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های بخش عملکرد سازمان ارتقای نقش کارآفرینی راهبردی در

   عمومی
 

 **خراسانیالهام  ،*نائیجیمحمد جواد 1

 

 چکیده
جوی و های رقابتی فعلی و جستگیری از مزیتزمان شرکت برای بهرهتالش همکارآفرینی راهبردی به      

ای در حال مطالعه بر  های فزاینده شود. پژوهش های جدید برای کسب موفقیت در آینده اطالق میفرصت
آفرینی و  توان از این کارآفرینی برای ارزش حوزه نوظهور کارآفرینی راهبردی هستند تا دریابند چگونه می

هدف این مقاله، ارائه و آزمودن مدلی برای ارتقای عملکرد  ؟دستیابی به عملکرد باالتر استفاده کرد
از نوع  ،بین آن است. این مطالعههای بخش عمومی از طریق کارآفرینی راهبردی و متغیرهای پیش سازمان

شده از آنها، با استفاده از یهای گردآورکه داده هستندسیما  و مدیر صدا 210ها شامل توصیفی است و نمونه
بین  این است که هرسه متغیر پیش نشانگرسازی معادالت ساختاری آزمون شده است. نتایج تحقیق روش مدل

تاثیر فرهنگ کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه، ، دستگاه فکری کارآفرینانهکارآفرینی راهبردی شامل 

صورت غیرمستقیم و از طریق نقش میانجی ابعاد اما بخش زیادی از این تاثیر، به ؛عملکرد دارند توجهی بر قابل

 گیرد. صورت می هاکارگیری فرصتهیعنی شناسایی و ب کارآفرینی راهبردی

 
 سیما.  و  صدا ؛هاکارگیری فرصتهشناسایی و ب ؛عملکرد ؛: کارآفرینی راهبردیهاکلیدواژه

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 25/08/1394 ، تاریخ پذیرش مقاله:29/02/1394یخ دریافت مقاله: ارت
 .)نویسنده مسئول( * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

E-mail: mjnaeiji@gmail.com 

 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. **



 1395بهار  ـ 25شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                    110

 مقدمه. 1

توان  را می آنو  حاصل تلفیق دو حوزه کارآفرینی و مدیریت راهبردی استکارآفرینی راهبردی     
جذابیت  [.8، 22] راهبرد تلقی کرد انواععنوان یکی از کارآفرینانه به هایراهبرد مفهومعنوان توسعه  به

وکار یعنی ترین تناقضات دنیای مدرن کسباصلی کارآفرینی راهبردی این است که یکی از مهم
خوبی های کارآفرین، بهبرخی شرکت کند. ها را رفع میکارگیری فرصتهتعادل میان شناسایی و ب

گیری از آنها برای دستیابی به مزیت رقابتی یا حتی اما قادر به بهره ؛کنند ها را شناسایی میفرصت
اما نسبت به  ؛کنند یخوبی مزیت رقابتی خلق مهای دیگر بهخلق ارزش نیستند؛ در مقابل، شرکت

های جدید چندان جدی نیستند و در صورت ایجاد تغییرات وسیع در بازار، ریسک شناسایی فرصت
 [.4، 11، 37] کنند نفعانشان تحمیل میباالیی را به ذی

کارآفرینی راهبردی تاکید دارد که در صورت وجود عدم اطمینان شدید ، یتعادلبیبرای رفع این      
حاصل رقابتی مزیت مبتنی بر کسب ، بلکه از رفتار نوآورانهمحیطی، ارزش نه تنها از طریق رفتارهای 

 [.16، 20] شود می
ان عنوای که به این موضوع به کارآفرینی راهبردی و مطالعات فزاینده با وجود ارزش مفهومی     

در این خصوص  پژوهشیاما همچنان چند شکاف  ؛پردازند راهکاری برای ایجاد مزیت رقابتی می
های منحصربه فرد کارآفرینی ای به شناسایی شاخص که، تاکنون کمتر مطالعهوجود دارد. نخست این

های کارآفرینی ای از شاخص گرفته، تنها تلفیق سادهراهبردی پرداخته است و بیشتر مطالعات صورت
، 15، 36] اندکردهسازمانی و مدیریت راهبردی را برای معرفی مفهوم کارآفرینی راهبردی استفاده 

12.] 
اند  ، جنبه نظری دارند و از نظر تجربی، آزمون نشدههاپژوهششده در بیشتر های ارائهمدل، دوم     

نیاز به توسعه یک مدل تجربی که به شناسایی متغیرهای موثر و سازوکارهای  ،بنابراین ؛[14، 20]
نقش کارآفرینی راهبردی بر به ، شود. سوم ، احساس میاثرگذاری بر کارآفرینی راهبردی بپردازد

است و تنها چند مطالعه  شدهپذیری و عملکرد کمتر توجه  متغیرهای پیامدی سازمان مانند رقابت
متوسط در روسیه و وانگ و  و  های کوچک( در مورد شرکت2013وکووا و همکاران )محدود مانند شیر

اند که همین  ( در خصوص راهبردهای منابع انسانی در چین، به این موضوع پرداخته2008وانگ )
و تعمیم نتایج آنها به  اندآزمودههای تجاری بعدی را در شرکتهای ساده و تکها نیز، مدلپژوهش

 دشوار است. و عمومی بخش دولتی
در است.   های بخش عمومیهدف مقاله حاضر ارائه مدل کارآفرینی راهبردی متناسب با ویژگی     

دهد: چه عواملی و از طریق چه سازوکارهایی بر  واقع، این پژوهش به دو سوال اساسی پاسخ می
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کارآفرینی راهبردی چه  وگذارند؟  اثر می های بخش عمومی کارآفرینی راهبردی و عملکرد در سازمان
 ؟کندکمک  های بخش عمومی تواند به بهبود عملکرد سازمان میزان می

 
  و چارچوب نظری پژوهشمبانی . 2

جوی روابط میان کارآفرینی و راهبرد به یک حوزه ودر سالهای اخیر، جست .کارآفرینی راهبردی
و تعهداتی است که  هااست. مدیریت راهبردی مستلزم اقدامات، تصمیممطالعاتی جذاب تبدیل شده 

از سوی دیگر، کارآفرینی  ؛گیرد برای دستیابی به مزیت رقابتی و سود باالتر از متوسط، صورت می
آفرینی برای سازمان تمرکز یندها و بازارها در راستای ارزشآسازمانی بر نوآوری و خلق محصوالت، فر

اند که هدف مدیریت راهبردی و کارآفرینی، دو روی یک سکه دانسته شدهبر اساس این تعاریف،  .دارد
  [.3، 34] آنها، ایجاد ارزش افزوده برای سازمان است

های برای کسب مزیت رقابتی و خلق ارزش ،مفهوم کلیدی کارآفرینی راهبردی این است که     
های جدید در بازار که موضوع بحث کارآفرینی فرصت جویوپایدار، شرکت باید تعادلی میان جست

   [.12، 35] های رقابتی موجود که تمرکز مدیریت راهبردی است، برقرار کنداست با حفظ مزیت
کنندکی کارآفرینی راهبردی در کسب نتایج موفق شواهد پژوهشی نیز از قابلیت باالی تبیین     

( 2007( و کچن و همکاران )2007آیرلند و وب ) پژوهشسازمانی حکایت دارد. برای مثال، نتایج 
کارآفرینی راهبردی با ایجاد یک جریان مستمر نوآوری، برای سازمان مزیت رقابتی  ؛دهد نشان می
 [.15، 18] کند خلق می

هایی که خصوص، شرکتهبر عملکرد سازمانی موثر دانسته و ب را همچنین، کارآفرینی راهبردی     
عنوان راهبرد توسعه خود هستند، با استفاده از رویکرد  تر به های کوچککنترل شرکتبه دنبال 

  [.27]اند  کارآفرینی راهبردی، به نتایج بهتری رسیده
های بخش عمومی در نیوزیلند انجام شده در یک مطالعه موردی که با رویکرد کیفی در سازمان     
شده  شناختههای متناقض محیطی  کارآفرینی راهبردی بهترین راهکار برای مواجهه با خواسته ،است

 [.24]است 
   

ای  دستگاه فکری کارآفرینانه به ساختار اندیشه .دستگاه فکری کارآفرینانه و کارآفرینی راهبردی
های با عدم اطمینان باال، به نحوی کند در موقعیت یک فرد، سازمان یا جامعه اشاره دارد که کمک می

عبارت دیگر، دستگاه فکری کارآفرینانه یک قابلیت شناختی است که به [.10] کندکارآفرینانه عمل 
کارگیری هکند و به شناسایی و ب پذیری، خالقیت، نوآوری مستمر و بازآفرینی را تقویت می انعطاف
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در زمینه  شدهانجامدر نخستین مطالعات  [.13، 26] کندکمک میفرصت در شرایط مبهم و پیچیده 
و نه عوامل  کارآفرینی راهبردیعنوان یکی از ابعاد دستگاه فکری کارآفرینانه بهکارآفرینی راهبردی، 

  [.14]ساز معرفی شده است  زمینه
های کارآفرینی،  تشخیص فرصت :در این مطالعه، برای دستگاه فکری کارآفرینانه، چهار بعد شامل     

ت فرصت، شناسایی شده های واقعی، چهارچوب کارآفرینانه و ثب هوشیاری کارآفرینانه، منطق گزینه
ای در گروه پیمان  حتی در مطالعه ،کارآفرینی راهبردی قرار دارداین ابعاد، در خدمت  است که تمام 

 [.6]است  شدهستفاده آمل، همین ابعاد برای ارائه مدل کارآفرینی راهبردی ا
(، ابعاد کارآفرینی راهبردی تنها در قالب دو 2011کایرگیدو و پتریدو )در مطالعات بعدی، به جز      

آیرلند و  اند و سایر متغیرهای مورد اشاره توسط کارگیری فرصت تبیین شدههبعد تشخیص و ب
عنوان رینانه، فرهنگ کارآفرینانه، بهدستگاه فکری کارآفرینانه، رهبری کارآف :مانند (2003همکاران ) 

  [.17، 20، 25]اند  شده شناختهعوامل موثر بر کارآفرینی راهبردی 
حاضر نیز،  پژوهشتری برخوردار است، در  با توجه به این رویکرد غالب که از منطق قوی     

 اند. شدهعنوان عوامل موثر بر کارآفرینی راهبردی درنظر گرفته گفته به متغیرهای پیش
عنوان ابزاری برای های عمومی، دستگاه فکری بهبرای دستیابی به کارآفرینی راهبردی در سازمان     

ه تنها باید آفرینی ن های عمومی و دولتی، برای تقویت ارزشکند. سازمان شناسایی فرصت عمل می
گیری  برنامه و تفکری جامع برای بهره بلکه باید ؛ها را فراهم کنند ترکیب مناسبی از منابع و شایستگی

  [.19]د ندر اختیار داشته باشاز منابع 

 
متغیر دیگری است که در  ،رهبری کارآفرینانه .رهبری کارآفرینانه و کارآفرینی راهبردی

کایرگیدو و هیوگز پیشین، بر اهمیت نقش آن در کارآفرینی راهبردی تاکید شده است.  های پژوهش
ترین متغیرهای موثر عنوان یکی از مهمرهبری کارآفرینانه را به( 2011( و کراس و همکاران )2010)

زند  کارآفرینی راهبردی گره میبه رهبری کارآفرینانه را آنچه  .اند مطرح کردهبر کارآفرینی راهبردی 
های جدید و ارزش از طریق کشف فرصتترین ویژگی رهبری کارآفرینانه، ایجاد مهماین است که 

کارآفرینی راهبردی که با مفهوم  [30]تدوین راهبردهایی برای کسب مزیت رقابتی دانسته شده است 
 . ارتباط بسیار نزدیکی دارد

خوبی های انسانی سازمانشان را بهمدیرانی که بر کارآفرینی راهبردی تاکید دارند، ارزش سرمایه     
های فردی دهند، تالش آفرین نشان میبا توجه به تعهدی که به این سرمایه ارزشکنند و  درک می

این مدیران،  [.29] کنند های کارآفرینانه و مدیریت راهبردی منابع را هدایت میبرای توسعه قابلیت
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 بازگشت نرخ سود،تمایل دارند برای کنترل سازمان و کارکنان، به جای استفاده از ابزارهای مالی مانند 

 و راهبردها به یابیدست های راهبردی که مبتنی برکنترلفروش از  نرخ و سهام صاحبان حقوق
  [.1] هستند، استفاده کنند شرکت اهداف

 
های مشترک ای از ارزش مجموعه ،فرهنگ کارآفرینانه  .فرهنگ کارآفرینانه و کارآفرینی راهبردی
اقدامات اعضای شرکت برای توسعه کارآفرینی سازمانی و عقایدی است که به ترتیبات ساختاری و 

های نو ارائه دهند،  رود کارکنان ایده در یک فرهنگ کارآفرینانه اثربخش، انتظار می [.2] دهد جهت می
ای برای شکست وجود داشته باشد، یادگیری تقویت  مالحظه پذیری تقویت شود، تحمل قابل مخاطره

 [.32، 33]رو باشد  های پیشفرصت شود و سازمان مترصد استفاده از

کارگیری هکارآفرینی راهبردی، تاکید زیادی بر فرهنگ کارآفرینانه در شناسایی و ب مبانی نظریدر      
اند که برای دستیابی به کارآفرینی  ( پیشنهاد کرده2007ها شده است. کچن و همکاران )فرصت

توسعه دهند که هر دو بعد نگرش راهبردی و ها باید فرهنگی را راهبردی، مدیران ارشد شرکت
طلبی و  زمان، بر فرصتصورت هم انداز شرکت باید بهکارآفرینی را تشویق کند. برای مثال، چشم

توسعه و نوآوری   و پژوهش  برگذاری بلندمدت  و راهبردهای نوآورانه را با سرمایه کندطلبی تاکید  مزیت
ای دیگر، مراحل شناسایی و  دارد، پیش ببرد. در مطالعه هایی که سازمان مزیت رقابتی در حوزه

است. در این مطالعه، در  شدهها در سه بعد عملیاتی، ساختاری و فرهنگی بررسی  کارگیری فرصت هب
ها، پذیرش نیاز به تجربه، اشتیاق به جذب مخاطره و عدم اطمینان، داشتن  مرحله شناسایی فرصت

های فرهنگی  عنوان مولفههای بنیادین به ها و تشویق نوآوری یانگیزه برای نادیده گرفتن ناکام
های فرهنگی کامال  ها، مولفه کارگیری فرصتهمطلوب معرفی شده است. در مقابل، در مرحله ب

های تدریجی و اقدامات  مدت، گرایش به نوآوری اطمینان، اهداف کوتاه  به  نیاز :متفاوتی مانند
 [.16]شود  بازارمحور، مطلوب تلقی می

 

نقش کارآفرینی راهبردی و عوامل موثر در راستای هدف پژوهش که تبیین  پژوهش.  مفهومیمدل 
های در مدل شدهاشاره  نظریبا توجه به روابط است،   های بخش عمومیبر آن در عملکرد سازمان

در  شود. طراحی و ارائه می ،1صورت نمودار به پژوهش مدل مفهومیپیشین کارآفرینی راهبردی، 
شیروکووا و ( و 2011(، کراس و همکاران )2003طراحی این مدل، از سه مدل آیرلند و همکاران )

دستگاه فکری ، مفهومیبر اساس مدل  .شده است استفادهها بیشتر از سایر مدل(، 2013همکاران )
شامل  کارآفرینی راهبردیفرهنگ کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه، از طریق دو بعد ، کارآفرینانه
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یند شناسایی و آتفکیک دو فر. گذارد می اثر ها، بر عملکرد سازمانیکارگیری فرصتهشناسایی و ب
شناخت بهتر سازوکارهای اثرگذاری ها، یکی از ابتکارات این مدل است که امکان کارگیری فرصت هب

 دهد. کارآفرینی راهبردی بر عملکرد را می
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 پژوهشمفهومی  مدل .1نمودار 

 

 پژوهششناسی روش. 3

 هایپژوهشها از نوع نحوه گردآوری داده نظرحاضر از حیث هدف، کاربردی و از  پژوهش     
رود و از حیث ارتباط بین متغیرهای شمار می)غیرآزمایشی( و از شاخه مطالعات میدانی به توصیفی
ساختاری برای آزمون سازی معادالت که از روش مدلاز نوع علی است. با توجه به این پژوهش

از نوع تحلیل ماتریس  پژوهشهمبستگی، این  هایپژوهشاستفاده خواهد شد، در میان  هاهفرضی
نقش کارآفرینی راهبردی و قصد دارند  گرانپژوهشباشد؛ زیرا همبستگی یا کواریانس می

 .کنندررسی ب سیما  و  در سازمان صدا یمدلصورت ، بههای آن را در عملکرد سازمانی بین پیش

 

عنوان فرهنگ کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه، به، دستگاه فکری کارآفرینانه پژوهش.متغیرهای 
عنوان متغیر ها به کارگیری فرصتهشامل شناسایی و ب کارآفرینی راهبردیمتغیر مستقل، ابعاد 

 اند. عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدهبهمیانجی، و عملکرد سازمانی 
 

 دستگاه فکری کارآفرینانه
 

 فرهنگ کارآفرینانه

 کارآفرینی راهبردی

 

 
 

 رهبری کارآفرینانه

 

 عملکرد سازمانی

 

 شناسایی فرصت

کارگیری فرصتبه  
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ایران   سیمای جمهوری اسالمی و  مدیران سازمان صداآماری شامل جامعه  .جامعه و نمونه آماری
بر اساس فرمول تعیین حجم  .باشدمیمدیر  422است که طبق بانک داده منابع انسانی سازمان، 

علت استفاده از روش نمونه انتخاب شود که به 202نمونه برای جامعه محدود، حداقل باید تعداد 
پرسشنامه توزیع شد.  246ها، تعداد  آماری معادالت ساختاری و  احتمال عدم بازگشت برخی پرسشنامه

 . اندشدهها استفاده  پرسشنامه بازگشت داده شد که برای تحلیل داده 210در نهایت، 

 

 پژوهشی ها گردآوری دادهابزار اصلی  ،پرسشنامه .ها و روایی و پایایی آنابزار گردآوری داده
استفاده  (2010کایرگیدو و هیوگز )سوالی  3 ، از پرسشنامهدستگاه فکری کارآفرینانه برای است که

 ،( که پیش از این2012)نائیجی و همکاران ، پرسشنامه رهبری کارآفرینانهبرای سنجش  .شده است
در  .، استفاده شده استایران، روایی و پایایی باالیی را نشان داده بود کوچک و متوسط هایشرکتدر 

گرایش های ارتباطی و نگرش راهبردی، مهارتمشتمل بر سه جزء  رهبری کارآفرینانهاین پرسشنامه، 
پژوهشنامه مدیریت ]سوالی لورش  17بااستفاده از پرسشنامه  کارآفرینانه است. فرهنگ کارآفرینانه

سنجیده شده است. برای سنجش کارآفرینی راهبردی، از پرسشنامه نائیجی  [(1390رمضان )مقیمی و 
های با شاخصهرا  کارآفرینی راهبردیسوال،  13این پرسشنامه در قالب ( استفاده شده است. 1391)

پذیری و قابلیت  فعال، مخاطره پذیری بیشطلبانه، رقابتنوآوری مستمر، رفتار فرصتفرعی 
ای  پذیری، اثرگذاری رسانه سوال درباره رقابت 3در نهایت، عملکرد سازمانی با سنجد.  می رینیآف  ارزش

به معنای  ،1ای لیکرت از  بر اساس طیف پنج گزینه ها پرسشنامه شده است. همه ارزیابیو سهم بازار 
 به معنای بسیار موافقم تنظیم شده است.  5،بسیار مخالفم تا 

 
 هایافتهتحلیل . 4

% 56سال،  30نفر( زیر  27% )13 نفر، 210از میان ها، شناختی نمونهبر اساس تحلیل جمعیت     
سال سن  50نفر( باالی  10% )7 سال، و 50تا  40نفر( بین  56% )27سال،  40تا  30نفر( بین  117)

 42% )20 سال، 10تا  5بین نفر(  96% )7/45، سال 5زیر نفر(  6% )9/2از نظر سابقه فعالیت،  داشتند.
سال سابقه  20باالی نفر(  7% )3/3سال و  20تا  15بین نفر(  59% )1/28سال و  15تا  10بین نفر( 

نفر( دارای  123% )6/58، و دکتری کارشناسی ارشد نفر( دارای مدرک 68% )4/32 .اند فعالیت داشته
از میان کل  ،همچنین نفر( دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم بودند. 19% )9مدرک کارشناسی و 

 اند. نفر( زن بوده 96% )7/45نفر( مرد و  114% )3/54ها،  نمونه
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آزمون ، میانگین، انحراف معیار، ضرایب آلفای کرونباخ و مقادیر معناداری 1در جدول      
، آلفای کرونباخ تمام در این جدولارائه شده است.  پژوهشاسمیرنوف برای متغیرهای  -کولموگروف

باشد. برای  است که بیانگر قابل قبول بودن پایایی ابزارهای سنجش متغیرها می 7/0ها، بیشتر از متغیر
اسمیرنوف استفاده شده است  -آزمون کولموگروفشده، از های گردآوری تعیین پارامتریک بودن داده

ها  بنابراین، توزیع داده ؛باشد می 05/0متغیرها بیش از  که با توجه به نتایج، ضریب معناداری برای تمام
 استفاده کرد. پژوهش های پارامتریک برای بررسی مدل ساختاری از آزمونتوان  میو  استنرمال 

 
 اسمیرنوف-. میانگین، انحراف معیار، ضرایب آلفای کرونباخ و مقادیر معناداری آزمون کولموگروف1جدول 

 پژوهشمتغیرهای 
تعداد 

 ها گویه
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

آلفای 

 کرونباخ

معناداری آزمون 

 اسمیرنوف -کولموگروف

 091/0 785/0 64/0 77/2 3 دستگاه فکری کارآفرینانه

 273/0 894/0 43/0 57/2 24 فرهنگ کارآفرینانه

 117/0 833/0 53/0 46/2 10 رهبری کارآفرینانه

 205/0 761/0 51/0 43/2 13 ها شناسایی فرصت

 388/0 827/0 53/0 57/2 13 ها بکارگیری فرصت

 082/0 732/0 66/0 68/2 3 عملکرد سازمانی

 

، از های پژوهش ذکر شدهی که در فرضیمنظور سنجش رابطه علّبه .سازی معادالت ساختاریمدل

 مقدار اگر ،شود. الزم به ذکر است کهسازی معادالت ساختاری استفاده میمدل
کم، نسبت  2

به  2
 9/0تر از بزرگ AGFAو  GFIو نیز  08/0تر از کوچک RMSEA، 3تر از کوچک (df)درجه آزادی 

تر یا بزرگ 96/1نیز اگر از   tمقادیر  توان نتیجه گرفت که مدل، برازش بسیار مناسبی دارد.باشند، می
 دار خواهند بود. ا% معن95تر باشند، در سطح اطمینان کوچک -96/1از 

نسبت کای دو به درجه  زیرا ؛شودها تأیید می و برازندگی مناسب مدل، اعتبار 2 جدولبر اساس      
 آزمون در را داریامدل که حکم سطح معن P-value دیگر، از سوی ؛است 3تر از آزادی در مدل کم

طبق  در آخر،تر است. کوچک 05/0نیز از  RMSEبوده و  05/0 از ترکوچکدارد،  مسیر تحلیل
باشد  می 90/0و  92/0، 94/0، 94/0ترتیب به AGFIو  CFI، RFI، GFI  های مدل، مقادیرخروجی

 را پژوهش مدل تبیین شرایط، قدرت این . مجموعهستند درصد 90تر از سطح قابل قبول باالکه 
 کند.می مناسب معرفی
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 پژوهشگیری مدل ساختاری اصلی  های برازش مدل اندازه . شاخص2جدول 

 مدلشاخص  دامنه قابل قبول شاخص


2
/df  88/1 3کمتر از 

RMSE  018/0 08/0کمتر از 

P-value  000/0 05/0کمتر از 

CFI 94/0 نزدیک به یک 

RFI 94/0 نزدیک به یک 

GFI 92/0 نزدیک به یک 

AGFI 90/0 نزدیک به یک 

    
در  ، مدل ساختاری را3را در حالت تخمین استاندارد، نمودار  پژوهش، مدل ساختاری 2نمودار      

گونه که دهد. همان نشان می پژوهشرا برای روابط کلی  tضرایب و مقدار ، 3حالت معناداری و جدول 
، تنها تاثیر دستگاه فکری پژوهششده میان متغیرهای ی تعریفدهد، از روابط علّ این جدول نشان می

 tعلت آنکه ارزش شناسایی فرصت، بهبر  کارگیری فرصت و رهبری کارآفرینانههببر کارآفرینانه 
ضرایب مدل ، 2همچنین مطابق نمودار  .نشده استاست، تائید  -96/1و  96/1مسیرهایشان بین 

عنوان متغیر میانجی ها بهکارگیری فرصتهدهند ابعاد مدیریت راهبردی شامل شناسایی و ب نشان می
در مدل دارند و بخش زیادی از تاثیر متغیرهای مستقل شامل دستگاه فکری نقش قابل توجهی 

کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه عملکرد سازمانی از طریق این متغیرهای میانجی 
 گیرد.  صورت می

 
 پژوهشبرای مسیر روابط کلی  tضرایب و مقدار  .3جدول 

 نتیجه مسیر tمقدار  ضریب مسیر مسیر روابط

 تائید 42/12 29/0 شناسایی فرصت –دستگاه فکری کارآفرینانه 

 عدم تائید 01/1 06/0 کارگیری فرصتهب –دستگاه فکری کارآفرینانه 

 تائید 38/9 44/0 شناسایی فرصت – فرهنگ کارآفرینانه

 تائید 42/12 57/0 کارگیری فرصتهب – فرهنگ کارآفرینانه

 عدم تائید 45/1 09/0 شناسایی فرصت – رهبری کارآفرینانه

 تائید 55/9 32/0 کارگیری فرصتهب – رهبری کارآفرینانه

 تائید 22/7 24/0 عملکرد سازمانی –دستگاه فکری کارآفرینانه 

 تائید 00/7 29/0 عملکرد سازمانی –فرهنگ کارآفرینانه 

 تائید 60/11 59/0 عملکرد سازمانی – رهبری کارآفرینانه
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 در حالت استاندارد پژوهشمدل معادالت ساختاری . 2نمودار 
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 در حالت معناداری پژوهشمدل معادالت ساختاری  .3نمودار 

 

 را متغیر وابسته بر مستقل متغیرهای از یک هر غیرمستقیم و مستقیم تأثیر توان می اکنون     
 متغیر کلی آنها، اثر از مجموع که است غیرمستقیم و مستقیم اثر دو دارای متغیر هر کرد. محاسبه

 در عملکرد سازمانی برپژوهش مستقل  کلی متغیرهای و مستقیم، غیرمستقیم اتاثر آید. می دست به
 این و شود می استفاده بتا ضرایب مسیر، از تحلیل در شکل ،که آنجا است. از منعکس شده 4جدول 
 عیینتیکدیگر  با را مختلف متغیرهای تأثیر توان می ،بنابراین ؛هستند صورت استانداردشدهبه ضرایب

رهبری  :از نداعبارت ترتیببه عملکرد بر مؤثرترین متغیرها، 5 جدول های داده اساس بر کرد.
 .کارآفرینی راهبردی، ساختار سازمانی، مدیریت راهبردی منابع و مدیریت دانش، کارآفرینانه
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 عملکرد سازمانیبر  پژوهش. تاثیرات متغیرهای مستقل 4 جدول

 کلی تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم تأثیرات مستقل متغیرهای

 39/0 15/0 24/0 دستگاه فکری کارآفرینانه

 61/0 36/0 29/0 فرهنگ کارآفرینانه

 69/0 10/0 59/0 رهبری کارآفرینانه

 45/0 - 45/0 هاشناسایی فرصت

 29/0 - 29/0 هاکارگیری فرصتهب

 
 پیشنهاد وگیری نتیجه. 5

 هایپژوهششده در های ارائهگیری از منابع مختلف و مقایسه مدل ، با بهرهاین پژوهشدر       
شیروکووا و ( و 2011(، کراس و همکاران )2003سه مدل آیرلند و همکاران ) خصوص پیشین، به
های های خاص سازمان ویژگی، یک مدل جامع کارآفرینی راهبردی با توجه به(2013همکاران )

کننده  خوبی تبیینکارآفرینی راهبردی، به، پژوهشهای  با توجه به یافتهعمومی، ارائه و آزمون شد. 
است. این یافته نشان   عنوان یک سازمان بخش عمومیسیما به  و  عملکرد سازمانی در سازمان صدا

تواند به  ها، میکارگیری فرصتهسایی و بدهد که کارآفرینی راهبردی با ایجاد تعادل میان شنا می
 ای و سهم بازار بینجامد. پذیری، اثرگذاری رسانه رقابتافزایش 

شناسایی و ای مثبت میان  ( که رابطه2013شیروکووا و همکاران )نتایج این مطالعه، با پژوهش      
سازگاری دارد؛ های کوچک و متوسط یافتند،  کارآفرینی راهبردی در شرکتبا  هاکارگیری فرصتهب

گفته بوده است. بخشی از تاثیر  پیش پژوهشبیشتر از  ، کمی این پژوهشی در هر چند، شدت روابط علّ
 توان به ماهیت فعالیت سازمان مورد کارآفرینی راهبردی بر عملکرد سازمانی را میقابل توجه ابعاد 

ای از  عمومی، با مجموعه گسترده هایسیما مانند سایر سازمان و ط دانست. صدابررسی مربو
 های متفاوت و گاه متناقض دارند.  نفعان مواجه است که خواسته ذی
سو با فشار محیطی برای اتخاذ رویکردهای نوآورانه مواجه است و از سوی  این سازمان از یک     

نظر را مبتنی  انداز و اهداف مورد های رقابتی موجود، چشمرود با اهرم قراردادن مزیت دیگر، انتظار می
 بر افق رسانه پیش ببرد. 

 مبانی نظریکه در  است بکرترین متغیرهایییکی از  ،، دستگاه فکری کارآفرینانهبر اساس نتایج     
که از همان مطالعات اولیه در حوزه  کارآفرینی راهبردی مورد توجه قرار گرفته است و با وجود این

اما هنوز برای تبیین آن، نیاز فراوانی به  ؛کارآفرینی راهبردی، بر نقش این متغیر تاکید شده است
شود. دستگاه فکری کارآفرینانه چه در سطح  احساس میها و توسعه ابزارهای سنجش  تدوین شاخص
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ات و رفتارهای کارآفرینانه را کند که نیّ فردی و چه در سطح سازمانی، یک مدل ذهنی ایجاد می
ها حاضر، ضریب تاثیر باالی دستگاه فکری کارآفرینانه بر شناسایی فرصت پژوهشکند. در  تقویت می

ها، به معنای این است که دستگاه فکری کارآفرینانه، کارگیری فرصتهو عدم معناداری تاثیر آن بر ب
اما توان سازمان برای  ؛کند ها کمک میهای نو، به شناسایی فرصت علت ایجاد قابلیت ارائه ایدهبه

کند. به عبارت دیگر، دستگاه فکری کارآفرینانه شرط الزم برای  ها را تضمین نمیاستفاده از فرصت
 نه شرط کافی. ،شود بردی محسوب میکارآفرینی راه

بیانگر لزوم توجه تاثیر باالی فرهنگ کارآفرینانه بر ابعاد کارآفرینی راهبردی و عملکرد سازمانی،      
های نهادی ها از ویژگی علت آنکه این سازمان است. به های عمومی های نهادی در سازمانویژگیبه 

ماهنگی و سازگاری با این نهادها، به موفقیت منجر نخواهد قوی برخوردارند، تغییرات بنیادین بدون ه
ناپذیر از  شد. این یافته، با نتایج مطالعات مختلف سازگار است که فرهنگ کارآفرینانه را جزئی جدایی

و گرایش  [23]اند و حتی نقش آن را از ساختار سازمانی  کارآفرینی راهبردی و عملکرد معرفی کرده
 اند. تر دانسته نیز مهم [31]کارآفرینانه 

مدت  رسد، رویکرد کوتاه های درون سازمانی به نتیجه مطلوب نمی علت آنکه بسیاری از کارآفرینی     
عنوان ابزاری های محیطی، کارآفرینی را به گویی به تقاضاو تاکتیکی به این مقوله است که برای پاسخ

چندان توقع بهبود عملکرد داشت، زیرا کارآفرینی  توان . در این رویکرد نمیکنندمیکارکردی استفاده 
عنوان بخشی از نهاد سازمان دیده نشده است و با راهبردهای سازمان گره نخورده است. مطابق به

ای که در راستای کارآفرینی راهبردی شکل  (، فرهنگ کارآفرینانه2003مدل آیرلند و همکاران )
بر اساس ایجاد نماید.  ،کند مزیت رقابتی خلق می گیرد، باید یک جریان مستمر نوآوری که می

سیما، از طریق تقویت   و  صدا این جریان مستمر نوآوری در سازمان ،پژوهشهای فرهنگی  شاخصه
ها و ابتکاراتی که در چهارچوب  خالقیت شود که از تمام  پیشرویی حاصل می فرهنگ منعطف، باز و

استقرار  ،کند. البته بنیادین سازمان منافات ندارند، استقبال میهای افق رسانه هستند و با محدودیت
روست و باید هشدار چاسوفسکی و همکاران  های زیادی روبهسیما با دشواری  و  چنین فرهنگی در صدا

های دولتی برای توسعه فرهنگ کارآفرینانه در های سازمان( مبنی بر ناکامی بسیاری از تالش2014)
 ی را جدی گرفت. رومانی و مولداو

بوده است که  پژوهشرهبری کارآفرینانه، دیگر متغیر موثر بر کارآفرینی راهبردی در مدل نهایی      
مدیرانی که بر کارآفرینی راهبردی تاکید  ،توان نتیجه گرفت های این متغیر میبا توجه به شاخص

ها، سبب استفاده در مواجهه با فرصت پذیریانداز، ایجاد تعهد در پیروان و ریسکارائه چشمدارند، با 
 شوند. انداز سازمان میگیری از منابع جدید در راستای چشمبهینه از منابع موجود و کشف و بهره
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ها ای مشابه، رهبری کارآفرینانه را رمز موفقیت سازمانبا دستیابی به نتیجه (2010کایرگیدو و هیوگز )
اند، هر چند که آنها نقش رهبری کارآفرینانه در کارآفرینی دانستهدر ابعاد رفتاری کارآفرینی راهبردی 

 مورد آزمون قرار نداده بودند.   صورت کمیراهبردی را به
توان به انجام تحقیق در سازمانی با  بخشی از اهمیت رهبری کارآفرینانه در این تحقیق را می     

ی انسانی دانشی و توانمند، در آنها نقشی های صداوسیما نسبت داد که تعامل مناسب با نیرو ویژگی
هایی، به علت حساسیتها و روحیات خاص  تعیین کننده دارد. به عبارت دیگر، رهبری در چنین سازمان

های جایگزین مانند سینما و تئاتر، اهمیت بیشتری نسبت به  کارکنان و فرصتهای حضور در رسانه
   .سایر سازمانها دارد

شود نکات ذیل برای ایجاد افزایش عملکرد سازمانی از طریق کارآفرینی راهبردی در  پیشنهاد می     
 های بخش عمومی نظر گرفته شود:  سازمان

های بخش عمومی، برای بهبود عملکرد باید دستگاه فکری خود را از طریق سازوکارهایی  . سازمان1
. یکی از رویکردهای سازمانی کنندکنند، تقویت  میها در سرتاسر سازمان ایجاد  که برای دریافت ایده

حال، با و مراکز خالقیت است. با این هااندازی نظام پیشنهاد برای تقویت دستگاه فکری کارآفرینانه، راه
های بخش  سازمان ،شود ها، پیشنهاد میبردای از فرصت توجه به عدم تاثیر دستگاه فکری بر بهره

سازوکارهایی  ،بلکه ؛سازمانی نباشند  های درون ها و خالقیت ثری ایدهعمومی تنها به فکر جذب حداک
های  ها به تصمیمات سازمانی و پیگیری این تصمیمات تا دستیابی به خروجی برای تبدیل این ایده

 نظر بگیرند. عملکردی در
نانی است که سیما، حفظ و نگهداری کارک  و   هایی مانند صداهای سازمان ترین دشواری. یکی از مهم2
راحتی با ساختار رسمی سازمان خو های فردی باال و روحیه خالق و آزاد، به علت توانمندیبه

عنوان سبک غالب رهبری توسط رهبری کارآفرینانه بهشود  پیشنهاد میدر این راستا، گیرند.  نمی
مدیران ارشد باید با درک خصوص  مدیران و به  تمامیمورد استفاده قرار گیرد.  سیما  و   صدامدیران 

انداز روشن و در عین حال، تقویت روح های انسانی، تالش کنند از طریق ارائه چشم اهمیت سرمایه
خصوص  های نیروهای خالق برای ادامه همکاری با سازمان را بهکارآفرینی در سرتاسر سازمان، انگیزه

 در سطوح عملیاتی و صف افزایش دهند.
عنوان یک نهاد، در بدنه تواند بر عملکرد بلندمدت موثر باشد که به مانی می. کارآفرینی تنها ز3

سازمان رسوخ کند. برای توسعه کارآفرینی راهبردی و دستیابی به خروجی عملکردی از طریق آن، 
صورت ها، باید به نظام ارزشی، جو سازمانی، پشتیبانی مدیریت ارشد، ساختار سازمانی و دستورالعمل

 ها قرار گیرند. کارگیری فرصتهخدمت کشف و ب هماهنگ در
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کند.  هایی است که تعمیم نتایج را با مشکل مواجه میدارای محدودیت پژوهشیمسلما هر      
خصوص در مورد عملکرد ههای عینی ب ، عدم دسترسی به دادهپژوهشترین محدودیت این بزرگ

را وادار ساخت تنها از پرسشنامه برای تحلیل دیدگاه افراد نسبت به  پژوهشگرکه  استسازمانی 
علت خودابرازی بودن، امکان ایجاد خطای ها به که این ابزار گردآوری داده کندعملکرد استفاده 

رسد اگر دسترسی به مستندات سازمانی برای بررسی  آورد. به نظر می وجود میسیستماتیک را به
    بود.  تری قابل گزارش می به نحو مطلوب پژوهششد، نتایج  بررسی میسر می عملکرد سازمان مورد

کارآفرینی راهبردی یک حوزه مطالعاتی جذاب و درحال رشد است که هنوز بسیاری از ابعاد و 
باشد. در این راستا، موضوعاتی چون ساختار سازمانی  متغیرهای مرتبط با آن نیازمند بررسی بیشتر می

یندهای شناسایی آهای عملیاتی ایجاد تعادل میان فر و روش کارآفرینی راهبردیستقرار مناسب برای ا
 تواند مورد توجه قرار گیرد. ها، از موضوعاتی هستند که در ادامه مقاله حاضر میکارگیری فرصتهو ب
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