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  دهیچک
ها و تقویت گر نظام فشــار ســلطه به فرصــتاقتصــاد مقاومتی، تبدیل

لی بوده و کارآفرینی به عنوان نیروهاي درونی و تمرکز بر خالقیت داخ
رود. ازین رو توجه به ناپذیر این اقتصاد به شمار مییکی از ارکان انکار

ـــازمانی براي موفقیت الگوهاي انقالبی در  عوامل مؤثر بر کارآفرینی س
ضروري تلقی می شود. هدف از انجام راستاي اقتصاد مقاومتی مفید و 

آفرینی ســـازمانی در قالب یک این تحقیق، بررســـی عوامل مؤثر بر کار
با روش مدل مفهومی می کاربردي و  عه  طال یک م باشــــد. این تحقیق 

شهرداري  سان و مدیران  پیمایشی است. جامعه آماري تحقیق، کارشنا
صادفی از آن نمونه صورت گرفته شهر تهران بوده که با روش ت گیري 

 107به آن ها، پرسشنامه بوده که نرخ پاسخ است. ابزار گردآوري داده
باشد. مدل مفهومی تحقیق، با استفاده از ادبیات موضوع توسعه نفر می

 Spssداده شــد. فرضــیات مطرح شــده در مدل، با اســتفاده از نرم افزار 
مورد تحلیل قرار گرفت و ســپس برازش مدل، با اســتفاده از نرم افزار 

Amos مورد بررسـی قرار گرفت. بر اسـاس نتایج، هر سـه عامل درنظر 
ـــازمانی، فعالیت ـــده در مدل مفهومی (فرهنگ س هاي مدیریت گرفته ش

سازمانی تأثیر مثبت و  ضایت کارکنان) بر کارآفرینی  سانی و ر منابع ان
ـــته تأیید بودن  اند. نتایج تحلیل برازش مدل نیز بیانگر قابلمعنادار داش

  آن است.
  
نابع هاي مدیریت مکارآفرینی ســـازمانی، فرهنگ، فعالیت :دواژهیکل

  .انسانی، رضایت کارکنان، اقتصاد مقاومتی
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  مقدمه 
هاي خود بعنوان هاي عمیق و تمام ویژگیانقالب اســالمی ایران با ســطح وســیع و ریشــه
ـــت.یک پدیده اجتماعی، معلول و محصـــول عوامل  ـــیاري اس پس از جنگ، فرصـــت  بس

دیده هاي آسیبسازندگی با تکیه بر ایده ها و منابع انسانی داخلی جهت گرفت. زیرساخت
شد، توسعه و ایجاد زیر ستا توسعه ترمیم  سرعت بیشتري گرفت. در این را ساختها قدرت و 

ی را متوازن معیار توســعه پایدار گشــت و خوداتکایی ناشــی از محدودیتها، بخش خصــوصــ
ستفعال سیا صل تر کرد. بخش خصوصی با  سوي مقام معظم رهبري،  44هاي ا ابالغی از 

فت و تالش براي بهبود فضــــاي کســــب با وجود تحریموتوان مضــــاعف گر ها و کار 
سجممحدودیت سبها، من شده و روند کارآفرینی در ک شتري تر  سرعت و قوت بی وکارها 

سریع، چرخه زندگی کوتاه محصوالت و گرفت. اقتصاد امروز که با تغییرات تک نولوژیکی 
شدید تعریف می ساخته است  هاسازمانشود، تغییر در رقابت جهانی  ضروري   ,Zehir(را 

Müceldili, & Zehir, 2012( ــتیابی به ظرفیت نوآوري و ــر، دس . بدون شــک در این عص
ست  سازمانی ا شتن کارآفرینی  ستلزم دا سب مزیت رقابتی پایدار م  ,Castrogiovanni(ک

Urbano, & Loras, 2011( در تحقیقات گذشته، همبستگی بین رشد اقتصاد ملی و سطح .
ساز . کارآفرینی )Archibong, 2004(مانی به اثبات رسیده است فعالیت کارآفرینانه ملی و 

ـــازمانی می ـــبب خلق محصـــوالت جدید و شـــکلس گیري بازارهاي جدید شـــود تواند س
)Zahra, Jennings, & Kuratko, 1999(توان از طریق کارآفرینی سـازمانی، . همچنین می

 هاي سازمانی و اقتصادي را  بازآفرینی کرد. قابلیت
سا ست اما اجماع نظر بر روي اگرچه کارآفرینی  شده ا صیف  زمانی به طرق مختلفی تو

سرمایه شده توسط منابع  اي این مفهوم، خلق ارزش و توسعه فرصت از طریق نوآوري خلق 
ــانی را در برمی ــیاري از  فرینی مزایاي بالقوه.براي کارآ)Özdemirci, 2011(گیرد و انس بس

صادي و  ستیابی به مزایاي اقت جمله خلق ارزش، مزیت رقابتی، رهبري محصول و همچنین د
. بر این اســاس هر چقدر )Luke, Kearins, & Verreynne, 2011(مالی ذکر شــده اســت 

شت.  شد، عملکرد بهتري خواهد دا شته با شتري دا سازمان، کارآفرینی بی یی هاسازمانیک 
هاي نوآورانه، عالیتها کارآفرینی ســـازمانی نهادینه شـــده اســـت از طریق انجام فکه در آن

توانند مزایاي مالی قابل توجهی را بدست ریسک پذیري و خلق کسب و کارهاي جدید می
هاي رقابتی در کســـب و کارها به آورند. بدین ترتیب، کارآفرینی ســـازمانی یکی از مزیت



 123                                   96پاییز /40سال یازدهم/شماره                

سازمانی به عنوان یک راهشمار می دن حل، براي بقاء و رقابتی مانرود. در واقع، کارآفرینی 
  . )Zehir et al., 2012(رود سازمان به شمار می

هاي مقاومت ابی به رشــد پویا و بهبود شــاخص، به منظور دســتی1392ماه ســال در بهمن 
هاي کلی اقتصــاد مقاومتی توســط مقام معظم رهبري ابالغ گردید. این اقتصــادي، ســیاســت

ــت ــیاس ــاز، مولد، درونپذیر، فرصــتها که با رویکردي جهادي، انعطافس ــرو و س زا، پیش
یح در بندهاي بند اصلی است. گرچه به طور شفاف و صر 24برونگرا تهیه شده است شامل 
ست سیا شده است و در عین حال مقام معظم یک، پنج و بیست این  شاره  ها به کارآفرینی ا

از واژه اقتصاد مقاومتی در جمع کارآفرینان کشور استفاده  89رهبري، اولین بار در شهریور 
ـــت.  ـــاد مقاوم و پویا غیرقابل انکار اس ـــت و بدین ترتیب نقش آن در تحقق اقتص کرده اس

ــتاي تحقق اقتصــاد مقاومتی از بنابر ــازمانی در راس این، بررســی عوامل مؤثر بر کارافرینی س
  اهمیت بسیاري برخوردار است. 

توانند به بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه کارآفرینی سازمانی، عوامل بسیاري  می
جا د. از آنگیري و تقویت کارآفرینی سازمانی به شمار آینعنوان عوامل زمینه ساز در شکل

ـــازمانکه مجهز بودن  ـــازمانی می هاس ها را براي مواجهه با محیط تواند آنبه کارآفرینی س
متغیر و پررقابت امروز آماده سازد؛ لذا بررسی عواملی که می تواند سبب تقویت این فرآیند 

رود. بر این اسـاس در پژوهش شـود براي مدیران امري ضـروري به شـمار می هاسـازماندر 
صاد مقاومتی ح ستاي اقت سازمانی در را ست که عوامل مؤثر بر کارآفرینی  ضر، هدف آن ا ا

  در قالب  یک مدل مفهومی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. 
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش-1

  کارآفرینی سازمانی
سازمانی به وسیله نوظهوري در منابع، مشتریان، بازارها و یا ترکیب جدیدي  کارآفرینی 

ـــخص   می ـــتریان و بازارها مش ـــتریان و یا بازارهاي از مش ـــرکت منابع، مش ـــود. وقتی ش ش
کار نوظهوري را خلق می به  بازارها را  یا  ـــتریان و  نابع، مش جدیدي از م کند و یا ترکیب 

ــت. مجموعه نوآوريگیرد میمی ــته اس ــازمانی به وقوع پیوس ها و توان گفت کارآفرینی س
کند. ک و تجدید یک شرکت، کارآفرینی سازمانی را تعریف میهاي همراه  با ریسفعالیت

ـــرکت جهت کســــب مزیت رقابتی و بهبود رقابت نه ش نا کارآفری مات  قدا پذیري انواع ا
شرکت هاسازمان ست که به  ست. این اقدامات کارافرینانه ا سیار حائز اهمیت ا هایی که با ب
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هاي اجتماعی و ي مشــتریان، ارزشتغییرات بســیار ســریع در ســاختار صــنعت و بازار، نیازها
 ,Bhardwaj, Sushil(کند تا مزیت رقابتی کسب کنند تکنولوژي مواجه هستند کمک می

& Momaya, 2011(وري و تقویت رشد اقتصادي .کارآفرینی نقش مهمی را در بهبود بهره
ـــعه فرهنگ کارآفرینانه درون یک ایفا می ـــازمانی به عنوان خلق و توس کند. کارآفرینی س
سب ساس یکی از ها تقویت میکار جهت افزایش ظرفیت نوآوري در آنوک شود. بر این ا

  باشد. و توجه به عوامل مؤثر بر آن میهاي تقویت کارآفرینی سازمانی، شناسایی راه
ــده اســت. به عنوان  ــازمانی مطرح ش ابعاد متفاوتی از ســوي محققین براي کارآفرینی س

ـــط برخی از محققین  ـــک پذیري و نوآوري توس  ,Covin & Slevin(مثال، پویایی، ریس

ست  )1990 شده ا سازمانی عنوان  . )Lumpkin & Dess, 1996(به عنوان ابعاد کارآفرینی 
ــتقالل و تهاجم رقابتی را نیز به این ــه بعد، اس مجموعه افزوده اند. در تحقیق  عالوه بر این س

ضوع، ابعاد نوآوري در محصوالت/خدمات  ساس ادبیات مو ضر بر ا ، )Knight, 1997(حا
و   )Antoncic, Prodan, Hisrich, & Scarlat, 2007(نوآوري در تکنولوژي/فراینــد 

یدي   جد عاد معرف  )Muzyka, De Koning, & Churchill, 1995(خودت به عنوان اب
   کارآفرینی سازمانی در نظر گرفته شده است.

   فرهنگ اسالم و کارآفرینی
ــاس نتایهاي موجود رابطهفرهنگ با کارآفرینی و شــاخص ــته و براس ج اي نزدیک داش

پذیري ســاز و مشــوق کارآفرینی بوده و غالباً داراي ســطح ریســکها زمینهحاصــله فرهنگ
شند ازطرفی این سیار باال و گرایش بلندمدت می با ستورات دینی و معیارها با آموزه ب ها و د

گرایی، مشـــورت و زندگی بر کار گروه، مردم اســـالمی ســـازگار هســـتند. در دین اســـالم
حتی براي عبادت  نشینی، دوري از مردمشده و به فردگرایی، گوشه اجتماعی  تاکید زیادي

صاحب ست. به اعتقاد  شده ا صیه ن سکنیز تو  نظران کارآفرینی، کارآفرینان باید، یک ری

با این ریسک منطقی ارتباط  برخداوند منطقی و حساب شده را بپذیرند .کارآفرینان با توکل
ــالم به معناي پذیرش ریســک نزدیکی برقرار می نمایند. در واقع توکل هاي منطقی و در اس

هاي اســالم عامل مهمی در گرایش افراد به آموزه .موفقیت اســت داشــتن امید به خدا براي
شار مختلف  هاياهداف و برنامه سالم افراد باید تالش نموده که به اق شد. در ا بلندمدت میبا

هاي بعد هاي دور و حتی نســلندهخدمت نمایند در این زمینه الزمســت افراد براي آی جامعه
ریزي نمایند. فرهنگ اســالم اصــوالً کارآفرینانه بوده و شــرایط مناســبی براي توســعه برنامه
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ـــود از طرفی هنگامی که دو فرهنگ باکارآفرینی فراهم می هم تماس و تعامل مداومی  ش
ـــند، هر یک به میزانی بر دیگري تاثیر و از ـــته باش به تبع فرهنگ  پذیرند.آن تأثیر می داش

ــتقوي ــتري بر فرهنگ ضــعیف خواهد گذاش ــالم  با توجه به .تر تاثیر بیش فرهنگ غنی اس
با بهرهمی ـــر ســــایر فرهنگتوان  ناص بهگیري از ع هاي الزم  ویژه فرهنگها  یاز غرب، ن

ـــول ـــالمی  کارآفرینی را تامین نموده و یکپارچگی نظام فرهنگی را نیز حفظ نمود. اص اس
سایر فرهنگهرگز با پذیرش ع سازنده  صر  ستنا پیامبر(ص) نیز فرمود:  .ها مخالف نبوده ا

بنابراین در فرهنگ اســالم، با پذیرش عناصــر ». بروید حتی اگر در چین باشــد دنبال علمبه«
در  .)1378ها مشروط به سازندگی هیچ مخالفتی وجود ندارد (سلطانی تیرانی، فرهنگ سایر

ـــیاري دارد چرا که حاکمیت ارزشجامعه ما کارآفرینی مذهبی و ارز ـــی اهمیت بس هاي ش
ـــالمی در تمامی ارکان اقتصـــادي و اجتماعی جامعه به هاي کارآفرینانه و ویژه فعالیتاس

کار از مفروضات اساسی حکومت دینی در جامعه اسالمی ایران است. به طور کلی وکسب
ین اســـالم مردم را به توان گفت با توجه به آیات و روایات متعدد، روشـــن اســـت که دمی

خواهد که از کار خویش دیگران را نیز ها میکند و از انســانانجام کار و فعالیت دعوت می
سازند و بهبهره شویق به کارآفرینی میمند  ستقیم مردم را ت سنگی طور م کند تا از فقر و گر

ـــود (احمدي و درویش،  ـــالمی جلوگیري ش ب ). پس از انقال20: 1391در یک جامعه اس
ساله که  8  اسالمی، مشارکت مردمی افزایش معناداري داشته است. پس از جنگ تحمیلی 

سه ها آفریدند، عرصه  سازندگی حما شهادت با خالقیت ،مدیریت جهادي و  در آن ایثار و 
که مردم تأثیرگذاري طوريســازندگی و مردمی ســازي اقتصــاد باعزم ملی شــکل گرفت. به

هاي اخیر ســازي شــاهد بودند. در ادامه نیز در ســالتصــمیم خود را در عرصــه کار، تالش و
مسؤولین و کارشناسان بر محوریت حضور بخش خصوصی در موفقیت اقتصاد تأکید داشته 

ها کافی کار تالش نموده اند. هرچند این تأکیدات و تالشوو در جهت بهبود فضاي کسب
صورت جدیت ده نشان میشهاي تدوینگیري اقتصاد و برنامهنبوده است اما جهت دهد در 

سب ضور کارآفرینان و ک صاد و ح شتر، تحقق رویکرد کارآفرینی در اقت کارهاي جدید وبی
صاد پر رنگ تر  صی در اقت شکل بهتري به خود خواهد گرفت و نقش مردم و بخش خصو
شـــده و جایگاه واقعی خود را کســـب خواهد کرد. بر این اســـاس، بررســـی عوامل مؤثر بر 

جهت موفقیت هرچه بیشــتر در این مســیر به  هاســازمانینی ســازمانی از ضــروریات کارآفر
  رود.  شمار می




