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های تولیدی کوچک و متوسط شرکت)مطالعه:  سازمانی نوآوریکارآفرینانه بر  تاثیر رفتار

 شهر اراک( 

 1دکتر احمد سرلک

 2مریم غیاث آبادی فراهانی

 

 چكيده

مدیران و بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل سازمانی  نوآوریتاثير رفتار کارآفرینانه بر  بررسیمحقق تالش دارد در طی این پژوهش به 

در این راستا  باشد.باشد. تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از لحاظ روش علّی میمی های تولیدی کوچک و متوسط در شهر اراکشرکتکارکنان 

استفاده کرده است. فرضیات این  آوری اطالعاتجمعبرای ای حقق از پرسشنامهم ای،ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه

تغییر متغیرهای) مثبتحاکی از تاثیر  تحقیق پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج

ایجاد محیط کاری پر  کاهش کاغذبازی ومتغیرهای) نفیمو همینطور تاثیر  سازمانی نوآوری( بردر رفتار کارکنان، بینش استراتژیک، و محیط حمایتی

 .باشدمی نوآوری سازمانیبر  (انرژی

 های کاری، رفتار کارآفرینانه، عملکرد سازمانی، کاهش کاغذبازی، بینش استراتژیک.ارزش کلمات کليدی:

 مقدمه

های است که بین منابع کمیاب و برای جوامع و سازمان کامیابیدر دنیای متحول یعنی عصر نوآوری و تغییرات مداوم، 

تواند های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود، رابطه معناداری برقرار کنند. به عبارت دیگر، جامعه و سازمانی میقابلیت

ی خود را به دانش و در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای الزم، منابع انسان

های شخصیتی کارآفرینانه، تجهیز کند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به ویژگی

رسد به رغم تحوالت لیکن به نظر می .سوی ایجاد ارزش، حصول رشد و کارایی و کارآفرینی، مدیریت و هدایت کنند

ها در زمینه توسعه ه وجود آمده است ما همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سازمانچشمگیری که در کشور ب

های شخصیتی های روانی و ویژگیتوجهی به آمادگیفرهنگ کارآفرینی و تربیت نیروی انسانی خالق و کارآفرین داریم. بی

های آموزشی است)نمازیان، آفرینی در محیطها یکی از موانع مهم در توسعة فرهنگ کارنیروی انسانی شاغل در دانشگاه

پذیر رفتار فرد است که تفاوت اقدامات فرد را بینیهای پایدار و پیشهای شخصیتی کارآفرینانه مشخصهویژگی (.3، 1831

کوشی، انگیزه موفقیت، طلبی، سختجمله خالقیت، استقالل هایی ازدهند. ویژگیهای مشابه توضیح میدرموقعیت

ها در توضیح رفتارها و اقدامات پرتحرک کارآفرینان، مسلم فرض شده است و پذیری و تحمل ابهام. این ویژگیمخاطره

آموزش سازمان ها باید بر اساس ایجاد تجربه های علمی و تربیت نیروهایی با  .کارآفرینی دارد نقش شایان توجهی در

ها های نوین و برنامه ریزی برای عملی کردن این ایدهشی در ایجاد ایدهویژگی های کارآفرینی باشد و این برنامه های آموز

شود اقدام به رفتارهای کارآفرینانه از جمله راه اندازی ها برانگیخته میی آنکنند. افرادی که ویژگی های کارآفرینانهکمک می

 کنند.نام خود مییک کسب وکار، ایجاد یک حرفه برای خود و دیگران و در نهایت ثبت اختراع به 

 

                                                           
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک. 1

 Mghiyasi1983@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک.  ارشد مدیریت بازرگانیکارشناس دانشجوی  2
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 بيان مسئله

های ساختارهای اجتماعی در فرایند تکاملی خود همواره انتشار دو مؤلفه اصلی را مورد توجه قرار رویکردها و نظریه

اند. یکی مسأله نظم و دیگری نوآوری و تغییر. آنچه که در سطوح مختلف یک نظام جمعی باعث تحول یک نظم و داده

ها عمدتاً مستلزم تغییرات گردد، نوآوری و تغییرات مترتب بر آن است، چرا که نوآوریجدید میگیری یک ساختار شکل

و اقتصادی است تا تکنیکال و فنی. نوآوری ایده،  ای با مفهوم اجتماعیاساسی در تفکر و رفتار افراد است. نوآوری واژه

-تلقی می گردد و تا آنجا که به رفتار بشر مربوط می روش و یا موضوعی است که از نظر فرد، گروه و یا یک سیستم، جدید

شود، جدید بودن ایده از نظر عینی نسبت به طول زمان به اولین کاربرد و یا کشف آن بستگی چندانی ندارد، بلکه برداشت و 

گروه جدید باشد کند. اگر ایده به نظر فرد یا یا تارگی ذهنی ایده است که واکنش فرد یا گروه را در مقابل آن تعیین می

 (.22-28، 1831آید)دهقان و همکاران، نوآوری به شمار می

(. 16، 2212، 1های مخصوص دارند)متویوکدهد که کارآفرینان ویژگیی مطالعات کارآفرینی نشان میبررسی پیشینه

-است. رویکرد ویژگی کند به رویکرد شخصیتی معروفهای کارآفرینی تبیین میرویکردی که کارآفرینی را بر اساس ویژگی

هایی دارند که یک نیروی محرک ها، دیدگاه ها، و ارزشکند که کارآفرینان ویژگیهای شخصیتی بر این فرضیه تأکید می

 (.141، 1831کند)احمدی و همکاران، ها را از دیگران متمایز میها فراهم کرده و آنبرای آن

نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقالل گرایی است. نوآوری پذیری، گرایش کارآفرینانه شامل پنج بُعد ریسک

-های جدید کارکنان بدون توجه به مدیران به فعالیتهای تحقیق و توسعه، توجه به ارائه ایدهشامل توجه مدیران به فعالیت

مشهود بودن تغییرات در  ها،های جدید کارکنان بدون در نظر گرفتن موقعیت آنهای تحقیق و توسعه، توجه به ارائه ایده

خطوط محصوالت و تمایل مدیران به کنار گذاشتن باورهای قدیمی و اتخاذ راهکارهای جدید است)مدهوشی و همکاران، 

های عمده در زمینه های دیگر همراه است. نوآوری به دگرگونینوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاری. (186، 1831

ای واقعاً شود. نوآوری پدیدهلید، اطالق میهای توترین مفاهیم مدیریت یا شیوهرائه تازههای تکنولوژیک یا اپیشرفت

 چشمگیر و جنجالی است.

های توليدی کوچک و شرکتسازمانی  نوآوری تاثير رفتار کارآفرینانه برلذا سوال اصلی در این تحقیق این است که: 

 ؟باشدمتوسط چگونه می

 تحقيقچارچوب نظری و مدل مفهومی 

، کارآفرینی سازمانی رویکردهای کارآفرینانه در اقتصاد جهانی و پویا، به عنوان یک عامل اثرگذار بر 1332از ابتدای دهه 

گانه کارآفرینی سازمانی اعم از نوآوری در شود؛ ابعاد هشتهای کوچک، متوسط و بزرگ در نظر گرفته میخروجی سازمان

های پیش تازانه در بازار، کسب وکارهای جدید، کسب وکارهای ذیری، فعالیتی در فرآیند، ریسک پمحصول، نوآور

، تغییر 4( مفهوم کارآفرینی سازمانی، از طریق نوآوری2224)8(. کوراتکو و گلدسبی2224، 2آمیز جدید)آنتونسیکمخاطره

                                                           
1 - Matviuk. 
2-Antoncic  

3  - Kuratko & Goldsby 

4-Innovation 
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 منظور بهبود عملکرد تاکید دارد. های کارآفرینانه در یک سازمان، بهراهبردی و مدیریت راهبردی تکامل یافته و بر فعالیت

 های او برای اداره کردن کسب وکار مربوط می شود.های مدیریتی کارآفرین به توانایی( مهارت2223)1آندرسون

-ها و در میان اعضای سیستم اجتماعی منتشر میروندی که در آن ابداع در طی زمانانتشار نوآوری را به عنوان  2راجرز

 (. 423، 2223، 8)کرینگساک وهمکارانکندشود تعریف می

 باشد.( می2212ر و همکارانش)تحقیق زهی لذا چارچوب نظری تحقیق حاضر برگرفته از

 

 

 

 

 

 

 

 (.829، 2112، 4ر و همكارانيه)زاقتباس ازمنبع:  مدل مفهومی تحقيق(: 1)شكل 

  های تحقيقفرضيه

 های کاری تاثیر دارد.گر ارزشرفتار کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر تعدیل فرضيه اصلی:

 فرضيات فرعی

 سازمانی دارد؛ نوآوریفرضيه فرعی اول: رفتارهای کارآفرینانه تاثير معناداری بر 

 ؛سازمانی تاثیر معناداری دارد نوآوریبر  کاهش کاغذبازی 

 ؛تاثیر معناداری دارد سازمانی نوآوریبر  تغییر در رفتار کارکنان 

 ؛تاثیر معناداری دارد سازمانی نوآوریبر  بینش استراتژیک 

  ؛تاثیر معناداری دارد سازمانی نوآوریبر  کاری پر انرژیایجاد محیط 

 ؛تاثیر معناداری دارد سازمانی نوآوریبر  محیط حمایتی 

 ها و اصطالحات فنی و تخصصی واژهمفهومی و عملياتی ریف اتع

                                                           
1  - Anderson 

2-Rogers. 

3-Kriengsak et al. 

4-Zehir et al. 

 
 کاهش کاغذبازی

 تغییر دررفتار کارکنان

 بینش استراتژیک

 ایجادمحیط  کاری پرانرژی

 حمایتیمحیط 

 رفتارکارآفرینانه

 سازمانی نوآوری
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خدمات نوین ها از طریق ایجاد کاالها و کارآفرینی به معنای اکتشاف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت: 1یکارآفرین

 (.11، 1832است)حسینی و همکاران، 

فرآیند تولید درآمد برای دیگران و خلق چیزی جدید و با ارزش از طریق پیوند عوامل تولید و همراه : 2رفتارکارآفرینانه

 (.11، 1832های بزرگ مالی و زمانی است)سیدی تقی خانی، با تحمل ریسک

شود. این کاغذبازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی میتشریفات زائد است یعنی کاهش کاغذبازی: 

این معنا، مشابه ؛ معنی منفی کلمه است. بروکراسی، دستگاهی اداری است، یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی

ز قبیل سلسله مراتب های مشخص ا، نوعی شکل سازمانی است، دارای ویژگییا کاغذبازی بروکراسی .تشریفات زائد است

در پرسشنامه  2الی  1از نظرعملیاتی نیز متغیر کاهش کاغذبازی شامل سواالت . (1831)احمدی، اختیار و نظام مقررات

 باشد.تحقیق می

گیرد، اما از اش نشأت میبینش تصوری است که از درک یک سازمان نسبت به حوزه مورد عالقه: بينش استراتژیک

-ها به واقعیت، چه میشود. و نظری در مورد اینکه با بهره گیری از منابع در تبدیل فرصتایجاد می طریق خالقیت و تخیل

از نظرعملیاتی نیز متغیر بینش استراتژیک شامل  (.33، 1811کنند)شکوهی، می تواند رخ دهد، رهبران موفق با یک بینش آغاز

 باشد.در پرسشنامه تحقیق می 3لی ا 1سواالت 

حمایت در فرآیند انتقال از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که اگر حمایت نباشد، فرد تنها : حمایتیمحيط 

گردد. های دشوار در کار، با شکست مواجه میبرد و یا در بکارگیری آموختهای ساده را در کار خود به کار میهآموخته

کارگیری دانش ومهارت جدید و ازطرفی ه کافی از دالیل عدم بفشارهای موقعیتی، شامل نبود امکانات، زمان و تجهیزات 

 12از نظرعملیاتی نیز متغیر محیط حمایتی شامل سواالت  (.182، 1832باشد)فهیدی و ضیغمی، عدم حمایت محیط کاری می

 باشد.در پرسشنامه تحقیق می 14الی 

اعضا در هنگام مواجه شدن با چالش ها، عدم  کار گروهی مبتنی بر همکاری کم در بین ایجاد محيط کاری پر انرژی:

(. از نظر عملیاتی نیز متغیر 111، 1832، و همکاران مند شوند)اردالنافراد به ایجاد بهبود کاری عالقهایجاد محیطی که در آن 

 باشد.در پرسشنامه تحقیق می 11ی ال 3ایجاد محیط کاری پر انرژی شامل سواالت 

های جدید، کاهش سرعت اقدامات اعضا در اثر عالقه اعضای سازمان به کسب مهارتبه دالیل  تغيير در رفتار کارکنان:

ها و نظرات جهت بهبود خدمات، الهام بخش همکاران توسط اعضا به بیان ایده به دست نیاوردن نتایج مورد نظر، تشویق

ادن زمان توسط اعضا برای همکاران جهت بودن اعضا برای همکارانشان جهت تفکر درباره امور به شیوه جدید، تخصیص د

در 6الی  8الت رفتار کارکنان شامل سوا تغییر در (. از نظر عملیاتی نیز متغیر111باشد)همان منبع، یافتن بهبود خدمات می

 باشد.پرسشنامه تحقیق می

نوآوری شامل خلق کاال، خدمت یا فرایندی می گردد که برای سازمان جدید است. نوآوری معطوف به اولین  :نوآوری

الی  16از نظر عملیاتی نیز متغیر نوآوری شامل سواالت  (.11، 1838ابراهیمی زاده، کاربرد یک ایده توسط سازمان می شود)

 در پرسشنامه تحقیق می باشد. 21

                                                           
1-Entrepreneurship  

2-Entrepreneurial behavior  
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نیروی  نفر 62شود که تعداد شاغالن آن کمتر از نایع کوچک به واحدهای صنعتی اطالق میص: صنایع کوچک و متوسط

 می گردد. 262تا 62انسانی باشد.و صنایع متوسط شامل واحدهایی با تعداد شاغالن بین 

 مفهوم کارآفرینی

دهد اقتصاددانان کارآفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است بررسی ادبیات کارآفرینی نشان می 

های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. سپس با توجه به اهمیت و نخستین کسانی بودند که در نظریه

نظران روانشناسی، مدیریت، جامعه شناسی و مردم شناسی نیز به تحوالت جوامع، صاحب گیرینقش کارآفرینی در شکل

دانند، مطالعه اند. اقتصاددانان کارآفرینی را موتور محرکه توسعه اقتصادی میهای مختلف کارآفرینی پرداختهبررسی جنبه

انگیزش وعملکرد کارآفرینانه آنها ارتباط دارد کارآفرینی در روانشناسی بر درک این نکته که چطور صفات افراد مختلف با 

های های اجتماعی بر اساس مذهب و نژاد و تاثیر آنها در فعالیتبندیمتمرکز بوده است. جامعه شناسان در شناسایی گروه

اند و اشتههای فرهنگ و روابط اجتماعی در کارآفرینی تاکید داند و مردم شناسان نیز بر نقشهایی کردهکارآفرینانه تالش

، 1832، 1اند)آبتینها پرداختهجو و محیط کارآفرینانه در سازماندانشمندان مدیریت هم به تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد 

61.) 

پذیری، ایجاد یا تجدید ساختار یک واحد اقتصادی و نوآوری، مخاطرهی کارآفرینی مفاهیمی همچون امروزه واژه

ی موتور محرکه 2سازد. همه بر ایـن باورنـد کـه کارآفرینیطلبی را به ذهن متبادر میاستقاللو  شخصیاجتماعی، رضایت

ها و ی اقتصادی کشورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه است. کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصتتوسعه

های اصلی کارآفرینی شناسایی و ت. یکی از جنبهها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود اسکردن آندنبال

گیری از های کوچکتر است. کارآفرینی عبارت است از فرآیند نوآوری و بهرهها برای گسترش شرکتبرداری از فرصتبهره

 های مالی، روانی و اجتماعی که با انگیزه کسب سود مالی،پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک ها، باتالش وفرصت

 پذیرد. طلبی، رضایت شخصی و اســتقالل صورتتوفــیق

کاربرد مفهوم کارآفرینی و تعیین رابطه آن با اثربخشی مدارس موضوع جدید و مهم از آن نظر است که آموزش و 

پرورش از مهمترین نهادهای مؤثر اجتماعی در افزایش کیفیت عملکرد سایر نهادها است. آموزش و پرورش زمانی اثربخش 

های عقالنی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی نایل آید. در یک شود که به اهدافش که رشد موزون و متعادل انسان در جنبهمی

 آموزان هدف اصلی آن باشد.مدرسة اثربخش نیز باید رشد موزون و متعادل دانش

های مفهوم کارآفرینی از قرن پانزدهم تا کنون در نظریه»دارد: بیان می 1332 8( به نقل از کاسون1838احمدپور داریانی)

اقتصادی و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت و یا ارزش اقتصادی تبلور یافته است. پیروان مکتب سوداگری بازرگانانی را که 

منشاء ایجاد ثروت را زمین و فعاالن  4دانستند. طبیعت گرایاندر کار تجارت طال و نقره دست داشتند، کارآفرین می

های دیگر، فردی ، و کالسیک1و جان استوارت میل 1، ژان باپتیسته سی6گفتند. بعد از آدام اسمیتکشاورزی را کارآفرین می

                                                           
1  Abtin 

2 Entrepreneurship 

3 Kasun 

4 Physiocrats 

5 -Adam Smith 

6 - Jean Baptiste Say 

7 - John Stewart Mill 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sttu.ac.ir/karafarini/index.htm#مفهوم_کارآفرينی:#مفهوم_کارآفرينی:
http://www.sid.ir


6 
 

به عنوان یکی از اعضای مکتب اقتصادی آلمان پدر کارآفرینی نامیده شد. وی کارآفرین را  1343در سال  1به نام شومپیتر

کنند، یا به نظر او کسانی که در هر فعالیت و کسب و کار تجاری، محصول جدیدی تولید می«. دننامنیروی محرکه اقتصاد می

کنند و یا مؤسسه جدیدی گیرند و یا از منابع جدیدی استفاده میمی های جدیدی در فرآیند تولید، بازاریابی و.. به کارروش

از آنجا که مطالعه کارآفرینی حیطه  شوند.های کارآفرینی هستند و نوآور محسوب میکنند، دارای ویژگیرا تأسیس می

ای دارای ماهیت میان رشته گیرد بنابراین،شناسی و روانشناسی را دربر میهای مدیریت، اقتصاد، جامعهای از رشتهگسترده

های معطوف به تعیین ویژگی 12تا 62آیند و تالش آنها در سه دهه است. روانشناسان به همین دلیل به کمک علم اقتصاد می

ها را شدنی کنند. طبق نگرش شود تا بتوانند افرادی را بشناسند که نشدنیها میدوران شناختی مشترک کارآفرین

های فردی است که باعث کند. اما، آیا فقط ویژگیهای شخصیتی و معینی، افراد را مستعد کارآفرینی میشناختی، ویژگیروان

رویکرد »شود؟ تأکید فزاینده بر خصایص فردی کارآفرینان منجر به تکوین نگرشی شد که بعدها به موفقیت فرد می

 .(11، 1838احمدپور داریانی،)شهرت یافت« 2های شخصیتیویژگی

  کارآفرینانه رفتار

گیرد که توسط افراد در سطوح ها و اقدامات را در برمیای از فعالیتمجموعه»رفتار کارآفرینانه در یک سازمان موجود 

دو عامل اصلی «. گیردها به کار میگیری فرصتای از منابع را برای شناخت و پیمختلف انجام شده است و ترکیب تازه

و  مرزبانورفتار کارآفرینانه هستند)افراد و تمایالت آنها با یکدیگر برانگیزاننده کارآفرینی سازمان یعنی بافت ساختاری و

 :اندهای زیر را برای رفتار کارآفرینانه معرفی نمودههای خود مؤلفهپژوهشگران در پژوهش .(4، 1833، همکاران

های بوروکرات کارآفرینانه است، در سازمان: دیوانساالری یکی از موانع رفتار ـ توانایی کاهش کاغذبازی اداری1

 کارکنان سازمان مجبورند از سیستم موجود پیروی کنند.

های کارآفرینی فهم تغییراتی است که باید صورت گیرد و یا اینکه صورت یکی از ویژگیـ گرایش به تغيير کارکنان: 2

د را بر موج تغییرات قرارداده و با استفاده مطلوب آنها ای را به درستی درک کرده و خوگرفته است، کارآفرین تغییرات حرفه

 کند.جهت تحقق اهداف مورد نظر سازمان عمل می

ای باشد که رفتار کارآفرینانه را حمایت و تواند کارآفرین شود که ساختار سازمان به گونهیک فرد میـ زمينه حمایتی: 3

باشد، مشارکت و روابط بین فردی به صورت ویژه مورد هماهنگ میتشویق کند. زمینه حمایتی به معنای فضای کاری باز و 

 توجه است.

 دهد که به صورت خالق و نوآورانه عمل کنند.: مدیریت راهبردی به کارکنان این امکان را میـ آینده نگری کارکنان4

و نوآوری در افراد  تغییرات، تحرک و پویایی محیط سازمانی افراد منجر به بروز خالقیت ـ محيط کاری پرتحرک:5

 .(6، همان منبعشود)می

 نوآوری
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ای یافته است. سنجش گذاری اهمیت فزایندهامروزه سنجش تغییرات تکنولوژیک برای کسب و کار، تحقیقات و سیاست

هایی های نوآوری و برای انتخاب حوزهآوری در سطح بنگاه جهت تصمیم گیری در مورد مقدارتخصیص منابع به فعالیتنو

های نوآوری درون بنگاهی مورد نیاز که نوآوری نوید بخش بازده اقتصادی باالیی است و همچنین مدیریت استراتژی

باشد. در سطح ملی نیز سیاستگذاران برای شناخت وضعیت موجود، روند تحوالت آینده، دریافت بازخور از تأثیرات می

دست آمده از سنجش نوآوری نیازمند ه ب به اطالعات بهای مناسهای موجود و تدوین سیاستمثبت و منفی سیاست

های استثنایی است و تعیین باشند. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصتمی

های رصتکند و نیز به دنبال فکند که آیا مناسب مسیر استراتژیک سازمان است یاخیر، معیارهای موفقیت را معلوم میمی

بر این باور است که نوآوری موفق مستلزم کارسخت متمرکز و هدفمند است. نوآوری یک عامل اساسی  1جدید است. دراکر

شود، موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که درایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می

ها بیان کردند که شرکت 2انی ازکارآیی مستمری برخوردارشوند. پورتر و استرندهد دراقتصاد جهها اجازه میبه شرکت

بایستی بتوانند جریانی ازمحصوالت و فرایندهای جدید را ایجاد کرده، تا از تکنولوژی بیشتری استفاده کنند و در عین حال 

ومهارت اساسی دارد و آن نوآوری است.  در جهت ماندگاری و دوام خود گامی به پیش نهند. هرسازمانی نیاز به یک توانایی

باشد. های اجرایی میهای سازمانی براساس محصول، فرایند و نوآوریوجهی است. نوآوری نوآوری یک ماجرای چند

های تولیدی تاکید دارند. ازدیدگاه پژوهشگران دریافتند که اکثر تحقیقات در زمین نوآوری، برنوآوری محصول درشرکت

ها در انتقال افتد. ایجاد معیارهـای بازاریابی نوآورانه برای کمک به شرکتموفقیت واقعی نوآوری در بازار اتفاق میسازمانی، 

، الزم و ضروری است. تغییر قوانین و مقررات مربوط عقاید و محصوالت خوب به سمت فروش و درآمد و عایدی مناسب

ها باید تالش کنند تا ازمدیران بازار بوده است. به عالوه، شرکت به نوآوری استراتژیک، عامل کلیدی موفقیت بسیاری

شـوند پدیدآورند. فرایندهای منـاسبی را که منجر به تسهیل نوآوری می ها وها، سیستممحرک فرهنگ مناسب، سـاختار،

 .(124، 1831دی،شود)غفاری آشتیانی و پیرمحممنجر به فروش بیشتر شرکت نمی گفتــنی است که نــوآوری الزامـاً

، اذهان ناخواسته به سوی نوآوری محصول و بعضاً فرایند تولید آن آیدزمانی که از مبحث نوآوری سخن به میان می

. در حالی که ما در این برهه از آید، حتی در بعضی مواقع در مورد نوآوری خدمات هم صحبتی به میان نمیشودمتمرکز می

خصوص فرایند مدیریتی نیاز داریم و ، عملیاتی و بههای پشتیبانیدهای سازمان؛ یعنی فرایندزمان به نوآوری در کل فراین

، عمالً نوآوری محصولی مفید و مؤثر واقع نخواهد شد. در ابتدای این بحث در مورد بدون سامان دادن به این فرایندها

دلیل غفلت از نوآوری در زیم و اینکه تاکنون بهپرداضرورت گسترش مفهوم مدیریت نوآوری به کل فرایندهای سازمان می

ایم و سپس در مرحله بعد با توجه به اینکه فناوری اطالعات توانسته است هایی محروم ماندهفرایندها از چه دستاورد

یت را های مدیر، نقش و اهمیت آن در ارائه نوآوری و در فعالیتهای کل سازمان ایجاد کندهای اساسی در فرایندنوآوری

شود بایستی به این نکته . وقتی راجع به اهمیت نوآوری و سازوکارهای آن بحث مینظر قرار خواهیم دادمورد بحث و تبادل

 توان درباره این مفاهیم بحث کرد.است که می« جهانی»توجه داشت که تنها در یک محیط رقابتی 

ی جدیدی را در جهت ارتقاء موقعیت رقابتی و مواجهه ها به طور مستمر محصوالت، خدمات و فرایندهاامروزه شرکت

های نوآوری به یک ضرورت تبدیل شده با محیط جهانی متخاصم و متالطم فعلی، توسعه می بخشند در این شرایط، فعالیت

د که از های اختیاری قرار نمی گیرند. نوآوری را می توان به عنوان فرایند خالقانه ای تعریف کرو دیگر در زمره انتخاب

شوند. نوآوری معموال با رای یک واحد تجاری توسعه داده میطریق آن محصوالت، خدمات یا فرایندهای تولیدی جدید ب
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ها مبتنی بر تأثیر تغییرات موجود، ترین نوآوریهای بنیادی در ساختار تولید یا محصوالت همراه است. اما موفقپیشرفت

-های تحقیق و توسعه نمیهای نوآوری محدود به حوزهشوند. فعالیتگیری آنها میشکلهای فعلی منجر به ها یا روشایده

های کارکردی مانند بازاریابی و عملیات نیز نیاز دارند تا احتیاجات بازار و های نوآوری به سایر حوزهگردند. فعالیت

-های پردازش اطالعات شکل میسط فعالیتهای عملیاتی و تکنولوژیکی را مشخص سازند. این فرایند نوآوری توتوانمندی

کنند دی برای مدیریت عملیاتی تبدیل میهای تکنولوژیکی را به اطالعات ارزشمنگیرد که نیازهای مشتریان و فرصت

 .(188، 2221، 1آراند و همکاران -)آریاس

 پيشينه تحقيقات

بين توانمندسازی و بروز رفتارهای  همعنویت به عنوان حلق"( تحقیقی به عنوان، 1832حسین پور و همکاران)

توانمندسازی تأثیر زیادی بر کارایی و اثربخشی مدیریتی و سازمانی دارد و از سویی به نظر  اند.انجام داده"کارآفرینانه

چه کنند، قابل توجه است. چنانپردازان، نقشی که افراد کارآفرین در ایجاد مزیت رقابتی ایفا میبسیاری از محققان و نظریه

تواند نویدبخش شرایطی فراهم شود که کارکنان بتوانند رفتارهای کارآفرینانه را رد سازمان بروز دهند و به نتیجه برسانند. می

دستیابی به سازمانی کارآفرین باشد. مزایای معنویت کاری از قبیل افزایش خالقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش تعهد 

باشد. همه این موارد به صورت غلی کارکنان، افزایش رضایت شغلی مشارکت شغلی و... میهای شسازمانی، بهبود نگرش

شوند. این مقاله در تالش برای بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمانی می

نه در سازمان صنایع کوچک و شرکت ابعاد توانمندسازی روانشناختی و معنویت کاری بر بروز رفتارهای کارآفرینا

شناختی و معنویت های صنعتی ایران است. براساس مدل مفهومی به دست آمده از ترکیب سه متغیرتوانمندسازی روانشهرک

های آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی کاری بر بروز رفتارهای کارآفرینانه، شش فرضیه تدوین شد و با آزمون

رمن، آزمون فریدمن، تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز مدل تحقیق بر اساس تحلیل مسیر ای اسپیرتبه

ها از طریق بررسی شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. از این رو پس از گردآوری داده

های صنعتی آماری، سازمان صنایع کوچک و شهرک هامعها پرداخته شد. جسؤال به تجزیه و تحلیل یافته 61پرسشنامه با 

نفر کارکنان این سازمان، واقع هفت استان )تهران، فارس، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و  143باشد و ایران می

در این  دهد از آن است که بین سه متغیر بررسیها نشان میآماری انتخاب شدند. یافته هخراسان رضوی( به عنوان نمون

 مثبت و معناداری وجود دارد. هپژوهش، رابط

کارکنان در  ههای شخصيتی کارآفرینانتأثير جو سازمانی بر ویژگی»(تحقیقی با عنوان، 1831مبارکی و همکاران)

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر جو سازمانی بر  اند.انجام داده«های دانشگاهی)مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء(محيط

ـ های دانشگاهی بود. روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفیکارکنان در محیط ههای شخصیتی کارآفرینانژگیوی

نفر  211نفر بودند؛ که از میان آنها تعداد 412الزهرا)س( بالغ بر آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه هپیمایشی بود. جامع

ها از پرسشنامه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری دادهـ طبقهگیری تصادفیآماری از طریق روش نمونه هبه عنوان نمون

های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیچ و سنجش ویژگی هسازی پرسشناممحقق ساخته استفاده شد که از تعدیل و مناسب

ها نشان داد که جوّ سازمانی بر به دست آمد، تجزیه و تحلیل داده 2جوّ سازمانی هالپین و کرافت ههمکاران و پرسشنام

کارکنان دانشگاه الزهراء)س( تأثیرگذار است. همچنین جوّ سازمانی دانشگاه الزهراء)س(  ههای شخصیتی کارآفرینانویژگی

                                                           
1Arias-Aranda. 

2-Halpin & Kraft. 
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رینانه باال بودند، از بین های شخصیتی کارآفدرصد از کارکنان دارای ویژگی 86/61مطلوب بوده و گرایش به بازبودن دارد.

کارکنان تأثیرگذار  ههای شخصیتی کارآفرینانهای جوّ سازمانی، شاخص روحیه گروهی، صمیمیت، مراعات بر ویژگیشاخص

معنادار وجود دارد. اما  هکارکنان رابط ههای شخصیتی کارآفرینانگروهی، شخصیت، مراعات و ویژگی هاست و بین روحی

های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان تأثیرگذار گیری، نفوذ، کارمداری بر ویژگیعالقگی، فاصلهبی های بازدارندگی،شاخص

کارکنان رابطه معنادار  ههای شخصیتی کارآفرینانگیری، نفوذ، کارمداری و ویژگیعالقگی، فاصلهنیست و بین بازدارندگی، بی

 وجود ندارد.

-های آموزشی، مهارت فردی، انگیزه فردی، ریسکن کارآفرینی و دوره(نشان داد که بی1832نتایج پژوهش هزارجریبی)

های اکتسابی افراد داری وجود دارد. به بیان دیگر بین ویژگی شخصیتی و تواناییپذیری، نیاز به توفیق و خالقیت رابطه معنی

و داد که بین دو متغیر تحصیالتو سازمانی رابطه وجود دارد. نتایج این پژوهش نیز نشان  و کارآفرینی و اثربخشی فردی

های های تجربی و اثربخشی مدیران رابطه وجود ندارد. با انتخاب هشت ویژگی مهم شخصیتی برای مدیران سازمانویژگی

های کار طوالنی، توان مذاکره، جسارت دولتی ایران نتیجه گرفت که افراد کارآفرین در مقایسه با دیگران از توان انجام ساعت

های جویی که در کارآفرینی اهمیت بسزایی دارند، برخوردارند. همبسته بودن ویژگیپذیری، پذیرفتن تغییر و فرصتو ریسک

 کند. مدیران در زمینه کارآفرینی و اثربخشی را تأیید نمی

که های افراد کارآفرین نتایجی مشابه نتایج مقیمی گرفت. او هم نشان داد سی ویژگیر( نیز با بر1836درگاهی)

های کارآفرینانه)نیاز به موفقیت، عالقه به استقالل، خطرپذیری، گرایش به خالقیت، مرکز کنترل و تحمل ابهام( در ویژگی

 داری وجود دارد.دانشجویان متوسط بوده است و بین عملکرد تحصیلی با نیاز به موفقیت رابطه معنی

دارد کارآفرینان دارای اثربخشی هستند، اثربخشی را بیان می ها لوئیز که( بر خالف نتایج حاصل از پژوهش1814الوانی)

گونه ارتباطی ندارد و این دهد که کارآفرینی با مدیریت بر سازمان هیچنشان می نتایجداند. به سازمان و اهداف آن مربوط می

آفرینی و ایجاد چیزی نو که قبالً به این معنای متفاوت بودن فرایند کارآفرینی با مدیریت است. در اصل، کارآفرینی به ارزش 

 شود.وجود نداشته است مربوط می

های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در بررسی رابطه ویژگی»(تحقیقی با عنوان، 1833بهرنگی و طباطبایی)

ت است با اثربخشی اند. رابطه کارآفرینی که از قماش هنر، نوآوری و خالقیانجام داده« مدارس متوسطه دختران شهر کرمان

ای و توجه پژوهشگران به دو که از قماش اداره و مدیریت سازمان است نیاز به بررسی دارد. به دنبال مطالعات کتابخانه

های کارآفرینی و اثربخشی مدیران مفهوم کارآفرینی و اثربخشی در مدارس کرمان فرضیه اصلی این پژوهش که بین ویژگی

فرعی نیز برای آزمون رابطة بین  های وجود دارد، مطرح شد و در عین حال سه فرضیکرمان رابطه های دخترانه شهردبیرستان

باشند با اثربخشی مدیران تدوین گردید. برای های شخصیتی، سابقه و پیشینه، و تجربه مینمودهای کارآفرینی که ویژگی

به عنوان جامعه  1836ـ 31شهر کرمان در سال تحصیلی  های دخترانهنفر مدیران دبیرستان 61ها از کلیه آزمون این فرضیه

« سنجش اثربخشی»و « های کارآفرینیسنجش ویژگی»ها با دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته شد. داده انتخابآماری پژوهش 

ا از نظران بدست آمد. اعتبار آنهگردآوری شد. روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب

های آمار توصیفی و محاسبه ها با شاخص( تعیین گردید. داده18/2طریق اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)

های ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و سرانجام این نتیجه به دست آمد که بین ویژگی

داری های دخترانه شهر کرمان رابطه معنیی و اثربخشی مدیران دبیرستانای، و تجربی کارآفرینای و پیشینهشخصیتی، سابقه
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کارآفرینی آن در فهرست اهداف آموزش و پرورش و وظایف مدارس قرار  هوجود ندارد. بنابراین، الزم است هدف توسع

 گیرد تا اثربخشی مدیران افزایش یابد.

اند. انجام داده« رآفرینی سازمانی بر رفتار کارآفرینانه مدیرانتأثير جو کا»( تحقیقی با عنوان 1833مرزبان و همکاران )

لیت رساندن این انظران معتقدند که میزانی از خالقیت و نوآوری به طور بالقوه در همه افراد وجود دارد، اما به فعاکثر صاحب

عالی یکی از مباحث بسیار مهم  ریزی صحیح از طرف مدیران است. مبحث کارآفرینی در حوزه آموزشتوانایی مستلزم برنامه

در مدیریت دانشگاهی است، در دانشگاه کارآفرین، جو کارآفرینی سازمانی و رفتار کارآفرینانه مدیران دانشگاه شرط الزم 

شود. در این راستا از دانشگاه تهران که نماد آموزش ها محسوب میبرای موفقیت دانشگاه در به فعلیت رساندن این قابلیت

رود که در این حوزه نیز پیشگامی خود را حفظ نماید. لذا این ها است انتظار میر ایران و الگو برای دیگر سازمانعالی د

دهد تا از پژوهش تأثیر جوّ کارآفرینی سازمانی بر رفتارهای کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران را مورد ارزیابی قرار می

هایی که قصد ورود به رهیافت کارآفرینی را دارند، الگوسازی فرینی سازمانی برای سازماناین رهگذر نحوه استقرار جوّ کارآ

شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد جو کارآفرینی سازمانی و رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه رابطه 

کارآفرینی به طور خاص نقش مهمی در تشویق دهد جو ها نشان میهای پژوهشیافته مثبت و معناداری وجود دارد.

های پاداش و کنترل، حمایت مدیریتی و حمایت کند. عواملی مانند نظامکارآفرینی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه ایفا می

سازمانی در کارآفرینی سازمانی نقش مؤثری دارد. اهمیت مشارکت مدیریت همچون مشارکت و حمایت مدیریت ارشد و 

های کارکنان برای کارآفرینی سازمانی مهم است. خصوصیات حمایتی سازمان همچون دهی فعالیتو روش و نظام پاداشراه 

حمایت مدیریتی، بارکاری، پاداش، وجود زمان کافی و مرزهای سازمانی به منزله عوامل درونی سازمانی، بر کارآفرینی 

کنند درک شده است و یرمستقیم توسط کسانی که در سازمان کار میسازمان مؤثر هستند. جو سازمانی به طور مستقیم یا غ

 گذارد. روی انگیزش و رفتارشان تأثیر می

نور تأثير آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پيام»( تحقیقی با عنوان1833بارانی و همکاران)

اند. ارتقای کارآفرینی از طریق آموزش با چالش همراه بوده و انجام داده «سازی معادله ساختاریکرمانشاه: رویكرد مدل

مانده است. با هدف های مرتبط با تأثیر آن به خصوص بر نیت و رفتار کارآفرینانه فراگیران نسبتاً بدون آزمون باقیبررسی

انجام  1آجزان ریزی شدهئوری رفتار برنامهکلی بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان با کاربرد ت

(. N =222نور کرمانشاه تشکیل دادند)شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام

شدند. ( انتخاب 1312)مورگانگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول نفر به عنوان نمونه به روش نمونه 142از این تعداد 

ـ افرادی  به منظور آزمون فرضیات پژوهش به روش مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل واریانس چند متغیره، از دو گروه

ها شرکت نگرده بودند ـ بهره گرفته شد. های آموزش کارآفرینی شرکت کرده بودند و افرادی که در این دورهکه در دوره

هش مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار نیت کارآفرینانه دانشجویان و با نگرش نسبت به های اصلی پژوها، فرضیهبراساس یافته

کارآفرینی هنجارهای ذهنی، باور به خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه و تأثیر مثبت و معنادار آموزش کارآفرینی بر نگرش 

 نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی تأیید شد.

اند. در این مقاله پس از انجام داده"عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی"( تحقیقی با عنوان1834)گلرد

های رشد، ایجاد و نوآوری تبیین و ای طراحی شد و بر اساس آن توسعه کارآفرینی با شاخصمطالعات نظری، مدل اولیه

                                                           
1 Ajzen 
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در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه و بخش فردی، شبکه ای، سازمانی و محیطی  4عوامل مؤثر در 

های آماری قرار گرفت. بعد از تعدیل مدل اولیه، بر اساس مصاحبه نظرات خبرگان کارآفرینی مورد تجزیه و تحلیل آزمون

امه مورد کارآفرین زن ایرانی( با استفاده از مصاحبه و پرسشن183نظرخبرگان مدل مذکور در جامعه آماری مورد آزمون)

ها نشان داد که نقش عوامل فردی در توسعه کسب وکار زنان ایرانی از بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون

ها و اهداف زنان در کسب و کار، رضایت شغلی و کسب اعتبار و قدرت سایر عوامل مؤثرتر است. همچنین مهمترین انگیزه

وفیق طلبی و خالقیت است. نتایج بیانگر آن است که زنان کارآفرین با شبکه اولیه در جامعه و مهمترین ویژگی آنان ت

ای برای توسعه کسب وکار زنان ارتباطی، رابطه قوی دارند و عوامل و شرایط محیطی کشور، شرایط مساعد و سوق دهنده

 د.شود و زنان ایرانی در توسعه کارآفرینی با موانع محیطی جدی روبرو هستنمحسوب نمی

موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثير نابرابری جنسيتی بر کارآفرینی زنان "( تحقیقی با عنوان1838جواهری و قضاتی)

های موجود، اصالح مسیر آتی و در نهایت اند. مطالعه موانع کارآفرینی زنان به شناسایی محدودیتانجام داده "در ایران

-کند. هدف این مقاله توضیح این امر است که نابرابری جنسیتی چگونه میمیافزایش کارآیی فردی و اجتماعی آنان کمک 

تواند های جنسیتی چگونه میتواند از قابلیت کارآفرینی زنان بکاهد. هر چند که این مقاله توضیح این امر است که نابرابری

تنظیم شده،  -نه پژوهش میدانی -دیاز قابلیت کارآفرینی زنان بکاهد. هرچند که این مقاله بر مبنای روش بررسی اسنا

 های پژوهشی سایر محققان استفاده کنند.اند در تشریح نظرات خود از یافتهنگارندگان آن کوشیده 

شناسایی تاثير گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملكرد "( تحقیقی با عنوان1832داوری و شهباز مرادی)

باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش ری شرکتهای فنی نفتی دولتی میانجام داده اند. جامعه آما "کسب وکار

نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان در  232باشد. پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین همبستگی می -توصیفی

ها از شد. به منظور تحلیل دادهآوری پرسشنامه جمع 214ی شرکت ملی نفت ایران توزیع و در نهایت های فنی تابعهشرکت

میانگین، همبستگی و تحلیل مسیر و آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 

 فرضیات تحقیق پذیرفته شده اند. 

و سبک رهبری با  های فردیهای شخصيتی، مهارترابطه بين ویژگی"( تحقیقی با عنوان1832درودیان و همکاران)

اند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از انجام داده"عملكرد کسب وکار کارآفرینان ورزشی استان تهران

های های شخصیتی و شناسایی فرصت سامباسیوان، مهارتباشد. از پرسشنامه ویژگیهای بنیادی مینظر هدف جزو پژوهش

ها پاسخ دادند. برای کارآفرین حوزه خدمات ورزشی به سوال 211وارنر بارک استفاده شد. مدیریتی پاپولوا و سبک رهبری 

های آماری تحلیل عاملی تائیدی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر ها از روشتجزیه و تحلیل داده

های شناسایی گرا و مهارتبری تحولهای مدیریتی، سبک رههای شخصیتی، مهارتاستفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی

درصد از  62توانند کار کارآفرینان ورزشی رابطه مثبت و معنادار دارند و در مجموع می فرصت، همگی با عملکرد کسب و

کار را تبیین کنند. اما رابطه معناداری بین سبک رهبری عمل گرا با عملکرد کسب وکار مشاهده  تغییرات عملکرد کسب و

های یاد شده بکوشند و سبک رهبری مناسبی انتخاب ورزشی در فراگیری و تقویت مهارت شود کارآفرینانه مینشد. توصی

 کنند.

یابی سازمانی با کارآفرینی و کيفيت زندگی بررسی رابطه بين عارضه"( تحقیقی با عنوان1832اردالن و همکارانش)

هدف پژوهش اند. انجام داده "دانشگاه علوم پزشكی همدانکاری از دیدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه بوعلی سينا و 
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های بوعلی سینا و علوم پزشکی یابی سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاهبررسی رابطه بین عارضه

است. بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی  31-32همدان از دیدگاه اعضای هیات علمی در سال تحصیلی 

نفر است. حجم  141جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان به تعداد 

نفر انتخاب شده است. ابزار  264نمونه با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نسبی و از جدول کرجسی و مرگان به تعداد 

 -8پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان و  -2یابی سازمانی شنامه عارضهپرس -1.گردآوری اطالعات سه پرسشنامه بود

های سازمانی و کیفیت زندگی کاری پرسشنامه کیفیت زندگی کاری. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین عارضه

زمانی و کیفیت زتدگی کاری، های سا( است. بین عارضه8( و میانگین کارآفرینی باالتر از حد متوسط )8کمتر از حد متوسط)

های سازمانی و کارآفرینی در دانشگاه های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان رابطه منفی و معنادار در هم چنین بین عارضه

 .وجود دارد 21/2سطح 

پژوهشی پيرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در "( تحقیقی با عنوان1831دهقان و همکاران)

اند. این پژوهش برای رسیدن به هدف از الگوی سه شاخگی توسعه کارآفرینی انجام داده "های علوم پزشكی کشورنشگاهدا

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و چالش استفاده کرده است. تنوع شدید محصوالت و خدمات در دانشگاه

های متعدد در رویکرد و نظام مدیریتی حاکم بر آنها دالیل اصلی انجام این پژوهش است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه 

یع سؤال اصلی است که بر اساس طیف لیکرت طراحی و بین کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی توز 63ساخت یافته شامل 

( تعیین گردیده است. %34شده است. روایی پرسشنامه توسط نخبگان تأیید و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ)

پرسشنامه جمع  826نفر از کارکنان است که به روش هدفمند غیراحتمالی تعیین شده است. نهایتاً تعداد  813حجم نمونه 

دهد که سه دسته ل گردیده است. این پژوهش نشان میثبت و تحلی spss 18ار آوری شده و داده های مربوط در نرم افز

ثر هستند که وضعیت ؤهای علوم پزشکی مای بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاهعوامل ساختاری، رفتاری و زمینه

ی به نظام اداری، اصالح ساختار شود نسبت تغییر نگرش مدیریتکلی آنها، متوسط است. بنابر نتایج این پژوهش، توصیه می

ها و روش های کاری به منظور بهبود وضعیت نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر راهبردهای جدید، تمرکززدایی و اصالح سیستم

 های علوم پزشکی قرار گیرد.سازمانی در اولویت نظام اداری دانشگاه

داری بین میزان کارآفرینی سازمان و سیستم کارآفرینی معنی رابطه (1831)به نقل از نمازیان، (3231)1کورنوال و پیرلمان

های دولتی کامالً غیرکارآفرینانه است، همین پرداخت پاداش را نشان دادند. از آنجا که سیستم حقوق و دستمزد در سازمان

مدارس را برای استفاده از های پژوهش باشد. زیرا بستر مناسبی در سازمانی دولتی از جمله تواند توجیه کننده یافتهامر می

؛)به نقل از نمازیان، (2221)2شود. رابینهای کارآفرینانه منجر به پاداش نمیهای فردی وجود ندارد و بروز ویژگیتوانایی

گوید فعالیت کارآفرینانه نیازمند ریسک پذیری باالیی است و این مخاطرات، های خود میدر این رابطه براساس یافته (1831

پذیرد، ست مالی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی یا فیزیکی باشد. از آنجا که بسترسازمان دولتی چنین ریسکی را نمیممکن ا

 .(66، 1831شود)نمازیان، ها و اثربخشی مشاهده نمیای بین برخی از این ویژگیبنابراین رابطه

انجام داد. در این تحقیق دو مجموعه ارزشی مورد ها یابی درباره ارزش؛ از نوع پیمایشی یا زمینه8تحقیق ارزشی راکیج

نامید و  4های نهاییگر یک دسته را ارزششد. این پژوهشنوع ارزش تشکیل می 13ها از توجه قرار گرفت که هر یک از آن

                                                           
1-Kornoval & Pirleman. 

2-Rabin. 

3-Rokeach Value Survey(Rvs) 

4-Terminal Values   
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اند از  ها عبارتمقصود از آن هدف غایی و نهایی است که انسان در پی دستیابی به آن است)هدف غایی هستی یا بودن(. این

یا  1های ابزاریها را ارزشکند. گروه دیگری که او آنها را میهای که انسان در طول زندگی خود آرزوی رسیدن به آنهدف

های نهایی. نتیجه تحقیقاتی که در همین ای برای رسیدن به هدفهای برتر رفتاری یا وسیلهای نام نهاد عبارتند از: شیوهلهوسی

کند. با توجه به نتیجه تحقیقی های مختلف فرق میهای مورد نظر راکیج در گروهگر این است که ارزشانزمینه انجام شده بی

ها، پدر و های بزرگ، اعضای اتحادیهانجام داد افراد مشغول در یک گروه یا در یک طبقه )مثل مدیران شرکت 2که ال پورت

ها با هم مقایسه شدند، مثال در یک تحقیق که مدیران اجرایی شرکتهای مشابه هستند. برای مادر، دانشجویان( دارای ارزش

چنین در برخی از های فعال در جامعه دارای وجوه مشترک بودند. همهای کارگری ذوب آهن و اعضای گروهاعضای اتحادیه

 موارد اختالفات فاحشی مشاهده شد.

انجـام داده انـد.این   "اجتماعی در مشارکت کارآفرینی تاثير ساختار شبكه"( تحقیقی با عنوان2223) 8کیم و همکارانش

مطالعه به بررسی دانستن یک کارآفرین متفاوت و  تمایل کارآفرینی برای مردان در مقابل زنان بـرای شـرکت در کشـف، راه    

نمونـه  کشور جهـان مـی باشـد.     41اندازی و جوان مراحل کسب وکار از فرآیند کارآفرینی است. جامعه آماری مورد مطالعه 

بـرداری وسـواالت در همـه کشـورها مشـابه بـود. بـرای آزمـون         باشد. روش نمونهز کارآفرینان میکشور ا 848مورد مطالعه 

بینـی  شخصاً دانستن یک کـارآفرین درپـیش   فرضیات از رگرسیون لجستیک استفاده شد. اثر متقابل معنی داری بین جنسیت و

هـای  تایج نشان داد که مشخصات یک کارآفرین، یک پیش بینـی از شـرکت  مشارکت کارآفرینی در هر مرحله مشخص شد. ن

کارآفرینی که در کشورها وجود دارد کمتر احتمال دارد کارآفرینان زن باشند و اکثر کارآفرینان پسر بودند. بـا ایـن حـال، اثـر     

 مشخصات یک کارآفرین نشان می دهد که هیچ تفاوتی در جنسیتی وجود ندارد. 

انجـام   "چكيده ای از ادبيات و چارچوب مفهومی پيشنهادی -کارآفرینان زن")بی تا( تحقیقی با عنوان4دیوساما و رشی

سازی زنان و کارآفرینی زنان یک ابزار مهم در نظر گرفته شده است. در این مقاله ادبیات مربوط به کارآفرینان اند. توانمندداده

و یک چارچوب مفهومی برای ایـن   -و به طور خاص در پاکستان -توسعه  زن، با تمرکز بر کارآفرینی زنان در جهان در حال

کند. امید است که این تحقیق برای محققان دیگر که در حال انجام مطالعات در ایـن زمینـه هسـتند مفیـد     موضوع پیشنهاد می

با توجـه بـه انگیـزه هـا،      به خصوص -باشد. با توجه به رویدادهای اخیر جهان، این موضوع بسیار مهم برای مطالعه و درک 

 محدودیت ها و عواقب.

های زنان و مردان، عوامل تاثیرگـذار در عملکـرد   ( نیز با توجه به تفاوت1834، به نقل از گلرد، 2222) 6هیسریچ و براش

بررسـی  هـا را  خـط مشـی   زنان کارآفرین، اعم از عوامل فردی، سازمانی، محیط صنعتی و همچنین، تامین منـابع اسـتراتژی و  

شـاخص اسـتفاده کردنـد: عملکـرد اقتصـادی، عملکـرد شخصـی         8گیری عملکرد زنان کارآفرین از نموده و به منظور اندازه

 اقتصادی و عملکرد اجتماعی.

انجام داده است. استعدادهای کارآفرینی و  "نيازهای آموزشی مدیریت زنان کارآفرین"( تحقیقی با عنوان2223)1راجانی

توان ایجاد های مناسب محیط دارد و این محرک را میجوامع پنهان است، این عمل بستگی به محرک توانایی در تمام

های کارآفرینی و مدیریتی دانست. و باید به عنوان تصور یکی از مهمآموزش نوآورانه از طریق آموزش زنان برای قابلیت

                                                           
1-Instrumental Values  

2-Alport. 

3 -  Kim.  

4 -  Usama & Rashid 

5  - Hisrich & Brash. 

6 - Rajani   
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با این حال آنها تنها محدود به آوردن تغییرات کمی، اما  هایی در امتداد این خطوط دانست،ترین عوامل تسریع رشد، و تالش

های این کیفی نیست. تغییرات کیفی در وضعیت آموزش و مداخالت مورد نیاز از این رو مناسب است. با توجه به یافته

سرمایه به عنوان اعتماد به نفس، شایستگی، ارتباطات و  -ها از زنان کارآفرین و بینش مربیان با تجربهمطالعه، برداشت

   ضرورت بینی نیاز به آموزش مدیریت دارد.

 روش تحقيق

گیرد، زیرا در آن از تکنیک آماری معادالت ساختاری که به این تحقیق از لحاظ روش در دستة تحقیقات علّی قرار می

مبنای هدف تحقیق از نوع  پردازد، استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بربررسی رابطة علّی بین متغیرها می

طور عمده از روش ه های تحقیق بآوری اطالعات مربوط به آزمون فرضیهدر این تحقیق در خصوص جمع. باشدکاربردی می

های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش برای گردآوری داده میدانی استفاده شده است.

سواالت  می باشد.هدف اصلی تحقیق سؤال در رابطه با 24گیرد، دارای تحقیق مورد استفاده قرار میپرسشنامه ای که در این 

نوآوری و پرسشنامه  (1831دکتر سید محمد مقیمی)های رفتار کارآفرینانه در سازمان نوشته پرسشنامه پرسشنامه با استفاده از

همچنین در ابتدای طراحی گردیده است.  (2226)8کارملی( و 1333)2و همکاران (، پتر2211)1جولیا و همکاراناز مقاالت 

های جمعیت شناسی جامعه آماری مطرح شده است. این مولفه ها شامل: پرسشنامه سؤاالتی نیز در جهت شناخت ویژگی

 های تولیدی کوچک و متوسطشرکتکارکنان مدیران و جامعه آماری این تحقیق شامل  باشند.( می)سن،جنسیت، تحصیالت

 باشد. نفر می 822. که تعداد آنها باشدمی در شهر اراک

 ترکیب وتعداد متغیرهای تحقیق -1جدول

 شماره سواالت تعداد سواالت متغير ردیف

 2-1 2 کاهش کاغذبازی 1

 6-8 8 تغییر در رفتارکارکنان 2

 3-1 8 بینش استراتژیک 8

 11-3 8 ایجاد محیط کاری پر انرژی 4

 14-12 8 محیط حمایتی 6

 21-16 1 نوآوری سازمانی 1

 

 ها جزیه و تحليل داده ها و آزمون فرضيهت

یابی ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و بیان دیگر مدل

گونه همزمان مورد آزمون قرار  دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را بهمدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می

های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و ترین روش نیز یکی از قوی ترین و مناسب1831دهد. از نظر آذر 

توان آنها را با شیوه دو متغیری گونه موضوعات چند متغییره بوده و نمیاجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است؛ زیرا این

                                                           
1 Julia et al.  

2 Peter et al. 

3 Carmeli. 
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های این پژوهش و با توجه به مدل ارائه شده در رابطه با تاثیر عوامل موجود در مدل ی تجزیه و تحلیل فرضیهحل نمود. برا

  بر یکدیگر از معادالت ساختاری استفاده شده است.

اند در یک معادله متغیر مستقل هستند در که در مدل تعریف شدهشود متغیرهایی دیده می (2)شکل همانگونه که در 

باشند و این مطلب یک به هم پیوستگی و در هم تنیدگی در شکل معادالت به وجود آورده است. های دیگر وابسته میمعادله

هایی این دسته از معادالت در واقع معادله بایست تمام این معادالت با هم به طور همزمان در نظر گرفته شود.از این رو می

ضرایب استاندارد شده  کند و از طریق برقراری آنها،مدل را مشخص می راست که رابط مفروض میان متغیرهای مکنون د

 .شودرگرسیون )ضرایب مسیر( محاسبه می

(، بینش استراتژیک TR(، تغییر در رفتار کارکنان)KKا شامل متغیر کاهش کاغذبازی)زدر این مدل متغیرهای مکنون برون

(BS(ایجاد محیط کاری پر انرژی ،)MK(محیط حمایتی ،)MH و متغیر درون زا )نوآوری سازمانی(IO می باشد.و )

 متغیرهای مشاهده گر عبارتند از:
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21. 

 
 

 

 مدل در حالت تخمين ضرایب تی معادالت ساختاری (:2)شكل 
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 تخمين ضرایب استاندارد(: معادالت ساختاری مدل در حالت 3شكل )

 نتيجه گيری 

 سازمانی تاثير معناداری دارد. نوآوریبر  فرضيه اول: کاهش کاغذبازی

کوچکتر  آنبرای  tکه بر طبق تست آماره باشد می -81/2کاهش کاغذبازی و عملکرد سازمانی میزان ضریب مسیر میان 

( در 1832اردالن و همکارانش) فرضیه اول(. ردشود)می رد و فرض یک شودمی تاییدصفر فرضیه  بنابراینباشد می 1931از 

است که شاید به دلیل دریافت  8خصوص این فرضیه بیان می دارند که مولفه کاهش کاغذبازی میانگین باالتر از حد متوسط 

 اقدامات پیشنهادی به شیوه کارآمد از طریق کاغذبازی بوروکراتیک باشد. 

 تاثير معناداری دارد. سازمانی نوآوریبر  رفتار کارکنان فرضيه دوم: تغيير در

 بزرگتر آنبرای  tکه بر طبق تست آماره باشد  22/2تغییر در رفتار کارکنان و عملکرد سازمانی میزان ضریب مسیر میان 

این فرضیه با تحقیق نتایج  و فرض یک تایید می شود. )تایید فرضیه دوم( می شود صفر ردفرضیه  بنابراینمی باشد  1931از 

یکی از موانع رفتار کارآفرینانه است، در و کاغذبازی دیوانساالری باشد. معتقدند (همسو می1833مرزبان و همکارانش)

( بیان می 2212)1همچنین دویر و همکارانش های بوروکرات کارکنان سازمان مجبورند از سیستم موجود پیروی کنند.سازمان

نوع کسب وکار نیز بستگی دارد. بنابراین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بر موفقیت کسب وکار اثر  دارند که این ارتباط به

دارد و این تاثیر بسته به نوع کسب وکار متغیرمی باشد. همه کارآفرینان، کسب وکار خود را با شیوه ای یکسان اداره و 

 تلف رهبری استفاده می کنند. رهبری نمی کنند. آن ها در برخورد با کارمندان از سبک های مخ

ای اداره کردن کسب وکار مربوط های مدیریتی کارآفرین به توانایی های او بردارد که مهارت( بیان می2223آندرسون)

های مدیریت ها و شایستگیهای فردی تاثیر زیادی بر مهارتی مدیریتی اکتسابی هستند و ویژگیهاشود. و مهارتمی

                                                           
1 Dvir et al. 
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( در خصوص این فرضیه بیان می دارند که تغییر در رفتار کارکنان میانگین باالتر 1832اردالن و همکارانش) کارآفرین دارد.

است که شاید به دالیل عالقه اعضای هیات علمی به کسب مهارت های جدید، کاهش سرعت اقدامات  8از حد متوسط 

اعضا به بیان ایده ها و نظرات جهت بهبود خدمات  اعضا در اثر به دست نیاوردن نتایج مورد نظر، تشویق همکاران توسط

دانشگاه، الهام بخش بودن اعضا برای همکارانشان جهت تفکر درباره امور به شیوه جدید، تخصیص دادن زمان توسط اعضا 

 برای همکاران جهت یافتن روش هایی برای بهبود خدمات دانشگاه می باشد.

 تاثير معناداری دارد. سازمانی نوآوریبر  فرضيه سوم: بينش استراتژیک

از  بزرگتر آنبرای  tکه بر طبق تست آماره باشد  23/8و عملکرد سازمانی  بینش استراتژیکمیزان ضریب مسیر میان 

نتایج تحقیق اردالن و  .شود)تایید فرضیه سوم(و فرض یک تایید می شودمی صفر ردفرضیه  بنابراینمی باشد  1931

های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان در زیر مقیاس های دارد میزان کارآفرینی در دانشگاه( بیان می1832همکارانش)

 است. 8کاهش کاغذبازی، تغییر در رفتار کارکنان و بینش استراتژیک باالتر از حد متوسط 

 تاثير معناداری دارد. سازمانینوآوری بر  فرضيه چهارم: ایجاد محيط کاری پر انرژی

 آنبرای  tکه بر طبق تست آماره باشد  16/2و عملکرد سازمانی  ایجاد محیط کاری پر انرژیمیزان ضریب مسیر میان 

 . فرضیه چهارم( ردشود)می رد و فرض یک شودمی دتاییصفر فرضیه  بنابراینباشد می 1931از  کوچکتر

 تاثير معناداری دارد. سازمانی نوآوریبر  فرضيه پنجم: محيط حمایتی

 1931از  بزرگتر آنبرای  tکه بر طبق تست آماره باشد  81/8و عملکرد سازمانی  محیط حمایتیمیزان ضریب مسیر میان 

 شود.)تایید فرضیه پنجم(و فرض یک تایید می شودمی صفر ردفرضیه  بنابراینمی باشد 

حمایت در فرآیند انتقال از اهمیت زیادی برخوردار ( همسو می باشد. 1832نتایج این فرضیه با تحقیق فهیدی و ضیغمی)

های برد و یا در بکارگیری آموختههای ساده را در کار خود به کار میاست به طوری که اگر حمایت نباشد، فرد تنها آموخته

فشارهای موقعیتی، شامل نبود امکانات، زمان و تجهیزات کافی از دالیل عدم گردد. دشوار در کار، با شکست مواجه می

( در خصوص 1832اردالن و همکارانش) .بکارگیری دانش و مهارت جدید و از طرفی عدم حمایت محیط کاری می باشد

است که شاید به دلیل حمایت نسبی اعضا از  8دارند که مولفه محیط حمایتی میانگین در حد متوسط این فرضیه بیان می

 ابتکارات یکدیگر در محیط کار و امکان دستیابی نسبی به اطالعات مدیریتی در محیط کار باشد. 

 منابع فارسی

های توليدی شرکتکار )مطالعه موردی:  وابعاد نوآوری در بهبود عملكرد کسب  رابطه "، 1838ابراهیمی زاده، سمانه، 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک."(کوچک و متوسط اراک

 .، تهران، امیرکبیر"تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب"، 1838احمدپور داریانی، محمود، 

 .تهران، نشر افق ،"بروکراسی و عوامل آن" ،1831 احمدی، شبنم،

بررسی تاثير عوامل فردی و محيطی بر رفتار کارآفرینانه "، 1831احمدی، فریدون، و رضا شافعی، فرانک مفاخری نیا، 

 .146-118، توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص"دانشجویان دانشگاه کردستان
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بين عارضه یابی سازمانی با کارآفرینی و بررسی رابطه "، 1832اردالن، محمدرضا و سیروس قنبری، الهام محمدی شاهد، 

، فصلنامه "کيفيت زندگی کاری از دیدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه بوعلی سينا و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 .33-121، صص11مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، شماره

نشریه اقتصاد کار و ، "های نوین توسعه کارافرینی در استان سيستان و بلوچستانبررسی شيوه"، 1832 آبتین، عبدالعزیز،

 .66-16، صص186جامعه، شماره 

تأثير آموزش کارآفرینی بر رفتار "، 1833بارانی، شهرزاد، و کیومرث زرافشانی، سهراب دل انگیزان، مریم حسینی لرگانی، 

فصلنامه پژوهش و برنامه ، "سازی معادله ساختارینور کرمانشاه: رویكرد مدلکارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پيام

 .36-126، صص61ریزی در آموزش عالی، شماره

خشی آنان در مدارس متوسطه های کارآفرینانه مدیران با اثرببررسی رابطه ویژگی"بهرنگی، محمدرضا و بهارطباطبایی، 

 .1833، 86-62، صص2، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره"دختران شهر کرمان

، "تی، بر کارآفرینی زنانموانع کارآفرینی زنان: بررسی تأثير نابرابری جنسي"، 1838جواهری، فاطمه، و سرور قضاتی، 

 .111-113، صص13نشریه علوم اجتماعی، جامعه شناسی ایران، شماره

معنویت به عنوان حلقه بين توانمندسازی و بروز "، 1381 حسین پور، داوود، و علیرضا کوشکی جهرمی، حسن بودالیی،

 .1، شماره1، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره"رفتارهای کارآفرینانه

راهبردهای مدیریت منابع انسانی و سازگاری  تأثير" ،1832 ،ابراهیمی حسینی، یعقوب و عباس موسوی، ابوالفضل

پژوهشی مطالعات مدیریت، سال بیست و دوم، -فصلنامه علمی، "راهبردهای کسب و کار برعملكرد سازمانی

 .221-221، صص11شماره

تاثير گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملكرد کسب شناسایی "، 1832داوری، علی و سعید شهباز مرادی، 

 .126-148، توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره سوم، صص"وکار

، "های کارآفرینانه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه شهيد باهنرکرمانبررسی ویژگی"، 1836 درگاهی، پرهام،

 .نشگاه شهید باهنر کرمانپایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دا

رابطه بين ویژگی های شخصيتی، "درودیان، علی اصغر و امیر احمد مظفری، فریدون تندنویس، انوشیروان کاظم نژاد لیلی، 

، توسعه کارآفرینی، سال "مهارت های فردی و سبک رهبری با عملكرد کسب وکار کارآفرینان ورزشی استان تهران

 .121،1831-124پنجم، جلد دوم، صص

پژوهشی پيرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی "، 1831دهقان، رضا و کامبیز طالبی، ابوالقاسم عربیون، 

، 1، شماره1، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره"در دانشگاه های علوم پزشكی کشور

 .22-88صص

، نشریه اقتصاد، کار و "فرینی و نقش دولت در تسهيل توسعه کارآفرینیآموانع توسعه کار"، 1832 سیدی تقی خانی، امیر،

 .1832 ،11-32، صص186جامعه، شماره 

 .13مجله تدبیر، شماره  ،"بينش استراتژیک"، 1811شکوهی، اسکندر، 

نامه ، پژوهش"های کوچک ومتوسطنوآوری سازمانی در شرکت"، 1831وفاطمه پیرمحمدی،  غفاری آشتیانی، پ،

 مدیریت.
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نگرش پرستاران به شرایط حمایتی محيط کار موثر بر انتقال آموخته ها به "، 1381فهیدی، فرزاد و شراره ضیغمی، 

 .2، دوره11مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره، "کار

 .1، شماره 8، فصلنامه پژوهش زنان، دوره "عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی" ،1834 گلرد، پروانه،

های شخصيتی کارآفرینانه کارکنان تأثير جو سازمانی بر ویژگی"، 1831مبارکی، محمدحسن و مژده وزیری، زهرا گیاهی، 

-183، صص2، شماره3های نوین تربیتی، دورهاندیشه، "های دانشگاهی)مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء(در محيط

116. 

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در "، 1831مدهوشی، مهرداد، و محمد رضا طبیبی، حمیدرضا دالوری، 

 .116-181، صص16، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره"کسب وکارهای کوچک و متوسط

تأثير جوکارآفرینی سازمانی بر رفتار کارآفرینانه "، 1833ی، ابوالقاسم عربیون، مرزبان، شیرمراد و سید محمد مقیم

 .1-26، صص22و21فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های ، "مدیران

های دخترانه شهر سنجش ميزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با کارآفرینی در مدیران دبيرستان"نمازیان، فاطمه،

 .1831، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، پایان"کرمان

 .1814، ، تهران، انتشارات نی"مدیریت عمومی"الوانی، سید محمد،

، 3فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال ،"توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان" ،هزارجریبی، جعفر 

 .1832، 4شماره
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 پرسشنامه 

 ضمن عرض سالم

طراحی گردیده است. خواهشمند  "سازمانی نوآوریتاثير رفتار کارآفرینانه بر  "پرسشنامه ذیل در خصوص احتراماً،

 است با پاسخ به سئواالت ما را در انجام هر چه بهتر این تحقیق یاری فرمائید.

 مشخصات تکمیل کننده پرسشنامه:

 به باال 62                62-41                42-81               82-22(سن:             1

 و باالتر یر دیپلم              لیسانس           فوق لیسانسدیپلم و ز  (ميزان تحصيالت:2

 زن                   مرد        (جنسيت:3

 من به شیوه ای کارآمد از طریق کاغذبازی بروکراتیک اقدامات پیشنهادی را دریافت می کنم.-1

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 کنم.به شیوه ای کارآمد سلسله مراتب را رعایت میمن -2

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 
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 من عالقه مند به کسب مهارت های جدید هستم.-8

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 دهم.نیاید، به سرعت اقداماتم را کاهش میهنگامی که نتایج مورد نظر به دست -4

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 من همکارانم را به بیان ایده ها و نظرات خود جهت بهبود خدمات سازمان تشویق می کنم.-6

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 الهام بخش همکارانم جهت تفکر درباره کارهایشان به شیوه ای جدید هستم.من -1

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 هایی برای بهبود خدمات سازمان به آنها کمک کنم.دهم تا جهت یافتن روشمن زمان خود را به همکارانم تخصیص می-1

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

توانم به سمت آینده کنند، من با استفاده از رویکردهای جدید، میای محتاطانه رفتار میهنگامی که همکارانم به شیوه-3

 حرکت کنم.

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

مربوط به واحد سازمانیم در آینده چگونه خواهند بود و چه چیزهایی در آنجا مورد نیاز می  دهم که امورمن شرح می-3

 باشد.

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 کنیم. ها بر آییم، یک جو کارگروهی مبتنی بر همکاری در واحد سازمانی ایجاد میبرای اینکه بتوانیم از عهده چالش-12

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 من محیطی را ایجاد می کنم که در آن، افراد به ایجاد بهبود عالقمند شوند.-11

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 کارکنان حمایت می شود.در محیطی که در آن کار می کنم، از ابتکارات -12

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 در محیطی که در آن کار می کنم، امکان دستیابی به اطالعات مدیریتی وجود دارد.-18

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 امن انجام شود.این شغل می تواند در شرایط -14

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 .گیرد می صورت خالقانه گیری جهت با سازمان در نوآوری برای الزم های فعالیت-16

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 .است فراهم سازمان در نوآوری به منجر های خالقیت از الزم های پشتیبانی-11

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 شده ایجاد سازمان در نوآوری خلق برای آموزش و ها ،افراد،تیم ساعات حسب بر خدمات ابداع زمینه در تالشهایی-11

 .است

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 
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 .کند می کمک آنان خالقیت به سازمان در پرسنل کار استقالل-13

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 .باشد می کار انجام برای بهتر و جدید راهی سازمان کاری واحد در افراد تمایل-13

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 .باشد می الزم سازمان در نو محصوالت ایجاد جهت در خالقیت به تشویق-22

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 

 .دهند ارائه خالقانه پیشنهاداتی نو روشی با کارها اصالح برای تا شود می باعث کارکنان تشویق-21

 کامالً مخالفم  مخالفم  نظری ندارم  موافقم  کامالً موافقم 
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