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  یكیالكترون نانهیکارآفر یوکارهاکسب بازدهبر  یتیریعوامل مد ریتاث

 دانشگاه تهران یکوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناور یهاشرکت

 

 یگالره رضازاده ماف

 غيرانتفاعی  سمنگان، ایران  - غيردولتی  یگروه مدیریت مالی و حسابداري، موسسه آموزش عال
Email: gelareh.r.mafi@gmail.com 

 

هاي برون سازمانی بر عملكرد كسب ررسی عوامل مدیریتی درون سازمانی و حمایتهدف پژوهش ب -چكیده

 هاي كوچك و متوسط مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهرانو كارهاي كارآفرینانه الكترونيكی شركت

پيمایشی مبتنی  - ها توصيفیباشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوۀ گردآوري دادهمی

هاي كوچك شركت كاركنانمدیران و شامل  پژوهش حاضرامعه آماري جیابی معادالت ساختاري است. بر مدل

ها در این وري دادهآباشد. ابزار گردمی و متوسط الكترونيكی مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

-هاي روایی واگرا، روایی همگرا در نرمپژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمون

استفاده شده است. همچنين از آزمون آلفاي كرونباخ براي تعيين پایایی  3اس و اسمارت پی ال اسپیاسافزار 

بوده است كه نشان از تایيد پایایی  70/0تك متغيرها باالتر از پرسشنامه استفاده شد كه این مقدار براي  تك

هاي برون عوامل مدیریتی درون سازمانی و حمایتدهنده آن است كه هاي پژوهش نشانیافتهپرسشنامه دارد. 

هاي كوچك و متوسط مستقر در پارك وكارهاي كارآفرینانه الكترونيكی شركتسازمانی بر عملكرد كسب

ن است آدهنده هاي پژوهش نشانتاثير معنادار دارد. با توجه به اینكه متغيرهاي یافتهعلم و فناوري دانشگاه تهران 

وكارهاي كارآفرینانه سازمانی بر عملكرد كسبهاي برونعوامل مدیریتی درون سازمانی و حمایتكه 

 تاثير معناداري دارند،هاي كوچك و متوسط مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران الكترونيكی شركت

 ، این تاثيرات را افزایش داد. هاي مختلف كه در قسمت پيشنهادات ارائه شده استتوان با استفاده از شيوهمی

 وكار الكترونيكی، شركت كوچك و متوسطكسب ها:کلیدواژه

 

   مقدمه

 یابیاي قوي جهت انجام بازارتجاري و رسانه وكارهايكسببه بستري گسترده جهت انجام  نترنتیامروزه ا

بشر را  یهاي مختلف زندگشده است. گسترش كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، عرصه لیها تبدشركت
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اطالعات، عرصه  رعص نیاز دستاوردهاي نو یكیعنوان به یكيالكترون وكارهايكسبقرار داده است.  ريتحت تأث

وكار، ام كسبهاي انجهويآوري را در شهاي شگفتتیكرده و مز یفراوان رييرا دستخوش تغ یتجارت جهان

 وكار كسب( معتقدند 5120و همكارانش ) الرينموده است. م جادیكنندگان و فروشندگان ابراي مصرف

الكترونيكی را خرید و فروش از  وكاركسب ؛شده است لیتبد معامالتدر انجام  یاتيبه ابزاري ح یكيالكترون

كنندگان الكترونيكی، مشتریان با خرید الكترونيكی از عرضه كسب وكار كنند درطریق شبكۀ اینترنت تعریف می

 . (2016و همكاران،  1)متيو كنندهاي خود اقدام میها به ارضاي نيازها و خواستهیا واسطه

گرفتن از توليد انبوه در صنایع بزرگ و گرایش هاي اخير و فاصلهدههتغيير سریع و گسترده فناوري توليد در 

هاي صنعتی كوچك را پذیر در صنایع كوچك و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعاليتبه سمت توليد انعطاف

هاي اقتصادي از صنایع بزرگ به سمت صنایع كوچك شده، ليكن این افزایش داده و منجر به انتقال فعاليت

ع به معناي حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع كوچك نبوده؛ بلكه روند حركت، به سوي موضو

اي كه تقسيم كار ميان تعامل هر چه بيشتر این دو با یكدیگر و در قالب یك زنجيره توليد بوده است. به گونه

در  كنند.ر را كامل میصنایع كوچك و بزرگ به شكلی صورت پذیرفته كه آنها به جاي رقابت با هم، یكدیگ

نان در شرایط آهاي كوچك و متوسط به دليل نقش بسيار مهم و حساس این راستا موضوع ارتقاء عملكرد شركت

ید و آشمار میهاي بزرگ بههاي بزرگ یكی از دغدغهنان با شركتآمان اقتصادي و همچنين رویارویی انابس

 (. 2020، 2شود )روسو از مقوالتی است كه باید بدان با جدیت پرداخته

والن ئمشترك صنعتگران و مس دگاهیروزها د نیا ران،یوكار در انامساعد كسب ياعتقاد به فضامتاسفانه 

 ایكه نرخ ارز هر روز با نوسان همراه بوده  یفعل طیكه صنعتگران معتقدند، در شرا يطوركشور است. به یصنعت

در اوضاع و احوال  ای كنندیطلب م يديتول يهارا از واحد یینرخ سود باال الت،يها در صورت ارائه تسهبانك

وكار هر روز اوضاع كسب يفضا دارد،یبرنم هايگذارمتيدولت دست از دخالت در ق یالمللنيب يهامیتحر

 تري دارند.تر و حساسدانش بنيان شرایط متفاوتهاي كوچك و متوسط در این ميان شركت .كندیم دايپ يبدتر

هاي كوچك و متوسط دانش بنيان شركتوكار در كسب يمعتقدند كه بهبود فضا ياقتصاد كارشناسان

 شود يوربهره شیو افزا یشغل يهافرصت شیافزا ،یو خارج یداخل يگذارهیسرما شیمنجر به افزا تواندیم

 (. 2019، 3)چن

 
1 Mathews 
2 Rusu 
3 Chen 
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شود. یكی از اركان تقویت بنيه اقتصادي كشور محسوب می هاي دانش بنيانشركتتوسعه باید توجه داشت 

، لذا رشد و توسعه پایدار این صنعت هستنداكنون از سهم قابل توجهی در تجارت جهانی برخوردار ایع نوپا صن

كسب درآمدهاي غيرنفتی براي كشور زایی، افزایش توليد ناخالص داخلی و تواند تاثير بسزایی در اشتغالمی

 شودسمت توسعه پایدار در این صنعت احساس میاین صنایع به داشته باشد. به دليل اهميت اقتصادي، اجتماعی 

فرینی الكترونيكی و یا آهاي توسعه این صنعت توجه به بحث كار(. یكی از راه1396)محبی و همكاران، 

كوچك و متوسط  ياست كه واحدها یدر حال نیافرینی در بستر فناوري اطالعات در این حوزه است. آكار

 يشده افت آشكار ادی يهانهيزم دراند بلكه نداشته یدر سه مورد مذكور نه تنها كارنامه مورد قبول دانش بنيان

هاي خود عملكرد خوبی با استفاده از داراییها موفق به ارائه گونه شركتدرصد از این 37و تنها  اندداشته زين

عملكرد  موثر بر عواملطور كلی ها در عرصه سازمانی مطرح شده است. بهاند. امروزه مدل جدیدي از داراییبوده

برون  يهاتیو حما یدرون سازمان یتیریمدی تاثير دارد كه به عوامل كيالكترون نانهیكارآفر يوكارهاكسب

ن بر عملكرد تجاري و غيرتجاري سازمان، گرایش یافته است )پورحيدري و آشود و تاثير ی تقسيم میسازمان

-كسبی بر عملكرد برون سازمان يهاتیحماو  یدرون سازمان یتیریمدبنابراین بررسی عوامل  .(1395سلجوقی، 

تواند یكی از شروط ارتقاء هاي دانش بنيان كوچك و متوسط میی شركتكيالكترون نانهیكارآفر يكارهاو

هاي كوچك و متوسط دانش بنيان، متغير نان باشد. از سوي دیگر باید توجه داشت در شركتآعمكلرد 

(. به همين 1397آید )انتظاري، شمار مینان بهآفرینی نوآورانه عامل اساسی و كليدي در توسعه اقتصادي آكار

و كسبی بر عملكرد برون سازمان يهاتیو حما یدرون سازمان یتیریمددليل تحقيق حاضر در پی بررسی عوامل 

  هاي دانش بنيان كوچك و متوسط است.ی شركتكيالكترون نانهیكارآفر يكارها

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 يهستند كه جامعه را نه فقط از بعد اقتصاد یخالق، متفكر، نوآور و باذوق يروهاين يادر هر جامعه نانیكارآفر

كه  ینیهدف كارآفر نیترییدهند. ابتدایرشد م زين يو معنو یفرهنگ ،یچون بعد اجتماع يگریبلكه از ابعاد د

 نييئل تعاز مسا یكیاشتغال است، كه  جادیا ،شودیتنها هدف آن فرض م یو گاه نیترامروز به اشتباه، مهم

، 1)ميگلوري رديصورت بگ یحل آن اقدامات اساس يبرا دیشود و بایكننده در اقتصاد كشورها محسوب م

2019). 

 
1 Migliori 
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كار،  فیتعر يبرا دیجد يهاوجود آمدن فرصتاطالعات و ارتباطات باعث به يفناوردر همين  راستا 

و  تيشود شده است. رشد جمعیمنجر م یكيالكترونوكار كه به كسب ییهاو همه مؤلفه یابیبازار ،يمشتر

 نيدر ب همسئل نیا گاهیو جا تيباعث اهم تاليجید ینیكارآفر يهاتیمز نيهمچن كاريب النيالتحصفارغ شیافزا

است كه در شبكه  يندیفرا ینیكارآفر ،یاجتماع يهاشبكه هیطبق نظر و مردم شده است. انيمسئوالن و دانشگاه

ها، را با منابع و فرصت نیرابط كارآفر تواندیم یارتباط اجتماع نیواقع شده است و ا یاز روابط اجتماع يريمتغ

( نترنتیا) یجهان اسيبا مق ميعظ ياشبكه جادیاطالعات و ارتباطات باعث ا يكند. توسعه فناور ليتسه ایمحدود 

 نیا قیافراد از طر نیاست. ا نانیكارآفر يابزارها نیتراز مهم یكی نترنتیا شرفته،يپ يشده است. در كشورها

 .(2018، 1)اوموش رنديگیآن بهره م يایخود افزوده و از مزا يهاتيشبكه بر قابل

و  تیریها، وحدت مددستگاه ریبه سا ینداشتن وابستگ ليمتوسط و كوچك به دل ياقتصاد يهاشركت

اشتغال در كشور برخوردار هستند و  شیو افزا جادیا يبرا یمناسب يهاتياز ظرف یو خانوادگ يفكر تيمالك

-شركت ياقتصاد عيو تطم ايدر كشور با اح ییزااشتغال شیاشتغال را برعهده دارند. افزا شیدر افزا ینقش مهم

هاي كوچك و متوسط شود. شركتیمحقق م ايروز دن يهاياز فناور يكوچك و برخوردار ياقتصاد يها

 جادی، اینیكارآفر جیثروت در جامعه، اشاعه دانش، ترو ديتول ن،یهاي نوي فناوريبه جهت توسعهدانش بنيان 

اي از اهميت ویژهوري اقتصادي توسعه بهرهو در نهایت  ان،يكردن اقتصاد دانش بن داریتوسعه و پا د،یجد مشاغل

 شبرديعوامل موثر بر پ ییوكار، شناساكسب يندهایفرآعملكرد  تیریمد دربرخوردار هستند. از سوي دیگر 

كه هر سازمان اهداف و  ییبرخوردار است؛ از آنجا ییبسزا تياست و از اهم یاتيح اريوكار بسعملكرد كسب

موثر  يرهايمتغ جهيوكارها با هم متفاوت است، در نتكسب تيمخصوص به خود را داراست و ماه يدستاوردها

-از سازمان تیمتفاوت خواهد بود. در واقع به منظور حما گریوكار هر سازمان نسبت سازمان دكسب ملكردبر ع

 یفعل تيشوند تا وضع یمختلف بررس يرهايمتغ دیوكار، باكسب ندیفرآ يهاداده ليدر بخش تحل يتجار يها

با توجه به اینكه  گردد. شنهاديپوكار كسب شرفتيرشد و پ يكار ممكن برا نیشده و بهتر یابیوكار ارزكسب

اشتغال  جادیو ا يارزآور ،ي، توسعه اقتصادیروز شدن محصوالت صنعتدر به یها نقش مهمشركت نیا عملكرد

 (.2017، 2شود )گومزمیشكار آ؛ اهميت موضوع تحقيق كامال در كشور دارد

 
1 Omoush 
2 Gomes 
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و  يالزمه توسعه فناور ینیدارد. كارآفر تيفعال يبرا یعياطالعات پهنه وس يدر فناور ینیكارآفر نيهمچن

دولت مشخص  فهيو وظ ینیكارآفر ينقش بسترساز تياساس اهم نیاست. بر ا ینیبستر كارآفر يتوسعه فناور

است،  یو اطالعات یارتباط يهااطالعات را كه همان شبكه يدر حوزه فناور ینیبستر كارآفر دی. دولت باشودیم

 جادیفرهنگ استفاده از شبكه را ا نكهیا ضمنشبكه را فراهم كند،  نیآسان همه به ا یتوسعه دهد و امكان دسترس

 .(2014، 1)مارتونيوم و اجرا كند نیو مقررات الزم را تدو نيكرده و گسترش دهد و قوان

در  يدر كشورها ینیضعف كارآفر جیاست از نتا جیرا شترينو ب يدر فناور فرار مغزها كه خصوصاً دهیپد

 دیاند و باشده تيبار آمده و ترباجرایی  كشورها، صرفاً نیكرده ا ليتحص يروهاياز ن ياريحال توسعه است. بس

را در  ینیدارند، بستر كارآفر ینیكارآفر تيهم كه شخص يافراد گر،ید يشوند و از سو تیریمد گرانیتوسط د

كنند  جادیمتخصصان داخل كشور ا يبرا يفناور نهيرا در زم یتوانند مشاغلیم نانی. كارآفرابندییكشورها نم نیا

 كنند. يريجلوگ زياز فرار مغزها ن ،ینیكارآفر يایمزا هيآورند، عالوه بركلیكه بوجود م یشغل تیو در اثر رضا

 يادیاطالعات و ارتباطات، تحوالت ز يفناورگونه بيان نمود كه توان اهميت موضوع تحقيق را اینبنابراین می

مدرن مورد  ینیابزار كارآفر نیترعنوان مهموجود آورده و بهبه ینیاز جمله كارآفر یاجتماع يهاتيفعال هيدر كل

، باشدهاي مدیریتی درون سازمانی و برون سازمانی و موانع قانونی میشلليكن داراي چا توجه قرار گرفته است.

 نماید.كه اهميت موضوع را به وضوح مشخص می

 

 تحقیق اهداف
  هدف اصلی:

 نانهیكارآفر يوكارهابر عملكرد كسب یسازمانبرون يهاتیو حما یسازماندرون یتیریعوامل مد ريتاثتعيين 

 دانشگاه تهران يكوچك و متوسط مستقر در پارك علم و فناور يهاشركت یكيالكترون

 : فرعیاهداف 

 یكيالكترون نانهیكارآفر يوكارهابر عملكرد كسب یدرون سازمان یتیریعوامل مد ريتاثتعيين : 1هدف 

 دانشگاه تهران يكوچك و متوسط مستقر در پارك علم و فناور يهاشركت

 یكيالكترون نانهیكارآفر ياـوكارهبر عملكرد كسب یسازمان برون ياـهتیحما ريتاثتعيين  :2هدف

  دانشگاه تهران يكوچك و متوسط مستقر در پارك علم و فناور يهاشركت

 
1 Marimuthu 
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 روش تحقیق

جامعه آماري تحقيق آوري داده پيمایشی است. لحاظ شيوه جمعتحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به 

هاي كوچك و متوسط مستقر در پارك علم و فناوري استان تهران حاضر، شامل مدیران و سرپرستان شركت

 1399آوري استان تهران در سال است كه تعداد آنان با توجه به آمار اخذ شده از دفتر مركزي، پارك علم و فن

در  نفر در نظر گرفته شد 237اعالم شده است. بنابراین با توجه به جدول مورگان حجم نمونه برابر  620برابر 

جهت تجزیه و  پرسشنامه صحيح توزیع خواهد شد. 237 پرسشنامه جهت دریافت 300همين خصوص تعداد 

عات پرسشنامه محقق وري اطالآگيري تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردتحليل آماري از روش نمونه

دست آمده از ههاي بباشد. در این تحقيق، براي تجزیه و تحليل دادههاي مدل مفهومی میشامل گویهساخته 

 هاي آمار استنباطی استفاده شده است.ها از روشنمونه

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.مفهومی میهاي مدل شامل گویهوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد
 

 گویه هاي مربوطه منبع متغير هازیربخش

    
 

 اسالمحاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش پی

اس از سه طریق ضرایب بارهاي عاملی، ضرایب آلفاي كرونباخ و پایایی الپایایی این تحقيق مطابق با روش پی

 تركيبی بررسی شده است. 

 ضرایب بارهای عاملی

هاي عاملی باالتر با توجه به اینكه كليه بار دهد.مدل تحقيق را به همراه ضرایب بارهاي عاملی نشان می شكل ذیل

 .باشند، لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استمی 0.4از 

 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار ارائه  1اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفاي كرونباخ كه با استفاده از نرم

 باشد حاكی از پایایی مناسب مدل دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 

 
1 Smart PLS 
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 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.76 وكارهاي كارآفرینانه الكترونيكیعملكرد كسب

 0.71 مصوبوجود قوانين مدون و 

 0.82 حمایت دولت

 0.83 مدت زمان اخذ مجوزهاي الزم

 0.86 تجربه مدیریت

 0.77 وجود نيروي متخصص

 0.74 وكارمدل كسب

 

 (1آر)سی پایایی ترکیبی
انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  2اسالپینتایج آزمون پایایی تركيبی كه با استفاده از نرم افزار اسمارت

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر پایایی تركيبی باالتر از 

 (CR) نتایج مربوط به پایایی ترکیبی
 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.86 وكارهاي كارآفرینانه الكترونيكیعملكرد كسب

 0.83 مصوبوجود قوانين مدون و 

 0.89 حمایت دولت

 0.90 مدت زمان اخذ مجوزهاي الزم

 0.92 تجربه مدیریت

 0.85 وجود نيروي متخصص

 0.83 وكارمدل كسب

 

 3اسالحاسبه روایی با روش پیم

 وسيلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. اس روایی پرسشنامه، بهالافزار اسمارت پیدر این تحقيق با كمك نرم

 

 
1 CR: Composite Reliability 
2 Smart PLS 
3 PLS 
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 روایی همگرا
 0.5با توجه به اینكه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( براي هر یك از متغيرها بيشتر از 

است، این اعداد حكایت از روایی همگراي مناسب مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب براي آلفاي 

( 1981، 3)فرنل و الكر 0.5( و براي اوه  1978، 2)نونالی 0.7(، براي پایایی تركيبی 1951، 1)كرونباخ 0.7 كرونباخ

توان اند، میهاي حاصل تمامی این معيارها در مورد متغيرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهباشد و مطابق با یافتهمی

 وهش حاضر را تائيد ساخت.مناسب بودن وضعيت پایایی و روایی همگراي پژ

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.64 وكارهاي كارآفرینانه الكترونيكیعملكرد كسب

 0.71 وجود قوانين مدون و مصوب

 0.75 حمایت دولت

 0.74 مدت زمان اخذ مجوزهاي الزم

 0.66 تجربه مدیریت

 0.70 وجود نيروي متخصص

 0.57 وكارمدل كسب
 هاي تحقيقمنبع: یافته                                                                                                                              

 

 برازش مدل ساختاری

آید كه اگر این میدست ههاي یك سازه با آن سازه، ببارهاي عاملی از طریق محاسبۀ مقدار همبستگی شاخص 

هایش از واریانس خطاي شود، مؤید این مطلب است كه واریانس بين متغير و شاخص 0.4مقدار برابر و یا بيشتر از 

گيري،  قابل قبول است. نكته مهم در اینجا این گيري آن متغير بيشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهاندازه

مواجه شود،  0.4هاي آن با مقادیري كمتر از بارهاي عاملی بين متغير و گویهاست كه اگر محقق پس از محاسبه 

 )سؤاالت پرسشنامه( را اصالح نموده و یا از مدل پژوهش خود حذف نماید )داوري و رضازاده، هاباید آن گویه

1392.) 

 
1 Cronbach 

2 Nunnally 

3 Fornel & Larker 
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 ترسیم مدل به همراه ضرایب بارهای عاملی

 

 پیشنهادات تحقیق

 شود:هاي تحقيق پيشنهادات ذیل ارائه میشدن تمام فرضيهبا توجه به تایيد 

 

-وکارهای کارآفرینانه الكترونیكی در شرکتعملكرد کسببر  مدت زمان اخذ مجوزهای الزم: 1 فرضیه

 ای کوچک و متوسط الكترونیكی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاثیر دارد.ه

 پيشنهاد می شود؛ 

كوتاه كردن زمان در اخذ  بخش در نوآورانه هايبه فعاليت توجه جهت در یكپارچه فعاليت و هاتصميم

صالح صورت پذیرفته و ارائه گردد، تا تاثير حذف بعضی از مجوزها هاي مربوطه و ذيمجوزهاي الزم به سازمان

موضوع حتی اگر بدون وري و سرعت عمل مشخص شود، چرا كه فهم این هها و افزایش بهردر عملكرد سازمان

هاي سيستمی و نگرش مثبت در تسریع امور سزایی در شناخت ضعفالعمل اجرایی باشد تاثير بههيچ عكس

 گردد.می

ي زیربرنامهكوتاه نمودن زمان اخذ مجوزها باشد و  روي بر مدیران  تمركز و گردد، اولویتتوصيه می

 خدمات توسعه يراستا در ي شده،بندزمان جدول و برنامه طبق دائماً استراتژیك در این خصوص تدوین گردد و

 تر شود.كوتاه
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ها شركت تایشكا به ثرمؤ یگديسركوتاه كردن  زمان و حتی حذف برخی مجوزها،  يراستا درهمچنين  

 درمو ياهدگستر رطو به دیبا ازهاين رفع جهت درخصوص از نوع الكترونيكی، كوچك و متوسط كارآفرین به

 به يرابزا ناعنو به و فتهگر راقر جهتو درمو ییهاصتفر ترصو به دیبا تایشكا قتيحق رد. دريگ راقر جهتو

 .دريگ راقر هدستفاا درمو ها كه نياز به حمایت بيشتري دارند،شركت رييتغ لحا رد يهاستهاخو نيتأم رمنظو

وفصل مسائل كاري مربوط به خود بدون نياز به كسب مجوز از براي حل هاشركتافزایش اختيارات 

 ها.هاي دولتی و عدم نياز به پاسخ و تأیيد نهایی این سازمانسازمان

هاي كوچك و متوسط این امر سبب تشویق مشورت در سازمان و مشاركت در امور بين سازمانی شركت 

وكارهاي تواند خالقيت و نوآوري كسبها، میو شرط به دستورالعمل ديقیبگردد و عدم وابستگی می

ها این شركت عملكرد اثربخش و كارآفرینانه الكترونيكی را افزایش دهد و خود عاملی در جهت بهبود ارتباطات،

 باشد. 

 

-وکارهای کارآفرینانه الكترونیكی در شرکتعملكرد کسب: وجود قوانین مدون و مصوب بر 2 فرضیه

 ای کوچک و متوسط الكترونیكی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاثیر دارد.ه

 شود؛پيشنهاد می

 نیبا كمك افراد فعال و با تجربه در ادولتی  رانیجهت كاركنان و مد هاییها، سيمنارها و همایشگردهمایی

قوانين  ییباعث شناسا ،كه در كشور وجود دارد ريوپاگو مقررات دست نيقوان ییحوزه برگزار نموده تا با شناسا

جهت  ،یترقاب تیمز جادیتا موجب اشود. ها خالقانه ویها و سنارحلراهگردیده  و سبب ارائه  مدون و مصوب 

 د.گردخصوص از نوع الكترونيكی فرینانه بهآكار يهاتيانجام فعال

گردد از كاركنان و مدیرانی در حوزه وكارهاي الكترونيكی پيشنهاد میبراي افزایش كارآفرینی كسب

حوزه باشد تدوین فوانين استفاده نمایند كه تجربه كافی در این خصوص را داشته و رشته و گرایش آنان در این 

تا این فرهنگ را در خود و سپس در سایركامندان شركت نهادینه نمایند تا با این كار تعهد بيشتري نسبت به 

كننده و ها كارآفرینانه الكترونيكی در جهت تدوین قوانين تسهيلوري شركتهكمك كردن و افزایش بهر

 وجود آورند.هاي كوچك و متوسط بهحمایت كننده در شركت

كننده در این هاي دولتی با تدوین روابط رسمی و غيررسمی تسهيلبخش ين سهولت برقراري ارتباط باهمچن

تواند ي رسمی و اداري میهاهیروموردنياز براي كار از طریق كاهش  اطالعات زمينه و راحتی در دسترسی به

هاي افزایش ارتباطات اثربخش شركتتمركز و رسميت ساختار بوروكراتيك را كاهش دهد تا عاملی موثر براي 
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ها را تشویق این شركت يهاكوچك و متوسط كارآفرین باشد. همچنين دریافت بازخور متناوب در مورد فعاليت

 كند. فرینانه خود میآوكارهاي كاربه كار و افزایش عملكرد كسب

 

های کوچک و الكترونیكی در شرکتوکارهای کارآفرینانه عملكرد کسب: تجربه مدیریت بر 3 فرضیه

 متوسط الكترونیكی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاثیر دارد.

 شود؛پيشنهاد می

باشد تا تفكر درخصوص تجربه مدیران  یميو تالش در جهت تفكر ت يسازميت يبر رو دیتمركز سازمان با

رخ دهد.  سازيميو ت هاميبه ت مدیران و سوق دادن  یميت هايتيموفق قیتشو قیاز طر تواندیامر م نی. ايانفراد

و از تجربه مدیران در جهت افزایش  نمود. تیكاركنان تقو انياصل هدف مشترك را در م توانیم قیطر نیبد

 عملكرد كارآفرینانه الكترونيكی استفاده نمود.

ها ازمدیرانی استفاده نمایند كه خالق و كارآفرین باشند و این مهم تنها با كمك روانشناسان صنعتی شركت

 در بدو استخدام ميسر خواهد بود.

هاي جدید براي ذاشتن تجارب وانتقال فرصتعملگرا بودن مدیران، آموزش سرپرستان براي در اختيار گ

سازي كاركنان براي درك بهبود سازمان در جهت تغييرات مستمر و مداومی كه سازمان در نظر دارد و نيز آماده

-هاي كسبو انطباق با تغيير شرایط در محيط با توجه به انتقال تجارب مدیریت، كه در نهایت تطبيق قابليت

 كوچك و متوسط،  با محيط بيرونی را در پی خواهد داشت.  هاي كارآفرینوكارشركت

 

عملكرد کسب و کارهای کارآفرینانه الكترونیكی در شرکتهای کوچک و : حمایت دولت بر 4 فرضیه

 متوسط الكترونیكی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاثیر دارد.

 شود؛پيشنهاد می

هاي برون سازمانی، ها و حمایتفرصت با رابطه در یآموزش يهاكارگاهگردد ولين دولتی پيشنهاد میئبه مس

شنایی آجهت  كشور داخل در یعلم يهاییگردهما و هاكنفرانس و هاكنگره نارها،يسم در شركت امكاندایر و 

 .شود فراهم هاها و حمایتبا این فرصت

 و .باشد واحد ماموریت یك سمت به متوسطهاي كوچك و شركت در كارها و محوریت طراحیهمچنين 

 ینانهكارآفر يوكارهاموجود و كسب ياستآنها مبتنی بر س ۀآنان و توسع یتمناسب به رضا يريسوگا این راست در

 اجرا گردد. و ینتدو يكیالكترون
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 هايقابليت تقویت زیرا. شود ظاهر پرنفوذ رهبر یك نقش در باید یادگيري هايقابليت تقویت منظوربه دولت

 هدف یك سوي به آنها دهیجهت ها وسازمان بر حاكم هايدیدگاه و هافرهنگ در تغيير به نياز یادگيري

 مشترك دارد.

 به دستيابی براي تالش و سازمان در تحوالت و تغييرات مزایاي برشمردن با والن دولتیئمس كردن متقاعد

آنان كاهش مقاومت  تواندمی آموزش با مدیران و كاركنان به سازمانی تحوالت و تغييرات از حاصل اهداف

تحوالت مثبت مدنظر را در  براي ایجاد تغييرات و ها و مدیران دولتیكمك و همكاري سازمان ،جهت حمایت

 داشته باشد. یپ

 

های وکارهای کارآفرینانه الكترونیكی در شرکتعملكرد کسب: وجود نیروی متخصص بر 5 فرضیه

 کوچک و متوسط الكترونیكی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاثیر دارد.

 شود؛پيشنهاد می

فراهم كردن بستر مناسب  زيو ن یهاي آموزشبرگزاري دوره ،یرقابت طيمح جادیا ار،ياخت ضیواسطه تفوهب

كاركنان در  ییكاركنان بر توانا توسعه ن،ی. بنابراندیكاركنان خود اقدام نما يارتقاي و توسعه فكر براي رشد،

 دهیارائه خدمات مناسب را در خود د رايالزم ب ییگذاشته و كاركنان مهارت و توانا ريارائه خدمات مناسب تاث

باال از جانب  تيفيخدمات با كساز ارائه نهيزم تینها . و درندیشركت حركت نما ازهاييتوانند همراستا با نیو م

 .گرددیم یرونيو ب یدرون انیكاركنان به مشتر

آوري فن توسعه سازمانی، درون انسجام اهميت دادن به كاركنان متخصص و در جهت گرددپيشنهاد می

 .دهند مشاركت یاساس يهايريگميتصم دررا  كاركنانهمچنين ، تدوین گردد تغييرات به نسبت اطالعات

 خدمات ارائه براي الزم ییتوانا و مهارت كاركنان و گذاشته ريتاث هاي سازمانیاین مقوله در سياستن، یبنابرا

 .ندینما حركتا نيازهاي شركت ب همراستا توانندیم و دهید خود در را مناسب

 يهادر بازار با شركت یرقابت يهافرصتنيروهاي متخصص، گردد در جهت استفاده از یپبشنهاد م رانیبه مد

و تبادل افكار و اطالعات را فراهم كنند كه  یو تخصص یعلم يهاتهيامكان مشاركت كاركنان در كم يمواز

در حفظ  هاعملكرد شركت یمطلوب و اثربخش یرقابت تيدر كسب موقع يترميو مستق ترعیبهتر، سر ريامر تاث نیا

 جهيبه نت دنيعملكرد تا رس یابیراستا ارز نیاست در ا يضرور ودارند  نيروهاي متخصص و عدم خروج آنها

 .ردیانجام پذ یخوبهمطلوب ب
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 كاركنان بينیپيش قابل رفتارهاي براساس متخصص، كاركنان از مطالعاتی و چالشی كارهاي درخواست

هاي كاركنان متخصص نسبت به سایرین مشخصص گردیده تيگيرد تا قابلمحصوالت انجام  مشتریان و به نسبت

 نان گردد.آو موجب تشویق و تمایز 

 بازخوردهاي افزایش سازمان، در ارتباطات بهبود طریق از سازمان كاركنان و سرپرستان بين رابطه تقویت

موجود در بهبود  يهامادي و معنوي براي ایجاد انگيزه و كشف فرصت يهاشویق كاركنان با پاداشت و مثبت

كاركنان توسط سرپرستان براي  يهایسازمان، صرف توجه به ميزان مناسب به احساسات، عقاید و طرزتلق

موفقيت در تغيير نگرش كاركنان، آموزش سرپرستان و مدیران براي ترغيب و تشویق كاركنان براي عملی كردن 

 يزیرسازي آنان براي موفقيت در تغيير نگرش كاركنان به تغييرات گسترده برنامهسازمان براي آماده ياهآرمان

شفاف، روشن و مثبت بوده و  یدگاهید يدارا یسازمان راتيينسبت به تغ كنانكار گرددی...، كه سبب م و شده

 ندهیترس از آ یطور كلاز دست دادن شغل و به ایشغل  بیتخر ،یشغل تيكاهش موقع يبرا یآنها را عوامل

 ندانند. یشغل

 

های کوچک و وکارهای کارآفرینانه الكترونیكی در شرکتعملكرد کسبوکار بر : مدل کسب6 فرضیه

 متوسط الكترونیكی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاثیر دارد. 

 شود؛پيشنهاد می

 یمطلوب در تمام يرهبر يهاي مناسب، و توسعۀ استراتژمدیران باید با ایجاد ساختارها، فرآیندها و سيستم

سبب  تاًیتا نها دهیكار گردومدل كسب  يو اجرا جادیمختلف موجب ا يهاافزا بين بخشها و تعاملی همبخش

 توسعه عملكرد  شركت گردد. 

آگاهی داشته باشند و كاركنان در این زمينه  دیجد  يوكارهابه مدل كسب ازياز اهميت ن یستیبا نيهمچن

آن  یو معرف ازهايدارند و در درك ن هاي الزم را ببينند، زیرا آنان در ارتباط مستقيم با كاركنان قرارآموزش

 از آن استفاده كنند.  شركت داريبرد. تا بتوانند براي خلق ارزش بهرهنگذار باشريتاث ندنتوایم

 يهاازيوكار براساس فهم شركت از نمدل كسب یرقابت تیمز يگردد با بسط و گسترش استراتژیم شنهاديپ

 يراستا با  كمك كردن واحدها نیا و در ندینما  یو خارج یاز منابع داخل یمال نياقدام به تام ان،یكاركنان و مشتر

 دهند. شیمدل را افزا يها و اجرابرنامه یبخشاثر مهم، يهايريگميو ابتكار عمل در تصم گریكدیشركت به 
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