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 دهیچک
 از یناش شکاف موجود، اتیادب لیتحل و ستین نییتبقابل موجود یالگوها چارچوب در نانیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا

 از استفاده با و گرا تیغاریغ کردیرو با رو شیپ پژوهش در رو،نیا از. سازد یم آشکار را موجود یالگوها گرابودن تیغا

 یا نمونه در دیجد کاروکسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز عناصر یپرداز مفهوم به یاکتشاف و یفیک طرح کی

 یادیبن ،یریگ جهت لحاظ به حاضر قیتحق. شود یم پرداخته رانیا شرفتةیپ فناور عیصنا حوزة ینوپا نانیکارآفر از منتخب

 یآمار ةجامع .است چندگانه یموردکاو زین اتخاذشده راهبرد و یفیک پژوهش نوع. است یاکتشاف هدف، نظر از و است

 یریگ نمونه روش .هستند تهران شهر یفناور ستیز و نانو ةشرفتیپ فناور عیصنا ةحوز در فعال ینوپا نانیکارآفر پژوهش،

 با و مصاحبه پروتکل شدنیینها از پس ها داده یگردآور. بود ینظر اشباع نمونه، حجم نییتع مالک و ینظر پژوهش،

 ندیفرا جینتا. گرفت انجام پژوهش ینظر ةنمون ینوپا نیکارآفر ستیب با محور واقعه یفیک یها مصاحبه از استفاده

 دیجد کاروکسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز یها مقوله پژوهش، یها افتهی به یاعتباربخش و یبند طبقه ،یکدگذار

 نانه،یکارآفر فراشناخت نانه،یکارآفر یستگیشا و شیگرا میمفاه اساس،نیابر. است کرده نییتع را نانیکارآفر نمونة در

 وکار کسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز یها مقوله ةمجموع ر،ییتغ به مثبت نگرش و بازخورد افتیدر و اقدامات شیپ

 .دهند یم لیتشک را دیجد
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 مقدمه
 ،کلدر. است ینیکارآفر یها پژوهش لیاص یمحورها از یکی نانیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا

 ردیپذ یم صورت ینانیاطمیب ای مبهم طیمح در ینیکارآفر قلمرو در یریگ میتصم ندیفرا

(Knight, 1921) .اتخاذ به آن نییتب که است یندیفرا نانیکارآفر یریگ میتصم رو،نیا از 

 یا شده شناخته یالگوها مبنا، نیا بر (.Sarasvathy, 2001; 2008) دارد ازین دیجد یها فرض شیپ

 محور بر یریگ میتصم ک،ینئوکالس و کیکالس تیعقالن قواعد بریمبتن یالگوها همچون

 یالگوها و( March & Simon, 1958; Simon, 1979) اهداف از متأثر و11محدود تیعقالن

 از یدرست نییتب شناخت، یشناس روان مطالعات در یشناخت یها یریسوگ بر متمرکز متعدد

 1بودنگرا تیغا امر، نیا علت. ندارند یفراشناخت یندیفرا عنوانبه نانیکارآفر یریگ میتصم

 در ژهیو به ز،ین ینیکارآفر اتیادب در(. Buchanan & Vanberg, 1991) است موجود یالگوها

 است شده مطرح گرا تیغا کردیرو یکنندگ نییتب تیقابل نةیزم در یابهامات ر،یاخ یها سال

(McMullen, 2015; Sarasvathy, 2008.) 

 طیمح و نهیزم از متأثر یا جامعه هر در نانیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا ،نیهمچن

 یجهان بان دهید دفتر گزارش بقط(. North, 1990; Fuduric, 2008) است جامعه آن وکار کسب

 یمختلف مشکالت با و است مواجه یخاص طیشرا با رانیا وکار کسب طیمح ران،یا ینیکارآفر

 به( 1014) همکاران و زهرا راستا، نیا در(. GEM-Iran, 2014) کند یم نرم پنجه و دست زین

 نییتب رو،نیا از. کنند یم اشاره ینیکارآفر رشتة یآت یها یپرداز هینظر در یمحور نهیزم لزوم

 و فرد بهمنحصر یها یژگیو ،ییایپو یدارا یها بافت در یپرداز مفهوم و ها گزاره

 نبود براساس. دیفزاا یم رشته نیا یآت یها پژوهش و مطالعات یغنا به خاص یها تیمحدود

 با مرتبط میمفاه یاحصا و یواکاو منظور به ها آن بودنیناکاف ای مناسب یها پژوهش

 طیمح و نهیزم در شرفتهیپ فناور عیصنا یوکارها کسب جادیا در نانیکارآفر میتصم یریگ شکل

 نهیزم نیا در ییها پژوهش دیبا طیمح نیا از برخاسته یها ینانیاطمیب و رانیا وکار کسب

 عناصر یپرداز مفهوم حاضر، پژوهش دادن انجام از یاصل هدف راستا، نیا در. ردیگ صورت

                                                           
1. Bounded Rationality 
2. Teleological 
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 رانیا شرفتةیپ فناور عیصنا در دیجد وکار کسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز سازندة

 و یرفتار یها تیفعال و اقدامات ها، شیگرا ها، یستگیشا از یا مجموعه نظر،مورد عناصر. است

 نیا در. اند شده حادث دیجد وکار کسب جادیا میتصم از شیپ که هستند نیکارآفر فرد یذهن

 یپرداز مفهوم به ،یاکتشاف و یفیک یطرح از استفاده با و 1گرا تیرغایغ کردیرو با پژوهش

 نانیکارآفر از منتخب یا نمونه در دیجد وکار کسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز عناصر

 .است شده پرداخته رانیا( یفناور ستیز و نانو) 1شرفتهیپ فناور عیصنا حوزة ینوپا

 

 قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبانبر مروری 
 دربارة 4گرا تیغاریغ و 3گرا تیغا کردیرو دو ،ینظر یمبان به یکل یها نگرش از یکی در

 5یگرا نیتع اصول و یمبان بریمبتن گرا تیغا کردیرو. دارد وجود بازار در نانیکارآفر یریگ میتصم

 از اهداف کرد،یرو نیا در. ردیگ یم شکل یعموم تعادل یها مدل ةیپا بر و است 2گرا اثبات میپارادا

 به یابیدست یراستا در یتالش و مقدمه قتیحقدر ن،یکارآفر یریگ میتصم و ندا شده  نییتع  شیپ

 بازار کردیرو دو به گرا تیغا کردیرو. است مشخص ابزار و رهایمس قیطر از مشخص اهداف

 ,Buchanan & Vanberg) شود یم میتقس 8کشف ندیفرا عنوانبه بازار و 7صیتخص ندیفرا عنوان به

 نظردر یانسان یها کنش و یریگ میتصم در تیخالق یبرا یچندان نقش ،کردیرو نیا در. (1991

 صیتخص ندیفرا عنوانبه بازار کردیرو یها سرچشمه(. Sararvathy et al., 2003) شود ینم گرفته

 Sarasvathy) شود جوو جست یاقتصاد سکینئوکال و کیکالس مکاتب یگرا اثبات قواعد در دیبا

et al., 2003 .)تمام به ها انسان تمام کنند یم فرض کینئوکالس و کیکالس مکاتب یالگوها 

 عامل دادنجلوه تیاهم یب با انگاشت نیا. دارند یدسترس یریگ میتصم یبرا ازین مورد اطالعات

 ناممکن را نیکارآفر خاص یها کنش و ها یریگ میتصم لیتحل ،ینانیاطم یب و دانش یپراکندگ

                                                           
1. Non-teleological 
2. High-tech 
3. Teleological 
4. Non- teleological 
5. Determinism 
6. Positivist 
7. Market as an allocative process 
8. Market as a discovery process 
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 ,Tversky) ها یژگیو اساسبر حذف یراهبرد یریگ میتصم یالگو همچون ییالگوها. دساز یم

 با تقابل منظور به (1972) همکاران و نتزبرگیم یریگ میتصم ندیفرا یمفهوم چارچوب و( 1972

 کینئوکالس و کیکالس مکاتب در بازار کنشگران یهمگن و کامل اطالعات یها فرض شیپ

 ییعقال یها فرض شیپ به یادیز حدود تا الگوها نیا کهآنجا از اما ،است گرفته صورت یاقتصاد

 .ندستین نانیکارآفر به میتعم قابل اند، وابسته

 دیجد یشیاتر پردازان هینظر اصول زین کشف ندیفرا عنوانبه بازار کردیرو یریگ شکل یربنایز

 یریگ میتصم یالگو کرد،یرو نیا بریمبتن ةبرجست یالگو. است (1997) کرزنر مشخص طوربه و

 یشناخت یها تیمحدود مفهوم ر،یاخ یالگو یمحور مفهوم. است محدود تیعقالن ةینظر بریمبتن

 یراهکارها و یشناخت یها یریسوگ میمفاه از متأثر متعدد یالگوها با و است رندهیگ میتصم فرد

 در ندهیآ مفهوم م،یتصم یزمان مقطع در. ددار ینسب تطابق نانیکارآفر یریگ میتصم یابتکار

 در ندهیآ شناخت. است 1مسلم و 1ریپذ شناخت ،ینیب شیپ قابل هدف ینوع گرا، تیغا کردیرو

 صورت ندهیآ با مرتبط کامل دانش از یبردار بهره فرض شیپ با و کامل صورت به صیتخص ندیفرا

 دانش و 5انتظارات 4،حدس 3،اطالعات تقارن عدم از یبردار بهره با کشف ندیفرا در و ردیپذ یم

 (.Kirzner, 1997) ردیگ یم صورت بازار عوامل گرید یخطاها و ها نیتخم با مرتبط یضمن

 2یادیبن ییگرا ذهن دتریجد میپارادا بر حاکم قواعد با منطبق گرا تیغاریغ کردیرو ،نیهمچن

 (1972) الخمان همچون یشمندانیاند یفکر یمبان از گرفتهتئنش میپارادا نیا یها فرض شیپ. است

 در نانیکارآفر خالق بالقوة یریگ میتصم یبرا ییبسزا نقش توان یم گرا تیغاریغ کردیرو در. است

 نیا خالل در شده مطرح یها گزاره. گرفت درنظر دیجد یبازارها و وکارها کسب به یده شکل

 مقابل نقطة در را نانهیکارآفر یوکارها کسب جادیا یریگ میتصم یها فرض شیپ ،ها هینظر

 قرار محدود تیعقالن طیشرا در یریگ میتصم و یریگ میتصم یمنطق یالگوها یها فرض شیپ

 محدود، تیعقالن طیشرا در یریگ میتصم و یریگ میتصم یمنطق یالگوها در رایز ،دهد یم

                                                           
1. Knowable 
2. Given 
3. Information asymmetry 
4. Conjecture 
5. Expectations 
6. Radical subjectivism 
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 بر کهیحالدر ،(March & Simon, 1958; Simon, 1979) ندموجود اهداف و ابزار از متأثر ها میتصم

 به و گذارند یم ریتأث اهداف بر ها میتصم ،نانهیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا در 1،یاثرساز ةینظر یمبنا

 & Sarasvathy, 2008; Sarasvathy) شوند یم منجر دیجد ینهادها و رهایمس اطالعات، فرصت، خلق

Dew, 2008 .)و بوکانان 1خالق ندیفرا عنوانبه بازار خاص مورد با متناظر گرا تیغاریغ کردیرو 

 نده،یآ خلق یمحور عامل عنوانبه انسان آن، در و است( Buchanan & Vanberg, 1991) ونبرگ

 را ناموجود ندةیآ که است یعیطب و است 3ناموجود میتصم نقطة در ندهیآ. دارد خالق یتیماه

 ریپذ شناخت ندةیآ(. Buchanan & Vanberg, 1991) کرد ینیب شیپ یمنطق و ییعقال گونة به توان ینم

 و یعیطب علوم بر حاکم یگرا اثبات اصول ةیپا بر ندهیآ ینیب شیپ ن،یبنابرا ؛ندارد وجود کامل

 ن،یکارآفر یریگ میتصم ندیفرا در واقع،در. ستین ممکن یاقتصاد کینئوکالس مکتب بخش الهام

به ؛شوند یم 4داریپد ندیفرا در بلکه ستند،ین نیمع و مشخص شیپ از قیدق و کامل طور به اهداف

 یها تیواقع رامونیپ ،یضمن صورت به چه و مطلق و کامل صورت به چه دانش فرض گر،ید عبارت

 & Buchanan) ندارد وجود نیمع اهداف به یابیدست منظور به شده نییتعشیپاز یرهایمس در ینیع

Vanberg, 1991 .)ردیگ یم صورت 5انتها باز یریمس در نیکارآفر یها میتصم ،نگرش نیا طبق 

(McMullen & Dimov, 2013) .یتیماه د،یجد وکار کسب جادیا در نیکارآفر یریگ میتصم واقع،در 

 اهداف، ظهور به ردیپذ یم صورت آن یپ در که یتحوالت و رییتغ و دارد اثرگذار و خالق بالقوه

 .(McMullen, 2015) شود یم منجر دیجد یابزارها و رهایمس

 ندیفرا نییتب در گرا تیغاریغ افتیره یچگونگ و ییچرا از اندک شناخت لحاظ به

 منظور به تالش ،(McMullen, 2015; Sarasvathy, 2001; 2008) نانیکارآفر یریگ میتصم

 دانش بدنة به گرا تیغاریغ کردیرو از یریگ بهره با دیجد یها گزاره خلق و یپرداز مفهوم

 یآت یها پژوهش در یمحور نهیزم لزوم به توجه با ن،یهمچن. دیفزاا یم ندیفرا نیا نییتب با مرتبط

 و یا نهیزم طیشرا در گزاره توسعة ای یپرداز مفهوم با توان یم ،(Zahra et al., 2014) ینیکارآفر

                                                           
1. Effectuation 
2. Market as a creative process 
3. Non- existent 
4. Emerge 

5. Open-ended :ستین شدهنییتع شیپاز اهداف از متأثر یریگ میتصم ندیفرا که معنا نیا به. 



  22 1395بهار ، 1 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 را مؤثر یراهبرد خاص، یها تیمحدود و فرد بهمنحصر یها یژگیو ،ییایپو یدارا یها بافت

 .داد ارائه نهیزم نیا در خالقانه و سازنده یپرداز هینظر یبرا

 و یشناخت یها یریسوگ میمفاه بر قاتیتحق از یتوجهانیشا بخش پژوهش، ةحوز در

 یها راه( Natanios, 2009) وسیناتان مثال، یبرا ؛اند بوده متمرکز مثبت یشناس روان یها هیسرما

 از شیب نانیاطم یریسوگدو راتیتأث و دکن یم سهیمقا را نانیکارآفر و رانیمد یریگ میتصم یابتکار

 همکاران و یمبارک گر،ید یپژوهش در. کند یم یبررس وکار کسب جادیا بر را کنترل توهم و حد

 یریکارگ به بر مؤثر عوامل یپرداز مفهوم به یکانون یها گروه یفیک راهبرد از استفاده با( 1391)

 طبق که اند کرده اهتمام یرانیا نانیکارآفر از نفر شش یریگ میتصم ندیفرا یط ،یابتکار یها راه

 پردازش ییتوانا ،یتیشخص و یشناخت روان یها یژگیو مقولة شش آنان پژوهش یها افتهی

 یزندگ طیشرا و مسئله طیمح یها یژگیو ،یشناخت تعصبات ،یشناخت یها ییتوانا اطالعات،

 بوده نانیکارآفر نمونة یریگ میتصم ندیفرا در یابتکار یها راه یریکارگ به ساز نهیزم طیشرا ،یفرد

 با مشابه یحدودتا ها آن یراهبردها ای موضوعات که است گرفته انجام زین ییها پژوهش. است

 با فقط ،گرید عبارت به ؛است یراکتشافیغ و یکم ها آن از یا عمده بخش. است حاضر پژوهش

 ریاخ سال ده در ژهیو به یمتعدد یها پژوهش ،بخش نیا در. است گرفته صورت آزمون هدف

 چند آزمون ضمن که( Miao & Lio, 2010) لئو و ائویم پژوهش جمله  از ؛است رفتهیپذ انجام

 یریگ میتصم یشناخت روان یالگو) ییالگو یخط افتةیساختار معادالت قیطر از ه،یفرض

 عوامل نییتع ای یپرداز مفهوم در یسع زین ها پژوهش از یگرید بخش. اند داده ارائه( نانهیکارآفر

 بر آپ استارت تجربة ریتأث (1014) کاسار نمونه، یبرا ؛اند داشته وکار کسب جادیا میتصم بر مؤثر

 .کرد مطالعه یتجرب صورت به را دیجد یوکارها کسب جادیا یریگ میتصم و ینیب شیپ عملکرد

 نیم ،نمونه یبرا ؛اند گرفته انجام یفیک یها طرح از استفاده با ها پژوهش از یبخش ت،یدرنها

 فرصت صیتشخ و خلق در را نانهیکارآفر یریگ میتصم نقش یقیتحق در (1015) همکاران و

 یبرا یانتخاب صنعت. است( چندگانه) یمورد مطالعة ها آن پژوهشروش  و اند کرده یبررس

 یفناور که است ییها شرکت پژوهش ینظر نمونة و است یوفناوریبا صنعت ،یآمار جامعة

 یریگ میتصم از ییالگو پژوهش، انیپا در. اند گنجانده خود یدیتول یندهایفرا در زین را نانو

. است موجود فرصت صیتشخ و خلق حالت دو هر آن، انیجر در که شود یم ارائه نانهیکارآفر
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 هر از یبیترک توانند یم یریگ میتصم ندیفرا در نانیکارآفر که شود یم فتهرگ  جهینت ،نیهمچن

 تفکر کند یم انیب پژوهش جینتا. رندیگ کار هب کپارچهی شکلبه را اثرساز و یعل منطق دو

 .شود ینم یمنته فرصت خلق به همواره اثرسازانه

 یها یریسوگ بر ها آن از یا عمده بخش .1: دارند یژگیو چند مرتبط یها پژوهش ،کلدر

 یریگ شکل یچگونگ لیتحل در .1 ؛اند بوده متمرکز مثبت یشناس روان یها هیسرما ای یشناخت

 با فقط ها پژوهش نیا از یا گسترده حجم .3 ؛ندارند یندیفرا دگاهید ،وکار کسب جادیا میتصم

 ها پژوهش نیا لیتحل کانون .4 ؛اکتشاف نه (هستند یکم) اند دهیرس انجام به آزمون هدف

 مانند دیجد وکار کسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یط ارزشمند ةبالقو یرهایمتغ از یبرخ شامل

 انیم ارتباط م؛یتصم ةمسئل طیمح و نهیزم همچون یموارد و نانهیکارآفر فراشناخت

 و اهداف ظهور یچگونگ و تیموفق یها شاخص و یریگ میتصم یالگوها ابهام، یها شاخص

 یفیک یها پژوهش دادن انجام به ازین امر نیا. شود ینم یریگ میتصم ندیفرا یط دیجد یرهایمس

 .دنک یم برجسته را ندیفرا نیا نةیزم در شتریب یها گزاره ةتوسع و یپرداز مفهوم منظور به

 

 قیتحق  روش
 پژوهش نوع. است یاکتشاف هدف، نظر از و است یادیبن ،یریگ جهت لحاظ به قیتحق نیا

 اصول است ذکر انیشا .است چندگانه یموردکاو زین پژوهش یبرا اتخاذشده راهبرد و یفیک

. است یادیبن ییگرا ذهن میپارادا بر حاکم قواعد از منبعث گرا، تیغاریغ افتیره قواعد و

 ن،یبنابرا ؛است یذهن م،یپارادا نیا در دانش تیماه و جنس ،یشناس معرفت لحاظ به ،نیهمچن

نیا به و است یذهن ن،یکارآفر یریگ میتصم ندیفرا رامونیپ دانش جنس حاضر پژوهش در

 از دانش اکتساب یها روش از جستنبهره ازمندین یذهن دانش حصول زین روش ةجنب از ب،یترت

 یبرا و است اکتشاف پژوهش نیا هدف کهآنجا از جه،یدرنت. است ذهن در ها تیواقع ریتصو

 گرا تیغاریغ کردیرو از وکار کسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز عناصر یپرداز مفهوم

 .است یابیدست قابل یفیک و یاکتشاف قیتحق یها طرح قیطر از آن اهداف د،بر یم بهره

 کوچک یوکارها کسب( مؤسس رانیمد و مالکان) ینوپا نانیکارآفر پژوهش یآمار ةجامع
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 تهران یفناور ستیز و نانو ةشرفتیپ فناور عیصنا ةحوز در( بازار با مبادله حالدر) فعال متوسط و

 نوظهور و دیجد یوکارها کسب از ینیکارآفر یجهان بان دهید فیتعر بقط ،نیهمچن. بودند

(GEM-Iran, 2014)، وکار کسب جادیا خیتار از ماه 41 از کمتر یدانیم ةمطالع دادن انجام زمان تا 

. بود پژوهش در اشباع به دنیرس ای ینظر تیکفا نمونه، حجم نییتع مالک. بود شده یسپر آنان

 و 3یارتباط باز،) 1ینظر یریگ نمونه پژوهش، یریگ نمونه روش 1،ینظر ارتباط حصول منظور به

 5،ینگر خاص مستلزم که گرفت صورت یا گونه به پژوهش دادن انجام خالل در و بود( 4ینشیگز

 تیکفا حصول تا و بود هدفمند یریگ نمونه جه،یدرنت. بود ها داده رواریزنج لیتحل و یآور جمع

 .شد حاصل ستمیب تا هجدهم یها نمونه با مصاحبه خالل در امر نیا. افتی ادامه ینظر

 از استفاده با مصاحبه، پروتکل نیتدو از پس و مربوطه پروتکل یمبنا بر ها داده یگردآور

 انجام پژوهش ینظر ةنمون ینوپا نانیکارآفر از نفر ستیب با 2محور واقعه یفیک متعدد یها مصاحبه

 نیا. شد آغاز ها داده یگردآور با زمان هم و رواریزنج صورت به ها داده لیتحل ندیفرا. گرفت

 یها ادداشتی در نهفته یکالم یها نشانه لیتحل و باز یکدگذار از استفاده با ابتدا در ندیفرا

 یبند طبقه منظور به. افتی ادامه ها مقوله یریگ شکل زمان تا و دیرس انجام به ها آوانوشت و یدانیم

 مقوله، با دادیرو هم، با دادهایرو78ثابت یقیتطب یکدگذار ییاستقرا ندیفرا از استفاده با ها، داده

 را یلیتحل یزهایتما دائم یا سهیمقا یها لیتحل نیا. شدند سهیمقا مفهوم با مقوله و مقوله با مقوله

 ند،یفرا نیا در جه،یدرنت. شد حاصل ینظر اشباع که ندافتی ادامه یزمان تا و دکردن مشخص

 9.ندشد آشکار ها آن ابعاد و ها یژگیو ها، رمقولهیز و ندافتی توسعه ها مقوله

 توأم یابیارز یبرا یاریمع را پژوهش 8اعتماد تیقابل( Guba & Lincoln, 1989) نکلنیل و گوبا

 تیقابل 9،اعتبار تیقابل عناصر از استفاده با .اند کرده مطرح یفیک یها پژوهش در ییایپا و ییروا

                                                           
1. Theoretical relevancy 
2. Theoretical sampling 
3. Relational 
4. Discriminant 
5. Specifity 
6. Qualitative event-based interview 
7. Constant Comparative method 
8. Trustworthiness 
9. Credibility 
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 یبرا انتقال، و اعتبار عنصر دو یمبنا بر کهینحوبه ،شد یابیارز 3دییتأ تیقابل و 1اتکا تیقابل 1،انتقال

 ینظر هدفمند یریگ نمونه پژوهش، یریگ نمونه روش 5،ینظر ارتباط و نهیزم با 4تناسب حصول

 در کنندگان مشارکت .1 ؛یدیکل مطلعان .1 گروه سه را انتقال و اعتبار تیقابل ن،یهمچن .بود

 و جرح اعمال ضمن و مستمر شکلبه پژوهش طول در خبرگان، .3 ؛مشابه یها نمونه و پژوهش

 ثبت، مند نظام یها روش قیطر از ها داده به اتکا تیقابل. کردند دییتأ و یابیارز ،یمقتض یها لیتعد

 و 2دشواه ارائة و اهنظر از یریگ بهره قیطر از زین دییتأ تیقابل. شد یبررس ها داده ریتفس و لیتحل

 از استفاده مشابه، یها نمونه و کنندگان مشارکت طور نیهم و مطلعان و خبرگان به ها افتهی

 پژوهش در یریسوگ از اجتناب و ینظر حساست یارتقا یراهبردها و یدانیم و یفن یها ادداشتی

 یبرا افتهی ساخت یندهایفرا یدهسازمان از ییایپا مضاعف یارتقا منظور هب ،نیهمچن. دش نیتأم

 راهنما تةیکم از نیهمچن و ها افتهی سةیمقا و یمواز و جداگانه لیتحل ها، داده ریتفس و ثبت نوشتن،

 ییراهکارها قیطر از زین پژوهش یها افتهی به یاعتباربخش. شد استفاده مصاحبه یابیارز یبرا

 از کنترل کنندگان،مشارکت یسو از کنترل معتبر، اتیادب با هینظر سةیمقا) 7یهمگون تطابق همچون

 .گرفت انجام( معتبر آثار در موجود یارهایمع با یبرون ناظران سةیمقا و مشابه یها نمونه قیطر از
 

 ها افتهی
 یشناخت تیجمع فیتوص

 آنان التیتحص یباال سطح ،پژوهش نانیکارآفر نمونة یشناخت تیجمع یژگیو نیتر مهم

 مدرک نفر دو پژوهش، ینظر ةنمون ةدهند لیتشک نیکارآفر ستیب از کهیا گونه به است،

 یلیتحص مدرک نفر ازدهی و ارشد یکارشناس یلیتحص مدرک نفر هفت ،یکارشناس یلیتحص

 ةنیزم و یلیتحص ةرشت انیم میمستق ارتباط وجود گر،ید یژگیو. داشتند یتخصص یدکتر

 یدانشگاه یعال التیتحص عامل گاهیجا ،اساس نیابر. بود نانیکارآفر نیا وکار کسب تیفعال

                                                           
1. Transferability 
2. Dependability 
3. Conformability 
4. Fit 
5. Theoretical relevancy 
6. Evidences 
7. Triangulation 
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 ةحوز در ژهیو به ران،یا ةشرفتیپ فناور عیصنا ةحوز به نانیکارآفر نیا ورود در آن مؤثر نقش و

 .دشو یم آشکار یفناور ستیز و نانو
 

 ها مقوله

 را یاصل ةمقول چهار پژوهش، یها افتهی به یاعتباربخش و یبند طبقه ،یکدگذار ندیفرا جینتا

 فناور عیصنا نانیکارآفر ةنمون در دیجد وکار کسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز عناصر

 نانه،یکارآفر یستگیشا و شیگرا میمفاه اساس،نیابر. است دهکر نییتع رانیا ةشرفتیپ

 مجموعة ر،ییتغ به مثبت نگرش و بازخورد افتیدر و اقدامات شیپ نانه،یکارآفر فراشناخت

 از ییها نمونه. دهند یم لیتشک را دیجد وکار کسب جادیا یریگ میتصم ندیفرا یمرکز عناصر

 .شود یم ارائه 1 جدول در یاصل یها مقوله از کیهر با متناظر یکالم یها نشانه

 دهد یم نشان مطالعه مورد نانیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا نةیزم در حاضر پژوهش یها افتهی

 است وابسته نیکارآفر نةیشیپ و ها یژگیو به سوکی از نانهیکارآفر یستگیشا و شیگرا یریگ شکل

 یباورها و ها فراشناخت اقدامات، شیپ گذار هیپا نانه،یکارآفر یستگیشا و شیگرا گر،ید یسو از و

 کانون و 1یکارآمد -خود از یبیترک که نانهیکارآفر 1یمیتنظ -خود ،مثال یبرا ؛است نانیکارآفر

 ةیسرما مانند یعوامل از رتأثم یادیز حد تا ،(Tumasjan & Braun, 2012) است نانیکارآفر 3انضباط

 جینتا ،نیهمچن. است شده جادیا نانیکارآفر ةنمون ینوجوان و یکودک دوران تیترب و یاجتماع

 یریکارگ به در یمؤثر نقش مصاحبه، مورد نانیکارآفر یمیتنظ -خود دهد یم نشان پژوهش

 .است داشته گرا واقع کنترل یباورها یریگ شکل و یشناخت یها یریسوگ

 کی عنوان به نانهیکارآفر فراشناخت از افراد نیا داد نشان مصاحبه مورد نانیکارآفر اظهارات

 خداوند به توکل کند یم انیب پژوهش جینتا ن،یهمچن. اند گرفته بهره میتصم اتخاذ در یذهن تیفعال

 رو شیپ یها ینانیاطم یب و موانع با ییارویرو منظور به نانیکارآفر یبرا را یمعنو کنترل باور ینوع

 یعوامل کنار در یمعنو یباور عنوان به توکل گر،ید انیب به ؛است دهکر فراهم وکار کسب جادیا در

 و فرصت و ینیکارآفر مقاصد به یده شکل در یریانکارناپذ نقش ،یشناخت یها یریسوگ همچون

                                                           
1. Self-regulation 
2. Self-efficacy 
3. Regulatory focus 
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 نیا باور به. است دهکر فایا وکار کسب جادیا یبرا میتصم اخذ یسو به نانیکارآفر دادن سوق

 چنانچه جه،یدرنت. است یانسان یها کنش از حاصل یروهاین تمام یماورا ییروین یاله تیمش افراد،

 باشد، داشته همراه به جامعه و ها آن یبرا یمثبت یقیحق یدستاوردها و مصالح بازار، در ها آن کنش

 .رسدیم جهینت به یاله تیحما با

 و نانیکارآفر اقدامات شیپ از یا مجموعه شد مشخص ها مصاحبه دادنانجام انیجر در

 کرده فایا یمهم نقش آنان میتصم به یده شکل در اقدامات نیا یط شدهافتیدر یبازخوردها

 .شود یم ارائه 1 جدول یها رمقولهیز بخش در اقدامات نیا از یکامل فهرست. است

 به ازین. دش آشکار گرفته انجام یها لیتحل ضمن که است یگرید مفهوم ر،ییتغ به مثبت نگرش

 یعامل دو بازار، و یشخص یزندگ ةجنب دو هر در رییتغ جادیا به تعهد کنار در یاصل ةمسئل رییتغ

 نیا نانیکارآفر نمونة در دیجد وکار کسب جادیا میتصم یریگ شکل در یمهم نقش که هستند

 و شود یم محسوب نانیکارآفر یرو شیپ یاصل ةمسئل رییتغ به ازین اساس،نیابر. اند داشته پژوهش

 زین نانیکارآفر 1یآور تاب یرفتار یژگیو. شود یم یتلق مسئله آن یبرا یحلراه وکار کسب جادیا

 ةیسرما ینوع یژگیو نیا. است داشته نانیکارآفر نیا رییتغ به تعهد شدنآشکار بر ییبسزا ریتأث

 موانع از عبور یبرا اراده و پشتکار ،عزم در ننایکارآفر یاستوار موجب که است مثبت یشناس روان

 نیا وجود از یآگاه ،مصاحبه مورد نانیکارآفر اعتقاد به(. Hayek, 2012; Luthans, 2002) شود یم

 پرشمار موانع و مصائب با مواجهه یبرا میتصم یریگ شکل در یریچشمگ نقش آنان در یژگیو

 از یمتعدد موانع به نانیکارآفر ،نهیزم نیا در. است داشته وکار کسب جادیا ریمس در آنان یرو شیپ

 .کردند اشاره وکار کسب یمل کالن طیمح و یفناور ستیز و نانو وکار کسب خرد طیمح جمله

 پژوهش یها افتهی با مطابق که است یگرید ةکنند نییتع ةرمقولیز ر،ییتغ یبرا زشیانگ ت،یدرنها

. است داشته نانیکارآفر ةنمون در دیجد وکار کسب جادیا میتصم به یده شکل در یآور الزام نقش

 تیجد حس ت،یموفق و شرفتیپ به لیم زش،یانگ ندنک یم حیتصر نهیزم نیا در (1002) کمرون و پچ

 حس شیافزا موجب و کند یم کیتحر نانهیکارآفر ةفیوظ دادن انجام یبرا را نیکارآفر اقیاشت و

 و میتصم اخذ یبرا فرد در را الزم 1خواست و اراده زش،یانگ قتیدرحق. شود یم یو در رقابت

                                                           
1. Resilience 
2. Willingness 
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 با فرصت و ینیکارآفر مقاصد ،جهیدرنت(. Shane et al., 2003) کند یم فراهم ینیکارآفر ندیفرا شبردیپ

 به توجه با(. Shepherd et al., 2007) شوند یم لیتبد وکار کسب جادیا میتصم به زش،یانگ عامل وجود

 طیشرا از یبرخ ن،یکارآفر یشخص یها یژگیو و سوابق اثرساز، منابع برعالوه پژوهش، یها افتهی

 ،یدولت یها تیحما از یمند بهره امکان و یعلم یایپو طیمح موجود، وضع از یتینارضا مانند یا نهیزم

 .است کرده فراهم مصاحبه مورد نانیکارآفر در زشیانگ جادیا یبرا را الزم یها محرک

 
 یاصل یها مقوله به مربوط یکالم یها نشانه از ییها نمونه. 1 جدول

 کد
 شونده مصاحبه

 فیرد یاصل مقولة یکالم نشانة نمونة

 دست به راه نیهم از که یتجارب و داشتم صنعت نیهم در قبالً هم ییها تیفعال...  11
 ها نیا. بود آورده وجود به من در را کار نیا به ورود یبرا الزم یآمادگ بودم، آورده
 ...و بشناسم را صنعت نیا بالقوة و مناسب یکار یها تیموقع که بود شده باعث

 و شیگرا
 یستگیشا

 نانهیکارآفر

1 

 تالش و باشد کردنخطر اهل یحدود تا دیبا شود، یم هیقض نیا وارد که یکس...  11
 ینیب خوش نیا حال نیع در یول بودم، نترس یمفهوم کی به هم موقع آن. کند هم
 متفاوت کامالً تالش و مطالعه عدم و یبرنامگ یب ،ینادان با من، کردنطرخ و

 دیبا فرد. کردم یم مطالعه و بودم یم اریهوش طور نیهم و کردم یم تالش دیبا . بود
. است تر موفق کند، دقت و مطالعه شتریب نه،یزم نیا در چقدر هر و کند مطالعه

 توانست یلیخ دها،یتهد شناخت و ها فرصت شناخت راه، نقشه ةمطالع کل،در
 .داشت ازین ادیز ةمطالع و یآمادگ دقت، به کار نیا. کند کمک

 فراشناخت
 نانهیکارآفر

1 

 یخارج شرکت از را محصول که بود صورت نیا به ما تیفعال نحوة..  1
 زمان هم. میداد یم انجام تست آن یرو ییها پروژه یط و میکرد یم یداریخر

 شامل ،ییاجرا بخش از آمده دست به اطالعات ما یفن میت اقدامات، نیا با
 توسعه و قیتحق بخش به و کرد یم یبررس را انیمشتر از یافتیدر یبازخوردها

 و میکرد یبررس را محصول ساختار و ییکارا مدت، نیا یط. داد یم انتقال
 انینما... و محصول ضعف و قوت نقاط و شد روشن ما یبرا آن یها یژگیو

 محصول ،یخارج محصول مشکالت کردنبرطرف از بعد ت،ینهادر. شد
 با کامالً که یمحصول. میرسان یم فروش به ناال و میکرد دیتول را خودمان

 ...و است متفاوت یخارج ةیاول نمونة

 اقدامات شیپ
 افتیدر و

 بازخورد

3 

 نصف من حقوق و...  گرفت صورت مقررات و نیقوان در یرییتغ کی یول..  11
 درآمد کاهش کی با دفعهکی و شد تمام ... با قراردادم زین یمدت از پس. شد
 دعوت من از...  در یمارستانیب کی زمان نیهم در. شدم رو هروب یخاص یلیخ
 حقوق آن با بود، شده سوم کی به کینزد هم حقوقم چون...  کرد کار به
 و بود خوب ایتالیا در من یشغل تیموقع. کنم کار رانیا در توانستم ینم گرید

 میتصم...  گذشت سخت یلیخ ام خانواده به آنجا. ایتالیا رفتم و کردم قبول من
 ...نباشم یدولت حقوق به وابسته وجه چیه به برگشتم، رانیا به یوقت گرفتم

 مثبت نگرش
 رییتغ به

4 
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 به یاعتباربخش و ها مصاحبه در شده یگردآور یها داده لیتحل جینتا از یا خالصه ،1 جدول در

 .دوش یم ارائه ها افتهی نیا

 
 پژوهش یها افتهی به یاعتباربخش و یکدگذار از حاصل یها مقوله. 1 جدول

 یاصل مقولة رمقولهیز شوندهمصاحبه کد

12 , ... ,3  ,1 ,1  یستگیشا و شیگرا نانهیکارآفر شیگرا 
1,  1,  3, ... , 12 نانهیکارآفر  نانهیکارآفر یاریهوش 

12 , ... ,3  ,1  ,1  نانهیکارآفر یمیتنظ -خود 

12 , ... ,3  ,1  ,1  فراشناخت ینیکارآفر قصد 
1,  1,  3, ... , 12 نانهیکارآفر  فرصت قصد 

12 , ... ,3  ,1  ,1  یشناخت یها یریسوگ 

12 , ... ,3  ,1  ,1  گرا واقع کنترل باور 

12 , ... ,3  ,1  ,1  خداوند به توکل 

12  , ... ,3  ,1  ,1  یها سازمان با ارتباط یبرقرار 
 یدولت کنندة تیحما

 و اقدامات شیپ
 بازخورد افتیدر

1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,12 ,11 ,11 ,13 ,14 
,15 ,11 ,18 ,19 ,12  

 یسنج امکان مطالعات

12 ,19 ,18 ,11 ,16 ,15 ,14 ,13 ,11 ,11 
,8 ,1 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1 ,1  

 نیتأم یبرا درآمدزا اقدامات
 هیسرما

12 , ... ,3  ,1  ,1  یکار میت لیتشک 

1 ,1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,1 ,8 ,9 ,13 ,14 ,15 ,16 
,11 ,18 ,19 ,12  

 و یشگاهیآزما پروژة آغاز
 هیاول تست و یساز نمونه ،یصنعت مهین

12 , ... ,3  ,1  ,1  افتیدر منظور به اقدام 
 استاندارها و مجوزها ها، نامهیگواه

12 , ... ,3  ,1  ,1  جیبس و یگردآور منظور به اقدام 
 منابع

12 , ... ,3  ,1  ,1  بالقوة انیمشتر با تعامل 
 وکار کسب

12 ,19 ,11 ,11 ,12 ,9 ,8 ,4 ,3 ,1 ,1  به مثبت نگرش رییتغ به ازین 
1,  1,  3, ... , 12 رییتغ  رییتغ به تعهد 

12 , ... ,3  ,1  ,1  رییتغ یبرا زشیانگ 
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 یریگ جهینت و بحث
 الزم، موارد در. شود یم یبررس موجود دانش و افتهیتوسعه ةینظر انیم رابطة بخش، نیا در

 .دشو یم فراهم هینظر یبرا یرونیب تیحما مرتبط، معتبر اتیادب به استناد و ارجاعات ةارائ ضمن

 انیم از انتخاب و یابیارز یایپو ندیفرا فراشناخت است ذکر انیشا راستا، نیا در

 بر یکل 1نظارت و 1یآگاه ینوع فرد ند،یفرا نیا در. است موجود یشناخت یسازوکارها

 یها حلراه یابیارز نانه،یکارآفر فراشناخت. ددار نانهیکارآفر ةفیوظ دربارة شیخو ادراک

 لیتسه را نانهیکارآفر ةفیوظ به پاسخ در( اثرساز و یعل منطق انیم انتخاب مانند) چندگانه

 یخروج با یمیمستق ارتباط یفراشناخت یندهایفرا (1010) همکاران و ینیها نظر از .کند یم

 نیا در کننده مشارکت نانیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا در .دارند نانهیکارآفر فیوظا مطلوب

 فرصت قصد بالعکس، گاه و است بوده فرصت قصد بر مقدم ینیکارآفر قصد گاه پژوهش،

 مطابقت (1994) یبهاو پژوهش یها افتهی با حالت نیا. است بوده ینیکارآفر قصد بر مقدم

 یریگ میتصم در یذهن ابتکارات و یشناخت یها یریسوگ از یموارد ،نیهمچن. دارد

 زین (1002) تویساپار و سیکارول ید کهگونه همان. است داشته نقش شده مصاحبه نانیکارآفر

 ندیفرا انیجر در یابتکار یها راه و ها یریسوگ نیا از بارها نانیکارآفر اند، داشته حیتصر

 یوکارها کسب جادیا و ینیکارآفر یها فرصت از یبردار بهره یبرا شیخو یریگ میتصم

 یکالم یها نشانه لیتحل ،یشناخت یها یریسوگ کنار در عالوه، به. کنند یم استفاده دیجد

 کیها. سازد یم آشکار زین را شوندگان مصاحبه یگرا واقع کنترل باور ها، مصاحبه از مستخرج

 انیب زین مخاطره ادراک و گرا واقع کنترل یباورها انیم ةرابط نةیزم در را مسئله نیا( 1011)

 گرانپژوهش نیا. است (1011) براون و انیتوماس قیتحق جینتا با متناظر مزبور افتةی. است کرده

 را  آن و اند دانسته انضباط کانون و یکارآمد -خود از یبیترک را نانهیکارآفر 3یمیتنظ -خود

 .اند شمرده یضرور نانیکارآفر توسط وکار کسب جادیا ندیفرا شبردیپ در

 و ینید یها ارزش و فرهنگ از منبعث خداوند به توکل ةرمقولیز ةتوسع است ذکر انیشا

                                                           
1. Awareness 
2. Monitoring 
3. Self-regulation 
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 محسوب یرانیا مسلمانان نانیکارآفر یژگیو که است پژوهش نیا نانیکارآفر ةنمون یمل

 نیا در که یدرحال. دارد رانیا خاص قلمرو و بافت با معنادار یارتباط مذکور مفهوم. شود یم

 یخارج معتبر یها پژوهش گسترة در ،است گرفته صورت یمتفاوت یها پژوهش نهیزم

 نیا آثار نییتب ای یپرداز مفهوم با ارتباط در آن یها افتهی که شود یم افتی یاندک یها پژوهش

 .باشد نانیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا در عامل

 از یبرخ بودنمحورنهیزم ،بازخورد افتیدر و اقدامات شیپ مقولة نةیزم در گرید مهم نکتة

 با ارتباط یبرقرار. است رانیا وکار کسب طیمح یا نهیزم طیشرا به توجه با اقدامات نیا

. است اقدامات نیا از ییها نمونه هیاول یدرآمدزا اقدامات و یدولت کنندة تیحما یها سازمان

 نانیکارآفر ،وکار کسب جادیا میتصم یریگ شکل از شیپ ه،یاول اقدامات از گروه نیا در

 دربارة قیطر نیا از که ییبازخوردها و اند داشته وکار کسب نفعان یذ و انیمشتر با یتعامالت

 یبرا آنان میتصم در یمؤثر نقش ند،آورد دست به بازار در انیمشتر یازهاین و تقاضا تیماه

 تیماه با منطبق توان یم را نانیکارآفر اقدامات نوع نیا. است داشته وکار کسب جادیا

 منطق در نانیکارآفر یتوانمندساز چرخة و نانهیکارآفر یریگ میتصم ندیفرا یگرا تیرغایغ

 از حاصل یبازخوردها چرخه، نیا در. (Sarasvathy, 2001; 2008) کرد محسوب 1یاثرساز

. است آنان یبعد یها میتصم به یده شکل یبرا یورود ینوع نانیکارآفر ةیاول یها کنش

 همکاران و نیم پژوهش یها افتهی با مشابه نهیزم نیا در پژوهش یها افتهی از یبخش ،نیهمچن

 از یبیترک توانند یم یطیمح ریمتغ طیشرا به پاسخ در نانیکارآفر ،ها آن دةیعق به. است (1015)

 .رندیگ کار هب کپارچهی شکل به را اثرساز و یعل یریگ میتصم منطق دو هر
 

 شنهادهایپ
 ییاجرا یشنهادهایپ

 یریگ میتصم ندیفرا در اثرساز و یمنطق لیدال از یبیترک اتخاذ پژوهش، جینتا به توجه با 

 یا نهیزم طیشرا در دیجد یوکارها کسب جادیا منظور به نوپا نانیکارآفر تیموفق رب

 .است مؤثر رانیا شرفتهیپ فناور یوکارها کسب

                                                           
1. Effectuation 
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 یدانشگاه یها تیفعال و ها آموزش در حاضر پژوهش یدستاوردها از شود یم شنهادیپ 

 و جادیا و نانیکارآفر یریگ میتصم یالگوها همچون یدروس قیطر از ژهیو به کشور

 .شود استفاده دیجد وکار کسب استقرار

 

 یپژوهش شنهادیپ

 ای ها نمونه گرید به میتعم قابل آن جینتا و ها افتهی پژوهش، نیا یفیک طرح به توجه با 

 ای مجزا یها نمونه در پژوهش نیا جینتا شود یم شنهادیپ ن،یبنابرا ؛ستین یآمار جوامع

 .شود آزمون تر بزرگ
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