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بررسي عوامل مؤثر بر کارآفريني در سازمانهاي دولتي
)مورد مطالعه :پژوهشگاه صنعت نفت ايران(
2

علی پیراننژاد * ،مهدی افخمی اردکانی

 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2عضو هیئت علمی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)3131/34/42 :

چکیده
اتخاذ رویکردی کارآفرینانه در بخش دولتی در راستای پاسخگویی به انتقادهای وارد بر عملکرد سازمانهای دولتی از جمله دغدغههههای
پیش روی سازمانهای دولتی بهویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان ایران است .برخالف اهمیت این موضهو  ،متأسهاانه
مطالعات معدودی با رویکردی جامعگر در این زمینه انجام گرفته است .پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی به روش تحقیق کمّهی و از نهو
همبستگی است .تحقیق حاضر تالش میکند ابعاد متعدد ماهوم کارآفرینی در بخش دولتی را پیمهایش کنهد .بهدین منوهور  472ناهر از
کارکنان رسمی پژوهشگاه صنعت نات ایران در این تحقیق شرکت کردند .برای گردآوری دادهها ابزار پرسشنامه ،و برای تجزیههوتحلیه
اطالعات آماری ضریب همبستگی ،رگرسیون چندمتغیره و تحلی مسیر بهکار گرفتهه شهد .نتهای نشهان داد بههجهز متغیرههای مشهاغ
تخصصی ،چندگانگی اهداف و ناوذ سیاسهی ،همه متغیرههای دیگهر بهر متغیهر کهارآفرینی در بخهش دولتهی تأثیرگذارنهد و سهه متغیهر
مخاطرهپذیری ،نوآوری و پیشروبودن رابط مثبت و معنادار با عملکرد سازمانهای دولتی دارند .همچنین ،در نهایت پیشهنهادهایی بهرای
تقویت روحی کارآفرینی در سازمانهای دولتی کشور مطرح شده است.

كلیدواژگان
پژوهشگاه صنعت نات ،پیشروبودن ،کارآفرینی دولتی ،مخاطرهپذیری ،نوآوری.

* نویسندة مسئول ،رایانامهpirannejad@ut.ac.ir :
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مقدمه
از دهة  08ميالدي ،ضعف عملکرد سازمانهاي دولتی و عملکرد مطلوب بخش
انتقادهاي فراوانی را به بخ

دولتی مهيا کرد که در پی این ششرای  ،بخش

شاصص و استانداردي مورد توجه منتقدان عملکرد بخ
بخ

صوویشی زمينشة

صوویشی بشه عنشوان

دولتی قرار گرفش  .در چنشين ششرایطی،

دولتی در یدد برآمد با تزریق شاصصهشاي االشد در بخش

صوویشی ،ماننشد توجشه بشه

کارایی ،اثربخشی و یرفهجویی ،به هجمههاي فراوانی از انتقادها و کاستیهایی که در سيستمهشاي
دولتی رواج داش  ،پاسخ دهد ،که سرانجام به شکلگيشري رویکشرد یشا پشارادایم مشدیری
نوین منجشر

دولتشی

ششد(Denhardt & Denhardt,1999, p.67;Edwards et al., 2002, p.1543; Moon, 1999,

 .)p.37در نتيجة این نگرش جدید به بخ

دولتی ،سازمانها و مؤسسات دولتی دریشدد برآمدنشد

در حد امکان کوچک و چابشک ششوند و بخششی از فعاليش هشاي صشود را در قالشد شر هشاي
صووییسازي و برونسپاري به صارج سازمان واگشاار کننشد ،و روحيشة کشارآفرینی را در صشود
نهادینه کنند که در نهای  ،دول هاي کارآفرین ایجاد شد.
بخ

دولتی در ایران نيز در ی دهههاي گاشته از این روند مستثنا نبشود اسش

کسد جایگشاهی مطلشوب از مششروعي

و بشه منوشور

و اعتمشاد عمشومی ،در تشالش بشراي افشزای

اثربخشی ،گامهایی مهم برداشته اس  .براي مثال میتوان بشه سياسش هشاي کلشی ایشل

کشارایی و
قشانون

اساسی اشار کرد که از منور قانونی زمينه را براي چابکسازي سازمانهاي دولتی و تزریق روحيشة
کارآفرینی در بخ

دولتی مهيا ساصته اس  .در این ميان این سؤال مهم مطشر مشیششود کشه چشه

عواملی در تقوی

روحية کارآفرینی در سازمانهاي دولتی کششور مؤثرنشد؟ و چطشور مشیتشوان بشا

نگرشی جامع به مقولة کارآفرینی دولتی پرداص

که در نهای

به حداکثر فواید و حداقل مضشرات
)1. New Public Management (NPM
2. Agile Government
3. Privatization
4. Outsourcing
5. Entrepreneur Governments
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یاف ؟ با مطالعه و آسيدشناسی االد پژوه هشا و تشالشهشاي عملشی در راسشتاي ایجشاد
دولتی کشور ،به این مهم میتوان اذعان کرد که گاهی بیتشوجهی بشه عوامشل مهشم

تحول در بخ

تأثيرگاار بر سازمانهاي دولتشی ،و اتخشاذ رویکشردي سشطحینگشر نسشب

بشه ترييشر و تحشول در

سازمانهاي دولتی ،زمينة دوبار کاريها و ناکامیها در تحقق دولتی چابک و کارآفرین را در کشور
فراهم کرد اس  .بدین منوور پژوه

حاضر تالش میکند عالو بر تأکيشد بشر عوامشل ایشلی در

تحقق دولتی کارآفرین که زمينه سشاز ارتقشاي عملکشرد بخش
کارآفرینی در بخ
تحقق دول

دولتشی اسش  ،مشدلی جشامع دربشارة

دولتی راحی کند تا با شناسایی وضع موجود ،کاستیهاي احتمشالی در مسشير

کارآفرین در کشور شناسایی شود.

مرور مبانی نظري و پیشینة تحقیق
پيشينة بهکارگيري مفهوم کارآفرینی در بخ

دولتی به دهة  08ميالدي زمانی که انتقادهاي وارد بشر

سازمانهاي دولتی در زمينة ضعف عملکرد و کاه

بهشر وري آنهشا بشه اوج صشود رسشيد بشود،

بازمیگردد (مقيمی ،3 0 ،ص ) .این زمان موادف بود با الیهداري بخ
عملکرد و افزای

صوویی در بهبود

بهر وري ،که همين امر زمينة بهکارگيري فنون ،روشهشا و رویشههشاي رایشد در

سازمانهاي یادشد را در بخ

دولتی مهيا کرد ( .)Megginson & Netter, 2001, p.328متعاقد آن

مفاهيمی مانند توجه به کاه

هزینهها ،کوچشکسشازي ،کشارایی ،اثربخششی و کشارآفرینی نيشز بشه

سازمانهاي دولتی رسوخ کرد و تحوالتی را در راستاي چابکی بيشتر آنها زمينهسازي کرد .ششایان
ذکر اس

بخ هاي صوویی و دولتی در اهداف و ارزشهشاي االشد بشا یکشدیگر تفشاوتهشاي

فراوانی دارند (حقشناس و همکاران ،3 01 ،ص  .) -1چشه بسشا در سشازمانهشاي صوویشی،
آنهاس  ،در حالی که سشازمانهشاي دولتشی بشر ارزشهشایی ماننشد

منفع

اقتوادي محور فعالي

عدال

اجتماعی و رفا عمومی تأکيد مشیکننشد

( Mahoney et al., 2009, p.1039; McWilliams et

 .)al., 2006, p.6در چنين شرایطی که سازمانهاي صوویی به دليل عملکرد بهتشر ،مشورد سشتای
عمومی قرار میگيرند و به عنوان معياري براي ارزیابی عملکرد بخ
بخ

دولتی نيز براي کاه

دولتی بهکار گرفته میشوند،

هجمهها و انتقادهاي وارد بر عملکرد صود بهناچار باید از نحوة عمشل
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سازمانهاي صوویی الگوبرداري کند تا تحولی در عملکرد صشوی
صشود را بشازآفرینی کنشد (

ایجشاد کشرد و بشه ایشطال

Wieman, 1993; Schnellenbach, 2007, p.192; Osborne & Gaebler,

.)1992, p.136
بهکارگيري مفهوم کارآفرینی در بخ
میکند ضمن القاي روحية صالقي

دولتی نيز از جملة ایشن الگشوبرداريهاسش

و نوآوري در سازمانهاي دولتی ،وضعي

کشه تشالش

عملکشردي آنهشا را

نيشز بهبشود بخششد ( .)Boyett, 1996, p.38; Sadler, 2000, p.27; Schneider et al., 1995, p.78بشا
توجه به اینکه بخ

دولتی در مقایسه با بخ

صوویی گستردگی و پيچيدگیهاي متعددي دارد،

هر یک از اندیشمندان و یاحدنوران نيز با تمرکز بر بخشی از این حوز  ،مفهوم کارآفرینی دولتی
را تبيين کرد اند (جدول .)3
جدول  .1تعریفهای کارآفرینی دولتی
Zampetakis and
Moustakis, 2007
Kim, 2007
Marcias, 2000

Morris & Joens, 1999

Roberts & King, 1991

معرفی نورها و ر هاي جدید و نوآورانه و اجراي این نورهاي نوآورانه در
فعالي هاي بخ

استفادة توأم با مخا ر از منابع عمومی براي ایجاد ارزش براي افراد
استفادة توأم با مخا ر از منابع عمومی در جه

صلق ارزش براي مردم

فرایند صلق ارزش براي شهروندان از ریق بهر مندي همزمان از امکانات دولتی و
صوویی به منوور کشف و بهر مندي از فری هاي اجتماعی
فرایند معرفی ،ایجاد ،به کارگيري و ترجمة نورهاي نوین و صالقانه در بخ

دولتی و

صدماترسانی عمومی
فرایندي سازمانی اس

Stone, 1992

دولتی

که به کمک آن صالفي  ،مخا ر پایري و پيشگامی در

سيستمهاي دولتی تزریق میشود و زمينه را براي دستيابی به اهداف عمومی مهيا
میکند.

Linden, 1990

جس وجوي هدفمند و منوم ترييرات نوآورانه در سازمانهاي دولتی و فعالي

آنها

همان ور که مشاهد میشود ،هر یک از تعریفهاي بيانشد بر بخشی صاص از سازمانهشاي
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دولتی مانند صروجیهاي سازمانهاي دولتی ،منابع مورد استفاد در سازمانهاي دولتی ،فایشد هشاي
کارآفرینی براي شهروندان و جز آن تمرکز کرد اند که این نشاندهندة گستردگی مفهوم کشارآفرینی
در بخ

دولتی اس  .برصالف اینکه تعریفها و مطالعات متعددي به مقولة کشارآفرینی در بخش

دولتی پرداصتهاند ،متأسفانه تروید روحية کارآفرینی در سازمانهاي دولتی موفقي
اس

زیشادي نداششته

(الشوانی و همکشاران ،3 38 ،ص )7و روحيشة بروکراتيشکبشودن هنشوز بشر ایشن سشازمانهشا

حکمفرماس  .از جمله دالیل این ناکامی را شاید بتوان به اهداف چندگانه ،متعدد و گاهی ايرقابل
دولتی ،تخويص منابع بر اساس معيارهاي برابري و گاهی فشارهاي سياسشی،

انداز گيري در بخ

دشواري شناسایی شهروندان به عنوان مشتریان سازمانهاي دولتی ،پاسخگوبودن بخش
نحوة عملکرد صود در اذهان عمومی ،توجه به صواس

دولتشی بشه

اجتماعی شهروندان برصالف اینکه یشرفة

اقتوادي نداشته باشد و جز آن اشار کرد.
مرور مبانی نوري موجود در حوزة دان
کارآفرینانه در بخ

ادار و حکومش  3نششان مشیدهشد اتخشاذ رویکشردي

دولتی از دو منور کلی مورد توجه اندیشمندان و یاحدنوران این حوز قرار

گرفته اس  .در وهلة اول بخشی از این تحقيقات بر نق

رفتارها و گرای هاي کارآفرینانة مدیران

دولتی به عنوان رهبران سازمانهاي دولتی در تروید روحية کارآفرینی در سازمانهاي متبشو صشود
متمرکز شد اند که به عقيدة این دسته از پژوهششگران ،مشدیران یادششد موظفنشد چششمانشدازهاي
سازمانهاي تح

امر صود را با نگرشی کارآفرینانه تدوین ،یا ایال کنند و در راستاي حمای

روحية کارآفرینی بخ

از

نرمافزاري این تحول را که همان تريير و تحول در رفتارهشا ،نگشرشهشا ،و

آدابورسشوم سشازمانی اسش  ،مشدیری

کننشد (

& Bellone & Goerl, 1992, p.132; Cornwell

.)Perlman, 1990, p.87; Roberts, 1992, p.65; Teske & Schneider, 1994, p.337
تعدادي دیگر از اندیشمندان و یاحدنوران حوزة دان

ادار و حکوم

اعتقاد دارنشد بخش

سخ افزاري گرای داشتن به روحية کارآفرینی در سازمانهاي دولتی نيز صود اهميتشی ویشژ دارد
1. Public Administration
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زیرا ایشان باور دارند این ساصتارهاي سازمانی ،فرایندهاي انجامدادن کار ،وضع قوانين و مقشررات
حمایتگر و جز آن زمينهساز تقوی  ،یا تضعيف روحية کارآفرینی در بخش

دولتشیانشد و بشر ایشن

اساس توجه صود را بيشتر بر ابعادي این چنين متمرکز کرد انشد .در ایشن ميشان ،پيششنهادهایی نيشز
دربارة اتخشاذ رویکشردي کارآفرینانشه در بخش

دولتشی ماننشد کوچشکسشازي و بشرونسشپاري در

سازمانهاي دولتی ،تريير شيو هاي توميمگيشري سشازمانی از حالش

دسشتوري و بروکراتيشک بشه

توميمگيري مشارکتی ،بازمهندسی فرایندهاي و رویههاي انجامدادن کار را مطر میکنند

( Morris

.)& Joens, 1999, p.78; North, 1990, p.76; Llewellyn & Jones, 2003, p.254
با توجه به اینکه پژوه

حاضر تالش میکند کارآفرینی دولتی در سازمانهاي دولتی کششور را

مطالعه کند ،باید برصی پژوه ها در داصل کشور نيز که به ور ویژ بر موضو کشارآفرینی دولتشی
(کارآفرینی در بخ

عمومی) تمرکز کرد اند ،مرور شود .در ادامه به یافتههاي آنها اشار میششود

(جدول ).
جدول  .2پژوهشهای انجامگرفته در حوزة کارآفرینی دولتی در کشور

پژوهشگر /پژوهشگران
مقيمی ( )3 0
حقشناس و همکاران ()3 01

محل انتشار پژوهش

عنوان پژوهش
عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمانهاي
بخ

صدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران

الگوي کارآفرینی سازمانی در بخ

دولتی ایران

یدالهی فارسی و همکاران

بررسی کارآفرینی درونسازمانی در سازمانهاي دولتی:

()3 07

مطالعة موردي در استان صوزستان

الوانی و همکاران ()3 38
کردنائيد و همکاران ( )3 3

کارآفرینی در بخ

عمومی :رویکرد همافزایی

راهکارهاي ساصتاري توسعة کارآفرینی در ایران

مجلة فرهنگ مدیری
فولنامة علوم مدیری

ایران

فولنامة توسعة کارآفرینی
مجلة پژوه هاي مدیری
عمومی
فولنامة توسعة کارآفرینی
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مرور متون نوري بهویژ مطالعاتی که داصشل کششور انجشام گرفتشه اسش  ،همگشی از وضشعي
نامطلوب کارآفرینی در بخ
دولتی را بهشدت تقوی

میکنند که این امر زمينة ضعف عملکردي در بخش

دولتی حکای

کرد اس  .بر این اساس پژوه

جامعنگر ،کارآفرینی در بخ

حاضر در تشالش اسش

بشا رویکشردي

دولتی کشور را بررسی کند .بشدین منوشور بشا مشرور پشژوه هشاي

انجامگرفته ،مدلی جامع از کارآفرینی در بخ

دولتی (شکل  )3کشه کشارآفرینی را از منوشر عوامشل

مدیریتی ،فرهنگی ،محيطی و ساصتاري در سازمانهاي دولتی بررسشی مشیکنشد (،)Kim, 2007, p.1
انتخاب کرد و در مطالعة حاضر بهکار گرفته اس  .همان ور که مالحوه میشود ،مدل شکل  3بشا
رویکردي همهجانبه پدیدة کارآفرینی در بخش

دولتشی را بررسشی مشیکنشد و از سشطحینگشري و

احتماالً دادن دیدي جزءنگر که از جمله آف هاي اساسی عدم تقوی

روحية کارآفرینی در بخش

دولتی کشور اس  ،به دور باشد .بدین منوور مدل مطر شد کارآفرینی در بخ

دولتی را بشا سشه

مفهوم مخا ر پایري ،نوآوري و پيشروبودن مترادف میدانشد .در حقيقش  ،بشر اسشاس چشارچوب
نوري ،زمانی میتوان اذعان کرد روحية کارآفرینی در سازمانهاي دولتی تقوی

میشود که بخش

دولتی  .3مخا ر پایر باشد ،یعنی توانایی صطرکردن را داشته باشد و بتواند در شرایطی که توأم بشا
ابهام اس  ،فعالي

صود را ادامه دهد؛  .نوآور باشد ،بدین معنی که از نورهشاي نشوین و بشدیع در

فعالي هاي صود بهر مند شود و صالقي

و نوآوري را از جمله ارکان ایلی فعالي هشاي صشود بشه

حساب آورد؛  .پيشرو باشد ،بدین معنی که در زمرة پرچمداران و پيشروان در فعالي هشاي صشود
مانند عرضة صدمات نوین ،رویههاي انجامدادن کار ،قوانين کاري بهروز و جز آن باشد.
همچنين ،همان ور که در مدل مشاهد میششود ،چهشار دسشته عوامشل بشه عنشوان پدیشد هشاي
تأثيرگاار بر کارآفرینی در بخ
عواملی اند ،عواملی مانند مشارک

دولتی مورد توجه قرار گرفتهاند کشه هشر یشک صشود ،دربردارنشدة
در توميمگيري ،ارائة پاداشهشایی مبتنشی بشر عملکشرد ،وجشود

استقالل در محي کاري ،و وجود مشاال تخووی را در زمشرة عوامشل مشدیریتی؛ عشواملی ماننشد
وجود اهداف چندگانه ،پاسخگوبودن در قبال جامعه نسب

به عملکرد ،تدوین اهداف عملکردي را

در دستة عوامل فرهنگی؛ ميزان توجه به رسانههاي جمعی ،ميزان نفوذ سياسشی ،الزامشات قشانونی و
رقاب پشایري در بخش

دولتشی را از جملشه عوامشل محيطشی؛ و سلسشلهمراتشد سشازمانی ،ميشزان
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انعطافپایري و رسمي
بخ

در سازمانهاي دولتی را به عنوان عوامل ساصتاري مؤثر بر کشارآفرینی در

دولتی مطالعه و بررسی شد اس  .با توجه به مطالد یادششد و بشا درنورگشرفتن مطالعشات

انجامگرفته که در بخ

مرور متون نوري اشار شد ،فرضيههاي تحقيق به شر ذیل راحی اس :

 .3عوامل مدیریتی بر کارآفرینی دولتی تأثيرگاار اس .
 .3.3مشارک

در توميمگيري بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب

 . .3پاداش مبتی بر عملکرد بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب

دارد.
دارد.

 . .3وجود استقالل در محي هاي کاري بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب
 . .3وجود مشاال تخووی بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب

دارد.

دارد.

 .عوامل فرهنگی بر کارآفرینی دولتی تأثيرگاار اس .
 .3.چندگانگی اهداف در سازمانهاي دولتی بر کارآفرینی دولتی تأثير منفی دارد.
دارد.

.

 .پاسخگویی بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب

.

 .وجود اهداف عملکردي بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب

دارد.

 .عوامل محيطی بر کارآفرینی دولتی تأثيرگاار اس .
دارد.

 .3.توجه به رسانهها بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب
.

 .نفوذ سياسی بر کارآفرینی دولتی تأثير منفی دارد.

.

 .الزامات قانونی بر کارآفرینی دولتی تأثير منفی دارد.

.

 .رقاب پایري بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب

دارد.

 .عوامل ساصتاري بر کارآفرینی دولتی تأثيرگاار اس .
 .3.سلسله مراتد بر کارآفرینی دولتی تأثير منفی دارد.
.
.

 .انعطافپایري بر کارآفرینی دولتی تأثير مثب
 .رسمي

دارد.

بر کارآفرینی دولتی تأثير منفی دارد.

 .کارآفرینی دولتی بر عملکرد سازمانهاي دولتی تأثيرگاار اس .
 .3.مخا ر پایري بر عملکرد سازمانهاي دولتی تأثير مثب

دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر كارآفرینی در سازمانهاي دولتی )مورد مطالعه :پژوهشگاه صنعت نفت ایران(

.

 .نوآوري بر عملکرد سازمانهاي دولتی تأثير مثب

.

 .پيشروبودن بر عملکرد سازمانهاي دولتی تأثير مثب
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دارد.
دارد.
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

شکل  .1مدل جامع کارآفرینی دولتی ()Kim, 2007

روش تحقیق
تحقيق حاضر از حيث هدف ،کاربردي و از حيث نحوة گردآوري داد ها از نو تحقيقات تویيفی
(ايرآزمایشی) و از شاصة همبستگی اس  .محققان قود دارند رابطة ابعاد مدل را بشا کشارآفرینی و
عملکرد بررسی کنند.
در این تحقيق عوامل مدیریتی ،عوامل فرهنگی ،عوامل ساصتاري و عوامشل محيطشی بشه عنشوان
متريرهاي مستقل و متريرهاي کارآفرینی و عملکرد به عنوان مترير وابسته در نور گرفته شد اند.
جامعة آماري تحقيق شامل کارکنان رسمی پژوهششگا یشنع

نفش

( 1 8نفشر) بشود اسش .

نمونهگيري به روش توادفی ساد انجام گرفته اس  .حجم نمونة آمشاري بشر اسشاس فرمشول زیشر
حدود  338نفر برآورد شد اس .
نهای  8 ،پرسشنامة کامل به دس

درید بيشتر از حجم نمونه پرسشنامه پخ
آمد.

شد اسش  .در
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166

6/ 5
2

6/60

6/ 5
056

2

1/60

6/ 5

6/ 5

2

056
2

1/60

2

2

از ميان  8نفر 3 ،درید کمتر از  8سال 7 ،درید بين  8تا  3سال،

درید بشين 8

تا  3سال ،و  7درید بيشتر از  8سال سن داشتند 3 .درید نمونه مشدر دکتشري،
مدر

دریشد

کارشناسی ارشد 8 ،درید مدر کارشناسی 0 ،درید مدر کاردانی ،و درید مشدر

دیپلم داشتند .همچنين ،از نور جنسي ،

درید (  03نفر) مرد و  7درید (  7نفر) زن بودند.

ابزار گردآوري دادهها و روایی و پایایی آن
ابزار ایلی گردآوري داد ها پرسشنامه اس  .بدین منوور بشا نشرمافشزار  SPSSنسشخة  ،33مقياسشی
براي متريرهاي پژوه

راحی شد .شایان ذکر اس

در راحی همة مقياسها و بومیسازي آنها

با شرای کشور ،مقياسهاي استاندارد بهکار گرفته شد اس  .در این تحقيق جه
مدیریتی ،فرهنگی ،ساصتاري و محيطی ،مقياس کيم ( ) 887و براي سنج

سنج

عوامشل

کشارآفرینی سشازمانی،

پرسشنامة کوین و اسلوین ( )3338بهکار گرفته شد اس .
به منوور بررسی پایایی پرسشنامه ،ضرید آلفاي کرونباخ پرسشنامه به شر جدول به دس
آمد.
جدول  .3نتایج پایایی متغيرهای مدل تحقيق

متغير

عوامل مدیریتی

عوامل فرهنگی عوامل ساختاری عوامل محيطی کارآفرینی عملکرد

ضرید آلفاي کرونباخ

8/0

8/0

8/07

8/08

8/0

تعداد سؤالها

3

38

33

37

3

همچنين ،جه
براي سنج

8/03

آزمون روایی سؤالها اعتبار محتوا و از نو اعتبار یوري بشهکشار گرفتشه ششد.

اعتبار یوري پرسشنامه ،نورهاي متخووان ،استادان دانشگاهی و کارشناسان صبشر

بهکار گرفته شد .در این مرحله با مواحبههاي مختلف و کسد نورهاي افراد یادششد  ،ایشالحات
الزم اعمال شد و بدین ترتيد ا مينان حایل شد پرسشنامه همان صويوة مورد نوشر محققشان را
میسنجد.
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جه

سنج

اعتبار ساز تحليل عاملی 3بهکار گرفته شد .تحليل عاملی فنی آماري اس

که در

اکثر علوم انسانی کاربرد فراوانشی دارد .در حقيقش  ،تحليشل عشاملی در ششاصههشایی کشه در آنهشا
پرسشنامه و آزمون بهکار گرفته میشود و متريرها از نو مکنون میباشد ،الزم و ضروري اس  .در
این تحقيق با فن تحليل عاملی اکتشافی مرتبشة اول و روش اسشتخراج مؤلفشة ایشلی بشا چشرص
واریماکس ،عوامل ابتشدایی ایشن متريرهشا اسشتخراج ششد .در ایشن پرسششنامه  38سشؤال بشه دليشل
نامناسدبودن جایگا در ساصتار عاملی بهدس آمد و کمبودن بارهاي عاملی از روند تحليل حاف
شدند .در نهای  ،پرسشنامهاي با  0سؤال (با احتساب چهار سؤال جهش

سشنج

عملکشرد) بشر

اساس يف پندگزینهاي ليکرت از  3به معناي بسيار مخالفم ،تا به معناي بسشيار مشوافقم تنوشيم
شد .براي عاملبندي این متريرها بر اساس داد هاي استخراجشد از  8پرسشنامه ،چند بار تحليل
عاملی اجرا شد که صروجیهاي آن به شر جدول اس

.

جدول  .4نتایج تحليل عاملی اکتشافی دادهها

عوامل مدیریتی عوامل فرهنگی عوامل ساختاری عوامل محيطی
تعداد مترير
آزمون

KMO

آزمون بارتل
عدد اشتراکات

3

3

8 /737

8 /7 1

8 /0

8/888

8/888

8/888

8/888

همگی بزرگتر از

همگی بزرگتر

همگی بزرگتر

همگی بزرگتر

همگی بزرگتر

از 8/ 07

از 8/ 8

از 8/ 30

8/ 80

از

38

کارآفرینی

8/

3

38

8 /713

8 /013
8/888

تعداد عاملهاي تعيينشد
کل واریانس تبيينشد
تعداد متريرهاي حافی

 17/0درید

 78/3درید

 1 /0درید

 1 /3درید

 18/3درید

3

1. Factor Analysis
2. First-order exploratory factor analysis
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آزمون  3KMOکه شاصص کفای

کشه مقشادیر همبسشتگی

نمونه صواند میشود ،شاصوی اس

مشاهد شد را با مقادیر همبستگی جزیی مقایسه میکند .مقدار کوچک  KMOنشاندهندة آن اسش
که همبستگی بين زوجمتريرها نمیتواند توس متريرهاي دیگر تبيين شود .سرنی و کيسشر معتقدنشد
وقتی مقدار  KMOبزرگتر از  8/1باشد ،بهراحتی میتوان تحليل عاملی انجام داد .بشق آنچشه گفتشه
شد ،عدد آزمون  KMOباید بزرگتر از  8/1باشد ،و سطح معناداري آزمون بارتل

نيشز بایشد کمتشر از

 8/8باشد.
از رف دیگر ،جدول اشتراکات نشاندهندة مناسدبودن سؤالهاي این حوز در فراینشد تحليشل
عاملی اس  .شایان ذکر اس

اگر عدد اشتراکات حداقل برابر با  8/باشد ،تأیيد میشود .جدول کل

واریانس تبيينشد نيز نشان میدهد متريرهاي موجود میتوانند به چند عامشل تبشدیل ششوند و ایشن
مشیدهنشد و نششاندهنشدة روایشی

عاملها چند درید از واریانس حوزة مورد نور را تبيين و پوش
سؤالها نيز میباشند (بزرگتر از .)8/1
روشهاي تحلیل دادهها و یافتههاي پژوهش

به منوور آزمون فرضيهها ،ابتدا آزمشون همبسشتگی رتبشهاي اسشپيرمن ،جهش

سشنج

همبسشتگی

متريرها اجرا شد .سپس ،رابطة بين متريرهشاي مسشتقل و وابسشته پشژوه  ،بشا بشهکشارگيري روش
رگرسيون چندمترير و تحليل مسير بررسی شد.
ادامة جدول  .5ضرایب همبستگی اسپيرمن ميان متغيرهای مستقل پژوهش با کارآفرینی دولتی

ميزان همبستگی

سطح معناداری

متغير مستقل

عوامل

در توميمگيري

8/13

8/888

پاداش مبتنی بر عملکرد

8/3

8/3

8/ 71

8/888

مشارک
مدیریتی

استقالل

1. Kaiser – Meyer – Olkin
2. Cerney & Kaiser
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ادامة جدول  .5ضرایب همبستگی اسپيرمن ميان متغيرهای مستقل پژوهش با کارآفرینی دولتی

عوامل

متغير مستقل

ميزان همبستگی

سطح معناداری

مشاال تخووی

8/1 7

8/888

چندگانگی اهداف

-8/

8/83

پاسخگویی

8/ 31

8/833

اهداف عملکردي

8/ 73

8/888

توجه رسانهها

8/170

8/888

نفوذ سياسی

-8/ 7

8/838

الزامات قانونی

-8/ 7

8/838

رقاب پایري

8/1 3

8/888

سلسلهمراتد

-8/ 1

8/838

انعطافپایري

8/

8/888

-8/ 0

8/83

فرهنگی

محيطی

ساصتاري

رسمي

همان ور که در جدول مشاهد میشود ،همبستگی ميان همة متريرها با کارآفرینی در سشطح
ا مينان  3درید معنادار اس .
به منوور تحليل ا العات ابتدا مدل رگرسيون چندگانه اجرا شد ،سپس ،متريرهشایی کشه رابطشة
معنادار با مترير وابسته نداشتند ،حاف شدند و به دنبال آن تحليشل مسشير انجشام گرفش  .در روش
رگرسيون چندگانه ،تأثير همزمان چندین مترير بر مترير وابسته سنجيد میششود .نتشاید رگرسشيون
چندگانه در جدولهاي  1و  7نشان داد شد اس .
جدول  .6نتایج تحليل واریانس

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیلشده

سطح معناداری

6/776

6/756

6/746

6/666

همان ور که در جدول  1مشاهد میشود ،سطح معناداري برابر یفر اس
مدل رگرسيون توانسته اس

که نششان مشیدهشد

ترييرات مترير وابسته را توضيح دهد .ضرید تعدیل تعيينشد نششان

میدهد  7درید از ترييرات مترير وابسته ،قابل استناد به ترييرات متريرهاي مستقل اس .
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جدول  .7نتایج آزمون رگرسيون چندگانه

ضرایب

ضرایب

سطح

رگرسيون

استانداردشده

معناداری

8/11

-

8/888

در توميمگيري

8/3 1

8/371

8/883

80

پاداش مبتنی بر عملکرد

8/3

8/3

8/881

/771

استقالل

8/ 7

8/ 18

8/888

/377

مشاال تخووی

8/807

8/80

8/ 7

8/ 11

چندگانگی اهداف

-8/833

-8/83

8/0 1

-8/ 87

پاسخگویی

8/333

8/3

8/880

/1

اهداف عملکردي

8/3

8/3 7

8/883

/381

توجه رسانهها

8/ 3

8/ 3

8/888

/3

نفوذ سياسی

-8/31

-8/311

8/ 1

-8/3 7

الزامات قانونی

-8/330

-8/3 1

8/8 7

- /7 7

رقاب پایري

8/ 87

8/ 3

8/888

سلسلهمراتد

-8/

-8/ 33

8/88

انعطافپایري

8/37

8/331

8/887

-8/83

-8/3

8/8 3

متغير مستقل

عوامل

مقدار ثاب
مشارک
مدیریتی

فرهنگی

محيطی

ساصتاري

رسمي

آمارة آزمون
/81

1

/

1

/

- /771
71

/
/

-

با توجه به جدول  ،7بهجز متريرهاي مشاال تخووی ،چندگانگی اهداف و نفوذ سياسی (کشه
سطح معناداري آنها بيشتر از درید اس ) ،همة متريرهاي دیگر بر مترير کارآفرینی تأثيرگاارند.
به عبارت دیگر ،رابطة صطی بين این متريرها و مترير وابسته وجشود دارد .بنشابراین ،بایشد ایشن سشه
مترير را از معادلة رگرسيون صارج کرد.
براي مقایسة اثر متريرهاي مدل بر مترير وابسته ،ضراید استانداردشد بهکشار گرفتشه مشیششود.
ستون ضراید استانداردشد نشان میدهد مترير توجه رسانهها بيشترین تأثير ،و رسشمي

کمتشرین

تأثير را بر کارآفرینی دارد.
همچنين ،جه

سنج

تأثير متريرهاي مستقل و ابعاد کشارآفرینی بشر عملکشرد ،تحليشل مسشير
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انجام گرف  .تحليل مسير فنی براي بررسی ارتباط و وابستگی ميان متريرها اس  .در تحليل مسير،
انوا فنون رگرسيون چندگانه ،تحليشل عشاملی ،همبسشتگی چنشدمترير و تحليشلهشاي واریشانس و
کوواریانس چندگانه بهکار گرفته میشود .از آنجا که تحليل مسير روشهشاي مبتنشی بشر رگرسشيون
چندگانه را بهکار میگيرد ،میتواند به عنوان نوعی مدل معادالت ساصتاري محسوب ششود .تحليشل
مسير بيان مىکند کشدام مسشير مهشمتشر ،یشا معنشادارتر اسش  .ضشراید مسشير بشر اسشاس ضشرید
استانداردشدة رگرسيون محاسبه مىشود .یک مترير به یشورت تشابعى از متريرهشاي دیگشر فشر
مىشود و مدل رگرسيونى آن ترسيم مىشود.
همان ور که مشخص اس  ،الزامات قانونی بيشترین تأثير ،و پاداش مبتنی بر عملکرد کمتشرین
تأثير را بر مخا ر پایري دارند .همچنين ،توجه رسشانه بيششترین تشأثير مسشتقيم را بشر نشوآوري ،و
پاسخگویی کمترین تأثير را بر آن داششته اسش  .در نهایش  ،رقابش پشایري بيششترین تشأثير را بشر
پيشروبودن و رسمي

کمترین تأثير را بر آن داشته اس .

سه مترير مخا ر پایري ،نوآوري و پيشروبودن با عملکرد رابطة مثب

و معنادار دارند و متريشر

نوآوري (با ضرید  )8/ 7بيشترین تأثير را بر عملکرد دارد.
0/16
0/29
0/26

0/08
0/40
0/22

0/43
0/24
0/28

0/30
0/12
0/54

0/36

0/49
0/68
0/57

0/45
0/77
0/20

0/57

-0/86
-0/24
-0/28

0/32

0/22
0/18
0/77

-0/17
-0/19
-0/40

0/57
0/50
0/55

-0/14
-0/27
-0/08

شکل  .2تحليل مسير
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نتیجهگیري و پیشنهادها
این پژوه

رواب بين عوامل مدیریتی ،فرهنگی ،محيطی و ساصتاري تأثيرگاار بشر کشارآفرینی در

سازمانهاي دولتی را مطالعه کرد اس  .یافتههاي این پژوه
ابعاد مورد بررسی در مدل جامع عواملی مانند مشارک

بق جدول  ،0نشان میدهشد ميشان

در توميمگيري ،ارائة پاداشهاي مبتنی بشر

عملکرد ،وجود استقالل در محي کاري در زمرة عوامل مدیریتی؛ عواملی ماننشد پاسشخگوبشودن در
قبال جامعه نسب

به عملکرد ،تدوین اهداف عملکردي در دستة عوامل فرهنگی؛ ميشزان توجشه بشه

رسانههاي جمعی ،الزامات قشانونی و رقابش پشایري در بخش
سلسلهمراتد سازمانی ،ميزان انعطافپایري و رسمي
ساصتاري مؤثر بر کارآفرینی در بخ

دولتشی از جملشه عوامشل محيطشی؛

در سشازمانهشاي دولتشی بشه عنشوان عوامشل

دولتی میباشند و بشين ایشن عوامشل و کشارآفرینی در بخش

دولتی رابطة معنادار وجود دارد.
جدول  .8نتایج آزمون فرضيههای پژوهش

عوامل

فرضيهها
مشارک

مدیریتی

در توميم

پاسخگویی

ساصتاري

کارآفرینی

رقاب پایري
سلسلهمراتد

کارآفرینی دولتی
کارآفرینی دولتی

انعطافپایري
رسمي

کارآفرینی دولتی
کارآفرینی دولتی

پيشروبودن

8/888

/377

تأیيد فرضيه

کارآفرینی دولتی

توجه رسانهها
نفوذ سياسی
الزامات قانونی

نوآوري

8/881

/771

تأیيد فرضيه

کارآفرینی دولتی
کارآفرینی دولتی

کارآفرینی دولتی
کارآفرینی دولتی
کارآفرینی دولتی

ریسکپایري

8/883

80

/

تأیيد فرضيه

8/ 7
8/0 1
8/880

کارآفرینی دولتی

اهداف عملکردي
محيطی

کارآفرینی دولتی

کارآفرینی دولتی

مشاال تخووی
چندگانگی اهداف
فرهنگی

کارآفرینی دولتی

پاداش مبتنی بر عملکرد
استقالل

سطح معناداری

عملکرد سازمانهاي دولتی
عملکرد سازمانهاي دولتی
عملکرد سازمانهاي دولتی

آمارة آزمون

نتيجة آزمون

8/ 11
-8/ 87
/1

رد فرضيه
رد فرضيه
تأیيد فرضيه

8/883

/381

تأیيد فرضيه

8/888
8/ 1
8/8 7
8/888
8/88
8/887
8/8 3
8/831

/3

1
-8/3 7
- /7 7
/ 1
- /771
/ 71
- /
/1 3

تأیيد فرضيه
رد فرضيه
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه

8/880

1

/

تأیيد فرضيه

/

تأیيد فرضيه

8/83

8
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از بين فرضيههشاي تحقيشق ،فرضشيههشاي  -3 ،3-و  -رد ششدند .یعنشی عوامشل مششاال
تخووی ،چندگانگی اهداف و نفوذ سياسی بر کارآفرینی در سازمانهاي دولتشی در نمونشة آمشاري
مورد تأثير معنادار ندارد .از رفی ،ابعاد کارآفرینی دولتی (مخا ر پایري ،نوآوري ،پيشروبودن) بشر
عملکرد کارکنان در پژوهشگا مورد مطالعه ،تأثير معنادار دارند.
عوامل مدیریتی

(جدول  ،)0مشارک

در توميمگيشري ،ارائشة

همان ور که از نتاید پژوه

پاداش مبتنی بر عملکرد و استقالل کاري در سازمانهاي دولتی بر افزای

روحية کارآفرینی در این

سازمانها تأثير مثب

حاضر مشخص اس

و معنادار دارد .ایشن بشدان معناسش

کشه تقویش

روحيشة کشارآفرینی نيازمنشد

تحوالتی اساسی در سازمانهاي دولتی کشور در زمينة نحوة ارزیابی عملکرد ،و تريير رویکردهشاي
راید در توميمگيريها از الگوي سشنتی و دسشتوري بشه الگشوي توشميمگيشري مششارکتی اسش .
همچنين ،در این ميان کارکنان سازمانهاي دولتی به مدد فناوريهاي نوین امروزي توانمنشديهشا و
سطح تحويالت و در کالمی ساد تر از بلوغ کاري باالتري در مقایسه با قششر کارکنشان دهشههشاي
گاشته دارند که زمينة تفویض اصتيار و دادن استقالل بيشتر در محي هاي کاري را در سازمانهشاي
دولتی به منوور تقوی

روحية کارآفرینی در این سازمانها می لبد .در حشالی کشه متأسشفانه تفکشر

االد در ميان مدیران دولتی و الگوي مدیریتی ایشان بيشتر متناسشد بشا قششر کارکنشان دهشههشاي
گاشته اس

که یکی از موانع تقوی

روحية کارآفرینی دولتی در ميان سازمانهشاي دولتشی کششور

اس .
عوامل فرهنگی

در عوامل مرتب با بعد فرهنگی کارآفرینی دولتی ،همان ور که مششاهد مشیششود ،پاسشخگویی و
فعاليشش کششردن در محششي سرشششار از شششفافي

و بششدون ابهششام و تعریششف اهششداف عملکششردي و

هدفگااريهاي مناسد از جمله عواملیاند که بر تقوی
به ور مثب

روحية کارآفرینی در سازمانهاي دولتشی

و معنادار تأثيرگاارنشد .از جملشه دالیلشی ایشن یافتشه ایشن اسش

کشه االشد کارکنشان

سازمانهاي دولتی کشور بشه نشوعی از نبشود روحيشة پاسشخگویی و نبشود ششفافي  ،نبشود سيسشتم
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هدفگااري منطقی و دقيق در سازمانهاي دولتی گالیه دارند و این دالیل را به عنوان عواملی سد
و توسعة روحية کارآفرینی در سازمانهاي دولتی برمیشمارند.

را تقوی

عوامل محیطی

نتاید پژوه

حاضر حاکی از آن اس

رسانهها و رقاب پایري تأثير مثب
روحية کارآفرینی در بخ

که در عوامل محيطی مرتب با کارآفرینی دولتی ،توجشه بشه

و معنادار ،و الزامات قانونی تشأثير منفشی و معنشادار بشر تقویش

دولتی داشتهاند .این بدان معناس

که سازمانهاي دولتی بشا تمرکشز بشر

رسانهها میتوانند از ا العات بهروز و دقيق در ارتباط با مسشائل گونشاگون محشي پيرامشون صشود
برصوردار شوند و امکان شکار فری ها و بروز صالقي

و نوآوري در عرضة صدمات بهروزتشر و

متناسدتر با نيازهاي شهروندان را فراهم کنند .از سوي دیگر ،داشتن روحية رقاب پایري در ميشان
سازمانهاي دولتی نيز از عواملی دیگري اس

که روحية کارآفرینی دولتی را تقوی

میکنشد .زیشرا

سازمانهاي دولتی به دليل اینکه از بودجة دولتی براي تأمين مالی بهر مندند ،بر صالف سازمانهاي
صوویی ،نياز به رقاب

بخ

با سشازمانهشاي دیگشر بشراي پيششتازبودن در عرضشة صشدمات بشه

شهروندان را در صود احساس نمیکنند در حالی که بنا به یافتههاي پشژوه
دولتی نيز به منوور تقوی
برصورد با سازمانهاي بخ

روحية صالقي

حاضشر سشازمانهشاي

و نوآوري نيازمند تزریق حس رقاب پایري نه تنهشا در

صوویی ،بلکه در مقایسه با سشازمانهشاي دیگشر دولتشی بشه منوشور

عرضة صدمات به شهروندان میباشند.
از یافتههاي دیگر تحقيق حاضر میتوان به تأثير منفی قشوانين و رویشههشاي قشانونی در تقویش
روحية کارآفرینی در سازمانهاي دولتی اشار کرد .بر اساس این یافته وجود قشوانين و رویشههشاي
متعدد ،زمينه را براي تضعيف روحية صالقي
گاش

و نوآوري در سازمانها دولتی فراهم کرد اس

و با

زمان نيروي انسانی موجود در سازمان را موظف به اجراي یشرفاً ایشن قشوانين و رویشههشا

میکند و روحية کارآفرینی را تا حد امکان در این سازمانها تضشعيف مشیکنشد .بشر همشين اسشاس
تویيه میشود سازمانهاي دولتی در قوانين و رویههاي موجود صشود در راسشتاي تقویش
صالقي

و نوآوري در سازمان صود بازنگري کلی کنند.

روحيشة
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عوامل ساختاري

در بخ

دیگري از یافتههاي تحقيق به تأثير منفی سلسشلهمراتشد و رسشمي

کارآفرینی در سازمانهاي دولتی اشار شد اس
شد اسش

که این یافته بارها در پژوه هاي گوناگون تأکيد

( .)Thynne & Wettenhall, 2004, p.613زیشرا تأکيشد بشي

سازمانی ،رسمي
به شکلی در جه

بشر تقویش

روحيشة

از حشد بشر سلسشلهمراتشد

و پایبندي به ایول صشک و ايرمنعطف در سازمانها ،جو موجود در سازمان را
صالقي سوزي هشدای

مشیکنشد و مشانع بشروز صالقيش

سازمانهاي دولتی میشود .در حالی که بخ
معنادار انعطافپایري در تقوی

دیگري از یافتههاي این پژوه

و نورهشاي نشوین در
بشر نقش

مثبش

و

روحية کارآفرینی در سشازمانهشاي دولتشی تأکيشد مشیکنشد .زیشرا

همان ور که در متون نوري مربوط به مباحث کارآفرینی نيشز اششار ششد اسش  ،هشر ميشزان کشه
سازمانها تمهيداتی در زمينة آرام
فراهم کنند ،زمينة بروز صالقي

کارکنان ،ایجاد جوي دوستانه و مبتنی بشر تعشامالت اجتمشاعی
و نوآوري در این سازمانها در مقایسه با سازمانهایی کشه قشوانين

صشک و بیرو دارند و به کارکنان صود به عنوان چرخدند هاي سازمانی مینگرند ،بيشتر صواهد
بود.
با انجامدادن این مطالعه دریدد توسعة یک مدل جامع نوري براي کارآفرینی دولتشی در سشطح
سازمانی بودیم .این مطالعه نشان داد کارآفرینی دولتی شکل کامالً جدیدي از کشارآفرینی نيسش
ایولی مشابه با کارآفرینی در بخ
سازمانهاي صوویی دارند ،از جه

و

صوویی دارد .اگرچه سازمانهاي دولتی هشویتی متفشاوت بشا
اقدامات کارآفرینی ،تمهيدات و رویکرد نوري صایشی نيشاز

نيس .
در راستاي تأیيد نتاید ایشن تحقيشق کشيم ( ) 887نيشز نششان داد تعریشفهشا و ابعشاد زیربنشایی
کارآفرینی دولتی مشابه با کارآفرینی صوویی اسش  .اکثشر سشازمانهشاي دولتشی از فریش هشاي
کارآفرینی و نق

آن در بهبود عملکرد و افزای

بهر وري و عرضة صدمات بهتشر کشامالً آگاهنشد.

نتاید این تحقيق نشان میدهد سازمانها باید سه بعد کارآفرینی دولتی را بپایرند و بهویژ بشر بعشد
نوآوري تأکيد بيشتري داشته باشد ،زیرا نتاید نشان میدهد این بعد تأثير قويتري بر عملکرد دارد.
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هميشششه دامنششهاي از محششدودی هششا و مشششکالت بششراي پششایرش فعالي ش هششاي کارآفرینانششه در
سازمانهاي دولتی وجود دارد ،اما این سازمانها بهجشاي اینکشه راهبردهشاي منبشعمحشور را بشهکشار
گيرند ،باید توجهی ویژ به فعالي هاي کارآفرینانه بر اساس راهبردهاي فری محور داشته باششند.
بنابراین ،سازمانها باید نورهاي جدید کارکنان را ارج نهند و فری هاي نوآورانشه را هشدر ندهنشد
که حمای

که این امر نيازمند سازوکارهایی براي اجراس

راهبردهاي کارآفرینانه را می لبد.

پيشنهاد میشود در آیند تحقيقات بيشتري در زمينة کارآفرینی دولتی انجام گيرد زیرا نتاید این
پژوه

منحور به پژوهشگا ینع

نفش

اسش

و قابشل تعمشيم بشه کشارآفرینی دولتشی بشه کشل

سازمانهاي ایرانی نيسش  .همچنشين ،پيششنهاد مشیششود محققشان ابعشاد مشدل حاضشر را در سشایر
سازمانهاي دولتی با نرمافزارهاي دیگري مانند  LISREL ،AMOSانداز گيري ،و رواب علّشی بشين
متريرها را محاسبه کنند.
ممکن اس
تأثير مثب

ایول کارآفرینانه هميشه به افزای

سطح عملکرد در سازمانها منجشر نششود ،امشا

و بسزایی بر جنبههاي مختلف عملکرد دارد .در پایان ،میتوان گف

سازمانهاي دولتشی

باید مکان و زمانی صاص را به فعالي هاي کارآفرینی ،توسعة ایول و فریش هشاي کشارآفرینی و
تشویق کارمندان در این راستا تخويص دهند.
در انتها ،شایان ذکر اس

بعضی شاصصها و ابعشاد مطشر ششد در پشژوه

حاضشر ،تشأثيري

قويتر بر کارآفرینی دارند که باید به آنها در سازمان توجهی ویژ شود ،ضمن آنکه باید تحقيقات
بيشتري دربارة متريرهاي دیگر مؤثر بر کارآفرینی انجام گيرد.
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