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  چکیده 

 شهرسدتان دولتدی ادارات کارکندان توفیدق طلبدی  ویژگدی و مددیران قدرت منابع بین رابطه بررسی تحقیقانجام این  از هدف

 طریدق از کارکندان کدارآفرینی شخصدیتی ویژگدی و مددیران قددرت مندابع به مربوط اطالعات تحقیق این در . است شهربابک

 کارآفرینی شخصیتی ویژگی پرسشنامه روایی و 28/0 مدیران قدرت منابع پرسشنامه روایی نمیزا. است آمده بدست پرسشنامه

 کدارآفرینی شخصدیتی ویژگدی پرسشدنامه پایدایی میزان و 27/0 مدیران قدرت منابع پرسشنامه پایایی میزان و 28/0 کارکنان

 هد  هدف نظر از و باشد می همبستگی نوع از توصیفی تحقیق یک روش نظر از تحقیق این. است آمده دست به 27/0 کارکنان

 و نمودارهدا انواع و میانگین فراوانی، توزیع جدول شامل توصیفی های آماره انواع از تحقیق این در. است کاربردی جزءتحقیقات

 معدادتت سدازی مددل و اسدپیرمن همبسدتگی ضدری  پیرسدون، همبسدتگی ضدری  نظیر استنباطی آمارهای انواع همچنین

 آمدده دسدت به نتایج. است شده استفاده   80 ویراست Spssافزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای و شده استفاده ساختاری

همچنین بین ابعاد منابع قددرت  دارد، وجودمعنی داری   همبستگی توفیق طلبی با مدیران قدرت منابع بین که دهد می نشان

 اداری وجود دارد. رابطه مثبت و معن توفیق طلبیو ویژگی شخصیتی 

 ادارات دولتی، کارکنان توفیق طلبیمنابع قدرت، واژگان کلیدی: 
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 قدمه م

 از بسیاری هدف امروزه که طوری به است، شده تبدیل اجتماعی مطلوب رفتار یک به گذشته سال 70طی در کارآفرینی

 سیاست اصلی مساله دلیل دو به کارآفرینی رویجت. است اجتماعی تغییر یک عنوان به آن توسعه برای ریزی برنامه کشورها،

 نقش از(. 6721 همکاران، و زالی) "نوآوری و رشد تغییر، عامالن عنوان به کارآفرینان ایده " و "اقتصادی تأثیر ":است گذاران

 دانند¬می نوآوری و خالقیت ایجاد اصلی عامل را آن و شود می یاد اقتصادی توسعه حرکت موتور عنوان به کارآفرینی

 (.6720 داریانی، احمدپور)

 است نموده توصیف جدید ترکیبات انجام عنوان به را کارآفرینی پدیده( 6377)  شومپیتر جوزف بزرگ اقتصاددانان گذشته در

 با یافته توسعه کشورهای مثالا . باشد می بررسی قابل مختلف های جنبه از آفرینی کار موضوع اهمیت(. 8002هلیبرن، سیبل)

 های¬فرصت ایجاد با را بیکاری از ناشی مشکالت و بخشند می خود اقتصاد به دوباره حیاتی خالقانه های¬فعالیت از ادهاستف

 پیشرفت جهت بالقوه کاتالیزور یک بصورت آن همچنین. نمایند می حل کارآفرینانه های¬فعالیت از ناشی جدید شغلی

 (.8001 ، آکدنیز و یونکا) ودش¬می پذیرفته بازار و محصول در نوآوری و تکنولوژی

 و مدیریت سطوح تمام در بنیادین و نظری های¬تالش ساختن معطوف ضمن که است مفاهیمی ترین عمده از یکی قدرت

 در هماهنگی ایجاد برای قدرت اهمیت(. 6723 پورریاحی، و سموعی شمس) است شده برخوردار زیادی اهمیت از انسانی منابع

 (.6728 قاسمی،) آید-می شمار به مؤثر عنصری ها¬ازمانس و انسانی های¬فعالیت

 کار به را آن چگونه دانند-می و شناسند می را قدرت که رهبرانی و دانند¬می واقعی دنیای مسأله را قدرت  بالنچارد و هرسی

 اعمال و افکار به گذاری تأثیر به مدیر یا رهبر. داند می تر بخش اثر برند¬نمی بکار را آن یا دانند نمی که کسانی از ببرند

 عدم علت به مسأله این ه  هنوز است برخوردار اهمیت از قدرت که آن وجود با. است قدرت از استفاده به ناگزیر دیگران

 در ای عمده نقش قدرت چون و است محدود و مبه  دچار آن با مرتبط عوامل و قدرت موضوع ماهیت مورد در کافی شناخت

 گذشت سادگی به سازمانی های¬کنش در آن تأثیر از توان¬نمی دارد سازمانی زندگی جریان در ودموج روابط و ها مراوده

 (.6723,   همکاران استونرو)

 و مسایل به عنایت با نیز و کشورها اقتصادی و صنعتی شکوفایی و رشد در کارآفرینان نقش به توجه با حاضر، درحال

 ترویج به تا کند¬می ایجاب ضرورت دارد، وجود بیکاری خصوص به و یصنعت توسعه و اقتصادی نظر از که تنگناهایی

 در مناس  بستر و فضا ایجاد راستا این در(. 8007 ، همکاران و کاردوزو) شود پرداخته جامعه در آن فرهنگ و کارآفرینی

 سازمان، هر در زیرا ت،اس برخوردار باتیی ازاهمیت کارکنان آفرینی کار پرورش و رشد برای مدیران طرف از ها¬سازمان

 گروه این. بکوشند باید مدیران. کنند می استفاده دیگران از بهتر فناورانه و مالی انسانی، منابع از که دارند وجود افراد از گروهی

 ینانکارآفر سازمانی هر در دیگر، عبارت به. بدهند فعالیت و رشد امکان آنها به و کنند حمایت و تشویق شناسایی، را افراد از

 دهند، اجازه موجود ساختارهای که این همه از تر مه  و یابند؛ فعلیت ها آن های توانایی کوشید باید ولی دارند، وجود بالقوه

 .بندد کار به را هایش توانایی بتواند و کند وجود ابزار کارآفرین

 نظر از که تنگناهایی و مسایل به عنایت اب نیز و کشورها اقتصادی و صنعتی شکوفایی و رشد در کارآفرینان نقش به توجه با

 و کارآفرینی ترویج به تا میکند ایجاب ضرورت دارد، وجود جدید قرن در بیکاری خصوص به و صنعتی توسعه و اقتصادی

 (.8007 کاردوز،) شود پرداخته جامعه ایجاد راستا این در در آن فرهنگ

 و نوآوری بر تاکید با میتوانند سازمان مدیران که چرا است، رداربرخو بسزایی اهمیت از سازمان مدیران نقش جا این در

 وهمکاران، پرداختچی) شوند سازمان در کارآفرینانه های¬فعالیت تشویق و پرورش موج  موجود، روندهای در خالقیت

 اهمیت از رکنانکا و سازمان های¬فعالیت بر مستقی  تأثیر دلیل به مدیران قدرت منابع و ساختار زمینه این در(. 6722

 از دولتی ادارات در کارکنان کارآفرینی شخصیتی های¬ویژگی با مدیران قدرت منابع بین رابطه بررسی است، برخوردار خاصی

 قدرت، منابع و ابزار از مناس  کارگیری به با توانند می مدیران رابطه این وجود صورت در زیرا است، برخوردار زیادی اهمیت

 .آورند فراه  کارکنان در کارآفرینی و خالقیت رشد زمینه
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 کند تضمین را آنها بقای و داده نجات حساس برهه این در را امروزی هاینظام تواندمی که است قابلیتی کارآفرینی

 کارآفرینی واقع در. شودمی یاد اقتصادی پیشرفت و توسعه حرکت موتور عنوان به کارآفرینی نقش از(. 6722 پرداختچی،)

 حال در سازمانها یافته، توسعه کشورهای اکثر در که بطوری است؛ امروزی هایسازمان در نوآوری و خالقیت ایجاد لیاص عامل

 (.6720 داریانی، احمدپور) هستند کارآفرینی وضعیت به اداری و بوروکراتیک حالت از انتقال

 رهبری(. 6722 بند،عالقه) است حیاتی و محسوس اجتماعی، هایفعالیت هایزمینه همه در رهبری، و مدیریت به نیاز امروزه

 و ابداع کار، فکر، پرتو در باید نیز، مدیریت اجزای سایر زیرا میآید، حساب به مدیریت مه  و کلیدی وظایف از یکی عنوان به

 در اساسی رکن کی عنوان به و دارد بسزایی تأثیر گروهی عملکرد بر رهبر نقش در مدیر. شوند پیاده و گیرند شکل آن ابتکار

 پیروان رفتار در توانندمی مدیر و رهبر آن با که است راههایی از یکی قدرت شک بدون. است مطرح سازمان اهداف پیشبرد

 .سازدمی فراه  سازمان در را او اثربخشی زمینه و بوده مدیر یک نقش اساسی ویژگی قدرت، واقع در کنند، نفوذ خود

 با مدیران. است ارتباط در آنان قدرت با هاسازمان عملکرد و هستند قدرت صاحبان و خطمشی واضعان ها،سازمان در مدیران

 وجودی ماهیت به امر این و آورند فراه  را سازمان فساد و انحراف زمینه یا تعالی و رشد زمینه توانندمی قدرت منابع بکارگیری

 .(6722 اصغری،) دارد بستگی آن منابع و قدرت از استفاده چگونگی و

  یافته ها

 ویژگی های شخصیتی توزیع آماری میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل

 کارکنان کارآفرینی شخصیتی ویژگی حاصل نمرات استاندارد انحراف و میانگین اماری توزیع

 

 

 

 

 *Test value=12 

 سدط  در معنداداری بصورت توفیق طلبیشخصیتی     ویژگی میانگین که هستند این از حاکی همچنین جدول نتایج

 بوده است. 68 نمره یعنی از متوسط باتتر درصد 33

 

 

 

 

 

 منابع قدرت مدیران توزیع آماری میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل 

 مدیران قدرت منابع متغیر گیپراکند هایشاخص

 

 

 

 *Test 

value=12 

 شخصیتی ویژگی

 کارآفرینی
 t df sig معیار انحراف میانگین

 000/0 673 06/62 2/6 71/68 توفیق طلبی

 t df sig انحراف معیار میانگین قدرت
 000/0 673 68/67 73/6 23/67 مرجعیت

 000/0 673 17/2 82/8 07/68 پاداش

 00/0 673 87/82 27/6 72/66 اجبار

 000/0 673 87/67 38/6 02/68 تخصص

 000/0 673 2/3 21/6 21/68 قانونی
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 مددیران یاستفاده مورد قدرت از منابع حاصل نمرات استاندارد انحراف و میانگین آماری توزیع از ایل خالصهجدو در

 را میانگین مرجعیت بیشترین میانگین و قدرت اجبار کمترین میانگین را کمترین قدرت که میدهد نشان نتایج .است شده ارائه

 عبارت کمترین به بیشترین از ترتی  به مدیران منابع قدرت آمده بدست ایهمیانگین به توجه است. با داده اختصاص خود به

 مرجعیدت، مندابع میدانگین کده اسدت این از حاکی همچنین جدول نتایج .اجبار و تخصص، پاداش قانونی، مرجعیت، از: است

 همدین در اجبار منبع اما بوده، 68 نمره یعنی متوسط از باتتر درصد 33 سط  در معناداری بصورت پاداش و قانونی، تخصص

 باشد. می ترپایین متوسط از داری معنا بصورت سط 

  نرمال فرض بررسی 

 از اغل  است، که ایآماره سادهترین و مهمترین همبستگی ضری  است کمیت دو بین رابطه بررسی صرف هدف وقتی

 بده نیاز آماری روش این استفاده از اما. است پیرسون همبستگی همبستگی، آوردن دست به هایراه از یکی. میشود استفاده آن

 شود: بررسی باید آن انجام از قبل که دارد هاییفرض پیش

 نسبتی( و هایفاصل )مقیاس باشند کمی هاداده -6

 توزیع دارای تقریباا باید متغیرها از یک هر دیگر عبارت به. باشد متغیره دو نرمال هاداده توأم توزیع -8

 .باشند نرمال

 .شود(می مشخص پراکنش نمودار وسیله به )که باشد خطی متغیر دو بین رابطه -7

 نمونهدای یدک اسدمیرنوف کولموگدوروف آنهدا از آزمدون و مؤلفه هدای اصلی متغیرهای بودن نرمال فرض بررسی برای

 است. شده استفاده

 مطالعده بدرای مدورد متغیرهدای ایبدر نرمدال فدرض برقراری دلیل به. است شده آورده ذیل جدول در آزمون این نتایج

 .کرد استفاده نیز پیرسون همبستگی ضری  از اسپیرمن همبستگی بر عالوه میتوان روابط بررسی

 

 

 

 

 

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها

 

 

 

 

 

 

 

 فرضیه اصلی: 

 بین منابع قدرت مدیران و ویژگی شخصیتی توفیق طلبی کارکنان رابطه وجود دارد. 

 

 نتیجه p مقدار آماره حج  نمونه متغیرها

 نرمال 270/0 122/0 620 توفیق طلبی

 نرمال 122/0 207/0 620 قدرت  مرجعیت

 نرمال 127/0 287/0 62 قدرت  پاداش

 نرمال 716/0 276/0 620 قدرت  اجبار

 نرمال 706/0 312/0 620 قدرت  تخصص

 نرمال 227/0 122/0 62 قدرت  قانونی
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 کارکنان شخصیتی های ابعاد ویژگی و قدرت ابعمن آزمون همبستگی بین 

 همبستگی وجود دارد، 786/0 توفیق طلبیبر اساس نتایج آزمون همبستگی بین منابع قدرت مدیران و 

 فرضیه فرعی  

 :6فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود   توفیق طلبی شخصیتی  و ویژگیقدرت مرجعیت بین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد.  توفیق طلبی های شخصیتیو ویژگیقدرت مرجعیت بین : 

کارکندان از ضدری  همبسدتگی پیرسدون و   توفیق طلبی شخصیتی  ویژگی و مرجعیت جهت بررسی رابطه بین قدرت

 ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.اسپیرمن استفاده شده است )داده

 کارکنان شخصیتی های ویژگی و مرجعیت قدرت آزمون همبستگی بین  

 همبستگی متغیر
توفیق طلبی شخصیتی  ویژگی  

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

 قدرت

 مرجعیت
  همبستگی

معنی 

 داری
 همبستگی 

معنی 

 داری
  

 مستقی  دارد 078/0* 627/0  072/0*  622/0 
     معنی دار است. 02/0در سط  *

 

   شخصدیتی  ویژگدیو  عیدتمرج نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می دهد کده بدین قددرت

و همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتی  برابر با  02/0کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ) معنی دار در سط    توفیق طلبی

 شخصدیتی  ویژگیمرجعیت،  (. این رابطه به صورت مستقی  و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قدرت627/0و  622/0

 ارکنان افزایش پیدا می کند. ک  توفیق طلبی

 

 :8فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود   توفیق طلبی   شخصیتی  و ویژگیقدرت پاداش بین  

 کارکنان رابطه وجود دارد.  توفیق طلبی شخصیتی  و ویژگیقدرت پاداش بین : 

 کارآفرینی شخصیتی های ویژگی ابعاد متغیر

 نوع رابطه وجود رابطه معنی داری همبستگی تعداد  

 

 

منابع قدرت 

 مدیران

 مستقی  دارد 000/0 786/0 620 توفیق طلبی
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کارکندان از ضدری  همبسدتگی پیرسدون و  کدارآفرینی خصدیتیش هدایویژگی پاداش و جهت بررسی رابطه بین قدرت

 اسپیرمن استفاده شده است )داده ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.

 

 کارکنان شخصیتی های ویژگی و پاداش قدرت قدرت آزمون همبستگی بین

 همبستگی متغیر
توفیق طلبی  ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 تباطار
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی پاداش قدرت

 مستقی  دارد 002/0* 706/0  006/0*  786/0 
     معنی دار است. 06/0در سط  *

 

پاداش و ویژگی شخصیتی کارآفرینی  دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

و  786/0و همبستگی پیرسون و اسدپیرمن بده ترتید  برابدر بدا  06/0کارکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط  

 توفیق طلبدیپاداش، ویژگی شخصیتی  (. این رابطه به صورت مستقی  و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قدرت706/0

 زایش پیدا می کند. کارکنان اف

 :7فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود توفیق طلبی  های شخصیتیو ویژگیقدرت اجبار بین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد.توفیق طلبی  های شخصیتیو ویژگیقدرت اجبار بین : 

کنان از ضری  همبستگی پیرسون و اسپیرمن اسدتفاده کار شخصیتی هایویژگی اجبار و جهت بررسی رابطه بین قدرت

 شده است )داده ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.

 

 کارکنان توفیق طلبی شخصیتی های ویژگی و اجبار قدرت آزمون همبستگی بین 

 همبستگی متغیر
توفیق طلبی ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 هنوع رابط

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی اجبار قدرت

 مستقی  دارد 000/0* 822/0  000/0*  832/0 
     معنی دار است. 06/0در سط  *

 

یدق توفاجبدار و ویژگدی شخصدیتی  دهد که بین قددرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

 832/0و همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتی  برابر بدا  06/0کارکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط   طلبی

 توفیق طلبیاجبار، ویژگی شخصیتی  (. این رابطه به صورت مستقی  و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قدرت822/0و 

 کارکنان افزایش پیدا می کند.
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 :7ه فرعیفرضی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  توفیق طلبی های شخصیتیو ویژگی قدرت تخصصبین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد.  توفیق طلبی های شخصیتیو ویژگی قدرت تخصصبین : 

مبسدتگی پیرسدون و کارکنان از ضدری  ه توفیق طلبی شخصیتی هایویژگی و تخصص جهت بررسی رابطه بین قدرت

 ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.اسپیرمن استفاده شده است )داده

 کارکنان توفیق طلبی شخصیتی های ویژگی تخصص و قدرت آزمون همبستگی بین

 همبستگی متغیر
توفیق طلبی ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    سونپیر 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی تخصص قدرت

 مستقی  دارد 008/0* 786/0  007/0*  787/0 
     معنی دار است. 06/0در سط  *

 

توفیدق و ویژگی شخصدیتی  تخصص دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

 787/0و همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتی  برابر بدا  06/0طه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط  کارکنان راب طلبی

توفیدق تخصدص، ویژگدی شخصدیتی  (. این رابطه به صورت مستقی  و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قدرت786/0و 

 کند. کارکنان افزایش پیدا می طلبی

 :2فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  توفیق طلبی های شخصیتیو ویژگی قدرت قانونیبین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد. توفیق طلبی های شخصیتیو ویژگی قدرت قانونیبین : 

تفاده کارکنان از ضری  همبستگی پیرسون و اسپیرمن اس شخصیتی هایویژگی و قانونی جهت بررسی رابطه بین قدرت

 شده است )داده ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.

 

 کارکنان شخصیتی های ویژگی قانونی و قدرت آزمون همبستگی بین

 همبستگی متغیر
توفیق طلبی ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  ستگیهمب قانونی قدرت

 مستقی  دارد 072/0* 866/0  076/0*  867/0 
     معنی دار است. 02/0در سط  *

 

توفیدق و ویژگدی شخصدیتی  قدانونی دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

 867/0و همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتی  برابر بدا  02/0ر در سط  کارکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دا طلبی
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توفیدق قدانونی، ویژگدی شخصدیتی  باشد. یعنی با افدزایش قددرت(. این رابطه به صورت مستقی  و در حد متوسط می866/0و 

 .کندکارکنان افزایش پیدا می طلبی

 

  گیریبحث و نتیجه

از  بداتتر درصد 33 سط  در معناداری بصورت توفیق طلبیشخصیتی     ویژگی میانگین که هستند این از حاکی نتایج

مرجعیت بیشترین میانگین و قدرت اجبار کمترین میانگین را  قدرت که میدهد نشان نتایجبوده است و  68 نمره یعنی متوسط

 بیشترین از ترتی  به مدیران بع قدرتمنا آمده بدست هایمیانگین به توجه است. با داده اختصاص خود به را میانگین کمترین

 میدانگین کده اسدت این از حاکی همچنین جدول نتایج .اجبار و تخصص، پاداش قانونی، مرجعیت، از: است عبارت کمترین به

 منبدع بوده، اما 68 نمره یعنی متوسط از باتتر درصد 33 سط  در معناداری بصورت پاداش و قانونی، تخصص مرجعیت، منابع

 باشد. می ترپایین متوسط از داری معنا بصورت سط  همین در اجبار

 های¬مؤلفه و( کارکنان کارآفرینی شخصیتی ویژگی و مدیران قدرت منابع) اصلی متغیرهای بودن نرمال فرض بررسی برای 

 فرض که است نآ دهنده نشان نتایج. است شده استفاده( K-S) ای نمونه یک اسمیرنوف کولموگوروف آزمون از متغیر دو این

 متغیر دو این های مؤلفه و( کارکنان کارآفرینی شخصیتی ویژگی و مدیران قدرت منابع) اصلی متغیرهای برای بودن نرمال

 اسپیرمن همبستگی بر عالوه میتوان روابط بررسی برای مطالعه مورد متغیرهای برای نرمال فرض برقراری دلیل به است، برقرار

 .کرد استفاده نیز پیرسون همبستگی ضری  از

همچندین  دارد، وجدودمعندی داری   همبستگی توفیق طلبی با مدیران قدرت منابع بین که دهد می نشان آمده دست به نتایج

 بده بدا توانندد¬می مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  بنابراین  توفیق طلبیبین ابعاد منابع قدرت و ویژگی شخصیتی 

 و ایجاد به آن تبع به و فراه  را کارکنانتوفیقی طلبی  شخصیتی های¬ویژگی رشد زمینه قدرت منابع و رابزا مناس  کارگیری

 داشته عهده به اقتصادی توسعه چرخهای حرکت در مهمی نقش کارآفرین افراد و  نمایند کمک سازمان در کارآفرینی گسترش

 شدرایطی، چنین در. گردند¬می محسوب ها¬سازمان سط  رد خدماتی و صنعتی علمی، های¬زمینه در بزرگ تحوتت منشاء و

 گروهی سازمان هر در زیرا است، برخوردار باتیی اهمیت از سازمان در کارآفرینی پرورش و رشد برای مناس  بستر و فضا ایجاد

 افدراد از گروه این بکوشند باید مدیران. کنند-می استفاده دیگران از بهتر فناورانه و مالی انسانی، منابع از که دارند وجود افراد از

 .بدهند فعالیت و رشد امکان آنها به و کنند حمایت و تشویق شناسایی، را
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