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مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش 
میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع الستیک کشور

واژه های کلیدی: هوشیاری کارآفرینانه، توسعه کارآفرینی، پاسخگویی اجتماعی

چکیده:

هوشیاری کارآفرینانه مدیران و کارمندان و داشتن مهارت های کارآفرینی به عنوان سازوکار مهم توسعه 
کارآفرینی تلقی می شود. امروزه، انتظارات و توقعات اکثر مردم از سازمان ها، قدم به خواسته های اجتماعی 
گذارده است؛ همین امر، سازمان ها را در راستای پاسخگویی به انتظارات اجتماعی، حرکت می دهد. این 
پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، کمی می باشد. جامعه آماری 50 نفر 
از مدیران و کارکنان باسابقه شرکت الستیک آرتاویل است که 44 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی 
ساده انتخاب شدند. برای انجام تجزیه وتحلیل از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. بر این اساس به 
منظور بررسي پایایي مدل اندازه گیري پژوهش، به بررسي ضرایب بارهاي عاملي، ضرایب آلفاي کرونباخ 
و پایایي ترکیبي، روایي همگرا و روایي واگرا پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که روابط 
همخطی بین متغیرها مورد تایید قرار گرفته است و هوشیاری کارآفرینانه می تواند بر توسعه کارآفرینی 
اثرگذار باشد و سازمانی می تواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی با مهارت های کارآفرینی 
و هوشیاری کارآفرینانه باشند که درنهایت بتواند پاسخگویی اجتماعی را در محیط سازمان ایجاد کند.
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 مقدمه 
به  طریق  طی  کنونی،  پرتالطم  کسب وکار  فضای  به  توجه  با 
صاحبان  اختیار  در  را  بازار  از  مناسبی  سهم  مرسوم،  روش های 
کسب وکار نخواهد گذاشت و نیاز به روش های نوآورانه و کارآفرینانه 
در بازار به شدت احساس می شود )ناظم و همکاران،1400(. از آنجا 
که فعالیت های کارآفرینی پیش زمینه مهمی در رقابت اقتصادی و 
ظرفیت نوآوری است )گالیندو ومندز1 ،2014، پاگانو و همکاران2 
در  فقط  سود  اما  است،  سود  کارآفرینی کسب  از  هدف   .)2019،
نظیر  مختلفی  ابعاد  و  است  نشده  خالصه  اقتصادی  جنبه های 
ارزش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... نیز خواسته یا ناخواسته 
اقتصادهای  از  بسیاری  و همکاران،1397(.  )علیزاده مجد  دربردارد 
در  کارآفرینی  آموزش  در  زیادی  سرمایه گذاری  توسعه یافته، 
دانشگاه ها انجام داده اند. چین به عنوان یک اقتصاد با رشد سریع، 
از اهمیت آموزش کارآفرینی استقبال کرده و در واقع آن را تبدیل 
به یک اولویت ملی از سال 2014 کرده است. دولت چین یک طرح 
استراتژیک در سراسر کشور را برای انگیزه کارآفرینی و نوآوری به 
این  مرکز  در  است.  کرده  پیشنهاد  اقتصادی  رشد  تقویت  منظور 
از  بسیاری  دانشگاه ها،  ویژه  به  چین،  آموزشی  موسسات  ابتکار، 
سیستم های نوآورانه )به عنوان مثال ، تالش هایی فراتر از برنامه های 
درسی منظم( را برای ارائه آموزش کارآفرینی ایجاد و اجرا کرده اند. 
می شوند  ایجاد  مردم  برای  و  مردم  وسیله  به  دولتی،  سازمان های 
رابطه    .)1395  ، )محمدیان  باشند  پاسخگو  آنها  برابر  در  باید  و 
را شکل می دهد که  پاسخگویی  و شهروندان، سیستم  بین دولت 
به موجب آن ، سازمان های دولتی وظایف مربوط را انجام داده و 
شهروندان نیز اجازه می دهند که این وظایف انجام شود، مشروط 
بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد. پاسخگویی 
مبنای هر جامعه ای است که ادعا می کند دموکراتیک است. امروزه 
هستند:  مواجه  دوگانگی  و  تعارض  نوعی  با  دولتی  دستگاه های 
احساس  ملی خود  سازمان های  و  مردمان  مقابل  در  سو،  یک  از  
باید در برابر نیازهای آنان پاسخگو باشند و  مسئولیت می کنند و 

وادار  را  آنان  نیروهای جهانی  و  بین المللی  الزامات  از سوی دیگر، 
به اعمال روش  ها و شیوه هایی می کند که در عمل مغایر خواست و 

انتظارات شهروندان است ) الوانی ،1396(.
در ایران طی چند برنامه اخیر توسعه کشور و چشم انداز 1404 
بسیاری  برای  مفهوم  این  است، حتی  نشده  پرداخته  مهم  این  به 
نیست،  شده  شناخته  کاماًل  جامعه  افراد  و  دست اندرکاران  از 
شاید به همین دلیل است که تاکنون برنامه درسی و بسترسازی 
عالی  آموزش  نظام  و  اجتماعی  اقتصادی  حوزه های  در  مناسبی 
و  )غدیری  است  نگرفته  صورت  کارآفرینی  توسعه  برای  کشور 
به  کارآفریني  آموزش  اجتماعی  پاسخ گویی  همکاران،1392(. 
به سمت  کارآفریني  آموزش  فعالیت های  تمامی  منزله جهت دهی 
تربیت کارآفرینانی است که قادر به مرتفع نمودن نیازهای جامعه 
سوي  از  بیشتر  تعهد  و  پاسخگویي  به  توجه  نتیجه  باشند.  هدف 
مفهوم  اخیراً  است.  بیشتر  مسئولیت پذیري  و  شفافیت  دانشگاه ها 
که  تغییریافته  اجتماعی  پاسخگویی  به  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
اشاره به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارهای جامعه دارد 
برای  است  ابزاری  پاسخگویی،  همکاران،1395(.  و  محمدی  )گل 
دادن توضیح متعهدانه اعمال و تصمیمات نهاد به فرد یا نهاد دیگر 
از  را  سازمان ها  تواند  می  جامعه،  مقابل  در  پاسخگویی  احساس   .
ورود به بی راهه و غلتیدن در نگرش های آمرانه و یک سونگرانه باز 
مسئولیت  به  نسبت  جدیدتری  مفهوم  اجتماعی  پاسخگویی  دارد. 
و  فرد  بین  واسط  حلقه های  عنوان  به  سازمان ها  است.  اجتماعی 
جامعه، یکی از اجزای بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی به شمار 
می آیند که به منظور بقا و ادامه فعالیت خود به جامعه نیازمندند، 
نوین  خدمات  ارائه  به  توجه  پیشرو  سازمان های  ارتباط  این  در 
خود  تحقیق وتوسعه  به  مربوط  فعالیت های  راس  در  را  اجتماعی 
باید حس  بنابراین، سازمان ها   .)2011، بیز3  و  داده اند )شیخ  قرار 
مسئولیت پذیری، پاسخگویی و توجه به حقوق اعضای جامعه را در 
قرار دهند و در عین  توجه  راهبردی خود، مورد  برنامه های  قالب 
حال که از سرمایه های زیستی- اجتماعی و علمی محیط پیرامون 
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ویژه ای  توجه  خود  راهبردی  برنامه های  در  می کنند،  تغذیه  خود 
و رعایت حقوق شهروندان  اجتماعی سازمانی  به مقوله مسئولیت 

داشته باشند )پیتر و همکاران1 ،2001(.
به  معطوف  و  دارد  مدیریتی  گرایش  اجتماعی،  پاسخگویی 
اجتماعی  مسائل  به  پاسخگویی  برای  سازمان  در  عملی  اقدامات 
است. عملیاتی بودن پاسخگویی اجتماعی موجب می شود تا بتوان 
در  اجتماعی  پاسخگویی  حدی  چه  تا  که  شد  متوجه  سادگی  به 
الگوی پاسخگویی موفق  بوده است و  رفع مسائل اجتماعی موفق 
چیست )لی و همکاران2 ،2013(. پاسخگویي هم چون اهرمي عمل 
مي کند که ایفاگران نقش در عرصه اجتماعي را ملزم مي کند تا در 
باشند. سازمان ها و نهادهاي اجتماعي  قبال عملکرد خود مسئول 
بهبود  و  شفاف سازي  مسیر  در  قدم  مردم  قبال  در  پاسخگویي  با 
عملکرد خود مي گذارند، و در مقابل، مردم هم موظف به پاسخگویي 
در قبال جامعه هستند. از این رو، پاسخگویي مي تواند پیونددهنده 
با  اجتماعي  نهادهاي  و  دولت  همچون  جامعه  کالن  ساختارهاي 

مردم و بدنه اجتماع محسوب شود )توحیدلو ،1392(.
خبرگان و متخصصان کسب وکار براین باور هستند، که ساختن 
و حفظ یک برند قدرتمند کارآفرینانه جهت رشد، دوام و ماندگاری 
یک کسب وکار در محیط های رقابتی و پیچیده امروزی از اهمیتی 
برخوردار است )موسوی و همکاران،1399(. در  فوق العاده حیاتی 
سازمان های بزرگ، این موضوع حیاتی است که برای رشد عملکرد 
سطوح  همه  در  کارآفرینانه  رفتارهای  از  رقابتی،  مزیت  کسب  و 
همکاران،1398(.  و  )علیزاده مجد  کنند  حمایت  مراتبی  سلسله 
واسطه  به  فرصت ها  شناسایی  از  عمیق  درک  دارای  کارآفرینان، 
ویژگی های خاص خود از جمله هوشیار بودن کارآفرینانه هستند. 
عوامل گوناگونی همچون ویژگی های شخصیتی، تحول در محیط 
اطاالعات  به  دستیابی  پیشین،  دانش  پیشین،  تجارب  پیرامونی، 
توسعه  و  شناخت  چگونگی  تشریح  برای  شناختی  روان  مسائل  و 
فرصت های جدید توسط افراد کارآفرین به ویژه با هویت هوشیارانه 
از دید محققان این حوزه در سالیان اخیر مد نظر قرار گرفته است 

برای  کارآفرینانه  فعالیتهای  انجام   .)2010 همکاران،  و  )شفرد 
سازمان ها در محیط پویای رقابت جهانی امروز که تغییرات سریعی 
را در خود میبیند، ضروری است )علیزاده مجد و همکاران،1399(. 
در سال های اخیر مفهوم هوشیاری کارآفرینانه به ساختار کلیدی 
همکاران،  و  )تانگ  است  شده  تبدیل  کارآفرینی  پژوهش های  در 
2012( مفهوم هوشیاری کارآفرینانه که از ویژگی های کارآفرینان 
فرصت گرا است، به عنوان مفهوم اساسی در حوزه کارآفرینی مطرح 
است)صفا و همکاران، 1395(. کرزنر، اولین کسی بود که از واژة 
براي تشخیص فرصت کارآفرینانه استفاده کرد )طالبی  هوشیاري 
و همکاران، 1397(. آردیچویلی و همکاران و کرزنر بیان می کنند 
تشخیص  در  عوامل  مهم ترین  از  یکی  کارآفرینانه  هوشیاری  که 
محققان  از  بسیاری  می شود.  محسوب  کارآفرینی  فرصت های 
و  ظرفیت  چندین  پایه  بر  ذهنیتی  شامل  هوشیاری  که  موافقند 
الگو و پردازش  فرایند همچون دانش قبلی، مهارت های تشخیص 

اطالعات بنا نهاده شده است )آزاد و همکاران،1400(.
صنعت الستیک موانعی را در توسعه خود تجربه می کند. موانع 
خارجی به دلیل نوسان قیمت الستیک ایجاد می شوند. درحالی که، 
موانع داخلی درست مانند نقاط ضعف شرکت های ملی که دارای 
مالکیت مشترک هستند، یعنی فقدان مهارت های الزم برای اداره 
خوب شرکت، رقابت پذیری ضعیف، رضایت مدیران ارشد از نتایج 
به دست آمده، قادر به استفاده کم از فرصت های موجود و به وجود 
توانایی  شرکت.  گسترش  و  تالش  برای  سرمایه  کمبود  و  آمده 
عوامل  حمایت  تحت  تاکنون  بقا  و  رشد  برای  الستیک  صنعت 
داخلی و خارجی است. عوامل داخلی مربوط به توانایی کارآفرینان 
عوامل  با  بیرونی  عوامل  درحالی که،  است،  مدیریت کسب وکار  در 
حمایتی  موسسات  و  بازار  مانند  کسب وکار  از  خارج  حمایتی 
)اتحادیه اعتبار( مرتبط است.  عنصر تعهد به شغل، تعیین اهداف، 
جستجو  و  توانایی  ،عناصر  نفس  به  اعتماد  و  اطالعات  جستجوی 
اهداف،  به  اراده در دستیابی  از فرصت های تجاری،  بهره برداری  و 
تمایل به ریسک، تقاضا برای کیفیت و کارایی، توانایی برنامه ریزی 
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و نظارت سیستماتیک و توانایی انجام تار و پود کار و متقاعدسازی 
که برای آن هنوز باید تالشی برای باال بردن نمایه کارآفرینی برای 

زنده ماندن و برنده شدن در رقابت فزاینده باشد.
می دانیم که حمل و نقل از الزامات ضروری پیشرفت هر اقتصادی 
است. بخش سنگینی از حمل ونقل متعلق به حمل ونقل های جاده ای 
است، لذا برای داشتن حمل ونقلي ایمن و اثربخش نیاز به صنعت 
الستیکی با کیفیت ممتاز هستیم. در سال های گذشته یعنی قبل 
از انقالب، کشورمان یکی از واردکنندگان عمده تایر بود و در حدود 
150 میلیون دالر در سال تایر وارد می کرد. درحال حاضر، میزان 
واردات محدود به سایزهایی از تایر شده است که در ایران تولید 
نمی شوند یا تولید آن ها محدود است و برای سرمایه گذاری مقرون 
به صرفه نیست. شاغل بودن 15000 نفر در این صنعت، یکی دیگر 
توانایی های  دیگر  می دهد.  نشان  را  صنعت  این  اهمیت  ابعاد  از 
داخل  در  رشته  این  در  کرده  تحصیل  نیروی  وجود  صنعت،  این 
در  صنایع  مهم ترین  از  یکی  ایران  در  تایر  صنعت  است.  کشور 
راستای توسعه کشور است. سند راهبردی توسعه صنعتی کشور، 
سیاست های ایمنی اصل 44 قانون اساسی، برنامه چهارم توسعه و 
نیز سند چشم انداز 20 ساله توسعه تایر کشور همگی صنعت تایر را 
جزء صنایع مهم و تأثیرگذار در توسعه کشور می دانند و توسعه این 

صنعت را در اولویت برنامه های توسعه کشور قرار داده اند.
با مقایسه  هدف هر جامعه اي دستیابی به رشد و توسعه است. 
و  توسعه  حال  در  کشورهاي  و  پیشـرفته  کشـورهاي  رشد  روند 
بررسی مشکالت این کشورها )از قبیل بیکاري، تورم و ..( می توان 
پی برد که یکی از عوامل مهم و موثر براي موفقیت کشورهاي در 
حال توسعه جهـت رسـیدن بـه پیشـرفت و توسعه پایدار، توجه به 
مبحث مهم کارآفرینی است. لذا کشور ما و سایر کشورهاي در حال 
توسعه در جهت رشد و توسعه ناگزیرند توجه خاصی را به مقوله 
کارآفرینی مبذول نمایند. کارآفرینی با شتاب دادن به فعالیت های 
اقتصادی و ایجاد و خلق شغل ها و کارهای جدید، نقش راهبردی 
در توسعه اقتصادی ایفا می کند. قرن بیست و یکم به عنوان قرن 

دانش معرفی شده است، در این عصر، سرمایه اصلی جوامع، دانش، 
مهارت و نگرش منابع انسانی آن ها است. برای اینکه این سرمایه 
در خدمت سعادت جامعه باشد به قابلیت های کارآفرینی نیاز است. 
در حال حاضر، توسعه کارآفرینی، هسته برنامه های توسعه کشورها 
و  توسعه  روند  در  کارآفرینان  ویژه  و جایگاه  نقش  دلیل  به  است. 
رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در 
از  بهره برداری  و  امکانات  حداکثر  با  می کنند  تالش  توسعه  حال 
دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای 
و  کارآفرینی  جهت  در  آموزش  به  هستند  کارآفرینی  ویژگی های 
نقش  کارآفرینان  کنند.  هدایت  و  تشویق  کارآفرینانه  فعالیت های 
کلیدی در توسعه اقتصادی و تحوالت اجتماعی دارند. کارآفرینان 
به عنوان عناصر اصلی در تسریع توسعه کشورهای در حال توسعه 
و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهای صنعتی مورد توجه 
و مطالعه بوده اند. در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که با مسائل 
به  کم کاری  یا  بیکاری  مغزها،  فرار  نظیر  مهمی  نارسایی های  و 
ویژه فارغ التحصیالن دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص، کاهش 
سرمایه گذاری دولت، عدم تحرک و رشد اقتصادی کافی روبروست، 
مضاعفی  اهمیت  از  کشور  توسعه  کارآفرینان  آموزش  و  پرورش 

برخوردار است. 

ادبیات تحقیق
تعاریف  نیز  کارآفرینی  توسعه  زمینه  در  کارآفرینی:  توسعه 
متعددی بیان شده است. توسعه کارآفرینی را »اقدام هاي انجام شده 
براي تحریک کارآفرینی، قبل از آغاز هدف، راه اندازي و پس از راه 
اندازي فراینـد کارآفرینی، در سه حوز ة انگیزش، کشف فرصت ها 
و آمـوزش مهارت ها، با هدف اصلی تشویق بیشتر مردم براي شروع 
کسب وکار« تعریف کرده اند. سیاست هاي توسعۀ کارآفرینی بـه دو 
بخش خرد و کالن تقسیم شده که که سیاست هاي خرد در سطوح 
پایین و سیاست هاي کالن در سطوح عالی دولت انجام می شود که 
محیط کسب وکار را بهبود می بخشند و به طـور کلی، اثرگذارتر از 
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سیاست هاي خرد هستند)داوری و همکاران،2012(.   
را می توان  اجتماعی سازمانی  پاسخگویی  اجتماعی:  پاسخگویی 
واقعی  و  عملی  برآورده سازی  جهت  در  سازمان  بالفعل  ظرفیت 
و  )احمدی  نمود  تعریف  سازمان  از  اجتماعی  انتظارات  و  توقعات 
اثربخشی  درجه  معنی  به  اجتماعی  پاسخگویی  همکاران،1391(. 
ایفای  برای  پیگیری  دادن  نشان  در  سازمان  یک  بازدهی  و 
اجتماعی،  پاسخگویی  دیدگاه  در  است.  اجتماعی،  مسئولیت های 
تالش  و  جامعه اند  نهادهای  کنار  در  شرکایی  مانند  به  سازمان ها 
دارند تا به حل مشکل های جامعه بپردازند و در نهایت سطح رفاه 
و کیفیت زندگی اجتماعی مردم را با رعایت برآورده شدن نیازهای 

تمامی طرفهای ذی نفع باالببرند )یعقوبی،1389(. 
برای  از جمله دانشمندانی بود که  هوشیاری کارآفرینانه: کرزنر 
اولین بار از کلمه هوشیاری کارآفرینانه به منظور تحلیل و تبیین 
در حوزه تشخیص فرصتهای کارآفرینی استفاده کرد. کرزنر اشاره 
می کند که کارآفرینان چه در حال و چه در آینده متصور خود، باید  
نسبت به کشف فرصت ها آگاه و هوشیار باشند )کرزنر،2009(. او 
نشان  توجه  به  کارآفرینانه  هوشیاری  بود  معتقد  نیز  این  از  پیش 
جست وجو  بدون  حتی  شده،  گرفته  نادیده  های  فرصت  به  دادن 
هوشیاری  از  برداشت  این  همچنین،  می شود،  اطالق  آن ها،  برای 
می نامید.  آینده  از  تصویری  شکل بندی  برای  شوقی  و  شور  را 
تشخیص  در  عوامل  حیاتی ترین  از  را  کارآفرینانه  هوشیاری  تانگ 
فرصت های کارآفرینی می داند و از سه منظر جستجو برای کسب 
اطالعات، ارتباط دادن تمام اطالعات یافت شده و تحلیل و ارزیابی 
اطالعات آن را مورد بررسی قرار داده است. در واقع او بیان می کند 
اطالعات  از  تکه هایی  بین  کردن  برقرار  ارتباط  توانایی  هوشیاری، 
به  ادامه دستیابی  در  و  تحلیل  به منظور  آن ها  و تجمیع  پراکنده 
فرصتی کارآفرینانه در بازار کار می باشد )تانگ و همکاران، 2012(. 
فرآیند فرصت یابی کارآفرینانه توسط افراد هوشیار، فرایندی آگاهانه 
از فرصت است  و تیزبینانه است که شامل شناخت و بهره برداری 
مثابه  به  کارآفرینانه  هوشیاری  لیختنشتاین،2005(.  و  )المپکین 

یک منبع شناختی است که یک کارآفرین از آن بهره می برد و در 
بیشتر  بازار  در  ایجاد کسب وکار  فرصت های  مهارت های شناسایی 
از دیگران توانایی دارد )هلفات و پتراگتانگ،2015(. تانگ در سال 
مبنای  بر  مدلی  ارائه  به  کارآفرینانه  هوشیاری  مطالعه  با   2012
بر  ارزیابی  و  آن ها  بین  دادن  ارتباط  اطالعات،  جستجوی  بعد   3
هوشیاری کارآفرینانه و پی بردن به اهمیت و نقش آن ها در فرایند 

هوشیاری رسید.

پیشنه تحقیق
ورکیانی پور و همکاران)1398( در تحقیقی تحت عنوان "ارائه 
پایداری روستایی"  توسعه  رویکرد  با  زنان  کارآفرینی  توسعه  مدل 
بیان داشتند زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت 
استقالل  و  دادن  هویت  بنابراین،  کنند؛  می  ایفا  جامعه  اقتصادی 
بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آن ها در امور 
کارآفرینی،  های  فعالیت  خصوص  به  اجتماعی  اقتصادی  مختلف 
نیروی عظیم در چرخه های  این  بیشتر  انگیزش  عامل مهمی در 

تولیدی اجتماعی است. 
حقیقت دوستی سیار و همکاران )1397( در تحقیقی با عنوان" 
دانشگاه های  رشد  مراکز  در  کارآفرینی  توسعه  آموزش  مدل  ارائه 
آزاد اسالمی استان مازندران " به این نتیجه رسیدند که دانشگاه 
کارآفرین دانشگاه نوآوری است که دانش را تجاری سازی می کند و 
با جامعه، دولت و صنعت ارتباط داشته و به سمت استقالل داخلی 
و تامین مالی پیش می رود و ویژگی آن جنبه های اقتصادی، کارایی 
دانشگاهی  آموزشی  مدل های  سایر  به  نسبت  آن  رقابت پذیری  و 

است.
گودرزی و همکاران )1397( پژوهشی با عنوان " چارچوبی براي 
توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته هاي علوم انسانی در ایران" 
انجام داده اند. درنهایت، 7 بعد فرهنگ کارآفرینی شامل نقش دولت، 
ساختار دانشگاه ها، شیوه آموزشی دانشگاه، تحقیق و تجاري سازي، 
ارتباطات بیرونی و زیرساخت مالی براي توسعه دانشگاه کارآفرین 
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در حوزه علوم انسانی شناسایی شده اند.
"پاسخگویی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1397( شهباززادگان 
اجتماعی در آموزش پزشکی" بیان داشت که تحول آکادمیک در 
آموزش،  های  حوزه  در  و  اقتصادی  و  علمی  اجتماعی،  محورهای 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  نوآوری  و  درمان  بهداشت،  پژوهش، 
هم راستا کردن پیامدهای نظام آموزشی با نیازهای جامعه از طریق 
آموزشی  نظام  در  مسئولیت پذیری  مفهوم  و  اجتماعی  نیازسنجی 
بین  تعامل  مختلف  اشکال  همچنین  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید 
بین حوزه ای الزم  فرآیندهای  تعامل در  استانداردهای  و  سازمانی 

است.
مخبر دزفولی و همکاران )1396( تحقیقی با عنوان "طراحی مدل 
توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی و تحلیل استراتژیک 
وضعیت کارآفرینی"  انجام داده اند. نتایج تحقیق در دو قسمت مدل 
همچنین  و  عالی  آموزش  مراکز  در  کارآفرینی  توسعه  پیشنهادی 
استراتژی های توسعه کارآفرینی مبتنی بر مدل SWOT  ارائه شد.

"ارائه  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )1395( قلمکاری  و  اکرامی   
مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش" بیان داشتند نتایج 
همبستگی بنیادی نشان داده است که یافته های پژوهش به عنوان 
ویژگی های  و  دانش  مدیریت  ابعاد  پایه  بر  کارآفرینی  بهینه  مدل 
فردی کارکنان به صورت یک مدل اقتضایی معرفی می شود و بین 

کارآفرینی با سنوات خدمت و سن رابطه معناداری وجود ندارد.
"تبیین  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )1394( همکاران  و  شیعه 
پزشکی"  علوم  دانشکده های  اجتماعی  پاسخگویی  شاخص های 
پیشرفت  میزان  سنجش  براي  چهارچوبي  ارائه  برروی  مطالعه ای 
دانشکده هاي  ابعاد  تبیین  و  پاسخگویي  مسیر  در  دانشکده ها 
پاسخگو در علوم پزشکي ارائه دادند. که درنهایت 58 شاخص در 

4 حیطه تبیین شد. 
شریف زاده و عبداهلل زاده )1394( تحقیقی با عنوان "مولف  های 
توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی" انجام 
مجموعه ای  اولویت بندی  و  شناسایی  هدف  با  پژوهش  این  دادند. 

عالی  آموزش  حوزه  در  کارآفرینی  آموزش  مولفه های  از  نمایان 
کشاورزی انجام شد.

سیدی و تقی خانی )1390( در تحقیقی با عنوان "موانع توسعه 
کارآفرینی و نقش دولت در تسهیل توسعه کارآفرینی" به بررسی 
تحرک  زمینه سازي،  و  آموزش  مرحله:  سه  در  کارآفریني  موانع 

کارآفریني و جهش )منابع و فرصت ها( پرداختند. 
با عنوان "مدل توسعه  الوانی و رودگرنژاد )1389( در تحقیقی 
مدل  یک  ارائه  با  متوسط"  و  کوچک  سازمان های  در  کارآفرینی 
محقق ساخته برای توجیه تاثیر متغیرهای پرورش ویژگی ها، تحریک 
انگیزه ها و دانش و مهارت های کارآفرینی بر توسعه کارآفرینی به 
بررسی این عوامل پرداختند. در این پژوهش، یک  مدل سه بعدی 
پرورش ویژگی ها، تحریک انگیزه ها و دانش و مهارت های کارآفرینی 

آزمون شده و مورد تایید قرار گرفته است.
در  دانشگاه  "نقش  عنوان  با  تحقیقی  در   )1386( آقا  آل  مکی 
توسعه کارآفرینی" به دنبال یافتن پاسخ این سوال بود که عوامل 
راستا  این  در  چیست،  دانشگاه  در  کارآفرینی  ترویج  و  گسترش 
شناسایی موانع و عوامل توسعه و گسترش کارآفرینی در دانشگاه 
مد نظر بود و درنهایت راهکارهای عملی به منظور ارتقاء و توسعه 
کارآفرینی در بین دانش آموختگان دانشگاه ارائه شد. این پژوهش 
ایجاد  در  دانشگاه  در  کارآفرینی  فرصت های  معرفی  داد که  نشان 
تسهیالت برای توسعه قابلیت های حرفه ای و کارآفرینی بسیار موثر 

است.
به  کارآفرینانه  هوشیاری  در  عملگرایی  مطالعه  با   )2019( ننه 
این نتیجه رسید که در فرایند هوشیاری، خالقیت های کارآفرینانه 
اساسی  نقش  که  هستند  مشخصه هایی  بودن،  متعهد  و  عملگرا  و 
هوشیاری  مطالعه  با   )2016( همکاران  و  لی  کنند.  می  بازی  را 
نتیجه  این  به  سازمانی  کارآفرینی  روی  آن  تاثیر  و  کارآفرینانه 
رسیدند که هوشیاری کارآفرینانه می تواند رفتار سازمانی کارآفرینانه 
را تمایز دهد و می تواند سرعت تصمیم گیری های تیم مدیریتی را 
بهبود بخشد.  را  فرایند شناخت فرصت های کارآفرینانه  و  برد  باال 
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این  به  کارآفرینانه  هوشیاری  مطالعه  با   )1395( همکاران  و  صفا 
میان  در  کارآفرینی،  در  فرصت گرایی  مفهوم  که  رسیدند  نتیجه 
کارآفرینان ایرانی مطرح و این مفهوم ماهیتا ذاتی و اکتسابی است. 
طالبی و همکاران )1397( با مطالعه ابعاد هوشیاری کارآفرینانه و 
رابطه آن ها برمبنای رویکرد پردازش اطالعات انسانی به این نتیجه 
بازار،  رسیدند که رابطه ی معناداری بین دانش پیشین و تحلیل 

تشخیص فرصت و هوشیاری کارآفرینانه وجود دارد.
ارزیابی  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )2021( همکاران1  و  گرجی 
پاسخگویی اجتماعی در مدیران بیمارستان به این نتیجه رسیدند 
بیمارستان های  در  مدیران  اجتماعی  پاسخگویی  وضعیت  که 
توجه مدیران  بیمارستان های دولتی است. عدم  از  بهتر  خصوصی 
آموزشی،  خدمات  سایر  کیفیت  بر  اجتماعی  مسئولیت پذیری  به 
بهداشتی و درمانی تأثیر می گذارد. این واقعیت لزوم توجه بیشتر 

مدیران به مقوله پاسخگویی اجتماعی را افزایش می دهد.
پریهاتینیگ و همکاران2 )2020(، مفهوم پاسخگویی اجتماعی را 
مورد بررسی قرار دادند. این مفهوم از سال 1995 توسط WHO و 
مؤسسات آموزشی حرفه های پزشکی و بهداشتی پذیرفته نشده است 
و همچنین، هنوز توسط سیاست گذاران کلیدی و مدیران بهداشت 
در بسیاری از مناطق و کشورها حمایت نشده است. چند مطالعه 
موردی ثابت کرده اند که مفهوم پاسخگویی اجتماعی امکان پذیر و 
قابل مدیریت است. و درنهایت تأثیر مفیدی برای جامعه در ارتقای 
از  کلیدی  بازیگران  که  زمانی  تا  دارد.  همراه  به  سالمت  وضعیت 
سطوح بین المللی، ملی، نهادها و جامعه با یکدیگر هماهنگ باشند، 
می توان از دستورالعمل ها و رویکردهای موجود برای تسریع پذیرش 

پاسخگویی اجتماعی استفاده کرد. 
"بررسی  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )2019( همکاران3  و  بویدل 
پاسخگویی اجتماعی در زمینه تقویت سیستم بهداشت و درمان: 
داشتند،  بیان  آینده"  کارهای  به  مربوط  مالحظات  و  نوآوری ها 
اجتماعی  نقش مسئولیت پذیری  مورد  در  در حال رشد  تحقیقات 
وجود  باکیفیت تر  و  بیشتر  بهداشتی  مراقبت های  به  دستیابی  در 

"تالش  به عنوان  اجتماعی  به مسئولیت پذیری  ما  اینجا،  در  دارد. 
برای  عمومی  نهادهای  با  مداوم  معنادار  تعامل  در  شهروندان 
پاسخگویی در تهیه کاالهای عمومی" اشاره می کنیم. این فرآیندها 
طیف  و  هستند  هم  به  متصل  فرایندهای  و  مؤلفه  چندین  دارای 
غیرقابل  غالباً  جامعه،  محور  اقدامات  در  را  بازیگران  از  وسیعی 
پیش بینی و وابسته به متن قرار می دهند، که چالش های زیادی را 
برای محققان به وجود می آورد. در ژوئن سال 2017، دانشمندان 
و مجریانی که در این زمینه کار می کنند برای به اشتراک گذاشتن 
تجربیات، بحث در مورد رویکردها ، شناسایی شکاف های تحقیقاتی 
و در نظر گرفتن جهت گیری برای مطالعات آینده گرد هم آمدند. 

این مطالعه یادگیری های این بحث را به اشتراک می گذارد.
های  "اکوسیستم  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )2018( مالسکی4 
بودن  کاربردی  و  مفاهیم  ادبیات،  بررسی  به  کارآفرینی"  توسعه 
مفهوم اکوسیستم های کارآفرینی پرداخت. با وجود برخی عالقه ها 
اکثر  یا  مناطق  در  کارآفرینی  که  می شود  درک  ملی،  سطح  در 
صورت  شبکه ها  و  موسسات  محلی،  منابع  از  استفاده  با  مناطق، 
می گیرد. شواهد کتابخانه ای نشان می دهد که استفاده از اصطالح 
برای  محیط هایی  مانند  مفاهیم،  سایر  بر  کارآفرینی  اکوسیستم 
و  موسسات، شبکه ها  سازوکارها،  و  است  گرفته  پیشی  کارآفرینی 
فرهنگ هایی را که از کارآفرینان پشتیبانی می کند، برجسته کرده 
است. این تحقیق، چندین موضوع خاص را مانند انتخاب مقیاس، 
دانشگاه ها به عنوان قطب های اکوسیستم، و چگونگی تکامل چنین 
دنبال  به  پیشنهادات  این  می دهد:.  قرار  بررسی  مورد  اکوسیستم 
دستورالعمل تحقیق آینده است و توجه ویژه ای به روش شناسی ها 

دارد.

چارچوب نظری
مهم  پیشین  پژوهش های  در  شده  انجام  مطالعات  به  توجه  با 
است که امکان استفاده از هوشیاری کارآفرینانه به عنوان یک ابزار 
کارآفرینی  توسعه  بردن  باال  کارآفرینی در صنعت الستیک جهت 
 1. Gorji&etal      2. Prihatiningsih&etal       3. Boydel et al      4. Malecki     
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از  می تواند  مشتری  که  درکی  طرفی  از  گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
خدمات ارائه شده داشته باشد، ممکن است تحت تاثیر پاسخگویی 
تاثیرگذار  کارآفرینی  افزایش  در  همچنان  و  گیرد  قرار  اجتماعی 
اجتماعی  پاسخگویی  صرف  آیا  که  شود  بررسی  است  مهم  باشد. 
می تواند سود کلی ناشی از درکی که مشتری می تواند از خدمات 
می تواند همچنان  که  آنچه  از طرفی  دهد  پوشش  را  باشد  داشته 
مشتریان را وفادار کرده و به نوعی منجر به رضایت آنها شود نقش 
پاسخگویی اجتماعی در صنعت الستیک است که به نوعی استفاده 
کارآفرینی  توسعه  دهنده  بهبود  می تواند  کارآفرینانه  هوشیاری  از 
باشد و به کارگیری پاسخگویی اجتماعی می تواند این رابطه را بهبود 
دهد. در واقع جای خالی این نوع بررسی ها در پژوهش های پیشین، 

کامال احساس می شود.
فرضیه 1-   هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی تأثیر دارد.

فرضیه 2-   هوشیاری کارآفرینانه بر پاسخگویی اجتماعی تاثیر 
دارد.

فرضیه 3- پاسخگویی اجتماعی بر توسعه کارآفرینی تاثیر دارد.
فرضیه 4- پاسخگویی اجتماعی نقش میانجی را در رابطه بین 

هوشیاری کارآفرینانه و  توسعه کارآفرینی دارد.

تجربی
روش شناسی

و  ماهیت  اساس  بر  و  کاربردی  اساس هدف،  بر  پژوهش حاضر 
این  در  به دست آمده  اطالعات  است،  همبستگی  توصیفی-  روش، 
جمع آوری  و  کتابخانه ای  مطالعات  و  پرسشنامه  طریق  از  تحقیق 
به منظور  است.  به دست آمده  مربوطه  صنعت  در  میدانی  داده های 
پرسشنامه  از  تجزیه وتحلیل  برای  اطالعات  و  داده ها  جمع آوری 
 39 شامل  تحقیق  این  پرسشنامه  است.  استفاده  شده  استاندارد 
لیکرت  گزینه ای  پنج  طیف  از  سؤاالت  طراحی  برای  است.  سوال 
استفاده شده است که یکی از رایج ترین مقایسه های اندازه گیری به 
شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش شامل  50 نفر از مدیران 
تحقیق،  این  است.در  آرتاویل  باسابقه شرکت الستیک  کارکنان  و 
ساده  تصادفی  نمونه گیری  روش  انتخاب شده  نمونه گیری  روش 
است. برای تعیین نمونه موردنظر از فرمول آماری کوکران استفاده 
 شده است، که در آن سطح اطمینان 95٪ و خطای برآوردی ٪5 

شکل1- مدل تحقیق
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 ستمیدهد که استفاده از اصطالح اکوسینشان م ایخانه. شواهد کتابردیگیها صورت م، موسسات و شبکهیاستفاده از منابع محل
را  ییهاها و فرهنگسازوکارها، موسسات، شبکه وگرفته است  یشیپ ینیکارآفر یبرا ییهاطی، مانند محمیمفاه ریبر سا ینیکارآفر

ها به ، دانشگاهاسیانتخاب مقمانند موضوع خاص را  نیچند تحقیق، نی. اکرده است، برجسته کندیم یبانیپشت نانیکه از کارآفر
به دنبال دستورالعمل  شنهاداتیپ نیدهد:. ایم قرار یمورد بررس ستمیاکوس نیتکامل چن ی، و چگونگستمیاکوس یهاعنوان قطب

 ها دارد.یشناسبه روش یاژهیاست و توجه و ندهیآ قیتحق

 چارچوب نظری

به عنوان یک هوشیاری کارآفرینانه امکان استفاده از های پیشین مهم است که ه به مطالعات انجام شده در پژوهشبا توج
از طرفی درکی که مشتری  مورد بررسی قرار گیرد. توسعه کارآفرینیجهت باال بردن  الستیک در صنعت رآفرینیاکابزار 

گیرد و همچنان در افزایش قرار  پاسخگویی اجتماعیممکن است تحت تاثیر  ،داشته باشدتواند از خدمات ارائه شده می
درکی که از سود کلی ناشی تواند پاسخگویی اجتماعی می مهم است بررسی شود که آیا صرف .تاثیرگذار باشدکارآفرینی 

و به کرده تواند همچنان مشتریان را وفادار تواند از خدمات داشته باشد را پوشش دهد از طرفی آنچه که میمیمشتری 
هوشیاری  که به نوعی استفاده از استپاسخگویی اجتماعی در صنعت الستیک  نوعی منجر به رضایت آنها شود نقش

تواند این رابطه را بهبود می پاسخگویی اجتماعیباشد و به کارگیری  توسعه کارآفرینیدهنده تواند بهبودمیکارآفرینانه 
 شود.کامال احساس میهای پیشین، در پژوهش هانوع بررسی این جای خالی ر واقع. ددهد

 

 

 

 

 

 مدل تحقیق -1شکل

 .دارد تأثیر کارآفرینی توسعه بر کارآفرینانه هوشیاری   -1 فرضیه

 .دارد تاثیر اجتماعی پاسخگویی بر کارآفرینانه هوشیاری   -2 فرضیه

 .دارد تاثیر کارآفرینی توسعه بر اجتماعی پاسخگویی -3 فرضیه

 .دارد کارآفرینی توسعه  و کارآفرینانه هوشیاری بین رابطه در را میانجی نقش اجتماعی پاسخگویی -4 فرضیه

 تجربی:

پاسخگویی  
 اجتماعی

 توسعه کارآفرینی هوشیاری کارآفرینانه
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میرابی و همکاران

لحاظ شده است و حجم نمونه آماری این تحقیق نیز 44 نفر به  
 دست  آمده است. هر پژوهش میدانی به مدل تحقیق نیاز دارد که 
در قالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط بین آن ها را نشان 

می دهد.
در این تحقیق، براي تجزیه وتحلیل داده ها از روش های مختلف 
به وسیله  مربعات جزئي،  و روش حداقل  استنباطي  توصیفي،  آمار 
نرم افزارهاي SPSS 22 و 2SmartPLS استفاده  شده است. در آمار 
مدل  از  تحقیق  فرضیه هاي  آزمون  به  منظور  تحقیق  این  تحلیلي 

معادالت ساختاري استفاده  شده است.

نتیجه ها و بحث
بررسي  به  پژوهش،  اندازه گیري  مدل  پایایي  بررسي  به منظور 
ترکیبي،  پایایي  و  کرونباخ  آلفاي  ضرایب  عاملي،  بارهاي  ضرایب 
روایي همگرا و روایي واگرا پرداخته شده و برازش بخش ساختاري 
 Q2 واریانس تبیین شده( و مقادیر( R2 مدل از طریق بررسي مقادیر

)قدرت پیش بیني مدل( صورت مي پذیرد.
R2 معیاري است که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر 

درون زا دارد و سه مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 به عنوان مقدار مالک 
می شود.  گرفته  نظر  در   R2 قوي  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  براي 

همانطورکه در جدول 1 مشاهده می شود، مقدار R2 براي سازه هاي 
مقدار  سه  به  توجه  با  که  است  شده  محاسبه  پژوهش  درون زاي 
در  می شود.  تایید  ساختاري  مدل  برازش  بودن  متوسط  مالک،  
صورتي که مقدار Q2 در مورد یک سازه درون زا سه مقدار 0/02، 
0/15 و 0/35 را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش بیني 
به آن  برون زاي مربوط  یا سازه هاي  و قوي سازه  ضعیف، متوسط 
در  مدل  متوسط  پیش بیني  قدرت  از  نشان  نتایج جدول  دارد.  را 
خصوص سازه هاي درون زاي پژوهش داشته و برازش مدل ساختاري 

را تائید می کند.
معیار،  این  توسط  که  است  شده  استفاده   Gof معیار  از  سپس 
پژوهشگر پس از بررسي برازش بخش اندازه گیري و بخش ساختاري 
مدل پژوهش، برازش بخش کلي را نیز کنترل می کند که سه مقدار 
0/01، 0/25 و 0/36 به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي 
 GOF معرفي شده است. با توجه به مقدار به دست آمده براي Gof

به میزان 0/462 برازش مناسب )متوسط( مدل کلي تائید می شود.
آزمون فرضیه هاي پژوهش براساس روش حداقل مربعات جزئي 
قوت  و  قدرت  نشان دهنده   مسیر  ضریب  اندازه   است.  شده  انجام 
رابطه  بین دو متغیر بوده و براي معنادار بودن ضریب مسیر الزم 

است مقدار آماره تي هر مسیر  از عدد 1/96 بیشتر باشد. 
جدول1- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

جدول2- میانگین واریانس استخراجی
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 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی -1جدول

 سطح پذيرش پايايي تركيبي آلفاي كرونباخ متغيرها
 939/0 846/0 7/0 (EA)هوشياري كارآفرينانه

 880/0 798/0 7/0 (ED)توسعه كارآفريني

 959/0 886/0 7/0 (SA)پاسخگويي اجتماعي

 
 میانگین واریانس استخراجی -2جدول

 سطح پذيرش ميانگين واريانس استخراجي متغيرها

 5/0 590/0 هوشياري كارآفرينانه
 5/0 526/0 توسعه كارآفريني

 5/0 730/0 پاسخگويي اجتماعي

 

 روایی واگرا -3جدول

 پاسخگويي اجتماعي كارآفرينيتوسعه  هوشياري كارآفرينانه متغيرها
   768/0 هوشياري كارآفرينانه

  725/0 453/0 توسعه كارآفريني
 854/0 603/0 301/0 پاسخگويي اجتماعي

 
  واریانس تبیین شده -4جدول

 2R متغیرها

 852/0 توسعه كارآفريني

 591/0 پاسخگويي اجتماعي

 
  بینی مدلقدرت پیش-5جدول

 SSO SSE 2Q متغیرها

 362/0 467924/1048 000000/1620 توسعه كارآفريني

 453/0 020666/1124 000000/1188 پاسخگويي اجتماعي
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جدول3- روایی واگرا

جدول4- واریانس تبیین شده

جدول5-قدرت پیش بینی مدل

Gof جدول6- معیار

10 
 

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی -1جدول

 سطح پذيرش پايايي تركيبي آلفاي كرونباخ متغيرها
 939/0 846/0 7/0 (EA)هوشياري كارآفرينانه

 880/0 798/0 7/0 (ED)توسعه كارآفريني

 959/0 886/0 7/0 (SA)پاسخگويي اجتماعي

 
 میانگین واریانس استخراجی -2جدول

 سطح پذيرش ميانگين واريانس استخراجي متغيرها

 5/0 590/0 هوشياري كارآفرينانه
 5/0 526/0 توسعه كارآفريني

 5/0 730/0 پاسخگويي اجتماعي

 

 روایی واگرا -3جدول

 پاسخگويي اجتماعي كارآفرينيتوسعه  هوشياري كارآفرينانه متغيرها
   768/0 هوشياري كارآفرينانه

  725/0 453/0 توسعه كارآفريني
 854/0 603/0 301/0 پاسخگويي اجتماعي

 
  واریانس تبیین شده -4جدول

 2R متغیرها

 852/0 توسعه كارآفريني

 591/0 پاسخگويي اجتماعي

 
  بینی مدلقدرت پیش-5جدول

 SSO SSE 2Q متغیرها

 362/0 467924/1048 000000/1620 توسعه كارآفريني

 453/0 020666/1124 000000/1188 پاسخگويي اجتماعي
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 Gofمعیار  -6جدول

 

 
 

 

 

 

 قدرت و قوت رابطه دهندهنشان ضریب مسیر اندازه انجام شده است. روش حداقل مربعات جزئی اساسی پژوهش برهاآزمون فرضیه
 بیشتر باشد.  96/1 از عدد  هر مسیرآماره تی  الزم است مقدار بودن ضریب مسیر معنادار برایبوده و بین دو متغیر 

 

 
 آماره تی -2شکل

 

 2R Communalities متغيرها
 590/0 - هوشياري كارآفرينانه

 526/0 852/0 توسعه كارآفريني
 730/0 591/0 پاسخگويي اجتماعي

 615/0 721/0 ميانگين
GOF 665/0 

جدول7- فرضیات
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 ضریب مسیر -3شکل

 فرضیات -7جدول
آماره تی  ضریب مسیر مسیر

(<96/1) 

 نتیجه

 پذیرش 805/3 200/0 توسعه کارآفرینی              هوشیاری کارآفرینانه             
 پذیرش 114/3 301/0 پاسخگویی اجتماعی              هوشیاری کارآفرینانه              

 پذیرش 948/26 845/0 توسعه کارآفرینی                   پاسخگویی اجتماعی          
 پذیرش 670/5 559/0 هوشیاری کارآفرینانه                  پاسخگویی اجتماعی                      توسعه کارآفرینی    

 

، بدست آمده است 96/1بیشتر از که مقدار آن  مقدار آماره تیو همچنین،  ریمتغ، مقدار ضریب مسیر برای 3و2 هایشکلمطابق 
 هستند. . بنابراین فرضیات مورد تاییداست

 گیری:نتیجه

ورود به ها را از تواند سازمانگویی در مقابل جامعه، میگیری کرد که احساس پاسختوان اینگونه نتجهبا توجه به نتایج پژوهش می 
کوتاه  خیتار ی. در طابدییمفهوم م معنا و شیهاییسازمان با پاسخگو باز دارد. طرفههای آمرانه و یکنگرشراهه و غلتیدن در بی



85 مدیریت:  مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه...

میرابی و همکاران

مطابق شکل های 2و3، مقدار ضریب مسیر براي متغیر و همچنین، 
از 1/96 است، به دست آمده  مقدار آماره تي که مقدار آن بیشتر 

است. بنابراین فرضیات مورد تایید هستند.

شکل2- آماره تی

شکل3- ضریب مسیر
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managementمدیریت

نتیجه گیری
اینگونه نتجه گیری کرد که  نتایج پژوهش می توان  به  با توجه   
احساس پاسخ گویی در مقابل جامعه، می تواند سازمان ها را از ورود 
دارد.  باز  یک طرفه  و  آمرانه  نگرش های  در  غلتیدن  و  بی راهه  به 
تاریخ  در طی  می یابد.  مفهوم  و  معنا  پاسخگویی هایش  با  سازمان 
کوتاه سازمان های بزرگ تجاری، مسئولیت و سنجش، حاصل کار 
موفقیت  کسب وکار،  دنیای  است.  بوده  منافع  و  عالیق  به  محدود 
سازمان ها و مدیران را عمدتا براساس سود، سنجیده است. مدیران 
از  و  را شناخته  اجتماعی و عمومی حرفه خود  ابعاد  باید  امروزی 
تا  باشند،  آگاه  خویش  اجتماعی  محیط  روی  خود  سازمان  آثار 
و مسائل  نیازهای مشتریان  پاسخگوی  آگاهی،  و  بینش  با  بتوانند 
کنند  حس  را  مسئولیت  این  باید  سازمان ها  باشند.  جامعه  روز 
که مشکالت جامعه بخشی از مشکالت آنان بشمار می رود و باید 
نسبت به حل وفصل آن ها همت گمارند و بخشی از امکانات مالی و 
انسانی خود را در این راه بکارگیرند. بویدل و همکاران1 )2019(، 
زمینه  در  اجتماعی  پاسخگویی  "بررسی  عنوان  تحت  تحقیقی  در 
مربوط  مالحظات  و  نوآوری ها  درمان:  و  بهداشت  سیستم  تقویت 
به کارهای آینده" بیان داشتند، که تحقیقات در حال رشدی در 
مورد نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در دستیابی به مراقبت های 
به  ما  تحقیق،  این  در  دارد.  وجود  کیفیت تر  با  و  بیشتر  بهداشتی 
تعامل  در  شهروندان  "تالش  عنوان  به  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
تهیه  در  پاسخگویی  برای  عمومی  نهادهای  با  مداوم  و  معنادار 
نظریه پردازان  بیشتر  امروزه،  می کنیم.   اشاره  عمومی"  کاالهای 
هر  اجتماعی  مسئولیت  نخستین  هستندکه  موافق  دیدگاه  این  با 
تا هزینه های آینده  شرکت این است که سودی را به دست آورد 
را تامین کند، زیرا اگر به چنین سودی دست نیابد از عهده هیچ 
از  باید  نظریه پردازان،  آمد.  برنخواهد  دیگری  اجتماعی  مسئولیت 
دیدگاه هزینه ها و منافع بالقوه ای که مسائل اجتماعی برای سازمان 
دارند به موضوع نگاه کرده و به آن دسته از مساله های اجتماعی 
که منافع سازمان را به بهترین شکل ممکن تامین می کنند، توجه 

نمایند. به تعبیری دیگر مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که 
این  بر  دارند،  اجتماعی  بر سیستم  تأثیر عمده ای  چون سازمان ها 
اساس، چگونگی فعالیت آن ها باید به گونه ای باشد که در اثر آن 
زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه 
ملزم به جبران آن باشند. واقعیت این است که، سازمان ها باید به 
عنوان جزیی مرتبط با نظام بزرگتر که درآن قرار دارند، عمل کنند، 
چون یک نظام فرعی از کل نظام اجتماعی را تشکیل می دهند. 
شهباززادگان )1397( در پژوهشی با عنوان "پاسخگویی اجتماعی 
در آموزش پزشکی" تحول آکادمیک در محورهای اجتماعی، علمی 
اقتصادی و همچنین، در حوزه های آموزش، پژوهش، بهداشت،  و 
کردن  هم راستا  است.  داده  قرار  توجه  مورد  را  نوآوری  و  درمان 
نیازسنجی  طریق  از  جامعه  نیازهای  با  آموزشی  نظام  پیامدهای 
مورد  باید  آموزشی  نظام  در  مسئوولیت پذیری  مفهوم  و  اجتماعی 
و  سازمانی  بین  تعامل  مختلف  اشکال  همچنین  گیرد.  قرار  توجه 
استاندارد های تعامل در فرآیند های بین حوزه ای الزم است. در واقع 
به اهمیت پاسخگویی اجتماعی در بسیاری از تحقیقات پیشین در 
حوزه آموزش و در صنایع مختلف پرداخته شده و یکی از صنایعی 
که بسیار مورد بحث بوده است، حوزه بهداشت و درمان است )کلی 
و همکاران2 ،2021؛ بنجان و همکاران3 ،2022(. 9 محرک کلیدی 
در پژوهش والینگ و همکاران4 )2021( برای پاسخگویی اجتماعی 
از داده ها پدید آمدند که شامل چشم انداز یکپارچه، رهبری متعهد، 
اجتماعی،  مسئولیت پذیری  قهرمانان  اعتباربخشی،  استانداردهای 
جامعه،  بر  مبتنی  یادگیری  فرصت های  جامعه،  واقعی  مشارکت 
دانشکده های  در  تنوع  حمایتی،  حاکمیتی  و  سازمانی  ساختار 
اثر  به عنوان  این  میان هیچکدام  پزشکی و سنجش است. که در 

کارآفرینی سنجیده نشده است.
از این منظر، مدیران باید از جزءنگری و شیفتگی صرف نسبت 
به اهداف سازمانی خود دست بردارند و اهداف جامعه و کشور را به 
عنوان راهنمای خود در تالش هایشان موردنظر قرار دهند. امروزه 
دیگر نمی توان جامعه سربلند و کشوری سرافراز داشت درحالیکه 

 1. Boydel et al      2. Khelly&etal       3. Benjane&etal      4. Walling&etal     
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و  بوده  خود  اهداف  دنبال  به  هرکدام  آن  سازمان های  و  مدیران 
منافع کلی سازمان را مدنظر قرار نمی دهند. باید بین سازمان ها و 
اهدافشان با جامعه پیوند زده شود و در منشور هر سازمان، اهداف 
اجتماعی سرلوحه امور قرار گیرد. روشن است که رشد اقتصادی و 
توسعه و بهبود اجتماعی دو وجه یک واقعیت اند و سازمان ها باید 

برای رسیدن به هردو اهتمام ورزند.
در صورتی که توسعه کارآفرینی افزایش پیدا کند قطعا می تواند 
اجتماعی شود.  پاسخگویی  ارتقا  و  کارآفرینانه  به هوشیاری  منجر 
توسعه از طریق کارآفرینی تبدیل به کانون توجه همه ملل جهان 
شده است. این امر توسط کشورهاي کمتر توسعه یافته و در حال 
فوري  تحول  نیازمند  که  جنوبی  آمریکاي  و  آسیا  آفریقا،  توسعه 
این  با  بهتر درک می شود.  اقتصاد توسعه یافته هستند،  به سمت 
و  تمرکز  با  می تواند  کارآفرینی  طریق  از  اقتصادي  توسعه  حال، 
سرمایهگذاري در آموزش کارآفرینی، تقویت شود. معلوم شده است 
که کارآفرینی قابل آموزش و آموختن است. ادراک مبهم از پایداري 
منجر به تعاریف متفاوت و اغلب متضاد کارآفرینی پایدار می شود. 
بازنگري در سیاستگذاریها و برنامه ریزي کالن در نظام درخصوص 

تغییر دیدگاه موجود و توجه بیشتر به توسعه کارآفرینی است.
اهمیت  برد،  پی  می توان  آن  به  گذشته  تحقیقات  در  آنچه 
از  بسیاری  درواقع  است،  بوده  دانشگاه ها  در  کارآفرینی  توسعه 
پژوهش ها به بررسی توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها، مراکز آموزش 
پرداخته اند)حقیقت دوستی سیار و همکاران،1397؛ مخبر دزفولی 
و همکاران،1396؛ اکرامی و قلمکاری،1395(. سیدی و تقی خانی 
نقش  و  کارآفرینی  توسعه  "موانع  عنوان  با  تحقیقی  در   )1390(
کارآفریني  موانع  بررسی  به  کارآفرینی"  توسعه  تسهیل  در  دولت 
و جهش  کارآفریني  تحرک  زمینه سازي،  و  آموزش  مرحله:  درسه 
پژوهش  به  می تواند  که  موضوعی  پرداختند،  فرصت ها(  و  )منابع 

حاضر هم کمک شایانی داشته باشد.
که  از شکست  ترس  می شود،  باعث  اجتماعی  حمایت  احساس 
یکی از موانع کارآفرینی در سر راه کارآفرینان است، کاهش یابد و 

مدیریت:  مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه...
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کارآفرینان با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس بیشتری فعالیت خود 
را آغاز نمایند. ثبات قوانین و جنبه قوانین و ضمانت اجرایی آن ها 
سرمایه گذاری های  در  کارآفرینان  هوشیاری  افزایش  در  می تواند 
جدید موثر باشد. محققان  معتقدند پردازش هایی که توسط قابلیت 
موجب  می گیرد،  انجام  پیشین  دانش  روی  کارآفرینانه  هوشیاری 
نشان  یافتهها  بر تشخیص فرصت می شود.  آن  بیشتر  تأثیرگذاری 
داد نیمی از تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت با میانجی گری 
و  طالبی  )ننه،2019؛  می افتد.  اتفاق  کارآفرینانه  هوشیاری 
همکاران،1397؛ صفا و همکاران،1395(. لی و همکاران )2016( با 
مطالعه هوشیاری کارآفرینانه و تاثیر آن روی کارآفرینی سازمانی به 
این نتیجه رسیدند که هوشیاری کارآفرینانه می تواند رفتار سازمانی 
کارآفرینانه را تمایز دهد و می تواند سرعت تصمیم گیری های تیم 
را  کارآفرینانه  فرصت های  شناخت  فرایند  و  برد  باال  را  مدیریتی 
بهبود بخشد در واقع این پژوهش همان چیزی است که می تواند 

آن را تکمیل کند.

می توان  متغیرها  بین  موجود  روابط  تقویت  جهت  ادامه  در 
پیشنهادات زیر بیان نمود:

توانایي حسگري  افزایش  منظور  به  پیشنهاد مي شود سازمان ها 
هوشمندي  تقویت  نهایتـاً  و  کارآفرینانه  هوشیاري  ارتقا  بازار، 
پایدار،  رقابتي  مزایاي  ایجـاد  و  حفظ  منظور  به  خود  رقابتي 
قابلیت بازارگرایي خود را بهبود دهند. سازمان ها به منظور تقویت 
قابلیت بازارگرایي خود مي توانند با تمرکز بر بازار نسبت به تدوین 
سیستماتیکي  فرآیندهاي  و  نمایند  اقدام  استراتژیک  برنامه هاي 
طراحي  بازار،  از  بازخورد  دریافت  و  بازار  تجزیه وتحلیل  براي  را 
هماهنگي  مبناي  بتواند  آن  از  دانش حاصل  که  کنند  عملیاتي  و 

سازمان با بازار قرار گیرد. 
پیشنهاد مي شود سازمان ها در راستاي ارتقا هوشیاري کارآفرینانه 
همکاري  مکانیزم هاي  استراتژیک  اطالعات  تبادل  طریق  از  خود 
ممکن  حد  تا  طریق  این  از  و  دهند،  توسعه  را  اعتماد  بر  مبتني 
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شکاف بین واحدهاي عملیاتي سازمان را پر کنند. همچنین، الزم 
است سازمان ها به منظور شناسایي فرصت هاي کلیدي و انعکاس 
پیچیدگي هاي محیطي تبادل اطالعاتي خود را تقویت نمایند. اعضا 
اشتراک گذاشتن  به  از  استفاده  با  و  تعامل  از طریق  باید  سازمان 
و  برسند  اطرافشان  محیط  از  یکساني  فهم  و  درک  به  تجربیات، 

حسگري بازار سازمان را ارتقا دهند. 
پیشنهاد مي شود سازمان ها در درک وتحلیل محیط خود دیدگاه 
چند بعدي داشته باشند و محیط فعالیت خود را از بعد رقبا، مشتریان، 
محصوالت و نهایتاً از یک نگاه کل نگر در سطح محیط کالن، مورد 
بررسي قرار داده و براساس اطالعات حاصل از ابعاد چندگانه تحلیل 
محیطي، خود را تعدیل و اصالح نمایند. هرچه مدیران در سطوح 
مختلف به ویژه مدیران ارشد، در سیاست گذاری ها، تعیین راهبردها 
هوشیاری  و  کارآفرینی  توسعه  درخصوص  عملیاتی،  برنامه های  و 
اجتماعی  پاسخگویی  کنند؛  سرمایه گذاری  بیشتر  کارآفرینانه 

سوی  از  می شود،  محسوب  کلیدی  و  مهم  متغیرهای  از  یکی  که 
کارکنان، بهبود و توسعه خواهد یافت.

بر این اساس، میتوان ادعا کرد که با افزایش تجربه و دانش افراد 
کارآفرینانه  هوشیاري  به  مربوط  آموزش هاي  سطح  ارتقاي  نیز  و 
آگاهی  و  مشتري  نیـاز  نحـوة  از  آگـاهی  هـمچـون  بازاریابی،  و 
و  شناسـایی  توانایی  مشتري،  به  خدمت رسانی  مناسب  نحوة  از 
پـیش بینـی بـازار مناسب، با توجه به آگاهی از روند عرضه و تقاضا 
در بازار، می توان موجب افـزایش هوشـیاري کارآفرینانه و تشخیص 
شد،  ایرانی  و  بومی  کسب کارهاي  حوزة  در  مناسب  فرصت هاي 
که ایـن موارد از اجزاء و ارکان اساسی و اولیۀ شکل گیري فرایند 

کارآفرینی هستند.

سپاسگزاری
...
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Abstract: Entrepreneurial awareness of managers and employees and having entrepreneurial 
skills are considered as an important mechanism of entrepreneurship development. Today, the 
expectations of most people from organizations have stepped into social demands; This moves 
organizations to meet social expectations. This research is practical in terms of purpose and 
quantitative in terms of data collection method. The statistical population is 50 managers and 
experts of Artavil Rubber Company, of which 44 people were selected as a simple random sample. 
PLS and SPSS software were used for analysis. Therefore, in order to evaluate the reliability of the 
research measurement model, factor load coefficients, Cronbach's alpha coefficients and combined 
reliability, convergent validity and divergent validity were used. The results show that the linear 
relationships between the variables have been confirmed and entrepreneurial awareness can affect 
the development of entrepreneurship and an organization can succeed if it has employees and 
managers with entrepreneurial skills and entrepreneurial awareness that can ultimately be socially 
responsible. Create in the organization environment.
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