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 چکيده

کسب  يدر فضا يطيبه تحوالت مح ييپاسخگو يمطلوب برا ياز سازوکارها يکي يسازمان ينيکارآفر
شوند. يدر درون سازمان م يياي، موجب پوينيکارآفر ينه سازين با نهاديکارآفر يهاوکار است. سازمان

ک و يران از تفکر استراتژيمد ين سطح برخورداريرابطه ب ين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسيدر ا
 يت عاطفير قابليمتغ يگريانجين کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت با ميدر ب ينيش به کارآفريگرا

 يبوده و جامعه آمار يشيمايق مورد استفاده، پيسازمان، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحق
که تعداد آنها بر اساس آمار معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت است  يپژوهش، شامل کارکنان ستاد

 302از فرمول کوکران،  ن آنها با استفادهينفر بوده که از ب 0113، 0311ز سال يدر پائ يتوسعه منابع انسان
 يريگله اندازهياند. اعتبار وسعنوان حجم نمونه انتخاب شدهساده به يتصادف يريگنفر به روش نمونه

کرونباخ استفاده شده است.  يک آلفايتکناز  ييايبرآورد پا يبوده و برا ييمورد استفاده، اعتبار محتوا
 يهاافتهياستفاده شده است.  Amosو  SPSS يافزارهانرمها، از ل دادهيه و تحليتجز ين برايچنهم

( بر 10/2) يداريم و معنير مستقيک تاثيک سو، تفکر استراتژيانگر آن است که از يپژوهش حاضر ب
ک يگر، تفکر استراتژيد يمعدن و تجارت دارد و از سوکارکنان وزارت صنعت،  يسازمان يت عاطفيقابل
 دارد. ينيش به کارآفري( بر گرا02/2) يميرمستقير غيز، تاثين ينسازما يت عاطفيواسطه قابلبه

 ، وزارت صنعت، معدن و تجارتيني، فرهنگ کارآفريت عاطفي، قابليک سازمانيتفکر استراتژ دي:کلي واژگان
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 بيان مسأله

پاسخگويي به  در تا کردهاست وادار را هاسازمان امروز، و کار کسب محيط تالطم و پيچيدگي
در محيط  توجه قابل تغييرات به پاسخ دهند. در افزايش را هاي خودتغييرات محيطي توانايي

 ايجاد ارزش جديد براي خالقيت و به نوآوري بيشتري ها اهميتسازمان از و کار، بسياري کسب
 بازار، در هاسازمان که اين براي کنندمي انيب همکاران و 0دس شوند.مي قائل شانمشتريان به

 افراد کارآفرينانه گرايش ،يعبارت به باشند. داشته کارآفرينانه رويکردي بايد کنند عمل تررقابتي
 گفته به باشد.مي سازمان يباال عملکرد براي ضروري و اساسي هايويژگي از يکي سازمان

 يابيدست يبرا کشورها و است جوامع ياقتصاد توسعه محرکه موتور ينيکارآفر ،0هامرشول
 دهند شيافزا جامعه در را نانيکارآفر تعداد ديبا يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه به ترعيسر
  (.031 :0311 ،ييصفا و ضي)ف

 و درون عوامل و علل يسر کي از متاثر هاسازمان کارکنان در ينيکارآفر توان ظهور و بروز
 در مشارکت مانند يعوامل (،0310) همکاران و نژادرانيپ نظربه است. يسازمان برون

 عوامل زمره در کاري محيط در استقالل وجود عملکرد، بر يمبتن هايپاداش ارائه گيري،تصميم
 عملکردي اهداف نيتدو عملکرد، به نسب جامعه قبال در بودن پاسخگو مانند يعوامل ؛يتيريمد
 در رييپذرقابت و يقانون الزامات ،يجمع هايرسانه به توجه ميزان ؛يفرهنگ عوامل دسته در

 شيگرا در و... رييپذانعطاف ميزان ،يسازمان مراتبسلسله ؛يمحيط عوامل جمله از يدولت بخش
 فرهنگ ،يسازمان ساختار ،يانسان منابع تيريمد نيهمچن باشند.يم موثر کارکنان ينيکارآفر به

 دارند ياساس ينقش يسازمان نانهيکارآفر يفضا يريگشکل در يسازمان کنترل و يسازمان

 تفکر ريتأث مجزا صورت به شده انجام قاتيتحق در ،يطرف از (.11 :0311 همکاران، و )پورانجنار

 تفکر ياصل کارکرد واقع، در است. شده آشکار و محرز بارز طور به ينيکارآفر بر کياستراتژ
 و رانيمد يبرا هم آن درون در که ياندازچشم است؛ اندازچشم خلق ها،سازمان در کياستراتژ

 است. آورده فراهم هاتيخالق و استعدادها دادن نشان يبرا را مساعد طيشرا ،کارکنان يبرا هم
 توانديم سازمان در ينيکارآفر نهيزم آوردن فراهم با رانيمد کياستراتژ تفکر گر،يد عبارت به

 راستاي در سازمان استراتژي کند. مشخص را سازمان حرکت براي مطلوب سوي و سمت و اندازچشم
 تعامل از انداز،چشم آورد.يم در حرکت به آن سمت به را سازمان و رديگيم شکل آن اندازچشم

 صورت به نيچنهم و رديگيم شکل هاآن به ييپاسخگو يچگونگ و کار و کسب در مؤثر عوامل
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 .(000 :0312 ،يزداني و )پورصادق سازديم زهيانگ هم و کپارچهي را سازمان مشترك، آرمان کي
 نيب در و سازمان بر کارآمد يرهبر سبک کي اي تفکر کي که شوديم حاصل يزمان هانيا همه

  باشد. حاکم سازمان آن رانيمد

 يرهبر ضعف ران،يا کشور در هاسازمان يرو شيپ چالش نيترياصل حاضر، حال در
 داشته را موجود قواعد يورا دنيشياند ييتوانا که ييهاسِمَت و هانقش نبود يعني است؛ اثربخش

 مؤثر رهبران .است يهمدل و يهمفکر جاديا در ياصل عامل سازمان، در اثربخش يرهبر باشند.
 کنند جاديا را درك نيا آورده، گرد يفکر چتر کي ريز در را مختلف افراد بتوانند که انديکسان

 باشد. حاکم سازمان مجموعه در ديبا و است ارزش و اعتبار يدارا سازمان در يجمع روح که
 و هافرصت درك با تا انديراهبرد اقدام و يطراح ل،يتحل تفکر، ازمندين کشور ادارات و هاسازمان

  (.10 :0312 ،ي)بانش دهند ارتقا را خود توان بتوانند دها،يتهد صيتشخ

 در که دانند يم سازمان ياتيح عنصر را نوآوري و تيخالق تياهم نظرانصاحب از يبرخ
 براي ابزاري نوآوري و تيخالق است. نابودي و زوال به محکوم سازمان آن، شدن قطع صورت
 هاآن از و ييشناسا را موجود هايفرصت تواننديم هاآن لهيوس به که است نانيکارآفر
 هاست.سازمان در هاتيقابل نيا پرورش به توجه مقوله، نيا در ياساس نکته کنند. برداريبهره
 رساندن تيفعل به اما دارد وجود افراد همه در بالقوه طور به نوآوري و تيخالق از يزانيم که چرا

 (.00 :0311 همکاران، و ي)قهرمان است رانيمد طرف از حيصح زييربرنامه مستلزم هاييتوانا نيا
 تيقابل ريتاث گذشته قاتيتحق در که نيا به توجه با است. سازمان يعاطف تيقابل ازمندين کار نيا

 يرهبر سبک (،0311 همکاران، و ي)قهرمان کارکنان ينيکارآفر يرو بر سازمان يعاطف
 لذا است، شده مشخص (0311 همکاران، و پورمي)ابراه کياستراتژ تفکر و (،0311 ،يزدخواستي)
 راستا نيا در کرد. يپوشچشم توانينم کارکنان ينيکارآفر يرو بر يعاطف تيقابل ريمتغ نقش از

 عمل طرز و فرد رفتار در يتوجه قابل ريتأث که يعامل عنوانبه سازمان يعاطف تيقابل به توجه
 ي حوزه ها،سازمان واقع، در (.10 :0311 همکاران، و يني)حس است تعمق قابل دارد، سازمان
 عواطف تواننديم اثربخش قهيطر به کردن عمل منظور به هاسازمان و هستند هم عواطف
 کارکنان، ينوآور در سازمان يعاطف تيقابل نقش يبررس در کنند. ميتنظ و تيريمد را خود کارکنان

 است، شده ليتشک کارمندان فرد فرد از سازمان نکهيا به توجه با کنديم ديتاک (0201) 0يل
 عناصر از متشکل ياجتماع تعامل نديفرآ کي واقع در يسازمان ينوآور نديفرا گفت توانيم

 دانش از استفاده و تحول موجب تنها نه روند نيا  است. يسازمان عناصر و يگروه عناصر ،يفرد
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 طبق شود. يم يعاطف عناصر از ياريبس از استفاده و ادغام موجب بلکه شده، يفرد مهارت و
 و نگرش بر توانديم يعاطف يدادهايرو از استفاده و يبازساز ادغام، ،يعاطف يدادهايرو يتئور
 و (،0221) 0بولتون بدهد. ليتشک را «رفتار -نگرش -عواطف» چرخه و بگذارد ريتأث کارکنان رفتار

 يبرا تيريمد دسترس در مندارزش منبع عواطف، که ساختند نشان خاطر (،0113) 0نمنيف
 پاشازاده، و ديخورش از نقل )به روديم شمار به سازمان يزشيانگ و يرقابت نهيگنج و است توسعه
 رانيمد و رهبران کياستراتژ تفکر کارکنان، در ينيکارآفر زهيانگ تيتقو يبرا ن،يبنابرا (.0310

 تيقابل نوع هر توسعه گر،يد يعبارتبه دارد. يريانکارناپذ نقش سازمان، يعاطف تيقابل و سازمان
 يرهبر يالگو و کياستراتژ تفکر وجود ازمندين سازمان در آن شدن يدرون جهينت در و يسازمان
 تيقابل مانند يگريد عوامل از خود نوبه به زين عوامل نيا که است، سازمان درون در کارآمد
 در کياستراتژ تفکر فقدان نکهيا به توجه با لذا، کنند.يم تيتبع سازمان بر حاکم يعاطف

 شودمي يرقابت دنياي در نامناسب تصميمات نتيجه در و حيناصح راهکارهاي به منجر هاشرکت
 اهداف به يابيدست جهت هاسازمان در مساله نيا به توجه (.01 :0201 همکاران، و 3ويونزي)د

 نيمهمتر از يکي معدن و صنعت وزارت که نيا توجه با رسد.يم نظر به يضرور يامر يسازمان
 و ينيکارآفر صنعت، اشتغال، نهيزم در يمتعدد فيوظا و است کشور يهاسازمان و هاوزارتخانه

 تفکر از زانيم چه به سازمان نيا رانيمد که نجاستيا ياساس پرسش حال دارد، تجارت
 به شيگرا با کياستراتژ تفکر از رانيمد يبرخوردار سطح نيب نيهمچن برخوردارند؟ کياستراتژ
 چه سازمان يعاطف تيقابل يگريانجيم با تجارت، و معدن صنعت، وزارت کارکنان در ينيکارآفر
 دارد؟ وجود يارتباط

 يتجرب و ينظر اتيادب مرور

 لحاظ به هم و  ينظر لحاظ  به هم يبررس مورد يها سازه است شده تالش بخش نيا در
 رند.يگ قرار يبررس مورد موضوع( با مرتبط  افتهي انجام يقيتحق يهانهيشيپ قالب )در يتجرب

 افکار و دهيا بتوان آن در که يساختار جاديا در يمهم نقش يسازمان مختلف سطوح در رانيمد
 اکثر که هستند يافراد نانيکارآفر کنند. يم يباز داد، قرار استفاده مورد را ينيکارآفر خالقانه

 ،هستند آن از يجزئ اي کامل طور به که يشغل در کار قيطر از را خود ياتيمال مشمول درآمد
 است يکس نيکارآفر وبستر، نامهواژه فيتعر بنابر (.0201 همکاران، و 0)استبرو آورنديم دستبه
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 به بکند. تقبل و اداره ،يسازمانده را ياقتصاد تيفعال کي يهامخاطره يتمام شوديم متعهد که
 و ازهاين يارضا و هافرصت بيتعق ها،مخاطره قبول از است عبارت ينيکارآفر ،0نزيراب اعتقاد

 از يکي (.3 :0313 همکاران، و ي)محمد کار و کسب کي سيتاس و ينوآور قيطر از ها خواسته
 است. کياستراتژ تفکر از رانيمد يبرخوردار سطح کارکنان، ينيکارآفر بر رگذاريتاث يرهايمتغ

 يبرا هياول يهاتالش است. توسعه حال در يدانشگاه يايدن در هنوز کياستراتژ تفکر مفهوم
 روشن اطالعات، يجستجو ،يمفهوم تفکر مانند يبيترک يهادهيا اصطالح شامل امر، نيا فيتعر

 فيتعار توانيم ن،يبنابرا باشد.يم اتيتجرب از يريادگي و دهيچيپ يهاتيموقع و هاداده کردن
 تفکر لذا (.0 :0201 همکاران، و زاده)سلمان شد متصور کياستراتژ تفکر يبرا را ياريبس

 در را ياساس نقش و داشته يمهم گاهيجا مدرن يايدن در تفکر وهيش کي عنوان به کياستراتژ
 کنديم فايا يفرد يزيربرنامه و يريگميتصم جمله از يسازمان مختلف سطوح در مهم موضوعات

 توسعه مستلزم کياستراتژ تفکر صاحبنظران، يبرخ اعتقاد به (.13 :0201 همکاران، و 0ستوواي)هر
 تفکر نيهمچن است. تفکر يهاکيتکن و تفکر يهاسبک تفکر، يهامهارت تفکر، ميمفاه

 و يليتحل يهامهارت و دانش به و است يبصر و يمفهوم ،يليتحل کرديرو کي ،کياستراتژ
 و گراجهينت هدفمند، يامر کياستراتژ تفکر واقع، در (.0 :0201 ،3ي)ساها دارد ازين يقيتلف

 منظر نيا از و (13 :0203 ،0)راندولف کرده ديتول يديجد يهانهيگز و هادهيا و است دارندهيآ
 کي کدام و است موثر نظر مورد اهداف به يابيدست در يعوامل چه بفهمد تا سازد يم قادر را ريمد

 کند، يم جاديا صيتشخ قدرت ارزش، خلق در رگذاريتاث عوامل به نسبت يآگاه نيا ست.ين موثر
 حاصليب تيموفق به يابيدست يبرا سازمان (يرماديغ و ي)ماد منابع صرف ص،يتشخ نيا بدون

   (.0 :0313 همکاران، و ي)محمد بود خواهد

 ها،سازمان در کارکنان ينيکارآفر به شيگرا بر رگذاريتاث عوامل از گريد يکي ن،يهمچن
 و هامهارت ،عادات ،طيشرا شامل يعاطف يهاتيقابل است. يسازمان يعاطف يهاتيقابل

 و عواطف يميخودتنظ و نظارت ،اهداف تحقق و نييتع يبرا افراد که است يخاص يهاييتوانا
 خاطر به و پردازش و (ياجتماع و يفرهنگ يهاتفاوت در ژهيو)به روابط حفظ و جاديا رفتار،

 نيا (0201) 1ياجتماع و يدانشگاه يعاطف يريادگي موسسه دارند. ازين آنها به اطالعات سپردن
 و ييشناسا :يخودآگاه الف( کند:يم يسازمانده متقابل تيصالح خوشه 1 در را هاتيظرف

                                                           
1. Robbins 

2. Hristova 

3. Sahay 

4. Randolph 

5. Collaborative for Academic and Social Emotional Learning 



 2911 پاييز و زمستانشناسي اقتصادي و توسعه، سال نهم، دو فصلنامه جامعه 251
 

 

 

 خود احساس ،يشخص يهاچالش و قوت نقاط شناخت ،يفکر ياالگوه و احساسات شناخت
 ،پشتکار توجه، تمرکز ،استرس تيريمد کنترل، :يتيريخودمد ب( نفس به اعتماد و ياثربخش

 :يهمکار در مهارت د( همه به احترام ،يهمدل :ياجتماع يآگاه ج( زهيانگ و هدف نييتع
 و تأمل ،يابيارز مسئوالنه: يريگميتصم ه( و يارتباط يهاهارتم و کمک ارائه و يجستجو

 تيقابل ،يسازمان سطح در (.111 :0201 ،0يلنسکيو و نگستونيک) ياخالق و يشخص تيمسئول
 خود ياعضا جانيه به توجه و ضيتبع ،نظارت شناخت، ص،يتشخ در سازمان ييتوانا به يعاطف
 يرفتارها مسائل نيا شود.يم آشکار يعاطف مسائل و سازمان يهنجارها در و دارد اشاره

 ،0ي)هو زديانگيبرم اي و کرده انيب را يخاص يعاطف يهاحالت که کنديم منعکس را يسازمان
 اثر محصول ينوآور بر يريادگي تيقابل قيطر از يعاطف يهاتيقابل خاص، طوربه (.301 :0111

 محصول ينوآور و يعاطف يهاتيقابل نيب رابطه يانجيم ،يريادگي تيقابل واقع در گذارد.يم
 يآزاد ارائه آن، ياعضا تمام انيم در ديام جاديا يبرا سازمان کي ييتوانا مثال، عنوانبه است.

 و بيترک سپس و کردن اداره ،يبانيپشت احساسات، انواع صيتشخ احساساتشان ابراز يبرا
 و محصول ينوآور بر مشترك عواطف با ياجتماع رفتار جيترو يبرا و هاآن يهماهنگ

 (.120 :0221 همکاران، و 3گون)آك گذارديم ريتأث محصول توسعه ديجد يهاتيفعال

 و افتهي انجام يقيتحق يهانهيشيپ باال، در شده مطرح ينظر و يمفهوم مباحث ادامه در
 اند:شده آورده ريز شرح به هاهيفرض نيتدو يراستا در موضوع با مرتبط

 در استراتژيک مديريت نقش بررسي» عنوان با يقيتحق (،0311) همکاران و پورميابراه
 بين داد نشان قيتحق جينتا دادند. انجام «زمزم شرکت موردي: مطالعه سازماني؛ کارآفريني

 زماني افق ريزي،برنامه در پذيريانعطاف محيطي، کاوش ميزان يهامؤلفه با استراتژيک مديريت
 مثبت رابطه سازماني کارآفريني و استراتژيک هايکنترل و ريزيبرنامه در مشارکت ريزي،برنامه

  دارد. وجود داريمعني و

 رانيمد نيب در کياستراتژ تفکر سنجش» عنوان با يقيتحق در (،0310) همکاران و ييمعما
 تفکر تطابق و يبررس به «تهران يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشگاه ستادي
 گلدمن مدل هايمؤلفه با تهران يپزشک علوم دانشگاه ستادي ارشد رانيمد کياستراتژ
 هامؤلفه بيترت و است شده اجرا سازمان در مدل هايمؤلفه هيکل که داد نشان هاافتهي اند.پرداخته

 هوشمندانه. يطلبفرصت و نگريندهيآ ،يمفهوم تفکر ،يستميس تفکر از: عبارتند بيترت به

                                                           
1. Kingston & Wilensky 

0. Huy 

3. Akgün 
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 تفکر به بنديپا يمطلوب حد در دانشگاه رانيمد که است بوده مسأله نيا انگريب هاافتهي نيچنهم
 را کاربرد نيکمتر مندانههوش يطلبفرصت و کاربرد نيباالتر يستميس تفکر و بوده کياستراتژ

 .اندداشته سازمان در

 ينيکارآفر به شيگرا با کياستراتژ تفکر رابطه» يبررس به (0313) همکاران و يمحمد
 نيا در يهمبستگ بيضر آزمون از حاصل جينتا پرداختند. «الميا دانشگاه رانيمد مطالعه: مورد
 معنادار و مثبت رابطه ينيکارآفر به شيگرا با کياستراتژ تفکر ابعاد هيکل نيب که داد نشان قيتحق

 دارد. وجود

 کارآفريني بر مؤثر عوامل بررسي» عنوان با يقيتحق در (،0310) ياردکان يافخم و نژادرانيپ
 که افتندي دست جهينت نيا به «ايران نفت صنعت پژوهشگاه مطالعه: مورد دولتي؛ هايسازمان در

 هايپاداش ارائه گيري،تصميم در مشارکت مانند يعوامل جامع مدل در يبررس مورد ابعاد ميان
 پاسخگو مانند يعوامل ؛يتيريمد عوامل زمره در کاري محيط در استقالل وجود عملکرد، بر يمبتن

 ميزان ؛يفرهنگ عوامل دسته در عملکردي اهداف نيتدو عملکرد، به نسب جامعه قبال در بودن
 ؛يمحيط عوامل ازجمله يدولت دربخش رييپذرقابت و يقانون الزامات ،يجمع هايرسانه به توجه

 عوامل عنوان به يدولت هايسازمان در رسمي و رييپذانعطاف ميزان ،يسازمان مراتبسلسله
 باشند.يم يدولت بخش در ينيکارآفر بر مؤثر ساختاري

 رانيمد کياستراتژ تفکر تيوضع يبررس» عنوان با يقيتحق در (،0310) افريبرد و يموسو
 توجه لزوم که دنديرس جهينت نيا به «دکايل نيج مدل اساس بر کشور يورزش يگردشگر انجمن

 ،مندانههوش يطلبفرصت ک،ياستراتژ عزم ،يستميس نگرش به يورزش يگردشگر انجمن رانيمد
 است. يضرور و... محور هيفرض تفکر

 مدل ياجرا بر کياستراتژ تفکر ريتأث در يسازمان يفراموش نقش يبررس به (0201) يارشاد
 در ينوع به کياستراتژ تفکر که داد نشان شانيا قيتحق جينتا از يبرخ پپرداختند. يسازمان يتعال
 .باشديم رگذاريتاث يسازمان يتعال مدل کي ياجرا

 عملکرد و ينيکارآفر به شيگرا نيب ارتباط جاديا» عنوان با يقيتحق (،0201) گرانيد و ريزه
 هاداده ليتحل و هيتجز از حاصل جينتا دادند. انجام «ينوآور عملکرد و زيتما راهبرد نقش شرکت:

 و يسازمان ينيکارآفر انيم رابطه واسط ،ينوآور عملکرد و زيتما راهبرد دو هر که دهديم نشان
 هستند. هاسازمان عملکرد
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 عملکرد و يعموم يرقابت يهاراهبرد ،يسازمان ينيکارآفر» عنوان با يقيتحق (،0201) 0ايکا
 که دهديم نشان قيتحق نيا جينتا است. داده انجام «متوسط و کوچک يهاشرکت در شرکت
  دارد. مثبت ريتأث متوسط و کوچک يهاشرکت عملکرد بر يسازمان ينيکارآفر

 تفکر توسعه يبرا يسازمان يهاوهيش» عنوان با يپژوهش در (،0201) همکاران و 0گلدمن
 کياستراتژ تفکر ييتوانا توسعه يبرا سازمان شده استفاده يهاوهيش يبررس باهدف «کياستراتژ

 از يعيوس فيط هاسازمان در که افتندي دست جهينت نيا به کارکنان، ريسا و رانيمد رهبران،
 و شوديم استفاده يمحدود طور به هاآن از اما دارد، وجود کياستراتژ تفکر توسعه يهاروش

 کياستراتژ تفکر ازتوسعه ،يرهبر يعموم يهابرنامه قيازطر ميرمستقيغ طور به و هاوقت شتريب
 روابط و يابيارز منابع، از و هستند نخبگان بر تمرکز با و يتجرب هاروش اکثر شودکهيم تيحما
 گردد.يم استفاده يمحدود اريبس طور به مدل تيصالح يبرا

 ميمفاه و ينوآور و تيخالق تيماه يبررس به يقيتحق در (،0201) همکاران و ادوارد
 ينيکارآفر آموزش که اندداشته اشاره موضوع نيا به تينها در و پرداختند هاسازمان در ينيکارآفر

 ،يانسان منابع تيريمد بعد چهار و شود هاسازمان در تيخالق و ينوآور شيافزا باعث توانديم
 يسازمان نانهيکارآفر يفضا يريگشکل در يسازمان کنترل و يسازمان فرهنگ ،يسازمان ساختار

 (.0311 همکاران، و پورانجنار از نقل )به دارند ياساس ينقش

 يسو به ينيکارآفر نوظهور هينظر ،ياثربخش» عنوان با يقيتحق (،0201) 3يماتاالماک
 انيجر چهار که است نيا قيتحق ياصل جهينت است. داده انجام «شرفتيپ و رشد از يامرحله

 محصول، توسعه و ينوآور هستند: مرتبط يکنون يعلم گفتمان در ياثربخش هينظر با ياصل
 نبرد مطالعه نيا .ينيکارآفر تخصص نيچنهم و همزمان طور به تيعل و جاديا ،يسازيجهان
 ياثربخش هينظر مورد در يعلم بحث در که واگرا و همگرا يهاگروه نيب شرفتيپ حال در فعال

 دهد. يم نشان را دارند حضور

 و هاسازمان موفق تيريمد در کياستراتژ تفکر نقش يبررس به (0201) همکاران و 0ويونزيد
 کي را کياستراتژ تفکر ق،يتحق اتيبرادب هيتک با يو پرداخت. آن در کياستراتژ يريگ ميتصم
  است. ياساس اصل کي سازمان يبقا يبرا که دانسته محور مسئله و يذهن نديفرآ

                                                           
1. Kaya 
2. Goldman 

3. Matalamäki 

4. Dionisio 
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 پردازد.يم کارکنان نوآورانه رفتار بر سازمان يعاطف تيقابل ريتاث يبررس به (0201) يل
 رفتار بر يمعنادار و مثبت ريتاث سازمان يعاطف تيقابل دهديم نشان يو قيتحق يهاافتهي

 يعاطف تيقابل ريتاث در گرانهيانجيم نقش يرونيب يهاتعامل انيم نيا در دارد. کارکنان نوآورانه
  دارد. سازمان

 يخانوادگ ينيکارآفر فرهنگ در يارتباط يندهايفرآ مطالعه به (0201) همکاران و 0هانسون
 داد نشان شانيا قيتحق جينتا از يبخش پرداختند. ينسل نيب ينيکارآفر فرهنگ تداوم و مقاومت و

 تداوم موجب (ياجتماع يهاهيسرما ريسا ،يانسان ،ي)مال يخانوادگ يهاهيسرما از استفاده که
  شود.يم نسل طول در ينيکارآفر فرهنگ

 ينوآور با سازمان در يداخل ينيکارآفر فرهنگ (،0201) نيميآ قيتحق جينتا براساس
 قاتيتحق جينتا شده ادي يادعا دييتا در است؛ نيچن زين يالملل نيب سطح در دارد ارتباط يسازمان

 ينوآور جاديا در يالملل نيب ينيکارآفر فرهنگ که داد نشان زين  (0202) همکاران و 0يريبوس
  است. برخوردار يشتريب تياهم از يطيمح ييايپو دوران در

 تفکر يرهايمتغ که دهديم نشان قيتحق ينظر و يتجرب اتيادب يبررس مجموع، در
 مختلف محققان توسط مجزا صورت به سازمان يعاطف تيقابل و يسازمان ينيکارآفر ک،ياستراتژ

 زانيم بر کياستراتژ تفکر ريتاث است شده تالش حاضر پژوهش در که اندگرفته قرار يبررس مورد
 صنعت، وزارت در سازمان يعاطف تيقابل انهيگرايانجيم نقش با کارکنان ينيکارآفر به شيگرا

 رد.يگ قرار توجه مورد ريز يمفهوم مدل لحاظ با  رانيا کشور تجارت و معدن

 

 

 

 

 

 

 
 

 قيتحق يمفهوم مدل .1 شکل

                                                           
1. Hanson 

2. Buccieri 

 کيتفکر استراتژ

 يتفکر مفهوم  
 يستميتفکر س

 هوشمندانه يطلبفرصت

 ينيکارآفر ينگرندهيآ

 يافعال سازمان  

 ينگرش فرد

 يريپذانعطاف

 ت پاداشيوضع

 نيکارآفر يرهبر

 نيفرهنگ کارآفر

H1 

H1 
 يسازمان يت عاطفيقابل

 ابراز کردن يآزاد ييايپو  

 احساس تعلق ييايپو

 تجربه کردن ييايپو

 تيفعال ييايپو

 قيتشو ييايپو
H2 
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 قيتحق يهاهيفرض

 دارد. يمعنادار اثر يسازمان يعاطف تيقابل بر کياستراتژ تفکر -

 دارد. يمعنادار اثر ينيکارآفر بر يسازمان يعاطف تيقابل  -

 اثر يسازمان يعاطف تيقابل يانجيم ريمتغ قيطر از ينيکارآفر بر کياستراتژ تفکر -
 دارد. يمعنادار

 قيتحق يشناسروش

 يمقطع ،يزمان نظر از و يشيمايپ اجرا، وهيش نظر از ؛يکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش روش
- اندداده ليتشک را قيتحق يآمار جامعه تجارت، و معدن صنعت، وزارت يستاد کارکنان و است

 که بوده نفر 0113 ،0311 سال زييپا در يانسان منابع توسعه معاونت آمار اساس بر آنها تعداد که
 عنوان به ساده يتصادف يريگنمونه روش با نفر 302 کوکران، فرمول از استفاده با آنها نيب از

 و شد آورده دست به اعضا يتمام ياسام فهرست ابتدا که صورت نيبد شدند. انتخاب نمونه حجم
 فرمول از استفاده با تينها در و شد داده اختصاص يعدد اي يانمره آنها از کي هر به سپس

 د.يگرد انتخاب ازين مورد تعداد کوکران

𝑛 =
N.z2pq

N.d2+z2.pq
 = 

1873∗3.84∗0.5∗0.5

1873∗0.05+3.84∗0.5∗0.5
= 320 

 است. شده استفاده Amos و SPSS يهاافزارنرم ازپژوهش يهاداده ليتحل و هيتجز يبرا
 يسازمدل که است نيا حاضر پژوهش در يساختار معادله يسازمدل از استفاده ليدال نيمهمتر

 از را خود پژوهش تا کنديم کمک محقق به Amos افزارنرم از يريگبهره با يساختار معادالت
 بخشد. سامان رهيچندمتغ يقالب در ،يتجرب يهاداده ليتحل تا گرفته آنها نيتدو و ينظر مطالعات

 بر رهايمتغ از يامجموعه يرگذاري)تأث مختلف ميمفاه يهايدگيچيپ به را محقق روش نيا
 در موجود يهايدگيچيپ نيهمچن و م(يرمستقيغ و ميمستق ه،يدوسو و هيسوکي طور به گريکدي

  (.0 :0310 ،ي)قاسم کنديم کينزد گوناگون پنهان يهاسازه يريگاندازه

 تيمز به يابيدست يبرا مداوم يتجار يهانشيب کاربرد و ديتول به ک:ياستراتژ تفکر
 و هادهيا که است نگرندهيآ و گراجهينت ،هدفمند يامر کياستراتژ تفکر است. شده فيتعر يرقابت
 از کياستراتژ تفکر سنجش يبرا (.10 :0203 )راندولف، کنديم ديتول يديجد يهانهيگز

 ،يمفهوم تفکر ،يستميس تفکر بعد چهار يدارا که (0220) 0گلدمن کياستراتژ تفکر پرسشنامه
 به نگاه در رييتغ يستميس تفکر است. شده استفاده است، ينگرندهيآ و مندانههوش يطلبفرصت

                                                           
1. Goldman 

http://www.emeraldinsight.com/author/Goldman%2C+Ellen+F
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 و وستهيناپ هم به کارمندان( اي) يهابخش بيترک عنوان به سازمان يتلق در رييتغ است. سازمان
 بخش هر که يکل ستميس کي عنوانبه سازمان از يتلق به منابع، سر بر رقابت حال در نامرتبط

 گرفتن فاصله مستلزم امر نيا است. شده مشخص کپارچهي طوربه و ستميس کل با رابطه در آن
 گريکدي به مختلف مشکالت و مسائل چگونه که نديبب و روزانه ياتيعمل مسائل به توجه از افراد

 بر سازمان قسمت کي در حلراه کي چگونه و گذارنديم ريتأث گريکدي بر چگونه اند،خورده ونديپ
 ،يمفهوم تفکر نيهمچن (.023 :0310 همکاران، و يمحمد)گل گذارديم ريتاث هاقسمت گريد

 قادر را پژوهشگر سازمان، يکل طرح و بيترک بر ديتاک با که است تفکري و يليتحل يروش
 هوشمندانه، يطلبفرصت (.1 :0311 ،ي)برات باشد داشته ريفراگ و يکل يدگاهيد تا سازديم

 طيشرا با مواجهه در ديجد کياستراتژ يهانهيگز طرح و شدهيزيربرنامه يهاياستراتژ يبازنگر
 ينوع که گفت توانيم زين ينگرندهيآ فيتعر در (.00 :0313 زاده،ي)حاج است يطيمح ديجد

 سازديم قادر را شرکت که شوديم يفرهنگ اي يساختار عنصر هر شامل که است ييتوانا
 يبرا مؤثر يهاپاسخ و ريتفس را شرکت بر آن عوارض و ييشناسا را کينزد مستمرريغ راتييتغ

 (.002 :0311 ،يمانيسل و اخالق)ملک کند نيتدو را شرکت تيموفق و بلندمدت يبقا از نانياطم

 عاطفه تيريمد اقدامات به يسازمان يعاطف تيقابل اصطالح :يسازمان يعاطف تيقابل

 استفاده و ميتنظ نظارت، دن،يفهم ادراك، يبرا سازمان کي ييتوانا بر که کنديم اشاره يسازمان
 دارد داللت يسازمان يساختارها و يعاد يهاهيرو در هاآن ساختن انينما و اعضاء عواطف از

 افتهي توسعه اسيمق از يسازمان يعاطف تيقابل سنجش يبرا (.30 :0310 پاشازاده، و دي)خورش
 که است شده ليتشک هيگو 01 از اسيمق نيا است. شده استفاده (،0221) همکاران و گونآك
 و قيتشو ييايپو کردن، تجربه ييايپو تعلق، احساس ييايپو کردن، ابراز يآزاد ييايپو ابعاد

 سنجد.يم را تيفعال ييايپو

 آن يط و افتديم اتفاق مختلف هايمجموعه و هاطيمح در که است ندييفرآ :ينيکارآفر

 واکنش اقتصادي هايفرصت به که افرادي هاينوآوري قيطر از اقتصادي ستميس در يراتييتغ
 يني)حس شد خواهد ياجتماع و فردي ارزش جاديا باعث امر نيا که دهديم رخ دهند،يم نشان
 استفاده 0ليه تيمارگر پرسشنامه از ينيکارآفر به شيگرا زانيم سنجش يبرا (.00 :0312 اقدم،
 ،يفرد نگرش ،يسازمان افعال از: عبارتند ابعاد نيا که است بعد 0 يدارا پرسشنامه نيا د.يگرد

 اقدم،يني)حس باشديم نيکارآفر فرهنگ و نيکارآفر يرهبر پاداش، تيوضع ،يريپذانعطاف
 آن ييشکوفا و تحقق جهت در و دارد ينيکارآفر به سازمان که کردييرو ؛يسازمان افعال (.0312

 پردازد.يم سازمان در تيخالق و نوآوري گسترش و جيترو به و آورده فراهم را الزم بسترهاي

                                                           
1. Margaret Hill 
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 هستند. دارا فرهنگ کي درون افراد که ياستقالل و آزادي ت،يمسئول زانيم فردي؛ نگرش
 راتييتغ به ليتما داشتن و يذهن چارچوب و قاعده کي از دنيکش دست ييتوانا ؛يريپذانعطاف

 که است معنا نيا به پاداش تيوضع اي ستميس است. گذشته افکار مقابل در مقاومت بدون يمنطق
 رهبري .شوديم انجام کارکنان عملکرد اريمع اساس بر ارتقاء( و حقوق ري)نظ پرداخت حد چه تا

 شوند.يم رهبر به ليتبد گردنديم شانيهادهيا فروش به قادر نانيکارآفر يوقت نانه؛يکارآفر
 ديجد هايدهيا صاحب گروه کي عيسر زشيانگ يبخشالهام از عبارت نانهيکارآفر رهبري از هدف

 :0310 همکاران، و رهرو ي)زارع باشديم تيواقع به مشترك دگاهيد نيا ليتبد در آنها تيهدا و
 بر که طلبدمي را خاصي هايشيوه و هاروش کارآفريني، ثمربخشي و گيريشکل نحوه (.0-1

 يک توانمي را باورها و هاروش اين مجموعه .است شده استوار ايويژه هايارزش و باورها پايه
 را فرهنگ اين .دارد را خاصي فرهنگ خود، بطن در کارآفريني فرايند واقع، در .کرد تلقي فرهنگ

 مشترکي مفهوم فرهنگ، اين دانست، کارآفريني هايشرکت بر حاکم فرهنگ همان توانمي
 شرکت فعاليت بر مشترك، هايروش و باورها ها،ارزش و اندپذيرفته شرکت اعضاي که است
 (.003 :0311 زاده،ميکر و يسي)و است حاکم

 يآلفا بيضر از ييايپا برآورد يبرا و ييمحتوا اعتبار از يريگاندازه لهيوس اعتبار برآورد يبرا
 که دهديم نشان 0 شماره جدول در مندرج يهاافتهي جينتا است. شده استفاده کرونباخ
  است. بوده يقبول قابل حد در هاهيگو يدرون يهمبستگ

 پژوهش يرهايمتغ کرونباخ يآلفا بيضرا .1 جدول

 کرونباخ يآلفا بيضر ابعاد ريمتغ

 يسازمان ينيکارآفر

10/2 

 11/2 يسازمان افعال

 12/2 يفرد نگرش

 11/2 يريپذانعطاف

 10/2 پاداش تيوضع

 10/2 نيکارآفر يرهبر

 11/2 نيکارآفر فرهنگ

 کياستراتژ تفکر

11/2 

 10/2  يستميس تفکر

 11/2 يمفهوم تفکر

 11/2 مندانههوش يطلبفرصت

 11/2 ينگرندهيآ

 11/2  کردن ابراز يآزاد ييايپو يعاطف تيقابل



 ينيش به کارآفريک بر گرايتفکر استراتژ يرگذاريسازمان در تاث يت عاطفيقابل يانجيمطالعه نقش م
 219 )مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت(

 

 10/2 تعلق احساس ييايپو 12/2

 11/2 کردن تجربه ييايپو

 11/2 قيتشو ييايپو

 10/2 تيفعال ييايپو

 پژوهش يهاافتهي
 يفيتوص يهاافتهي الف(

 مرد کارکنان را  درصد 11 و زن کارکنان را هانمونه درصد 00 که است آن انگريب يفيتوص جينتا
 تا 32 يسن گروه به درصد 33 سال، 32 از کمتر يسن گروه به نمونه درصد 0 دادند.يم ليتشک
 اختصاص سال 12 از شيب به درصد 00 و سال 12 تا 02 يسن گروه به درصد 01 سال، 02

 00 درصد 0 سال، 02 تا 0 درصد 02 اند،بوده سال 1 يکار سابقه يدارا کارکنان درصد 1 داشت.
 سال 01 از شيب درصد 02 سال، 01 تا 00 درصد 31 سال، 02 تا 00 درصد 01 سال، 01 تا

 فوق درصد 1 پلم،يد درصد 1 پلم،يد ريز کارکنان درصد 0 التيتحص اند.داشته يکار سابقه
 است. بوده سانسيل فوق درصد 31 و سانسيل درصد 30 پلم،يد

 آمده، دستبه يهانيانگيم به توجه با که است آن انگريب 0 جدول اطالعات نيهمچن
 و صنعت وزارت رانيمد که معناست نيبد نيا دارند. قرار يمتوسط سطح در پژوهش يرهايمتغ

 در سازمان يعاطف تيقابل نيهمچن برخوردارند. کياستراتژ تفکر از يمتوسط سطح در معدن
 است. يمتوسط يسطح در زين وزارت نيا کارکنان ينيکارآفر به شيگرا و معدن و صنعت وزارت

 پژوهش يرهايمتغ يفيتوص يهاآماره .2 جدول

 نيانگيم حداکثر حداقل ريمتغ

 00/032 022 02 کياستراتژ تفکر

 01/11 11 01 يسازمان يعاطف تيقابل

 01/012 002 01 ينيکارآفر

 ياستنباط يهاافتهي ب(
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 ينيکارآفر به شيگرا بر کياستراتژ تفکر ريمتغ ريتأث نمودن مشخص منظور به حاضر پژوهش در
 گرفته قرار آزمون مورد پژوهش، شدهنيتدو مدل سازمان، يعاطف تيقابل ريمتغ يگريانجيم با

  شود.يم پرداخته مدل برازش يبررس به پژوهش، يهاهيفرض آزمون از قبل است.

 در که گردديم استفاده يخاص يهاشاخص از قيتحق مدل برازش زانيم يبررس يبرا
 از يزمان مدل است. آمده مجاز مقدار با سهيمقا در هاشاخص نيا شده محاسبه زانيم 3 جدول
 اگر باشند. گرفته قرار مجاز محدوده در شده محاسبه بيضرا که است برخوردار مطلوب برازش

 برازش از شاخص آن که معناست نيبد باشند، مجاز محدوده از خارج در شده محاسبه بيضرا
 آن نشانگر مجاز، محدوده ستون با شدهمحاسبه بيضرا ستون سهيمقا است. برخوردار يفيضع

 دارند. قرار يمطلوب حالت در پژوهش مدل برازش يهاشاخص که است

 مجاز مقدار با مدل برازش يهاشاخص سهيمقا .3 جدول

 برازش جهينت قيتحق ياصل مدل مجاز مقدار هاشاخص برازش نوع

 مطلق

GFI خوب 10/2 12/2 از باالتر 

AGFI خوب 10/2 21/2 از باالتر 

RMR خوب 21/2 صفر به کترينزد 

 مقتصد

PNFI خوب 13/2 12/2 از باالتز 

PCFI خوب 00/2 02/2 از باالتر 

RMSEA خوب 20/2 21/2 از کمتر 

 يقيتطب

NFI خوب 11/2 1/2 از باالتر 

IFI خوب 11/2 12/2 از باالتر 

CFI خوب 10/2 12/2 از باالتر 

 دارد. يمعنادار اثر يسازمان يعاطف تيقابل بر کياستراتژ تفکر ق:يتحق اول فرضيه -

 يسازمان يعاطف تيقابل بر کياستراتژ تفکر يساختار معادله مدل ليتحل از حاصل جينتا  .4 جدول

 ريمس بيضر

 استاندارد
 جهينت يمعنادار سطح يبحران نسبت

 ديتائ 222/2 30/0 10/2
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 (30/0) با برابر آمده دست به يمعنادار بيضر مقدار فوق، جدول اطالعات اساس بر

 گريد عبارت به گردد.يم دييتأ 1H و رد 0H لذا باشد،يم 10/0 از تربزرگ مقدار نيا که باشديم

 دو نيب استاندارد بيضر يطرف از دارد. يمعنادار اثر يسازمان يعاطف تيقابل بر کياستراتژ تفکر

 1/2 از باالتر مقدار نيا که است (10/2) با برابر يسازمان يعاطف تيقابل و کياستراتژ تفکر ريمتغ

 و مستقيم ريتاث يسازمان يعاطف تيقابل بر کياستراتژ تفکر که گرفت نتيجه توانيم لذا باشد؛يم

  دارد. يمعنادار

 دارد. يمعنادار اثر ينيکارآفر بر يسازمان يعاطف تيقابل تحقيق: دوم فرضيه -

 ينيکارآفر بر يسازمان يعاطف تيقابل يساختار معادالت مدل ليتحل از حاصل جينتا .5 جدول

 ريمس بيضر

 استاندارد
 جهينت يمعنادار سطح يبحران نسبت

 ديتائ 222/2 03/1 10/2

 با برابر يمعنادار بيضر حالت از آمده بدست يبحران نسبت مقدار فوق، جدول اساس بر
 به گردد.يم دييتأ 1H و رد 0H لذا باشد،يم 10/0 از تربزرگ مقدار نيا که باشديم (03/1)

 استاندارد بيضر يطرف از دارد. يمعنادار اثر ينيکارآفر بر يسازمان يعاطف تيقابل گريد عبارت
 1/2 از باالتر مقدار نيا که است (10/2) با برابر ينيکارآفر و يسازمان يعاطف تيقابل ريمتغ دو نيب
 و مستقيم ريتاث ينيکارآفر بر يسازمان يعاطف تيقابل که گرفت نتيجه توانيم لذا باشد؛يم

  دارد. يمعنادار

 يسازمان يعاطف تيقابل يانجيم ريمتغ قيطر از ينيکارآفر بر کياستراتژ تفکر سوم: فرضيه -
 دارد. يمعنادار اثر

 از ينيکارآفر بر کياستراتژ تفکر يساختار معادالت مدل ليتحل از حاصل جينتا  .6 جدول

 يسازمان يعاطف تيقابل يانجيم ريمتغ قيطر

 يانجيم ريمتغ استاندارد بيضر 0 ريمس استاندارد بيضر 0 ريمس استاندارد بيضر

 يعاطف تيقابل و کياستراتژ تفکر
 (10/2) يسازمان

 و يسازمان يعاطف تيقابل
 (10/2) ينيکارآفر

02/2= (10/2×) (10/2) 
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 و کياستراتژ تفکر انيم رابطه بر يسازمان يعاطف تيقابل يانجيم ريمتغ ريتاث يبررس يبرا
 وجود وابسته و مستقل ريمتغ نيب يمعنادار ريتاث 0 و 0 ريمس در کهاست الزم ابتدا ينيکارآفر
 بيضر ضرب حاصل که است الزم نيچنهم ر،يمس دو هر بودن معنادار صورت در باشد. داشته

 استاندارد بيضر گردديم معلوم فوق جدول به توجه با باشد. 21/2 از شتريب 0 و 0 ريمس استاندارد
 تربزرگ زين 0 و 0 ريمس ضرب از حاصل استاندارد بيضر باشد.يم 21/2 از تربزرگ 0 و 0 ريمس
 ن،يبنابرا شد. 1H دييتا و 0H هيفرض رد يمدع توانيم %11 نانياطم با لذا باشد.يم 1/2 از
 و کياستراتژ تفکر انيم رابطه بر يسازمان يعاطف تيقابل يانجيم ريمتغ که گرفت نتيجه توانيم

 دارد. (02/2) يمعنادار و مثبت اثر ينيکارآفر

 
 پژوهش يساختار مدل .2 شکل

 يريگجهينت و بحث

 هر در دست نيا از يليمسا و يسازمان ينوآور و کياستراتژ تفکر بحث که است نيا تيواقع
 عوامل جمله از است. يمختلف عوامل از متاثر خود که  است ياساس ليمسا از يکي يسازمان

 يري)بوس يالمللنيب ينيکارآفر فرهنگ و (0201 ن،يمي)آ يداخل ينيکارآفر فرهنگ به آن، نکهيا
 يهاهيسرما جمله از محتلف يهاهيسرما ان،يم نيا در اگر که داشته يبستگ (0202 همکاران، و

 يکاف يتوجه يعاطف يهاتيقابل به و (0201 همکاران، و )هانسون شده گرفته کار به يخانوادگ
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 قيتحق خاطر نيهم به بود. شاهد را (0201 ،ي)ارشاد يسازمان يتعال ينوع به توانيم گردد، تيعنا
 به شيگرا با کياستراتژ تفکر از رانيمد يبرخوردار سطح نيب رابطه مطالعه هدف با حاضر
  است. افتهي انجام سازمان، يعاطف تيقابل انهيگرايانجيم نقش بر ديتأک با کارکنان، در ينيکارآفر

 ريتاث کياستراتژ تفکر که است آن انگريب قيتحق يهاافتهي پژوهش، يساختار مدل اساس بر
 پژوهش يهاافتهي با افتهي نيا دارد. کارکنان يسازمان يعاطف تيقابل بر يداريمعن و ميمستق

 بر کياستراتژ تفکر که دادند نشان شانمطالعه در آنها است. همسو (0313) يسلطان و پناهزداني
 با نيچنهم پژوهش نيا يهاافتهي دارد. يمعنادار و ميمستق ريتاث کارکنان يسازمان يعاطف تيقابل
 جهينت نيا به خود پژوهش در زين هاآن دارد. يهماهنگ (0310) همکاران و يتوکل قيتحق جينتا
 يسازمان رييتغ تيظرف از دارند، يباالتر کياستراتژ تفکر سطح که ييهاسازمان که دنديرس

 ياوهيش به کياستراتژ نظر از را خود ساختار رييتغ که ييهاسازمان برخوردارند. زين يباالتر
 تي)قابل يساختار يريپذانعطاف به و شونديم منتفع مهم نيا از کننديم يزيربرنامه مطلوب

 و ياريبخت قاتيتحق جينتا با قيتحق نيا جينتا ن،يهمچن ند.يآيم نائل يشتريب (يسازمان يعاطف
 ديتائ فرض نيا با را هاآن قاتيتحق جينتا و دارد يهمخوان زين (0201) يبلفانت (،0311) انيزردشت

 ريتاث (يسازمان يعاطف تيقابل از يبعد عنوان )به يسازمان فرهنگ بر کياستراتژ تفکر که کنديم
 فضا، هاسازمان در کياستراتژ تفکر که گفت توانيم افتهي نيا نييتب در دارد. يداريمعن و مثبت

 ييايپو به منجر و سازديم ايمه کارکنان تيخالق و هاييتوانا بروز يبرا را يمناسب بستر و طيمح
  شود.يم سازمان انسجام و يسازمان اهداف سمت به حرکت و سازمان

 بر يداريمعن و ميمستق ريتاث ،يسازمان يعاطف تيقابل که است آن انگريب هاافتهي ريسا
 پارسونز، تالکوت کارآفريني فرهنگ هينظر با افته،ي نيا دارد. کارکنان ينيکارآفر به شيگرا

 سيمور قيتحق يهاافتهي با قيتحق نيا جينتا نيچنهم دارد. يهمخوان لندکله مک و وبر ماکس
 و يواحد ريم (،0201) همکاران و ريزه (،0201) ايکا (،0201) يبلفانت (،0221) همکاران و

 راستاست. کي در (0311) همکاران و يالوان و (0310) همکاران و ينيام (،0310) همکاران
 از که داشتند اشاره قيتحق نيا جينتا ديتائ در (،0310) ياردکان يافخم و نژادرانيپ ن،يهمچن
 يعاطف تي)قابل و رييپذانعطاف ميزان ،يسازمان مراتبسلسله رينظ يموارد يسازمان عوامل
 بخش در ينيکارآفر بر مؤثر ساختاري عوامل عنوان به يدولت هايسازمان در رسمي (يسازمان

 در دارد. وجود يمعنادار رابطه يدولت بخش در ينيکارآفر و عوامل نيا نيب و باشنديم يدولت
 يشناخت عملکرد و شناخت بر يسازمان يعاطف تيقابل که گفت توانيم افتهي نيا نييتب

 يابيارز و ييشناسا ،ينيبشيپ در شناخت چون و گذارديم ريتاث کياستراتژ يريگميتصم
 تيقابل اي عواطف که نمود استدالل توانيم دارد، يمهم اريبس نقش ينيکارآفر يهافرصت
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 و ينيکارآفر يهافرصت يابيارز و ييشناسا ،ينيبشيپ نديفرا يدهشکل در يسازمان يعاطف
 باشد. داشته توانديم يمهم اريبس نقش ،ينيکارآفر به شيگرا

 يعاطف تيقابل واسطه به کياستراتژ تفکر که است آن انگريب هاافتهي ن،يا بر عالوه
 قاتيتحق از آمده دست به جينتا با افتهي نيا دارد. ينيکارآفر بر زين يميرمستقيغ ريتاث ،يسازمان
 همکاران و يواحد ريم (،0201) کوستا و کاالبرس (،0311) يخزاع و يمشبک (،0221) آبراهام

 (،0311) همکاران و يمراد (،0311) همکاران و يلوانا (،0310) همکاران و ينيام (،0201)
 (،0310) همکاران و ييمعما (،0310) ياردکان يافخم و نژادرانيپ (،0311) همکاران و يآباديعل

 يبرخوردار که گفت توانيم افتهي نيا نييتب در دارد. يهماهنگ (،0311) همکاران و پورميابراه
 تيقابل است. يسازمان يعاطف تيقابل شيافزا عوامل نيمهمتر از يکي کياستراتژ تفکر از رانيمد

 ،يابيبازار ،يتکنولوژ مانند سازمان کي يدرون يهايستگيشا ارتقاء به منجر زين يسازمان يعاطف
 ييجورقابت و عملکرد و ييکارآ شيافزا باعث تيقابل نيا نيهمچن شود.يم توسعه و پژوهش
 يهاينوآور و هادهيا از سازمان استقبال بر منجر خود نوبه به هم امر نيا شود.يم زين سازمان

  شود.يم سازمان يندهايفرا و محصوالت در آنها کاربست و ينيکارآفر به سازمان شيگرا و ديجد

 شنهاداتيپ

 ريتاث يسازمان ينيکارآفر بر يسازمان يعاطف تيقابل قيطر از کياستراتژ تفکر که نيا به توجه با
  دارد؛ يمعنادار

 در تجارت، و معدن صنعت، وزارتخانه در کياستراتژ تفکر شيافزا جهت شوديم شنهاديپ -
 شود توجه شتريب کارکنان يسازمان و يفرهنگ ،ياجتماع ،يفرد عوامل بر يسازمان جذب ستميس
 گردند. وزارتخانه جذب مندتوان افراد تا شود دقت کارکنان انتخاب در و

 ياستعدادها از ،يانسان يروين جذب در وزارتخانه نيا که شوديم شنهاديپ نهيزم نيهم در -
 تفکر از کارکنان يبرخوردار شيافزا جهت د.ينما استفاده يدانشگاه النيالتحصفارغ درخشان

 وزارتخانه يعال و يانيم سطوح رانيمد يبرا کياستراتژ تفکر ژهيو يآموزش يهادوره ک،ياستراتژ
 گردد. برگزار کشور سراسر در

 ينيکارآفر به توانديم زين تجارت و معدن صنعت، وزارتخانه کياستراتژ يسازچابک -
 به شدن ليتبد وزارتخانه نيا که گردديم شنهاديپ منظور نيهم به د.ينما کمکيسازمان

 يهاستميس از استفاده کار، نيا الزمه دهد. قرار خود کياستراتژ برنامه در را نيکارآفر وزارتخانه
 از يبرخوردار ،يرهبر سبک در هيرو وحدت اعمال نوآورانه، و نيآفرتحول روز، به يتيريمد



 ينيش به کارآفريک بر گرايتفکر استراتژ يرگذاريسازمان در تاث يت عاطفيقابل يانجيمطالعه نقش م
 211 )مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت(

 

 پوشش يبرا يمرکز يرهبر هسته کي ليتشک ب،يرق يتقاضاها ييشناسا ،يرهبر يهامهارت
 است. تيريمد مختلف يهاگروه دادن

 ريتاث سازمان يعاطف تيقابل از ک،ياستراتژ تفکر از قبل ينيکارآفر که نيا به توجه با -
 به تجارت، و معدن صنعت، وزارتخانه يرهبر ميت که گردديم شنهاديپ زين نهيزم نيا در رد،يپذيم

 دهند، دخالت يتيريمد سبک در را يسازمان يعاطف تيقابل ،يسازمان ينيکارآفر در تيموفق منظور
 با وزارتخانه در را نانهيکارآفر يهاارزش يحام يسازمان عواطف ند،ينما درك را کارکنانعواطف
 يهاتيقابل يارتقا با وزارتخانه، يرهبر ميت ند.ينما نهينهاد مناسب يرسان اطالع و يسازفرهنگ

 نيکارآفر جهت تحول، و رييتغ ،يريگميتصم يندهايفرآ يتمام در را هاآن کارکنان، يتيريمد
 دهند. دخالت شدن

 تفکر يسازنهينهاد در اوالً ،يسازمان يعاطف تيقابل شيافزا جهت که شوديم شنهاديپ -
 تجارت، و معدن صنعت، وزارت يرهبر ميت که يطور به د؛يآ عمل به يشتريب دقت کياستراتژ

 ريز کارکنان و يتيريمد نييپا سطوح يارتباط نهيزم يبوروکراس کاهش با وزارتخانه، سطح در
 برابر در بتوانند نيريز سطوح کارکنان تا کنند شتريب تيريمد يعال سطوح با را اشمجموعه

 دهند. نشان خود از مناسب و موقع به واکنش ،يطيمح راتييتغ
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 کارآفريني در استراتژيک مديريت نقش ( بررسي0311ان، سجاد )يبي، حسن و حبيليب و خليپور، حبميابراه

 .00-31(: 1)3، هاي مديريتپژوهشزمزم(،  شرکت موردي: سازماني )مطالعه

شناختي و تمايل ( نقش توانمندسازي روان0310اميني، عليرضا و مزروعي نصرآبادي، اسماعيل و آقاجري، معصومه )
-033(: 0)1، نشريه مديريت بازرگانيبه کارآفريني کارکنان در رابطه بين بازارگرايي و نوآوري سازماني، 

011. 

 يني( عوامل مؤثر بر کارآفر0311د، )ي، سعيامرادنژاد، رضا و خدد و کهن هوشي، سعيو صفر يد مهدي، سيالوان
 .01-0(: 10)01، تحول( و مديريت )بهبود مطالعات، يع غذائي: مورد مطالعه صنايسازمان

شرفت، يپ يرانيا - ياسالم يالگو در ياسالم يسازمان يرهبر نقش و گاهيجا به ي( نگاه0312، عبداهلل )يبانش
 .11-00(: 13)00، بسيج مطالعات راهبردي

 و رهبري هايسبک بين رابطه در استراتژيک تفکر ميانجي ( نقش0311ن )يريان، شي، ساکو و زردشتياريبخت
نشريه مطالعات مديريت رفتار سازماني در کردستان،  استان جوانان و ادارات ورزش در سازماني فرهنگ
 .30-03(: 00)3، ورزش

، گيري مديران در دانشگاه قماستراتژيک در تصميمهاي تفکر تاثير مولفه( 0311، محمدرضا )يبرات
 .يت دولتيريواحد نراق، گروه مد يارشد، دانشگاه آزاد اسالمينامه کارشناسانيپا

 و تيبا خالق نيآفرلتحو يرهبر رابطه ي( بررس0311ه )يبهار و جودزاده، مهنا و پورانجنار، عافپورانجنار، گل
 .13-11(: 11)01، هاي بازرگانيمجله بررسي، يسازمان ينيکارآفر و ينوآور

 يهات شرکتيران ارشد بر موفقيک مديت تفکر استراتژير قابلي( تأث0312، بهرنگ )يزدانيپورصادق، ناصر و 
 .003-003(: 1)0، مجله مديريت راهبرديکوچک و متوسط، 

؛ مورد يدولت يهادر سازمان ينيعوامل مؤثر بر کارآفر ي( بررس0310) ي، مهدياردکان يو افخم ينژاد، علرانيپ
 .110-103(: 3)03، مجله مديريت فرهنگي سازمانيران، يمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت ا

 ک،يو تفکر استراتژ ير سازمانييت تغيل رابطه ظرفي( تحل0310ا، عباس )يد و معي، غالمرضا، رمضان، مجيتوکل
 .011-11 (:001)00، مطالعات مديريت )بهبود و تحول(

هاي تفکر استراتژيک با عملکرد مديران واحدهاي بررسي رابطه شاخص( 0313زاده، سولماز )يحاج
نامه اني، پاتوليدي کوچک در شهرستان نقده براساس مدل هانس باند هولد و ماتس ليندگرين

 ت.يري، گروه مديواحد ر ام نوريارشد، دانشگاه پيکارشناس

 و سازماني فرهنگ ميان ارتباط ( بررسي0311) يد مهدي، سيفيمهرداد و شر يريج، حمزه، استيد، راي، فرشينيحس
 .11-10(: 0)0، نشريه مديريت دولتيپيرو،  - رهبر مبادله و آفرين رهبري تحول هايسبک

هاي دولتي و آزاد اسالمي سازماني در دانشگاهمقايسه ميزان کارآفريني ( 0312د سجاد )ياقدم، سينيحس
 يارشد، دانشگاه فردوسينامه کارشناساني، پاهاي شخصيتي کارکنانشهر تبريز و رابطه با ويژگي

 مشهد.

http://jmsd.atu.ac.ir/
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، يسازمان يريادگيو  يعاطف يهاتيبر قابل ير هوش سازماني( تأث0310قه و پاشازاده، عاطفه )يد، صديخورش
 .11-01 (:01)00، تحول( و مديريت )بهبود مطالعات

 ينيدر کارآفر ي( نقش فرهنگ سازمان0310) ي، مهدياردکان يدقادر و افخکين؛ رادمرد، سيرحسيرهرو، ام يزارع
 .0-00(: 1)3، مطالعات منابع انساني، ي؛ مطالعه مورديسازمان

بر  يه اجتماعيو سرما کير تفکر استراتژيتأث ي( بررس0311، رضا، )يا و موحدي، پوريد و عطائي، وحيآباديعل
مجله پژوهش : شهرستان کنگاور، ي؛ مطالعه مورديين جوانان روستاينانه در بيکارآفر يهاص فرصتيتشخ

 .002-11(: 0)1، ريزي روستاييو برنامه

 يهاان دانشکدهينانه دانشجويکارآفر يتيشخص يهايژگيسه ويو مقا يابي( ارز0311الد )ي، مييض، داود و صفايف
 .031-011(: 0)0، فصلنامه انجمن آموزش عالي ايرانمختلف دانشگاه سمنان، 

، Amos Graphics هاي اجتماعي با کاربردسازي معادله ساختاري در پژوهشمدل( 0310د)ي، وحيقاسم
 شناسان.تهران: انتشارات جامعه

 ينيکارآفر با آن رابطه و يسازمان ( فرهنگ0311زاده، طاهر )نيحس حسن و ، محمديپرداختچ ، محمد ويقهرمان
 .01-31(: 0)0، دولتي مديريت اندازچشم، يسازمان

ک در سطح يو تفکر استراتژ يرهبر يها( سبک0310رش )يپناه، هز و سلطاني، عماد؛ کفچه، پرويمحمدگل
 .13-000(: 01)0، مطالعات مديريت راهبردي، يسازمان

 ينيش به کارآفريک با گرايرابطه تفکر استراتژ ي( بررس0313ه )يهان ،ينا و موسويار؛ فرهمند، مي، اسفنديمحمد
ز، ي، تبرکنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مديريت کسب و کار الم،يران دانشگاه ايمورد مطالعه: مد

 .يت صنعتيريز و سازمان مديدانشگاه تبر

( شناسايي عوامل توسعه کارآفريني از منظر کارآفرينان 0311زن، عبدالحميد )مرادي، شيوا و رضايي، بيژن و پاپ
-103(: 3)1، نشريه توسعه کارآفرينيمورد مطالعه: تجربه زيسته کارآفرينان در برنامه تلويزيوني پايش، ايراني؛ 

133. 

نشريه ايراني، هاي سازمان در استراتژيک تفکر عناصر مدل ( طراحي0311تا )ي، آناهي، اصغر و خزاعيمشبک
 .001-021(: 0)0، مديريت بازرگاني

 تفکر ( سنجش0310، محمد )يخ، محمدرضا و جانبزرگين؛ مشاي، حسي؛ درگاهي، محمدتقيني، هاجر؛ امييمعما

مجله دانشگاه تهران،  يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشک علوم ستادي دانشگاه رانيمد نيب در کياستراتژ
 .13-10(: 10)00، علوم پزشکي کرمان

ک و علکلکرد يمات استراتژيبر تصم يشرکت ينگارندهير آي( تاث0311، رضا )يمانيل و سلياخالق، اسماعملک
 الن.ي، رشت: دانشگاه گالمللي مديريت استراتژيکچهارمين کنفرانس بينشرکت، 

 يورزش يران انجمن گردشگريک مديت تفکر استراتژيوضع يبررس( 0310سه )يافر، نفيد جعفر و بردي، سيموسو
 .10-10(: 1)1، هاي معاصر در مديريت ورزشيمجله پژوهشدکا، ين ليکشور براساس مدل ج
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 يهاص فرصتيعوامل مؤثر بر تشخ ي( بررس0310ان، زهرا )يو سنجر ي، محمدتقييد و طغرايدسعي، سيرواحديم
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