامه

های مختلف تواند شکاف فوق را به خوبی پوشش داده و دیدگاه می  ی بازاریابیهابرنامه

 بازاریابی، مدیریت و کارآفرینی را یکپارچه نماید

 مصاحبه 

3 

 موارد زمینه در مشاوره .14

 ایران در قانونی

 با مرتبط یهازمینه

 وکار کسب

 به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد کارآفرینیمشاوره 
 مصاحبه 

2 

رآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض،  ف 

 . رودی کارآفرینی به شمار میهااز الزامات فرصت قانون کار

 مصاحبه 

3 

 خدمات ارائه و  مشاوره .15

 ثبت در زمینه حقوقی

 مارك یا  و محصول 

 و روشهای  تجاری

 آن  از محافظت

متحمل    ،اطالعی از مسائل حقوقی برندفراوانی وجود دارند که به علت بیکارآفرینان 

  اند از برند خود در برابر رقبا و سودجویان حفاظت نماینداند و نتوانستههای زیادی شدههزینه

 . که این خود نیاز به آموزش دارد

 مصاحبه 

1 

 یهامشاوره  ارائه .16

مورد   در تخصصی

 ایران  در  مالیاتی قوانین

 نرخ مالیات بر کارآفرینی اثر منفی دارد که باید کارآفرینان از آن آگاهی داشته باشند
 مصاحبه 

4 

 کاهش درنتیجه و  مبادله های هزینه افزایش در صورت عدم شفاف سازی باعث مالیاتی قوانین

 شد  خواهد کارآفرینی و  تولید گذاری،سرمایه میزان

 مصاحبه 

3 

 انواع زمینه در مشاوره .17

 و بیمه کسب خدمات

 ایران  در کار

کنید. تان استفاده میو کارمندان  وکارکسباطمینان حاصل کنید که از یک بیمه مناسب برای  

محل کار و ساختمانی که در آن مستقر هستید هم از یک بیمه خوب استفاده   بارۀحتی در

 .های غیرمترقبه را نداشته باشیدکنید تا مشکالت ناشی از آسیب

 مصاحبه 

2 

 با مرتبط قانونی موارد .18

 هایتعرفه

 وارداتی  کاالهای مورد در  گمرکی

ی  هالذا دانستن مفاد قانونی و تعرفه است؛جدید مرتبط با صادرات یا واردات  وکارکسباگر  

 آن خواهد کرد.  وکارکسبگمرکی کمک شایانی به فرد کارآفرین و در نتیجه 

 مصاحبه 

4 

 با مرتبط قانونی موارد .19

 امر  تسهیل

 خدمات و کاال صادرات 

 قانونی  لذا دانستن موارداست؛  جدید مرتبط با صادرات و یا واردات   وکارکسباگر  

 امر  تسهیل با مرتبط

 آن خواهد کرد. وکارکسبکمک شایانی به فرد کارآفرین و در نتیجه  ،خدمات و کاال صادرات 

 مصاحبه 

4 

تجاری   یهابانک  .20

تسهیالت(   )درقالب

اعتباری،   خطهای

 تجاری  اعتبار

ی اساسی در  هابه عنوان یکی از مولفه هاگر خدمات و عملیات اعتباری بانک 

آفرینی آنها در عرصه اقتصادی مالك ارزیابی و اثربخشی تلقی گردد. تحقق این امر  نقش

 . است و جامعه هدف ها، عقالنی و هم افزائی بانک در گرو تعامل منطقی

 مصاحبه 

3 

با بانک شکل بگیرد   وکارکسباگر درك متقابل بین بانک و متقاضی، کارآفرین و صاحب  

درستی و برابر ماموریت و مسئولیت و اهداف و بازیگران اصلی صحنه اقتصادی به

  بخشی و بازدهی تسهیالت پرداختی و ضمانت مالی وتردید اثر آفرینی کنند، بینقش

 .است  قابل احصاء  وکارکسباعتباری هم برای بانک و هم برای کارآفرین و صاحب  

 مصاحبه 

2 

پشتوانه   به دهندگانوام  .21

 رهنی(  دارایی )وام 

سازند تا وجوهی  می  دهندگان به پشتوانه دارایی، این امکان را برای کارآفرینی فراهم وام 

 بیکار خود قرض بگیرند.های بعضا گذاردن داراییرا از طریق وثیقه

 مصاحبه 

2 

تجهیزات،  کنندهعرضه  .22

 سهام  عمومی عرضه

، رفتن به میان مردم و عمومی  جدید وکارکسبیک  آخرین گام برای نیل به موفقیت در 

 شود اطالق می IPO شدن است که به آن به عرضه عمومی اولیه سهام یا

 مصاحبه 

3 
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توسط  جدید  وکارکسبدعوت به صورت فراخوان عمومی برای خرید سهام یک  

 گیردی تجاری انجام می هایی چون موسسات اعتباری و بانک هاواسطه 

 مصاحبه 

4 

خصوصی،  یهاعرضه  .23

 قرضه  اوراق

  در  مشارکت ٬مدت شامل دریافت وام کوتاه یا بلندبرای کارآفرینی انواع تامین مالی 

  صدور  یا شرکت سهام فروش ٬محصول  خرید  شرط به گذاری سرمایه ٬گذاری  سرمایه

  و غیره انجام  قرضه )البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است ( اوراق

 .گیردمی

 مصاحبه 

3 

 اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص 
 مصاحبه 

3 

 پس و  وام مؤسسات .24

، هاکارگزاری انداز، 

 بیمه  هایشرکت

کنندگان ، اعتبار تجاری، عرضهها ند از: بانک اعبارتترین منابع مالی برای کارآفرین مهم 

ی ها، شرکت های تامین مالی تجاری، موسسات پس انداز و وام، کارگزاری ها تجهیزات، شرکت

 .های دولتی استکمک ی اعتباری، اوراق قرضه، عرضه خصوصی و هابیمه، اتحادیه 

 مصاحبه 

3 

 تأمین یها شرکت .25

 تجاری  -مالی

قرار  کارآفرین های بانکی را در اختیار های تامین مالی تجاری انواع مشابهی از وام شرکت

کارشان، در پرتفوی  گذارند و معموالً ریسک بیشتری را نیز نسبت به رقیبان محافظهمی

 کنند. هایشان تقبل میوام 

 مصاحبه 

3 

 به کارآفرین های تجاریهای اعتباری بسیاری را همانند بانک ها معموالَ گزینهاین شرکت 

ریسک بیشتری است،    ۀهای آنها دربردارندکنند، با وجود این به دلیل اینکه وام پیشنهاد می 

های تجاری درخواست  های تامین مالی تجاری نرخ بهره بیشتری را نسبت به بانک شرکت

 .کنندمی

 ه مصاحب

4 

 کار، فرهنگ  سطح .26

 اخالقی، تعهدات

 کم و کوشی  سخت

 توقعی

 شود می های شخصیتی یک فرد، متبلور هنگ کارآفرینی در سطح خرد در قالب ویژگی 
 مصاحبه 

3 

شوند و افرادی که دارای اینگونه  می فرادی که دارای خمیرمایه کارآفرینی هستند، کارآفرین

 بود  نباشند، به هیچ وجه کارآفرین نخواهندهای طبیعی و شخصیتی ویژگی 

 مصاحبه 

3 

از اهمیت فراوانی  توقعی در کارآفرینی  کم و  کوشیمانند سختعوامل شخصیتی و سبک فردی 

 برخوردار است 

 مصاحبه 

2 

 کشور فیزیکی شرایط  .27

 طبیعی، منابع لحاظ به

جغرافیایی،  شرایط 

 جمعیتی، ترکیب

زیر   انرژی،  قیمت

 مخابراتی  هایساخت

 قیمت جمعیتی، جغرافیایی، ترکیب شرایط  طبیعی، منابع  لحاظ به کشور فیزیکی شرایط 

ترین عوامل یا موانع موثر در اشتغالزایی و  از مهم  توانمخابراتی را می هایساختزیر  انرژی،

 .کرد کارآفرینی معرفی

 مصاحبه 

2 

ها و منابع موجود در  شرایط جغرافیایی و ظرفیترغم فشارهای بین المللی، با توجه به بهایران 

 های دنیا اعم از غربی و شرقی، با مشکالت و موانع کمتری مواجه کشور، نسبت به سایر دولت 

 است 

 مصاحبه 

2 

 نوع تجاری، روابط  .28

مصرفی و   سالیق بازار،

 های ... انتخاب سوژه

 اقتصادی 

ترین عوامل یا  از مهم اقتصادی   های انتخاب سوژهمصرفی و ...  سالیق بازار،  نوع تجاری، روابط 

 کرد موانع موثر در اشتغالزایی و کارآفرینی معرفی 

 مصاحبه 

2 

 پویایی  .29

 ست ی موثر بربروز کارافرینی اهاقابلیت از ی پویا هادیدگاه مبتنی برمنابع و رویکرد قابلیت
 مصاحبه 

1 

تواند به نوآوری و سرانجام  کارآفرینی، میهای پویا و گرایش به -ترکیب دو عامل قابلیت

 عمکرد بهتر شرکت بیانجامد

 مصاحبه 

1 

 دارد   یمستقیم ۀکارآفرینی رابط باپیچیدگی  پیچیدگی .30
 مصاحبه 

4 

 رقابت  شدت .31
مزیت   ی جدید و اعمال نوآوری در کارها باشید. در دنیای امروز، هیچهاهمیشه به دنبال ایده

 .برای مدت زمان طوالنی پایدار نیست رقابتی

 مصاحبه 

3 

https://alikhademoreza.ir/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://alikhademoreza.ir/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C
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 سند مفاهیم کد باز

ها است.  وکارکسبدهی  میزان سود   ۀکنندترین عوامل تعیینمهم یکی از   رقابت بنابراین شدت

باید آمادگی هر چه بیشتر برای مواجهه با شرایط   کارآفرین  به این ترتیب ما به عنوان

 .گوناگون رقابتی را داشته باشیم

 مصاحبه 

2 

 .را خوب بشناسیم ی رقابتیهااستراتژی باید رقابت و
 مصاحبه 

3 

 کرامت  و بخشندگی .32

 اجتماعی  محیط رجوع، ارباب با ارتباط کرامت،  و بخشندگی

 بر موثر ایزمینه از عوامل  ترتیب به همکاران  با ارتباط و پویایی و تحرك قدرت فرهنگی،

 .است کارآفرینی

 مصاحبه 

4 

 صنعت  ویژگیهای .33

 شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت
 مصاحبه 

1 

 فاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعتت
 مصاحبه 

4 

 ی کارآفرینان در صنعت هاررسی و تطبیق ویژگیب
 مصاحبه 

2 

به   هاتوجه رسانه .34

 کارآفرینی

سازی از شیوه مخصوص و مدل ذاتی  ها به جهت همان خاصیت تبلیغی و فرهنگ سانهر

چاپی، تلویزیونی و مطبوعاتی( نقش بسزایی  های دیداری، شنیداری و  خودشان )خصوصاً رسانه

 دارند  در ترویج فرهنگ کارآفرینی

 مصاحبه 

2 

 .ها هستندترین راه برای بسط و ترویج فرهنگ کارآفرینی، رسانهترین و مهم اصلی 
 مصاحبه 

4 

 محصوالت برای تقاضا .35

 جدید

 برای و تقاضا  های آنهاها نوآوری وکارکسبهای موفق از دیگر  وکار کسبترین راز موفقیت مهم 

 .ستا  جدید محصوالت

 مصاحبه 

3 

 انداز م چش ماموریت .36

 محور 

ی هوش سازمانی بر  هاترین مولفه عنوان یکی از مهم انداز استراتژیک بهبررسی تاثیر چشم  

 ی کارآفرینیهاترین مولفهعنوان یکی از مهم هکارآفرینی ب

 مصاحبه 

1 

تالطم تجارت و کارآفرینی همچون دریایی ست که گاه آرام و گاه نا آرام است و تنها  مسیر پر 

 .توان وصل شدمی با یک طناب به آن سوی این دریا 

 مصاحبه 

2 

 رقابتی  یهاتاکتیک  .37

یافته و در  کارآفرینی به عنوان محرکی جهت دستیابی به مزیت رقابتی در کشورهای توسعه 

 کندحال توسعه عمل می

 مصاحبه 

1 

  هاعنوان عاملی جهت تبدیل فرصتو مدیریت استراتژیک به  هاکارآفرینی، به شناسایی فرصت

 شود می  رقابتی دركبه مزیت 

 مصاحبه 

2 

 و ارزشها ویژگیها، .38

 رهبران  رفتار

 استراتژیک 

 استراتژیک از عوامل مهم در کارآفرینی است  رهبران  رفتار و هاارزش  ها،ویژگی 
 مصاحبه 

3 

 کارآفرینانه نگرش  .39

 .رودمی شمار  به  کننده برای اقدامات کارآفرینانهنگرش، بهترین وسیله و توصیف 

 

 مصاحبه 

2 

 . گرددمی کارآفرینی زمینه در  بیشتر یهافعالیت  به منجر خاص  هاینگرش  داشتن
 مصاحبه 

3 

 کارآفرینانه  رفتار .40

 .گیری از خالقیت و نوآوری استرفتار کارآفرینانه حاصل تمایل به تغییر وضع موجود با بهره 
 مصاحبه 

2 

منابع نوآورانه برای شناسایی و پیگیری استفاده از ترکیبات موجب فتار کارآفرینی ر

 .ستهافرصت

 مصاحبه 

4 

http://www.modirinfo.com/video/4/33/
http://www.modirinfo.com/video/4/33/
http://www.modirinfo.com/video/4/33/
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 هایمهارت  و ظرفیت .41

 کارآفرینانه 
 عامل مهمی در کارآفرینی است  پذیری اوظرفیت کارآفرین برای انجام کار و قدرت ریسک 

 مصاحبه 

2 

بینی بر پایه  خوش .42

 خودکارایی 

لذا   ؛خوبی بهره بگیردرو بهی پیش هافرصت تواند از نمی ،ای که دستخوش بدبینی باشدجامعه 

 فرینی استآخوش بینی از عوامل موثر در کار

 مصاحبه 

3 

یی یعنی عوامل موثر در  آیعنی خودکار اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفق شدن

 کارافرینی است 

 مصاحبه 

4 

 طلبی قتوفی .43

برای پیدا کردن راه حل مشکالت،  یی را دوست دارند که ها، موقعیت طلب کارآفرینان توفیق

 .شخصاً مسئولیت داشته باشند
 مصاحبه 

2 

اغلب تا زمانی که کار با کامیابی به پایان برسد، کامال شیفته و مجذوب آن کارند و به کارهای  

ندارند و تا زمانی که تمام تالش خود   آنان نیمه تمام گذاشتن کار را دوست پردازند.دیگر نمی 

 .کنندنگیرند، رضایت خاطر پیدا نمی را به کار 

 مصاحبه 

3 

 تجارت  پذیریک ریس .44

 جدید

 پذیری است داشتن روحیه ریسک  کارآفرینی ترین الزمهمهم 
 مصاحبه 

3 

پذیرتری  ریسک شود ماهیت که نوعی آفرینش و ابداع محسوب می ارآفرینی به سبب اینک

 خواهد داشت 

 مصاحبه 

2 

دهد تا ضمن تجربه شرایط و موقعیتهای مختلف  ریسک پذیری این امکان را به کارآفرینان می 

 .ایدکم به خود ثابت کنید که تالشتان را کرده دست 

 مصاحبه 

3 

 انگیزه  .45

 ی الزم برای تبدیل شدن افراد به کارآفرین است ها گام ی کارآفرینیهاانگیزه 
 مصاحبه 

3 

راند که بتوانند عمل  می است که آنها را به نحوی پیش کارآفرین ای در انگیزه، نیروی محرکه

 .کنند

 مصاحبه 

2 

 .شوندمی عوامل متعددی مواجه شده اند که باعث ایجاد انگیزه برای کارآفرینی
 مصاحبه 

4 

 اختصاص زمان میزان .46

 خالق تفکر به یافته

عنوان عامل اصلی  هکارآفرین ب توان درمی  خالقیت در فکر کردن را تفکر خالق یا همان  

 بهبود بخشید و حتی پرورش داد کارآفرینی 

 مصاحبه 

4 

بایستی مدت زمان مشخصی را در هر روز به   ،برای آنکه به یک تفکر خالق برسد کارآفرین

 مکان هم  .است  معموال اوایل صبح بهترین زمان برای فکرکردن  .فکرکردن اختصاص دهد

یک مکان آرام برای فکر   کارآفرینبنابراین  .تواند در میزان خالقیت فکر تاثیر داشته باشدمی

 . کردن خود مهیا کند

 مصاحبه 

3 

 در خود به اطمینان .47

 کسب یها ایده ایجاد

 وکار

کند، آیا شما قابل اجراست، آیا نیازی را از کسی برطرف می باید اطمینان حاصل کنید که ایده

 .گیردمورد استقبال قرار می

 مصاحبه 

2 

خودکار   احساس  .48

 شده  ادراك آمدی

 . شده است کارآفرینی فرایندهای از  بهتری درك ایجاد به خودکارآمدی، منجر
 مصاحبه 

2 

 نوآورانه رفتارهای بروز  کارآفرینانه و قصد تعیین در کلیدی عامل یک  خودکارآمدی کارآفرینانه

 آید می  شمار  به

 مصاحبه 

3 

 خود از کارآفرینانه رفتار یک  یا کند را ایجاد وکارکسب یک  تواندمی  هنگامی تنها فرد یک 

 . باشد خود یهاقابلیت  و هاتوانایی از مناسبی تصور  و باال  خودکارآمدی  دارای دهد که نشان

 مصاحبه 

4 

 خالقیت .49
 . خالقیت عامل اصلی موفقیت کارآفرینان است

 مصاحبه 

3 

 مصاحبه  . است یکی از تمایزهای کارآفرینان موفق، خالقیت

https://www.movafaghsho.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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3 

پیدا کردن یک جریان درآمد که تا حد زیادی با   بارۀکارآفرینان خالق و نوآور هستند؛ آنها در 

 زده هستندهیجان  ،شور و شوقشان مطابقت داشته باشد

 مصاحبه 

3 

 وجوی منظم جست .50

 هافرصت

 . ترین مرحله در کارآفرینی استعنوان اولین و مهم تشخیص فرصت به
 مصاحبه 

3 

کارآفرینانه در مقایسه با تری بر تشخیص فرصت پیوندهای ضعیف اجتماعی تأثیر بیش

 .پیوندهای قوی دارند 

 مصاحبه 

4 

 کارآفرینانه شیاریوه .51

و هوشیاری کارآفرینانه از   بدون جستجو برای آنها وکارکسبی  هاتوانایی برای توجه به فرصت

 عوامل موثر بر کارآفرینی است 

 مصاحبه 

2 

 . جذاب هستند وکارکسبهوشیاری کارآفرینانه برای توضیح شناسایی فرصت  
 مصاحبه 

3 

 .گردد می نوآوری موجب تشویق و انگیزه کارآفرینان از  تجلیل نوآوری  از  تجلیل .52
 مصاحبه 

4 

 کارآفرینی است  بر رفتارهای کارآفرین یکی از عوامل مهمتعهد احساسی  احساسی  تعهد .53
 مصاحبه 

4 

 یادگیری کارآفرینانه .54

 کارآفرینان برای رسیدن به آگاهی، کسب منابع و مدیریت باید در امر یادگیری شرکت کنند
 مصاحبه 

4 

نیاز یند مستمر که توسعه و گسترش دانش و علم مورد آعنوان یک فریادگیری کارآفرینانه به

 است  برای شروع موفق یک فعالیت

 مصاحبه 

3 

منزلت اجتماعی   .55

 کارآفرینان 

ای  منزلت اجتماعی کارآفرینان باید به گونهدر کارآفرینی بسیار موثر است.  منزلت اجتماعی

 ارتقا یابد که رسیدن به این عنوان یک ارزش تلقی شود 

 مصاحبه 

4 

  آنها منزلت اجتماعیبرای  رود و باید بستریکارآفرینی، موتور محرك توسعه به شمار می

 .های عظیم توسعه را به حرکت دربیاورندتا کارآفرینان چرخ  گرددفراهم 

 مصاحبه 

3 

 .کنندمی  آینده تمرکز کارآفرینان واقعی بر  آینده بر  تمرکز .56
 مصاحبه 

1 

 ی دانش اولیه .57

 عال مورد و  تخصصی

 فرد ی قه

و موثر در   کارآفرینانه یهاشایستگی   ها و فرد از شاخص  قۀموردعال و تخصصی ۀ دانش اولی

 کارآفرینی است 

 مصاحبه 

2 

 طور  به که دانشی .58

 زمان با گذر با و  ساالنه

 کاری در کارکردن

 کند می کسب معلوم

 و تخصصی ی  اولیه دانش نخست کارآفرینی بسیار مهم است: یندآفر در اولیه دانش نوع دو

 ات معلوم کاری در کارکردن با زمان گذر  با و ساالنه  طور به که دانشی دیگری و فرد ۀق موردعال 

 .کند می کسب

 مصاحبه 

1 

 تبدیل شود  بالقوه بازار در وکارکسب تجاری فرصت  تواند به یک می  دانش اولیه بازار  اولیه بازار  دانش .59
 مصاحبه 

3 

 یهاراه  اولیه دانش .60

 بازار نیازهای برآوردن

شناخت نیاز بازار و  گر از عوامل موثر در کارآفرینی دانش اولیه فرد کارآفرین در زمینه ی یکی د

 الب کارآفرینی خواهد بود ق ن آن در دسپس تالش برای برآور

 مصاحبه 

3 

 ی اولیه دانش .61

 مشتریان  مشکالت

 مشتریان بازار و حل مشکالت و  اقتصاد وضع بینی پیش کارآفرین باید در خصوص قدرت

 را داشته باشد اولیه دانش 

 مصاحبه 

3 

 کارآفرین و رؤیاهای .62

 شناسایی در آن نقش

 فرصت

 فرصت خواهد شد  شناسایی باعث  کارآفرین رؤیاهای
 مصاحبه 

3 
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 ۀاندیش  و بیکاری نقش .63

 شناسایی آن در از فرار

 فرصت

 فرصت و کارآفرینی بسیار موثر خواهد بود  شناسایی آن در  از فرارۀ اندیش  و بیکاری نقش
 مصاحبه 

2 

 و گذشته یهاشکست  .64

 ناگوار  حوادث

ی  هابرنده در شناسایی فرصتعنوان نیروی پیشه ناگوار ب حوادث و گذشته یهاشکست 

 کارآفرینی است 

 مصاحبه 

2 

 و  دوستان نقش .65

 نزدیکان 

تواند مانند عوامل ژنتیکی به کودك منتقل شود، اما خانواده و دوستان و  می با اینکه خالقیت 

کودکانشان به این منظور که او  خصوص پدر و مادر با داشتن یک تصویر ذهنی از آینده به

 .بتواند در آینده به دستاوردهای خالق برسد، بسیار موثر است

 مصاحبه 

1 

 ی رسمیهانقش گروه .66

شبکه اجتماعی خود از   ی رسمی درهاگروه در مرحله تشخیص و فرصت، کارآفرینان از طریق 

باعث   هاروابط موجود در شبکهی اطالعات متنوع برخوردار شده و استفاده از هامزایای جریان 

 . شودمی ی تشخیص داده هاافزایش تعداد فرصت

 مصاحبه 

1 

 ضعیف یهاگره نقش .67

 قوی  و

پیوندهای قوی میان دوستان نزدیک و پیوندهای ضعیف روابط میان افراد با دیگر اعضای  

 . شودمی  ( از عوامل موثر در کارآفرینی تلقیدوستان نگروه)مانند دوستا

 مصاحبه 

1 

 فرصت به اعتقاد .68

 شناسی

های کارآفرینانه به اندازۀ کافی سود کارآفرینانه را  ارآفرین باید اعتقاد داشته باشد که فرصتک

 .های فرصت داردبرای پوشش سایر هزینه

 مصاحبه 

4 

 شناخت در  بالقوه  توان .69

 فرصت
 . است شده حاصل شرایط تغییر از که جدید چیز خلق برای  بالقوه  عامل

 مصاحبه 

3 

 های جدید جستجو و یافتن فرصتعالقه  جستجو  به عالقه .70
 مصاحبه 

3 

 در  ایده  پیدا کردن .71

 غیر  یهافعالیت

 وکار  کسب با مرتبط

 ی کارآفرینی جدید کشف کرد هاتوان فرصت می  وکار کسب با غیرمرتبط  یها گاهی در فعالیت
 مصاحبه 

2 

 موفقیت میزان .72

 هرکارآفرین است موفقیت رویای 
 مصاحبه 

2 

 رویای موفقیت چیزی نیست که به راحتی دست از سر شما بردارد 
 مصاحبه 

2 

 با فرصت ارتباط .73

 کارآفرین وکارکسب

ای در ایجاد اشتغال و رونق تولید در شرایط  های زنجیره وکارکسبجربه نشان داده است که ت

رو  ی پیش هااهمیت ارتباط کارآفرینان با فرصتله ئکنونی اقتصاد نقش مؤثری دارند و این مس

 .سازد می را دوچندان 

 مصاحبه 

2 

 درآمد  کسب .74
پراکنند و طعم میوه اشتغال، افزایش درآمد، استانداردهای  کارآفرینان بذر توسعه صنعتی را می 

 .چشانندبهتر برای زندگی و رشد اقتصادی جامعه را به مردم می 

 مصاحبه 

2 

 و استقالل کسب .75

 رضایت احساس 

 شخصی 

کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و باارزش است که با رسیدن به رضایت فردی و مالی و   

 .رسدمی  استقالل به ثمر 

 مصاحبه 

2 

 .آیدمی در کارآفرینی، رضایت شخصی از استقالل کاری به وجود 
 مصاحبه 

4 

 نفس اعتمادبه افزایش .76

 شروع منظور به

 جدید کارآفرینی

دانیم و  مستلزم دو عامل است: یکی اعتماد به نفس برای آموختن چیزهایی که نمی کارآفرینی 

 .دوم شجاعت برای رویارویی با شکست

 مصاحبه 

3 

 .ی خود دست یابیدهاترین نیازها و هدف توانید به عمیق اعتماد دارید می  کارآفرینی یعنی
 مصاحبه 

3 

 ثروت  تولید .77
که خود موجب بسترسازی هر چه بیشتر  کارخانه تبدیل ایده به ثروت یعنی کارآفرینی

 کارآفرینی خواهد شد

 مصاحبه 

4 
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 گردد می میسر تولید ثروت از طریق کارآفرینی  از طرفی 

 

 مصاحبه 

4 

امنیت شغلی و   افزایش .78

 وکارکسببهبود محیط  

 ، امنیت شغلی است کارآفرینی وکارکسبالزمه بهبود فضای  
 مصاحبه 

4 

 .یابدبهبود نمی  وکارکسبفضای   ،تا زمانی که امنیت شغلی نیروهای کار حفظ نشود
 مصاحبه 

3 

 یهاارزش  ایجاد .79

 نوظهور و ارتقاء نوآوری
 سازد می را فرآهم  توسعه کارآفرینیموجبات  ارتقای سطح فناوریو    افزایش نوآوری

 مصاحبه 

1 

 سازد می را فرآهم  توسعه کارآفرینیموجبات  ارتقای سطح فناوریو    افزایش نوآوری فناوری  توسعۀ .80
 مصاحبه 

1 

 تسهیل صدور مجوزها .81
 مندی و تسریع روند اداری صدور مجوزها شفافیت، ضابطه

 مصاحبه 

1 

هزار  خوان و هزار حرف و حدیث! دو    7حرفی اما در باطن دارای   4کلمه ای در ظاهر مجوز 

میلیون کارمند دولت و یک نظام دیوان ساالر تمام عیار؛ ما حصل این    5تا  4نوع مجوز، 

ترین اولویت کنونی دولت و  مجموعه، سرگردانی کارآفرینی است که در جهت تحقق مهم 

 .داردمی کشور یعنی اشتغال گام بر 

 مصاحبه 

1 

تسهیل شرایط اخذ وام   .82

 و تسهیالت
 اعتبارات مناسب اعطای تسهیالت و 

 مصاحبه 

2 

 اصالح ساختار مالیاتی .83
 ت و معافیت مالیاتییسواد، شفاف 

 مصاحبه 

2 

های مستقیمحمایت از بخش اشتغال و کارآفرینی با اصالح قانون مالیات   
 مصاحبه 

2 

 زمینه حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرین  اصالح مالیاتی در
 مصاحبه 

3 

  و  سازیهب سیستم .84

 کارآفرینانه  بالندگی

 آفرینانه ر کا سازیظرفیت
 مصاحبه 

2 

 وسیع  یهاکاربرد  با مداوم و مستمر  آموزش 
 مصاحبه 

3 

 شخصیتی بین هایمهارت  انتقال
 مصاحبه 

2 

 خالق تفکر فنون انتقال
 مصاحبه 

3 

 آفرینانه  کار رفتار از  ناشی نقش تعارض  کاهش
 مصاحبه 

1 

 جبران خدمت  .85

ها انرژی و استمرار  های آن نوآوری و خالقیت کارآفرینان بوده و به تالش ۀ انگیزش جوهر

 .بخشدمی

 مصاحبه 

4 

 کارآفرینانمالی مثال از سمت دولت برای   یها بیرونی، مشوق یهاپاداش  و هاانگیزه  ترینرایج 

 زندگی هاآن دریافت با  بلکه فرد ندارند، مادی وضعیت در تاثیری غیرنقدی یهایا پاداش  است 

 .شودمی ترمطلوب  او  کاری

 مصاحبه 

3 

مدیریت عملکرد   .86

 شایستگی محور 

محور در جهت  د شایستگی ااز ابع پذیری، عدالت و جامعیتنگری، انعطاف شایستگی، آینده

 انگیزه کارآفرینی افراد است افزایش  

 مصاحبه 

1 

https://www.mehrnews.com/news/3987103/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/3987103/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/3987103/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85


 166 
  فرینان برترکارآفرینی از دیدگاه  کار آ  هایثر بر فرصتهای مؤمؤلفهپژوهشی علمی در بررسی 

 زاده ، عباس حیدری، سینا نعمتیخشایاری انمپژ 

 

 سند مفاهیم کد باز

جمله عوامل زیربنایی تاثیرگذار بر عملکرد کارآفرینانه است و تفاوت در شایستگی  شایستگی از 

 افراد، منجر به تفاوت در عملکرد آنها خواهد شد. 

 مصاحبه 

2 

 جایگزینی راهبردهای .87

توسعه   و واردات 

 صادرات 

جایگزینی واردات در توسعه صنعتی کشورها و کارکردهای  با توجه به نقش توسعه صادرات و 

های نوآور در این حوزه، این افراد را به یک عامل مهم در رشد و توسعه  فرد کارآفرینمنحصربه

 .اقتصادی بدل کرده است

 مصاحبه 

4 

 فناوری .88

با پیشرفت روزافزون فناوری و تکنولوژی در سراسر دنیا، ارتباط کارآفرینی و تکنولوژی به  

رود و در دهه  می ی کلیدی این پدیده به شمار هایکدیگر گره خورده و تکنولوژی یکی از حوزه 

 .اخیر تکنولوژی توانسته تاثیرات مثبتی بر کارآفرینی و فرایندهای آن بگذارد

 مصاحبه 

4 

تنها ی تکنولوژی و فناورانه دارند، نهها وکارهایی که زیرساخت ی کارآفرینانه و کسبهافعالیت

وکار بلکه ورود به بازار رقابت و افزایش تقاضا و  ی کسبهاموجب شناسایی بهتر فرصت 

 مشتریان در بازار را نیز در پی خواهند داشت

 مصاحبه 

2 

 محیط نهادی  .89
 و تولیدکنندگان که بود این ، بود مهم  خیلی و کرده را مشغول ما  ذهن که مواردی  از دیگر یکی

 .بودند مواجه مواد اولیه واردات به نیاز زمان در قوانین زیاد  تغییر مشکل صنعت گران، با 

 مصاحبه 

4 

 تحریم .90

 

 ها به فرصت با کارآفرینی و خالقیت تبدیل تهدیدها و تحریم

 

 مصاحبه 

3 

در ایران و با عنایت به اهداف اقتصاد مقاومتی که در شرایط   وکارکسببرای توسعه محیط  

باید از تمامی   کارآفرینیتحریم و تهدیدهای امریکا به وجود آمده است برای رشد و توسعه 

 .بردبهای بخش دولتی و غیردولتی )خصوصی( بهره کامل ها و توانمندی منابع، ظرفیت 

 مصاحبه 

3 

 نرخ ارز  .91

 .آوردمی  موجبات کاهش کارآفرینی را فرآهم ارز  نرخ ثباتیبی 
 مصاحبه 

4 

 . شودمی  نآ از ناشی اقتصادی ثباتیبی سببارز   نرخ ثباتیبی
 مصاحبه 

4 

 

 گام دوم: کدگذاری محوری

ها، اطالعات را به  مقولهتا با برقراری پیوند بین  شوندمیباز انجام   گذاری کُد پس از  که هاییرویه عبارت است از سلسله

 ( گردآوری شده است.2نتایج این گام در جدول شماره )  مرتبط سازند. یکدیگرجدیدی با  های شیوه

 (: کدگذاری محوری2جدول ) 

 کدهای باز  مقوله
دفعات  

 تکرار 

ی ها آموزش مهارت  . 1

 کارآفرینی

 3 کالمی  ارتباطات مهارت شنیداری و آموزش نوشتاری،  . 1

 5 گروه آموزش مربیگری و هدایت . 2

 3 کار  و فنی کسب آموزش مدیریت . 3

 3 کار و روابط اجتماعی  محیط با آموزش تعامل . 4

 4 آموزش سازماندهی و فناوری  . 5

 3 کار  و کسب مدیریتی  هایمهارت  . 6

 3 تولید  حسابداری، مالی، امور بازاریابی، مدیریت، گیری،ی تصمیم هامهارت  . 7

http://www.kayhan.ir/fa/news/141492/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
http://www.kayhan.ir/fa/news/141492/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
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 کدهای باز  مقوله
دفعات  

 تکرار 

 4 اهداف  تعیین و ریزیبرنامه  مذاکره، و فنون کنترل انسانی، ی روابطهامهارت  . 8

 2 توسعه  نگر و مدیریت هآیند ی رهبری هامهارت  . 9

 نوآوری، پذیری، رخط  درونی، کارآفرینانه مانند کنترل فردی هایآموزش مهارت  .10

 تغییرات  مدیریت  توانایی و مقاومت ،تغییرمحوری
5 

 مشاوره  . 2

 4 وکارها  کسب  از برخی  خصوص در موانع دولتی یا تسهیالت زمینه در مشاوره .11

 6 وکار  کسب در  از تکنولوزی بهینه استفاده زمینه در مشاوره .12

 1 ی بازاریابی هابرنامه تهیه جهت مشاوره .13

 2 وکار  کسب با مرتبط یهازمینه ایران در قانونی موارد زمینه در مشاوره .14

 و روشهای تجاری مارك یا و محصول ثبت در زمینه حقوقی خدمات ارائه و  مشاوره .15

 آن  از محافظت
1 

 2 ایران  در  مالیاتی مورد قوانین در تخصصی یهامشاوره  ارائه .16

 2 ایران  در کار و بیمه کسب خدمات انواع زمینه در مشاوره .17

 1 وارداتی  کاالهای  مورد  در ی گمرکی هاتعرفه با مرتبط قانونی موارد .18

 2 خدمات  و  کاال امر صادرات تسهیل با مرتبط قانونی موارد .19

 مالی  منابع تأمین . 3

 2 تجاری اعتباری، اعتبار تسهیالت( خطهای تجاری )درقالب یهابانک  .20

 1 رهنی( پشتوانه دارایی )وام  به دهندگان وام  .21

 4 سهام  عمومی تجهیزات، عرضه کننده عرضه .22

 4 قرضه  خصوصی، اوراق یهاعرضه  .23

 9 بیمه های، شرکتهاانداز، کارگزاری پس  و  وام مؤسسات .24

 2 تجاری  -مالی تأمین یها شرکت .25

 اساسی یها زیرساخت  . 4

  -اقتصادی  - )فرهنگی

 تجاری(  -فیزیکی

 5 توقعی کم و  کوشیسخت اخالقی، تعهدات  کار، فرهنگ  سطح .26

 جمعیتی، جغرافیایی، ترکیب شرایط  طبیعی، منابع  لحاظ به کشور فیزیکی شرایط  .27

 مخابراتی  هایزیر ساخت انرژی،  قیمت
4 

 1 اقتصادی  های مصرفی و ... انتخاب سوژه سالیق بازار،  نوع تجاری، روابط  .28

 عوامل محیطی  . 5

 2 پویایی  .29

 1 پیچیدگی .30

 3 رقابت  شدت .31

 1 کرامت  و بخشندگی .32

 3 صنعت هایویژگی  .33

 2 به کارآفرینی هاتوجه رسانه .34

 1 جدید  محصوالت برای تقاضا .35

 عوامل استراتژیک  . 6

 2 محور  انداز چشم  ماموریت .36

 7 رقابتی  یهاتاکتیک  .37

 3 استراتژیک  رهبران  رفتار و هاارزش  ها،ویژگی  .38

عوامل فردی   . 7

 های شخصیتی()ویژگی 

 6 کارآفرینانه نگرش  .39

 2 کارآفرینانه  رفتار .40

 3 کارآفرینانه هایمهارت  و ظرفیت .41

 3 بینی بر پایه خودکارایی خوش .42

 3 طلبی  توفیق .43

 2 جدید  تجارت  پذیریریسک  .44
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 کدهای باز  مقوله
دفعات  

 تکرار 

 2 انگیزه  .45

 5 خالق تفکر به یافتهاختصاص  زمان میزان .46

 1 وکار  کسب یهاایده  ایجاد در خود به اطمینان .47

 3 شده  ادراك آمدیخودکار  احساس  .48

 3 خالقیت .49

 2 ها فرصت وجوی منظم جست .50

 2 کارآفرینانه شیاریوه .51

 عوامل فرهنگی  . 8

 1 نوآوری  از  تجلیل .52

 1 احساسی  تعهد .53

 5 کارآفرینانه یادگیری .54

 2 منزلت اجتماعی کارآفرینان  .55

 3 آینده بر  تمرکز .56

 دانش اولیه  . 9

 7 فرد  ۀموردعالق  و تخصصی ۀ دانش اولی .57

 2 کندمی  کسب معلوم کاری در کارکردن زمان با گذر با  و ساالنه طور  به که دانشی .58

 5 بازار  ۀاولی دانش .59

 4 بازار  نیازهای برآوردن  یهاراه ۀ اولی دانش .60

 9 مشتریان مشکالتۀ اولی دانش .61

 برنده پیش نیروهای .10

 7 فرصت شناسایی در آن نقش کارآفرین و رؤیاهای .62

 1 فرصت  شناسایی آن در  از فرار ۀیش اند و بیکاری نقش .63

 2 ناگوار  حوادث و گذشته یهاشکست  .64

 های اجتماعی شبکه .11

 3 نزدیکان و  دوستان نقش .65

 5 رسمی یهاگروه نقش .66

 4 قوی  و ضعیف یهاگره نقش .67

 هوشیاری کارآفرینی  .12

 7 شناسیفرصت  به اعتقاد .68

 2 فرصت شناخت در  بالقوه  توان .69

 1 جستجو  به عالقه .70

 9 وکار  کسب با مرتبطغیر  یهافعالیت  در  ایده  پیدا کردن .71

 4 موفقیت میزان .72

 1 کارآفرین  وکارکسب با فرصت ارتباط .73

 پیامدهای فردی  .13

 4 درآمد  کسب .74

 3 شخصی رضایت احساس و استقالل کسب .75

 5 جدید کارآفرینی شروع  منظور به نفس اعتمادبه افزایش .76

 پیامدهای کالن .14

 6 ثروت  تولید .77

 8 وکارکسبامنیت شغلی و بهبود محیط   افزایش .78

 2 نوظهور و ارتقاء نوآوری  یهاارزش  ایجاد .79

 3 فناوری  توسعۀ .80

 اصالح قوانین و مقررات  .15

 9 تسهیل صدور مجوزها .81

 4 تسهیل شرایط اخذ وام و تسهیالت  .82

 1 اصالح ساختار مالیاتی .83
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 کدهای باز  مقوله
دفعات  

 تکرار 

ظرفیت سازی و   .16

توانمندسازی  

 کارآفرینانه 

 3 کارآفرینانه  بالندگی و  سازیبه سیستم .84

نظام انگیزش   .17

 کارآفرینانه 

 2 جبران خدمت  .85

 1 مدیریت عملکرد شایستگی محور  .86

 تسهیل عمومی  شرایط  .18

 گر

 1 توسعه صادرات  و  واردات جایگزینی راهبردهای .87

 6 فناوری .88

 عمومی  شرایط  .19

 محدودکننده

 5 محیط نهادی  .89

 7 تحریم .90

 2 نرخ ارز  .91

 مقوله 19 قالب در باز کد 91 دشومی مشاهده.  است  شده داده نشان باال جدول در محوری  کدگذاری  از حاصل نتایج

 :اندشده  بندی هدست ذیل شرح به

 - اقتصادی   -فرهنگی)  اساسی  ی ها زیرساخت(  4  مالی  منابع  تأمین(  3  ؛مشاوره(  2   ؛کارآفرینی  های مهارت  آموزش (  1

 عوامل ( 8  ؛(شخصیتی  های ویژگی)  فردی   عوامل(  7  ؛ استراتژیک  عوامل(  6  ؛محیطی  عوامل(  5  ؛(تجاری   -فیزیکی

(  13  ؛ کارآفرینی  هوشیاری (  12  ؛اجتماعی  های شبکه(  11  ؛برندهپیش   نیروهای (  10  ؛اولیه  دانش(  9  ؛فرهنگی

 ؛کارآفرینانه  توانمندسازی   و   سازی ظرفیت(  16  ؛مقررات  و  قوانین  اصالح(  15  ؛کالن  پیامدهای (14  ؛فردی   پیامدهای 

 .محدودکننده عمومی شرایط( 19 ؛ گرتسهیل عمومی شرایط( 18  ؛کارآفرینانه انگیزش نظام( 17

 گزینشی  گذاری گام سوم: کد

 ۀارائ به  منجر نهایتدر  که گیرندمی قرار  طبقه یک در یکدیگر با مرتبط موارد تئوری، گراندد روش از  مرحله این در

 : است زیر قرار به آن نتایج که شودمی تجربی های داده  از برخاسته مدل یک
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 (: مدل پارادیمی پژوهش 4شکل )

 گیری نتیجه

  و  کنندهایجاد ای گونههب یا  است ثیرگذارأت محوری  پدیده  بر  مستقیماً که است مقوالت از مواردی  شامل علی، شرایط

 نتایج .کرد پیدا را آنها ،حوادث بازبینی و  هاداده  به منظم  نگاهی با توانمی اغلب که هستند پدیده این دهندهتوسعه

برنده و  که آموزش، مشاوره، منابع مالی، دانش، عوامل فردی، عوامل استراتژیک، نیروهای پیش  داد نشان آمده،دستهب

 اصلی پدیده همان محوری، مقوله  .باشدهای کارآفرینی  فرصت  بر ثرؤم  علی شرایط از تواندیمهوشیاری کارآفرینی  

 تمام که است فرایندی  محور  و اساس. این پدیده  است ی کارآفرینیهاشناسایی فرصت   یعنی پژوهش این نظرمورد 

 پدیده  این بر ثیرگذارأت عوامل از توانمی تحقیق های یافته  به توجه با و اندهشد داده ربط آن به دیگر اصلی های مقوله

در این پژوهش مقوله    .گفت سخن  راهبردها این از حاصل نتایج  و پیامدهای  ادامه در و  آن از آمده ب راهبردهایی و

 همان راهبردها،  در نظر گرفته شده است.نانه و نظام انگیزش کارآفرینانه  سازی و توانمندسازی کارآفرییت محوری ظرف

 از استفاده با و شده انتخاب هدفمندی  شکل به شوند،می ارائه محوری  پدیده یا مقوله به پاسخ در که هستند  اقداماتی

 از بیشصالح قوانین و مقررات    به پژوهش این  شوندگانمصاحبه.  پوشاند  عمل ۀجام محوری  پدیده به توانمی آنها

 کنند  کنترل را آنها توانندنمی کارآفرینان    که هستند خاصی عوامل کلی طور هب ای،زمینه شرایط  .نمودند اشاره سایرین

  - )فرهنگی اساسی های زیرساخت بیشتر هاه مصاحب  طی عوامل  این با رابطه درد.  هستن ثرأمت بستر آن از ما  راهبردهای  اما

 گر،مداخله شرایط  .است  شده کیدأت  ، عوامل محیطی و عوامل فرهنگیهای اجتماعیتجاری(، شبکه -فیزیکی  -اقتصادی 

 اتفاق به قریب اکثریت  شد  انجام های مصاحبه طی گذارد،می ثیرأت راهبردها  بر  و پردازدمی علی شرایط تعدیل به که

ایشرایط زمینه  

 های اجتماعیشبکه -

 عوامل فرهنگی -

)فرهنگی، اقتصادی،  های اساسیزیرساخت-

 فیزیکی، تجاری(

 عوامل محیطی-

 شرایط علی

 آموزش -

 مشاوره -

 منابع مالی -

 دانش -

 عوامل فردی -

 عوامل استراتژیک -

 برندهنیروهای پیش -

 هوشیاری کارآفرینی -

 

 مقوله محوری

سازی و توانمندسازی ظرفیت

 کارآفرینانه

 نظام انگیزش کارآفرینانه

 راهبردها

 اصالح قوانین و مقررات

 

 پیامدها

 پیامدهای فردی

 پیامدهای کالن

گرشرایط مداخله  

 گرتسهیل عمومی شرایط

 محدودکننده عمومی شرایط
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 اجرایی  عوامل، این چگونه دهدمی نشان که کردند اشاره ،محدودکننده عمومی گر و شرایطتسهیل عمومی شرایط به

 حالت در  که گیردمی تأنش راهبردهایی اتخاذ از نتایج، و پیامدها  .کنندمی تسهیل را شده اتخاذ راهبردهای  کردن

  بر  پژوهش این شوندگانمصاحبه  نتیجه  عنوانبه.  شودمی   محوری  مقوله تحقق موجب آنها تحقق آمیز، تموفقی

 .اندکرده اشاره پیامدهای فردی و پیامدهای کالن
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 منابع 

 ها کتاب 

وکارهای کوچک متوسط ثیر منابع اجتماعی اطالعات بر تشخیص فرصت در کسب أ(. بررسی ت  1383ص. )   ،یگانگی

 .مدیریتغذایی شهر تهران. تهران: دانشکده  صنایع

 مقاالت 

)م  دانش،  و  م،  اکبری، . « فرصت  شناسایی   میانجی  نقش  تبیین  با:  سازمانی  کارآفرینی  بر  بریکوالژ  ثیر»تأ(.  1398. 
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