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 چکيده
 برازار توسرعه بررای یتیفعال راهبردی كارآفرینی شود؛ می منجر فرآیندها بهبود به كه است یافته و تحقّق خالق اندیشة نوآوری،

سرت. ایرن خشری نروآوری برر كرارآفرینی راهبرردی اهدف این پژوهش بررسری اررب است. محصول یا فرآیند در نوآوری طریق از
راهبرردی  وتحلیلی انجام شده اسرت. اامعره آمراری تحقیرق شرامر مردیرا  عرالی  –تحقیق از نوع كاربردی و به روش توصیفی 

نفرر  136ه نفر بوده كه با استفاده از فرمول كروكرا ، حجرم نمونر 220برداری كشور و كارشناسا  ارشد مرتبط به تعداد نقشه سازما 
گیری نمونرهای(، از طریرق زمینرهگانه تحقیق )ابعاد ساختاری، رفتاری و سههای های مرتبط با فرضیهتعیین شد. روش گردآوری داده

هررای سررازما  ای، اینترنررت و بررسرری گرارشكتابخانررهو ابرررار مررورد اسررتفاده پرسشررنامه تحقیررق پایررا و روا، مصرراحبه، م العررا  
 شور است.برداری كنقشه

 ترثریر از دسرت آمرده نشرا بهو نترای   راهبرردی اسرت كرارآفرینی نوآوری با بین معنادار و مثبت ارتباط مبین تحقیق هاییافته
  ها دارد.الگوی ارائه شده توسط دادههای كلی نشا  از برازش قابر قبول دارد و شاخص راهبردی كارآفرینی نوآوری بر مستقیم

دهد؛ از بین سه مولفه اصلی، بعد عوامرر سراختاری برا میالگو مفهومی، نتای  نشا  های نوآوری و ی شاخصبا تواه به ارزیاب
ا به ترتیب از برار عراملی مزم برخوردارنرد و ارربخشری مزم ر %89.70ای با ؛ بعد عوامر زمینه%90.52؛ بعد عوامر رفتاری با 94.5%

های كارآفرینانره مزم اسرت بره ایرن ابعراد تواره برداری كشور برای افرایش توانمنردیشهنقبر كارآفرینی راهبردی دارند و سازما  
 مضاعف كند.

 

 يآورنو ،يراهبرد ينيکشور، کارآفر يبردارسازمان نقشه ت،یخالق ها:کليدواژه
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 مقدمه

برا  عالی(المدظلره)ایبا تواه به اهمیت نوآوری و كارآفرینی راهبردی، رهبرمعظم انقالب امام خامنره

ایرن  همرهدر دانشگاه باید گسرترش پیردا كنرد.  نوآوری فرهنگ»اند: فرموده علمیتثكید بر مباحث 

د بشروند؛ ایرن بایرد بشرو علمی نوآوری ظرفیت چند میلیونی استاد و دانشجوی ما باید وارد میدا 

بررای  راگررفتند، نه ففرهنگ. دانشجوی ما از اول باید به فکر فراگرفتن برای تولید كرد  دانش باش

(. 02/06/1390« )طور یک چیری را پذیرفتن كه دیگر قابرر تیییرر هرم نیسرتتقلید كرد  و همین

ترروی  و »فرمودنرد:  ( مقررر02/10/1393در مرور  ) های كلی اشرتیالسیاست همچنین در ابالغ

و ملی برا  میرزش اسالعنوا  ابهتقویت فرهنگ كار، تولید، كارآفرینی و استفاده از تولیدا  داخلی 

ش نیرروی انسرانی متخصرص، مراهر و كارآمرد مروز، آگیری از نظام آموزشی و تبلییی كشوربهره

شری ظرام آموزنمتناسب با نیازهای بازار كار )فعلی و آتی( و ارتقاء تروا  كرارآفرینی برا مسرتولیت 

آمروزش و  ای و آمروزش عرالی( و تروکم كررد كشور )آموزش و پرورش، آموزش فنری و حرفره

های ایجراد فرصرت و ت استفاده از ظرفیرت آنهراهای اقتصادی اهمهار  و الب همکاری بنگاه

نگری نسربت بره بنیرا  و آینردهشیلی پایدار با تثكید بر استفاده از توسرعه فنراوری و اقتصراد دانش

كسرب و  طبهبود محری ،ایجاد نظام اامع اطالعا  بازار كارنی و تحوم  آنها در س ح ملی و اها

 قرار گیرد. هاسازما باید در اولویت « اذب فناوری وهای آ  كار و ارتقاء شاخص

 تحرول اقتصرادی، طرر  اساسری و قانو  44 اصر كلی یهاسیاست ساله، 20 انداز چشم سند

مزم بایرد  هایزیرسراخت و بسرتر و دارنرد تثكیرد مسیر تحولی در نوآوری و كارآفرینی بر همگی

 هرایچالش از رفرتبرو  و مسائر حر و كشور در مختلف یهااارای نوآوری و زیساپیاده برای

 در نخسرت گرام عنوا به توا می راهبردی در كشور را هایبرنامه تدوین. است شده فراهم روپیش

 مردیرا  وظیفه امر، این ،است شده این راستا هموار در تحول برای راه كه كارآفرینی دانست. اكنو 

 تبیرین بررسی، را نوآوری یهاشیوه وها ده تا روشكرهای مختلف را مضاعف حوزه اسا و كارشن

 راهبردهرای و رویکردهرا این پژوهش، از حاصر بروند. نتای  پیش به آ  براساس و كنند و تدوین

 .خواهد داد قرار 1برداری كشورمدیرا  راهبردی سازما  نقشه روی پیش را مناسب

                                        
1. National Cartographic Center of Iran 
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 دنبرال طور مسرتمربره را سازمانی كارآفرینی باید دارند بود  راهبردی به تمایر كه ییهاسازما 

عنوا  یک سازما  دانرش بنیرا ، دارای نقرش بهبرداری كشور . سازما  نقشه(2017)میر و همکرارا ، كنند

های مکانی برای عمررا  و آبرادانی كشرور و فرد در خصوص گردآوری دادهو منحصر بهراهبردی 

برداری ارد و با تواه به فلسفه واودی خرود ملررم بره آمرایش سررزمینی و نقشرههای ملی دطر 

 .  (10-8: 1400)شایسته معین و همکار، هوایی، آبی و زمینی برای ذینفعا  كال  و خرد است 

 آ  كارگیریبره كره اسرت كارآفرینی مقوله به فراگیر و بلندمد  رویکردی ،راهبردی كارآفرینی

 ایویرژه اقتضرائا  رگررفتننظ در برداری كشرور مسرتلرممچو  سازما  نقشهدولتی ه نهادهای در

 هاى توسرعهكشرور در رقرابتى مریت به دستیابى اهت محركى عنوا به راهبردی كارآفرینى .است

 مردیریت ها وفرصرت شناسرایى بره كرارآفرینى، آ  در زیررا ؛كنردمی عمر توسعه حال در و یافته

)ملرک اخرالق و شرود درك می رقرابتى مریرت بره هافرصرت تبردیر اهرت عاملى عنوا به راهبردی

 .(25: 1393همکارا ،

 و رشرد بره نروآوری دسرتیابی و خالقیرت با كمرک و است توسعه محرك نیروی كارآفرینی،

 محی ری در خرود یهاهردف بره رسرید  بررای هاسرازما  امروزه .سازدمی میسر را پایدار توسعه

 طریرق از كره ارنردد نیراز سرازمانی فناوری مبتنی بر هاینوآوری به نام مئن و رقابتی پویا، پیچیده،

 محریط برر و ندبرسر عملکررد بامیی به هاسازما  اینکه برای. است حصول قابر راهبرد ،كارآفرینی

كمرک  بره آفرینكار سازما  این و كنند تالش كارآفرین سازما  ایجاد برای باید یابند، تسلط رقابتی

 از کریی كرارآفرینی. شرودمی حاصرر كره است سازمانی یادگیری و نوآوری های آموزش،پارادایم

 آ  پری در و سرازدمی نهادینه سازما  در را نوآوری كه است رقابتی مریت ایجاد در ی مهمهاروش

 تواند نقرش پیشررا  در اقتصراد ملری را ایفرامیخواهد داشت و  پی در را كشورها اقتصادی تعالی

همرین  اسرت. برر دگرگونی و تحول و تیییر بسترساز و اساس نوآوری و رآفرینی راهبردیكا كند.

ورد مركرارآفرینی راهبرردی در سرازما   برا نروآوری بین راب ه بررسی تحقیق این از اساس هدف

دنبال پاسخگویی به این سروال اصرلی اسرت كره هرر یرک از عوامرر: شود و بهم العه تعریف می

 ای، به چه میرا  در كارآفرینی راهبردی در سازما  مورراند؟مینهساختاری، رفتاری و ز
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 ی تحقيق پيشينه

 خصوص نقش نوآوری در كارآفرینی در داخر و خارج از كشور صرور  در زیادی تحقیقا 

 های زیر اشاره كرد:توا  به پژوهشمیگرفته است كه از امله تحقیقا  مرتبط 

 كارآفرینا  كه دهدمی اند نشا انجام داده (2019همکارا  ) و در پژوهشی كه برادرا 

 شایستگی توسعه یهابرنامه و مواود هایشایستگی با م ابق آنها باید هایتیم و فناوری

. دهدمی كاهش شد به را موفقیت احتمال مالحظا  این گرفتنن نظر و در شوند شناسایی

 بسیار وریفنا مراكر رشد وها دهنده شتاب گذارا ، سرمایه كاركرد اهمیت این، عالوه بر

 هندسا م مثال، عنوا به. آنهاست به مناسب پشتیبانی ارائه و مناسب افراد شناسایی به وابسته

 قموف ،مشاغر مدیریت و در ایجاد مدیریتی و كارآفرینی یهاشایستگی ایجاد بدو 

 ناسبم برنامه ر صو در است فناوریی هاتوانایی فاقد كه شخصی همچنین. شد دننخواه

 كند اقدام فناوری در یكارآفرین برای تواندمیشایستگی،  شکاف این كرد  برطرف برای

  .(2019 همکارا ، و )برادرا 

 راهبرردی كرارآفرینی از اسرتفاده الرامرا » را برا عنروا  ( تحقیقری2020) همکرارا  امیوبی و

، «دیررالبالء( -ینفلسر  دانشکده فنی: موردی فنی، )م العه نوآوری پیشرفت به نق ه ورود عنوا به

 بره یدسرتیاب در راهبرردی كرارآفرینی ااررای اما الر تثریر اند، این م العه با هدف تعیینانجام داده

 نترای . شرده اسرت انجرام كارمنردا  دیردگاه از الربالء فلس ین، دیر فنی دانشکده در فنی نوآوری

رهنرگ ف، پیشرگام تفکرر )رهبرری، راهبرردیكرارآفرینی  از بین الراما  اسرتفاده داد پژوهش نشا 

 امبرالء یررد -فلس ین فنی در دانشکده فنی نوآوری به دستیابی و (راهبردی منابع پیشگام، مدیریت

 ااررای الرامرا  معنراداری برین ترثریر آماری، نظر از همچنین. دارد واود و قوی مثبت همبستگی

 وارود شرکدهدان در نوآوری فنی به دستیابی و راهبردی ابعمن مدیریت پیشگام، راهبردی كارآفرینی

 .است ضعیف آنها تثریر كه دهد نشا  می باقیمانده متییرهای و دارد

 در كشرور روسریه در راهبرردی كرارآفرینی» عنروا  با تحقیقی در (2019) همکارا  و شیركووا

 راهبرردی هایمتلفره و نانرهكارآفری هایمتلفره برین راب ره بررسری بره« های اقتصادیبحرا  زما 

 مثبرت داد، همبسرتگی نشرا  نتای . اندپرداختهها شركت عملکرد آنها بر تثریر و راهبردی كارآفرینی
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 ی كوچرکهاشرركت عملکررد ( وSEی كارآفرینی راهبردی)كارآفرینانه هایمتلفه بین معناداری و

 .واود دارد اقتصادی هایبحرا  در روسیه متوسط و

 مردیرا  یسرازمان كارآفرینی و راهبردی ابعاد تفکر راب ه بررسی به پژوهشی در (1397) مصلح

 وزشریآم مردیرا  تمرام این تحقیق شرامر اامعه آماری. پرداخته است پارسیا  آموزشی شهرستا 

 از نظرر وردمر گیری متییرهرایاندازه برای پژوهش این در. بود نفر 151 به تعداد پارسیا  شهرستا 

 بررای منظرور،به همین. است شده استفاده سازمانی كارآفرینی و پرسشنامه راهبردی تفکر پرسشنامه

ضرریب  ازها فرضریه بررسری بررای و اسرتنباطی و آمار توصریفی هایروش از اطالعا  توصیف

 برین یهمبسرتگ ضرریب داده كره نشرا  هایافتره .است شده استفاده اسپیرمن و پیرسو  همبستگی

 مبسرتگیه محاسربه دو شریوه در آموزشری مدیرا  سازمانی كارآفرینی و راهبردیتفکر  ابعاد میرا 

 متییرر دو نمسرتقیم بری و مثبت همبستگی دهنده نشا  امر این كه معنادار است اسپیرمن و  پیرسو

 .است بررسی مورد

 راهبررد برر رمرتر عوامرر برین راب ره عنوا  بررسی با تحقیقی را (1398) همکارا  و كیاضیائی

 و معراد  نوسرازی و توسرعه سرازما  پوشش تحت یهاشركت: م العه كارآفرینی سازمانی )مورد

 برر مرترر عوامرر برین راب ره بررسری هردف با حاضر پژوهش. اندمعدنی ایرا ( انجام داده صنایع

 شرده یردتثی راب ره 9 راب ره،13میرا  از كره نشا  داد نتای . گرفت است صور  كارآفرینی راهبرد

 بیرونری، هایمحرك مستقر متییر دهد كهمی نشا  هایافته. دارند مثبتی اهت روابط امیو تم است

 دیردگاه برر ترثریر معنراداری اسرت توانسرته امرا ؛اسرت ترثریربی سازمانی و نتای  فردی بر مستقیماً

 و فرردی ترای ن برر شناخت كارآفرینانه، مستقر متییر. باشد داشته رفتاركارآفرینه گرایش و راهبردی

 رفترار گرایش و معماری سازمانی ،راهبردی دیدگاه بر نیر معناداری و تثریر است تثریرگذار سازمانی

 گررایش و یمعمراری سرازمان ،راهبرردی دیردگاه وابسرته، متییر بین سه از. است داشته كارآفرینانه

 و سرازمانی فرردی ای نتر بر كارآفرینانه رفتار گرایش و معماری سازمانی متییر دو كارآفرینانه، رفتار

 .است بوده تثریربی و سازمانی فردی نتای  بر راهبردی دیدگاه و دارند تثریر

 اینکره های انجام شده با این تحقیق، در پیشینه ذكرر شرده اولبا تواه به مقایسه نتای  پژوهش

 صرور  چنرد واهریهدر تحقیرق حاضرر موضروع ب وانگراهی آماری مدنظر متفاو  بوده اامعه
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ای و ترثریر آ  شاخگی( مورد بررسی قرار گرفته و به عوامر ساختاری، رفتاری و زمینرهسه یالگو)

 های آ  تبیین شده است. بر كارآفرینی پرداخته شده و ابعاد و مولفه

دسرت بهراهبرردی باشرد  بر كارآفرینی ارربخشی نوآوری ای كه مستقیما در زمینهاگر چه پیشینه

 شراهده شرده كره درمو كرارآفرینی  آورینوی از م العا  و تحقیقا  مرتبط با انیامد، اما مجموعه

كمرک كنرد. برراین  بررداری از ادبیرا  موضروعند به شناخت بهتر از چگونگی بهرهتوامیمجموع 

 ی پیشینه تحقیقا  به قرار زیر است:های عمده از بررساساس یافته

 موانع و  ،اهمیت و ضرور چرایی  ،تمركر م العا  بیشتر بر مفهوم شناسی

 های دانشی و موارد مشابه است؛تالش برای تقویت انگاره ،هاچالش

 علمی و  موسسا  ،، محققا هاسازما گذارا ، با تواه به تثكید در بین سیاست

 مند وارآفرینی، م العا  نظامنظایر آ  در كشور درخصوص تاریر نوآوری بر ك

 اامع در این خصوص در اریا  است؛

  نوآوری،  طر های دانشی، سازماندهی شفاف بیشتر به فعالیت هاسازما موفقیت

ر نوآوری، واود یک فرد خاص مراح میحمایت مدیریت ارشد در تما

ثریر ها و تخصیص منابع، دیدگاه فرآیندی و تطر گیرنده برای پیگیری تصمیم

  وف شده است؛مع ،شودمیآموزش بر نوآوری كه منجر به كارآفرینی راهبردی 

  شده است.پژوهشی انجام ن كشور بردارینقشه درباره سازما 

 ادبيات تحقيق و مباني نظری

 كره اسرت نحویتوسرعه بره درحال كشورهای اقتصادی و ااتماعی شرایط امروزه کارآفريني:

 عنوا بره كرارآفرینی و طلبدمی را متفاوتی و ادید راهکارهای و هاروش مسائر، و شکال م حر

 و آئینری) اسرت شرده حروزه اربرا  ایرن در كارآفرینا  كلیدی نقش و كشورها توسعه و موتور رشد

 .(2019كیا،سعیدی

 كره هسرتند ییهافرصرت دنبالبره سازما  در داخر افراد كه است فرآیندی سازمانی كارآفرینی

 درو  كررار ادیررد و كسررب انرردازیراه سررازمانی كررارآفرینی. اسررت سررازما  آ  منررابع از مسررتقر

 نوسرازی مشرترك، مالکیت یا اقدام داخلی، نوآوری طریق از كه است پیشرفت حال در یهاشركت
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 یهرافعالیت سرازمانی كرارآفرینی. آیردمی دستبهها نوآوری مدیریت و فرایند راهبردی، محصول،

 یرا دفراینر در نروآوری طریق از بازار توسعه و ادید كار و كسب ایجاد برایرسمی  غیر ورسمی 

 .(1398 همکارا ، و بالغی آق )طهماسبی است محصول

 فراینرد ها،فرصرت منرابع برا راب ره در تحقیرق شامر كارآفرینی م العا راهبردي:  کارآفريني

 از برررداریبهره و ارزیررابی كشررف، برره كرره افرررادی ها،فرصررت از برررداریو بهره ارزیررابی كشررف،

 شرودمی خالقانره هرایفعالیت و برازار بره ادید خدمتی یا محصول معرفی پردازند،ها میفرصت

و  درونری و تحلیرر تجریره برر متمركرر راهبردی مدیریت م العا  مقابر . در(2،2007و مکمولن1)كامپانیر 

 و خلرق رررو  بررای منرابع از اررربخش استفاده و رقابتی مریت به دستیابی برای هاسازما  بیرونی

 .(2011همکارا ، و3)كراوس است رقابتی مریت به دستیابی

ه مشرترك  رانرد، ولری نقپرداخته آورینروهرچند پژوهشگرا  از زوایای مختلفی به  :4نوآوري

های نرو در ایجراد بره مفهروم اسرتفاده از ایرده آورینرواكثر تعاریف مبین این موضوع اسرت كره 

 (68: 1399)ماندگاری، های ادید اشاره داردارزش

برخری خالقیرت و نروآوری را از هرم متفراو  دانسرته و  نوآوری یعنی تبدیر فکر به عمرر،

شود و به معنی ایجاد انتراعری و ذهنری چیرهرای نرو میاند كه خالقیت در س و  فکر م ر  گفته

اما نوآوری تبدیر تفکر انتراعی و ذهنی به عمر است. در نوآوری بردو  ایرن كره چیرهرای  ؛است

ادیدی هسرتیم و ایرن فعرالیتی آگاهانره و هدفمنرد  یم، در استجوی چیركنرا بال استفاده قدیمی 

است. همچنین برخی معتقد به فرآیند معرفی و خلق چیرهرای ادیرد كره محردود بره اسرتفاده از 

 .(38: 1389، )یوسف زاده چوسری های اانشینی نیست، در تعریف نوآوری هستندفناوری

متفراوتی نسربت بره  نگاه ،محققین و نویسندگا  مباحث مدیریتی تفاوت نوآوري و خالقیت:

كره بیشرتر یرک مفهروم فرردی اسرت اهمیرت  «خالقیت»این دو مفهوم دارند. مثالً روانشناسا  به 

داننرد و بررعکج اامعره شناسرا  و محققرین میدهند و آنرا عام و شامر نوآوری نیرر میبیشتری 

                                        
1. Companys 

2. McMullen 

3. Kraus 

4. Innovation 
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شرتری قائرر شرده اهمیت بی ،كه بیشتر یک مفهوم گروهی و ااتماعی است «نوآوری»صنعتی برای 

 .(1387:16و مهدوی)حاتمی آورند میو آ  را عام و خالقیت را یکی از مراحر نوآوری به شمار 

اسرت و پژوهشرگرا  آ  در طول زما  تیییرر كرده است كه تعریفمیخالقیت مفهو: 1خالقیت

نرد. خالقیرت اند كه البتره اشرتراك معنرایی زیرادی داردهكرمختلف تعاریف متعددی برای آ  ارائه 

های نروین و سازد ترا دربراره ایردهمیعنوا  یک فرآیند ذهنی تعریف شده است كه افراد را قادر به

عنوا  كلید ارربخشری سرازما  و یرک الررام بررای موفقیرت بهخالقیت معموم . كاربردی فکر كنند

  . (2005، 2)گاسپرز طومنی مد  تعریف شده است

 بررای كره باورنرد این بر نیر كارشناسا  از برخینوآوري:  و قیتخال ايجاد براي الزم شرايط

 ایرن كره شرود ایجراد های متفراوتیزمینه و شرایط باید سازما  در نوآوری و بروز خالقیت تحقق

 :از عبارتندها زمینه و شرایط

 نو هایایده شنید  آماده پیوسته طوربه باید مدیریت كه معنیبدین: خالق فضای 

 اشد؛ب سازما  در

  خصوصی تردفا یا موسسا  هاسازما  كه معنیبدین: خالقیت برای فرصت داد 

 دهند؛می اختصاص دارند، مزم را شایستگی كه كاركنانی به را

 شود؛ فراهم ادهاپیشنه ارائه را برای روشی كه معنیبدین: پیشنهادها نظام برقراری 

 ی نوآوری و خالقیت : گروه خاصی از كاركنا  براخالقیت مخصوص واحد ایجاد

ها این گروه را واحد تحقیق و توسعه شوند و در بعضی از سازما استخدام می

 . (1392:52پور و همکارا ،)نبی نامندمی

 :شرایط سازمانی برای نوآوری 

  نوآوری؛ طر سازماندهی شفاف 

 مراحر نوآوری؛   میحمایت مدیریت ارشد در تما 

 ها و تخصیص منابع؛   طر برای پیگیری  گیرندهواود یک فرد خاص تصمیم      

                                        
1. Creativity 

2. Gaspersz 
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  و دیدگاه فرآیندی؛ رسمی مدافعا  فرآیند نوآوری با قدر  حضور 

  نگاه یکپارچه به رویکرد نوآوری؛ 

 (132: 1387)نصیر زاده، های نوآوری با تركیب مناسب افراد تشکیر گروه.  

 ،آمیر به ااررا در آیردصور  موفقیتبرای اینکه فرآیند نوآوری به سازمان: فرآيند نوآوري در

یررا اگرر ز ؛ترتیب در سرازما  ر  دهردشوند كه مراحر نوآوری بره مدیرا  باید از این امر م مئن

وااره ایرن فرآینرد برا شکسرت م ،یکی از مراحر اارا نشود یا یک مرحله در سازما  سپری نشود

 شود. می

 هت ز انیا ،ا  راضی نباشندنیاز: زمانی كه مدیرا  نسبت به عملکرد ااری سازم

 آید.میواود هتیییر شیوه فعلی ب

 ام یا كیک  نظر یا ایده: ارائه راه كار ادید كه ممکن است یک طر  باشد یا تولید

 خدما .

 را تثیید و كاركنا  باید آ میپذیرفتن: برای اینکه تیییر در سازما  اارا شود، تما

 حمایت كنند.

 ید ایده اد سازیپیادها  باید امکانا  مزم را برای اارا: در این مرحله سازم

 د.كنفراهم 

   بلکه مستلرم صرف وقت و منابع  ،گیردنمیمنابع: نوآوری به خودی خود صور

 .(1388:59)كالته،های ادید هم برای اارایی كرد  آنها هم برای ارائه ایده ؛است

سرازمانی اسرت كره در افررایش  : مشاركت سازمانی، یکی از ابعاد فرهنرگ1مشارکت سازماني

دارد. مهمریعملکرد و ارربخشی سازما  از یک طرف و رضرایت كاركنرا  از طررف دیگرر نقرش 

: 1390 راده،یرعلمقدم و یعباسر)گرایی و توانمندسازی اسرت ها، تیممشاركت سازمانی شامر توسعه قابلیت

28). 

 

 

                                        
1. Organizational participation 
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 راهبردی کارآفرينى ابعاد

افررایش  بررایامروزه اهمیّت فناوری اطالعا  و ارتباطرا   (:ICT- ITفناوري اطالعات )

در نتیجره  ، ارتباط اارای مختلرف آ  برا یکردیگر وهاسازما های مختلف سرعت و دقت فعالیت

های مختلرف آ  یی كه بخشهاسازما خصوصاً ؛ روشنی مشخص شده استوری بهبام برد  بهره

ظرف بره وكه م یاند و یا متسساتیکدیگر قرار گرفته در مناطق مختلف ایرافیایی پراكنده و دور از

هرا رفرع انجام كارهای متنوّع و متعدد هستند، بسیاری از مشکال  خرود را از طریرق ایرن فنراوری

 . (1390:10)سرفرازی،  كنندمی

ین از هرای نرووریای مدیریت دانش در سازما  متعالی مستلرم توسرعه فنربراین اساس توسعه

ی ه توسرعهد  آنها بركرر دانش بوده و نیاز است با ت بیق آ  با دانش و هدفمند د ITو ICTامله 

ش از مردیریت دانر ،وری اطالعرا ابر این اساس بدو  در نظر گرفتن فنكرد. دانش كمک شایانی 

 سرعت روبه رشد خود برخوردار نخواهد بود.

هرر دو از عوامرر  در حقیقت هم مدیریت دانش و هرم مردیریت منرابع انسرانی منابع انساني:

ترر مریت رقابتی در محیط كسب و كار پیچیده، پویا و اهانی امروز هسرتند. مهرم میكلیدی و اهر

طور تفکیک ناپرذیری بره همردیگر به عنوا  دو مفهوم،بهی كار دانشی، انسا  و دانش آنکه در زمینه

 نظرام»كره سرازما  برا وارود  چررا ؛اند. افراد سازما  آفرینندگا  نهایی دانش هسرتندپیوند خورده

تواره  دتوانایی تفکّر بدو  انسرا  را نردارد. از ایرن رو بایر« های توانمندی دانشزمینه» و «حافظه 

در  زیادی به وی شود تا بتواند توانمندی خرود را افررایش دهرد و دانرش سرازما  را ارتقراء دهرد.

هرای بررر  در ارربخشری فرآینرد میاتوانرد اقردمیی افرراد نتیجه، مدیریت راهبردی و موشکافانه

عالوه مردیریت منرابع انسرانی راهبرردی سرراوار مالحظرا  ه. برقرار گیردنظر مدحیاتی و  میاهر

و صرنایع پیشررو،  هاسرازما در  صریح در خصوص بحث مدیریت دانش مبتنی برر انسرا  اسرت.

)محمردی،  یت عرالی اسرتهای راهبردی مردیرفرض بر این است كه مدیریت افراد یکی از اولویت

1390 :90). 

: یادگیری سازمانی از طریق بره اشرتراك گذاشرتن دانرش، بیرنش، تجربره و يادگیري سازماني

ای كره در ی دانش و تجربهشود. یادگیری سازمانی بر پایهمیهای ذهنی اعضاء سازما  حاصر الگو
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هرای الگروها و راهبردها، نند سیاستما سازوكارهاییشود و به میبنا  ،ی سازما  واود داردحافظه

ها عواملی هسرتند كره از طریرق آنهرا یرادگیری سرازمانی ی دانش متکی است. افراد و گروهذخیره

( یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراك گذاشتن دانش، باورهرا و 1999) شود. آراریجمیمحقق 

هرای فرآینرد یرادگیری سرازمانی ف وی، ویژگریداند. بنابر تعریرمیها مفروضا  در میا  افراد تیم

 عبارتند از:

 تیییر در دانش سازمانی؛ 

 های ممکن؛افرایش محدوده 

 .تیییر در ذهنیت افراد 

ایجراد تیییرهرای نسربتاً پایردار  با هدفای مبتنی بر یادگیری است كه : آموزش، تجربه1آموزش

داد  كار بهبرود بخشرد و تیییرهرایی انجام گیرد تا او بتواند توانایی خود را برایدر فرد صور  می

 .(1390، 2)دوم  و شولر كندها و رفتار ااتماعی خود ایجاد ها، نگرشها، دانشدر مهار 

هرا سازی عبار  اسرت از: تقویرت باورهرا، افررایش دانرش و مهرار : توانمند3سازيتوانمند 

نحوی كره افرراد مانی و محی ری برهبهسازی شرایط سازهای روا  شناختی كاركنا  و بهبود ویژگی

 .(159: 1387)بختیاری،  بتوانند با حداكثر كارایی و ارر بخشی در سازما  فعالیّت كنند

 های مثبت یا منفی افراد نسبت بره كرر سرازما : تعهد سازمانی عبار  از نگرش4تعهد سازماني

 بره سرازما  احسراس كارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت)نه شیر( است كه در آ  مشیول به

)اسررترو ،  دهرردمیوفرراداری قرروی دارد و از طریررق آ  سررازما  خررود را مررورد شناسررایی قرررار 

1376،:73.) 

طور كلی فرهنگ سازمانی یک ادراك اسرت كره افرراد از سرازما  دارنرد. : به5فرهنگ سازماني

فرهنگ سازمانی چیری است كه در سازما  واود دارد، نه در افراد. صفا  ویژهای اسرت كره بره 

                                        
1. Education 

2. Schuler, R. S. Dolan, S. L. &  

3. Empowerment 

4. Organizational Commitment 

5. Organizational Culture 
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سازما  اختصراص دارد و نمایرا گر مشخصرا  معمرول و ررابتی اسرت كره یرک سرازما  را از 

سازما های دیگر متمایر میكند. اسمیریچ، فرهنگ سازمانی را »مجموعهای از ارزشهرای كلیردی، 

 باورهای راهنما و تفاو هایی میداند كه در اعضای یک سازما  مشترك است.« 

اداتی كره ها و رفتارهای )تکنیکی، اقتصادی، دینری و سرنتی( و اعتقرجموعه دانستنیفرهنگ م 

رود كار مریبا تمّد  اامعه و قومیّرت نیرر بره اختصاص به یک اامعه انسانی معین دارد و مترادف

هرا، باورهرا، درك و اسرتنباط و ای از ارزشفرهنگ عبار  است از مجموعه .(1373اممینی، )رو 

منظرور  (1378:394دفرت، )تفکّر یا اندیشید  كه اعضای سازما  در آنها واوه مشترك دارند. های شیوه

توانرد میمانی زگ سا. فرهن(78: 1375)صرادقپور،  «باشرد.از فرهنگ، كلیّه آرار فکری و مادّی اامعره می

 قرارگیرد: سیربررد مو زیری قالب شاخص هادر 

 فرهنگیادگیری؛ .1

  دانش:فرهنگتسهیم  .2

 فرهنگ اعتمادمحوری؛  .3

 حج تعلق سازمانی؛  .4

 میرا  تمایر به مشاركت در تصمیمگیریها.  .5

 یهافرصرت كشرف اهرت مسرتمر یهراپژوهش از كره اسرت فرهنگی کارآفرينانه: فرهنگ

 فرهنرگ همچنرین د.كنرمی تقویت را آ  و كرده پشتیبانی به مریت رقابتی دستیابی برای كارآفرینانه

 قسرو آفرینیكرار سرمت بره را نگررش كه ابرارهاست و باورها هاارزش از ایمجموعه كارآفرینانه

 اسرتقبال ادیرد هاییدها و خالقیت از ؛باشد پذیرانع اف دبای ارربخش، كارآفرینانه فرهنگ ؛دهدمی

 و دهافراینرر محصرروم ، از دهررد و ارتقررا یررادگیری را ؛نمایررد تشررویق را پذیریریسررک ؛كنررد

بره نقرر از )ملک اخالق  ندك نگاه فرصت عنوا به مستمر تیییرا  به و كند پشتیبانی اارایی هاینوآوری

 .(28: 1389 دوستکوهی، محمدپور و عبدالعلی

 راهبردي کارآفرينى برخي ديگر از ابعاد

 كارآفرینانه؛ ذهن 

 كارآفرینانه؛ فرهنگ 
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 كارآفرینانه؛ رهبرى 

 منابع؛ راهبردی مدیریت 

 نوآورى. توسعه و خالقیت كارگیرىبه 

 کارآفريني در موثر عوامل

 هایشایسرتگی مبنرای برر و گیرنرد قررار تشرویق مرورد ادید یهاایده با ارائه باید كارآفرینا 

 و سرفت مراتبسلسرله حد، از بیش مقررا . كنند دریافت دستمرد و یابند ارتقاء كارآفرینی مشوق

 كرارآفرینی در م مئن نوآوری به دستیابی از مانع همواره حد از كنترل بیش و آزادی فقدا  سخت،

 ادیرد سرازمانی هایشرکر وها بازارها، فرایند ،هافناوری م ،محصو با كارآفرینانه عملکرد. است

متمرایر  سرنتی بخرش از را تجاری یهافعالیت تواهیقابر طوربه و شودمی اامعه در تیییر باعث

 . (2000، 1)مرسو است  كارآفرینی اوهره نوآوری فرایند دیدگاه، این براساس. سازدمی

 كسرب بره توانندمی كه هستند هاسازما  از شکلی كارآفرین یاهتعاونی کارآفرين: هايتعاوني

 بره یدسترسر افررایش طریق از تا كمک كنند ایحرفه یا میعمو نهادهای و خصوصی بخش كار و

را  آنهرا بخشری اررر نردارد، وارود صرور  این غیر در آنها به دستیابی امکا  كه خدماتی و كامها

 دخرو اعضرای بره توسرعه حرال در كشرورهای در كارآفرین یاهتعاونی از بسیاری. بخشند بهبود

 بررای كره را تحصریلی و آمروزش خردما  و خردما  برازار خرود، محصوم  تا كنندمی كمک

 را ما اعضرامسرتقی كره مرایرایی برر عالوه كارآفرین یهاتعاونی. دهند تروی  است، مفید كارآفرینا 

 خراص سرازمانی یهراویژگی بره كره دنركمی ادایجر را مثبتری گسرترده تراریرا  سرازد،می منتفع

زاده و )ملرک اردد اعضرا وكرار كسرب برر مثبتری تراریر و شرودمیداده  نسربت كارآفرین یهاتعاونی

 .(37:1395رهنما،

 میرا  ارتبراطی یهاشربکه اصرال  و ترروی  طراحی، به كارآفرینانه رهبری کارآفرين: رهبري

 واسر هبه را اقتصرادی خرود یهراآرما  و اندازچشم ققتح كه شودمربوط می افرادی وها شركت

توانرایی  بره همچنرین كارآفرینانره رهبری. شوندمی اویا هاسازما  و همفکر افراد ازتیمی  با اتحاد

 از نگراه برا. دارد اشراره یکردیگر برا منابع سایر و اطالعا  سرمایه، تجمیع فرایند كنترل و مدیریت

                                        
1. Larson 
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 ترامین زنجیرره مردیریت و تولیرد برر اسرت مشتمر رهبری كارآفرینانه خالقیت كارآفرینی، دریچه

 .(2000)مرسو ،  است نوآوری مولد كه ادید

 حركرت محرور اقتصراد نروآوری سرمت به صنعتی اقتصاد ،شد اهانی دوره در: شدنجهاني

 کیر ،شرد اهانی پیردایش بره باتواره. دارد نیراز منرابع وها سراخت زیرر توانرایی، به كه كندمی

 .درو فراتررر مرزهررا از كرره كنرردمی آغرراز را دلخررواهی كررار و كسررب حاضررر حررال در كررارآفرین

 پری در را كرر یک عنوا به كار و كسب عرصه فعام  و كار و كسب اانبه همه رشد ،شد اهانی

 و نردارد وارود دیگرر حاضر حال در غیره و مجوز صدور در قالب كار و كسب محدودیت. دارد

 امتحرا  ،یفنراور برا انتقرال حتی را محصوم  تولید ادید یهاروش شوندمی ویقتش كارآفرینا 

 .(37:1395زاده و رهنما،)ملک دكنن

 شرده اقتصراد یا بازار در رقابت افرایش باعث الملربین تجار  به رو باز درهای: پذيريرقابت

 هرر آ  در كه صادرا ، بُعد از یکی :تبیین است قابر بُعد چند از كارآفرینی و تجار  ارتباط. است

ی هراظرفیت افررایش موارب باشرد، داشرته وارود صرادرا  كامهای برای خارای تقاضای گاه

 وریبهرره برا كرار نیروی یا مهار  كارگیریبه ظرفیت افرایش این مزمه. شودمی صادرا  تولیدی

 را پرذیریرقابت یهانرهزمی صرادرا  افرایش دیگر طرف از .خواهد بود كارآمد منابع سایر و بامتر

 كسرب نروآوری، بره تولیرد منجرر چرخره در عوامر این كه آوردمی واودبه تولیدی یهابنگاه در

 واردا ، بُعرد از .شرودمی بنگراه ادیرد یهافعالیت و ادید یهابنگاه پیدایش و بامتر یهامهار 

 یهرابنگاه یرا و كشرور داخرر بره را فناوری انتقال عمده طوربه كه ایواس ه و ایسرمایهكامهای 

 كره ایرن برر افررو  ؛دهنردمی افررایش را داخلری هایبنگاه تولیدی ظرفیت دارند، همراهبه داخلی

 كمرک تولیرد خرود فراینرد به نسبت نوین رویکرد ایجاد درها بنگاه سایر به هم تجاری سرریرهای

 را نروآوری برازار یهافرصرت برا ان باق برای و است تیییر عامر كارآفرین .(1394)سرفرازی، كنندمی

، 1)یوكرو سرازدمی بسری  رقرابتی قیمت به محصول ارائه برای مالی انسانی و منابع و كندمی شناسایی

 سرایر سروی دیگرر از و شرودمی محصرول كیفیرت بهبرود مواب طرفی از رقابت بنابراین. (2006

                                        
1. Aoyama Yuko 
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زاده )ملرک باشرند نروآوری پذیرای كند تامی شویقت ،هستند بازار در نوآوری پیشگام كه را كارآفرینا 

  (41:1395و رهنما، 
 

 
 ( الگوي مفهومي تحقیق1نمودار شماره )

 

   برداري کشورسازمان نقشه

ای ( در سازما  برنامه و بوداره وقرت، دایرره1334تا  1327ساله اول ) 7طی دورا  برنامه در  

آ  ارائة خدما  مهندسری از املره خردما  مهندسری وظیفة تشکیر شد كه ی مهندس نام بنگاهبه 

برا افررایش تعرداد و  بره بعرد 1330از سرال  .های توسعه و آبادانی كشور بودبه طر  بردارینقشه

 حضرور پررنگری در خرارای و پیمانکرارا  مهندسرا  مشراور حجم عملیا  عمرانی در كشرور،

دند كره باعرث كرپیدا در كشور  برداریهای نقشهطر از امله  تلفهای مخطر  و اارای مشاوره

گروهری از كارشناسرا  سرازما  برنامره و سربب شرد. بدینهنگفتی ارز از كشرور می خروج مبالغ

برداری در سر ح كشرور بوداه به فکر تاسیج سازمانی افتادند كه بتواند پاسخگوی نیازهای نقشره

وقت با اسرتفاده از اختیرارا   دولت ،1332م در تاریخ هفتم خرداد های مزباشد. بامخره با پیگیری

برداری كشرور اهرداف سرازما  نقشره د.كربرداری كشور اقدام به تاسیج سازما  نقشه قانونی خود

های مبنایی و پایگاه اطاّلعرا  ایرافیرایی و تهیه طر  و اارای عملیا  بنیادی و تهیه نقشه :شامر

هرای ملری د  آنها، تهیه و تدوین اطلجكرو بازبینی، بازسازی و بهنگام  مکانی ملی در س ح كشور
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ایرافیرایی، نظرار  و كنتررل فنری برر  میو بازنگری مستمر آنها، ایجاد و نگهداری پایگاه ملی اسا

ای و ایرافیرایی برداری، نقشرهبرداری بنیادی و موردی، تشکیر پایگاه اطاّلعا  نقشهخدما  نقشه

 .(105-104: 1394)ملکی، شود اشاعه فرهنگ استفاده از نقشه و اطاّلعا  مکانی، می در س ح ملی و

 شناسيروش

اری انجام شرده اسرت. اامعره آمر یلیر تحل یفیو به روش توص یاز هدف كاربرد قیتحق نیا

ارشناسرا  ارشرد آ  سرازما  كشور و ك یبردارنقشه سازما  یتحقیق شامر مدیرا  عالی و راهبرد

د. ابررار شر نیرینفرر تع 136كه با استفاده از فرمرول كروكرا ، حجرم نمونره  بودهنفر  220د به تعدا

م العرا    پرسشنامه محقق ساخته، مصراحبه براز و آزاد، ق،یتحق نیداده و اطالعا  در ا یگردآور

 یش آلفرابره رو ییایرپرسشنامه محقق ساخته، پج از تسرت پا یدانیاست. در مرحله م یاكتابخانه

 توزیع شد. هاینظرا  و خبرگا ، بین آزمودنصاحب یی  و رواكرونبا

 نظرا  و خبرگا  بهره گرفته شرد. در ایرندر این پژوهش، برای تعیین روایی، از روایی صاحب

اتی برا صور  آزمایشی و مقردمپرسشنامه، پج از تنظیم اولیه، بهراستا، برای افرایش روایی )اعتبار( 

های ایشرا ، ارشناس مدیریت دانش توزیرع شرد و پرج از اعمرال نقرددیدگاه انتقادی، بین چند ك

عیرین تدوباره توسط چند مدرس روش تحقیق، مورد بازنگری نهایی قرار گرفت. از سرویی، بررای 

رای صرورتی كره ایرن روش برتحقیرق، از روش آلفرای كرونبرا  به پایایی پرسشنامه محقق ساخته

افررار آمراری خرواری از نرم اسرتفاده شرد. مقردار آلفرای قالگو نظری تحقیپایایی هر یک از ابعاد 

ЅPЅЅ  د. شرایا  ذكرر اسرت، سرتامشرمحاسربه  74/0برای كلیه ستام  پرسشنامه برابرر برا  

یرن ا(. پرسشرنامه 1388امعیت شناختی در استخراج آلفای كرونبا  لحرا  نشرده اسرت )پرادام، 

 .(1380اربراتی،) اسرت 70/0ار آمراری بریش از افررپژوهش پایاست، زیرا مقدار آلفای خروای از نرم

مرر بره سری نداشرتن كادلیر محدودیت زمانی و مکانی، كمبرود منرابع و دسترشایا  ذكر است، به

سرت اده شربندی شده، پرسشنامه مالك اصلی سنجش قرار گرفته است، لیکن سعی اطاّلعا  طبقه

 ر نادیده گرفته نشود.ی كسب شده از سایر ابرارها نیر، در تجریه و تحلیهاداده
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 هاتجزيه و تحليل يافته

ها، مشخص شرد كره مشراغر با تواه به نتای  حاصر از آمار توصیفی داده هاي توصیفي:يافته

برا  الیعر(كمتررین آمرار و مردیرا  %13) ( بیشترین آمار و مشاغر راهبرردی برا%53) كارشناسی با

 16 ار اسرت:بردین قرركنندگا  خدمت شركت اند. سنوا ( مشاغر را به خود اختصاص داده34%)

ال سر 25( بیشرترین آمرار و برامی %45برا ) خردمت سرال 15تا  5( و %32با ) خدمت سال 25تا 

كنندگا  اند. میررا  تحصریال  شرركت( كمترین سنوا  را به خود اختصاص داده%23) خدمت با

ن آمرار را بره ( كمتری%18) مورد 18با ( بیشترین آمار و كاردانی %45دهد كه كارشناسی با )نشا  می

 اند.( با مدرك كارشناسی ارشد و دكتری بوده37اند و )%خود اختصاص داده

  سره راه آبررد  بره توزیع نرمال یک توزیع پیوسته است و بررای پریها: نرمالیتي توزيع داده

اه سروم مرال و رمرودار احتراه اول استفاده از نمودار هیسرتوگرام؛ راه دوم اسرتفاده از ن :واود دارد

 ها است. های نکویی برازش و نرمالیتی تستهای فرض مانند آزمو استفاده از آزمو 

 

 
 ها(: نرمالیتي توزيع داده2نمودار شماره)
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 های كارآفرینی راهبردیبرآورد نمودار احتمال نرمالیتی برای توزیع داده

 توصیف کجي و کشیدگي متغیرهاي پژوهش
 (: توصیف کجي و کشیدگي متغیرهاي پژوهش1ه)جدول شمار

 كجی كشیدگی
 بعد

 آماره انحراف استاندارد آماره انحراف استاندارد

 ساختاری -132/0 163/0 153/0 211/0

 رفتاری 112/0 139/0 163/0 513/0

 ایزمینه 122/0 144/0 142/0 501/0

و خ ری  دا  در متییرهای پرژوهشبا استناد به خ ی بود  نمودار احتمال و انحراف كم مشاه

ی پرژوهش كه میرا  كجی و كشیدگی متییرها 4بود  نمودارها و همچنین با تواه به نتای  ادول 

د و بررای آزمرو  شوها تثیید میرار گرفته است فرض نرمالیتی توزیع دادهق -2+ تا 2در بازه عددی 

 .شودتفاده میهای آماری پارامتریک اسفرضیا  پژوهش از روش

 ها:تجزيه و تحلیل استنباطي داده

ریره و مورد تجریه و تحلیر قرار گرفرت و بررای تج های تحقیق بر اساس اهداف پژوهشیافته

ای فریدمن استفاده شرد. تبهرو آزمو   t-testتحلیر ابعاد پژوهشی با تواه به ماهیت آنها از آزمو  

 آید:نتای  در ادامه می

 د نوآوري در کارآفريني راهبردي و تعیین ضريب آنهابررسي سوال اصلي:تاثیر ابعا

 الف. تحلیر ستال اصلی با استفاده از آزمو  تی 

 شر  زیر واود دارد:در بررسی این ستال، دو فرضیه به

H0در كارآفرینی راهبردی تثریرگذار نیست. نوآوریهای : ابعاد و مولفه 

H1دی تثریرگذار است.در كارآفرینی راهبر نوآوری های: ابعاد و مولفه 

 صور  موارد زیر است:ها بهو یا این گرینه
H0: µ = 3 
H1: µ ≠ 3 or H1: µ > 3 & µ < 3 

  در طیف لیکر  پن  گرینه ای تحقیق است.متوسط حد  3عدد 

  دست آمد:در این خصوص نتای  آماری طبق ادول زیر به
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 ( تحلیل سؤال اصلي با استفاده از آزمون تي3جدول شماره)

 سوال اصلی تحقیق

 دارس ح معنی

Asymp.sig 

دراه 

 آزادی
Df 

 آماره آزمو 

t 

انحراف 

 معیار
Std.Dv 

 میانگین

mean 

 تعداد

N 

0.00 97 25.35 0.26 4.55 136 

یرانگین ماسرتودنت بریش از میررا   tدر تحلیر و بررسی ستال فوق، از آنجا كه آمراره آزمرو  

(µ=3 ،است )بنابراین H0 زمرو  در ناحیره رد و آماره آH1 گیررد. برا تواره بره سر ح قررار می

دلیر . همچنرین برهاسرتقبول بود  آماره آزمو  قابرردارمعنا Asymp.sig =0<α=%5دارمعنی

ر گرفتره و قررا H1ده، عدد فوق در ناحیه شتبیین  4.55از آزمو  با عدد  كسب شدهاینکه میانگین 

 %95یه اصرلی تحقیرق برا سر ح اطمینرا  بنابراین فرض. است 3تر از عدد متوسط یعنی عدد برر 

ارآفرینی راهبرردی تثریرگرذار كری نروآوری در هاشراخصگیریم كه ابعراد و تثیید شده و نتیجه می

 .هستند

دي ي ساختاري به چه میزان در کارآفريني راهبرهاشاخصبررسي سوال اول: هر يک از 

 موثرند؟ و کدامیک در اولويت قرار دارند؟

 تحلیر ستال اول با استفاده از آزمو  تی  الف.

 شود:میشر  زیر تعریف در بررسی این ستال، دو فرضیه به

H0 :ی ساختاری نوآوری در كارآفرینی راهبردی مورر نیست.هاشاخص 

H1 :ی ساختاری نوآوری در كارآفرینی راهبردی مورر است.هاشاخص 

 صور  موارد زیر است:ها بهو یا این گرینه 

 

H0: µ = 3 
H1: µ ≠ 3 or H1: µ > 3 & µ < 3 

 .دهدگرینه متوسط را نشا  می 3عدد 

 دست آمد:در این خصوص نتای  آماری طبق ادول زیر به
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 (: تحلیل سؤال اول با استفاده از آزمون تي4جدول شماره)

 سوال اول تحقیق

 دارس ح معنی

Asymp.sig 

دراه 

 آزادی
Df 

 آماره آزمو 

t 

انحراف 

 ارمعی
Std.Dv 

 میانگین

mean 

 تعداد

N 

0.00 97 23.118 0.240 4.51 137 

یرانگین ماسرتودنت بریش از میررا   tدر تحلیر و بررسی ستال فوق، از آنجا كه آمراره آزمرو  

(µ=3 ،است )بنابراین H0  رد و آماره آزمرو  در ناحیرهH1 گیررد. برا تواره بره سر ح قررار می

دلیر . همچنرین برهاسرتل بود  آماره آزمو  قابر قبودار نامع Asymp.sig =0<α=%5دارمعنی

ر گرفتره و قررا H1ده، عدد فوق در ناحیه شتبیین  4.51از آزمو  با عدد  كسب شدهاینکه میانگین 

تثییرد  %95یه اول تحقیق با س ح اطمینرا  بنابراین فرض .است 3تر از عدد متوسط یعنی عدد برر 

 .استهای ساختاری نوآوری در كارآفرینی راهبردی مورر شاخصگیریم كه شده و نتیجه می

 از آزمون فريدمن  ها با استفادهبندي بعد اول و شاخصب. تحلیل و رتبه

 ( تحلیل بعد اول با استفاده از آزمون فريدمن5جدول شماره)

 بعد
 میانگین

 بار عاملی
 رتبه گراره

بار 

 عاملی

 ساختاری
 

94.5 

 ررا  و حاكم بود  ضوابط من قی برایتابعیت از قوانین و مق

 هاراهبرداارای 
 96 اول

 95.6 دوم عوامر فنی و فناورانه در سازما  و اارای آ  توسعه

 94.7 سوم ساختار سازمانی ارربخش و منع ف با نیازهای اامعه

 94.2 چهارم های مواود سازمانیاستفاده از ظرفیت درونی و قابلیت

های سنتی به منظور ارتقای وضعیت دها و روشاصال  فرآین

 مواود 
 93.6 پنجم

 92.9 ششم مدیریت راهبردی منابع برای ایجاد یک سازما  پویا و نوآور

د؟ هاي رفتاري به چه میزان در کارآفريني راهبردي موثرنبررسي سوال دوم: هر يک از شاخص

 و کدامیک در اولويت قرار دارند؟

 هارم با استفاده از آزمو  تی الف. تحلیر ستال چ

 شود:میشر  زیر تعریف در بررسی این ستال، دو فرضیه به
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H0 :ی رفتاری در كارآفرینی راهبردی مورر نیستهاشاخص. 

H1 :ی رفتاری در كارآفرینی راهبردی مورر است.هاشاخص 

 صور  موارد زیر است:ها بهو یا این گرینه
H0: µ = 3 
H1: µ ≠ 3 or H1: µ > 3 & µ < 3 

 دهد.گرینه متوسط را نشا  می 3عدد 

 دست آمد:در این خصوص نتای  آماری طبق ادول زیر به

 (: تحلیل سؤال دوم با استفاده از آزمون تي10جدول شماره)

 سوال چهارم تحقیق

 دارس ح معنی

Asymp.sig 

دراه 

 آزادی

Df 

آماره 

 آزمو 

t 

انحراف 

 معیار

Std.Dv 

 میانگین

mean 

 دتعدا

N 

0.00 97 24.00 0.235 4.35 137 

را  میانگین استودنت بیش از می tدر تحلیر و بررسی ستال فوق، از آنجا كه آماره آزمو  

(µ=3 ،است )بنابراین H0  رد و آماره آزمو  در ناحیهH1 گیرد. با تواه به س ح قرار می

. همچنین استول ر قببود  آماره آزمو  قابدارمعنا Asymp.sig =0<α=%5دارمعنی

 H1ده، عدد فوق در ناحیه شتبیین  4.35از آزمو  با عدد  كسب شدهدلیر اینکه میانگین به

ق با . بنابراین سوال چهارم تحقیاست 3د تر از عدد متوسط یعنی عدقرار گرفته و برر 

 های رفتاری در كارآفرینیگیریم كه شاخصتثیید شده و نتیجه می %95س ح اطمینا  

 .استراهبردی مورر 

 ها با استفاده از آزمون فريدمن بندي بعد چهارم و شاخصب. تحلیل و رتبه

 (: تحلیل بعد دوم با استفاده از آزمون فريدمن11جدول شماره)

 رتبه گراره میانگین بار عاملی بعد
بار 

 عاملی

 90.52 رفتاری

رسانی و  روزهب برایی در س ح سازما  های هدفمند كیفآموزش توسعه

 ایجاد سازما  یادگیرنده
 94 اول

 93.9 دوم آ  ی ازتوسعه و تبیین فرهنگ نوآورانه و كارآفرین و حمایت و پشتیبان

 92.1 سومایجاد كسب و  برایهای راهبردی كارآفرینی شناسایی و كشف فرصت
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 رتبه گراره میانگین بار عاملی بعد
بار 

 عاملی

 های رقابتیكار و استفاده از مریت

وین و یادگیری از نزی های نوآور و ایده پرداحمایت از ذهن

 های قبلی شکست
 89.8 چهارم

 89 پنجم های فرآیندهای سازمانی های نیروی كار و هرینهپایین آورد  هرینه

 87.6 ششم وركارگیری نیروی انسانی خالق و نوآهسازی فرآیند اذب و بكیفی

 87.3 هفتم خالقیت و توسعه نوآوری و ایجاد انگیرش در كاركنا  نوآور

اي به چه میزان در کارآفريني راهبردي هاي زمینهبررسي سوال سوم: هر يک از شاخص

 موثرند؟ و کدامیک در اولويت قرار دارند؟

 الف. تحلیر ستال دوم با استفاده از آزمو  تی 

 شود:میشر  زیر تعریف در بررسی این ستال، دو فرضیه به

H0 :بردی مورر نیستای در كارآفرینی راهی زمینههاشاخص. 

H1 :بردی مورر است.ای در كارآفرینی راهی زمینههاشاخص 

 صور  موارد زیر است:ها بهو یا این گرینه

H0: µ = 3 
H1: µ ≠ 3 or H1: µ > 3 & µ < 3 

 .دهدگرینه متوسط را نشا  می 3عدد 

 دست آمد:در این خصوص نتای  آماری طبق ادول زیر به
 سؤال سوم با استفاده از آزمون تي (: تحلیل6جدول شماره)

 سوال دوم تحقیق

 دارس ح معنی

Asymp.sig 

دراه 

 آزادی
Df 

 آماره آزمو 

t 

انحراف 

 معیار
Std.Dv 

 میانگین

mean 

 تعداد

N 

0.00 97 23.918 0.222 4.04 137 

اسرتودنت بریش از میررا  میرانگین  tدر تحلیر و بررسی ستال فوق، از آنجا كه آمراره آزمرو  

(µ=3 ،است )بنابراین H0  رد و آماره آزمرو  در ناحیرهH1 گیررد. برا تواره بره سر ح قررار می

دلیر . همچنرین برهاسرتبود  آماره آزمو  قابر قبول دارمعنا Asymp.sig =0<α=%5دارمعنی

قررار گرفتره و  H1ده، عدد فوق در ناحیه شتبیین  4.04از آزمو  با عدد  كسب شدهاینکه میانگین 
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تثییرد  %95. بنابراین فرضیه دوم تحقیق با س ح اطمینرا  است 3تر از عدد متوسط یعنی عدد برر 

 .استای در كارآفرینی راهبردی مورر های زمینهگیریم كه شاخصشده و نتیجه می

 از آزمون فريدمن  ها با استفادهبندي بعد دوم و شاخصب. تحلیل و رتبه

 استفاده از آزمون فريدمن(: تحلیل بعد سوم با 7جدول شماره)

 بعد
میانگین بار 

 عاملی
 رتبه گراره

بار 

 عاملی

 89.70 ایزمینه

روندهای مشتری محور برای تنظیم محصوم  با نیاز  توسعه

 مشتری و تعامر با مشتری
 92 اول

رویه و هوشمند و های دست و پاگیر و بیتعدیر نظار 

 سازی آنهاكیفی
 90.01 دوم

 89.8 سوم ی خدما  با نیاز مشریا سازمتناسب

نظار  هدفمند در محیط تولید و كسب و كار برای  توسعه

 افرایش كیفیت خدما 
 87 چهارم

 ابعاد تحقيق

عنرادار بروده مبا سره متییرر « راهبردی  بر كارآفرینی بررسی ارربخشی نوآوری»: عنوا  باتحقیق 

 اند:دو اولویت اول( قرار گرفته) ر در اولویتها، ابعاد به ترتیب زیكه پج از ارزیابی شاخص

 ساختاري
 مند بودنگرايي و ضابطهقانون اولويت اول

 عوامل فني و فناورانه  توسعه اولويت دوم

 رفتاري
 هاي هدفمند و ايجاد سازمان يادگیرندهآموزش توسعه اولويت اول

 پشتیباني از فرهنگ نوآورانه و کارآفرين اولويت دوم

 ايمینهز
 تنظیم محصول با نیاز مشتري اولويت اول

 هاظارتنمورد و هوشمند کردن تعديل نظارت بي اولويت دوم

 گيری:بحث و نتيجه

 هاسرازما  موفقیرت و بقا رشد، در عامر این حیاتی نقش و نوآوری اهمیت به ،هاسازما  اغلب

 دیگرر هاسرازما  كره شرده نرام مئن و پویرا پیچیرده، حردیبه شرایط محی ی امروز. دارند اذعا 

 خرود بلندمرد  بقای غیره و هانظام ها،روش ساختارها، در ظاهری و س حی تیییرا  با توانندنمی

 سراخته مضراعف را پیچیدگی این كاركنا ، رفتاری و مشکال  ساختاری و مسائر. كنند تضمین را
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 كرار و كسرب ریریپایهو اماتی هدفمند اقد انجام طریق از را خود خالق هایایده كارآفرینا . است

 شرکوفا در كاركنرا  خالقیرت ،هاسرازما  شرد  كارآفرین پی در. كنندمی تبدیر واقعیت به ادید

 و سرازما . دشرومی كاركنرا  در برود  ارزش برا حرج و نفجبه اعتماد ایجاد باعث این شود؛می

 بره مردیرا  پرج. كننرد استفاده سازما  نافعم اهت در كارآفرینا  دستاوردهای از توانندمی مدیرا 

 كنند. مهیا آنها استعدادهای كرد  شکوفا برای عرصه را باید كاركنا  كرد  محدود اای

 :اننردم ی یمستلرم فرراهم كررد  شررا یسازمان یاز آ  است كه نوآور یحاك قیتحقاین   ینتا

 ی ریمح عوامرر نیهمچن ( وندهایفرا ،اطالعا  یفناور ،و توسعه قیتحق راهبرد) یعوامر ساختار

 ،آمروزش) یعوامر رفترار ( وا یرقبا و مشتر ی و تواه بهاقتصاد ی،ااتماع ت من قی،اسیس)اتخاذ 

 نیرا  ینترا. است ی(و سبک رهبر یفرهنگ سازمان، و كاركنا  را یمد ، خصوصیا رشیانگایجاد 

ایرن  یركارگیهبر نبنابرای. است به آ  اشاره شده پیشینهاست كه در  هاییپژوهشهمراستا با  قیتحق

پررورش  ،دیراد یهرادهیرارائره اه و منجرر بر اسرت یضرور یبرداری امرنقشهدر سازما  ابعاد 

 یو آزاد هرای نروینآموزش ارائره ی،مراتب سرازمانسلسلهكاهش  ،و نوآورانه نانهیكارآفر یرفتارها

حروم  و ت ی،فاده از دانرش ضرمنانتقرال دانرش و اسرت ی،مریكار ت یگوهاارائه ال كاركنا ،عمر به 

و  هایمشرخط نیتردو ،دیراد یهایفناور یبر مبنا ا یمشتر قهیسل رییاز امله تی ی یمح را ییتی

 دیربا بردارینقشره سرازما  .و نوآورانره اسرت نانرهیكارآفر طیمحر یبر مبنا دیاد یهایریربرنامه

 یهااز فرصرت یمنرددر صردد بهرهفضرای مناسرب  جادیهمواره آ  را مورد تواه قرار دهد و با ا

 هیتوصر  رایبره مرد نیعالوه بر ا .خود باشد سازمانیو خلق آ  در ارتباطا  برو  و درو   دیاد

 یهرابردراه یسازادهیمستمر در راب ه با پ طوربه یسازمان ینیكارآفر یهاتیشود با تواه به قابلمی

 .ندكن یشتریآ  در سازما  تواه ب یسازنهیمتنوع و نهاد

   در صور  دهد: میدر بعد ساختاری كه بیشترین بار عاملی را داشته، نتای  نشا

ا بر اساس قانو  و همچنین سازی فرآیندهو روا حاكم بود  ضوابط و مقررا  

د  فرآیندها، كرمحور فناورسازی ساختار سازما  با بسترهای فنی و متناسب

ده و ق عا یک سازما  كرارآفرینی ایجاد آلی را برای كتواند شرایط ایدهمیسازما  

برد و از درهم میمند و پویا ساختارهای سازمانی را با برنامه و هدفمند پیش نظام
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وری مزم و با این شرایط از بهره كردی اركا  سازما  پیشگیری خواهد گسیختگ

 خ رامن و كمبرخوردار خواهد بود و با نوآوری، كارآفرینی را در یک محیط 

و در بستر یک شرایط خوب و بدو  تبعیض كاركنا  تالش  خواهد كرد یجادا

 مضاعفی را خواهند داشت.

 ایجاد  الق،خاملموس و دانش ضمنی كاركنا  های نتواه به امر آموزش و سرمایه

آ ،  توسعههای تولید و زا برای خلق دانش ادید در حوزههای درو قابلیت

د  شكنندگا  دانش و قائر نهاد  به تسهیماك دانش و ارج سازی اشترفرهنگ

دیرا  مترتیب مزم است در اولویت تواه یگاه معنوی و مادی برای آنها، بهاا

ا ود، بخسازما  قرار گیرند تا سازما  بتواند با سازماندهی سرمایه در اهداف 

های متناسب با كارآفرینی راهبردی را تدوین محور برنامهو دانش علمیرویکرد 

 فروده ایجاد نماید.تواند ارزش امیچرا كه از دانش خود  ؛دكن

  ا گیر و پعد و مقررا  دست و ی موفق و كارآفرین همواره با حذف قواهاسازما

یدا  د و تولكری كاركنا  خالق فراهم خواهند اسازی سازما  فرصت را برچابک

د دفمنهه شده را خود را با نیازمشتری تنظیم نموده تا از آ  طریق خدما  ارائ

 ند.كن

 :پیشنهادها 

 شود:میدست آمده از این پژوهش پیشنهاد بهبا تواه به نتای  

 خراجاست بعد سه قالب در راهبردی نقش نوآوری در كارآفرینی حاضر، پژوهش در 

كسب  تموفقی عوامر از بعد ساختاری نوآوری را یکی توا می ازآنجاكه .شد

مبتنی  نهكارآفرینا راهبردی تفکر باید كسب وكارها یتموفق برشمرد، برای وكارها

 . كرد ها تقویتبنگاه كارآفرینا  و مدیرا  در بر فناوری را

 هاىروش ارایه در دبای عالى مدیرا  سازما ، در منابع بهتر اداره براى همچنین 

 واودبه سازما  در فضایى و بوده پیشرو مربوطه ىهافناورى و وسازادید ساخت

 ادید هاىفرصت شناسایى به قادر كه دهند پرورش كاركنا  نوآور را و ندآور
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 از گیرىبهره و هافرصت و هاقابلیت به شناسایى هاشركت سایر از سریعتر تا باشند

 در كه كاركنانى از امروزى، برخوردارى رقابتى و پویا محیط در زیرا ؛بپردازند آنها

 باشند، را داشته آنها كارگیرىبه سپج و هافرصت شناسایى توانایى اول وهله

 . است ضرورى

 و نوآوری یشافرا برای دانش فعال و پویا مدیریت و سازیروز رسانی و پیادههب 

 .سازمانی مدیرا  توسط سازمانی كاركنا  عملکرد

 یرا و رفتره برین از تردری به نوآوری نداشتن دلیربه داشتند كه واود زیادی موفق یهاسازما 

د  فرآینردها كرمندضرمن ضراب ه باید امروزی سازما  در امروز مدیر بنابراین. اندشده بحرا  دچار

 یهراعالیتف ااررای برای را راه و كند ایفا خوبیبه سازما  ساختن نوآور و خالق را در خود نقش

و  منداب هداد كرارآفرینی در یرک سرازما  ضر نشرا  پژوهش نتیجه كه آنجا از .كند هموار نوآورانه

ا بركرارآفرینی مزم اسرت ابتردا ایرن بسرترها  بررای بنرابراین ،كنردمیمدار بروز و ظهور پیدا قانو 

 مدیریت م لوب تقویت شوند.
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