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هاي دولتی در اشتغال و بودجه کشور موجب شده است سهم بسزاي سازمان
تر کارآفرینی سازمانی مورد توجه مدیران این طور خاصموضوع کارآفرینی و به

هاي سازمانعنوان یکی از ها قرار گیرد. سازمان ورزش و جوانان بهسازمان
سازي این مفهوم قدم شگرفی در دستیابی به تواند با پیادهراهبردي کشور می

موریت وجودي خود داشته باشد. هدف از اجراي این تحقیق ارائه أاهداف و م
مدلی به منظور دستیابی به کارآفرینی سازمانی بر اساس عوامل مؤثر بر این 

لیل سلسله مراتبی فازي میخایلوف در باشد که در این راستا از روش تحمفهوم می
آماري این تحقیق را  ۀیابی ساختاري تفسیري استفاده شده است. جامعکنار مدل

دهد از میان هاي تحقیق نشان میدهند. یافتهآشنا با موضوع تشکیل می ةخبر 13
درصد اهمیت را از  90عامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، نه عامل بیش از  13

باشند که بر اساس این ان در دستیابی به کارآفرینی سازمانی دارا میسوي خبرگ
و  "راهبرد"ضمن کسب بیشترین اهمیت در کنار  "محیط عام و خاص"عوامل 

به عنوان زیربناي مدل نهایی تحقیق مشخص  "ویژگی کارکنان و مدیران"
دستیابی به  مدیران سازمان را در ،راه ۀتواند به عنوان نقششدند. نتایج تحقیق می

 کارآفرینی سازمانی راهنمایی کند.
 

  هاهواژکلید 
 .یابی ساختاري تفسیريوري، کارآفرینی سازمانی، مدلکارآفرینی، بهره

Crucial role government agencies in the occupation and 
budget on the one hand and the importance of productivity 
in recent years has caused the entrepreneurship issue 
speciallyintrapreneurship to the attention of the managers of 
these organizations. Organization of Youth Affairs and 
Sports as one of the country's strategic organizations can by 
implement this concept, has a great step in achieving its 
goals and mission. The purpose of this study is to provide a 
model for to achieve to intrapreneurship based on the 
affecting factors on this concept. The statistical population 
of this research is consist of 13 experts familiar with the 
matter who were selected based on a judgmental sampling. 
The results show that among 13 affecting factors on 
intrapreneurship, experts express 9 factors have more than 
90% importance to achieve to intrapreneurship that based 
on these factors, "the general and specific environment," 
have the most important with the "strategy" and 
"characteristics of employees and managers" were 
identified as the foundation of ultimate model. The results 
can be used as the map of the organization management to 
achieve to intrapreneurship. 
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 همقدم
 امـور  اداره بـراي  را گوناگونی هايمسئولیت باز دیر از هادولت
 بـه  و متفاوت دوران در طول اگر چه ند.اداشته عهده بر جوامع

 و وظـایف  محـیط تفاسـیر مختلفـی از ایـن     شـرایط  فراخـور 
 زیـر  هادولت وجود ضرورت هیچگاه اما است، شده هامسئولیت

 از را خود کالن راهبردهاي و وظایف هااست. دولت نرفته الؤس
 سـطح  در خـود  پوشـش  تحت هايسازمان ها ودستگاه طریق
 از بیش دولتی هايسازمان اهمیت امروزه دهند.می انجام جامعه
 بـه  گونـاگون  کشورهاي در نفر هامیلیون و یافته افزایش پیش

 بـه  را هـا دولـت  پیچیده وظایف تا اندآمده در هادولت استخدام
). تحقیقـات متعـددي   1380 الـوانی،  و فرد انجام رسانند (دانایی

هـاي  گـري فعالیـت  ها تصـدي زمانی که دولتنشان داده است 
هاي ذاتی گیرند با ناکارآمدياقتصادي و فرهنگی را برعهده می

ــاوي،  شــوندمواجــه مــی ــن راســتا 2010(کــروزیچ و پ ). در ای
هــاي منفــی و بازدارنــده نقــش دولــت گریبــانگیر اکثــر  جنبــه

 . کشورهاي در حال توسعه بوده و هست
اي یافتـه که دولت سازمان گذشتههاي در ایران نیز از زمان

ـ له کارآیی پایین دستگاهئاستقرار یافت، مس ، همـواره  یهاي دولت
. در این راستا در مندان به توسعه کشور بوده استدغدغه عالقه

حکومت شعار خود را انقالب اداري، تالش در  1340وایل سال ا
وري و کـاهش اختیـارات   سـازي، افـزایش بهـره   جهت کوچـک 

هاي دولتی قرار داد اما با شکست مواجـه شـد. پـس از    سازمان
انقالب نیز به علـت شـرایط خـاص از جملـه جنـگ تحمیلـی،       

هـا  هاي دولتی رشد قابل توجهی کردند و ناکارآمدي آنسازمان
تـرین  هاي مختلف مورد بحث قرار گرفت. یکی از مهـم از جنبه
یی آوري و کـار بهـره  ،هاي مورد توجه مدیران و محققـان بخش

باشــد (احمــدي شــادمهري و هــا مــینیــروي انســانی ســازمان
مجلـس  هاي ر اساس گزارش مرکز پژوهش). ب1389همکاران، 

ر بـه خصـوص د  (شوراي اسالمی کار مفیـد کارمنـدان ایرانـی    
دقیقه در روز است. ایـن در حـالی اسـت کـه      22 )بخش دولتی

 64دقیقه یـا بـه عبـارتی     4سال گذشته این رقم یک ساعت و 
دقیقه بود. با این حساب، کار مفید کارمنـدان نسـبت بـه سـال     

 .)1391فـر، (شـیبانی  گذشته به یک سوم کـاهش یافتـه اسـت   
کراسـی  وروري، نارضایتی ارباب رجوع، بوعالوه بر کاهش بهره

ترین مسـائل پیشـروي   اداري و بیکاري پنهان نیز از جمله مهم
). 1390هاي دولتی کشور است (محمـدي و همکـاران،   سازمان

منظور بر این اساس امروزه بیش از پیش نیاز به تحول اداري به
مشارکت عمومی کارکنان، اصـالح سـاختارهاي اداري، تناسـب    

رکنان و مدیران، پاسخگویی سازي کاوظایف و اختیارات، توانمند
دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداري و توسـعه  

شود. باید خاطر نشان کـرد  و.. احساس می هاي اطالعاتیشیوه
هاي کلـی نظـام اداري   اهمیت موضوع حاضر سبب شد سیاست

رهبـري مشـخص شـود تـا     از سوي مقام معظـم  1389در سال 
ـ  سازمان هـا بـه منظـور بهبـود     ه انجـام آن هاي دولتی مکلـف ب

 وضعیت خود شوند. 
هـاي دولتـی نیـز همچـون     از سوي دیگر، امروزه سـازمان 

هــاي خصوصــی بــا محــیط بیرونــی متالطمــی ماننــد ســازمان
هـاي بـه سـرعت در حـال تغییـر، تنـوع       پذیري، فنـاوري رقابت
ها، کسب رضایت مشتري و عمومی، اوج پاسخگویی يهاتقاضا

اند. با هدف انجام اثر بخـش وظـایف   جه شدهکاهش هزینه موا
هـاي  هایی برخی از نگـرش هاي دولتی در چنین محیطسازمان

خصوصی،  -سازي، شرکاي دولتیمبتنی بر بازار مانند خصوصی
، 1انـد (دیـرکس  سپاري و کارآفرینی سازمانی معرفی شـده برون

). بر خالف سه روش اول، کارآفرینی و بـه طـور خـاص    2014
هاي درونی سـازمان  ی سازمانی از طریق بهبود ظرفیتکارآفرین

هـاي دولتـی   هاي مفید مـدیریت سـازمان  تواند یکی از ابزارمی
براي رویارویی با تغییرات محیطی و نیز بهترین روش براي حل 

 اند، باشد.این ادراکات که خدمات بخش دولتی شکست خورده
ارآفرینی براي کارآفرینی تعاریف متعددي ارائه شده است. ک

توان فرآیند ایجاد و خلق فرصت و پیگیري آن، صـرفنظر  را می
در تعریفـی  ). 2،2006کنتـرل، دانسـت (موریسـون   از منابع تحت

بــرداري از کــارآفرینی فرآینــد کشــف، ارزیــابی و بهــره  دیگــر،
ها به منظور ایجاد کاال یا خدمتی جدید در آینده عنـوان  فرصت

 4مـک کلـه لنـد    ).3،2012وارساکلیسشده است. (گونیادیس و 
دهـد و فرآینـد   تـري را از کـارآفرینی ارائـه مـی    تعریف گسترده

زندگی تعبیر  ةکارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه، بلکه یک شیو
نماید، به طوري که خالقیـت و نـوآوري، عشـق بـه کـار و      می

ــاطره    ــایی، مخ ــتمر، پوی ــالش مس ــده ت ــذیري، آین ــري، پ نگ
گرایـی، نیـاز بـه پیشـرفت و     گرایی، فرصتمانآفرینی، آرارزش
باشــد اندیشــی، زیربنــا و اســاس ایــن نــوع زنــدگی مــیمثبــت

تـوان در مجمـوع بـه دو    کـارآفرینی را مـی   ).1386کیا،(سعیدي
کـارآفرینی سـازمانی   «و » 5کـارآفرینی مسـتقل  «دسته اصـلی  

تقسیم نمود. کارآفرینـان مسـتقل   » 6(کارآفرینی درون سازمانی)
ت فعالیت خود را به صورت خیلی محدود و بـا تعـداد   ممکن اس

وقت آغاز کنند. در مقابل برخـی  وقت یا تماماندك کارکنان پاره

                                                                      
1. Deryck 
2. Morrison 
3. Goniadis & Varsakelis 
4. McClelland 
5. individual entrepreneurship 
6. organizational entrepreneurship or entrapreneurship 
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دیگر از کارآفرینان در فرآیندي که کارآفرینی سـازمانی نامیـده   
 ).1387شوند (فرهادي محلی،شود، متولد میمی

 و کسب دنیاي درون از که است ايواژه سازمانی کارآفرینی
 است جدید هايروش با از منابع استفاده توانایی و برخاسته کار
 سـازمانی  محـیط  در جدیـد  خـدمات  و محصوالت خلق به که

 جدیـد  سـازمانی  ایجاد یعنی سازمانی شود. کارآفرینیمی منجر
موجود  سازمان و بازنگري تجدید یا و موجود سازمان یک درون

کارآفرینی سازمانی به عنـوان  ). 1391(قوچانی و یزدانی زیارت، 
شود که ظرفیـت خالقانـه مـدیران و کـل     سیستمی تعریف می

بـرداري  نیروي کـار در سـازمان را افـزایش داده و قابـل بهـره     
هاي بزرگ، سازد. به عبارت دیگر کارکنانی که درون سازمانمی

پیچیده و تثبیت شده روحیه کارآفرینی داشته باشند بـه عنـوان   
شوند. آنان با ایجاد نـوآوري، بـه   زمانی نامیده میکارآفرینان سا

هـا مطـرح   عنوان منبع اصلی تحول و عامـل تغییـر در سـازمان   
ــراي      ــازمانی را ب ــتقل، س ــان مس ــابراین کارآفرین ــتند. بن هس

کننـد (محمـدي و   برداري از یک ایده جدیـد تأسـیس مـی   بهره
)؛ کارآفرینان درون سازمانی فضاي جدیـدي را  1390همکاران، 

کنند براي تقویت، رشـد و توسـعه   سازمانی که در آن کار می در
 ).1388کنند (حمیدي و محمدي، ها فراهم میایده

توان کارآفرینی سـازمانی را بـه   براساس آنچه بیان شد می
هاي کارآفرینانه در سازمان با هدف افـزایش  رفتار ۀمعناي توسع

انـش  سودآوري، نوسازي استراتژیک، پرورش نوآوري و کسب د
هاي آینده دانست. مفهوم کارافرینی سـازمانی  جهت حفظ درآمد

کراسـی  واي روشـن را بـراي اصـالحات رادیکـالی در بور    آینـده 
هـاي رقـابتی و کنتـرل    مکـانیزم  ۀدولتی به ویژه با تزریق و ارائ

کنـد. دیـدگاه   بینی مـی هاي دولتی پیشدموکراتیک در سازمان
بحرانی مشـکالت بـازار و    کارآفرینی دولتی راه گریز از وضعیت

کنـد،  کراسی دولتی را تبیین و ارائـه مـی  ومشکالت ناشی از بور
کراتیک دولتی در سـطح وزراتخانـه و   وهاي بوربنابراین سازمان

کالن باید به یک سازمان کارآفرین تغییـر وضـعیت دهنـد و از    
ها نیز باید بـه  هاي منشعب از این سازمانطرفی ادارات و بخش

هـاي  روي آورند. بنابراین بحث کارآفرینی به شرکتکارآفرینی 
توانند بـا  دهاي دولتی نیز میشود زیرا نهاخصوصی محدود نمی

نفعان خود و سـازمان ایجـاد   اتخاذ رویکرد کارآفرینانه براي ذي
 ). 2010الگر، ارزش کنند (هاس و لواتنچ

هـاي پیشـرفته و نیـز برخـی     آمیز اغلـب کشـور  تجربه موفقیت
هاي اقتصـادي، بـه   اي در حال توسعه در مدیریت بر بحرانهکشور

کـارآفرینی بـوده اسـت (دیویـد و      ۀیمن توجه و التفـات بـه توسـع   
). امروز در شرایطی که پایین بـودن درآمـد سـرانه    2013همکاران، 

وري کـم و  گـذاري در اقتصـاد کشـور، بهـره    ی و کاهش سرمایهملّ
هاي دولتی و وابسته بـه  نگرایش به تعدیل نیروي انسانی در سازما

کار، بیکاري را به معضـل بـزرگ    ۀواردان به عرصدولت و خیل تازه
رسـد  اقتصادي و اجتماعی این زمان بدل کرده اسـت بـه نظـر مـی    

تواند به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم آثـار     توجه به این موضوع می
مثبتی در سطوح خرد و کالن به ارمغـان آورد (پورقـاز و محمـدي،    

هـاي ایرانـی   ها حاکی از آن است که سازمان). نتایج پژوهش1390
انــد از رهگــذر انقــالب هــاي دولتــی، نتوانســتهبــه ویــژه ســازمان

گیـري  هـاي خـود بهـره   کارآفرینانه، از مزایاي کارآفرینی در سازمان
هـا در حـد نـامطلوبی    هاي کارآفرینی سازمانی در آنکنند و شاخص

 ).  1392باشد (الوانی و همکاران، می
با توجه به اهمیت این موضوع در داخـل و خـارج از کشـور    

هـاي متعـددي بـه بحـث     نامـه ها، مقاالت و پایانتاکنون کتاب
ــدپیرامــون مفهــوم کــارآفرینی ســازمانی پرداختــه  ــه  .ان از جمل

تـوان بـه تحقیـق    تحقیقات داخلی نزدیک به موضوع حاضر می
فرینی آکـار ثر بـر  ؤ) که بـه شناسـایی عوامـل مـ    1383مقیمی (

هاي بخـش خـدمات اجتمـاعی و فرهنگـی     سازمانی در سازمان
دولتی ایران پرداخته است اشـاره کـرد. بـر اسـاس نتـایج ایـن       

بر کارآفرینی سازمانی به ترتیـب   مؤثرترین عوامل پژوهش مهم
اي بودنـد و هـر یـک از ایـن     عوامل ساختاري، رفتاري و زمینه

یـر کـارآفرینی سـازمانی    مثبت و معنـاداري بـا متغ   ۀعوامل رابط
) نیز در پـژوهش خـود تـأثیر    1388داشتند. احمدي و محمدي (

عوامل فردي (سن و سابقه خدمت افراد) و شخصـیتی (کـانون   
کنترل، تحمل ابهام، ریسک پذیري، خالقیت و نوآوري، نیاز بـه  
استقالل و توفیق طلبی) را در بروز رفتارهاي کارآفرینانـه افـراد   

ت بدنی استان زنجان مورد بررسی قرار دادنـد.  در اداره کل تربی
دار معنـی  ۀهاي آماري این تحقیق، وجـود رابطـ  تجزیه و تحلیل

بین متغیرهاي پژوهش و کارآفرینی افـراد در سـازمان را تأییـد    
 ).1388کند (احمدي و محمدي، می

) بـه ارائـه   1389وش (پـور و زارعـی  در تحقیق دیگري حسین
ی در اداره کل تعاون استان تهران پرداختند الگوي کارآفرینی سازمان

بر کارآفرینی سـازمانی   مؤثرکه بر اساس نتایج این پژوهش عوامل 
شامل وجود فرهنگ سازمانی اثربخش، ایجاد سـاختار پویـا، بهبـود    

سـازي شـرایط الزم بـراي    هاي کـارآفرینی اعضـا و فـراهم   مهارت
ایـن زمینـه    باشد. نتـایج پژوهشـی دیگـر در   خالقیت و نوآوري می

دهد که عوامل: حمایت مدیریت عالی، فرهنگ سـازمانی،  نشان می
هاي استراتژي سازمان، ساختار سازمانی، ارتباطات اثربخش، سیستم

سازي کارآفرینی در سـازمان و  سازمانی و کنترل و ارزیابی بر نهادینه
داري دارد مثبـت و معنـی   در نتیجه اجراي کارآفرینی سازمانی تـأثیر 

 ).1392انی و همکاران، (الو
 پژوهش گاث به توانترین تحقیقات خارجی هم میاز مهم 

) اشاره کرد. از نظـر او کـارآفرینی سـازمانی    1990گینزبرگ ( و
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هـاي  فعالیـت  -1تحت تأثیر دو عامل متمایز ولی مرتبط است: 
 نوسـازي هـاي  فعالیت -2و  سازمانی پذیريمخاطره و نوآورانه
رقابـت. از   بـراي  سـازمان هـاي  توانمندي ارتقاي براي سازمان

) به بررسی سازوکارهاي 2008سوي دیگر اسچیپرز و همکاران (
اند. تقویت و توسعه ظرفیت و توسعه کارآفرینی سازمانی پرداخته

نتایج این پژوهش نشان داد که بین ظرفیت کارآفرینی سازمانی 
با چهـار عامـل پشـتیبانی مـدیریت، فرهنـگ سـازمانی، تعهـد        

هـاي کارآفرینانـه   کارکنان، سیسـتم پـاداش و تشـویق فعالیـت    
کـه بـا   داري وجود داشت در حـالی کارکنان رابطه مثبت و معنی

عامل محدودیت سازمانی رابطه منفی و معناداري مشاهده شـد.  
) نیز در راستاي طراحی مـدلی بـراي   2010بلوسوا و همکاران (

ن دادند که پشتیبانی هاي کارآفرینانه در سازمان نشاتوسعه رفتار
مدیریت، آموزش کارکنان، فرهنگ سازمانی، عوامل ساختاري و 

مثبت و معناداري با کـارآفرینی سـازمانی    ۀعوامل محیطی رابط
دارند. پژوهشـگران در مقالـه دیگـري کـه بـه بررسـی بعضـی        

هاي کارآفرینانه، منـابع سـازمان،   هاي شخصیتی (مهارتویژگی
طلبـی و  پـذیري، اسـتقالل  یت، ریسکدرونی، خالقکنترلمرکز 
پردازد، کارآفرینانی سازمانی در افراد می طلبی) با پتانسیلتوفیق

هاي آماري به این نتیجـه رسـیدند   تحلیلو  با استفاده از تجزیه
هــاي کـه پتانســیل کارآفرینـانی ســازمانی در افــراد بـا مهــارت   

نـی و خالقیـت   دروکنترل ها، منابع سازمان، مرکزکارآفرینانه آن
 . 7)2011ها رابطه مثبت و معناداري دارد (لوکا و کازان، آن

امروزه ورزش به عنوان بخش بزرگ اقتصـادي، اجتمـاعی و   
فرهنگی نقش محسوسی را در مـدیریت جوامـع بـر عهـده دارد.     

گـذاري در ایـن   سازمان ورزش و جوانان به عنوان مرجع سیاست
سازي مفاهیم آن آفرینی و پیادهتواند با ورود به حوزه کارحوزه می

وري و خالقیت به خصوص در سطح سازمانی ضمن افزایش بهره
هـا و مؤسسـات   را بـراي دیگـر سـازمان    زمینه در میان کارکنان،

وابسته به منظور ارتقا و بهبود کیفی و کمی خود فـراهم آورد. بـر   
بـه   1382اساس سند راهبردي نظام جـامع ورزش کـه در سـال    

ت دولت أبدنی به تصویب هیوسعه بخش ورزش و تربیتمنظور ت
تواند تا حدود زیـادي اهـداف   فرینی سازمانی میآرسید، عامل کار

مشخص شده در این مصوبه را به همراه داشته باشد. با توجه بـه  
ـ      اول،  ۀمطالب گفته شده، هـدف از انجـام ایـن پـژوهش در وهل

طور سازمانی و به بندي عوامل مؤثر بر کارآفرینیشناسایی و دسته
هـا بـر اسـاس نظـرات     تـرین آن تر مشخص نمـودن مهـم  خاص

ـ  دوم،  ۀخبرگان سازمان  ورزش و جوانان و مرور پیشینه و در وهل
ترین عوامل مؤثر برکارآفرینی با به آشکار نمودن ارتباط میان مهم

                                                                      
7. Luca and Cazan 

سـازي ایـن   یابی ساختاري تفسیري به منظور پیادهکارگیري مدل
 باشد.مفهوم می

آنچه این تحقیق را از تحقیقـات مشـابه داخلـی و خـارجی     
هاي کیفی و کمـی بـه   زمان از روشکند استفاده هممی متمایز

باشد. تاکنون سازي مفهوم کارآفرینی میمنظور شناسایی و پیاده
تحقیقات انجام شده با نگاه صـرفاً آمـاري یـا کیفـی، تنهـا بـه       

هـاي مـذکور   شانـد کـه بـر رو   شناسایی ایـن مفهـوم پرداختـه   
انتقاداتی وارد است، با این وجود این پژوهش ضـمن شناسـایی   

 ةعوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، مدلی را نیز به منظور نحـو 
 -یـابی سـاختاري  سازي این مفهوم با استفاده از روش مدلپیاده

 دهد.تفسیري ارائه می
االت مطرح شده در این پژوهش به شـرح  ؤبر این اساس س

 باشند:یزیر م
 اند؟عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی کدام -1
ترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان مهم -2

 اند؟ورزش و جوانان استان یزد کدام
مدل تعاملی عوامل مـؤثر بـر کـارآفرینی سـازمانی بـه       -3

 سازي این مفهوم کدام است؟منظور پیاده
 

 پژوهششناسی روش
گیري پـژوهش، کـاربردي اسـت، از    از نظر جهتتحقیق حاضر 
ها و هدف پژوهش به ترتیب پیمایشی و توصیفی نظر استراتژي

ها در این تحقیق، میدانی بـوده و بـه   است. روش گردآوري داده
آماري این تحقیـق   ۀصورت تک مقطعی انجام شده است. جامع

 را معاونان و مدیران سازمان ورزش و جوانان استان یزد تشکیل
هـا بـا   دهد که با توجه به سـابقه کـار و میـزان آشـنایی آن    می

گیري قضـاوتی انتخـاب شـدند.    نفر بر اساس نمونه 13موضوع 
هـاي  پـژوهش در حـوزه   ۀسال سـابق  8این افراد داراي حداقل 

ریزي راهبردي و مسئولیت اجرایی در برنامهمرتبط با کارآفرینی 
دل مـورد مطالعـه از دو   باشند. براي تبیین مدر سازمان خود می

از طریق نظـر   نامهپرسشهر دو استفاده شده است.  نامهپرسش
ـ   دسـت آمـده از   هخبرگان، و به صورت مقایسه زوجی، عوامـل ب

. روایـی  مرور پیشینه و مصاحبه را مورد پرسش قرار داده اسـت 
یید أاز طریق روایی محتوایی مورد ارزیابی و ت نامهپرسشهر دو 

االت مطرح شـده  ؤ. به منظور پاسخگویی به سقرار گرفته است
اي االت پژوهشی، طرح تحقیـق حاضـر بـه گونـه    ؤدر بخش س

االت مطـرح شـده پاسـخ مناسـبی     ؤطراحی شده است که به س
انجـام مراحـل    ةبه طور مشخصی نحو حال ارائه داده و درعین

دهد. طرح تحقیق پژوهش حاضر در شکل تحقیق را نمایش می
 مشخص شده است.1
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 طرح تحقیق .1شکل 

 
اجراي پـژوهش بـه شـرح زیـر     هاي گام 1بر اساس شکل 

 باشد:می
بـر کـارآفرینی    مـؤثر شناسـایی عوامـل    -گام اول

وسـیع   ۀدر این راستا محققان با استفاده از مـرور پیشـین   سازمانی:
در حوزه کارآفرینی و به طور خاص کارآفرینی سازمانی و همچنـین  

تن از خبرگان سازمانی اقـدام بـه شناسـایی     13با استفاده از نظرات 
عامـل   19بر مفهوم مورد بررسی نمودند. بر این اساس  مؤثرعوامل 

با موضـوع حاضـر شناسـایی شـد. از      از میان تمامی مقاالت مرتبط
آنجا که عوامل شناسایی شده به صـورت پراکنـده و گـاهی مـبهم     

بندي شده است پژوهشگران با تشکیل گروه کانونی بـه جـرح   دسته
ها پرداختند. بـر ایـن   سازي برداشتها به منظور یکسانو تعدیل آن

قلیـل  عامل ت 13بر کارآفرینی سازمانی به  مؤثراساس عوامل نهایی 
 مشخص شده است. 1پیدا کرد که در جدول 

سلسه مراتبی فـازي  کارگیري تحلیل به -گام دوم
ترین عوامل میخایلوف به منظور مشخص نمودن مهم

بـر کـارآفرینی سـازمانی در سـازمان ورزش و      مؤثر
تحلیـل سلسـله مراتبـی فـازي      روش جوانان اسـتان یـزد:  

)FAHP(8  با ترکیبAHP   وعـه فـازي   سـاعتی و تئـوري مجم
سـنتی قـادر بـه انعکـاس درسـت       AHPتوسعه داده شده است. 

اند یا حل آن ها به ویژه در شرایطی که مسائل تعریف نشدهفرآیند
مستلزم عدم اطمینـان در داده اسـت نیسـت. بـراي جبـران ایـن       

هاي الرهون و پدریک، روشـی  نقص، دو پژوهشگر هلندي به نام
تحلیل سلسله مراتبی فازي پیشنهاد کردند کـه بـر    فرآیندرا براي 

                                                                      
8. Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

اساس روش حداقل مجـذورات لگـاریتمی بنـا شـده بـود. تعـداد       
محاسبات و پیچیدگی مراحل باعث شد، این روش چنـدان مـورد   

، روش دیگـري تحـت عنـوان    1996استفاده قرار نگیرد. در سال 
اي، توسـط یـک پژوهشـگر چینـی بـه نـام       روش تحلیل توسـعه 

) این روش نیـز بـا   1389زاده، نگ ارائه شد (آذر و رجبچا-یونگ
هـاي متعـدد   وجود گستردگی استفاده از آن در مقاالت و پژوهش

ترین آن منتهـی نشـدن بـه    داراي مشکالت جدي است که مهم
نـرخ ناسـازگاري    ۀجواب نهایی و عدم وجود ابزاري براي محاسـب 

 ةسـتفاد ). در این پژوهش به منظور اMikhailov, 2003است (
تحلیل سلسله مراتبی در محـیط فـازي از روش    فرآیندتر از دقیق

هاي موجود میخایلوف استفاده شده است که نسبت به دیگر روش
داراي روایی باالتري است. میخایلوف دو روش خطی و غیرخطی 

دهد که از میـان ایـن دو   ها پیشنهاد میرا به منظور محاسبه وزن
بـري اسـت.   ات پیچیده و زمـان روش خطی داراي محاسب ،روش

ها و نیز بررسی سازگاري یابی به وزندستبنابراین او خود، براي 
خطی زیر را پیشنهاد ریزي غیرماتریس قضاوت فازي روش برنامه

 دهد:می
Maximize £ 
s.t: 

≤0jwij+liw-j) £wijl-ij(m 
≤0jwijl-i+wj) £wijm-ij(u 

 

� �nk�wk = 1
n

k=1
  
Wk>0 k=1,2,…,n-1 ;    i=1,2,…, n-1;   
j=2,3,…,n  

 آزاد در عالمت    £ 
 1رابطه 

 طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی

 در جهت ساخت مدل اولیه بر اساس نظر خبرگان  ISMبه کارگیري 

بر کارآفرینی  مؤثرترین عوامل شناسایی مهم
 سازمانی

 بر کارآفرینی سازمانی مؤثرشناسایی عوامل  مصاحبه باخبرگان

تئوري فازي و  
 تحلیل سلسله مراتبی  ریزي غیرخطیبرنامه

 مرور پیشینه

http://www.google.com/url?q=http://www.math.ualberta.ca/ijiss/SS-Volume-1-2005/No-3-05/SS-05-03-22.pdf&sa=U&ei=t75XU_EbzNCyBr_XgPgJ&ved=0CBsQFjAA&sig2=YXUrNxUUv-YtWrAWZFZXNQ&usg=AFQjCNEuly5xUDh7HVx1TGsnsea_c-tMgA


 1396 زمستان، 3، شمارة ششمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 132

در این مدل فرض بر آن است که عدد فازي هر سلول بـه  
حد پـایین،   lباشد که در این صورت ) میl,m,uصورت مثلثی (

m  حد وسط وu دهد. حد باالي عدد فازي را نشان میW   هـا
باشند. باید خاطر نشان کـرد  مورد هدف می يهانیز همان وزن

در صورتی که مثبـت باشـد نشـان از سـازگاري      £که در اینجا 
باشد و در غیر آن نشان از ناسازگاري و نیاز ماتریس قضاوت می

). با 1390باشد (زنجیرچی، به تجدید نظر در نظرات خبرگان می
خطی بـودن ایـن مـدل بایسـتی بـراي حـل آن از       توجه به غیر

استفاده کـرد کـه در    Gamsیا  Lingoافزارهایی همچون نرم
استفاده شده است. در ایـن   Lingo11افزار نرماین پژوهش از 

برکـارآفرینی   مـؤثر تحقیق پس از مشخص شدن عوامل نهایی 
تـرین  ) محققان با استفاده از روش فوق مهم1سازمانی (جدول 

 کردند.این عوامل با توجه به سازمان حاضر را شناسایی 
یـابی سـاختاري   بـه کـارگیري مـدل    -گام سـوم 

تفســیري در جهــت ســاخت مــدل اولیــه بــه منظــور 
پـس از مشـخص    سازي مفهوم کارآفرینی سازمانی:پیاده

سـازي  ترین عوامل، ساخت مدل اولیـه بـه منظـور پیـاده    شدن مهم
یـابی  مفهوم کارآفرینی سازمانی به صورت اکتشافی از طریـق مـدل  

بر اسـاس نظـر خبرگـان انجـام شـد.       ISM(9(ساختاري تفسیري 
یادگیري تعاملی است که توسط  فرآیندیابی ساختاري تفسیري مدل

توانـد مسـائل   سازي میاین مدل .معرفی شد 1973وارفیلد در سال 
از پیچیدگی آن بکاهد. بـه   پیچیده را به شکل گرافیگی نشان داده و

اي متعامل است که در آن مجموعـه  فرآیندیک  ISMعبارت دیگر 
از عناصر مختلف و مرتبط با همـدیگر در یـک مـدل سیسـتماتیک     

کمک زیـادي بـه    ISMشناسی شوند. روشجامع ساختاربندي می
کنـد.  برقراري نظم در روابط پیچیده میان عناصر یک سیسـتم مـی  

دهد و تـأثیر  ، روابط درونی بین متغیرها را تشخیص میISMمدل 
دهـد.  ر را بر سایر متغیرها مورد تجزیه و تحلیـل قـرار مـی   یک متغی

بندي و تعیین سطح عناصر یک تواند به اولویتمی ISMهمچنین 
سیستم اقدام کند که کمک شایانی به مدیران، بـراي اجـراي بهتـر    

 کند.مدل طراحی شده می
اي متشـکل از  نامهپرسشابزار استفاده شده در این مرحله، 

ی شده نهایی است کـه بـه صـورت مقایسـات     نه عامل شناسای
باشـد،  تن از خبرگان می 13زوجی، از پاسخ دهندگان که شامل 

هـا  آن ۀخواسته شده است تا با مقایسه دو به دو عوامـل، رابطـ  
متقابل) را  ۀطرفه، وجود رابطیک ۀ(عدم وجود رابطه، وجود رابط

باشـد  بـه شـرح زیـر مـی     ISMمشخص کنند. مراحل مختلف 
 ).2011ب، (تالی

                                                                      
9. Interpretive structural modeling 

میـان   ۀالف) تشکیل ماتریس خود تعاملی سـاختاري: رابطـ  
بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از این ماتریس بـه   مؤثرعوامل 

آید. براي به دست آوردن این مـاتریس از روابـط زیـر    می دست
 شود:استفاده می

V :i  منجر بهj شودمی 
A :j  منجر بهi شودمی 
Xر دو طرفه بین : براي نشان دادن تأثیi  وj 
O براي نشان دادن عدم تأثیر بین :i  وj 

یابی اولیـه: ایـن مـاتریس بـر مبنـاي      دستب) ایجاد ماتریس 
 شود:هاي زیر تشکیل میماتریس خود تعاملی و با استفاده از رابطه

گرفتـه   V) در ماتریس خود تعـاملی نمـاد   j,i(ۀاگر خان -1
گیـرد و  مـی  1یـابی عـدد   دستمربوطه در ماتریس  ۀاست، خان

 گیرد.) عدد صفر میi,j( ۀقرینه آن، یعنی خان ۀخان
گرفتـه   A) در ماتریس خود تعاملی نمـاد  j,i( ۀاگر خان -2

گیـرد و  یابی عدد صفر میدستمربوطه در ماتریس  ۀاست، خان
 گیرد.می 1) عدد i,j( ۀقرینه آن، یعنی خان ۀخان

گرفتـه   X) در ماتریس خود تعاملی نمـاد  j,i( ۀاگر خان -3
گیـرد و  مـی  1یـابی عـدد   دستمربوطه در ماتریس  ۀاست، خان

 گیرد.می 1) هم عدد i,j( ۀقرینه آن، یعنی خان ۀخان
گرفتـه   O) در ماتریس خود تعاملی نمـاد  j,i( ۀاگر خان -4

گیـرد و  یابی عدد صفر مـی دستمربوط در ماتریس  ۀاست، خان
 گیرد. ) هم عدد صفر میi,j( ۀیعنی خان قرینه آن، ۀخان

یابی نهـایی: بـا در نظـر گـرفتن     دستج) تشکیل ماتریس 
یـابی اولیـه   دستتعاملی بین عناصر الزم است، ماتریس  ۀرابط

 k+1سازگار شود. بدین منظور باید ماتریس اولیـه را بـه تـوان    
. K+1=MK(Mبه طوري که حالت پایدار برقـرار شـود (   ;رساند
خواهد شـد کـه بـه     1ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به بدین 

 شود.) نشان داده می*1صورت (
قابـل   ۀها: پـس از تعیـین مجموعـ   د) تعیین سطح شاخص

مقدم (ورودي) براي هر عنصـر   ۀیابی (خروجی) و مجموعدست
شـود.  بندي متغیرها انجام مـی مشترك، سطح ۀو تعیین مجموع

اي است کـه  نصر، مجموعهیابی براي هر عدستقابل  ۀمجموع
یابی نهایی به صورت یـک ظـاهر   دستها ماتریس در آن سطر

اي اسـت کـه در آن   مقـدم، مجموعـه   ۀشده باشـند و مجموعـ  
دسـت آوردن   ها به صورت یک ظاهر شده باشند. بـا بـه  ستون

مشترك بـه دسـت خواهـد     ۀاشتراك این دو مجموعه، مجموع
یـابی  دستقابل  ۀعمشترك با مجمو ۀآمد. عناصري که مجموع

دهنـد.   یکسان باشد، سطح اول اولویت را به خود اختصاص مـی 
عناصر، سطح  با حذف این عناصر و تکرار این مرحله براي سایر

 شود.عناصر تعیین می ۀکلی
ه) ترسیم مدل ساختاري تفسیري: بر اساس سطوح تعیـین  

 شود.یابی نهایی، مدل تحقیق ترسیم میدستشده و ماتریس 
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د خاطر نشان کرد از آنجا که در این تحقیق براي پـر کـردن   بای
تن از خبرگان اسـتفاده شـده اسـت، بـراي      13ها از نظر نامهپرسش

اساس بیشترین فراوانی ر تشکیل ماتریس خود تعاملی از روش مد ب
 ).1387شود (آذر و بیات، در هر درایه استفاده می

وابسـتگی: جمـع سـطري     –ه. تجزیه و تحلیـل قـدرت نفـوذ    
مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی براي هر عنصر بیانگر میزان نفوذ 
و جمع ستونی نشانگر میزان وابستگی خواهد بود. براسـاس ایـن دو   
عامل، چهار گروه از عناصر قابل شناسایی خواهنـد بـود کـه شـامل     

 باشد.متغیرهاي خودمختار، مستقل، پیوندي و وابسته می
 

 پژوهشي هایافته
بر اساس آنچه بیان شد در گام اول محققان  بـا مـرور پیشـینه    
وسیع در حوزه مورد مطالعـه و همچنـین مصـاحبه بـا خبرگـان      

بر کارآفرینی سازمانی را در سطح فردي، سـازمانی   مؤثرعوامل 
اي مشخص نمودند. از آنجا که عوامل شناسایی شده به و زمینه

سوي هر محقق شناسـایی و  صورت پراکنده در هر تحقیق و از 
بندي نوینی به منظور بندي شده بود، بنابراین نیاز به دستهدسته

دستیابی به هدف تحقیق بود. بـدین منظـور بـا تشـکیل گـروه      
عامـل شناسـایی    13کانونی با خبرگـان دانشـگاهی در نهایـت    

 مشخص شده است. 1گردید که در جدول 

یـت از سـوي   شده به منظور بررسـی اهم  شناساییعامل  13
خبرگــان ســازمان ورزش و جوانــان بــا اســتفاده از روش تحلیــل 
سلسله مراتبی فازي مورد پرسش قرار گرفت. استفاده از تکنیـک  

AHPهـاي اولیـه را بـا یکـدیگر     ، امکان مقایسه زوجی شاخص
تواند کار خبرگـان را بـه منظـور شناسـایی     آورد که میفراهم می

دل نهایی تحقیق ساده کنـد. از  ها به منظور ساخت مترین آنمهم
خبرگـان و کیفـی    هـاي دیـدگاه سوي دیگر با توجه به استفاده از 

زدایی و افـزایش  فازي استفاده شده است. ابهام ۀبودن آن از نظری
ترین دلیل استفاده از این نظریه دقت در کسب نتایج تحقیق، مهم

به نشریات داخلی و خارجی  گذراباشد. با نگاهی در این روش می
توان میزان فراوانی کاربرد این روش را مشاهده سال اخیر می 10

هـاي پرکـاربرد در ایـن    کرد. روش چانگ و بوکلی از جمله روش
باشـد کـه در   مـی  AHPمقاالت به منظور فـازي نمـودن روش   

 بیند.هاي اخیر انتقادهاي جدي را به خود میسال
استفاده از روش میخایلوف تا حدود زیادي مشکالت موجود 

کند. بـه منظـور اسـتفاده از    هاي ذکر شده را تبیین میدر روش
ـ   نامـه پرسشاین روش پس از طراحی  عبـارات   ۀزوجـی و تعبی

هاي حاضر در اختیار خبرگان سازمان ورزش نامهپرسش ،کالمی
 .و جوانان قرار گرفت

 

 عوامل شناسایی شده مؤثر بر کارآفرینی سازمانی .1جدول 
 رفرنس عوامل ردیف

هیسریچ  و ، آنتونسیک1996المپکین و ، دس1993دیورینگ  ، جیمز1990گینزبرگ  و گاث راهبرد 1
 1392الوانی و همکاران ،1385،صمدآقایی 1383، مقیمی 2002

 و ، پترز1999ایکولز  و ، نک1996المپکین و ، دس1993دیورینگ  ، جیمز1991زهرا  شاکر سازمانیساختار  2
 1392والوانی و همکاران 2008روچ  و ، هیستریچ2004، آیرلند 2001پتلزبرگ

 1383، مقیمی 1388، نوري یامی 2008سینگر  سیستم اطالعاتی 3

کوراتکو  و کوین2008، ژان و همکاران 2008روچ  و ، هیستریچ1381ی ، صالح2004آیرلند  سیستم مدیریت منابع انسانی 4
 1392، عباسی و هکاران 1383،مقیمی 2009

، 2005، شاو 2004آنتونسیک  و ، هیستریچ2002هیسریچ  و ، آنتونسیک1991زهرا  شاکر هاو روش فرآیند 5
 1392، الوانی و همکاران 1990گینزبرگ  و ، گاث2008روچ  و هیستریچ

 پترز ، کارین1999ایکولز  و ، نک1996المپکین و ، دس1991زهرا  ، شاکر1972برگر و پیترسون فرهنگ سازمانی 6
 1392ناهید و همکاران ،2008روچ  و ، هیستریچ2005، شاو 2004، آیرلند 2001پتلزبرگ و

، فیلیپ 2005شاو ، 2002هورنزبی  و ، کوراتکو1984وهورنزبی  ،کوراتکو1972برگر و پیترسون سبک رهبري 7
 1388، نوري یامی 1383)،مقیمی 2009فان و همکاران (

 2006، گرول و اتسان 2003، ارتور 1381، صالحی 1383مقیمی  ویژگی کارکنان و مدیران 8

، 2002هیسریچ  و ، آنتونسیک2001پتلزبرگ و ، پترز1993دیورینگ  ، جیمز1991زهرا  شاکر ارتباط سازمانی 9
 2007لیپز  و ولکات

محیط عام (محیط سیاسی،  10
 2013، رونالد و نیکالو 2012، آگستو و همکاران 1383، مقیمی 2010آلپاکان  اقتصادي و اجتماعی و...)

 1383، مقیمی 2005، شاو 1996المپکین و دس منابع مالی 11

محیط خاص (شرکا، رقبا و  12
 2013، رونالد و نیکالو 2012و و همکاران ، آگست2011، کریمی و همکاران1383مقیمی  مشتریان و...)

 1388، احمدي و محمدي 1391، قوچانی و یزدانی زیارت، 2013رونالد و نیکالو  عوامل جمعیت شناختی 13
 



 1396 زمستان، 3، شمارة ششمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 134

هـاي مـذکور عبـارات مشـخص     نامهپرسشآوري پس از جمع
از سـوي آذر و   شده از سوي خبرگان با استفاده از طیف ارائـه شـده  

آمد، کـه بـر اسـاس تجمیـع     ) اعداد فازي مثلثی در1389زاده (رجب
 باشد.می 2ت هر یک از عوامل به شرح جدول ها اهمینظرات آن

ها به و روش فرآیندمحیط عام، خاص و  2بر اساس جدول 
بر کارآفرینی سازمانی در سـازمان   مؤثرترین عوامل عنوان مهم

آن یزد مشخص شدند. حال بـر اسـاس   ورزش و جوانان استان 
دهنـد  وزن کل را تشکیل مـی  %90نه عامل اول در حدود   که

براساس نظر خبرگان دانشگاهی بـه عنـوان عوامـل اصـلی در     
 £تشکیل مدل نهایی تحقیق در نظر گرفتـه شـدند. همچنـین    

دست آمـد کـه نشـان از سـازگاري مـاتریس      هب 101/0برابر با 
 باشد.قضاوت خبرگان می

عامل نهایی محققان بـه طراحـی    9پس از مشخص شدن 
ها در میـان  یابی ساختاري تفسیري و توزیع آنمدل نامهپرسش

آوري و خبرگان سازمان ورزش و جوانان پرداختند. پس از جمـع 
مد بـر اسـاس بیشـترین فراوانـی، مـاتریس        استفاده از  روش

 است. 3دست آمد که به شرح جدول هاري بتعاملی ساخت
با استفاده از جدول فوق مـاتریس دسـتیابی اولیـه تشـکیل     

دست آمد هاساس آن ببرداده شد و سپس جدول دستیابی نهایی 
 نشان داده شده است. 4که در جدول 

 
 وزن عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی .2جدول 

 وزن عامل ردیف
 0,173 محیط عام 1

 0,140 محیط خاص 2

 0,121 ها و روش هافرآیند 3

 0,110 ساختار سازمانی 4

 0,091 سیستم اطالعاتی 5

 0,084 راهبرد 6

 0,074 ویژگی کارکنان و مدیران 7

 0,068 فرهنگ سازمانی 8

 0,064 سبک رهبري 9

 0,023 سیستم مدیریت منابع انسانی 10

 0,02 روابط انسانی 11

 0,018 منابع مالی 12

 0,014 عوامل جمعیت شناختی 13
 

 ماتریس تعاملی ساختاري .3جدول 
                                       j     

                                     i 2 3 4 5 6 7 8 9 

 V A A O O A O A ) محیط عام1(
 V A O V A O O  ) محیط خاص2(
 O O O O O A   ها و روش هافرآیند) 3(
 O O V O A    ) ساختار سازمانی4(
 V V A O     ) سیستم اطالعاتی5(
 X A O      ) راهبرد6(
 O O       ) ویژگی کارکنان و مدیران7(
 V        ) فرهنگ سازمانی8(
         ) سبک رهبري9(

 



 135 تحلیل سلسله مراتبی فازي طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی :نژاد و همکارانپوریا مالکی 

 

 ماتریس دستیابی نهایی .4جدول 

 
ها فرآیند
 هاو روش

ساختار 
 سازمانی

MSI راهبرد 
ویژگی 

کارکنان و 
 مدیران

فرهنگ 
 سازمانی

سبک 
 رهبري

محیط 
 عام

محیط 
 خاص

 نفوذ

 3 0 0 0 0 0 0 *1 1 1 هاها و روشفرآیند
 5 0 0 *1 1 0 0 1 1 *1 ساختار سازمانی

MIS 1 1* 1 0 0 0 0 0 0 3 
 6 0 0 1 *1 0 1 *1 1 1 راهبرد

ویژگی کارکنان و 
 مدیران

1* 1* 0 0 1 1 1 0 0 5 

 4 0 0 1 1 0 0 0 *1 *1 سازمانی فرهنگ
 5 0 0 1 1 0 0 *1 1 1 سبک رهبري
 8 1 1 *1 1 1 *1 *1 0 *1 محیط عام

 6 1 0 *1 0 0 1 1 *1 1 محیط خاص
 2 1 7 6 2 3 7 8 9 وابستگی

 
 

 تعیین سطوح مدل: 5جدول 

 سطح مجموعه مشترك مجموعه مقدم مجموعه قابل دستیابی ابعاد ردیف

 I 3و2و1 9و8و7و6و5و4و3و2و1 3و2و1 هاروشها و فرآیند 1

 I 7و6و3و2و1 9و7و6و5و4و3و2و1 7و6و3و2و1 ساختار سازمانی 2

3 MIS 13و2و1 9و8و7و4و3و2و1 3و2و I 

 III 4 9و8و4 6و4و3و2و1 راهبرد 4

 III 5 8و5 7و6و5و2و1 ویژگی کارکنان و مدیران 5

 II 7و6و2 8و7و6و5و4و2 7و6و2و1 فرهنگ سازمانی 6

 II 7و6و2 9و8و7و6و5و4و2 7و6و3و2و1 سبک رهبري 7

 V 8 8 9و8و7و4و2و1 محیط عام 8

 IV 9 9و8 9و7و4و3و2و1 محیط خاص 9
 

ه که چتعیین سطح ابعاد: براي تعیین سطح ابعاد مطابق با آن
در مرحله قبل گفتـه شـد نیـاز بـه شناسـایی، مجموعـه قابـل        

مشـخص   5باشد که در جـدول  مقدم و مشترك مییابی، دست
 شده است.

-ترسیم مدل ساختاري تفسیري و نمودار قدرت نفوذ
 مدل ساختاري تفسیري به  5و  4وابستگی: بر اساس جداول 

 

 طـور کـه در شـکل   نترسیم شـده اسـت همـا    2صورت شکل 
(پایین) مشخص شده است مـدل کـارآفرینی سـازمانی در پـنج     

  ه است.بندي شدسطح طبقه
وابسـتگی، از  -همچنین براي ترسـیم نمـودار قـدرت نفـوذ    

) 4مقادیر نفوذ و وابسـتگی مـاتریس دسـتیابی نهـایی (جـدول      
 مشخص گردیده است.  3استفاده شده که در شکل 
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 مدل کارآفرینی سازمانی .2شکل 

 

 
 

 وابستگی -نمودار نفوذ .3شکل 
 گیريبحث و نتیجه

هاي محیط بیرونی مانند هاي دولتی با تالطمامروزه سازمان
هاي به سرعت در حال تغییر، هاي مالیاتی، فناوريکاهش پایه

اند. مفهوم شده مواجهتنوع تقاضاهاي عمومی و پاسخگویی 
کارآفرینی سازمانی، در ادبیات کارآفرینی، قدمت چندانی ندارد 

 در بخش خصوصی به کار طوري که واژه کارآفرینی غالباًبه
 گذشته به منظور تشویق دموکراسی،  ۀرود اما در دهمی

هاي خالقیت، ایجاد ارزش و... در سازمان وري،افزایش بهره 

اي بیشماري به این موضوع هدولتی مقاالت و پژوهش
 مؤثرعوامل  پرداختند. هدف از این تحقیق در گام اول شناسایی

بر کارآفرینی سازمانی بر اساس مرور پییشنه و نظرات خبرگان 
ها بر اساس ترین آنبندي مهمبندي و رتبهو سپس دسته

نظرات خبرگان سازمان مورد مطالعه بوده است. به این منظور 
ریزي سلسله مراتبی فازي با رویکرد برنامهاز روش تحلیل 

غیرخطی میخایلوف انجام شد که بر اساس نتایج حاصل شده 

 محیط عام

 محیط خاص

 راهبرد مدیرانویژگی کارکنان و 

 فرهنگ سازمانی سبک رهبري

 سیستم مدیریت اطالعات ساختار سازمانی هافرآیندها و روش

 قدرت وابستگی

 مستقلناحیه 

 خودمختار ناحیه

 پیوندي ناحیه

 وابسته ناحیه

 7و 2

 6و 3و 1

 9و 8و 5و 4

وذ
 نف

رت
قد
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ها و ساختار سازمانی و روش فرآیندعوامل محیط عام و خاص، 
بر کارآفرینی سازمانی در  مؤثرترین عوامل به عنوان مهم

بندي سازمان ورزش و جوانان شناخته شدند. بر اساس رتبه
سیستم "، "هاها و روشفرآیند"عامل،  9شده از آنجا که  انجام

ساختار "، "فرهنگ سازمانی"،")MIS( مدیریت اطالعات
ویژگی کارکنان و "، "راهبرد"، "سبک رهبري"، "سازمانی
 90داراي بیش از  "محیط خاص"و  "محیط عام"، "مدیران

باشند، بر اساس نظر خبرگان به عنوان درصد اهمیت می
مدل دستیابی به مفهوم کارآفرینی سازمانی در نظر  هايورودي

گرفته شدند. باید خاطر نشان کرد اهمیت باال به تنهایی 
تواند امکان راهنمایی مدیران به منظور تخصیص بودجه و نمی

مین کند. در اکثر تحقیقات أتمرکز را براي دستیابی به هدف ت
شناسایی انجام شده در این حوزه تا کنون تنها به بررسی و 

اي پرداخته عوامل در سطوح مختلف فردي، سازمانی و زمینه
شده است و در کمتر تحقیقی مدلی از ارتباط میان این عوامل 

سازي کارآفرینی راه به منظور پیاده ۀنقش ۀبه منظور تهی
سازمانی و راهنمایی مدیران براي مشخص کردن آغاز کار 

نابراین در گام بعدي آید. بدستیابی به این مفهوم به چشم می
یابی ساختاري تفسیري به محققان با استفاده از روش مدل

بر کارآفرینی سازمانی  مؤثری از عوامل نهایی ترسیم مدل علّ
در  "محیط عام و خاص"عوامل  3و  2نمودند. بر اساس شکل 

به عنوان  "ویژگی کارکنان و مدیران"و  "راهبرد"کنار 
سازي کارآفرینی مدل پیادههاي مستقل و زیربناي متغیر

عامل محیط عام با  4اند. که از میان این سازمانی مشخص شده
ترین عامل در حرکت به سوي ثیر به عنوان زیربناییأبیشترین ت

 باشد.دستیابی به کارآفرینی سازمانی مطرح می
بـردن بـه ماهیـت    تـوان ضـمن پـی   ، می3بر اساس شکل 

 3یافت. بر اسـاس شـکل   تدس هاعوامل به شناخت بهتر متغیر
 توان تحلیل زیر را انجام داد:می

ابعادي که داراي قدرت نفـوذ و وابسـتگی    ناحیه خودمختار:
شـوند، زیـرا   ضعیف هستند. این متغیرها تقریبا از مدل جدا مـی 

داراي اتصاالت ضعیف با مدل هستند (کرباسـیان و همکـاران،   
ونه ابعاد وجود ) که در مدل مورد بررسی این پژوهش اینگ1390

ندارد که این موضوع بیانگر ارتباط قوي ابعاد با یکدیگر در مدل 
 باشد.کارآفرینی سازمانی می

ابعادي هستند که داراي قدرت نفوذ ضـعیف   ناحیه وابسته: 
اما وابستگی قوي هستند که این ابعاد به طور عمده نتایج مـدل  

ت دارند و خود ها عوامل زیادي دخالباشند که براي ایجاد آنمی
ساز متغیرهاي دیگر شـوند. در مـدل   توانند زمینهها کمتر میآن

سیسـتم مـدیریت   "، "هـا ها و روشفرآینـد "مورد بررسی ابعاد 

در ایـن ناحیـه قـرار     "فرهنگ سـازمانی "و  ")MISاطالعات (
 گیرند.می

متغیرهایی که داراي قدرت نفوذ و وابستگی  ناحیه پیوندي:
گیرند. متغیرهـایی کـه در ایـن    باال باشند در این ناحیه قرار می

هـا  گیرند، ثباتی ندارند، هر تغییـري کـه روي آن  ناحیه قرار می
هـا و هـم دیگـر متغیرهـا اثـر      صورت گیرد، هـم روي خـود آن  

و  "نیسـاختار سـازما  "گذارد. طبق نتایج این پژوهش ابعـاد  می
 اند.در این ناحیه قرار گرفته "سبک رهبري"

متغیرهایی کـه داراي قـدرت نفـوذ بـاال امـا       ناحیه مستقل:
گیرند. این متغیرها وابستگی پایین هستند در این ناحیه قرار می

دهنـد و  متغیرهاي کلیدي هستند که زیربناي مدل را شکل مـی 
ها توجه شود براي شروع کارکرد سیستم باید در وهله اول به آن

، "راهبـرد "). در ایـن مـدل ابعـاد    1390(کرباسیان و همکاران، 
 "محیط خـاص "و  "محیط عام"، "ویژگی کارکنان و مدیران"

 اند.در این ناحیه قرار گرفته
و همچنین  3ت ناحیه مستقل در شکل حال باتوجه به اهمی

مدیران را به ترتیب به موضوع توان توجه می 2بر اساس شکل 
ویژگی کارکنـان و  "و  "راهبرد"و سپس  "محیط عام وخاص"

به منظور تسهیل دسـتیابی بـه کـارآفرینی سـازمانی       "مدیران
ـ  سوق داد. محیط را می اي مرکـب از  مجموعـه  عنـوان هتـوان ب

نیروهایی تعریف شده که عملکرد سازمان را متأثر سـاخته ولـی   
کنترل کمی داشته یا اصالً هـیچ کنترلـی   سازمان نسبت به آن 

توان به دو دسته محیط عمومی . محیط را میندارد تعریف نمود
محیط عمومی شامل عوامل اقتصادي، و خصوصی تقسیم نمود. 

شرایط سیاسی، سـاختار اجتمـاعی، سـاختار حقـوقی، وضـعیت      
شـرایطی کـه بـر     ۀبومی و شـرایط فرهنگـی یعنـی همـ    زیست

هـا واضـح و   ته ولی وابستگی سازمان بـه آن سازمان تأثیر گذاش
روشن نیست دانست. محیط خصوصـی نیـز شـامل قسـمتی از     

طور مستقیم بـا سـازمان در تحقـق    همحیط سازمانی است که ب
اهدافش مرتبط است و بسته به نگرش مدیریت سازمانی ممکن 
اسـت دامنـه آن کوتـاه یــا گسـترده باشـد و شـامل مشــتریان،       

گــذاري، رقبــا، نهادهــاي قــانون اولیــه،کننــدگان مــواد عرضــه
هـاي فشـار و   سسـات تجـاري، گـروه   ؤهاي کارگري، ماتحادیه
دهد کـه از  ) نشان می2007آنتونیک (هاي تجاري باشد. انجمن

بر کارآفرینی سازمانی محیط بیرونی بیشترین  مؤثرمیان عوامل 
هـاي کارآفرینانـه سـازمانی    ت را در حرکت و انجام فعالیتاهمی
د. از دید او محیط بیرونی داراي ابعـاد گونـاگونی اسـت کـه     دار

طـور غیـر   دهند کـه بـه  همان ابعاد عام را تشکیل می از بخشی
گذارند و بخشی نیز به طور خاص بر ثیر میأمسقیم بر سازمان ت

ثیر دارد که مفهوم همان محیط خاص این پژوهش را أسازمان ت
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میان این دو  گیرد با این وجود تمایز مشخصیر میبدر 
)  با 2007محیط در نظر گرفته نشده است. کارآنی و همکاران (

تمایز میان این دو بعد محیطی نقش محیط عام را تشریح و 
دهد. او معتقد میت آن را در کارآفرینی سازمانی نشاناهمی

است محیط عام در واقع کالبد جامعه و روح کلی جامعه را نشان 
اي که شرایط سیاسی و ر جامعهددهد، به طور مشخص می

نوآوري و خالقیت چندان حمایت  اجتماعی نامطلوب بوده،
شود. کاري تشویق میشود و در سوي مخالف محافظهنمی

عمومی متوجه  يبنابراین تا زمانی که محیط کلی کشور و فضا
تر کارآفرینی سازمانی نباشد طور خاصت کارآفرینی و بهاهمی

به کارآفرینی سازمان مردود بوده و تنها به  تالش براي دستیابی
توان با انجام تغییراتی سطحی بهبود ناچیزي صورت مقطعی می

آورد. در واقع انجام هر عملی براي  باررا براي سازمان به
افزایش کارآفرینی سازمان بدون توجه به این عامل به عنوان 

و زمان را  تواند تنها هزینهبر دیگر عوامل می مؤثرعلل اصلی و 
صرف خود کند. لزوم بازنگري و حتی تعریف مفاهیم جدید در 

گذاري کالن کشوري و کاهش تنش سیاسی و سطح سیاست
تواند نقش اساسی را در این اجتماعی از طریق دیپلماسی می

با وجود آنکه مدیران کنترل محدودي بر . موضوع داشته باشد
ها در تغییر و فعالی آنمحیط عام دارند اما این به معناي نقش ان

توانند با پایش محیط و باشد. مدیران میواکنش به آن نمی
مرزبانی نقش بسزایی در اطالعات دریافتی از سوي کارکنان 

ها داشته باشند، همچنین  استفاده از سازمان و تغییر ادارك آن
مناسب در سطح جامعه و حتی سازمان  ابزار رسانه در ایجاد جو

ر دستور کار مدیران قرار گیرد. با بهبود محیط عام تواند دمی
محیط خاص را در گام بعدي مورد توجه قرار داد. توان، می

حرکت سازمان براي کسب رضایت مشتریان و امکان رقابت با 
سازي ها به طور مشخص سازمان را به سوي پیادهدیگر سازمان
راستا رینی سازمانی سوق خواهد داد. در این ـمفهوم کارآف

 رد و ـکـلـاي عمابی دورهـوانند با ارزیـتانی میـازمـدیران سـم

هاي پاداش از یک سو و همچنین ایجاد سازي سیستمپیاده
هاي کشور به هاي مشابه در سطح استانرقابت میان سازمان

هاي گذاريسیاست دستیابی به این مفهوم قدم بردارند. مطمئناً
تواند مشوق یا مانع نبوده و می ثیرأدولت در این راستا بی ت

هاي متبوع خود دستیابی به کارآفرینی سازمانی، در سازمان
باشد. در گام بعد توجه به تنظیم و تعریف راهبرد سازمان از 

ها و تواند اهداف، برنامهسوي مدیران براي افق بلند مدت می
هاي سازمان را روشن کند و کارکنان نقش خود را از رویه

در سازمان درك نمایند تا اهداف خود را در راستاي  فعالیت
اهداف سازمانی قرار دهند. بدون وجود راهبرد مشخص تالش 
براي دستیابی به کارآفرینی در سطح سازمان دور باطل است 

) و الوانی و 2008این موضوع در تحقیق کرنی و همکاران (
رد، )، نیز نشان داده شده است. در کنار راهب1392همکاران (

ویژگی کارکنان و مدیران از نظر شخصیتی و توانمندي مد نظر 
تواند در کنار دیگر عوامل نامبرده به عنوان زیربناي است که می
به ی سازمانی قرار گیرد. نسازي مفهوم کارآفریمدل پیاده

ترین ارکان سازمان کارکنان به عنوان یکی از مهم طورقطع
 که نخواهند بودانمندي قادر بدون داشتن روحیه کارآفرینی و تو

. دحرکت در آوردنبه به سوي سازمانی کارآفرین را سازمان
) نیز این موضوع را 2009)، فان و همکاران (1383مقیمی (

اند. آموزش کارکنان کنونی و در نظر گرفتن مشخص کرده
هاي کارآفرینانه به هنگام جذب نیرو در سازمان شاخص

رفع این مشکل کمک نماید. عوامل  تواند تا حدود زیادي درمی
بیان شده به عنوان عوامل مستقل در شکل داراي بیشترین 

توان ها میثیر بر عوامل دیگر بوده به طوري که با انجام آنأت
تري به مفهوم کارآفرینی سازمانی به صورت اصولی و مطلوب

سیستم مدیریت "پیداست  2دست یافت. همانطور که از شکل 
به عنوان  "هاو روش فرآیند"و  "ساختار سازمانی" ،"اطالعات

باشند. به این معنا که با انجام مراحل خروجی و نتیجه مدل می
 ها بسیار تسهیل خواهد شد.پیشین دستیابی به آن
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