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 مقدمه
 ةفالسف و شمندانیاند هنذ ربازید از و است یانسان یها تیفعال نیتریا شهیر از یریگ میتصم
 در یاریبس ۀگسترد و یا شهیر قاتیتحق زین حاضر زمان در. است داشته مشغول خود به را کهن
 یخوب رندگانیگ میتصم وجه چیه به ها انسان ،نیا وجود با ؛ردیگ یم انجام یریگ میتصم ۀحوز

 به گر رانیو یجینتا اشتباه ماتیتصم که است یموارد از وممل که بشر خیتار. ندیآ ینم شمار به
 از یکی نیهمچن یریگ می(. تصم3173 ان،یرضائ) مدعاست نیا بر یلیدل است، آورده بار
 یمهم اریبس موضوع یریگ میتصم ةمطالع. است یانسان علوم در قیتحق موضوعات نیتر یا شهیر

 یرفتار یها تفاوت نیتر ییربنایز از یکی افراد یریگ میتصم یها تفاوت چراکه ،است
 علوم یها شاخه نیاتریپو از یکی که -یادار علوم و تیریمد در یریگ میتصم. هاست آن

 یریگ میتصم به یحد تا رشته نیا قاتیتحق در. است توجه مورد شدتبه زین -است یانسان
 ،یالوان) اند دانسته تیریمد ۀجوهر را یریگ میتصم نظران صاحب از یبعض و است شده پرداخته

 یریگمیتصم بر اررگذیأثت عوامل از یکی نیشیپ یهاپژوهش ةیپا(. بر 33 ص ؛3190
 و صیتشخ یبرا یریگ میتصم بر یشخص یها زهیانگ. است یشغل ۀزیانگ نانهیکارآفر

 انجام ۀاراد میل(. Shane et al., 2003) است رگذاریتأث نانهیکارآفر یها فرصت از یبردار بهره
 از یکی انگیزش. است افراد یا فرد های فعالیت و ها تالش ایجاد در اساسی عامل انگیزش یا کار

 کاری محیط خلق و کارآمد و مؤثر ةنتیج تولید برای افراد و کارکنان القای در مهم ابزارهای
دنبال آن  به قیتحق نیا رو نیا از ؛است شده بینیپیش های برنامه آمیزموفقیت اجرای و مثبت

 علم پارک مستقر در نانیکارآفر یریگ میتصم بر یشغل یها زهیانگ انواع از نوع کداماست که 
 نوع کداماست که  نیا یاصل هدف ،گرید یانیب به ؛دارد یشتریب تأثر تهران دانشگاه یفناور و
تنوع، استقالل در انجام کار، روح  ت،یهمچون خالق ییها مؤلفه یدارا که-یشغل یها زهیانگ از

در  نانیکارآفر یریگ میتصم در شتریب -هستند نانیاطم تیو قابل نهیهز یور بهره ،یهمکار
 .دشو یم استفاده هاآن توسط شدهیانداز راه وکارکسب

 

 قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان
 (.3197 رضائیان،) شود می انتخاب معینی مسئلة حل راه آن با که است فراگردی گیری تصمیم

 که است این دهدمی نشان را مدیریت در گیریتصمیم بحث اهمیت که مسائلی جمله از
 را آن و هدد تغییر مطلوب جهت در را سازمان کارکنان رفتار تواندمی مدیران تصمیمات
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 به را کارکنان سازمانی رفتار و عملکرد تواند می مدیر تصمیم دیگر، یعبارت به ؛دکن تر عقالنی
 که چرا ،باشد داشته بیشتری هماهنگی و مطابقت سازمان اهداف با که کند هدایت سمتی

 به مدیر گیری تصمیم بنابراین ؛هاست آن ۀکنندمنعکس و سازمان اهداف بیانگر مدیر تصمیمات
 یسازمان رفتار مدیر تصمیمات همچنین ؛دریابند بهتر را اهداف این تا کند می کمک کارکنان

 معین رودمی انتظار سازمانی مختلف مشاغل در افراد از که را عملکردی نوع و عالی سطح در
 (.30ص  ؛3172 سعادت،) کند می

 مطالعات گیری تصمیم مکانیسم و مفهوم نةیزم در که است محققی( 2444) سایمون هربرت
. هستند مترادف و معنی هم ۀواژ دو گیری تصمیم و مدیریت ،او نظر از. است داده انجام زیادی
 و یکی را گیری تصمیم و مدیریت نیز نظران صاحب از دیگری گروه سایمون، بر عالوه

 کانون که معتقدند و اند ندانسته گیری تصمیم جز چیزی را مدیریت و کرده تعریف معنی هم
 سازماندهی ریزی، برنامه چون فییوظا انجام و دهد می تشکیل گیری تصمیم را مدیریت اصلی

. نیست ها فعالیت این انجام چگونگی و نحوه ۀدربار گیری تصمیم جز کاری واقع در کنترل یا
 دکنمی مشاهده عمالً زیرا آورد، می شمار  به خود اصلی ةوظیف را گیری تصمیم معموالً مدیر

 را کسی چه دهد، انجام را کاری چه و برگزیند را راهی چه که باشد این فکر به دائم باید که
با توجه  (.3172 سعادت،) گیرد انجام چگونه و کجا کی، کار و کند کاری چه مسئول و مأمور

 انیب آن از یبخش و است مشخص کامالً تیریمد محققان کالم در که یریگ میتصم تیاهمبه 
 ،یآن مانند رشد شخص یها مؤلفه ریو تأث یشغل ۀزیانگ ةنیدر زم نکهیبا توجه به ا نیهمچن و شد

 صورت رانیا در یخاص قاتیتحق وکاربر کسب رهیغتنوع در انجام کار، استقالل و  ت،یخالق
 است نانیکارآفر یریگ میبر تصم یشغل ۀزیانگ ریتأث یبررس دنبال به قیتحق نیا است، نگرفته
 .دکنرا برطرف  نهیزم نیموجود در ا یقاتیتحق از خأل یرهگذر بخش نیتا از ا

 .Simpson et al) کنند می ایفا اقتصادی هایپیشرفت در کلیدی نقشی کارآفرینان ،امروزه

2011; Gibcus & Van Hoesel, 2010 )وکارهایکسب مورد در هاآن که هاییتصمیم و 
 & De Kort) روند می شمار به کارآفرینی قلب و جوهره دکننمی اتخاذ کارآفرینانه

Vermeulen, 2010.) یا ارادی هایی انتخاب را کارآفرینانه تصمیمات( 2441) گیبکاس 
 سازمان ماهیت و بقا بر اساساً که موضوعاتی ۀدرحوز شده ریزی برنامه هایی واکنش

 با مواجهه در نانیکارآفر که است یانتخاب نانهیکارآفر میمتص. است کرده تعریف تأثیرگذارند
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 ،یریپذمخاطره همچون ییها یژگیو شامل میتصم نیا. رندیگیم نانهیکارآفر یها فرصت
 یریگ میتصم از آن زشدنیمتما باعث ها یژگیو نیا که است یریناپذبرگشت و میتصم ندیفرا

 مانند یفردمنحصربه یهایژگیو شامل نانهیکارآفر یریگ میتصم البته ؛دنشو یم یمعمول
 و ندهیآ ینیبشیپ ده،یچیپ باتیترک (یریگ میتصم ندیفرا انیب بودنمشکل یعنی) بودنیضمن

 ندیفرا قلب یریگ میتصم(. Forbes, 1999; Forlani, 2000) است آن درک بودنمشکل
 جادیا وکار،کسب به مربوط نظرات غربال مانند یفراوان ماتیتصم. شود یم شناخته نانهیکارآفر

 رهیغ و یدیکل پرسنل ۀدوبار استخدام منابع، کسب ،یفن مسائل حل ژه،یو یبازارها ییشناسا ای
 & Politis) کنند اتخاذ خود یها تیفعال یط در دیبا نانیکارآفر که ندهست یماتیتصم جمله از

Gabrielsson, 2009.) 
 :است آمده ریز در زهیانگ محققان دربارۀ فیتعار از یبرخ
 نظام و فرد یا حرفه یها ارزش و ازهاین انیم یهماهنگ از یکنش را زهیانگ( 3393) 3یگت

 حالت را آن و یابیارزش ندیافر ینوع را زهیانگ( 3339) 2لوکه. داند یم کار ۀکنند تیتقو
 .است فرد یشغل یهاتجربه ای یشغل یابیارز از یناش که داند یم یمثبت و ندیخوشا یجانیه

 مقدار با کند یم افتیدر فرد که ییها پاداش انیم تفاوت حاصل را زهیانگ( 3339) 1نزیراب
 ییباال سطح واجد که یشخص بیترت نیبد ؛داند یم کند افتیدر دیبا کند یم فکر که یپاداش

 مورد در زهیانگ فاقد شخص اما دارد مثبت یبازخورد شیخو شغل مورد در است زهیانگ از
 ها خواسته و ازهاین یافتگیکام احساس را زهیانگ( 3339) 0ریلوس .دارد یمنف یدبازخور شغل

 از او ۀزیانگ ونددیپ یم وقوع به شغل در آنچه درخصوص فرد یداور دارد اعتقاد و داند یم
 .دهد یم قرار ریتأث تحت را شغل

 یکار یدر ارتباط با زندگ یشغل ۀزیانگ یها مفهوم تفاوت ةتوسع یبرا تواند یمکه  یمدل
 جیثر بر نتاؤشناخت عوامل م یمدل بر رو نیاست. ا 0باشد مدل مفهوم شغل دیافراد مف

 میافراد مفاه شتریباست که  نیمدل ا نیدر ا یو فرض اساس داردتمرکز  یشغل یریگ میتصم
 تفاوت یمبنا بر مدل نیا. دهند یگسترش م کندیم جادیاها  آن یک شغل برایچه متنوع از آن

                                                           
1. Gatti 
2. Locke 
3. Robbins 
4. Lussier 
5. Career concept model 
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 تفاوت یاساس یشغل ۀزیانگ چهار نیب و است افراد شغل با مرتبط ۀزیانگ و کار در شدهمشاهده
 هستند 0یانتقال و 1چیمارپ ،2خبره ،3یخط یشغل ۀزیانگ شامل زهیچهار انگ نیاکه  گذارد یم
(Larsson et al., 2003.) شده است. انیب  یشغل ۀزیانگ انواع یها یژگی، و3جدول  در  
 

 (Brousseau et al., 1996) آن یها یژگیو و یشغل یها زهیانگ انواع. 1 جدول
 یشغل ةزیانگ نوع یخط خبره چیمارپ یانتقال

 یژگیو
 حرکت جهت باال سمت به محدود حرکت یجانب یجانب

 حوزه کی در ماندن زمانمدت ریمتغ ثابت سال 11-7 سال 3-5
 و یشخص رشد استقالل و تنوع

 تیخالق
 یدیکل یهازهیانگ قدرت کسب تخصص و تیفیک

 
 در باال سمت به یترق مراحل کردنیط یبرا افراد حیترج "یخط" یشغل ۀزیانگ
 شده فیتعر یشغل یها نهیزم در اندک راتییتغ با( یتیریمد مراتبسلسله مانند) مراتب سلسله
 نیا در تیمطلوب اریاخت و تیمسئول شیافزا با گاهیجا یارتقا(. Brousseau et al., 1996) است
 توسط شغل انتخاب در یدیکل یها زهیانگ تیموفق و قدرت و شودیم گرفته درنظر زهیانگ نوع

 یشغل ۀزیانگ از نوع نیا در مهم یها مؤلفه یرهبر و رقابت ،ییاکار. هستند زهیانگ نیا با افراد
 افتنی بر و کنند یم دیتأک ینیبشیپ و یداریپا بر یشغل ۀزیانگ نیا با رانیمد. شوند یممحسوب 

 و کشف یبرا ممکن یهاوهیش و شدهنییتع شیپ از اهداف به توجه با نهیبه یها حل راه
 (.Sarasvathy, 2001) کنند یم تمرکز نهفته و موجود یبازارها از یبردار بهره
 فیتعر خاص یا حرفه به العمر مادام تعهد و الزام یبرا افراد حیترج "خبره" یشغل ۀزیانگ 
 و شغل داخل در شتریب شیپاال و گسترش یبرا افراد(. Brousseau et al., 1996) است شده

 و تعهد ت،یفیک یشغل ۀزیانگ از نوع نیا در مهم یها مؤلفه و کنند یم تالش نیمع یتخصص
 یدارا وکارکسب ورسومآداب دادنادامه خبره، یشغل ۀزیانگ با افراد یبرا. ندهست تخصص

 منظور به اعتبار گسترش و یشغل مهارت در تسلط به افتنیدست یاصل ةفیوظ. است تیاهم
                                                           
1. Linear career motive 
2. Expert career motive 
3. Spiral career motive 
4. Transitory career motive 
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 (,Politis & Gabrielssonاست ریپذامکان که است موجود بازار از یمقدار کسب ای درک

2009.) 
 ۀزیانگ دو کنند، یم دیتأک ینیب شیپ و یداریپا بر خبره و یخط یشغل ۀزیانگ دو کهیحال در

 حرکات چیمارپ یشغل ۀزی. انگلندیمتما رییتغ و تنوع سمت به شتریب یانتقال و چیمارپ یشغل
 است شده فیتوص شغل آن با مرتبط یها رشته و  تخصص ،یشغل یها حوزه ةهم در یا دوره

 دیجد ۀحوز(. Brousseau et al., 1996) ارتباطند درافراد  ةگذشت یشغل یها حوزه با که
 نکته نیا بر موضوع نیا. شود یم ها آن یقبل ۀحوزاز  حاصل دانش ةتوسع باعث افراد یشغل

 یشغل ۀزیانگ نیا در مهم یها مؤلفه مهارت تفاوت و یمیت کار ت،یخالق که دارد داللت
 .روندیم شمار به

 است شده فیتعر موقت و محورپروژه یکارها انجام یبرا افراد لیتما یانتقال یشغل ۀزیانگ
 ,.Brousseau et al) ندشویم محسوب مهم یها مؤلفه یسازشبکه و سرعت توافق، آن در که

 یعنی ؛رندیگ یم نظر در یواقع شغل در را خودشان ندرتبه یانتقال یشغل ۀزیانگ با افراد(. 1996
 هاآن که رود یم احتمال و کنند یم تصور خود لدئایا و مطلوب شغل در را خود یسختبه

 خود فراوان یها یبررس ةجینت و یکار یهاربهتج ةواسط به را یجذاب یشغل یها انتخاب
 ,Politis & Gabrielsson) باشند داشته ینیب شیپ قابل ریغ یا ندهیآ در استقالل و تنوع منظور به

 شیپ از اهداف نبود در یریگ میتصم مندازین موارد اغلب در دیجد امکانات ییشناسا (.2009
 در یشغل ۀزیانگ نیا با اشخاص که رود یم انتظار(. Sarasvathy, 2001) است شدهنییتع

 یاحتمال آثار بتوانند و کنند شرفتیپ شود یم جادیا خودشان یها ییتوانا با که ییها فرصت
 .ابندیب حل  راه آن یبرا و نندک تصور را شده جادیا

 نشان یشغل یها زهیانگ از کیهر با مرتبط یرفتار یها یژگیو و ها مهارت ،2 جدول در
 .است شده داده

 Brousseau et al., 1996)) یشغل یها زهیانگ انواع با مرتبط یرفتار یها مهارت. 2 جدول
 مرتبط یرفتار یها مهارت یشغل ةزیانگ

 سود یریگ جهت نه،یهز یور بهره رقابت، ،یرهبر یخط
 یفن تیصالح نان،یاطم تیقابل تعهد، ت،یفیک خبره

 یجانب یهماهنگ مهارت، تنوع ،یهمکار روح ت،یخالق چیمارپ
 عیسر یریادگی ،یسازگار ،یساز شبکه سرعت، یانتقال
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 مؤثر یشغل ۀزیانگ نوع ییشناسا ۀدربار شدهانجام هایتحقیق و ادبیات مرور با ،کلی طور به
 3شائو چن قیتحق از برگرفته که شده ارائه تحقیق مفهومی الگوی نانیکارآفر یریگ میتصم بر
 .است( 2432)

 
 
 

یشغل ةزیانگ  

یخط یشغل ةزیانگ  

خبره یشغل ةزیانگ  

چیمارپ یشغل ةزیانگ  

یانتقال یشغل ةزیانگ  

 نانیکارآفر یریگ میتصم بر یشغل زةیانگ ریتأث. قیتحق مدل

 
 قیتحق یها هیفرض

 .است رگذاریتأث نانیکارآفر یریگ میتصم بر یخط نوع یشغل ۀزی. انگ3 ةیفرض
 .است رگذاریتأث نانیکارآفر یریگ میتصم بر خبره نوع یشغل ۀزیانگ. 2 ةیفرض
 .است رگذاریتأث نانیکارآفر یریگ میتصم بر چیمارپ نوع یشغل ۀزی. انگ1 ةیفرض
 است. رگذاریتأث نانیکارآفر یریگ میبر تصم یانتقال نوع یشغل ۀزیانگ. 0 ةیفرض

 
 قیتحق یشناس روش
 یشیمایپ – یفیتوص نوع از اطالعات یورآگرد اساسبر و یکاربرد هدف، برحسب قیتحق روش
 دانشگاه یفناور و علم پارک در مستقر نانیکارآفر. دبو پرسشنامه اطالعات یورآگرد ابزار .است
 مرکز .شدند گرفته نظر در نمونه حجم عنوان به کوکران فرمول از استفاده با نفر 09 شامل تهران
 که است تکنولوژی و دانش بر متمرکز رشد مرکز یک تهران دانشگاه فناوری واحدهای رشد

 تسهیل مشاوره، آموزش، چون خدماتی ئةارا نیز و حمایتی های زیرساخت تأمین با کوشد می
 های ایده دارای کارآفرینان به خارجی و داخلی بازار به دسترسی تسهیل و سرمایه به دسترسی

 ایجاد و بازار در عرضه  قابل محصوالت به تکنولوژیک های نوآوری تبدیل در را ها آن محور دانش
 یها شرکت جلب ابزار یفناور یها پارک ن،یا بر افزون ؛دهد یاری موفق تجاری وکارهایکسب

                                                           
1. Chen Shao 

H4 

H1 

H2 

H3 

 یریگمیتصم

 نانیکارآفر
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 جذب یبرا یبستر آن بر عالوه و شوند یم شناخته یالملل نیب سطح در شرفتهیپ یفناور بر یمبتن
 دانشگاه یفناور و علم پارک انتخاب لیدل. نانندیکارآفر تیفعال ةتوسع و دانشمندان و متخصصان

 از که است یفن دانش یدارا و نوآور نانیکارآفر حضور زین قیتحق یآمار ةجامع عنوان به تهران
 .ابدی یم شیافزا زین قیتحق ییایپو و اعتبار رهگذر نیا

 خبره، یشغل ۀزیانگ ،یخط یشغل ۀزیانگ شامل یشغل یها زهیانگ از نوع چهار ،قیتحق نیا در
 به نانیکارآفر یریگ میتصم و مستقل ریمتغ عنوان به یانتقال یشغل ۀزیانگ و چیمارپ یشغل ۀزیانگ

 یریگ اندازه کرتیل اسیمق کمک با و یسؤال 30 ةساخت محقق ةپرسشنام با وابسته ریمتغ عنوان
 .است شده ارائه 1 جدول در هاآن یگذار نمره و استفاده مورد یها پاسخ  نمونه .شدند

 

 کرتیل فیط در پاسخ نمونة. 3 جدول
 موافقم کامالً موافقم نظرم یب مخالفم مخالفم کامالً

1 2 3 4 5 
 

 ،یخط یشغل ۀزیانگ یعنی اول ةیفرض به مربوط پرسشنامه چهار تا کی یهاپرسش
 دوازده تا نه یهاپرسش ،(خبره یشغل ۀزیانگ) دوم ةیفرض به مربوط هشت تا پنج یها پرسش
 ةیفرض به مربوط شانزده تا زدهیس یهاپرسش و (چیمارپ یشغل ۀزیانگ) سوم ةیفرض به مربوط

 .نداشده داده نشان 0 جدول در که دهستن یانتقال یشغل ۀزیانگ یعنی هفتم
 

 پرسشنامه در آن به مربوط هایپرسش و تحقیق های . مؤلفه4جدول 

نگ
ا

 ةزی
 یشغل

 یخط

 .شود منجر من یشغل ةطیح در ارتقا به که هستم یماتیتصم دنبال به شهیهم .1

 .است ریمتغ یشغل ةحوز کی در من دوام و ماندن زمانمدت .2

 یشغل ةنیزم در تیمسئول و اریاخت شیافزا ،یشغل گاهیجا یارتقا یبرا یریگ میتصم از من هدف .3
 .است

 .هستم تیموفق و قدرت کسب دنبال به خود یشغل یارتقا یبرا یریگ میتصم در .4

نگ
ا

 ةزی
 یشغل

ره
خب

 

 .هستم مشغول آن در که است یشغل یها مهارت بر کامل ةاحاط و تسلط کسب من هدف .5

 .کنم یم دنبال خود ماتیتصم در را یفعل یشغل ةنیزم و حوزه در تنوع و گسترش .6

 تخصص و تیفیک شیافزا با همراه ،یکار ةحوز در یداریپا دنبال به خود یها یریگ میتصم در .7
 .مهست
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 پرسشنامه در آن به مربوط هایپرسش و تحقیق های . مؤلفه4جدول 

 یریگ میتصم تا هستم خود شغل به مربوط ةنیزم در دیجد و روزآمد اطالعات کسب دنبال به .8
 .دهم انجام نهیبه

نگ
ا

 ةزی
 یشغل

ارپ
م

 چی

 یشغل ةحوز با مرتبط که یگرید یشغل ةحوز به یشغل ةحوز کی در تیفعال یمدت از پس لمیما .9
 .شوم منتقل است تر یچالش و بوده سابق

 یشغل مهارت و دانش ةتوسع باعث شوم منتقل آن به رمیگ یم میتصم که یشغل دیجد ةحوز .11
 .شود یم من

 شیافزا و یشخص رشد دیجد یشغل ةحوز به انتقال منظور به یریگ میتصم از من هدف .11
 .است ینوآور و تیخالق

 و یشغل تنوع آوردندستبه یشغل ةحوز در ییجا جابه و رییتغ منظور به یریگ میتصم علت .12
 .است استقالل

نگ
ا

 ةزی
 یشغل

قال
انت

 ی

 .رمیگ یم نظر در را موقت و یا پروژه یها شغل شتریب خود، یشغل یها یریگ میتصم در .13

 .کنم تصور دلخواه شغل در را خودم توانم یم یسختبه .14

 یکاف یآگاه با و دهمیم انجام قیدق و فراوان یها یبررس خود لئادیا شغل به دنیرس یبرا .15
 .رمیگیم  میتصم

 تنوع داشتن ت،یفعال و شغل انتخاب منظور به یریگ میتصم در فراوان یها یبررس از من هدف. 16
 .است ندهیآ در یکار استقالل و یشغل

 
 و ای کتابخانه مطالعات از استفاده با ،اول ةمرحل در .بود مرحله دو شامل اطالعات گردآوری

  پرسشنامه در عوامل نیا بعد ةلمرح در و شد پرداخته قیتحق یرهایمتغ های شاخص تعیین به مقاالت
 کامالً ةدرج پنج با هاپرسش مورد در را خود نظر پاسخگو و شدند داده قرار کرتیل اسیمق با

 از پرسشنامه ییروا سنجش یبرا .کرد انیب موافقم کامالً و موافقم ندارم، ینظر مخالفم، مخالفم،
 قیتحق یموضوع اتیادب از یریگ اندازه مورد یرهایمتغ که صورت نیبد ؛شد استفاده محتوا اعتبار
 یآلفا بیضر با زین پرسشنامه ییایپا .شد اعمال آن در تاداناس یاصالح ینظرها و ندشد گرفته

 آزمون و SPSS19 ها داده لیوتحلهیتجز یبرا کاررفتهبه افزارنرم .شد دییتأ 723/4 کرونباخ
 .بود یانمونه کی T آزمون ها داده وتحلیلتجزیه منظور به شده استفاده

 مستقر نانیکارآفر شدۀلیتکم ةپرسشنام 01 از یا نمونه یرو بر ها هیفرض آزمون لیوتحلهیتجز
 .است 0 جدول اساس بر ها آن یفیتوص آمار که شد انجام تهران دانشگاه یفناور و علم پارک در

 

 ادامۀ
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 تهران دانشگاه یفناور و علم پارک نانیکارآفر یشناختتیجمع اطالعات. 5 جدول
 (درصد)یفراوان سطوح ریمتغ (درصد) یفراوان سطوح ریمتغ

 تیجنس
 1/72 مرد

 التیتحص

 4/2 پلمید
 1/7 پلمید فوق 9/27 زن

 سن

 6/47 سانسیل 5/58 سال 21-31
 9/42 سانسیل فوق 4/24 سال 31-41
 2/12 سال 41-51

 تأهل
 6/47 مجرد

 4/52 متأهل 9/4 سال 51 از شتریب

 
 یفناور و علم پارک از شده یآور جمع یها پرسشنامه تعداد) ها داده حجم نکهیا به توجه با

 پرسشنامه 01 تعداد شد، ذکر قبل بخش در که طورهمان) دبو مورد 14 از باالتر( تهران دانشگاه
 ،یآمار ةجامع عیتوز ،یمرکز حد ةیقض گرفتن درنظر با ،(دش یآور جمع یآمار ةجامع از

 ةجامع کی نیانگیم درخصوص ای هیفرض اگر ع،یتوز بودننرمال به توجه با. است نرمال عیتوز
 را هیفرض سقم ای صحت توان یم آماری فرض آزمون مراحل از استفاده با ،شود یطراح آماری

 در. دش استفاده منظور نیا برای ای نمونه کی T آزمون از که کرد نییتع α دارییمعن سطح در
 T آزمون از نانیکارآفر یریگ میتصم بر رگذاریتأث یشغل ۀزیانگ نوع ییشناسا یبرا ،قیتحق نیا

 3 یخطا) درصد 33 نانیاطم ةفاصل و( Test Value=3) 1 عدد آزمون مقدار با ای نمونه تک
 .است شده داده نشان 0 جدول در ها هیفرض آزمون از حاصل جینتا ةخالص .شد استفاده( درصد

 

 ها هیفرض آزمون از حاصل جینتا خالصة. 6 جدول
 هیفرض جهینت tآزمون  آماره یآزاد ةدرج یمعنادار سطح نیانگیم از انحراف ها هیفرض

 -یخط یشغل ةزیانگ
 یریگ میتصم

 دییأت 288/11 42 111/1 76744/1

 -خبره یشغل زةیانگ
 یریگ میتصم

 دییتأ 146/19 42 111/1 31139/1

 -چیمارپ یشغل ةزیانگ
 یریگ میتصم

 رد 729/1 42 191/1 22481/1

 -یانتقال یشغل ةزیانگ
 یریگ میتصم

 رد 714/2 42 111/1 22674/1

 ییها یژگیو با یخط نوع از یشغل ۀزیانگ که شود یم مشخص ،قیتحق جینتا به توجه با
 ۀزیانگ نیهمچن و سود یریگ جهت و یرهبر رقابت، نه،یهز یور بهره قدرت، کسب همچون

 . خالصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق3جدول 
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 تالش و نانیاطم تیقابل و کار انجام در تعهد و تیفیک مانند ییها یژگیو با خبره نوع از یشغل
 مستقر نانیکارآفر یریگ میتصم در یفعل شغل در شتریب مهارت و تخصص آوردندستبه یبرا
 .دارد یشتریب ریتأث تهران دانشگاه یفناور و علم پارک در

 
 ها افتهی

 بر مؤثر یشغل ۀزیانگ نوع ییشناسا که میکن یم مشاهده نیشیپ قاتیتحق یبررس در
 قاتیتحق در کمتر نان،یکارآفر یریگ میتصم بر مهم عوامل از یکی عنوان به ،یریگ میتصم

 است، موضوع نیا به ورود و حرکت ینوع حاضر و است گرفته قرار توجه مورد کشور داخل
. کنند یبررس را موضوع نیا یها نهیزم و ابعاد ریسا دیبا گرید پژوهشگران و محققان رو نیا از

 علم پارک در مستقر نانیکارآفر یریگ میتصم بر رگذاریتأث یشغل ۀزیانگ نوع پژوهش، نیا در
 یعنی یشغل یها زهیانگ انواع شامل) مستقل یرهایمتغ اثر و یبررس تهران دانشگاه یفناور و

 ریمتغ بر( یانتقال یشغل ۀزیانگ و چیمارپ یشغل ۀزیانگ خبره، یشغل ۀزیانگ ،یخط یشغل ۀزیانگ
 دنبال به قیتحق نیا. شد آزموده هیفرض چهار قالب در نانیکارآفر یریگ میتصم یعنی وابسته
 و علم پارک در مستقر نانیکارآفر یریگ میتصم بر رگذاریتأث یشغل ۀزیانگ نوع ییشناسا
 یشتریب شناخت به است، پرداخته آن به پژوهش نیا آنچه نیبنابرا ؛بود تهران دانشگاه یفناور

 .شود یم منجر آن بر مؤثر عوامل و ندهایفرا و یریگ میتصم مفهوم از
 به نانیکارآفر یریگ میتصم در یخط نوع یشغل ۀزیانگ که دهد یم نشان پژوهش جینتا

 از آمدهدستبه جینتا با هیفرض نیا از حاصل جینتا .ردیگ یم قرار استفاده مورد یادیز زانیم
. دارد مشابهت( 3170) نوربخش و( 3134) یخزاع ،(2443) سیتیپوال و لسونیگابر قیتحق
 اقدام 2442-3339 یها سال در که ینانیکارآفر یرو بر خود قیتحق در سیتیپوال و لسونیگابر

 نانیکارآفر یریگ میتصم بر یشغل ۀزیانگ نیا که دادند نشان بودند، کرده دیجد شرکت ثبت به
 استفاده یومعلولعلّت یریگ میتصم منطق از زهیانگ از نوع نیا با ها آن و است رگذاریتأث
 تیترب یها دانشکده یعلمئتیه یاعضا یشغل انگیزش که خود قیتحق در نوربخش. کنند یم

 و یهمبستگ که دیرس جهینت نیا به ،کرد بررسی هرزبرگ ةینظر اساس بر را کشور سراسر یبدن
 که خود قیتحق در زین یخزاع. است  یقو و مثبت یزشیانگ عوامل و یشغل زشیانگ نیب روابط
 یصنعت شهرک یها شرکت در وکارهاکسب یداریپا و رشد در نانهیکارآفر زشیانگ نقش
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 ةرابط کاری استقالل کسب ۀانگیز مستقل متغیر که دیرس جهینت نیا به کرد، یبررس را بوشهر
 یمال درآمد شیافزا ۀانگیز با که کارآفرینانی و دارد وکارهاکسب پایداری و رشد با مثبتی
 برخوردار بیشتری رشد و پایداری از شانوکارکسب ند،کن می وکارکسب یک ایجاد به اقدام
 .دارد مثبت ثیرأت وکارهاکسب رشد بر زین یمال درآمد حفظ ۀزیانگ متغیر و است

 یریگ میتصم در زین خبره نوع یشغل ۀزیانگ ق،یتحق جینتا به توجه با و نیا بر افزون
 جینتا با فوق ةیفرض از حاصل جینتا. است گرفته قرار یشتریب توجه مورد نانیکارآفر

( 3170) نوربخش و( 3134) یخزاع ،(2443) سیتیپوال و لسونیگابر قیتحق از آمده دست به
 بر خبره یشغل ۀزیانگ که دادند نشان خود قیتحق در سیتیپوال و لسونیگابر. دارد مشابهت

 یریگ میتصم منطق از زهیانگ از نوع نیا با ها آن و است رگذاریتأث نانیکارآفر یریگ میتصم
 استقالل کسب ۀانگیز مستقل متغیر که داد نشان زین یخزاع. کنند یم استفاده یومعلولعلّت

 نوربخش. دارد وکارهاکسب پایداری و رشد با مثبتی ةرابط یمال درآمد شیافزا ۀانگیز و کاری
 وجود یقو و مثبت یا رابطه یزشیانگ عوامل و یشغل زشیانگ نیب که داد نشان زین (3170)

 .دارد
. دشو یم استفاده یکمتر زانیم به نانیکارآفر یریگ میتصم در چیمارپ نوع یشغل ۀزیانگ اما

 سیتیپوال و لسونیگابر. دارد مشابهت( 2443) سیتیپوال و لسونیگابر قیتحق جینتا با جهینت نیا
 ۀویش از که ینانیکارآفر یریگ میتصم بر چیمارپ یشغل ۀزیانگ که دندیرس جهینت نیا به

 یخزاع قیتحق با هیفرض نیا ةجینت اما ؛دارد مثبت ریتأث کنند یم استفاده مؤثر یریگ میتصم
 و یشغل زشیانگ نیب که دارد دهیعق نوربخش. است تضاد در( 3170) نوربخش و( 3134)

 زشیانگ داردیم اظهار زین یخزاع. دارد وجود یقو و مثبت یهمبستگ یزشیانگ عوامل
 .است مؤثر وکارهاکسب یداریپا و رشد در نانهیکارآفر
 با جهینت نیا. دارد یکمتر کاربرد نانیکارآفر یریگ میتصم در زین یانتقال نوع یشغل ۀزیانگ

 به خود قیتحق در ها آن. دارد یهمخوان( 2443) سیتیپوال و لسونیگابر قیتحق از حاصل جینتا
 نانیکارآفر و است مؤثر نانیکارآفر یریگ میتصم بر چیمارپ یشغل ۀزیانگ که دندیرس جهینت نیا

 ةمطالع با هیفرض نیا ةجینت اما ؛کنند یم استفاده مؤثر یریگ میتصم ۀویش از یشغل ۀزیانگ نیا با
 دیرس جهینت نیا به خود قیتحق در نوربخش. است تضاد در( 3170) نوربخش و( 3134) یخزاع

 وجود ها آن نیب یقو و مثبت یهمبستگ و ندمؤثر یشغل زشیانگ جادیا در یزشیانگ عوامل که
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 وکارهاکسب پایداری و رشد در را کارآفرینانه انگیزش نقش خود قیتحق در زین یخزاع. دارد
 .است کرده تأیید

 
 یریگجهینت و بحث

 انتخاب در تیموفق و قدرت کسب دنبال به که یافراد قیتحق نخست ةافتی اساس بر .3
 تیمسئول و اریاخت شیافزا با را شغل در خود گاهیجا یارتقا و هستند خود شغل و ها تیفعال

 فرد چنانچه نیبنابرا دارند؛ نظر در را موارد نیا زین خود یها یریگ میتصم در دانند، یم مطلوب
 دنبال به خود یشغل ۀحوز در و اشدب کار به مشغول بزرگ یشرکت ای سازمان کی در مثال یبرا

 در یشغل یها یریگ میتصم در مربوط ریمد حال نیع در و اشدب ییها زهیانگ نیچن برآوردن
 پس رد،ینگ نظر در را موارد نیا یشغل گاهیجا یارتقا و توسعه مانند ییها نهیزم در فرد آن مورد

 کاهش یو یشغل تیرضا و شود یم خود تیفعال ةمجموع در یرغبت یب دچار فرد یمدت از
 کاهش یاثربخش و ییاکار نکند، فراهم را تیمطلوب و تیرضا فرد یبرا یشغل اگر و ابدی یم
 لحاظ رندگانیگ میتصم و رانیمد یریگ میتصم در دیبا مسئله نیا به توجه رو نیا از ؛ابدی یم

 ؛ابدین کاهش وکارکسب ای سازمان یبازده و یور بهره تا شود
 ت،یفیک همچون ییها زهیانگ یدارا که یافراد شود یم شنهادیپ قیتحق دوم ةافتی اساس بر .2
 در شتریب مهارت کسب یبرا و دانند یم متعهد را خود شغل کی به و هستند تخصص و تعهد
 شوند گمارده کار به ها شرکت ای ها سازمان در یمشاغل در کنند، یم تالش خود به مربوط شغل

 هنگام افراد نیا صورت نیا در ؛است یضرور و الزم شرط آن در تعهد و تخصص که
 ،ضمن در .کنند ینم خود یشخص منافع یفدا را سازمان منافع یشغل ۀحوز در یریگ میتصم

 آنان با یشغل ۀحوز یسازیغن و شیافزا منظور به یریگ میتصم یبرا توانند یم زین ارشد رانیمد
 نیتر مهم وفادار و آگاه متعهد، کارکنان از یبرخوردار. ندکن استفاده آنان نظرات از و مشورت

 حفظ و نظر جلب دیبا یشرکت ای سازمان هر تیاولو. است سازمان هر در تیموفق عامل
 نکردن رشد ،ییاکار کاهش یمعنا به امر نیا تحقق در یناکام. باشد ستهیشا و متعهد کارکنان

 یرقابت یایدن در تیموفق. است وکارکسب یبازده و تیموفق دادنازدست و ها تیفعال در
 نیتربزرگ را وفادار و متعهد کارکنان که است ییهاشرکت ای ها سازمان به متعلق امروز
 ؛دانندیم خود ةیسرما
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 ،یشخص رشد همچون ییها زهیانگ که رسد یم نظر به قیتحق سوم ةافتی اساس بر .1
 علم پارک در مستقر نانیکارآفر یها یریگ میتصم در مهارت تنوع و یهمکار روح ت،یخالق

 از ینانیاطمیب و یدگیچیپ که ،یکنون یایدن در. ندارد یچندان ریتأث تهران دانشگاه یفناور و
 راهگشا و دیمف چندان یفرد یها یریگ میتصم که رسد یم نظر به ،است آن یها یژگیو جمله
 یها دانش و اتیتجرب که مختلف افراد با مشکالت و مسائل از یاریبس یبرا دیبا و نباشد

 در یشتریب تیخالق هم و ابدی شیافزا ها دگاهید تنوع هم تا کرد مشورت دارند یگوناگون
 ؛رود کار به یریگ میتصم

 زین و یکار استقالل تنوع، همچون ییها زهیانگ که دهد یم نشان قیتحق چهارم ةافتی .0
 یها تیاولو جزو ندهیآ در یکار استقالل نیتأم منظور به لئادیا یشغل افتنی جهت در تالش
 در را موارد نیا ها آن و ستین تهران دانشگاه یفناور و علم پارک نانیکارآفر یریگ میتصم
 را خود یاقتصاد تیفعال نانیکارآفر که شود یم شنهادیپ. دانند ینم مؤثر خود یها یریگ میتصم

 خود تیفعال یا حرفه و یشغل یها مهارت تا بکوشند آن از پس و ندکن انتخاب یشتریب دقت با
 محصوالت در تنوع رایز کنند؛ دیتول را یکاربرد و متنوع محصوالت و هندد شیافزا را

  است؛ شدهرفتهیپذ و مهم یامر امروز یرقابت یایدن در  شرکت ای وکارکسب
 پارک مثالً) یگرید ینیکارآفر ةجامع بر را یشغل ۀزیانگ ریتأث توانند یم گرید محققان .0
 ؛کنند یبررس( مدرس تیترب دانشگاه یفناور و علم پارک ای سیپرد یفناور
 با نانیکارآفر یریگ میتصم بر را یشغل ۀزیانگ ریمتغ ریتأث توانند یم نیهمچن گرید محققان .0
 ؛کنند یبررس دهند، یم انجام تیفعال آن در نانیکارآفر که یطیمح عوامل به توجه
 بر یدولت و ثابت مشاغل به شیگرا نیهمچن و یگروه کار و یهمکار ریتأث .7
 و یبررس مورد توانندیم گرید محققان که است یموارد جمله از زین نانیکارآفر یریگ میتصم

 .ددهن قرار پژوهش
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