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 Purpose: This research has presented a model for evaluating the 
entrepreneurial behavior of public sector managers. This research is 

applied in terms of purpose and exploratory in terms of mixed data 

collection method. 

Materials and Methods: In the qualitative phase, interviews with 10 

people were used in a non-arbitrary (targeted) way and the snowball 

method was used to achieve theoretical saturation and to screen the 

findings from 30 people using a judgment method to reach a consensus. In 

the quantitative phase of the research, 1006 managers of government 

agencies in Golestan province and the size of the statistical sample were 

estimated to be 278 using the Karjesi and Morgan table. The sampling 

method at this stage was carried out by a simple random method in such a 

way that managers were divided into three levels: top manager, middle 
manager and lower level manager and the sample was selected from among 

them. 

Findings: The results of exploratory factor analysis showed that the 

structure of the management system, the existence of innovation and 

creativity space, strategic vision and effective communication were 

identified as the main dimensions and these dimensions were confirmed 

using confirmatory factor analysis. The results of the evaluation of the 

current state of the components and dimensions showed that the structure 

of the management system, the existence of innovation and creativity, 

strategic vision and effective communication are more than the average 

level and are at a suitable level. Prioritization and causal relationships 
showed that among the sub-factors of networking in the organization 

(influential), feedback systems (influential), environmental feedback 

(influential), expansion and use of interpersonal relationships (influential), 

freedom in projecting innovative ideas (effective), encouragement And 

encouraging ideas (effective), implementing new ideas (effective), 

flexibility to environmental changes (effective), taking advantage of 

opportunities (effective), vision in the organization (effective) is in the first 

to tenth priority. 

Conclusion: Finally, the neural network model with the specification of 

the number of input membership function of three functions, and the 

triangular function with the output of the fixed membership function, grid 

partition regularization method and with the number of repetitions of 50 
Epochs and the optimal hybrid training method and Mamdani fuzzy system 

has a suitable system for All dimensions have been. 
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 دهیچک
 مدیران کارآفرینانه رفتار ارزیابی مدل ارائه به پژوهش این: دفه

 از و کاربردی هدف لحاظ از تحقیق این. است پرداخته دولتی بخش
 .باشدمی اکتشافی نوع از آمیخته هاداده گردآوری روش نظر
 شیوه به نفر 10 با مصاحبه از کیفی مرحله در :ها روش و مواد

 نظری اشباع به حصول برای برفی گلوله روش و( هدفمند) غیرتصافی
 رسیدن برای قضاوتی روش به نفر 30 از هایافته گریغربال برای و
 ایهدستگاه مدیران از تحقیق، کمی مرحله در. شد استفاده اجماع به

 با آماری نمونه حجم و نفر 1006 تعداد به گلستان استان دولتی
 برآورد نفر 278 تعداد به مورگان و کرجسی جدول از استفاده
 ساده تصادفی روش به مرحله این در گیرینمونه روش. گردید

 عالی، مدیر سطح سه در مدیران که صورت بدین پذیرفت صورت
 ونهنم آنها بین از و شده تقسیم ترپایین سطوح مدیر و میانی مدیر

 .گردید انتخاب
 ظامن ساختار که داد نشان اکتشافی عاملی تحلیل نتایج :ها یافته

 و استراتژیک اندازچشم خالقیت، و نوآوری فضای وجود مدیریت،
 با عاداب این و شدند شناسایی اصلی ابعاد عنوانبه اثربخش ارتباطات

 ارزیابی جنتای. گرفت قرار تأیید مورد تأییدی عاملی تحلیل از استفاده
 مدیریت، نظام ساختار که داد نشان ابعاد و هامؤلفه موجود وضعیت

 ارتباطات و استراتژیک اندازچشم خالقیت، و نوآوری فضای وجود
 رارق مناسبی سطح در و باشندمی متوسط سطح از بیشتر اثربخش

 فرعی عوامل بین در داد نشان علّی روابط و بندیاولویت. دارند
 ،(اثرگذار) بازخور سیستمهای ،(اثرگذار) سازمان در سازیشبکه

 بین روابط از استفاده و گسترش ،(اثرگذار) محیطی بازخورهای
 تشویق ،(اثرپذیر) نوآورانه هایایده طرح در آزادی ،(اثرگذار) فردی

 ،(اثرگذار) جدید هایایده اجرای ،(اثرپذیر) پردازیایده به ترغیب و
 از یبرداربهره ،(اثرگذار) محیطی تغییرات برابر در پذیریانعطاف

 اول دراولویت( اثرگذار) سازمان در اندازچشم ،(اثرگذار) هافرصت
  .دارد قرار دهم تا

 ابعت تعداد مشخصات با عصبی شبکه مدل نهایت در :گیری نتیجه
 ثابت، عضویت تابع خروجی با مثلثی تابع و تابع، سه ورودی عضویت

 Epochs 50 تکرار تعداد با و پارتیشن گرید سازیقاعده روش

 دارای ممدانی فازی سیستم با و هیبریدی آموزش بهینه روش و
 .است بوده ابعاد تمامی برای مناسب سیستم

 
 یدلف -دولتی بخش مدیران -کارآفرینانه رفتار: کلیدی واژگان

 عصبی فازی هوشمند رویکرد -(ANP) ایشبکه تحلیل -فازی
 

 24/10/1400: دریافت تاریخ
 01/02/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولroohalla.samiee@gmail.com 

 مقدمه
 قوی، پشتکار و اراده جدید، هایایده دارای است فردی کارآفرین

 خالقیت، او اصلی که ویژگی... و سازیتیم و سازماندهی هایمهارت
 موجود بازارهای خالء کارآفرینان. است پذیریریسک و نوآوری

 دارند، را جدید هایبازار گسترش و توان شناخت بینند،می را
اید ب البته. کنندمی بهینه یاستفاده آنها از و شناسایی را هافرصت
 دجدی شغلی هایفرصت ایجاد به تنها کارآفرینان که داشت توجه

 ستد الزم، و فرهنگ تحرك تفکر، ساختار، با بلکه پردازندنمی
 دانیاآب رفیع بنای کهن هایویرانه دل از تا زنندمی خالق تخریب به
 و شدر شکل به سازمان، هایفعالیت . نتایجرا برافرازند پیشرفت و

 .است سازمان کارآفرینی هر هایفعالیت نتایج که است سوددهی
سوددهی  و رشد با موفق، هایسازمان از بخشی سازمانی کارآفرینی

 که یسازمان درونی عوامل .است ارتباط در بزرگ هایسازمان
 کمک کارآفرینانه رفتار به و دارد کنترل آنها روی بر مدیریت

 کاری، استقالل و عمل آزادی مدیریت، حمایت: از عبارتند کنند،می
 از (. بسیاری1سازمانی ) مرزهای و دسترسی زمانی تقویت، پاداش

مدیریت  خدمات و سازمان در تغییرات پیشگامان و نویسندگان
 اب مواجه در دولتی مدیریت محور عنوان به را آفرینی کار دولتی،
 همچنین برخی. دانندمی پاسخگوتر و تراثربخش رو، فرا هایچالش

 و راگیرف نیازی کارآفرینانه رفتار که هستند معتقد پژوهشگران از
 غیره خصوصی و دولتی، از اعم سازمان سطوح تمام برای ضروری

 رشد برای که است حیاتی موضوع این زرگ،ب هایسازمان در. است
 مهه کارآفرینانه در یرفتارها از رقابتی، مزیت افزایش و عملکرد
 روند کارآفرینی کلی، طور به. کنند حمایت مراتبی سلسله سطوح

 رتغیی تجدید استراتژی، هاسازمان رشد و سود افزایش به هاسازمان
 .(2است ) طمربو مشتریان افزوده ارزش خدمات و سازمانی

 ویژه به کشورها از بسیاری توسعه فرایند در دولتیمؤسسات 
 مختلف علل به اما دارند، ایبرجسته نقش حال توسعه، در کشورهای

 خود کارایی زمان، مرور به سوم جهان کشورهای در هاسازمان این
دهند یم دست از رشد به رو و متنوع نیازهای به پاسخگویی در را
(3). 

توانند با استفاده از کارآفرینانه هیچ وقت نمی رفتارها و تصمیمات
های شناخته شده موجود، حداکثر استفاده از منابع ابزارها و هدف
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مشخص کنند، بلکه الزم است ابزارها و اهداف جدیدی  کمیاب را
بهره و استفاده نشدههای ناشناخته بینی شوند تا بتواند از فرصتپیش

کننده  ییدتأ ران،یا یدولت یهادر سازمان یروند کل. برداری نمایند
 ریو غ یسنت ها،سازمان نیحاکم در ا تیمطلب است که وضع نیا

 لیدال نیاز مهمتر یکی رسدیاست و به نظر م نانهیکارآفر
و  یاز فقدان نوآور یناش ران،یا یدولت یهاسازمان یناکارآمد

آن  یایکشور، گو ینظام ادار یشناسیباست. آس یسازمان ینیکارآفر
همچون  یدچار عوارض نامطلوب ساالر،وانینظام د نیاست که ا
 و ییگرا تمرکز ،ییجو و مشارکت یریذپمشارکت هیفقدان روح

 هیو خم بودن انجام امور، غلبه روح چیو پر پ یکند ،یریناپذانعطاف
و  نییپا یوربهره ،یریناپذتیسئولکار، م جهینسبت به نت ییاعتنایب

شده، نوآوری و کارآفرینی در  انجام یهایبررس. است یناکارآمد
 (مدیران و کارکنان)اجرایی  ها از جمله سطوحتمام سطوح سازمان

 و به خصوص مدیران میانی وجود داشته و معموالً رفتارهای حمایتی
ها نه تنها در شود؛ این یافتهن عالی مشاهده مینیز در سطوح مدیرا

های دولتی نیز با شدت کمتر در سازمان های خصوصی، بلکهسازمان
 .خوردبه چشم می

برنامه یاجرا یبرا یگرید بخشمانند هر  های بخش دولتیسازمان
 ازمندیود، نخ یانجام رساندن رسالت اصل به به اهداف و دنیها، رس
ها و مطالعات کارآفرین هستند که با تکیه بر یافته یرانیمد وجود

ا که با آنه یطیمح یرهایمتغ تیانجام شده و با در نظر گرفتن ماه
 مناسب را جهت یسازمان، راهکارها تیدر تعامل هستند و موقع

به اهداف سازمان ارائه دهند. این امر در مدیران میانی  دستیابی
 اطالعات به دست آمده از نیهمچن. یابدهمیت بیشتری میسازمان ا

خبرگان در این مطالعه نشان داد بخش دولتی در کشور مستلزم داشتن 
 یبخش دولت رانیمد نانهیرفتار کارآفرالگویی جهت ارزیابی 

 یمبحث و عدم بررس نیدر ا یو نبود دانش کاف یعلم خألباشند و می
و  رانیمد نانهیتار کارآفررف ثیاز ح بخش دولتیو توجه به 

است  یلیاز جمله دال های دولتیسازمان ینامطلوب بودن وضع فعل
 موضوع را ضروری ساخته است. نیکه پرداختن به ا

 زیرا. دارد های دولتی تمرکزسازمان میانی مدیران بر پژوهش این
 در میانی ( بیان داشتند مدیران1همانطور که مرزبان و همکاران )

 و کنندمی ایفا محوری نقش هاسازمان کارآفرینانه درون هایفرایند
 نه میانی مدیران .است شده پذیرفته ایگسترده به طور موضوع این
ها نآ کنند،می تعقیب را آن بلکه کنندمی جستجو را هافرصت تنها

 مدیران. آورندمی به دست زندگی درون از را هاهمچنین فرصت
دهند. اگر چه انتقال می سازمان وندر به را هافرصت میانی

ام به طور ع مدیران کارآفرینانه های رفتارتحقیقات درباره ویژگی
 خشب مدیران کارآفرینانه از قبل آغاز شده است ولی ارائه مدل رفتار

در این پژوهش مورد توجه  عصبی فازی هوشمند دولتی با رویکرد
ه و منابع اندك قرار گرفته شده است و با وجود مطالعات پراکند
 ارائههای دولتی موجود، هنوز الگویی در این مورد برای سازمان

 .باشدنشده است. بنابراین تحقیق حاضر از این جهت نو و جدید می

_________________________________ 
1 Prasetyo and Napitupulu 
2 Dillen 

 مختلف هایحوزه در روز موضوعات از یکی صورت به موضوع این
 در گرچه. است گرفته آن صورت روی بسیاری مطالعات و درآمده

 شده مطرح این عرصه در ایپراکنده هایپژوهش اخیر هایسال
 اندبوده خوردار بر ضعیفی هایشناسیروش از آنها همه ولی است،

  .(5، 4اند )محور بودهتئوری بیشتر و

بررسی تأثیر مالکیت ( در پژوهشی به 6) 1پراستیو و ناپیتوپولو
روانشناختی مدیر بر رضایت شغلی و رفتار کارآفرینانه پرداختند. 

مدیر در یک شرکت تولیدی در اندونزی شرکت کردند. نتایج  120
تجربی نشان داد مالکیت روانشناختی مدیر و رضایت شغلی بر رفتار 

 کارآفرینانه تأثیر معناداری دارند.
از مدیر تا »ژوهشی با عنوان ( در پ4و همکاران ) 2دیلن

با  افتهیساختار  مهیمصاحبه ن 28 با استفاده از« استراتژیست
س چرا چند مؤس به این موضوع پرداختند کهبا رشد باال  نانیکارآفر

شان داد نتایج ن شوند. داریبا رشد باال پا نیتوانند به عنوان کارآفریم
ه نقش ب یتیریش مدنق کیبا رشد باال، که به سرعت از  نانیکارآفر
هستند که قاطعانه خود را  نیتر ا، محتملابندییانتقال م کیاستراتژ
انتقال توسط توسعه زودرس  نیرشد باال نگه دارند. ا ریدر مس
 است. ریامکان پذ کیاستراتژ یهامهارت

ها و رفتارهای در پژوهشی به شایستگی( 7) 3بلینگ و لنزی
که  یو اقتصاد یاجتماع یخ به فضادر پاس نانیکارآفراستراتژیک 

 نیکارآفر 211 یبا بررس قیتحق نیاپرداختند.  نندکمی تیدر آن فعال
نشان  د،داشتن تیفعال لیبرز نایسانتا کاتار التیکه در ا یخرد شخص

با انواع  سهیدر مقا ینیکارآفر یهانمرات مهارت نیانگیم نیداد که ب
، نیوجود دارد. عالوه بر اتفاوت  نانیکارآفر کیاستراتژ یرفتارها
 تیاز ده صالح 6 نیانگیم یبودند دارا فعالکه  ینانیکارآفر
 8.56ها دهنده هاو آگ 8.38 گرهاتحلیل، 97/7، مدافعان ینیکارآفر
 بودند.

 کلی طوربه شودمی انجام شده استنباط مطالعات از همچنانکه
 ینانهارآفرک رفتار ارزیابی با ارتباط در اندکی پژوهشی هاییافته

 پژوهشی هاییافته دیگر سوی از. دارد دولتی وجود بخش مدیران
 پژوهش آغاز زمان در که دهدمی نشان نیز کشور درون در اندك

 استقرایی و کاوشی رویکرد آن با تبیین و اکتشاف به که مدلی کنونی،
 ییشناسا صرفاً به کشور در موجود مطالعات و نبود موجود بپردازد،

آن  ربمؤثر  عوامل و هامولفه از برخی تبیین با پدیده این از بخشی
 کارآفرینانه رفتار درخصوص سنجی نگرش به موارد از برخی در و

 هک شده است مشخص پیشینه مرور . از طرفی براساساندپرداخته
 با دولتی بخش مدیران کارآفرینانه رفتار ارزیابی خصوص در مدلی

از این رو مطالعه حاضر  .ندارد عصبی وجود فازی هوشمند رویکرد
 باشد.یمدرصدد پر کردن این شکاف در ادبیات موضوع 

دلیل کاربردهای گسترده در بسیاری عصبی به فازی هوشمند رویکرد
بندی بینی اصولی، طبقهاز ابعاد مسائل مربوط به مدیریت، مانند پیش

 و مدلسازی، بسیار محبوب است. این رویکرد برای حل مسائلی که
های ها و خروجیشامل یادگیری ارتباط بین یک مجموعه ورودی

باشند که در حقیقت یک تکنیک مشخص هستند، مناسب می

3 Behling and Lenzi 
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ها با استفاده از های بین دادهآموزش با ناظر برای یادگیری ارتباط
 های هوشمندهای آموزش است. به طور کلی، شبکهمجموعه داده

کنیم، توانایی استفاده می عصبی برای مقصودی که ما از آن فازی
باالیی در توسعه یک مدل در زمان منطقی ندارد. از سوی دیگر، 

سازی فازی برای کاربرد ادغام تصمیمات از متغیرهای متفاوت، مدل
های نیازمند یک رویکرد جهت یادگیری از تجربیات )داده

 یسع قیتحق نیا ،با توجه به موارد مطرح شدهآوری شده( است. جمع
مدیران در بخش  کارآفرینانه رفتار ژهیو طیرد با توجه به شرادا

ئه تا با ارا د،ینما یرا واکاوعصبی  فازی هوشمند دولتی با رویکرد
 نیا ییبر توانا دولتی بخش مدیران کارآفرینانه رفتار ارزیابی مدل

در  و توسعه اثربخشی شیو باعث افزا داشتهگذار یرتأث بخش مهم
 گردد. حاکمیتی هایینهزو کاهش ه بدنه دولت

 رفتار ارزیابی مدل ارائه پژوهش، این اصلی هدف اساس، این بر
 دید از آن مختلف ابعاد به توجه دولتی و بخش مدیران کارآفرینانه

 اینرو، از. است پژوهش در کننده شرکت خبرگان تجربی
 کند که مدلمی هدایت را پژوهش این ،این پرسش به پاسخگویی

 شمندهو رویکرد دولتی با بخش مدیران کارآفرینانه اررفت ارزیابی
 است؟ چگونه عصبی فازی

 
 هاروش و مواد 

ها این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده
 در نآ کامل شرح کهباشد یک تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی می

 .است گردیده ارائه سوم فصل
مصاحبه انجام شده  10تا  برای گردآوری اطالعاتکیفی،  در بخش

است که با انجام این تعداد مصاحبه، تشخیص محقق این بوده است 
که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام 

 با روش گیری برای مصاحبهنمونه .مصاحبه بیشتر نیست
  برفی انجام شده است.هدفمند به شیوه گلوله بردارینمونه

های بدست آمده در تحلیل محتوا با گری یافتهرای غربالدر ادامه ب
کننده متشکل از استفاده از روش دلفی فازی، از تیم مشارکت

ه هدفمند به شیو بردارینمونه دانشگاهی و سازمانی با روش خبرگان
نفر، که براساس  30قضاوتی تا رسیدن به اجماع نظری به تعداد 

 اند:معیارهای زیر انتخاب گردیده
 اجرایی کار سابقه سال 5 حداقل و مدیریت دکتری مدرك دارای -
 سابقه سال 15 حداقل و مدیریت ارشد کارشناسی مدرك دارای یا و

 باشند. مدیریت و تجربه کافی با مرتبط اجرایی کار
 و مقاالت تألیفات، دارای حاضر تحقیق موضوع خصوص در -

 باشند. پژوهشی هایفعالیت
دولتی  سازمان نهاد و اجرایی، دستگاه 118عداد در استان گلستان ت

 دولتی استان هایفاز کمی تحقیق، از مدیران دستگاهدر وجود دارد. 
عنوان جامعه آماری استفاده شده است که بر طبق گزارش گلستان به

باشد. نفر می 1006معاونت نیروی انسانی استانداری تعداد مدیران 
از جدول کرجسی و مورگان به تعداد نمونه آماری با استفاده  حجم
گیری در این مرحله به روش نفر برآورد گردید. روش نمونه 278

تصادفی ساده صورت پذیرفت بدین صورت که مدیران در سه سطح 
تر تقسیم شده و از بین پایین سطوح میانی و مدیر عالی، مدیر مدیر

 نمونه، تعداد اُفت از پیشگیری آنها نمونه انتخاب گردید. برای
پرسشنامه  500ها تعداد پذیری پرسشنامهاطمینان بیشتر و برگشت

 شده داده عودت محقق به پرسشنامه 305 نهایت در توزیع گردید و
پرسشنامه مخدوش بوده و  25های برگشتی است. از بین پرسشنامه

 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل استفاده شده است. 280بنابراین تعداد 
 هتج و ایکتابخانه روش از تحقیق پیشینه و بیاتاد تدوین جهت

گردآوری اطالعات به روش میدانی از مصاحبه، بررسی تحقیقات 
های انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق و پرسشنامه

 است.استفاده شدهساختاریافته نیمه
 ولتید بخش مدیران کارآفرینانه رفتار شناسائی عوامل مؤثر بر جهت

 حتوایتحلیل م روش از تحقیق پیشینه و ادبیات طالعهم از استفاده با
تحلیل  فرآیند روش بندی عوامل ازاولویت برای .گردید استفاده کیفی
عوامل از روش دیمتل  علّی بین ( و بررسی روابطANPای )شبکه

 T-testبرای ارزیابی وضعیت عوامل از آزمون . استفاده شده است
 زا رفتار کارآفرینانه حیطه ذاتی هایپیچیدگی بر غلبه و برای
 دلم طراحی افزار متلب جهتنرم و فازی عصبی هایشبکه رویکرد

 .شده است استفاده فازی بینیپیش
 

 هایافته
 شناسی پژوهشتوصیف اطالعات جمعیت

 که شد تعیین نفر 30 مجموع در پژوهش، این خبرگان نمونه حجم
 مدرك دارای رنف 27. بودند زن 8 و مرد نفر 22 تعداد، این از

 این نمونه حجم .دکتری بودند دانشجوی نفر 3 و دکتری تحصیلی
 زن درصد 32.1 و مرد درصد 67.9 پژوهش از لحاظ جنسیت،

 دارای درصد 58.6فوق لیسانس و  26.8درصد لیسانس،  14.6. بودند
 .بودند دکتری تحصیلی مدرك

 

 کارآفرینانه رفتار بر مؤثر ییدی عواملأتحلیل عاملی ت
 4ا توجه به اینکه عوامل مورد بررسی در قالب تحلیل اکتشافی ب

تشکیل دادند، این  5/0عامل را در کنار هم با مقدار ویژه باالتر از 
شکل برای اعتبارسنجی وارد دستگاه معادالت ساختاری جهت 

تحلیل  2-4شوند. در شکل داری هر یک از عوامل میبررسی معنی
مدیران نشان داده شده  کارآفرینانه تاربرای سازه رف 1عاملی تأییدی

 است.

 

_________________________________ 
1 CFA 
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 دولتی بخش مدیران کارآفرینانه مؤثر بر رفتار گیری عواملاختصار متغیرهای مدل اندازه -1جدول 

 اختصار التین عامل
 Management system structure MSS نظام مدیریت ساختار

 Existence of atmosphere of innovation and creativity EAICC وجود فضای نوآوری و خالقیت
 Strategic vision SV استراتژیک اندازچشم

 Effective communication EC ارتباطات اثربخش

 

 
 )در حالت استاندارد( رفتار کارآفرینانه بخش دولتی بر مؤثر گیری عواملمدل اندازه -1 شکل

شود، هرچه در حالت تخمین استاندارد بارهای عاملی نشان داده می
بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده 

تواند متغیر مکنون را تبیین نماید اگر بار عاملی می سؤال( بهترشده )
ین شود. بار عاملی بباشد رابطه ضعیف در نظرگرفته می 3/0کمتر از 

ست. باشد خیلی مطلوب ا 6/0قابل قبول و اگر بیشتر از  6/0و  3/0
همه متغیرها همبستگی باالیی را باسازه مربوط به  2-4در شکل 

 دهند.خود نشان می
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 (tداری اعداد )در حالت معنی بر رفتار کارآفرینانه بخش دولتی مؤثر گیری عواملمدل اندازه -2 شکل

 
داری هر پارامتر از در شکل معادالت ساختاری برای بررسی معنی

 رزشا شود که بایدآن پارامتر استفاده می محاسبه شده برای tمقدار 
t (داریمعنی حالت در مسیر ضریب )رابطه تا باشد 96/1 از بیشتر 

طور که دیده همان. باشد دار معنی نظر مورد متغیر و سؤال هر بین
است، لذا  1.96برای تمام بارهای عاملی باالتر از  tشود مقادیر می
عامل  4گیری شده برای اندازهتوان بیان داشت عوامل شناسایی می

شناسایی شده توسط تحلیل اکتشافی از دقت باالیی برخوردار بوده و 

_________________________________ 
1. Chi-Square   

2. Goodness of Fit Index  
3. Adjusted Goodness of Fit Index  

 رفتار بر مؤثر گیری عواملها برای اندازهتوان از این عاملمی
 استفاده نمود. دولتی بخش کارآفرینانه

 دولتی شبخ کارآفرینانه رفتار بر مؤثر ارزیابی عوامل مدل برازندگی
شکل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه برازندگی ارزیابیبرای 

وجود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی تمام شکل تحلیل عاملی 
شاخص برازندگی ، 1(Ӽ2)دو  -های کای تأییدی از شاخص

(GFI)2،  شاخص تعدیل شده برازندگی(AGFI)3،  شاخص نُرم
ی شاخص نُرم نشده برازندگ ،4(NFI)شده برازندگی 

(NNFI)5 شاخص تناسب تطبیقی ،(CFI)6 و شاخص بسیار ،

4. Normed Fit Index 

5. Non-Normed Fit Index  
6. Comparative Fit Index 
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 1(RMSEA)مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب 
(. از آزمون کای دو اغلب 337: 1392هو، ) استفاده شده است

ان سادگی نششود. این شاخص بهعنوان شاخص موفقیت نام برده میبه
ی مشاهده شده را دهد که آیا شکل ساختار روابط میان متغیرهامی

کند یا خیر؟ که هرچقدر مقدار آن کوچکتر باشد بهتر توصیف می
است. این شاخص معموالً تحت شرایط توزیع نرمال چند متغیره 
صادق است و نسبت به اندازه نمونه حساس است زیرا ممکن است 
یک شکل در اندازه نمونه کم تناسب داشته باشد، ولی در نمونه 

اسب خوبی نداشته باشد. برخی از محققان از نسبت زیاد برازش یا تن
عنوان شاخصی جایگزین استفاده دو به درجه آزادی به –کای 

دو دارد. هایی مشابه با کایکنند، اما این شاخص نیز محدودیتمی
دو به حجم  –کمتر باشد. لذا مقدار کای  3این نسبت بهتر است از 

دو را بیش از  –کای نمونه وابسته است و نمونه بزرگ، کمیت 
دهد، آنچه که بتوان آن را به غلط بودن شکل نسبت داد، افزایش می

داری کمتر دارای سطح معنی P-Valueآل آن است که مقدار ایده
 250باشد. از آنجائی که حجم نمونه مورد مطالعه بیشتر از  0.05از 

: 1392هو، ) مورد بوده است، لذا نتایج این آزمون قابل تفسیر است
ها ای از مقدار نسبی واریانسدهنده اندازهنشان GFI(. معیار 338

ین شود. این معیار بباشد که توسط شکل تبیین میها میو کواریانس
تر باشد باشند که هر چه به یک نزدیکصفر تا یک متغیر می

های مشاهده شده بیشتر است. برای نیکویی برازش شکل با داده
ی هاخصوص در مقایسه با سایر شکلبه بررسی اینکه یک شکل

های مشاهده شده تا چه ای از دادهممکن، از لحاظ تبیین مجموعه
، NFIکند از مقادیر شاخص نُرم شده برازندگی حد خوب عمل می

 و GFI ، شاخص برازندگیNNFIشاخص نُرم نشده برازندگی 
استفاده شده است که مقادیر باالی  CFIشاخص تناسب تطبیقی 

ها حاکی از برازش بسیار مناسب شکل طراحی شده این شاخص 0.9
های ممکنه است. در نهایت برای بررسی در مقایسه با سایر شکل

جویی را با هم اینکه شکل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه
کند از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد واریانس ترکیب می

ت. این شاخص برای استفاده شده اس RMSEAخطای تقریب 
متوسط و باالی  0.08و  0.05است، بین  0.05های خوب زیر شکل
مقادیر  19-4(. جدول 1392هو، دارد )برازش بسیار ضعیفی  0.1

 دهد.ها را نشان میاین شاخص
 

 
 دولتی بخش کارآفرینانه بر رفتار مؤثر گیری عواملهای برازش شکل اندازهشاخص -2جدول 

 نتیجه مقدار مورد قبولدامنه  شاخص برازش
 مناسب 2.25 3 از ترکوچک یا برابر 2شاخص نسبت مجذور کای دو بر درجه آزادی

 مناسب 0.99 9/0تر از برابر یا بزرگ 3تطبیقی شاخص برازش
 مناسب 0.93 9/0تر از برابر یا بزرگ 4شاخص برازندگی

 مناسب 0.91 9/0تر از برابر یا بزرگ 5شاخص تعدیل برازندگی

 مناسب 0.96 9/0تر از برابر یا بزرگ 6شاخص نرم شدۀ برازندگی

 مناسب 0.99 9/0تر از برابر یا بزرگ 7شاخص نرم نشدۀ برازندگی
 مناسب 0.067 0.08کمتر از  8خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب

شود، تمامی ضرایب برازش مشاهده می 2طور که در جدول همان
قرار دارند. نسبت مجذور کای دو بر درجه در آستانة مورد قبول 

، CFI ،GFI ،AGFIاست و همچنین ضرایب  25/2آزادی برابر 
NFI ،NNFI  هستند و  9/0همگی باالتر ازRMSEA  نیز

 باشد.می 08/0کمتر از 
 یمدیران بخش دولت کارآفرینانه رفتار بر مؤثر عوامل بندیاولویت

 (ANPای )تحلیل شبکه فرآیند تکنیک حاصل نتایج قسمت این در
 رفتار بر مؤثر ای عواملساختار شبکه 2در شکل  .شده است آورده

 منظور دولتی نمایش داده شده است. به بخش مدیران کارآفرینانه
تحلیل  فرایند روش از عوامل، از یک هر نسبی تعیین اهمیت

 از بعد که بدین صورت. گردید استفاده فازی (ANPای )شبکه
 زوجی مقایسات به مربوط پرسشنامه ای،شبکه رساختا ترسیم

. گرفت قرار خبرگان اختیار در و گردید تهیه عامل هر مربوط به
_________________________________ 

1. Root Mean Square Error of Approximation 

2 
  𝒙𝟐

𝐝𝐟
 

3 CFI 
4 GFI 

 هویژ بردار هایماتریس تشکیل سوپرماتریس، منظور به ادامه در
اس براس .محاسبه گردیدند شده، شناسایی مؤثر عوامل مختلف سطوح

 ند از:عبارت سوپرماتریس، مراحل محاسبه وزن عوامل

جهت تجمیع نظرات خبرگان، از مقایسات زوجی  مرحله اول:
 شود.دهندگان میانگین هندسی گرفته میپاسخ

: محاسبه بردار ویژه: برای محاسبه بردار ویژه هر یک مرحله دوم
از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده، طبق رابطه زیر از روش 

 شود.لگاریتمی حداقل مجذورات، استفاده می

5 AGFI 

6 NFI 

7 NNFI 

8 RMSEA 
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 که:طوریبه

 
 

 
 ( فازیANPای )مدل فرآیند تحلیل شبکه -3شکل 

 
دهد. در جداول زیر میانگین هندسی نظرات خبرگان را نشان می

 ستون آخر این جداول، بردار ویژه نشان داده شده است.
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 دولتی بخش مدیران کارآفرینانه رفتار بر مؤثر زوجی عوامل مقایسات میانگین -3 جدول
 (A) (B) (C) (D) وزن 

 1.000 2.230 2.855 5.409 0.479 (A) ساختار نظام مدیریت
 0.448 1.000 3.800 3.350 0.311 (B) وجود فضای نوآوری و خالقیت

 0.350 0.263 1.000 1.894 0.128 (C) انداز استراتژیکچشم
 0.185 0.299 0.528 1.000 0.080 (D)ارتباطات اثربخش

 0.045 =نرخ سازگاری

 دهدمی نشان عوامل اوزان شده محاسبه 20-4جدول  تحلیل تایجن
 آن از پس اول، رتبه در 0.479مدیریت با وزن  نظام ساختار که

دوم  رتبه در 0.311 نسبی وزن خالقیت با و نوآوری فضای وجود
 اهمیت در رتبه سوم، 0.128نسبی  وزن استراتژیک با اندازو چشم

 و 0.1ماتریس کمتر از  این گاریناساز نرخ همچنین و دارد قرار
 باشد.می قبول مورد

 

خش ب رانیمد نانهیمتقابل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفر یروابط علّ
 یدولت
ر ب موثر عوامل میان معلولی و علت روابط تعیین منظور به ادامه در

 تفادهاس دیمتل تکنیک ی ازبخش دولت رانیمد نانهیرفتار کارآفر

 مقایسات پایه بر گیریتصمیم هایروش نواعازا که دیمتل. گردید
 عوامل استخراج در خبرگان قضاوت از مندیبهره با باشد،می زوجی

 گیریکاربه توسط آنها به سیستماتیک ساختاردهی و سیستم یک
 در موجود عوامل از مراتبی سلسله ساختار ها،گراف تئوری اصول

 ناصرع متقابل ریتأثیرپذی و تأثیرگذاری روابط با همراه سیستم،
 و مذکور روابط اثر شدت که ایگونه به دهد،می دستبه مذکور
 به چنینهم. کندمی معین عددی امتیازی صورت به را هاآن اهمیت
 استفاده کالمی عبارت تعداد 5 از یکدیگر با معیارها مقایسه منظور

 4 جدول در معادلشان فازی مقادیر و عبارات این نام که است شده
 .است شده داده اننش
 

 
 معادلشان مقادیر و تحقیق در رفته کار به کالمی عبارات -4 جدول

 مقدار فازی عبارت کالمی
 0 بدون تاثیر

 1 تاثیر خیلی کم
 2 تاثیر کم
 3 تاثیر زیاد

 4 تاثیر خیلی زیاد

 31-4خبره استفاده شده که جدول  10برای بررسی معیارها از نظر 
نظر  𝑥𝑖jها، دهد، در این ماتریسرا نشان می میانگین نظر خبرگان

𝑥𝑖𝑖باشد و هر خبره می = (𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛)   برابر صفر
 .باشد) قطر اصلی صفر است(می

ها برای در نظر گرفتن نظر همه خبرگان طبق فرمول زیر از آن
 گیریم.میانگین حسابی می

𝑧 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + … + 𝑥𝑝

𝑝
 

به ترتیب    x1  ،x2  ،xpتعداد خبرگان و    pاین فرمول در
 باشد.می pو خبره  2، خبره 1ماتریس مقایسه زوجی خبره 

 

 خبرگان نظر میانگین -5 جدول
 ارتباطات اثربخش انداز استراتژیکچشم وجود فضای نوآوری و خالقیت ساختار نظام مدیریت خبرگان تمام نظر میانگین

 2 2.02 1.52 0 ظام مدیریتساختار ن
 1.66 1.78 0 3.35 وجود فضای نوآوری و خالقیت

 1.1 0 2.2 3.31 انداز استراتژیکچشم
 0 3.3 2.36 3.02 ارتباطات اثربخش

 های زیر استفادهدست آمده از فرمولبرای نرمالیزه کردن ماتریس به
 کنیم.می

𝐻𝑖𝑗 =
𝑧𝑖j

𝑟
  

 آید: دست میهاز رابطه زیر ب  rکه

𝑟 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛(∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

) 

 دهد.ماتریس نرمالیزه شده را نشان می 6جدول 
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 شده نرمالیزه ماتریس -6 جدول
 ارتباطات اثربخش انداز استراتژیکچشم وجود فضای نوآوری و خالقیت ساختار نظام مدیریت 

 0.207 0.209 0.157 0.000 ساختار نظام مدیریت
 0.171 0.184 0.000 0.346 وجود فضای نوآوری و خالقیت

 0.114 0.000 0.227 0.342 انداز استراتژیکچشم
 0.000 0.341 0.244 0.312 ارتباطات اثربخش

های فوق، ماتریس روابط کل فازی با توجه بعد از محاسبه ماتریس
 آید.دست میبه فرمول زیر به

𝑇 = lim
𝑘→+∞

(𝐻1 + 𝐻2 + ⋯ + 𝐻𝑘 )

= 𝐻 × (𝐼 − 𝐻 )
−1   

 است.  ماتریس یکه  Iدر این فرمول 
 دهد.را نشان می tماتریس  7جدول 

 

 کل روابط ماتریس -7 جدول
 ارتباطات اثربخش انداز استراتژیکچشم وجود فضای نوآوری و خالقیت ساختار نظام مدیریت 

 0.452 0.552 0.470 0.492 ساختار نظام مدیریت
 0.474 0.587 0.379 0.826 ود فضای نوآوری و خالقیتوج

 0.421 0.413 0.550 0.805 انداز استراتژیکچشم
 0.400 0.797 0.670 0.941 ارتباطات اثربخش

 𝑇های ماتریسدست آوردن مجموع سطرها و ستونگام بعدی به
دست های زیر بهها با توجه به فرمولاست. مجموع سطرها و ستون

 م.آوریمی

(𝐷  
) 𝑛×1

= [∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

]𝑛×1 

(𝑅  
) 1×𝑛

= [∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]1×𝑛 

𝑛به ترتیب ماتریس  𝑅و  𝐷که  × 1و  1 × 𝑛 .هستند 
Di)   هامرحله بعدی میزان اهمیت شاخص + Ri  و رابطه بین )

Diمعیارها )  − Riگردد. اگر ( مشخص میDi − Ri > 0  
Diباشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر  − Ri < باشد معیار  0

Di، 34-4مربوطه اثرپذیر است. جدول  + Ri   وDi − Ri  را
 دهد.نشان می

 

 
 یبخش دولت رانیمد نانهیعوامل مؤثر بر رفتار کارآفر وتأثیرگذاری اهمیت -8 جدول

 �̃�𝒊 �̃�𝒊 �̃�𝒊 + �̃�𝒊 �̃�𝒊 − �̃�𝒊 رتبه اثرگذاری نوع اثر 

 1 اثرگذار 1.099 5.029 3.064 1.965 ساختار نظام مدیریت

 3 اثرپذیر -0.197 4.334 2.069 2.266 وجود فضای نوآوری و خالقیت

 2 اثرگذار 0.160 4.537 2.349 2.189 انداز استراتژیکچشم
 4 اثرپذیر -1.062 4.555 1.746 2.808 ارتباطات اثربخش

 اصلی عواملاند در میان ، خبرگان بر این عقیده8بر طبق جدول 
ترین ی به ترتیب بیشبخش دولت رانیمد نانهیمؤثر بر رفتار کارآفر

 دارند کیانداز استراتژچشمو  تیریساختار نظام مداثرگذاری را 
 ارتباطات اثربخشو  تیو خالق ینوآور یوجود فضا و عوامل
 ثرپذیری را دارا هستند.بیشترین ا

 

 پیش بینی مدل نهایی
های آزمایش و تکرار سیستم خروجی داده های آموزش و داده

آموزش به ترتیب نمودارهای ذیل نشان می دهد. همانطور که در 
شکل اول و دوم مشاهده می شود، تمامی داده ها درست ارزیابی شده 

به کمترین  اند و در شکل سوم سیستم آموزش هم در تکرار عدد
هم خروجی حاصل از آزمون  4خطای مدل رسیده است. نمودار 

دهد. این نمودار بیان می کند که های آموزش را نشان میداده
اکثریت ستاره های قرمز رنگ در درون دایره های آبی قرار گرفته 

 باشد وو بیانگر یک نوع انطباق بین داده های ازمایش و آموزش می
نمودار  5ش مناسب داده های آموزش است. نمودار این به معنی براز

خروجی حاصل از آزمون داده های آزمایش را نشان داده که بیانگر 
این موضوع است که اکثریت نقاط قرمز رنگ روی نقاط آبی قرار 

 باشد.گرفته که نشان دهنده برازش مناسب داده های آزمایش می
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 هاه دادهنمودار خروجی حاصل از آموزش اولی -4شکل 

 
 هانمودار خروجی حاصل از آزمایش اولیه داده -5شکل 

 
 خروجی حاصل از خطای نهایی مدل -6شکل 
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 نمودار خروجی حاصل از آزمون داده های آموزش -7شکل 

 

 
 نمودار خروجی حاصل از آزمون داده های آزمایش -8شکل 

ار ثر بر رفتعوامل مؤخروجی توابع عضویت مثلثی  9همچنین نمودار 

 دهد.ی را نشان میبخش دولت رانیمد نانهیکارآفر

 
 نمودار خروجی توابع عضویت مثلثی -9شکل 

 
حال اگر بخواهیم یک رفتار بهتر از سیستم ببینیم، یک شکل سه 

 فازی اگر سرعت-بعدی را نشان می دهیم. طبق قانون شبکه عصبی
اصله بیشتر . ولی اگر فبیشتر بشود، شتاب باید رفتار نزولی داشته باشد

شود، رفتار شتاب صعودی است. شکل سه بعدی همان ساختار 
های ما است.  برای هر مقدار از هر پیوسته )هموار شده( از روش

ترکیب از سرعت و یا فاصله می توانیم آنها را داشته باشیم. نمودار 
سطوح انفیس و تابع انفیس را بعد از آموزش نشان می دهد. این  10

کل همان سطح ایجاد شده بین متغیرهای ورودی و متغیرهای ش
 باشد که با استفاده از مدل انفیس بدست آمده است.خروجی می

 یرفتار شبکه رفتار نزول شودمی شتریشکل هر چه سرعت ب نیدر ا
 دایکاهش پ اریمدل بس یبدان معنا است که خطا نیا بوده است.

 کرده است. دایتحقق پ یمدل به درست صحت کرده و
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 سطح ایجاد شده بین متغیرهای ورودی و خروجی -10شکل 

 گیرینتیجه
 و بکس مختلف هایزمینه در گسترده تحوالت و تغییر به باتوجه

 و خدماتشان محصوالت کیفی سطح افزایش به هاسازمان نیاز کار
 سعهتو نیازمند هاسازمان راستا این در بنابراین .است یافته افزایش

 خدمات با و محصوالت ارائه جهت در سازمانی هاینمندیتوا
 نقش سازمان داخلی هایمهره عنوان به مدیران .هستند باال کیفیت
 و ارتقای انگیزش توسعه، جذب بنابراین. دارند برعهده را اساسی

 اتخدم ارائه مستمر بهبود آفرینی، ارزش هاتوانائی کیفی و کمی
و  محصول یک عنوان به کار یتکیف سطح باالبردن و آنها توسط

 در را سازمان مدیریت، کمک به فرایندها انجام در آنها مشارکت
 رهنمون خدمات و محصوالت کیفیت باالی سطح ارائه جهت

 ار سازمان میان در رضایتمندی سطح افزایش نتیجه در سازد کهمی
 طریق از اهداف سازمانی تحقق راستای در .داشت خواهد همراه به

 نباالبرد نیازمند هایسازمان رفتار کارآفرینانه مدیران، سممکانی
آموزش،  شغلی، غنای افزایش طریق از مدیران خود کیفی سطح

 مدیریتی و ارتباطی هایتوانمندی افزایش و شغلی امنیت پاداش،
 .هستند

 و اهفعالیت از ایهمانطور که بیان شد رفتار کارآفرینانه مجموعه
 انجام مختلف سطوح در افراد توسط گیرد کهبرمی در را اقدامات

 و پیگیری شناخت برای را منابع از ایتازه ترکیب و است شده
های این پژوهش چهار گیرد. با توجه به یافتهمی کاربه هافرصت

خالقیت،  و نوآوری فضای مدیریت، وجود نظام عامل ساختار
 تارثر بر رفاثربخش از عوامل مؤ استراتژیک و ارتباطات اندازچشم

 ختاریسا باشند. این عوامل بافتدولتی می بخش مدیران کارآفرینانه
 رفتار و کارآفرینی برانگیزاننده یکدیگر با آنها و تمایالت افراد و

 از محققان برخی اعتقاد به .در سازمان هستند کارآفرینانه
 رد نتیجه براساس مناسب دهیپاداش نظام با رفتارکارآفرینانه

 مختلف طرق به شود. افرادمی تشویق یافته و گسترش سازمان
 ارک در نتایج که بدانند کارکنان صورتیکه در شوند،می تحریک

 رفتار دارند، مثبت پاداش مثبت نتایج و هستند سهیم خود
_________________________________ 

1 Dillen 
2 Behling and Lenzi 

شود. رفتار کارآفرینانه نتیجه ترغیب می آنها در کارآفرینانه
توانند های خاصی میهای ذاتی بوده و افراد دارای ویژگیشایستگی

ده ریزی شبه آن برسند، دارای طرفداران بسیاری است. تئوری برنامه
چارچوب محکمی برای درك منشأ قصد و رفتار کارآفرینانه فراهم 

توانند بیاموزند که چگونه یک نماید، تأکید دارد که افراد میمی
ی. شکارگیری رویکردهای آموزکارآفرین باشند، به ویژه از طریق به

همراه تمایل به در این مدل مطلوبیت ادراکی و امکان ادراکی، به
عمل و قابلیت اتکا، پتانسیل الزم را ایجاد نموده و منتهی به رفتار 

 هایهای این پژوهش با یافتهگردد. یافتهکارآفرینانه مدیران می
و همکاران  3وراتوک (،7) 2بلینگ و لنزی (،4و همکاران ) 1دیلن

( 4دیلن و همکاران )همراستاست.  (9و همکاران ) 4( و مصطفی8)
 شنق یک از سرعت به که باال، رشد با کارآفرینانبیان داشتند 

 که ستنده این ترمحتمل یابند،می انتقال استراتژیک نقش به مدیریتی
 وسعهت توسط انتقال این. دارند نگه باال رشد مسیر در را خود قاطعانه
از طرف دیگر،  .است پذیر امکان استراتژیک هایارتمه زودرس

با انواع ی نیکارآفر یهامهارت( بیان داشتند 7بلینگ و لنزی )
 انعنو به رقابتتفاوت دارد.  نانیکارآفر کیاستراتژ یرفتارها

 هرقابتی ب مطالعات و ایحرفه کارآفرینی هایفعالیت از مهمی بخش
کارآفرینی در نظر گرفته  آموزش نظام در مهم جهت یک عنوان

 رویکرد از استفاده هایمقوله( 10و همکاران ) اشیموتوهشود. می
 و یکارآفرین در رقابتی هایصالحیت بندیطبقه تعریف، در عقالنی
 کارآفرینی آموزش در یادگیری مهم نتایج عنوان به آنها ساختن
اربر ک رقابتی رفتار سبک رفتار، شخصیت، روش، نوع، با مطابق
مصطفی و همکاران را مورد بحث قرار داد.  رقابت مدیریت جهت

در  یشغل تیو رضا ینیبا رفتار کارآفر یروان تیمالک دادنشان ( 9)
ه رابط یشغل تیرضا همچنین رابطه مثبت دارد. یانیم رانیمد بین
و رفتار  یروان تیمالک انیدارد و رابطه م ینیبا رفتار کارآفر یمثبت

  بخشد.یسطه مرا وا ینیکارآفر
و  منابع رابطه آن شود،می ایجاد جدید ایرابطه که هنگامی

 و حفظ برای نیز کارآفرینان. گذاردمی اختیار در بکری اطالعات

3 Rubin 
4 Mustafa 
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 مزیت دلیل به موضوع این و کندمی رابطه کوشش آن گسترش
با  هاهمچنین یافته .آورندمی دست به رابطه آن از که است رقابتی
 یک در کارآفرینی همخوانی دارد. ایجاد گذشتهژوهش های پنتایج 

 و است سازمان آن در کارآفرینانه رفتار برقرار به منوط ازمانس
 انسازم کارهای روند تسریع باعث اداری بروکراسی از دور به باید
بیان  (11) همکاران واریانو م .شد های دولتیدر سازمان خصوص به

 فزایشا و کارکنان رفتار در تغییر باعث بازی؛ کاغذ داشتند کاهش
 رژیپران کاری محیط یک ایجاد با و شده آنها در تراتژیکاس بینش

 رفتار شودمی باعث کارکنان از حمایتی محیط همچنین و
 افعال هبودب باعث طریق این از تا یابد توسعه کارکنان در کارآفرینانه

 و پاداش وضعیت پذیری،انعطاف کار، به فردی نگرش سازمانی،
 شد. بیشتر ای دولتیهسازمان در کارآفرین باالخص رهبری
 هک دارند اعتقاد سازمانی تحول و کارآفرینی در حوزه نظرانصاحب
 جهت دارد که وجود افراد همه در بالقوه طور به خالقیت از میزانی
 اثربخشی و دقیق ریزیبرنامه باید فعلیت به بالقوه خالقیت این تبدیل

 برای هاسازمان شانس مدیران کارآفرینانه رفتار. پذیرد صورت
 ارانهمک و اپروش دهد. نتایجمی افزایش را پایدار رقابتی مزیت ایجاد

 رد رفتارهای کارآفرینانه شامل تغییر مثبت تاثیر از حاکی (12)
 یبرنوآور حمایتی محیط و استراتژیک، بینش کارکنان، رفتار

 جادای و کاغذبازی متغیرهای کاهش منفی تاثیر همینطور و سازمانی
 یرضای و باشد. رضاییمی سازمانی نوآوری بر رانرژیپ کاری محیط

 دازانچشم شامل مستقل متغیرهای و کارآفرینانه نشان داد رفتارهای
 و حمایتی زمینه پویا، کاری محیط تغییرپذیری، استراتژیک،

 به مدیران های دولتی،سازمان بود. در شغلی و شخصی هاییژگیو
 و اهییتوانا از بایدمی ها،گیریتصمیم هسته و اصلی هایمهره عنوان

 برخوردار کارآفرینانه هایمهارت از عبارتی به و ویژه هایقابلیت
 ساندنر فعلیت به برای مدیران ترغیب و انگیزش بنابراین. باشند

در این  همکاران و آبادیشاه .دارد زیادی اهمیت آنها هایقابلیت
 یرتأث تحت سو یک از کارآفرینانه دارد رفتارهایرابطه بیان می

 فضای یرتأث تحت دیگر سوی از و اقتصاد کارآفرینی فضای
 و عمل آزادی سازمانی درون دارد. عوامل قرار سازمان کارآفرینی

 رفتار بر سازمانی، مرزهای و زمانی دسترسی کاری، استقالل
 بلقام در و داشته معنادار و مثبت تاثیری میانی مدیران کارآفرینانه

 و مالی پولی، هاییاستس و تقویت و پاداش سازمانی درون عامل
 اشتهد مدیران کارآفرینانه رفتار بر معنادار و منفی اثری دولت، ارزی

 این مثبت و قوت نقاط به توجه با گرامثبت سازمانی است. رفتار
 این تراثربخش مدیریت و گیریبهره در سعی حیاتی، و کلیدی منبع
 با نگهداری بیان داشتند کارآفرینان قابی و همکاراندارد. ن منبع

 و منابع به توانندمی جدید روابط ایجاد همچنین و موجود روابط
 .کنند پیدا دسترسی و بیشتری بهتر اطالعات

 ( نشان داد ساختارANP) ایشبکه تحلیل های تحلیل فرآیندیافته
 اندازشمچ و خالقیت و نوآوری فضای وجود مدیریت، نظام

دارند. بنابراین توجه و  قرار اهمیت اول تا سوم رتبه در استراتژیک
های درنظر گرفتن ساختار نظام مدیریت باید سرلوحه سیاست

 خود هایتجربه از یادگیری به مجبور هاسازمان قرار گیرد. سازمان
 شافزای امکان ها،تجربه مستندسازی با. باشندمی هاسازمان دیگر و

 هایتجربه کارگیریبه با و شودمی فراهم سازمانی یادگیری و دانش

. بعد از کندمی پیدا افزایش سازمانی عملکرد کار، و کسب با مرتبط
 مهم هایراه از باشد. یکیخالقیت می و نوآوری فضای آن وجود

 بدین. است خالقیت محرك فضای آوردن وجود به نوآوری ظهور
 از جدید هایایده شنیدن ادهآم همیشه باید مدیریت که معنی

 هگون این جستجوی در باید سازمان واقع در. باشد سازمان در هرکس
 همچنین از بین .نماند جدید اندیشه ارائه منتظر تنها و باشد فکرها

بازخور،  هایسازمان، سیستم در سازیعوامل فرعی شبکه
 یفردی، آزاد بین روابط از استفاده و محیطی، گسترش بازخورهای

 پردازی، اجرایایده به ترغیب و نوآورانه، تشویق هایایده طرح در
 زا محیطی، حمایت تغییرات برابر در پذیریجدید، انعطاف هایایده

بیشتری نسبت  باز از اولویت کاری کارآفرینانه و فضای هایفعالیت
 رفتار بر مؤثر فرعی عوامل میان به سایر عوامل برخوردارند. در

 را ذاریاثرگ بیشترین ترتیب به دولتی بخش مدیران هکارآفرینان
 جدید، هایایده اجرای محیطی، بازخورهای سازمان، در سازیشبکه
 فردی، بین روابط از استفاده و گسترش بازخور، هایسیستم

 در پذیریانعطاف و سازمان در انداز چشم ها،فرصت از برداریبهره
 پردازیایده به ترغیب و تشویق عوامل و دارند محیطی تغییرات برابر

 .دهستن دارا را اثرپذیری بیشترین نوآورانه هایایده طرح در آزادی و
 و مدیری هر که است هاییمهارت ترینحیاتی از یکی سازیشبکه

 .باشد مسلط آن به باید دارد، کاری و کسب که فردی هر کل در
 و دبو بلد ار ارتباطی هایمهارت باید مدیریت در سازیشبکه برای

کرد.  راربرق موثر ارتباط دیگران با باید چگونه که دانست خوبی به
 موجود هاسیستم اغلب در که است هاییمکانیسم از یکی بازخور

 رد .است همراه کنترل مکانیسم با معموال بازخور مکانیسم .است
 میمتص یک به منتهی محیط در تغییر یک بازخوردی، سیستم یک
 تأثیر محیط بر و گشته اقدام یک انجام بموج که شودمی
 راهگشا و کارآمد بسیار بازخور مدیریتی، مسایل گذارد. درمی

 از استفاده با سازمانی هایمحیط در ایبرنامه هر انجام از بعد است
 در و شده سنجیده برنامه آن اثربخشی و کارایی میزان بازخور
 برنامه در تغییراتی سازمان، احتیاجات فراخور به آتی هایبرنامه
 زنی مدیران و کارکنان عملکرد میزان بازخور توسط. شود می اعمال

 درك معنی به سازمان در نوآورانه رهبری شود. دركمی سنجیده
 بین پیوند از گروهی، تعامل از معموالً نوآوری. است خالقیت

 نوآوری، .شودمی ایجاد سریع بازخورد هایسیکل و تیم اعضای
 یا خدمات محصول، یک برای مفهوم یک سعهتو ترکیب
 دو. است سنجش مرحله در آن متعاقب درك و جدید وکارکسب

 درك. پدیدآوری و درك :دارد وجود فرآیند این در مهم مرحله
 پدیدآوری. است آن توضیح یا نوآورانه ایده یک آوریجمع شامل
 در نوآوری رهبری. است نوآورانه مفهوم یا ایده این ایجاد شامل

 بودن توانا و جزئیات در مرحله دو هر شناخت معنی به هاسازمان
رفتارهای کارآفرینانه یکی  .است موفقیت سوی به آنها هدایت در

های دولتی است. در واقع در محیط از نیازهای اساسی همه سازمان
ش توانند بدون گسترهای دولتی نمیپرتالطم و رقابتی امروز سازمان

رینانه در سازمان، ادامه حیات دهند. این امر مستلزم رفتارهای کارآف
داشتن نیروی انسانی خالق و توانمند است که شاخص عمده برتری 

ها باید به هاست. سازمانیک سازمان نسبت به دیگر سازمان
ای این سرمایه را تشویق، حمایت و هدایت کنند که انگیزه گونه
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 های موجودیشتر از فرصتبرداری هر چه بکافی در آنان برای بهره
در راستای نوآوری و گسترش رفتارهای کارآفرینانه در سازمان به 

 وجود آید.

 

ها و موانعی که بر سر راه پژوهش حاضر وجود از جمله محدودیت
 داشته است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 پژوهش انجام که است این حاضر پژوهش هایمحدودیت جمله از
 به پژوهش نتایج پذیریتعمیم کاهش های دولتی موجبسازمان در

 .شودهای خصوصی میسازمان سایر

محدودیت های زمانی جهت انجام تحقیق و کوتاه بودن دوره نمونه 
 گیری.

متقاعد نمودن افراد در مورد محرمانه بودن اطالعات و ابراز 
 عقایدشان نسبت به سازمان.
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