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چکيده
زمينه :کارآفريني دولتي زير مجموعهاي از مفهوم کلي کارآفريني ميباشد و به معناي ايجاد وتقويت روح کارآفريني در
درون يک سازمان ميباشد ،بانکهاي دولتي به ويژه بانکها نقش کليدي در توسعه کارآفريني دارند که در صورت
سياست گذاري صحيح و اجراي درست آن ميتوان از شرايط سخت تحريمهاي کنوني گذر کردوشاهد توسعه
کارآفريني و رونق اقتصادي بود
هدف :هدف ازاين پژوهش بررسي نقش عوامل درون سازماني و برون سازماني در توسعه کارآفريني دولتي ميباشد
در همين راستا اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است.
روش ها :جامعه آماري پژوهش شامل كليه روسا و معاونين شعب بانک ملي استانها و شهرستانهاي تابع آنها در سال
 1397به تعداد  6600ميباشد .که براساس جدول مورگان  364نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه
انتخاب شده اند .براي جمع آوري دادهها از پرسشنامههاي محقق ساخته عوامل دروني سازماني ،عوامل برون سازماني
و توسعه کارآفريني دولتي با روايي صوري به ترتيب  0/81 ،0/78و  0/86و پايايي به ترتيب  0/96 ،0/965و 0/97
استفاده شده است .تجزيه و تحليل دادهها با نرم افزار  spss23و  AMOS23انجام گرفته و از آمارههاي توصيفي و
استنباطي مثل ميانگين ،انحراف معيار و رگرسيون خطي چند گانه استفاده شده است.
يافته ها :نتايج پژوهش نشان داد عوامل درون سازماني شامل ساختار سازماني ،استراتژي ،سيستم ،سبک مديريت،
نيروي انساني ،مهارت و اهداف کالن بر توسعه کارآفريني دولتي تاثير معني داري دارند و ساختار سازماني ،مهارت
سبک مديريت و سيستم به ترتيب بهترين پيش بيني کننده کارآفريني دولتي ميباشند .همچنين عوامل برون سازماني
شامل عامل سياسي ،فناوري ،دولتي و قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بوم شناسي و عامل رقابت بر توسعه
کارآفريني دولتي تاثير معني داري دارند و عامل سياسي ،رقابت ،فناوري و بوم شناسي به ترتيب بهترين پيش بيني
کننده کارآفريني دولتي ميباشند.
واژههاي کليدي :عوامل درون سازماني،عوامل برون سازماني ،توسعه کارآفريني دولتي ،بانک ملي

 1دانشجوي دکتري مديريت دولتي ،گروه مديريت ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران
 2استاديار گروه مديري ت ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران( .نويسنده مسئول) Pourkiani@iauk.ac.ir

 3استاديار گروه مديريت ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران.
 4استاديار گروه مديريت ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران.
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مقدمه
در جهان كنوني سيستم اقتصادي سرعت زيادي به

توسعه دامنه محصوالت و خدمات بي فزايند (المپکين
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و همکاران)2009 ،

خود گرفته است و شركتهايي كه نتوانند پابه پاي آن

کارآفريني دولتي فرآيندي سازماني است که در

حركت كنند به سرنوشتي جز نابودي نخواهند داشت.

بردارنده بهبود و توسعه خدمات و برنامههاي کنوني و

شرايط اقتصادي ،صنعتي ،اجتماعي و فرهنگي امروز

جديد ،نوآوري تکنولوژيکي (فنون ،رويههاو قوانين و
7
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كشور به گونهاي است كه حل مشكالت و تنگناها،

فرآيندهاي اداري و انتخابي جديد) (اسپيلک ،بريتل ،

الگوها و راه حلهاي جديد و متفاوتي را طلب ميكند

 .)2013و نوآوري سازماني (فرآيندهاي مديريتي جديد

(اوباجي 1و همکاران .)2015 ،اكنون در عرصه جهاني،

و شيوههاي ساختاردهي جديد) در بخش دولتي از

افراد خالق ،نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان منشاء

طريق بکارگيري الگوي نوين تخصيص منابع جهت

تحوالت بزرگي در زمينههاي صنعتي ،توليدي و

خلق ارزش براي شهروندان است (الواني و همکاران،

خدماتي شدهاند و از آنها نيز به عنوان قهرمانان ملي ياد

 .)1390عوامل متعددي چون محدوديت منابع،

ميشود .چرخهاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه

مشکالت اجتماعي ،روند کوچکسازي دولتها،

كارآفريني به حركت درمي آيد(مقيمي .)1393 ،در

ناکارآمدي روشهاي سنتي مديريت دولتي ،تغييرات

اهميت كارآفريني همين بس كه بسياري از کشورهاي

سريع محيطي و حفظ نيروي انساني کارامد و ماهر

در حال توسعه همچون هند ،ترکيه و برزيل كارآفريني

باعث شده است تا کارآفريني دولتي بعنوان يک پديده

را مهمترين راهکار براي توسعهکشور در نظر گرفته اند

بدون جايگزين در سازمانهاي امروزي مطرح شود

(فايرز .)2018 ،2کارآفريني از جمله موضوعهايي است

(علم بيگي.)1388 ،

که به نظر برخي صاحب نظران ريشه در موسسههاي

كشور ايران كه با مشكالت زياد اقتصادي مانند

کوچک و بخش خصوصي دارد (زامپتاكس 3و

نرخ باالي تورم و بيكاري مواجه است براي رهايي از

همكاران .)2019 ،اما با توسعه ي آن در سازمانهاي

اين مسائل در بخش خصوصي و دولتي نياز به

بزرگ ،توجه محققان و مديران زيادي را به سوي خود

كارآفرينان سازماني با شهامت ،خالق ،نوآور و ريسك

جلب کرده است .زيرا پديده ي کارآفريني ،عاملي

پذير دارد تا در راستاي رشد و توسعه سازمان و جامعه

است که ميتواند پويايي سازماني را با ارائه روشهاي

خود دست به كار شده و طرحي نو دراندازند (موسوي

جديد و ايجاد مزيت نسبي به ارمغان بياورد (ترو،4

و همکاران .)1396 ،باتوجه به نقش و اهميت

)2014

كارآفريني و سابقه درخشان كارآفرينان در توسعه

آنچه در شرايط سخت كنوني و ضرورت آن در

بسياري از كشورها و باتوجه به مشكالت اقتصادي

جامعه بيش از پيش احساس ميشود ،پرداختن به اين

زيادي كه كشور با آن مواجه بوده و دست ياري از هر

مقوله اساسي ،يعني كارآفريني است (بوژيکين 5و

سويي ميطلبد ،ترويج و اشاعه مفهوم كارآفريني،

همکاران . )2019 ،زيرا مسلما كارآفرينان باتوجه به

بسترسازي براي فرهنگ حامي كارآفريني و مهمتر از

خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنين

همه تربيت افراد (بويژه تحصيل كردگان) كارآفرين

شرايطي منابع الزم براي ايجاد رشد و توسعه در

سازماني براي تمامي جوامع به خصوص براي جوامع

زمينههاي توليد و منابع انساني فراهم كرده ،اشتغال و

درحال توسعهاي مانند ايران از اهميت و ضرورت

كسب و كار جديد ايجاد كرده و با نوآوري صنعتي بر

حياتي برخوردار است (حسيني نيا و بيطرف.)1394 ،
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در كشور ايران نكته تاملبرانگيز آن است كه هنوز

کارآفرينانه بيش از سايرين است ريشه در عوامل مهم

پس از گذشت سالها كارآفريني مفهوم واقعي خود را

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي جامعه از جمله ارزشها

به اذهان متبادر نميسازد و در بسياري از مواقع،

و فرهنگ ملي ،سياست و برنامههاي دولت ،مقررات و

ازكارآفريني صرفاً به عنوان راهحلي براي رفع معضل

فرايند ثبت شرکتها ،نظام بانکي ،نظام پرداخت

بيكاري ياد ميشود .به همين دليل طي ساليان گذشته

ماليات ،نظام تعليم و تربيت ،نهادهاي حقوقي و

دستگاهها و نهادهاي فعال در موضوع کارآفريني از

قانوني ،نظام نوآوري ،بازارهاي مالي ،انعطافپذيري

رسالت اصلي خود بازماندهاند ،به نحوي که به نظر
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ميرسد تاکنون بحث کارآفريني در دو موضوع آموزش

تحقيقات مختلفي تاثير عوامل مختلف را بر کار کار

کارآفريني و ارايه تسهيالت خرد ،خالصه شده است

آفريني سازماني را مورد مطالعه قرار داده و تاثير عوامل

(احمدپوردارياني)1395 ،

درون و برون سازماني را بر کار آفريني سازماني مورد

بازار کار و ...دارد (اسچولت .)2014 ،

سهم باال و قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي

( )1396اظهار ميکنند تامين نيروي کار مناسب ،تامين

( )GDPاز محل سرمايههاي انساني ،نوآوري ،تمرکز

دانش و فن آوري و تقويت فرهنگ توليد با عث تحقق

بر هسته ارزش افزوده در جغرافياي مزيتهاي نسبي

اهداف توسعه ميشود ،بهزاد نسب و صادقي ()1395

مناطق ،افزايش جهش گونه بهرهوري عوامل توليد و

نشان دادند تفکر استراتژيک با توانايي کارآفريني رابطه

اساساً از طريق ايجاد يک ارتباط منطقي و نظاممند بين

مثبت و معنيدار داشته است ،جابري و جمالي ()1394

فعاليتهاي کارآفريني خالقانه و دانشمدار با توليد

بيان ميکنند تحول در نظام بانکي ،حمايت از توليد

ناخالص داخلي و رصد کردن تغييرات اين فرآيند بطور

ملي و اصالح ساختار بر تحقق سياستهاي توسعه

دائم و مستمر حاصل ميگردد (اسکاالنت)2006 ،8

تاثير مثبت دارد،حسيني و همکاران ( )1393نشان دادند

بدون شك مهمترين آثار توسعه كارآفريني ،افزايش

وجود نيروي انساني توانمند ،داشتن استراتژي مناسب،

نوآوري ،ارتقاي سطح فنّاوري ،افزايش تعداد ثبت

مديريت توانمند بر بهبود کارآفريني دولتي تاثير دارند،

اختراعات و ابداعات ،توليد دانش فني ،ايجاد اشتغال و

رضوي و همکاران ( )1393به اين نتيجه رسيدند که

توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است (کراوتس،9

نوآوري ،ريسک پذيري و نيروي انساني ماهر با توسعه

 )2017كه در نتيجه ميتواند افزايش ثروت ملي را در

كارآفريني سازماني رابطه مثبت و معناداري دارند.

برداشته باشد .از اين رو توسعه کارآفريني به عنوان يک

مبيني دهکردي و همکاران( )1393نشان دادند

استراتژي کالن در يک جامعه ،مستلزم افزايش و يا

فرهنگسازماني به عنوان يک عامل دورني بر گرايش

بهبود ادراکات ،گرايشها و رفتار کارآفرينانه در کليه

کارآفريني سازماني تاثير معني داري دارد ،قرباني آذر و

سطوح فردي ،تيمي ،سازماني ،صنعت و ...به ويژه در

همکاران ( )1392به اين نتيجه رسيدند که آسيب زدايي

سطح ملي است (توربان 10و همكاران .)2010 ،طي

و ترميم ساختارها و نهادهاي ناکارامد و فرسوده در

سالهاي اخير ،بسياري از کشورها ،توسعه کارآفريني و

بانکها ،اصالح برخي سياست گذاريهاي اقتصادي

فعاليتهاي کارآفرينانه را در دستور کار خود قرار

کشور ،همچنين برنامه ريزي اصولي و منطقي باعث

داده اند .در همين راستا نهادها و انجمنهاي بينالمللي

تحقق اهداف توسعه توسط بانکها ميشود ،سنجقي و

نيز تشکيل شده است .اما پاسخ به اين سوال که چرا در

همکاران ( )1391نشان دادند بين سبکهاي رهبري و

برخي کشورها ،ادراکات ،گرايشها و رفتارهاي

گرايش کارآفرينانه رابطه وجود دارد ،رضا زاده و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

اين در حالي است كه در يک اقتصاد کارآفريني،

تاکيد قرار داده اند چنانکه ،موسوي و همکاران
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همکاران ( ) 1391به اين نتيجه رسيدند که بين سبک

به نقش و اهميت كارآفريني و سابقه درخشان

رهبري و مديريتي با کارآفريني دولتي رابطه معني داري

كارآفرينان در توسعه بسياري از كشورها و باتوجه به

وجود دارد؛رينور ( )2008در تحقيقات خود دريافت

مشكالت اقتصادي زيادي كه كشور با آن مواجه بوده و

که بين استراتژيهاي کارآفريني سازمان و توسعه

دست ياري از هر سويي ميطلبد ،ترويج و اشاعه

کارآفريني سازماني ارتباط مثبت وجود دارد .دس و

مفهوم كارآفريني ،بسترسازي براي فرهنگ حامي

همكارانش ( )2003معتقدند كارآفريني سازماني با

كارآفريني و مهمتر از همه تربيت افراد (بويژه تحصيل

اشكال متنوع و تازهاي از قبيل تجديد حيات سازماني،

كردگان) كارآفرين سازماني براي تمامي جوامع به

نوآوري و ايجاد كارهاي مخاطره آميز در ارتباط است.

خصوص براي جوامع درحال توسعهاي مانند ايران از

سازمانهاي كارآفرين داراي ويژگي هايي از قبيل

اهميت و ضرورت حياتي برخوردار است.
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ساختار افقي ،ارتباطات غيررسمي ،استراتژي و برنامه

از سويي بانکها يکي از مهمترين عاملها و

ريزي بلندمدت ،ارزيابي بر اساس عملكرد ،فرصت گرا

سازمانها اثر گذار در توسعه کارآفريني در هر کشوري

(جذب تهديد) هستند .بوژيکين 12و همکاران ()2019

محسوب ميشوند چرا که اگر سياست بانکها حمايت

به اين نتيجه رسيدند که دولتها نقش تسهيل در توسعه

از کارآفريني وکارآفرينان باشند ميتوانند با ارائه

کارآفريني دارند و توسعه کارآفريني تحت تاثير مستقيم

تسهيالت ارزان قيمت و حمايت عملي از کارآفرينان

سياستهاي دولتي قرار ميگيرد و نقش نظارتي دولت

واقعي مسي ر توسعه کشور را فراهم آورد و از آنجا که

ميتواند در توسعه کارآفريني موثر واقع شود .براساس

بانک ملي ايران به عنوان بزرگترين بانک دولتي کشور

و همکاران ()2018

محسوب ميشود که منابع مالي قابل توجهي را در

هرچقدر اندازه دولتها کمتر باشد احتمال توسعه

اختيار دارد ميتواند با اصالح سياستهاي خود در

کارآفريني بيشتر ميشود و همچنين مداخله کمتر

حمايت از کارآفرينان و توسعه کارآفريني الگوي

دولتها در اقتصاد باعث ترويج کارآفريني ميشود.

بانکهاي ديگر باشد و نقش تعيين کنندهاي در توسعه

وينسنت 14و همکاران ( )2017به ايننتيجه رسيدند که

کارآفريني داشته باشد .از سويي ديگر عوامل درون

عوامل دولتي و درون سازماني نقش معني داري در

سازمان (استراتژي ،ساختار ،سيستم ،نيروي انساني،

توسعه کارآفريني دارد و از طرفي وجود فساد در

اهداف کالن ،مهارت و سبک وشيوه) (مک

سازمانهاي دولتي مانع ازتوسعه کارآفريني در بخش

کينزي )2000،و برون سازماني (سياسي ،فن آوري،

هاي دولتي ميشود .نتايج حاصل از تحقيق اوبجي و

دولتي وقانوني ،اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي و بوم

( )2015نشان داده است دولتها به عنوان

شناسي و رقابتي) (فردآر ديويد )1998 ،مختلفي وجود

سياست گزاران اصلي برنامههاي اقتصادي نقش اساسي

دارد که ميتواند سياست و برنامههاي توسعه

در توسعه کارآفريني دارند.

کارآفريني در بانکهاي دولتي همچون بانک ملي را

نتايج حاصل از تحقيق يون

الگو

15

13

كشور ايران كه با مشكالت زياد اقتصادي مانند

تحت تاثير قرار دهد .بنابراين ضرورت دارد که نقش

نرخ باالي تورم و بيكاري مواجه است براي رهايي از

هريک از اين عوامل دروني و بيروني در توسعه

اين مسائل در بخش خصوصي و دولتي نياز به

کارآفريني بصورت علمي مورد مطالعه قرار گيرد تا

كارآفرينان سازماني با شهامت ،خالق ،نوآور و ريسك

براساس آن راهکارهايي براي اصالح موانع توسعه

پذير دارد تا در راستاي رشد و توسعه سازمان و جامعه

کارآفريني در بانکملي براساس عوامل ذکر شده ارائه

خود دست به كار شده و طرحي نو دراندازند .باتوجه

گردد .براين اساس تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش
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عوامل درون سازماني و برون سازماني در توسعه

-3دولت رقابت :تزريق رقابت در ارائه خدمات

کارآفريني دولتي در بانک ملي ايران انجام شده است و

-4دولت رسالت مدار :متحول کردن سازمانهاي

در صدد پاسخگويي علمي به اين سوال است :ميزان
تاثير عوامل درون سازماني و برون سازماني بر توسعه
کارآفريني دولتي در بانک ملي ايران چقدر است؟

قانون مدار
-5دولت نتيجه محور :سرمايه گذاري در ستاده ،نه در
داده
-6دولت مشتري مدار :تامين نياز مشتري به جاي
تامين نياز بوروکراسي

چارچوب نظري تحقيق
در اين تحقيق توسعه کارآفريني دولتي به عنوان
متغير مالک مورد توجه قرار گرفته است ،متغيري که
تالش ميشود تغييرات آن توسط عوامل درون سازماني
(استراتژي ،ساختار ،سيستم ،نيروي انساني ،اهداف
کالن ،مهارت و سبک وشيوه) وهمچنين عوامل برون

-8دولت پيشگير :پيشگيري به جاي درمان
-9دولت نامتمرکز  :از نظام سلسله مراتبي تا
مشارکت و کار گروهي
-10دولت بازارگرا
در اين تحقيق عوامل درون سازماني بر اساس مدل
مک کينزي )2000( 16شامل هفت بعد ميباشد:

اجتماعي فرهنگي و بوم شناسي و رقابتي) به عنوان

 استراتژي

متغيرهاي پيش بين مورد تفسير و تشريح قرار گيرد.

 سيستم

به نظر موريس و جونز ( )1999کارآفريني بخش

 سبك يا شيوه مديريت

دولتي يا دولتي فرآيند ايجاد ارزش براي شهروندان با

 نيروي انساني

گرد هم آوردن ترکيبي منحصر به فرد از منابع دولتي و

 مهارت

يا خصوصي به منظور بهره برداري از فرصتهاي

 اهداف کالن

اجتماعي است .به تعريفــي ديگر  :کارآفريني دولتي

ساختار :مشاوران سازمان مك كينزي اين نكته را

فرآيندي سازماني است که در بردارنده بهبود و توسعه

يادآور ميشوند كه در محيط بسيار پيچيده كه به

خدمات و برنامههاي کنوني و جديد،نوآوري

صورت دائم دستخوش تغيير قرار ميگيرد ،يك سازمان

تکنولوژيکي(فنون ،رويه هاو قوانين و فرآيندهاي

موفق براي سازش با كارهاي خاص استراتژيك

اداري و انتخابي جديد)،و نوآوري سازماني (فرآيندهاي

ميبايست به صورت موقت ساختار خود را تغيير دهد،

مديريتي جديدو شيوههاي ساختاردهي جديد)در بخش

بدون اينكه در كل ساختار سازماني كه مبتني بر

دولتي از طريق بکارگيري الگوي نوين تخصيص منابع

بخشهاي مستقل است ،تغييراتي بدهد .همانطور كه

جهت خلق ارزش براي شهروندان است (.الواني و

واضح است منظور از بحث ساختار بيان مجموعهاي از

همکاران )1390،در اين تحقيق بر اساس مدل

ويژگيهاي سازماني نظير تمركز ،پيچيدگي و رسميت

بازآفريني دولت آزبورن و گيبلر ( )1992توسعه

است كه برخي از آنها در نگاره سازماني نمايش داده

کارآفريني دولتي داراي ده مولفه به شرح ذيل ميباشد:

ميشوند (اسکوئيان.)1391 ،

-1دولت تسهيل گر:سکانداري کردن ،نه پارو زدن

استراتژي :الگوي مبتني بر هفت عامل (در مرحله

-2دولت متعلق به جامعه :توان افزا کردن به جاي

عمل) بر اين تاكيد دارد كه ارائه استراتژي ،در مقايسه

خدمتگزاري

با مساله اجرايي ،مساله كم اهميت تري است و منظور

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

سازماني (سياسي ،فن آوري ،دولتي وقانوني ،اقتصادي،

 ساختار
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سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

از استراتژي ،چيزي است كه براي تحقق اهداف كالن

مشاغلي را به افراد واگذار نمايند (يعني آنها را در

سازمان و بر مبناي پيش بيني تحوالت محيطي تنظيم

پستهاي مديريتي منصوب ميكنند) .به همين گونه به

ميشود و بر مبناي آن مسووليتها و تعهداتي براي

افراد تازه استخدام شده مشاغلي را واگذار ميكنند تا

سازمان ايجاد ميگردد (بوژيکين و همکاران)2019 ،

آنان در جريان امور و در مسير عملي سازمان قرار

سيستم :در اين مقوله تمام رويههاي رسمي و

گيرند .چه سازمان درصدد بازاريابي براي محصوالت

غيررسمي كه كاركرد سازمان را ميسر ميسازند ،مورد

قديمي يا كنوني خود باشد و چه در مورد عرضه

توجه است .آنها عبارتند از :بودجهبندي سرمايهاي،

محصوالت جديد به بازار (در هر حال) افراد نخبه را

آموزش كاركنان و سيستمهاي حسابداري .اين

بايد آموزش داد؛ يعني آنها را در برنامههاي كارآموزي

سيستمها ميتوانند نسبت به استراتژيهاي اعالم شده

قرار داد و كوشيد آنها را در طرحهايي گنجانيد كه

شركت برتري جويند يا داراي قدرت بيشتري گردند.

بتوانند به سرعت رشد كنند و همواره زير نظر مديريت

از اين رو اگر شركتي در جهت توليد كاالي مصرفي

ارشد سازمان باشند و سرانجام به آنها مسووليتهاي

فعاليت مينمايد و سيستم اطالعاتي مديريت نتواند

واقعي را واگذار كرد (اوبجي و الگو)2015 ،

درباره هزينه بخشها اطالعات الزم را ارائه نمايد ،در

مهارت :مقصود از مهارت فعاليتي است كه سازمان آن

اجراي يك استراتژي جديد ،ناتوان خواهد ماند؛ زيرا

را به بهترين شكل انجام ميدهد؛ به عبارت ديگر

راهي وجود ندارد كه بتواند به آن وسيله بخشهاي

ويژگيها و توانمنديهاي برجسته سازمان و افراد آن،

مختلف هزينه بر سازمان را با يكديگر مقايسه نمايد

در مقايسه با رقبا (وينسنت و همکاران.)2017 ،

(بوژيکين و همکاران)2019 ،

اهداف کالن :منظور از اهداف کالن اصول و مفاهيم

سبك يا شيوه مديريت :مقصود از سبك يا شيوه

ارزشي است كه سازمان به اعضاي خود القا ميكند

مديريت ،بحث راجع به شخصيت مديرعامل يا

(عباس زاده.)7:1394 ،

مديريت ارشد سازمان نيست ،بلكه مقصود يا هدف،
الگويي واقعي و نمادين از عمليات يا اقداماتي است كه

همچنين در اين تحقيق عوامل برون سازماني بر
اساس مدل فردآر ديويد ( )1998ميباشد:

مديران انجام ميدهند .اين الگو بيش از آنكه كلمات

 -1عامل سياسي

قادر به بيان آن باشند ،اولويتها را مشخص خواهد

 -2عامل فرهنگي اجتماعي ،بوم شناسي

كرد و بر عملكرد سازماني اثراتي ژرف و شگرف

 -3عامل اقتصادي

ميگذارد (اسکوئيان.)1391 ،

 -4عامل فن آوري

نيروي انساني :سازمانهاي موفق افراد و كاركنان خود

 -5عامل رقابتي

را منابعي ارزشمند به حساب ميآورند كه بايد به آنها

 -6عامل دولتي و قانوني

رسيدگي كند ،وسايل رشد و پيشرفت آنها را فراهم

عامل سياسي :در حالت کلي ،براي رشد کارآفريني يک

آورند و سپس آنها را در پستهاي مربوطه منصوب

سيستم سياسي مورد نياز است که سازمان ويژگيهايي

نمايند (تخصيص منابع انساني) .مديران ارشد وقت و

نظير آزادي انتخاب ،رعايت حقوق فردي ،قوانين

انرژي خود را صرف برنامه ريزي و رشد كاركنان

دموکراتيک و نظارت بر عملکرد دولت را داشته باشد

مينمايند ،ميكوشند مديران كنوني سازمان را در امور

(فريدمن) (عاليي .)1393 ،به عالوه اقدامات دولت بر

مشاركت دهند و براي رشد و پرورش مديران جديد از

فرصتهاي

است

سياستهايي پيروي كنند كه در اجراي آنها پستها و

بهخصوص ميزان توسعه کارآفريني مستقيما با مقررات

کارآفريني

بسيار

تاثيرگذار
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جامعه و سياستهاي تخصيص پاداش دولت ارتباط

شبکهاي است .در چنين اقتصادي کنترل و تخصيص

دارد (بامول) .دولتها از طريق حذف موانع ورود به

منابع به صورت توزيع شده صورت ميگيرد و نقش

کسبوکار جديد ،نقايص بازار و نيز مقررات

شبکههاي اجتماعي در رشد و توسعه اقتصادي به

غيرضروري ميتوانند از اثربخش بودن عملکرد بازار

مراتب بيش از نظام متمرکز برنامهريزي دولتي خواهد

اطمينان حاصل کنند .به عالوه دولت از طريق تامين

بود .نقش کارآفرينان در رويکرد شبکهمدار به مراتب

مالي ،تحقيق و توسعه نوآورانه و با ريسک باال،

پررنگتر از رويکرد اقتصاد کالسيک است .در اقتصاد

حمايت از برنامههاي توليدي ،سياست آزادسازي

نوين ،کارآفرينان در شبکههاي اجتماعي نقش عناصر

تجارت ،اجراي سياست انضباط مالي ،افزايش

فعالي را ايفا ميکنند و موجب ارتقاي بازده سرمايههاي

بهرهوري

نيروي

انساني،

مقرراتزدايي

خصوصيسازي موسسات دولتي ميتواند حمايت خود

عامل فن آوري :با توجه به آن چه گفته شد ،فن آوري

را از فعاليتهاي مربوط به کارآفريني نشان دهد (يون

اطالعات را ميتوان ،به عنوان موتور محرکي در نظر

و همکاران)2018 ،

گرفت که ضمن به حرکت در آوردن چرخهاي شغلي و

عامل فرهنگي اجتماعي ،بوم شناسي :در واقع،

استخدامي ،سبب رشد و پويايي اقتصاد و ايجاد نوع

فرهنگها و جوامع با فاصله قدرت پايين به دليل عدم

جديدي از اقتصاد ميشود که اقتصاد دانش محور ناميده

تمرکز ،انعطافپذيري ،مشارکت و توانمندسازي

ميشود .در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزي که با

موجب افزايش گرايش به کارآفريني (نوآور بودن،

تغييرات و تحوالت سريع بين المللي همراه شده و

ابتکار عمل داشتن و ريسکپذيري) ميشوند .برعکس،

فرآيند گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطالعاتي را

فرهنگهاي با فاصله قدرت بيشتر که سلسله مراتبي و

سبب ساز گرديده است ،از کارآفريني دولتي به عنوان

مکانيکي هستند مناسب کارآفريني براي نوآوربودن،

موتور توسعه اقتصادي ياد ميشوند که ميتوانند ،در

ابتکارعمل داشتن و ريسکپذيري نيستند .بنابراين

رشد اقتصادي کشورها ،ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي،

فرهنگهاي با فاصله قدرت پايين ،تاثير مثبت عوامل

نقش مهمي را بر عهده داشته باشند (يون و همکاران،

سازماني بر گرايش به کارآفريني را تشديد ميکنند .در

)2018

صورتيکه فرهنگهاي با فاصله قدرت باالتر ،تاثير

عامل رقابتي :در شرايط كنوني جهاني شدن،

منفي بر گرايش به کارآفريني برجاي ميگذارند.

سازمانهايي موفق هستند كه آنچه را مشتريان

تحقيقات از اينگونه نظريات حمايت ميکند

مي خواهند و نياز دارند ،شناسايي كنند و خود را با

(اسچولت.)2014 ،

خواستههاي ايشان وفق دهند .براي نيل به اين هدف،

عامل اقتصادي :ويژگي بارز اقتصاد امروز تغييرات

دانش مزيت رقابتي اصلي شناخته شده و يافتهها دال بر

سريع است .در چنين اقتصادي کشورهايي ميتوانند

آن است كه كاربرد آن نيز مزيت رقابتي پايدار ايجاد

موفق باشند که قابليت تطبيق با اين تغييرات را داشته

ميكند .بنگاههاي ما ،اعم از آن كه دانش بنيان باشند يا

باشند .کشورهايي که در آنها ميزان فعاليتهاي

خير ،به هر روي بايد بتوانند خود را با شرايط محيطي

کارآفرينانه باالتر است به واسطه طبيعت کارآفريني در

تطبيق دهند .اين بدان معنا است كه بايد محيط را

تطبيق با تغييرات ،قادرند تا در اقتصاد جهان موقعيت

تحليل كرده و بشناسند و آن گاه متناسب با شناخت

بهتري کسب کنند .شايد مهمترين روندي که در اقتصاد

بدست آمده عمل كنند .امروزه كارآفريني موتور محرك

ديده ميشود حرکت به سوي نظام اقتصادي با ماهيت

توسعه اقتصادي كشورهايي است كه از سالها پيش ،اين

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

و

مادي و انساني ميشوند (وينسنت و همکاران)2017 ،
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ضرورت را دريافتهاند .در اين خصوص اين ماهيت

قبل از آنکه مردم بتوانند کاري را شروع کنند ،بايد

كارآفرين است كه با وجود همه مخاطرات و

داراي سرمايه ،تکنولوژي ،تسهيالت الزم براي توليد

دشواريها همچنان يك گزينه جدي و مشوقي براي

کاال و نيروي کار مناسب باشند .همچنين بايد داراي

تغيير افراد از درون و گسترش اين تغييرات به محيط

روحيه مناسب و شرايط رواني متعادل براي موفقيت در

بيرون و پيرامون است (اوبجي و الگو)2015 ،

کارآفريني باشند .به منظور رشد کارآفريني ضروري

عامل دولتي و قانوني :کارآفريني به عنوان عامل

است که نهادهاي قانوني و نظارتي نحوه همکاري

کليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته

موسسات با يکديگر ،تضمين قراردادهاي کاري و حق

شده است و در مرکز رقابت بينالمللي ،شرکتهاي

مالکيت فکري ،تشويق رقابت و محدود کردن اقدامات

کارآفرينانه هستند که لبه تيز رقابتي آنها معطوف به

انحصارطلبانه را مشخص کنند .اينها ريسکپذيري را

انعطاف سازماني و استراتژي تغيير مستمر در فرآيندها،

تشويق ميکنند و موانع توسعه محصوالت و

محصوالت و طرح هاست .طي چند ساله گذشته،

فرآيندهاي کاري جديد را از بين ميبرند (داوري و

دولتها به طوري جدي به تشويق کارآفريني پرداختهاند،

رضايي.)1395 ،

زيراکارآفريني موجب بهرهمندي مردم و کشور ميشود.
سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

عوامل درون سازماني
استراتژی
ساختار
سیستم
نیروی انسانی

کارآفرينی دولتی

اهداف کالن

تسهیل گر

مهارت

متعلق به جامعه

سبک مديريت

رقابت پذير
رسالت مدار
نتیجه محور
مشتری مدار

عوامل برون سازماني

پیشگیر

سیاسی

نامتمرکز

فن آوری

بازار گرا

دولتی وقانونی
اقتصادی
اجتماعی فرهنگی
بوم شناسی
رقابتی

شکل  :1مدل مفهومي
منبع :مک کينزي ( )2000فردآر ديويد ( )1998و آزبورن و گيبلر ()1992
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فرضيه هاي تحقيق

کارآفريني دولتي را در هفت بعد شامل ساختار

فرضيه  :1عوامل درون سازماني (ساختار سازماني،

سازماني ،استراتژي ،سيستم ،سبک مديريت ،نيروي

استراتژي ،سيستم ،سبک مديريت ،نيروي

انساني ،مهارت و اهداف کالن ميسنجد .جهت

انساني ،مهارت و اهداف کالن) پيش بيني

سنجش عوامل برون سازماني از پرسشنامه 122سوالي

کننده کارآفريني دولتي هستند.

محقق ساخته استفاده شده است .اين پرسشنامه داراي

فرضيه  :2عوامل برون سازماني (سياسي ،فناوري،

122گويه با طيف ليکرت  5گزينهاي از خيلي کم تا

دولتي و قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي،

خيلي زياد ميباشد که نمره گذاري انها از  1تا  5بوده

بوم شناسي و رقابت) پيش بيني کننده

است .اين پرسشنامه عوامل برون سازماني موثر بر

کارآفريني دولتي هستند.

توسعه کارآفريني دولتي را در هفت بعد شامل عوامل
سياسي ،فناوري ،دولتي و قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي ،بوم شناسي و رقابت ميسنجد .جهت سنجش

روش شناسي پژوهش
و توسعهاي و از نظر روش يك تحقيق توصيفي از نوع

ساخته استفاده شده است .اين پرسشنامه داراي 98

همبستگي است که به شيوه تحقيقات ميداني به جمع

گويه با طيف ليکرت  5گزينهاي از خيلي کم تا خيلي

آوري دادهها پرداخته است .جامعه آماري شامل کليه

زياد ميباشد که نمره گذاري انها از  1تا  5بوده است.

روسا و معاونين ادارات بانک ملي استانها و

اين پرسشنامه توسعه کارآفريني دولتي را در نه بعد

شهرستانهاي تابع آنها در سال  1397به تعداد 6600

شامل دولت تسهيل گر ،متعلق به جامعه،رقابت

نفر ميباشند .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان

پذير،رسالت مدار،نتيجه محور،مشتري مدار ،پيشگير،

 364نفر ميباشد .و از روش نمونه گيري تصادفي

نامتمرکز و بازارگرا ميسنجد .ضريب آلفاي کرونباخ

ساده استفاده شده است .جهت گردآوري دادهاي

براي پرسشنامههاي عوامل دروني سازماني ،عوامل

تحقيق بصورت ميداني محقق با هماهنگي تلفني يا

برون سازماني و توسعه کارآفريني دولتي به ترتيب

حضوري با روساي شعب و مديران ادارات هر استان و

 0/96 ،0/965و  0/97بدست آمد .روايي محتوايي و

شهرستان  550پرسشنامه را بصورت پستي به آنها

صوري پرسشنامه عوامل دروني سازماني بر اساس نظر

ارسال و  364پرسشنامه تکميل شده را جمع آوري

 5تن از متخصصين اين حوزه  ،0/78عوامل برون

نمود .براي تجزيه و تحليل دادها ،از روشهاي آماري

سازماني  0/81و پرسشنامه توسعه کارآفريني دولتي

توصيفي واستنباطي استفاده شده و تجزيه و تحليل داده

 0/86بدست امده است .روايي سازهاي پرسشنامهها

و AMOS22

هم با روش تحليل عاملي مورد آزمون قرار گرفته و

ها با استفاده از نرم افزار SPSS23

براي جمع آوري داده از سه پرسشنامه به شرح زير

روايي هر سه پرسشنامه تاييد شده است.

استفاده شده است.در اين تحقيق جهت سنجش عوامل
درون سازماني از پرسشنامه  130سوالي محقق ساخته

يافته ها

استفاده شده است .اين پرسشنامه داراي  130گويه با

تحليل عاملي تاييدي

طيف ليکرت  5گزينهاي از خيلي کم تا خيلي زياد مي

روايي سازهاي پرسشنامه عوامل درون سازماني با

باشد که نمره گذاري انها از  1تا  5بوده است.

روش تحليل عاملي تأييدي ( )CFIبا استفاده از نرم

پرسشنامه مذکور عوامل درون سازماني موثر بر توسعه

افزار  AMOS23مورد آزمون قرار گرفت و با توجه

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

تحقيق حاضر از نظر هدف جزء تحقيقات کاربردي

توسعه کارآفريني دولتي از پرسشنامه  98سوالي محقق
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به آمارههاي به دست آمده در جدول  1نتايج الگوي

برون

عامل اجتماعي و فرهنگي

تحليل عاملي تأييدي ،برازشي منطقي و قابل قبول به

سازماني

دست آمد .توجه به شاخصهاي X2/Df=51/27

،NFI=0/94 ،TLI=0/86 ،IFI=0/95 ،GFI=0/95
 CFI =0/95و  RMSEA= 0/098نشان ميدهد که
الگوي اندازه گيري متغير مکنون عوامل درون سازماني
در ابعاد مختلف از برازندگي و روايي سازهاي خوبي
برخوردار است.

0/61

0/001

عامل اقتصادي

0/66

0/001

عامل دولتي و قانوني

0/61

0/001

عامل فناوري

0/80

0/001

عامل سياسي

0/50

0/001

همچنين روايي سازهاي پرسشنامه توسعه کارآفريني
دولتي با روش تحليل عاملي تأييدي ( CFIمورد
آزمون قرار گرفت و با توجه به آمارههاي به دست

جدول :1بارهاي عاملي پرسشنامه عوامل درون سازماني

آمده در جدول  3نتايج الگوي تحليل عاملي تأييدي،
برازشي منطقي و قابل قبول به دست آمد .توجه به

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

متغيرهاي

متغيرهاي مشاهده

بارهاي

معني

مکنون

شده

عاملي

داري

شاخصهاي ،IFI=0/943 ،GFI=0/952 X /Df=3/758

اهداف کالن

0/50

0/001

 CFI =0/942 ،NFI=0/924 ،TLI=0/884و 0/086

مهارت

0/62

0/001

= RMSEAنشان ميدهد که الگوي اندازه گيري متغير

نيروي انساني

0/30

0/001

عوامل درون

سبک مديريت

0/60

0/001

مکنون توسعه کارآفريني دولتي در ابعاد مختلف از

سازماني

سيستم

0/56

0/001

استراتژي

0/82

0/001

ساختار سازماني

0/86

0/001

2

برازندگي و روايي سازهاي خوبي برخوردار است.
جدول  :3بارهاي عاملي پرسشنامه توسعه کارآفريني دولتي
متغيرهاي

متغيرهاي مشاهده

بارهاي

معني

مکنون

شده

عاملي

داري

تسهيل گري

0/44

0/001

روش تحليل عاملي تأييدي ( CFIمورد آزمون قرار

متعلق به جامعه بودن

0/70

0/001

گرفت و با توجه به آمارههاي به دست آمده در جدول

رقابتي بودن

0/64

0/001

رسالت مدار بودن

0/85

0/001

نتيجه محور بودن

0/98

0/001

مشتري مدار بودن

0/74

0/001

 CFI =0/967 ،NFI=0/95و  RMSEA= 0/085نشان

پيشگير بودن

0/53

0/001

نامتمرکز بودن

0/72

0/001

ميدهد که الگوي اندازه گيري متغير مکنون عوامل

بازار گرا بودن

0/65

0/001

روايي سازهاي پرسشنامه عوامل برون سازماني با

 2نتايج الگوي تحليل عاملي تأييدي ،برازشي منطقي و

توسعه

قابل قبول به دست آمد .توجه به شاخصهاي =6/61

کارآفريني

،TLI=0/938 ،IFI=0/968 ،GFI=0/967 X2/Df

دولتي

برون سازماني در ابعاد مختلف از برازندگي و روايي
سازهاي خوبي برخوردار است.

توصيف مشخصات دموگرافيک پاسخگويان
 جنسيت :از بين پاسخگويان مورد بررسي

جدول  :2بارهاي عاملي پرسشنامه عوامل برون سازماني
متغيرهاي
مکنون
عوامل

بارهاي

معني

عاملي

داري

عامل رقابت

0/78

0/001

عامل بوم شناسي

0/49

0/001

متغيرهاي مشاهده شده

16/21درصد ( 59نفر) زن و  83/79درصد (305
نفر) مرد بوده اند .
 سن :از بين پاسخگويان مورد بررسي  17نفر (4/67
درصد) پاسخگويان  30سال و کمتر100 ،نفر
( 27/47درصد) بين  31تا  40سال 97 ،نفر (26/65
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درصد) بين  41تا  50سال و  150نفر (41/21

جدول  :4آزمون کلموگرف اسميرنف براي بررسي
فرض نرمال بودن متغيرها

درصد)  51سال و بيشتر سن داشتند.
 ميزان تحصيالت :از بين پاسخگويان مورد بررسي

آزمون کلموگرف معني

فرض

متغير

اسميرنوف

داري

نرمال

کارآفريني دولتي

1/042

0/227

نرمال

عوامل درون سازماني

1/03

0/355

نرمال

عوامل برون سازماني

1/475

0/062

نرمال

 15نفر ( 4/12درصد) فوق ديپلم 77 ،نفر (21/15
درصد) ليسانس211 ،نفر ( 57/97درصد) فوق
ليسانس و  61نفر (16/76درصد) دکتري داشتهاند.
 سابقه خدمت :از بين پاسخگويان مورد بررسي 21
نفر ( 5/77درصد) کمتر از  5سال 77 ،نفر (21/15
درصد) بين  6تا  10سال 101 ،نفر ( 27/75درصد)
بين  11تا  15سال 73 ،نفر ( 20/05درصد) بين 16
تا  20سال و  92نفر ( 25/27درصد)  21سال و
بيشتر سابقه خدمت داشتند

استراتژي ،سيستم ،سبک مديريت ،نيروي انساني،
مهارت و اهداف کالن) پيش بيني کننده کارآفريني
دولتي هستند.
( ،)X2سيستم ( ،)X3سبک مديريت ( ،)X4نيروي

برازش

نرمال

(کولموگوروف اسميرنوف):
 : H0توزيع هريک از متغيرها نرمال است.
 : H1توزيع هريک از متغيرها نرمال نيست.
باتوجه به اينکه معني داري متغيرها ،باالي  0/05به
دست آمده بنابراين فرضيه  H0رد نمي شود و اين بدان
معناست که اين متغيرهاي تحقيق از توزيع نرمال
پيروي ميکنند ،بنابراين براي آزمون فرضيهها از آزمون
پارامتريک رگرسيون خطي چند گانه استفاده شده
است.

انساني ( ،)X5مهارت ( )X6و اهداف کالن ( )X7با
کارآفريني دولتي ( )Yبا استفاده از مدل رگرسيون
خطي زير تعيين ميگردد:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5+ β6 X6 +
β7 X7

در اين مدل ،براي تعين رابطه فوق ،فرضيههاي
آماري به صورت زير ميباشند:
 H0:مدل رگرسيون خطي نيست
 H1:مدل رگرسيون خطي است
H01: β1 = 0 H02: β2 = 0 H03: β3 = 0 H04: β4 = 0 H05: β5
= 0 H06: β6 = 0 H07: β7 = 0
1
H1 : β1 ≠ 0 H12: β2 ≠ 0 H13: β3 ≠ 0 H14: β4 ≠ 0 H15:
β5 ≠ 0 H16: β6 ≠ 0 H17: β7 ≠ 0

جدول  :5آمارههاي آزمون همبستگي پيرسون بين عوامل درون سازماني و کارآفريني دولتي
متغير

کارآفريني دولتي
ضريب همبستگي

معني داري

وجود رابطه

نوع رابطه

ساختار سازماني

0/678

0/001

دارد

مستقيم

استراتژي

0/485

0/001

دارد

مستقيم

سيستم

0/363

0/001

دارد

مستقيم

سبک مديريت

0/27

0/001

دارد

مستقيم

نيروي انساني

0/245

0/001

دارد

مستقيم

مهارت

0/605

0/001

دارد

مستقيم

اهداف کالن

0/497

0/001

دارد

مستقيم

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

فرضيههاي

آزمون

فرضيه  :1عوامل درون سازماني (ساختار سازماني،

رابطه خطي ساختار سازماني ( ،)X1استراتژي

بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق
نيکويي

يافتههاي استنباطي
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و کوچکتر از سطح  α =0/05است .بنابراين اين رابطه

تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد که معني داري

2

آزمون پيرسون بين ساختار سازماني ،استراتژي ،سيستم،

معني دار ميباشد .با توجه به اينکه مقدار ( R adjتعديل

سبک مديريت ،نيروي انساني ،مهارت و اهداف کالن

شده  ،)R2برابر با  0/545ميباشد ،پس ساختار

با کارآفريني دولتي کوچکتر از  α=0/05هستند و در

سازماني ،استراتژي ،سيستم ،سبک مديريت ،نيروي

نتيجه بين ساختار سازماني ،استراتژي ،سيستم ،سبک

انساني ،مهارت و اهداف کالن بصورت همزمان 0/545

مديريت ،نيروي انساني ،مهارت و اهداف کالن با

واريانس ميزان کارآفريني دولتي را تبيين ميکنند

کارآفريني دولتي رابطه معني داري وجود دارد .مثبت

(جدول .)6
همچنين با توجه به pـ مقدار محاسبه شده در

بودن ضرايب همبستگي نشان از رابطه مستقيم بين

4

1

3

6

آزمون ضرايب مدل رگرسيون H0 ,H0 ,H0

متغيرهاي پيش بين و متغير مالک است(جدول )5

,H0

(ساختار سازماني ،سيستم ،سبک مديريت و مهارت)،

با توجه به اين كه مقدار  pمحاسبه شده از آزمون

2

در سطح  0/05رد ميشود ،اما مدل رگرسيون , H0

( )0/001كمتر از سطح معنيدار  0/05است ،لذا در اين

5

سطح H0 ،رد ميشود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي

7

(,H0 ,H0استراتژي ،نيروي انساني و اهداف کالن) در

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

معنيدار ميباشد ،يعني بين ساختار سازماني ،استراتژي،

سطح  0/05رد نميشود .با توجه به مقدار βبراي

سيستم ،سبک مديريت ،نيروي انساني ،مهارت و

ساختار سازماني ،سيستم ،سبک مديريت و مهارت به

اهداف کالن با کارآفريني دولتي رابطه خطي معنيداري

ترتيب برابر  -0/215 ،0/208 ،0/498و  0/313مي

وجود دارد .ضريب همبستگي چندگانه  r=0/747مي

باشد ،پس ساختار سازماني ،مهارت سبک مديريت و

باشد که نشان دهنده ميزان رابطه همزمان ساختار

سيستم به ترتيب بهترين پيش بيني کننده کارآفريني

سازماني ،استراتژي ،سيستم ،سبک مديريت ،نيروي

دولتي ميباشند (جدول .)7

انساني ،مهارت و اهداف کالن با کارآفريني دولتي مي
باشد و با توجه به اينکه سطح معني داري برابر 0/001
جدول  :6تحليل واريانس مدل رگرسيون عوامل درون سازماني با کارآفريني دولتي
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

66/171

7

9/453

باقي مانده

78/676

356

0/221

جمع

144/847

363

-

R2adj

R

0/545

0/747

مقدارF

42/85

Sig

0/001

جدول  :7ضرايب مدل رگرسيون رابطه عوامل درون سازماني با کارآفريني دولتي
β

مقدارt

Sig

5/851

0/001
0/001

متغير

برآوردB

خطاي معيار

ثابت

1/043

0/178

-

ساختار سازماني

0/418

0/059

0/498

7/134

استراتژي

- 0/032

0/068

- 0/035

- 0/473

0/637

سيستم

0/168

0/056

0/208

3/003

0/003

سبک مديريت

- 0/182

0/057

- 0/215

- 3/196

0/002

نيروي انساني

0/009

0/051

0/01

0/184

0/854

مهارت

0/317

0/067

0/313

4/754

0/001

اهداف کالن

0/049

0/05

0/057

0/978

0/329

برآورد استاندارد
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جدول  :8آمارههاي آزمون همبستگي پيرسون بين عوامل برون سازماني و کارآفريني دولتي
متغير

کارآفريني دولتي
ضريب همبستگي

معني داري

وجود رابطه

نوع رابطه

سياسي

0/562

0/001

دارد

مستقيم

فناوري

0/525

0/001

دارد

مستقيم

دولتي و قانوني

0/225

0/001

دارد

مستقيم

اقتصادي

0/361

0/001

دارد

مستقيم

اجتماعي و فرهنگي

0/334

0/001

دارد

مستقيم

بوم شناسي

0/361

0/001

دارد

مستقيم

رقابت

0/508

0/001

دارد

مستقيم

مستقيم بين متغيرهاي پيش بين و متغير مالک

فرضيه  :2عوامل برون سازماني (سياسي ،فناوري،

است(جدول .)8

شناسي و رقابت) پيش بيني کننده کارآفريني دولتي

( )0/001كمتر از سطح معنيدار  0/05است ،لذا در اين

هستند.

سطح H0 ،رد ميشود و در نتيجه مدل رگرسيون خطي

رابطه خطي سياسي ( ،)X1فناوري ( ،)X2دولتي و

معنيدار ميباشد ،يعني بين سياسي ،فناوري ،دولتي و

قانوني ( ،)X3اقتصادي ( ،)X4اجتماعي و فرهنگي

قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بوم شناسي و

( ،)X5بوم شناسي ( )X6و رقابت ( )X7با کارآفريني

رقابت با کارآفريني دولتي رابطه خطي معنيداري

دولتي ( )Yبا استفاده از مدل رگرسيون خطي زير

وجود دارد .ضريب همبستگي چندگانه  r=0/678مي

تعيين ميگردد:

باشد که نشان دهنده ميزان رابطه همزمان سياسي،

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5+ β6 X6 +
β7 X7

فناوري ،دولتي و قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و

در اين مدل ،براي تعين رابطه فوق ،فرضيههاي

فرهنگي ،بوم شناسي و رقابت با کارآفريني دولتي مي
باشد و با توجه به اينکه سطح معني داري برابر 0/001

آماري به صورت زير ميباشند:

و کوچکتر از سطح  α =0/05است .بنابراين اين رابطه

 H0:مدل رگرسيون خطي نيست

2

معني دار ميباشد .با توجه به اينکه مقدار ( R adjتعديل

 H1:مدل رگرسيون خطي است
H05: β5

= 0 H02: β2 = 0 H03: β3 = 0 H04: β4 = 0
= 0 H06: β6 = 0 H07: β7 = 0
≠ H11: β1 ≠ 0 H12: β2 ≠ 0 H13: β3 ≠ 0 H14: β4
β5 ≠ 0 H16: β6 ≠ 0 H17: β7 ≠ 0

فناوري ،دولتي و قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و

تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد که معني داري

فرهنگي ،بوم شناسي و رقابت بصورت همزمان 0/443

آزمون پيرسون بين عوامل سياسي ،فناوري ،دولتي و

واريانس ميزان کارآفريني دولتي را تبيين ميکنند

قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بوم شناسي و

(جدول .)9

0 H15:

H01: β1

رقابت با کارآفريني دولتي کوچکتر از  α=0/05هستند

2

شده  ،)Rبرابر با  0/443ميباشد ،پس سياسي،

همچنين با توجه به pـ مقدار محاسبه شده در
,H02

H07 ,H06 ,H01

و در نتيجه بين عوامل سياسي ،فناوري ،دولتي و

آزمون ضرايب مدل رگرسيون

قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بوم شناسي و

(عامل سياسي ،فناوري ،بوم شناسي و رقابت) ،در

رقابت با کارآفريني دولتي رابطه معني داري وجود
دارد .مثبت بودن ضرايب همبستگي نشان از رابطه

سطح  0/05رد ميشود ،اما مدل رگرسيون
,H05

H03

,

,H04

(عامل دولتـي و قانونـي ،اقتصـادي و اجتمـاعي و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

دولتي و قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بوم

با توجه به اين كه مقدار  pمحاسبه شده از آزمون
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جدول  :9تحليل واريانس مدل رگرسيون عوامل برون سازماني با کارآفريني دولتي
مجموع

منبع تغييرات

مربعات

درجه آزادي

ميانگين

R2adj

R

مربعات

رگرسيون

54/518

7

7/788

باقي مانده

96/16

356

0/27

جمع

150/638

363

-

مقدارF

0/443

0/678

28/89

sig

0/001

جدول  :10ضرايب مدل رگرسيون رابطه عوامل برون سازماني با کارآفريني دولتي
β

مقدارt

sig

4/205

0/001
0/001

سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

متغير

برآوردB

خطاي معيار

ثابت

0/84

0/2

-

سياسي

0/34

0/05

0/375

6/767

فناوري

0/164

0/065

0/178

2/507

0/013

دولتي و قانوني

- 0/053

0/052

- 0/06

- 1/02

0/309

اقتصادي

0/048

0/059

0/053

0/804

0/422

اجتماعي و فرهنگي

- 0/045

0/054

- 0/056

- 0/84

0/402

بوم شناسي

0/11

0/052

0/12

2/108

0/036

رقابت

0/255

0/071

0/246

3/58

0/001

برآورد استاندارد

فرهنگي) در سطح  0/05رد نميشود .با توجه به

همکاران ( ) 1391که نشان دادن عوامل ذکر شده در

مقدار βبراي سياسي ،فناوري ،بوم شناسي و رقابت به

توسعه کارآفريني نقش دارند همسو است .بنابراين مي

ترتيب برابر  0/12 ،0/178 ،0/375و  0/246ميباشد،

توان گفت وجود يک استراتژي آينده نگر در

پس عامل سياسي ،رقابت ،فناوري و بوم شناسي به

سازمانهاي کارآفرين ،تالش بانکهاي دولتي براي

ترتيب بهترين پيش بيني کننده کارآفريني دولتي مي

کارآفرينيهاي جديد ،ميزان تالش سازمانها براي ايجاد

باشند (جدول .)10

نوآوري در توليدات ،استقبال از تغييرات بوجود آمده از
حوزه بازار و صنعت ،جستجوي فرصتهاي جديد

بحث و نتيجه گيري

ممکن در شرکتهاي کارآفرين ،وجود يک استراتژي

نتايج تحقيق نشان داد که عوامل دورن

تحليل گر در شرکتهاي کارآفرين ،داشتن استراتژي

سازماني(ساختار سازماني ،استراتژي ،سيستم ،سبک

هاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت براي تحقق

مديريت ،نيروي انساني ،مهارت و اهداف کالن) پيش

اهداف توسعه ،تدوين برنامه ريزي استراتژيک براي

بيني کننده کارآفريني دولتي هستند .که اين نتايج با

تحقق اهداف توسعه از طريق توسعه کارآفريني و

يافتههاي يافتههاي رحماني و همکاران (،)1395

مشخص کردن عمليات اجرايي هر بانک کارآفرين در

جابري و جمالي ( ،)1394قرباني آذر و همکاران

تحقق اهداف توسعه باعث توسعه کارآفريني دولتي در

( ،)1392رينور ( ،)2008حسيني و همکاران (،)1393

راستاي تحقق اهداف توسعه ميشود .همچنين حذف

رحماني و همکاران ( ،)1395موسوي و همکاران

بخش نامههاي ريز و بروکراسي زا در بخش کارآفريني

( ،)1396رضوي و همکاران ( ،)1393دس و همكاران

بانکهاي دولتي ،انعطاف پذير شدن بانکهاي دولتي در

( ،)2003سنجقي و همکاران ( )1391و رضا زاده و

تسهيل ارائه خدمات ورواديد ايجاد و يا توسعه کسب
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پيچيده و خسته کننده در بخش کارآفريني ،کاهش

شغلي ،تالش كاركنان براي شركت در آموزشهاي

رسميت و بروکراسي خشک در سازمانها ،کاهش

ضمن خدمت ،وجود ديدگاه جامع و علمي کارکنان و

ارتباطات مکتوب و افقي در بانک و اداره سازمانهاي

مسئولين نسبت به مسائل و مشکالت سازماني ،توانايي

کارآفرين دولتي بصورت نيمه متمرکز و غير متمرکز از

کارکنان در پيوند دادن فرايندهاي سازماني ،اجراي

جمله عواملي هستند که ميتواند منجر به توسعه

فرايندهاي جديد مديريتي ،کاهش وابستگي اقتصادي

کارآفريني دولتي بشوند .از سويي ديگر يجاد يک سيتم

شهروندان به دولت ،ارزش قائل شدن به ايدههاي

اداري تسهيل کننده در سازمانهاي کارآفرين ،تسهيل

خالقانه در توليد ،رواج شايسته ساالري در کشور،

رويههاي رسمي در سازمانهاي کارآفرين ،بودجه بندي

تشويق و تنبيه سازمانها براساس عملکرد سازماني

سرمايهاي در بخشهاي دولتي جهت حمايت از

واقعي ،اولويت قرار دادن رضايت ارباب رجوع در

کارآفريني ،اصالح سيستم حسابداري بانکهاي دولتي،

بانکهاي دولتي و ارتقاء بهره وري منابع انساني از

تسهيل فرايندهاي ايجاد و توسعه کارآفريني در بخش

طريق آموزش و توانمند سازي ميشود .همچنين

هاي غير دولتي ،مبارزه با واردات بي رويه ،کاهش

ترسيم اهداف کالن بانک در راستاي تحقق اهداف

دخالت دولت در امور اقتصادي ،ايجاد بسترهاي

توسعه ،برنامه ريزي راهبردي در جهت رسيدن به

اقتصادي جديد با رونق توليد ،تسهيل و تشويق

اهداف کالن سازمان ،اصالح الگوي مصرف و ايجاد

همکاريهاي جمعي در جامعه ،کاهش انحصار دولتي

يک نظام اداري پاسخگو در اهداف کالن بانک منجر

در بخشهاي توليدي ،ايجاد رقابت در توليد و ارائه

به توسعه کارآفريني ميشود و ميتواند منجر به اصالح

خدمات در بين استانها و تفويض اختيار بيشتر به بنگاه

قوانين حمايت از توليد ،گسترش مشوقهاي الزم براي

هاي اقتصادي کشور شود و به طبع آن کارآفريني

صادرات ،توانمند سازي شهروندان از طريق توسعه

دولتي در راستاي تحقق اهداف توسعه توسعه يابد.

مديريت مشارکتي ،کاهش انحصار دولتي در بخشهاي

نتايج تحقيق نشان ميدهد عامل نيروي انساني و

وارداتي ،حمايت از ايدههاي کارآفريني ،اصالح

ترسيم اهداف کالن با کارآفريني دولتي رابطه معناداري

نهادهاي ناکارآمد دولتي در حيطه فعاليتهاي اقتصادي،

دارد .که اين نتايج با يافتههاي موسوي و همکاران

تشويق سازمانها و ادارات دولتي براساس بهره وري

( ،)1396رحماني و همکاران ( ،)1395حسيني و

واقعي آنها ،گرفتن کارمزد منطقي از کساني که از

همکاران ( )1393و رضوي و همکاران ( )1393که به

خدمات دولتي بهره ميبردند ،تدوين برنامههاي کوتاه

اين نتيجه رسيدند که وجود نيروي انساني کارآمد و

مدت و بلند مدت براي پيشگيري از جرايم اقتصادي و

ترسيم اهداف کالن نقش تعيين کنندهاي در توسعه

ايجاد ثبات رويه و مقررات در حوزه حمايت از توليد

کارآفريني و تحقق اهداف توسعه دارد ،همسويي دارد.

بشود.

بنابراين توجه به توسعه فكري و ذهني نيروي انساني،

بر اساس نتايج تحقيق عامل سبک مديريت و

استقبال مسئولين از ايدههاي خالقانه و جديد نيروي

مهارت با کارآفريني دولتي رابطه معناداري دارد .که اين

انساني ،تالش مسئولين در جهت تقويت و تشويق بنيه

نتايج با يافتههاي حسيني و همکاران ( ،)1393سنجقي

فكري و توانايي حل مسئله كاركنان ،وجود نگرشهاي

و همکاران ( ،)1391رضا زاده و همکاران () 1391

تحول آفرين در بين كاركنان ،توانايي تطبيق كاركنان با

موسوي و همکاران ( )1396و دس و همكاران

تغييرات تكنولوژي ،تالش كاركنان براي انجام

( ،)2003مطابقت دارد ،بنابراين ارتقاء دانش کارآفريني

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

و کارهاي جديد ،اصالح سلسله مراتب سازماني

تحقيقات علمي و كاربردي ،تالش كاركنان براي ارتقاء
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سال يازدهم /شماره سي و هشتم /تابستان 1399

کارکنان سازمان ،ارتقاء دانش کارکنان نسبت به مفاهيم

( ،)1394صـالحي و هـمکاران ( ،)1393قرباني آذر و

و اصول پايه کارآفريني سازماني ،ارتقاء دانش کارکنان

همکاران ( ،)1392رحماني و همکاران (،)1395

نسبت به مفاهيم و اصول پيشرفته کارآفريني سازماني،

شاکرپور و سحابي ( ،)1395عباس زاده (،)1394

توانمندي کارکنان در استدالل و حل مسائل سازمان،

موسوي و همکاران ( ،)1396جابري و جمالي ()1394

توانايي کارکنان در انجام تحقيق و کشف دانش

که نشان دادند عوامل ذکر شده ميتواند در توسعه

کارآفريني جديد ،توانمندي کارکنان در تفکر سيستمي

کارآفريني و تحقق اهداف توسعه نقش داشته باشد،

و حل مسئله محور ،توانمندي کارکنان در

مطابقت دارد .بنابراين پرهيز از سياسي کاري در اجراي

ريسکپذيري و انعطافپذيري ،توانايي کارکنان درک

سياستهاي کارآفريني ،استفاده نکردن ابزارهاي از

جامعه و محيط جهاني و تاثير کارآفريني بر آنها،

شعارهاي کارآفريني ،نظارت درست بر عملکرد

توانايي کارکنان درک سازمانها و شرکتها و کارکردن

دستگاهاي اجراي در توسعه کارآفريني با محوريت

موثر در آنها ،کاهش خطاي نيروي انساني در حين

تحقق سياستهاي کارآفريني ،تدوين سياستهاي کلي

انجام وظايف سازماني ،توانمندي کارکنان در اولويت

جهت حمايت از کاهاي توليد داخلي ،حذف موانع

بندي و سازماندهي کارها براساس زمان و ارتقاء ميزان

سياسي توسعه کار آفريني ،اجراي سياست آزاد سازي

مطالعات تخصصي کارکنان ،منجر به توسعه کارآفريني

تجارت داخلي و خارجي ،اجراي سياستهاي انضباط

دولتي در جامعه و تحقق اهداف توسعه ميشود.

مالي ،اجراي درست سياستهاي اصل  44و واگذاري

همچنين اداره بانک بر اساس سبک مديريت مشارکتي،

موسسات مالي دولتي به بخش خصوصي واقعي،

تشويق مديران به اعتماد به کار کنان ،تعامل دو طرف

مبارزه قاطع با فساد اداري در بانکهاي دولتي و شبه

بين مدير و کارکنان ،تصميم گيريهاي مهم براساس

دولتي ،اجراي درست سياستهاي مالياتي کشور و

تعامل و همکاري بين مديران و کارکنان ،وجود

استفاده از ظرفيتهاي اجراي هدفمند سازي يارانهها

ارتباطات سازماني اثربخش بين مدير و کارکنان ،اداره

در جهت تحقق سياستهاي توسعه و افزايش توليد ملي

بانک بر اساس سبک مديريت مشاوره اي ،نظرخواهي

منجر به توسعه کار آفريني دولتي و بهبود و توسعه

مداوم مدير از کارکنان درباره امور اداري و اجرايي،

برنامههاي تسهيلي کنوني در زمينه کارآفريني ،گسترش

وجود روابط غير رسمي اثر بخش بين مدير و کارکنان،

مشوقهاي الزم براي صادرات ،توسعه دورههاي

وجود روابط رسمي انعطاف پذير بين مدير و کارکنان،

مهارت آموزي افراد مهارت جو و کار جو ،تصويب و

عدم استفاده مدير از شيوه تهديد کارکنان براي ملزم

اجراي دقيق قوانين حق مالکيت معنوي در توليدات،

کردن آنها به انجام امور درخواستي ،اهميت دادن مدير

تشويق مردم به خريد کاالهاي داخلي ،تغيير ساختار

به تشويق و تنبيه کارکنان بر اساس عملکردشان ،وجود

بودجهاي در حوزههاي اقتصادي ،تمرکز زدايي دولت

يک مديريت تالش گر در بانک و تالش مديران براي

از بانکهاي دولتي و انتقال فناوريهاي پيشرفته جديد

جلب اعتماد کارکنان منجر به توسعه کارآفريني دولتي

جهت تسهيل در توزيع و ارائه خدمات ميشود.

ميشود.

همچنين به روز کردن بانکهاي دولتي از نظر بکارگيري

يافتههاي عوامل برون سازماني (سياسي ،فناوري،

فناوريهاي نوين اطالعاتي جهت اجراي امور ،بروز

دولتي و قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بوم

بودن سخت افزارهاي حوزه فناوري سازمان ،قابليت

شناسي و رقابت) پيش بيني کننده کارآفريني دولتي

استقرار و پشتيباني هرگونه سخت افزار در سازمان ،به

هستند .که اين نتايج با يافتههاي جابري و جمالي

روز کردن نرم افزارهاي مورد نياز در سازمان ،آشنايي
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کامل کارمندان با انواع نرم افزارهاي کاربردي در

حمايت از اقتصاد دانش بنيان ،تشويق بنگاهاي

سازمان ،يکپارچگي در نرم افزارهاي مورد استفاده

اقتصادي به توليد و سودآوري بيشتر ،تصويب قوانين

درسازمان ،قابليت اجرا،پشتيباني،توليد و توسعه هر

مشوق براي ارتقاء سطح بهره وري بنگاههاي اقتصادي

گونه نرم افزار در سازمان ،استفاده از فناوريهاي جديد

و رقابتي کردن اقتصاد از طريق کاهش انحصار دولتي

جهت کاهش بروکراسي اداري ،انتقال فناوريهاي

شود .همچنين ايجاد رقابت در بين صنايع مختلف بر

پيشرفته جديد جهت تسهيل در توليد ،انتقال فناوري

اساس سطح کيفيت محصوالت توليدي ،قيمت

هاي پيشرفته جديد جهت تسهيل در صادرات ،پيش

محصوالت توليدي ،کيفيت خدمات ،کسب رضايت

بينيهاي علمي و واقع بينانه مديران براي آينده بازار

مشتري ،بروز بودن فرايند توليد ،سطح پاسخگويي آنها

محصوالت يا خدمات شرکتها و شکل دهي بازارهاي

و خدمات پس از فروش ،توسعه رقابت سالم در بين

جديد خارجي بري محصوالت توليد داخل ميشود.

سازمانهاي مختلف توليدي ،ايجاد فضاي رقابتي آزاد

رقابت با کارآفريني دولتي رابطه معناداري دارد .که اين

سرمايه گذاران جديد جهت ورود به عرصههاي رقابت

نتايج با يافتههاي شاکرپور و سحابي ( ،)1395عباس

اقتصادي و تسهيل شرايط در اين زمينه و توسعه

زاده ( ،)1394قرباني آذر و همکاران ( )1392که به اين

تجارت خارجي جهت مقابله با تهديدات سرمايه

نتيجه رسيدند که عوامل عامل دولتي و قانوني و رقابت

گذاران جديد باعث توسعه کارآفريني دولتي و تحقق

نقش تعيين کنندهاي در تحقق اهداف توسعه و

اهداف توسعه ميشود و همچنين منجر به دخالت کمتر

کارآفريني دارند ،همسو است .بنابراين تسهيل قوانين

دولت در امور بازار ،ايجاد بازار رقابتي براي

پرداخت تسهيالت بانکي براي کارفريني در کشور،

محصوالت توليد داخل ،سپردن قيمت گذاري

تدوين قوانيني که باعث ايجاد انگيزه براي تقويت

محصوالت به بازار رقابت ،عدم ساختار دهي دولت به

روحيه کارآفريني در بانکهاي دولتي شود ،کاهش

بازار ،پيش بينيهاي علمي و واقع بينانه مديران براي

دخالتهاي دولت در فضاي رقابتي بخش خصوصي،

آينده بازار محصوالت يا خدمات شرکت ها ،کاهش

ايجاد رقابت سالم در بخشهاي اقتصادي دولتي،

دادن تقاضاي کاالهاي مصرفي ،شکل دهي بازارهاي

اجراي دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده براي کليه

جديد خارجي بري محصوالت توليد داخل و تدوين

ارگانهاي اقتصادي دولتي و خصوصي ،تدوين قوانين

قوانين و بخش نامه هايي جهت ايجاد شفافيت در بازار

جدي در حمايت از مالکيت معنوي و فکري ايدههاي

رقابتي ميشود.

کارآفرينانه ،مبارزه جدي دولت با قاچاق کاال ،ارتقاء

طبق نتايج اين تحقيق عامل اقتصادي ،اجتماعي و

سطح سالمت سازماني ادارات دولتي کشور ،استفاده از

فرهنگي با کارآفريني دولتي رابطه معناداري دارد .که

شيوههاي نوين نظارت بر امور دولتي ،افزايش پوشش

اين نتايج با يافتههاي موسوي و همکاران (،)1396

استاندارد براي کليه محصوالت توليد داخل و مبارزه

جابري و جمالي ( ،)1394مرعشيان و همکاران

جدي با فعاليتهاي اقتصادي زير زميني ميتواند منجر به

( ،)1392مبيني دهکردي و همکاران( ،)1393صـالحي

توسعه کارآفريني دولتي در راستاي تحقق اهداف

و هـمکاران ( )1393و قرباني آذر و همکاران ()1392

توسعه شود و باعث دخالت کمتر دولت در امور بازار،

که نشان دادند عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در

تمرکز زدايي دولت از سازمانهاي شبه دولتي ،تدوين

توسعه کارآفريني و تحقق اهداف توسعه نقش دارد،

برنامههاي استراتژيک بلند مدت براي تقويت توليد

همسو است .بنابراين کنترل تورم ،ايجاد ثبات اقتصادي

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

طبق نتايج بدست آمده عامل دولتي و قانوني و

در بازار سرمايه و بورس ،اجازه دادن به شرکتها و

 / 54مهدي حسينينوه ـ مسعود پورکياني ـ فرزانه بيگ زاده عباسي ـ محمد جالل کمالي

در کشور ،ايجاد زنجيره تأمين محصوالت در بين

کشور و برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح درآمد جامعه

بانکهاي دولتي مختلف ،مديريت زنجيره تامين براي

باعث توسعه کارآفريني دولتي در جامعه ميشود به

توليد و توزيع محصوالت داخلي ،ايجاد اقتصاد دانش

تحقق اهداف توسعه هم کمک ميکند.

محور در سازمانها ،تمرکز بر بازده اقتصادي فعاليتها در
بانکهاي دولتي ،تالش براي ارتقاء نرخ رشد اقتصادي

پيشنهادهاي کاربردي حاصل از نتايج تحقيق

کشور ،تقويت رقابت پذيري اقتصاد کشور در بين

 -با توجه به اين که نتايج تحقيق نشان داد :عوامل دون

کشورهاي منطقه ،تالش براي کاهش وابستگي اقتصاد

سازماني بر توسعه کارآفريني دولتي در راستاي

کشور به درآمدهاي نفتي و برنامه ريزي علمي جهت

سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي تاثير مثبت و معني

افزايش توليد کاالهاي اساسي در کشور ،باعث توسعه

داري دارد ،بنابراين اقدامات زير براي اصالح و يا

کارآفريني دولتي در راستاي تحقق اهداف توسعه و

تقويت عوامل درون سازماني و به طبع آن توسعه

همچنين باعث بهبود و توسعه خدمات دولتي ،تسهيل

کارآفريني دولتي پيشنهاد ميشود:
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فرايندهاي ايجاد و توسعه کارآفريني در بخشهاي

 -تالش بانکهاي دولتي براي کارآفرينيهاي جديد،

دولتي ،اتکاء دولت به فعاليتهاي اقتصادي بخش

ميزان تالش سازمانها براي ايجاد نوآوري در

خصوصي ،ايجاد ظرفيتهاي جديد اقتصادي از طرق

توليدات ،استقبال از تغييرات بوجود آمده از حوزه

توسعه تجارت خارجي ،کاهش انحصار دولتي در

بازار و صنعت ،جستجوي فرصتهاي جديد ممکن

بخشهاي صادراتي ،گسترش خدمات تجارت

در شرکتهاي کارآفرين،تالش بانکهاي کارآفرين

خارجي ،حمايت دولت از اصناف جهت توانمند کردن

براي حضور در بازارهاي با ثبات و بازارهاي پويا و

آنها در رقابت با شرکتهاي خارجي در عرصه داخلي

متغير ،افزايش توليد در هنگام وجود بازارهاي با

و خارجي و متمرکز شدن بر برون دادهاي اقتصادي

ثبات ،وجود يک استراتژي تحليل گر در شرکتهاي

بنگاههاي اقتصادي ميشود .همچنين فرهنگ سازي

کارآفرين،

خريد کاالهاي توليد داخل توسط شهروندان ،فرهنگ

 -حذف بخش نامههاي ريز و بروکراسي زا در بخش

سازي حمايت از ايدههاي خالق در بانکهاي دولتي،

کارآفريني بانکهاي دولتي ،انعطاف پذير شدن

فرهنگ سازي روحيه کارآفريني در فارغ التحصيالن

بانکهاي دولتي در تسهيل ارائه خدمات ورواديد

دانشگاهي ،تشويق شهروندان به حمايت از کاالهاي

ايجاد و يا توسعه کسب و کارهاي جديد و حذف

داخلي از طرق آموزش در مدارس ،تقويت روحيه

قوانين و مقررات دست و پا گير در حمايت از

ريسک پذيري در بين جوانان و نوجوانان ،ايجاد

کارآفريني.

فرهنگ سازماني نوآور در بانکهاي دولتي ،ايجاد

 -توجه به توسعه فكري و ذهني نيروي انساني ،استقبال

فرهنگ سازماني غير متمرکز در بانکهاي دولتي ،ايجاد

مسئولين از ايدههاي خالقانه و جديد نيروي انساني،

فرهنگ سازماني مشارکت جو در بانکهاي دولتي،

تالش مسئولين در جهت تقويت و تشويق بنيه فكري

تقويت فرهنگ جهادي و تالش گر در کشور ،تشويق

و توانايي حل مسئله كاركنان ،وجود نگرشهاي

بانکهاي دولتي به نياز سنجيهاي اجتماعي ،مديريت

تحول آفرين در بين كاركنان ،توانايي تطبيق كاركنان

فرهنگي جامعه به سوي توليد و کارآفريني ،گفتمان

با تغييرات تكنولوژي ،تالش كاركنان براي انجام

سازي توسعه کارآفريني جهت تحقق اهداف توسعه،

تحقيقات علمي و كاربردي ،تالش كاركنان براي

فرهنگ سازي کاهش تقاضاي کاالهاي مصرفي در
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ارتقاء شغلي ،تالش كاركنان براي شركت در آموزش
هاي ضمن خدمت،

 به روز کردن بانکهاي دولتي از نظر بکارگيريفناوريهاي نوين اطالعاتي جهت اجراي امور ،بروز

 -ترسيم اهداف کالن بانک در راستاي تحقق اهداف

بودن سخت افزارهاي حوزه فناوري سازمان ،قابليت

اقتصاد مقاومتي ،برنامه ريزي راهبردي در جهت

استقرار و پشتيباني هرگونه سخت افزار در سازمان،

رسيدن به اهداف کالن سازمان ،تقسيم بندي اهداف

به روز کردن نرم افزارهاي مورد نياز در سازمان،

کالن بانک به زير بخش ها ،مشخص کردن مسئوليت

آشنايي کامل کارمندان با انواع نرم افزارهاي کاربردي

هربخش از بانک در جهت تحقق اهداف کالن

در سازمان ،تسريع دسترسي به سيستمهاي اطالعاتي

سازمان ،در نظر گرفت سياستهاي اقتصاد مقاومتي در

و شناسايي وتدوين استانداردها و مستندات مورد نياز

ترسيم اهداف کالن سازماني.

در دسترسي به سيستمهاي اطالعاتي.

سازماني بر توسعه کارآفريني دولتي در راستاي

کارفريني در کشور ،تدوين قوانيني که باعث ايجاد

سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي تاثير مثبت و معني

انگيزه براي تقويت روحيه کارآفريني در بانکهاي

داري دارد ،بنابراين اقدامات زير براي تقويت يا

دولتي شود ،کاهش دخالتهاي دولت در فضاي

اصالح عوامل برون سازماني و به طبع آن توسعه

رقابتي بخش خصوصي ،ايجاد رقابت سالم در بخش

کارآفريني دولتي در راستاي سياستهاي کلي اقتصاد

هاي اقتصادي دولتي ،اجراي دقيق قانون ماليات بر

مقاومتي پيشنهاد ميشود:

ارزش افزوده براي کليه ارگانهاي اقتصادي دولتي و

 -اداره بانک بر اساس سبک مديريت مشارکتي ،تشويق

خصوصي ،تدوين قوانين جدي در حمايت از

مدي ران به اعتماد به کار کنان ،تعامل دو طرف بين

مالکيت معنوي و فکري ايدههاي کارآفرينانه ،محدود

مدير و کارکنان ،تصميم گيريهاي مهم براساس

کردن اقدامات انحصار طالبانه بخش دولتي و شبه

تعامل و همکاري بين مديران و کارکنان ،وجود

دولتي با تدوين قوانين و بخشنامههاي جديد.

ارتباطات سازماني اثربخش بين مدير و کارکنان ،اداره

 -کنترل تورم ،ايجاد ثبات اقتصادي در کشور ،ايجاد

بانک بر اساس سبک مديريت مشاوره اي،

زنجيره تأمين محصوالت در بين بانکهاي دولتي

نظرخواهي مداوم مدير از کارکنان درباره امور اداري

مختلف ،مديريت زنجيره تامين براي توليد و توزيع

و اجرايي،

محصوالت داخلي ،ايجاد اقتصاد دانش محور در

 -تدوين سياستهاي کلي جهت حمايت از کاهاي توليد

سازمانها ،تمرکز بر بازده اقتصادي فعاليتها در بانکهاي

داخلي ،اجراي سياست آزاد سازي تجارت داخلي و

دولتي ،شناسايي منابع جديد مالي جهت تامين منابع

خارجي ،اجراي سياستهاي انضباط مالي ،تأمين

مالي سازمانها ،تسهيل صادرات محصوالت و خدمات

مالي به موقع پروژههاي بزرگ کارآفريني ،حمايت

دانش بنيان و کاهش سهم دولت در فعايتهاي

سياسي از طرحهاي نوآورانه ملي و استاني ،حمايت

اقتصادي کشور.

سياسي از برنامههاي توليدي بخش خصوصي ،اجراي

 -فرهنگ سازي خريد کاالهاي توليد داخل توسط

درست سياستهاي اصل  44و واگذاري موسسات

شهروندان ،فرهنگ سازي حمايت از ايدههاي خالق

مالي دولتي به بخش خصوصي واقعي و مبارزه قاطع

در بانکهاي دولتي ،فرهنگ سازي روحيه کارآفريني

با فساد اداري در بانکهاي دولتي و شبه دولتي.،

در فارغ التحصيالن دانشگاهي ،تشويق شهروندان به
حمايت از کاالهاي داخلي از طرق آموزش در

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

 -با توجه به اين که نتايج تحقيق نشان داد :عوامل برون

 -تسهيل قوانين پرداخت تسهيالت بانکي براي
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مدارس ،تقويت روحيه ريسک پذيري در بين جوانان

المللي پژوهشهاي نوين در مديريت ،اقتصاد و

و نوجوانان ،ايجاد فرهنگ سازماني نوآور در بانکهاي

حسابداري ،صص .1-17

دولتي ،ايجاد فرهنگ سازماني غير متمرکز در
بانکهاي دولتي.

حسيني ،س ن؛ تقوايي يزدي ،م و ديده خاني ،ح.
( .)1393بررسي رابطهي ويژگيها و مهارتهاي

 -ايجاد رقابت در بين صنايع مختلف بر اساس سطح

کارآفريني با کارآفريني سازماني و نوآوري سازماني

کيفيت محصوالت توليدي ،قيمت محصوالت

در کارکنان شهرداريهاي استان گلستان ،اولين

توليدي ،کيفيت خدمات ،کسب رضايت مشتري،

کنفرانس ملي تحقيق و توسعه در هزاره سوم،

بروز بودن فرايند توليد ،سطح پاسخگويي آنها و

عليآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد

خدمات پس از فروش ،توسعه رقابت سالم در بين

کتول

سازمانهاي مختلف توليدي ،عدم حمايت دولت از

داوري علي ،رضايي حميدرضا ( ،)1395نقش دولت و

برخي بنگاههاي اقتصادي و توليدي ،ايجاد يک

خط مشيهاي دولتي در توسعه كارآفريني .نشريه

فضاي اقتصادي رقابت پذير در کشور ،تحليل رقباي

علوم مديريت ايران ،شماره شماره  ،2صص -129

داخلي در سازمانهاي مختلف ،تحليل رقباي خارجي
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در سازمانهاي مختلف و تشويق سازمانها به بهبود
موقعيت رقابتي خود.

رحماني ،زين العابدين ؛ نجمه گمرکچي و رسول عين
الهي .)1395( ،بررسي راهکارهاي اقتصاد مـقاومتي
(رويکـرد توليد داخل و حمايت از کار و سرمايه ي

منابع و مآخذ

داخلي) ،کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد پويا

احمدپور دارياني ،محمود. )1395( ،.کارآفريني:

ايرانـ -مـالزي ،مالزي -جزيره پنانگ دانشگاه، USM

تعاريف ،نظريات ،الگوها ،ناشر :شرکت پرديس.

مرکز توسعه آمـوزشهاي نـوين ايران (مـتانا)

اسکوئيان معصومه( ،)1391بررسي عوامل درون

رضازاده ،اکبر و عزيزي ،غالمرضا ( " ،)1391تاثير

سازماني موثر بر کارآفريني سازماني .کنفرانس بين

رهبر تحول آفرين بر گرايش کارآفرينانه افراد

المللي کارآفريني و مديريت کسب و کارهاي دانش

سازمان" ،نشريه تازههاي جهان بيمه ،شماره ،172ص

بنيان .صص .1-19

43-29

بهزادنسب ،فواد و صادقي ،تورج .)1395( .بررسي

رضوي ،حميدرضا و امام قلي زاده ،سعيد و منصوري

رابطه تفکر استراتژيک و ميزان توانايي کارآفريني در

فر ،سعيد و ملکان ،محسن .)1393( .بررسي رابطه

کارکنان کارخانجات شهرک صنعتي ماشينسازي و

بين مهارتهاي کارآفريني و توسعه کارآفريني

فناوريهاي برتر مشهد ،کنفرانس بين المللي نقد و

سازماني .شهرکهاي صنعتي شرق گلستان .موسسه

واکاوي مديريت در هزاره سوم ،مشهد ،موسسه

آموزش عالي شمال.

علمي فرهنگي آپادانا،

سنجقي ،م .ا و فرهي ،ب و گلستانه فر ،س .ح.

جابري ،علي و جمالي ،يعقوب .)1394( .اقتصاد

( .)1391تأثير گرايش کارآفرينانه بر رابطه بين

مقاومتي از ديدگاه اسالم مفهوم ،اصول و سياست ها.

سبکهاي رهبري و اثربخشي سازماني ،فصلنامه

مجله معرفت ،شماره  ،213صص 106-91

مطالعات رفتارسازماني ،سال اول ،شماره ،3ص -28

حسيني نيا غالمحسين ،بيطرف معصومه ( ،)1394دولت
کارآفرين ،اصول و مفاهيم .سومين کنفرانس بين

40
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.28-5  ص1390 تابستان- ،دوازدهم

مـقاومتي با حمايت از توليد ملي (تجارت الکترونيک

، فرهاد؛ خليلي مقدم، سيدمسعود؛ فرهادي،موسوي

 سومين کنفرانس بين المـللي،)و رشد اقتصادي

 توليد و،اقتصاد مقاومتي

.)1396( تهمينه؛

 شرکت پژوهشي، بابلسر،اقـتصاد در شرايط تحريم

،مديريت مالي وحسابداري،مطالعات اقتصادي. اشتغال

،صـنعتي طرود شمال

.10-1  صص،1  شماره،3 دوره

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

 اقـتصاد،)1395( ، پريسا و بهرام سحابي،شاکرپور

Bozhikin, Ivan, & Janaina, Macke,. & Costa,
Luana Folchini,. (2019). The role of
government and key non-state actors in social
entrepreneurship: A systematic literature
review. Journal of Cleaner Production, Volume
226, 20 July 2019, Pp 730-747
Dess, G. G & Irland, R. D & Zahra, S. A. (2003).
Emerging issues in corporate entrepreneurship,
Journal of Management,Vol. 29.
Dess, Gregory G., and G.T. Lumpkin (2005),
“The Role of Entrepreneurial Orientation in
Stimulating
Effective
Corporate
Entrepreneurship,” Academy of Management
Executive, 19 (1), 147–156.
Escalante, C. and Turvey, C. (2006). Innovation
and entrepreneurship in rural communities.
Proceedings of the Annual Meetings of Sothern
Agricultural Economics Association, Orlando,
Florida, pp. 4- 17.
Fairs, sh,. 2018. Seeking entrepreneurial origins:
Are entrepreneurs born or made? Availableat:
http: //www. celcee. Edu.
Kravets J. (2017). Building job competency.
United States: Kravetz Associates.
Lumpkin,G,T,
Cogliser,Claudia,
Schneider,Dawn R. (2009), understanding and
measuring Autonomy: an Entrepreneurial
Orienation
perspective
Entrepreneurship:
Theory and practice ,Baylor university 10422587
Obaji, Nkem Okpa, & Olugu, Mercy Uche
.(2015). The role of government policy in
entrepreneurship development. Science Journal
of Business and Management. 2(4): 109-115
Schulte, Peter. (2014). the Entrepreneurial
University: A Strategy for Institutional
Development . Higher Education in Europe.
No, 2. pp: 188-191.
Spillecke ,S.B ,Brettel,M.(2013). The impact of
sales
management
controls
on
the
entrepreneurial orientation of the sales
department. European Management Journal 31,
410– 422
Turban, Efraim, Sharda, Ramesh, Delen, Dursun
(2010) Decision Support and Business
Intelligence Systems (9th Edition) ,pp:17.
Turró, A., Urbano, D. & Peris-Ortiz, M. (2014).
“Culture and innovation: The moderating effect
of
cultural
values
on
corporate

 نشر، تهران، کارآفريني،)1394( . عباس،شاه حسيني
.آييژ
 عوامل موثر بر رقابت،)1394( عباس زاده حسن
-20  صص،19 ، نشريه مديريت اقتصاد.پذيري بنگاه
.1
 بررسي مولفههاي موثر بر،)1393( .عاليي عذرا
،کارآفريني و شيوههاي پرورش آن در وزارت تعاون
، ماهنامه اجتماعيف اقتصادي.كار و رفاه اجتماعي
.1-13  صص،167  شماره،فرهنگي کار و جامعه
 سيد، ايرج و مقيمي، ملک محمدي، امير،علم بيگي
 تحليل عاملي مولفههاي فناوري.) 1388( ،.محمد
( مرتبط با توسعه کارآفرينيICT )ارتباطي و اطالعاتي
 مجله،سازماني در سازمان ترويج کشاورزي ايران
اقتصاد و توسعه کشاورزي (علوم و صنايع
10-1 :صص،1شماره. 23  جلد،)کشاورزي
، محمد؛ سجاد کريمي و سعيد محمدي,قرباني آذر
 اولين، نقش بانکها در تحقق اهداف توسعه،1392
 موسسه، شيراز،کنفرانس ملي حسابداري و مديريت
بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي
 کارآفريني در نهادهاي جامعه،)1393(مقيمي محمد
؛NGOs :  پژوهشي در سازمانهاي غير دولتي: مدني
، دانشگاه تهران:  تهران،ايران
 آرش و دهقان، علي؛ رضا زاده،مبيني دهکردي
 تأثير فرهنگ سازماني بر.)1393( . عامر،نجمآبادي
 شرکت:گرايش کارآفرينانهي سازمان )مطالعه موردي
 دوره،نشريه توسعه کارآفريني.)خودروسازي زامياد
.62-47 ،)16( 2  شماره،5
.)1390(

.وکيلي

،جندقي،خنيفر

،الياسي،الواني

" رويکرد هم افزايي: "کارآفريني در بخش عمومي

entrepreneurship”, Technological Forecasting
& Social Change, 88(4): 360- 369.
Wincent, Joakim, & Mohamadi, Ashkan, &
Peltonen,
Juhana,. (2017). Government
efficiency and corruption: A country-level
study with implications for entrepreneurship.
Journal of Business Venturing Insights,
Volume 8, November 2017, Pp 50-55
Yoon, Hyungseok, & Kim, Namil, & Buisson,
Bernard, & Phillips, Fred (2018). A crossnational study of knowledge, government
intervention,
and
innovative
nascent
entrepreneurship.
Journal
of
Business
Research, Volume 84, March 2018, Pp 243-252
Yusra, M., Rahim Othmanb, A. & Mohd
Mokhtarc, S. S. (2012). “Assessing the
relationship among Six Sigma, Absorptive”,
Social and Behavioral Sciences, 65: 570– 578.
Zampetakis a, Leo nidas A & Beldekos a
Panagiotis & Moustakis a Vassili S. (2019).
"Day-to-day"
entrepreneurship
within
organizations: The role of trait Emotional
Intelligence and Perceived Organizational
Support. European Management Journal 27,
165-175

يادداشتها
1

Obaji
Fairs
3
Zampetakis
4
Turró
5
Bozhikin
6
Lumpkin
7
Spillecke & Brettel
8
Escalante
9
Kravets
10
Turban
11
Schulte
12
Bozhikin
13
Yoon
14
Wincent
15
Obaji & Olugu
16
McKinsey
2

1399  تابستان/ شماره سي و هشتم/سال يازدهم

 مهدي حسينينوه ـ مسعود پورکياني ـ فرزانه بيگ زاده عباسي ـ محمد جالل کمالي/ 58

