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رگذار یتأثبندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی یتاولوو  شناسایی
ی فنی و هاهنرستانهای هنرجویان یتوانمندبر خالقیت و ادراک 

 ی شهرستان ایرانشهراحرفه
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 چکیده
 یرگذار بر خالقیت وتأثسازمانی  بندی راهبردهای کارآفرینییتاولوهدف پژوهش حاضر شناسایی و 

ای شهرستان ایرانشهر بود. این پژوهش ازنظر های هنرجویان فنی و حرفههای هنرستانادراک توانمندی
 این در موردمطالعه آماری پیمایشی است. جامعه-توصیفی، هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش

 ند کهایرانشهر بود شهرستان ایحرفه و فنی هایهنرستان کارآفرینی متخصصان و مدیران شامل پژوهش
عنوان نمونه انتخاب شدند. به نفر 85 تعداد، سرشماری روش از استفاده با جامعه بودن محدود به توجه با

بود.  املیتع و یافته ساختار مصاحبه نیمه، هاابزار اصلی مورداستفاده در این تحقیق برای گردآوری داده
 Expertافزار ( با استفاده از نرمAHP) مراتبیگیری سلسله ات از روش تصمیموتحلیل اطالعبرای تجزیه

Choice قی در تشوی-وتحلیل اطالعات نشان داد راهبردهای حمایتیاستفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه
اولویت اول تأثیرگذاری بر خالقیت و ادراک توانمندی قرار دارند. راهبردهای حمایتی در این 

 و سازیکارآفرین و روان هنرجویان از پشتیبانی برای کافی و مناسب حمایتی ی شامل قوانینبنداولویت
مهارتی -آموزشیشود همچنین راهبرد وکار میکسب فضای بر تأثیرگذار و ناظر مقررات و قوانین تسهیل

 تمقررا و ینیرگذار بر خالقیت و ادراک توانمندی قرار دارد که از طریق ایجاد قوانتأثدر اولویت دوم 
-تواند ایفای نقش نماید و راهبردهای مدیریتییمسازمانی و تسهیل این  کارآفرینی المللیبین و ملی

های سوم تا ششم یتاولوراهبرد فردی و راهبرد محیطی در ، اجتماعی-راهبرد فرهنگی، سیستمی
 ینیکارآفر یراهبردها یآنچه در بررسیرگذار بر خالقیت و ادراک توانمندی قرار دارند بنابراین تأث

ها که توسط آن بتوان تالش، و روشن عملکرد است حیصر یارهایوجود مع، دارد تیاهم اریبس، یسازمان
 کرد. یابیآمده را ارزدستبه جینمود و نتا تیرا هدا

 ایفنی و حرفه هنرجویان، کارآفرینی سازمانی، خالقیت، ادراک توانمندی ی کلیدی:هاواژه
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 مقدمه
 طمحی ایجاد و خالقیت، نوآوری خلق، ییزااشتغال اقداماتواسطه به کارآفرینی وزهامر

ها ازمانس بیشتر کهی. درصورتنمایدیم ایفا اقتصادی توسعه در را اساسی نقشی رقابتی
 تحوالت و تغییر حالت در همواره کارآفرین یهاسازمان، دارند سکون و ایستایی به تمایل
ازآنجاکه ، طرفی از (.1373، عربیون و همکاران) هستند محیط با نکرد پیدا تطبیق برای

 اقتصادی پیشرفت ابزارهای از آن توسعه برای مناسب بستر ایجاد و کارآفرینی تقویت
 و کارآفرینی توسعه ینهدرزم اخیر دهه در (.1378، و همکاران افتخاری) استکشورها 

 یچندبعد مفهومی سازمانی ارآفرینیک .استشده ها مطرحسازمان در کارآفرینی فرهنگ
، پیشگامی، نوآوری شامل را ابعاد این توانیم .دارد متعددی یهامؤلفه و ابعاد که است

 در کارآفرینانه رفتارهای پرورش به توانندیم که گرفت نظر در خطرپذیری و نوسازی
 در آفرینیکار ایجاد برای الزم هایینهزم ساختن فراهم بنابراین. کنند کمک سازمان
 یریپذانعطاف ایجاد به سازمانی کارآفرینی اجرایی ابعاد سازیینهنهاد بالطبع وها سازمان

 هر درها سازمان اینکه توانایی و محیطی پرشتاب و شدید تغییرات به پاسخگویی برای
 به یاریبس محققان آنچه، حقیقت در. کندیم کمک، باشند داشته مطلوب اییدها وضعیتی

 است؛ سازمانی کارآفرینی ابعاد کردن اجرایی برای شرایطی ساختن فراهم هستند آن دنبال
 اشدبشرایط مناسبی در درون سازمان وجود داشته  باید سازمانی کارآفرینی ترویج برای

 ات کندیمطی  سازمان که است فرآیندی سازمانی کارآفرینی (.8112، 1هاوق و اسچیپرز)
 یا ردیف هاییتفعال تمام و کنند یفهوظانجام کارآفرینان نقش در بتوانند کارکنان همه

 کههنگامی ثمر برسانند. به مرکزی سازمان در راحت و سریع، مستمرطور به را گروهی
رینی کارآف آن به، گیرد انجام سازمان داخل در گروه فرد یا توسط کارآفرینی هاییتفعال

 ازمانس یک امکانات و هایتقابلاز  فرینکارآ گروه یا فرد حالت این در. گویند سازمانی
 نمایدیم مانیوابستگی ساز با فعالیتی عنوانبه کارآفرینی فعالیت اقدام به و کرده استفاده

رای های کارآفرینی بیتقابلسازمانی بر آن است تا از  کارآفرینی (.1378، توسلی خدمتی)
وان عن. کارآفرینی سازمانی بهی موجود استفاده کندهاسازمانو  هابنگاهرشد و توسعه 

و عملکرد  رشد، در بقا چراکهشود قلمداد می هاسازمانیکی از عوامل اصلی موفقیت 
پویایی و ، (. پیچیدگی8111، 8شالی و گیلسون) کندیمنقش اساسی بازی  هاسازمان

 هیزی راهبردی و نگاربرنامهی امروزی را ناگزیر از هاسازمان، تغییرات مستمر محیطی
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 ندکنی خود بازنگری هابرنامهبلندمدت به آینده کرده است تا بر اساس آن در اهداف و 
 (.1372، مقیمی)

 ییهاراه، راهبرد کارآفرینی است این راهبردها، از مفاهیم موجود در مطالعات راهبردی
کند. بر اساس مطالعات یمی موجود ارائه هاسازمانبرای تجدید حیات و نوآورتر کردن 

سازد تا با توجه به یمسازمان و افراد را توانمند ، یادگیری راهبرد، و همکاران 1ریلندآی
عیین مناسب به تغییرات محیطی را ت پاسخ، هاآناز  مؤثرهایشان و استفاده یتفعالبازخورد 

راهبرد خود را اصالح نماید و با کسب تجارب برگرفته از ، ی آیندهسوبهو برای حرکت 
ها را بهتر از گذشته انجام و مزیت یتفعالآموزند که چگونه این می، شدهانجامفعالیت 

یکی از اهداف مهم  که آنجا از(. 8111، آیرلند و همکاران) دهندرقابتی خود را افزایش 
 ییک، پرورش نیروی انسانی کارآفرین بوده است، آموزش کشورمان در چند سال اخیر

 یروزآوربه یا ایجاد و کار بازار نیاز باها شآموز یسازمتناسبمهم  هاییتاولو از
 و ملی بازارهای دررقابت قابل و یفیتباک تولید و پایدار اشتغال ایجاد هنرجویان است.

 بیکاری معضل از خروج راهکارهای از یکی بوده و کشور بزرگ دغدغه را المللیینب
گروهی  و فردی یاستعدادها پرورش برایها هنرستان در تخصصی یهاآموزش ارائه

راهبردهای کارآفرینی به هنرجویان ، . در این مسیرها استتخصص اساس بر هنرجویان
 اشندبپذیرتر یتمسئولو  ترخالق، ها نوآورترگیرییمتصمدهد تا در یماین امکان را 

توان هنرجویان را در یم(. با پیگیری راهبردهای کارآفرینی 1371، رشیدی و پورصادق)
ی کارآفرینانه را تشخیص هافرصت، مندنظاممکرر و  صورتبهکه  قراردادایی هیتموقع

، ینی و همکارانفخرالد یرم(. 1371، و همکاران طاهری) کنندی برداربهره هاآنداده و از 
 محیط، یسازمانفرهنگ، اقدامات ریسک آمیز جدید، نشان دادند که راهبردهای خودسازی

ی بر عملکرد فرد و برانگیختن خالقیت و ادراک فرد ازمانسدرونی هامؤلفهسازمانی و 
که هنرجویان در سایه ینا(. برای 1371، ینی و همکارانفخرالد یرم) دارندیر مستقیم تأث

این  واسطههببایستی راهبردهایی خلق و ایجاد شود که ، کارآفرینی بتواند به تفکر بپردازند
 ،های بسیار مهم و پرجاذبهیوهشبروز داده شود از  امکان، هایشهاندراهبردها به نظریات و 

پرورش خالقیت و افزایش ادراک توانمندی در هنرجویان است. الزمه همگام و همساز 
یجاد بستر و محیطی مطلوب و مناسب برای بروز ا، شدن با تغییرات و تحوالت محیطی

کارآفرینی  ثرمؤخالقیت در بین هنرجویان است و تا زمانی که راهبردهای مناسب و 
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 و بیهوده است بنابراین برای ایجاد عبث خیالی، ظهور خالقیت انتظار، نباشد فرماحکم
خالقیت و فهم و درک توانمندی در هنرجویان توجه به استراتژی کارآفرینی سازمانی 

های جدید همچون یدهاو  افکار، امری ضروری است و زمانی که این مهم محقق گردد
گردد و این افکار نو و نظرات جدید یمدر میان هنرجویان جاری  سیلی در سازمان و

(. 1371، حسین پور و آقاجانی) شودهمچون روحی در کالبد آنان دمیده می
 اندازچشممعتقد است که راهبرد کارآفرینی سازمانی در سه جنبه ، (8119)1کوراکتو

ارآفرینی و رفتارها و سازمانی با رویکرد حمایت از ک معماری، راهبردی کارآفرینانه
، (. به عقیده ریگسبی8113، 8ریگسبی و گریکو) کندیمیی نمارخفرآیندهای کارآفرینانه 

هر  رد گردد.یمرفتار کارآفرینانه در سازمان منجر به نتایجی در دو سطح فرد و سازمان 
ینه و خود را با توجه به هز آمدهدستبهنتایج  هاسازمانو  افراد، یک از این دو سطح

، ادامه هایی پیرامونیمتصمکنند و بر اساس آن یمیابی خودارز رفتهازدستهزینه فرصت 
 (.1729، 3مینتزبرگ) نمایندیمحذف و یا تعدیل رفتارهای کارآفرینانه اتخاذ 

، اقتصادی متناسب بودن فضای ازجملهچنانچه به عواملی ، در کشوری مانند ایران
ی کارآفرینان هازهیانگ تواندیمکارآفرینی ، ه بیشتری شودتوج اجتماعی و فرهنگی، سیاسی

 اساس رکه ب، شودبیشتر نمایان می ازآنجاجامعه بهبود بخشد. این اهمیت درسته فردی را 
 در چشمگیری افزایش ایران، 1379در سال ، کارآفرینی جهانی شاخص گزارش اطالعات

 افزایش این ،کندمی تجربه را قبل سال به نسبت کارآفرینانه گرایش فرعی شاخص امتیاز
ی کارآفرینی و به طبع آن تقویت خالقیت هامهارتآموزش  رکن در ناگهانی تغییر از ناشی

، یسکر پذیرش، فرصت درک ارکان ریتأث تحت کارآفرینانه گرایش. است کارآفرینان
 با تدول. است فرهنگی پشتیبانی و نوپا وکارهایکسب اندازیراه مهارت، سازیشبکه

 قوانین ایجاد، جامعه به مختلف مناطق درها آن هایموفقیت و کارآفرینان معرفی
 و نانکارآفری شکست به نسبت جامعه افراد منفی نگرش کاهش، منعطف ورشکستگی

 این دتوانمی جامعه سطح در کارآفرینان توسط جادشدهیا هایارزش بیشتر چه هر معرفی
ی و نوگرای، آمارها نشان از آن دارد که نبود خالقیت .کند تبدیل فرصت به را هاگلوگاه

آنچه خود قرار دهد.  الشعاعتحتجدید را  وکارکسبی هافرصت تواندیمعدم ادراک آن 
است که  آماری، سازدیتر مو شفاف ترانیش را نماهپژو نیانجام ا تیاهمضرورت و 
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 یآموختگاندانش ریو سا هنرجو ،از افراد دانشجو رانیها مرکز آمار اهرساله توسط گزارش
غلب اخود نبوده و  آموزشیکه اغلب بیکار بوده و یا در سمت تخصصی و  شودارائه می

ها آن تواندیکه م یعوامل مؤثر ریو سا مشکالت، هاتیمحدود لیافراد از توان تحل نیا
 یتیخالق رونیازا نیستند برخوردار، سوق دهد دیوکار جدکسب کی جادیرا به سمت ا

 شود ومشاهده نمی هاآنی غیرتکراری یا با فرایندی جدید از اایده، نو یطیمح جادیدر ا
 انددهیدآموزش، اندنمودهاساس آن تحصیل  منجر به تولید کاری که بر توانندینم تیدرنها

نه  یمثبت ریکه تأث یتعداد افراد ای یکاریب زانیم جهیدرنت بشوند، اندکردهو تجربه کسب 
 رسدیبه نظر م .است شیبه افزا رو، ندارند یاجتماع یخود و در زندگ یزندگدر 

 ادجیتوسعه و ا یو از عناصر اصل یموتور محرک توسعه و رشد اقتصاد ینیکارآفر
 شیزابا اف یادیز یهمبستگ بوده و عاز مناب نهیاستفاده به یبرا دیجد یوکارهاکسب
اگر افراد تحت آموزش نتوانند به آن  لذا کندیم فایها اآن یافراد و تواناساز نیا تیخالق

به  دیبا رونیازا شودمیتر ها شکنندهآن منزلت، برسند یو توانمندساز تیدرک خالق
 و عدم داردیبه آن منزلت بازم دنیافراد را از رس نیبود که ا یدنبال موانع و مشکالت

 .ها را به دنبال داردآن تیموفق

دهد یمراهبرد کارآفرینی برای یک هنرجو انجام گفت  توانمی یکل بندیجمع کی در
اما به میزان کافی تبیین ، ی متعددی بوده استهابحثموضوع ، تواند انجام دهدیمیا 

رو به  شیپ قیدر تحق یهای فنهنرستان انیبا آشکار شدن ضرورت هنرجو و نشده است
 یراب نهیزم سازیفراهم، رورشوپآموزشدر کنار  یکارکرد محور کیعنوان به ینیکارآفر
مهم  نیا است و افتهی تیاهم ازپیشبیش ینیکارآفر لیو تسه انیهنرجو نیا ینیکارآفر

 اهدفب انیهنرجو نیا یو ادراک توانمند تیبر خالق ینیکارآفر تأثیر یبررس ازمندین
ه ئو ارا یتیحما طیمح کی سازیفراهمو  سویکاز  هامحدودیتو رفع موانع و  ییشناسا
پژوهش حاضر  . لذا پژوهش حاضراست گونه افرادبرای این گرید یاز سو هامشوق

کلی است. نخست اینکه راهبردهای کارآفرینی سازمانی  سؤالپاسخگویی به دو  درصدد
ای شهرستان های فنی و حرفهبر خالقیت و ادراک توانمندی هنرجویان هنرستان مؤثر

القیت بر خ مؤثربندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی ت؟ دوم اینکه اولویاندکدمایرانشهر 
ای شهرستان ایرانشهر چگونه های فنی و حرفهو ادراک توانمندی هنرجویان هنرستان

 است؟
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 روش
پیمایشی است. -توصیفی، این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش

 صصان کارآفرینیمتخ و مدیران شامل پژوهش این در موردمطالعه آماری جامعه
 با امعهج بودن محدود به توجه با ایرانشهر بود که شهرستان ایحرفه و فنی هایهنرستان
عنوان نمونه انتخاب شدند. مصاحبه شوندگان به نفر 85 تعداد، سرشماری روش از استفاده

دارای حداقل مدرک کارشناسی بوده و زمینه فعالیتی و تخصص آنها کارآفرینی سازمانی 
بودند. ابزار اصلی مورداستفاده در این  آموزشیسال سابقه فعالیت  5ه و حداقل دارای بود

 فادهاست تعاملی و یافته ساختار نیمه هایمصاحبه از، اطالعات آوری جمع تحقیق برای
شامل شناسایی  تحقیق هاینیازمندی اساس سئوال که بر 11شد. برای انجام مصاحبه از 

بر خالقیت و ادراک توانمندی و همچنین شناخت  مؤثرزمانی راهبردهای کارآفرینی سا
استفاده گردید. برای ، و تدوین شدند طراحی، موانع پیش روی این راهبردها

با استفاده از  1(AHP) مراتبیگیری سلسله وتحلیل اطالعات از روش تصمیمتجزیه
 برای( AHP) مراتبی سلسله روش تحلیل استفاده شد. از Expert Choiceافزار نرم

 مراتبی لسلهس تحلیل پرسشنامه فرمت با پرسشنامه از استفاده باها شاخص مقایسه زوجی
AHP (دوبه مقایسه و یانقطه نه مقیاس )لهمسئمراتب سلسله درخت اساس بر کهدو 
استفاده از روش تجزیه و تحلیل . است گردیده استفاده، شودیم طراحی مطالعه تحت

سازی که در آن مسئله و  مدل( 1:باشدمیزم چهار مرحله عمده ذیل مستل، سلسله مراتبی
هدف از تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط 

( 8.باشندمی هاگزینهتصمیم شامل معیارها و  عناصر .شودمیو ترسیم  مطرح، هستند
بر اساس معیارها و همچنین  هاگزینهبین  مقایسه، ترجیحی که در این مرحله قضاوت

 محاسبه( 3.گیردمیقضاوت در مورد اهمیت معیارها از طریق مقایسه زوجی انجام 
از  ایمجموعهعناصر تصمیم نسبت به هم از طریق  وزن، نسبی که در آن هایوزن

 هایوزن ادغام، نسبی که در این مرحله هایوزن ادغام( 1 شودمیمحاسبات عددی تعیین 
تچه . پس از ترسیم درخگیردمیتصمیم صورت  هایگزینهه منظور رتبه بندی نسبی ب

 هینمره د اصلی و زیرمعیارها انجام شد. نحوه معیارهایزوجی  مقایسات، سلسله مراتبی
 یمراتب سلسله تحلیلی هایروش در ارزشگذاری اساس مقادیر بر زوجی مقایسات به

نرمال  به آن نوبت از پس. است ذیرفتهپ صورت، (1771)8برگرفته از تحقیقات ساعتی

                                                                                                                                        
1. Analytic Hierarchy Process 2. Saaty.T. 
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 .درسمی سازگاری نرخ محاسبه و وزن نهایی نمودن برآورد، نسبی وزن محاسبه، سازی
 تا نموده درج افزار در نرم خبرگان هایپرسشنامه از حاصل اولیه هایداده بدین منظور

 صحت از اطمینان حصول جهت در. شود دیگری مشخص بر هاگزینه از یک هر ارجحیت
 بایستمی صحیح محاسبات انجام و خبره هایپرسشنامه از شده اطالعات جمع آوری

 یسازگار میزان که است شاخصی ناسازگاری نرخ. نمود سازگاری نرخ محاسبه به اقدام
 یگرد عبارت به .کندمی گیری اندازه را زوجی مقایسات و هاارزیابی به خبرگان هایپاسخ

 جیزو و دو به دو هایمقایسه بین که برد پی توانمی اریناسازگ نرخ شاخص کمک با
 1/1از  کمتر سازگاری نرخ که صورتی در .خیر یا دارد وجود سازگاری هاپرسشنامه در

 واملنهایی ع وزن محاسبه هدف با انتها در. پذیرفت را مقایسات سازگاری توانمی باشد
 رد فرعی معیارهای نسبی ار وزنمقد نمودن ضرب به اقدام اولویت بندی انجام جهت در

 محاسبه فرعی معیارهای نهایی وزن طریق این از نموده و اصلی معیارهای نسبی وزن
 .است گشته

 هایافته
توجه به میانگین  با، ی مناسبهاشاخصتعیین  برای، های اولیهی دادهآورجمعپس از 

راهبردهای ) شاخص 52 درمجموع، هاشاخصخبرگان برای  ازنظرت آمدهدستبه
، یطیمح یراهبردها، یفرد یراهبردهادسته معیار مختلف ) 2کارآفرینی سازمانی( که در 

ی( تیریمد یراهبردها، یفرهنگ یراهبردها، آموزشی یراهبردها، یتیحما یراهبردها
 (.1جدول ) شدندی بنددسته

 دی ازنظر خبرگانراهبردهای کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار بر خالقیت و ادراک توانمن .1جدول 
 نماد راهبردهای کارآفرینی نماد معیار

 راهبردهای

 فردی
B1 

 C1 نگری نیازها توسط کارآفرینان سازمانیآینده
 C2 های روز دنیاآوریبررسی مداوم و مستمر فن

 C3 و خلق فرصت تشخیص، کشف
 C4 موقع و حداکثری از فرصتبرداری بهبهره

 C5 کوشی در کارآفرین سازمانیمیل به تالش و سخت
 C6 های جدیدتمایل به یادگیری موارد نو و پدیده

 C7 قابلیت درک و شنیدن نظرات دیگران
 C8 نیاز به رشد و کسب باالترین درجه رضایت در فرد کارآفرین
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 نماد راهبردهای کارآفرینی نماد معیار

 راهبردهای
 محیطی

B2 

 C9 ایجاد جو و فضای کارآفرینانه
 C10 ی کارآفرینانههاگذاری بر روی فعالیتارزش

 C11 کارآفرینانه هایفعالیت بر مبتنی اقتصادی سناریوی و راهبردی گیریشکل
 C12 کار بازار و جامعه نیازهای با درسی محتوای و آموزشی مواد ارتباط

 C13 کارآفرینانه استعدادهای شناسایی

 راهبردهای
حمایتی و 
 تشویقی

B3 

 C14 ق تأثیرگذار به کارآفرینان سازمانیایجاد یک سیستم پاداش و تشوی
 C15 هنرجویان کارآفرین از پشتیبانی برای کافی و مناسب حمایتی قوانین
 C16 کارآفرینان سازمانی خوداشتغالی مقدمات نمودن فراهم برای مالی حمایت

 C17 خوداشتغالی تسهیالت نمودن فراهم برای کارآفرینان سازمانی از دولت حمایت
 C18 کارآفرینانه هایفعالیت رشد و گیریشکل امکانات نمودن فراهم
 C19 هاآن از حمایت و دهیشکل استراتژی از اقتصادی جامعه بودن برخوردار

 C20 دهی به کارآفرینیای و شکلهای فرا رشتهتشویق و ترغیب به انجام پژوهش
 C21 برتر و کاربردی هایپژوهش هایحطر کنندهارائه محققان به ویژه اعتبار اعطای

 C22 به کارآفرینان دولتی هایدستگاه پژوهشی هایبودجه از درصدی اختصاص
 C23 و نقشه راه راهنمایی اخذ برای اساتید کارآفرینی به دسترسی امکان

 C24 دنیا روز دانش و فناوری به دسترسی امکان
 C25 یآموزش و اطالعاتی منابع به دسترسی

 C26 وکارکسب فضای بر تأثیرگذار و ناظر مقررات و قوانین تسهیل و سازیروان
 C27 کارآفرینان جدید هایحمایت مدیران و سیستم از ایده

 C28 کوچک آزمایشی هایطرح از حمایت

 راهبردهای
و  آموزشی
 مهارتی

B4 

 C29 ی سازمانیالمللی کارآفرینبین و ملی مقررات قوانین و با آشنایی
 C30 جامعه در آن تغییرات و مدرن هایآوریفن با آشنایی

 C31 دیگر سازمانی کارآفرینان با ارتباط برقراری در تسلط و توانایی
 C32 تجاری هایفرصت شناخت در تسلط و توانایی

 C33 وکارکسب اندازیراه برای مالی منابع تأمین هایشیوه شناخت و توانایی
 C34 مسیر انتخاب و ریزیبرنامه، گذاریهدف در تسلط و توانای

 C35 اختالفات و تعارضات وفصلحل در تسلط و توانایی
 C36 (کنترل، رهبری، دهیسازمان، ریزیبرنامه) مدیریتی اصول در تسلط و توانایی

 C37 مسائل وتحلیلتجزیه و ادراک در تسلط و توانایی
 C38 ارتباطات و اطالعاتی هایآوریفن در تسلط و توانایی

 C39 المللیبین هایزبان بر تسلط و توانایی
 C40 آموزشیتغییر محتوای دروس کارآفرینی سازمانی در مؤسسات 

 C41 شغلی هایمهارت کسب برای برنامهفوق هایآموزش
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 نماد راهبردهای کارآفرینی نماد معیار

 راهبردهای
فرهنگی و 
 اجتماعی

B5 

 C42 کارآفرینی سازمانی برگزاری سمینارهای تخصصی
 C43 های علمی کارآفرینی با متولیان کارآفرینی سازمانیبرگزاری نشست

 C44 توسعه فرهنگ کارآفرینانه با کمک تبلیغات همسو
 C45 عمومی کردن فرهنگ کارآفرینی سازمانی در جامعه

 C46 کارآفرینی علمی هایزیرمجموعه به توجه با مجالت سازی تخصصی
 C47 لیطو و سطحی چند، کیفی مطالعات به دهیاولویت و پذیرش رویکرد با مجالت اندازیراه

 C48 کشور آماری مراکز در وکارکسب هایداده بانک اندازیراه
 C49 جامعه کارآفرینان سازمانی در کارآفرینی روحیه و فرهنگ وجود

 راهبردهای
مدیریتی و 
 سیستمی

B6 

 C50 های تخصصی کارآفرینی سازمانیتشکیل کارگروه
 C51 صنعت در هنرجویان حضور زمینه شدن فراهم

 C52 هادانشگاه و هاهنرستان در صنعت گذاریسرمایه زمینه شدن فراهم
 C53 های کارآفرینی سازمانیتوسعه گروه

 C54 ایجاد یک مرکز کارآفرینی مستقل فعال و اثرگذار
 C55 کارآفرینی سازمانی هایپژوهش علمی رصد پایش و برای ملی مؤسسه یا مرکز اندازیراه

 C56 تدریس کارآفرینی سازمانی در گروهی و تیمی، مشارکتی هایروش از استفاده
 C57 کارآفرینان سازمانی عالیق و شرایط با منطبق ریزیبرنامه

 C58 انمندیدرک تو و خالقیت مفاهیم با نیآموزشی کارآفرینان سازما هاینظام بین پیوند برقراری

 نموده درج افزار نرم در خبرگان هایپرسشنامه از حاصل اولیه هایداده، در مرحله بعد
 از اطمینان حصول جهت در. شود مشخص دیگری بر هاگزینه از یک هر ارجحیت تا

 محاسبات صحیح انجام و خبره هایپرسشنامه از شده جمع آوری اطالعات صحت
 رخن شاخص کمک با دیگر عبارت به. نمود سازگاری نرخ محاسبه به اقدام بایستمی

 ازگاریس هاپرسشنامه در زوجی و دو به دو هایمقایسه بین که برد پی توانمی ناسازگاری
 سازگاری توانمی باشد 1/1از  کمتر سازگاری نرخ که صورتی در .خیر یا دارد وجود

 .پذیرفت را مقایسات
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 اصلی معیارهای نسبی ارجحیت ماتریس .2 جدول

معیارهای 
 کلی

راهبردهای 
 فردی

راهبردهای 
 محیطی

راهبردهای 
 حمایتی

راهبردهای 
 آموزشی

راهبردهای 
 فرهنگی

راهبردهای 
 مدیریتی

 مقادیر ویژه
 )وزن نسبی(

راهبردهای 
 فردی

1      18/1 

راهبردهای 
 محیطی

3/1 1     19/1 

راهبردهای 
 حمایتی

5/1 3/1 1    37/1 

راهبردهای 
 آموزشی

5/1 1/1 3/1 1   32/1 

راهبردهای 
 فرهنگی

1 3/1 3 3 1  19/1 

راهبردهای 
 مدیریتی

8/1 1 3/1 8/1 8/1 1 81/1 

CR=0/07 

  

گذار بر خالقیت و  تأثیرخروجی نرم افزار جهت اولویت بندی راهبردهای کارآفرینی  .1 نمودار

 ادراک توانمندی

 که بوده 19/1 این معیارها زوجی مقایسه (CR) ناسازگاری نرخ 8 جدولبا توجه به 
 ینا پایایی بررسی جهت، است. در واقع زوجی مقایسه اینقبول قابل دقتدهنده نشان
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 یرز سازگاری نرخ دارای معیارها تمامی استشده استفاده ناسازگاری نرخ پرسشنامه از
مقادیر ) نسبیی هاوزن( 1) نمودارهمچنین در  .گرفتند قرار یدتائ مورد کهاند بوده 1/1

 شدهداده نمایش، شوندیمافزار محسوب عنوان خروجی نرمویژه( معیارهای اصلی که به
 یرگذار بر خالقیت وتأثراهبردهای کارآفرینی  مقایسه از پس، است. به همین صورت

اصلی  عیارهایم از یک هر یهاشاخص، ایرانشهر شهرستان ادراک توانمندی هنرجویان
 .اندشده مقایسه یکدیگر با زوجیصورت  به، شوندیمعنوان معیارهای فرعی شناخته که به

 کی به محاسبه وزن نهایی عوامل شناسایی شده پرداخته شده است. در، در مرحله بعد
 زنو در معیارها اهمیت حاصلضرب مجموع از هاگزینه نهایی وزن، مراتبی سلسله فرایند
 یک به منجر که "مراتبی سلسله ترکیب اصل" از کار این برای .آیدمی دست به هاگزینه

، شودیم مراتبی سلسله سطوح تمامی در هاقضاوت همه گرفتن نظر در با "اولویت بردار"
 .(3جدول ) است شده استفاده

 

 که در آن:
VHامتیاز نهایی گزینه = 
Wkضریب اهمیت معیارکلی= 
Wi هاشاخص= ضریب اهمیت 
Gij امتیاز گزینه=j  هایشاخصدر ارتباط با معیار کلی و i 

 یرگذار بر خالقیت و ادراک توانمندی هنرجویانتأثبندی راهبردهای کارآفرینی اولویت .9جدول 

 نهایی() مطلقایرانشهر بر اساس وزن  شهرستان

 وزن نهایی معیار کلی به ترتیب اولویت() هاشاخص
رتبه 

 شاخص
ن هنرجویا از پشتیبانی برای کافی و ناسبم حمایتی قوانین

 کارآفرین
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
182111/1 1 

 ضایف بر تاثیرگذار و ناظر مقررات و قوانین تسهیل و سازیروان
 کار و کسب

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

188278/1 8 

 جامعه کارآفرینان سازمانی در کارآفرینی روحیه و فرهنگ وجود
-راهبرد فرهنگی

 ماعیاجت
181571/1 3 
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 وزن نهایی معیار کلی به ترتیب اولویت() هاشاخص
رتبه 

 شاخص

 ایجاد یک مرکز کارآفرینی مستقل فعال و اثرگذار
-راهبرد مدیریتی

 سیستمی
181111/1 1 

 و هاهنرستان در صنعت گذاری سرمایه زمینه شدن فراهم
 هادانشگاه

-راهبرد مدیریتی
 سیستمی

181111/1 5 

 هایپژوهش هایطرح کننده ارائه محققان به ویژه اعتبار اعطای
 کاربردی

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

181858/1 2 

 کارآفرینان جدید هایحمایت مدیران و سیستم از ایده
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
181811/1 9 

 2 181212/1 راهبرد محیطی های کارآفرینانهارزش گذاری بر روی فعالیت

 ارتباطات و اطالعاتی های فنآوری در تسلط و توانایی
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
181119/1 7 

 مسیر انتخاب و ریزی هدفگذاری، برنامه در تسلط و توانای
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
181313/1 11 

 جامعه در آن تغییرات و مدرن های فنآوری با آشنایی
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
117721/1 11 

 هایپژوهش پایش و رصد برای ملی مؤسسه یا مرکز اندازی راه
 کارآفرینی

-یراهبرد مدیریت
 سیستمی

117815/1 18 

تدریس  در گروهی و مشارکتی، تیمی روشهای از استفاده
 کارآفرینی سازمانی

-راهبرد مدیریتی
 سیستمی

117138/1 13 

 صنعت در هنرجویان حضور زمینه شدن فراهم
-راهبرد مدیریتی

 سیستمی
112217/1 11 

کارآفرینان  اشتغالی خود مقدمات نمودن فراهم برای مالی حمایت
 ازمانیس

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

112123/1 15 

 بازار و جامعه نیازهای با درسی محتوای و آموزشی مواد ارتباط
 کار

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

112351/1 12 

 کارآفرینانه استعدادهای شناسایی
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
112171/1 19 

 نمودن فراهم برای کارآفرینان سازمانی از دولت حمایت
 اشتغال التتسهی

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

112152/1 12 

 هایپژوهش پیشبرد به پژوهشی هایبودجه از درصدی اختصاص
 سازمانی کارآفرینی

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

119222/1 17 

 81 119121/1 راهبرد فردی های جدیدتمایل به یادگیری موارد نو و پدیده
 81 119122/1 راهبرد فردی مانیمیل به تالش و سخت کوشی در کارآفرین ساز
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 وزن نهایی معیار کلی به ترتیب اولویت() هاشاخص
رتبه 

 شاخص

 عمومی کردن فرهنگ کارآفرینی سازمانی در جامعه
-راهبرد فرهنگی

 اجتماعی
119182/1 88 

برگزاری نشست های علمی کارآفرینی با متولیان کارآفرینی 
 سازمانی

-راهبرد فرهنگی
 اجتماعی

119111/1 83 

 اب یآموزشی کارآفرینان سازمان هاینظام بین پیوند برقراری
 درک توانمندی و خالقیت

-راهبرد مدیریتی
 سیستمی

112221/1 81 

 های کارآفرینی سازمانیتوسعه تیم
-راهبرد مدیریتی

 سیستمی
112221/1 85 

 برگزاری سمینارهای تخصصی کارآفرینی سازمانی
-راهبرد فرهنگی

 اجتماعی
112221/1 82 

 توسعه فرهنگ کارآفرینانه با کمک تبلیغات همسو
-فرهنگی راهبرد

 اجتماعی
112523/1 89 

 تغییر محتوای دروس کارآفرینی سازمانی در مؤسسات آموزشی
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
112518/1 82 

 های تخصصی کارآفرینی سازمانیتشکیل کارگروه
-راهبرد مدیریتی

 سیستمی
112111/1 87 

 کارآفرینان سازمانی عالیق و شرایط با منطبق برنامه ریزی
-یریتیراهبرد مد

 سیستمی
112111/1 31 

 المللی بین هایزبان بر تسلط و توانایی
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
112121/1 31 

 یگرد سازمانی کارآفرینان با ارتباط برقراری در تسلط و توانایی
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
115297/1 38 

 تجاری هایفرصت شناخت در تسلط و توانایی
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
115232/1 33 

 اندازی راه برای مالی منابع تأمین هایشیوه شناخت و توانایی
 کار و کسب

-راهبرد آموزشی
 مهارتی

115281/1 31 

 کوچک آزمایشی هایطرح از حمایت
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
115975/1 35 

 یالمللی کارآفرینی سازمان بین و ملی مقررات قوانین و با آشنایی
-راهبرد آموزشی

 مهارتی
115292/1 32 

 هکارآفرینان هایفعالیت رشد و گیری شکل امکانات نمودن فراهم
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
115511/1 39 

 و دهی شکل استراتژی از اقتصادی جامعه بودن برخوردار
 هاآن از حمایت

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

115585/1 32 
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 وزن نهایی معیار کلی به ترتیب اولویت() هاشاخص
رتبه 

 شاخص
های ای و حوزههای فرا رشتهتشویق و ترغیب به انجام پژوهش

 کارآفرینی سازمانی
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
115378/1 37 

قشه و ن راهنمایی اخذ برای اساتید کارآفرینی به دسترسی امکان
 راه

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

115312/1 11 

 دنیا روز دانش و فناوری به دسترسی امکان
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
115181/1 11 

 زشیآمو و اطالعاتی منابع به دسترسی
-راهبرد حمایتی

 تشویقی
115195/1 18 

 13 111725/1 راهبرد فردی آینده نگری نیازها توسط کارآفرینان سازمانی
 11 111712/1 راهبرد فردی بررسی مداوم و مستمر فنآوری های روز دنیا

 15 111291/1 راهبرد فردی قابلیت درک و شنیدن نظرات دیگران
 12 111915/1 اهبرد محیطیر ایجاد جو و فضای کارآفرینانه

 هایتفعالی بر مبتنی اقتصادی سناریوی و راهبردی گیری شکل
 کارآفرینانه

 19 111521/1 راهبرد محیطی

ایجاد یک سیستم پاداش و تشویق تأثیر گذار به کارآفرینان 
 سازمانی

-راهبرد حمایتی
 تشویقی

111112/1 12 

 17 111891/1 راهبرد فردی رد کارآفریننیاز به رشد و کسب باالترین درجه رضایت در ف
 51 111191/1 راهبرد فردی کشف، تشخیص و خلق فرصت

 51 113991/1 راهبرد فردی بهره برداری به موقع و حداکثری از فرصت

 اختالفات و تعارضات فصل و حل در تسلط و توانایی
-راهبرد آموزش

 مهارتی
113222/1 58 

ریزی، سازماندهی،  برنامه) مدیریتی اصول در تسلط و توانایی
 (رهبری، کنترل

-راهبرد آموزش
 مهارتی

113222/1 53 

 مسائل تحلیل و تجزیه و ادراک در تسلط و توانایی
-راهبرد آموزش

 مهارتی
113212/1 51 

 شغلی مهارتهای کسب برای برنامه فوق هایآموزش
-راهبرد آموزش

 مهارتی
113511/1 55 

 مطالعات به دهی اولویت و پذیرش رویکرد با مجالت اندازی راه
 کیفی

-راهبرد فرهنگی
 اجتماعی

113112/1 52 

 علمی هایزیرمجموعه به توجه با مجالت سازی تخصصی
 کارآفرینی

-راهبرد فرهنگی
 اجتماعی

113899/1 59 

 کشور آماری مراکز در کار و کسب هایداده بانک اندازی راه
-راهبرد فرهنگی

 اجتماعی
118111/1 52 
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های ایرانشهر و از دیدگاه مدیران هنرستان، 3 جدولبندی توجه به اولویتبا  
رگذار بر یتأثمتخصصان حوزه کارآفرینی سازمانی از میان راهبردهای کارآفرینی سازمانی 

باالترین اولویت با وزن ، ایرانشهر شهرستان خالقیت و ادراک توانمندی هنرجویان
کارآفرین  نهنرجویا از پشتیبانی برای کافی و اسبمن حمایتی مربوط به قوانین 182111/1

اولویت دوم با وزن ، تشویقی است. همچنین ازنظر خبرگان-حمایتی یراهبردها در بعد
 ضایف بر تأثیرگذار و ناظر مقررات و قوانین تسهیل و سازیمربوط به روان 188278/1

حلیل ه به نتایج تی با توجطورکلبهتشویقی است. -حمایتی وکار در بعد راهبردکسب
ی مربوط به هاشاخص تأثیرگذارترین، شده استیانب( 3) جدولسلسله مراتبی که در 

 راهبرد( 1 صورت بهبه ترتیب اولویت  راهبردهای کارآفرینی سازمانی کانه 2ابعاد 
 راهبرد( 1 سیستمی-مدیریتی راهبرد( 3 مهارتی-آموزشی راهبرد( 8 تشویقی-حمایتی
 .استمحیطی  ( راهبرد2فردی و  راهبرد( 5 اجتماعی-فرهنگی

 گیرییجهنتبحث و 
وجود معیارهای ، یت داردبااهم بسیار، آنچه در بررسی راهبردهای کارآفرینی سازمانی

را هدایت نمود و نتایج  هاکوششصریح و روشن عملکرد است که توسط آن بتوان 
یت و ادراک توانمندی را ارزیابی کرد. از عواملی که در ارتقای خالق آمدهدستبه

زی ین مراکترمهمراهبردهای کارآفرینی سازمانی هستند و یکی از ، است مؤثرهنرجویان 
 رایندیف ای هستند. کارآفرینیهای فنی و حرفهتواند در این امر مهم باشد هنرستانیمکه 

 کندیم ایفا جهانی اقتصادی حتی و ملی توسعه و رشد، تداوم در حیاتی نقش که است
 منطقی هاییتحما جهت در مناسب جو و ایجاد بستر لزوم لذا. (1329، احمدپورداریانی)

 ازپیشیشبکارآفرینان  و کارآفرینی از علمی و تحقیقاتی، فرهنگی، معنوی، مادی از اعم
 مناسب توزیع، زندگی کیفیت رفتن باال موجب کارآفرینی .گرددیم احساس ما کشور در

، جانسون و وان) شودملی می منابع از یوربهره و اجتماعی یهااضطراب کاهش، درآمد
، مشخص و الزم راهبردهای بدون بستری در بودن کارآفرین، هنرجویان دیدگاه از .(8118

-حمایتی راهبردهای که معتقدند آنان راستا این در و گرددیم تلقی جدی مشکل یک
 یجتاًنت و ینیکارآفر توسعه جهت زمال بسترهای، راهبردها سایر از بیشتر توانندیم تشویقی
 در خود را فراهم آورند. آنچه هایتوانمندی از قوی ادراکی و خالق ذهنی به رسیدن

راهبردهای صریح و روشن  وجود، اهمیت دارد بسیار، سازمانی کارآفرینی راهبردهای
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 است که توسط آن بتوان خالقیت را هدایت نمود و درک توانمندی را افزایش داد.
ر بستر الزم د هادولتتقویت روحیه کارآفرینی هنرجویان ضروری است که  منظوربه

یرگذار بر خالقیت و ادراک توانمندی را برای آنان فراهم سازد این تأثقالب راهبردهای 
این  سازیینهنهادبا همکاری دیگر نهادها به  وپرورشآموزشتواند از طریق نهاد یمبستر 

رو در این تحقیق ضمن شناسایی دقیق این راهبردها به ازاین .راهبردها اقدام نماید
های توانمندی ادراک و خالقیتبر یرگذار تأث راهبردهای نیز اقدام شد. هاآنبندی اولویت

، محیطی، معیار کلی راهبردهای فردی 2در ، ایرانشهر شهرستان هنرجویان
 یریتی با توجه به ادبیاتفرهنگی و راهبردهای مد، /مهارتیآموزشی، حمایتی/تشویقی

لسله مراتبی یل ساز تحلبندی شدند. نتایج حاصل یمتقس، پیشینه و نظر خبرگان، تحقیق
حمایتی/تشویقی در اولویت اول تأثیرگذاری بر خالقیت و ادراک  نشان داد که راهبردهای

 حمایتی بندی شامل قوانینتوانمندی قرار دارند. راهبردهای حمایتی در این اولویت
 و وانینق تسهیل و سازیکارآفرین و روان هنرجویان از پشتیبانی برای کافی و مناسب

گونه نیارسد در اعمال یمشود به نظر وکار میکسب فضای بر تأثیرگذار و ناظر مقررات
دولتمردان در ایجاد شرایطی برای حمایت از کارآفرینان و تسهیل  و نهادها نقش، راهبردها

(. 1327، ایمانی پور) نمایدجلوه  ترپررنگاز دیگر سطوح مملکتی  هاآن وکارکسبروند 
 یک. (1371، 1دراکر) گردند تشویق باید هستندسودآور که باارزش  هاییدها، میان این در

 از رینانکارآف که روشی و خالق و کارآفرینان هایدها بهتنها نه رشد روبه و رقابتی اقتصاد
، رسندیم موفقیت به جدید هاییدها این که به سرعتی بلکه دارد بستگی برندیم بهرهها آن
 .(8113، 8و همکاران آگوستو) دارد بستگی نیز

های یتاولوهمچنین نتایج تحقیق نشان داد که راهبرد فرهنگی/اجتماعی در رده دوم 
یرگذار بر خالقیت و ادراک توانمندی قرار دارد که از طریق ایجاد فرهنگ و روحیه تأث
 ،تواند ایفای نقش نماید. در راستای این نتایجیمرآفرینی در جامعه کارآفرینان سازمانی کا

و  راهبرد فردی، مهارتی-آموزشیراهبرد ، مشخص شد که راهبردهای مدیریتی/سیستمی
 های بعدی قرار دارند.یتاولوراهبرد محیطی در 

 راهبردها از برخی که است این دریافت توانمی شدهیانب راهبردهای از آنچه کل در
 یسوبه حرکت که کرد گیرییجهنت توانیدرواقع م .هستند بیرونی دیگر برخی و درونی

 انهنرجوی هایتوانمندی ادراک و خالقیت بر یرگذارتأث سازمانی کارآفرینی راهبردهای

                                                                                                                                        
1. Drucker P.F. 2. Augusto, J., et al. 
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 نتایج به توجه نیاز به عزم ملی در همه جوانب و سطوح دارد. با، ایرانشهر شهرستان
ی متصل به دولت از طریق نهاد هاسازمان، شودمی پیشنهاد پژوهش این ازآمده ستدبه

 هنرجویان دادن سوق بر بیشتری تمرکز، خود هایگذارییاستس در، وپرورشآموزش
واسطه هب، کارآفرینی فرهنگ سازیینهنهاد بنمایند همچنین به بودن کارآفرین و مولد بر

 اقدام هنرجویان در خالقیت و پیشرفت انگیزه ایجاد ،پذیرییسکر روحیه ساختن فراهم
، یاتیمال حمایت مثل معنوی و مادی یهافرصت دولت در ارائه ترپررنگکنند و نیز نقش 

 شویقت، کارآفرینان و نوآوران از حمایت، کارآفرینی آموزش، یافتهسازمان هاییبخشودگ
 هادهاین در کارآفرینی با مرتبط یسازوکارها و قوانین تسهیل و کارآفرینی بهها سازمان

 طرح در به محدودیت توانمیاین پژوهش  هایمحدودیتشود. از می توصیهگذار قانون
 انهنرجوی جامعه بررسی به فقط، رو پیش پژوهش در که معنا بدین، پژوهش اشاره کرد

 توانمی ورازاین ندارند جایی آن در آموزشی هایسازمان سایر و شدهپرداخته هاهنرستان
، مانیز و مالی هایمحدودیت دلیل دهد همچنین به قرار تأثیر تحت را آمدهدستبه نتایج

 فنی یهاهنرستان خبرگان از متشکل اینمونه از سنجی اعتبار بخش در ناچارا پژوهشگر
، ژوهشپ این بودن مقطعی دلیل است و اینکه به کرده استفاده ایرانشهر شهر ایحرفه و

 این از را دارد موضوعیت تداومی و تجربی تحقیقات در که را علی رابطه یک تواننمی
 زمینه و این در مشابه کار به نبود توانمی هامحدودیتداشت از دیگر  انتظار پژوهش
 اشاره کرد.، اطالعات گردآوری برای خودگزارش ابزار یک تنها از استفاده

 منابع
 .فراندیش انتشارات، تهران، پنجم چاپ، آفرینیکار مبانی .(1329) م.، احمدپورداریانی

توسعه کارآفرینی کشاورزی  راهبردهای .(1378) .ح، و رضوی .ح، قیداری سجاسی ؛.ع، افتخاری
روستا و  فصلنامه، موردی روستاهای شهرستان خدابنده مطالعه در مناطق روستایی:

 .59-11، (1)13، توسعه
 یالکترونیک هایآموزش مرکز، تهران، کارآفرینی گیری تصمیم الگوهای .(1327) .ن، پور ایمانی

 .تهران دانشگاه
تی دول هایدبیرستانبروز و پرورش کارآفرینی در  هایزمینه بررسی .(1378) .ا، توسلی خدمتی

 تی.دانشگاه شهید بهش شناسیروانعلوم تربیتی و  دانشکده، کارودانش شهرستان کرج
موردی: اداره کل تعاون  مطالعه کارآفرینی سازمانی؛ الگوی .(1371) .ح، و آقاجانی .د، حسین پور

 .11-3، (2)81، استان تهران
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 فصلنامه، و شکوفایی نیاز کارآفرینی سازمانی خالقیت .(1371) .ن، و پورصادق .م، رشیدی
 .88-18، (8)8، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت

 .سمت، تهران، علی حسین کشاورزی ترجمه، و کارآفرینی نوآوری .(1371) .پ، دراکر
 .(1371) .ت، دشت تپه ساعدی، .ی، زرنگاریان، .آ، رضازاده، .ع، آبادی نجم دهقان، .ا، عربیون

 هایکتابخانه: موردمطالعه سازمان افراد کارآفرینانه گرایش بر سازمانی تأثیر ساختار
 اطالع و کتابداری تتحقیقا نشریه(. تهران شهر در مستقر هایپردیس) تهران دانشگاه
 رسانی.

 تخالقی با سازمانی کارآفرینی رابطه بررسی .(1371) .س، ترابی و .ا، جهرمی شایان ؛.ا.ع، طاهری
، شیآموز مدیریت در نو رهیافتی فصلنامه. شهرستان گچساران ایحرفه فنی سازمان در
1(1) ،15-31. 

 .دانشگاه تهران، تهران، دوم اپچ، در نهادهای جامعه مدنی کارآفرینی .(1372) .م، مقیمی
رابطه کارآفرینی  بررسی .(1371) .ع، دشتکی ؛.ح، احمدآبادی زارع ؛.ح .س، میرفخرالدینی

 علمی فصلنامه، سازمانی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد
 .71-95، (1)2، مدیریت بازرگانی هایکاوشپژوهشی 
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