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 چکیده
. است عمومی بخش در کارآفرینی ةتوسع بر ثرؤم محیطی عوامل شناسایی پژوهش این هدف

 همبستگی -توصیفی ،اطالعات گردآوری ۀشیو نظر از و کاربردی ،هدف نظر از پژوهش این
 عوامل بررسی برای. هستند شهروندان و شهرداری کارکنان پژوهش این آماری ةجامع. است

 سنجش برای و شهرداری کارکنان از نفر 220 شامل آماری ةنمون کارآفرینی سنجش و محیطی
. شدند انتخاب شهروندان از نفر 200شامل اینمونه( شهروندان رضایت) شهرداری عملکرد

 معادالت  مدل و رگرسیون از ها داده تحلیل برای و رسشنامهپ ابزار از اطالعات گردآوری برای
 در کارآفرینی با متفاوتی روابط محیطی عوامل که دهندمی نشان ها یافته. شد استفاده ساختاری
 ةفاصل مدت،کوتاه زمانی افق سیاسی، مداخالت قانونی، هایمحدودیت. داشتند شهرداری

 رؤیت قابلیت و کارآفرینی ةتوسع مانع فردگرایی و گراییتقدیر ،یاطمینان بی از پرهیز قدرت،
 کارآفرینی ،نهایت در. هستند کارآفرینی مشوق تکنولوژی و رقابت ،(هارسانه توجه) عمومی
 منجر آن بهبود به و دارد مثبت ةرابط( شهروندان رضایت) عمومی بخش عملکرد با عمومی

 .دشو می
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 مقدمه
 عملکرد اثربخشی و کارایی بهبود برای مستمر طور هب عمومی هایسازمان اخیر، هایدهه در

 خصوصی، بخش رقابت متالطم، محیطی با عمومی بخش سویی، از. اندبوده فشار تحت خود
 ستا شده رو هروب عمومی پاسخگویی برای فشار و تقاضا در تنوع فناوری، در سریع تغییرات

 بخشی که ،عمومی بخش به مردم ةعام نگرش دیگر، سوی از و (2: 3130 ،همکاران و الوانی)
 و است بخشیده شدت بخش این بر را فشار ،است کارمحافظه سیاسی لحاظ به و منفعل

 احساس را ورانهنوآ اقدامات و خدماتی هایاستراتژی ةتوسع به نیاز عمومی های سازمان
 مثل) مختلفی رویکردهای اداری اصالح جنبش(. Nutt and Bachof,1993:299) اند کرده
 گونه این. است کرده ارائه شرایط این به پاسخ در( کارآفرینی و سازیخصوصی و سپاریبرون

"نوین دولتی مدیریت"عنوان با مشترکی برچسب اصالحات
 (.Kim, 2007:2) داشتند 3

 یا واگذار محورسود سساتؤم به تواننمی را گسترده عمومی خدمات که است این واقعیت
 واگذاری قابل غیر خدمات اثربخش ةارائ برای عمومی بخش رو این از ؛کرد سپاریبرون

 در کارآفرینانه اقدامات اجرای (.Kim, 2010:781) است نوآورانه اقدامات ةتوسع نیازمند
 به زیرا شود؛ قلمداد عمومی مدیریت و مشی خط در مفیدی ویکردر تواندمی عمومی بخش

 یارتقا» ،«شهروندان به پاسخگویی» ،«عمومی بخش عملکرد احیای و وریبهره بهبود»
 برای راهی» نهایت در و شود می منجر «عمومی هایارزش تقویت برای درونی های ظرفیت
 و الوانی) است «ناکارآمد عمومی خدمات ۀدربار عمومی نادرست هایبرداشت اصالح

 بخش هایناکارآمدی تداوم به عمومی بخش در کارآفرینی گرفتننادیده. (2: 3130 ،همکاران
 تصویر گیریشکل روکراسی،وب تدام نتیجه در و شهروندان نارضایتی و سرخوردگی عمومی،
 اجتماعی ةسرمای رفتنبیناز و اعتمادیبی و عمومی هایسازمان و کارکنان دربارۀ نامطلوب

  .(Fu-Lai Ye,2001: 754) شد خواهد منجر
 ویژه هب بزرگ، شهرهای به رویهبی مهاجرت ایران، جمله از توسعه حال در کشورهای در

 را اریشهرد عملکرد و داشته دنبال به شهری مدیریت برای فراوانی مشکالت تهران، کالنشهر
 پیش مشکالت برای راهکار "یک" عنوان به رینیکارآف رو این از ؛است کشیده چالش به

 -فرهنگی کمیسیون در کارآفرینی ةکمیت 3182 سال در شهرداری .2شد مطرح شهرداری روی

                                                           
1. New Public Management 

 ملزم كارآفریني فرهنگ ارتقاي و توسعه به را تهران شهرداري كشور توسعة چهارم برنامة قانون  92. بند الف مادة 5
 .كرد



 عمومی بخش در کارآفرینی توسعة در محیطی عوامل نقش تبیین 

 

690 

 ستاد 3181 سال در و کرد تصویب را شهری کارآفرینی منشور و داد تشکیل را اجتماعی
 شهرداری در شدهاندیشیده تدابیر وجود با اما ؛گرفت شکل شهرداری در نیز کارآفرینی ةتوسع
 سازینهادینه که است آن گویای امر این. شودنمی دیده محسوسی تغییرات هنوز تهران

 ویژه هب) محیطی بستر به بلکه ،است مناسب سازمانی بستر مستلزم تنهانه شهرداری در کارآفرینی
 .دارد نیاز نیز مناسب( اجتماعی -فرهنگی بسترهای
 کارآفرینی برای محیط بودننامناسب که دهدمی نشان کارآفرینی پژوهشی ةپیشین مرور

 بنابراین ؛است کارآفرینانه اقدامات تشویق در کشورها بیشتر شکست عمدۀ دالیل از  یکی
 ایمقوله عمومی هایسازمان در کارآفرینی ایجاد موجبات و شرایط مورد در آگاهی کسب

 تحقیقات در که است واقعیتی کنجکاوی و دغدغه نای نگارندگان، زعم به. است ضروری
 آن باب در پژوهشی تاکنون ایران در اما است گرفته قرار نظر مد محدود صورت به قبلی

 هم با خصوصی و عمومی بخش اهداف تنهانه که است بدیهی موضوعی. است نگرفته صورت
 یک در عمومی هایازمانس فعالیت) است متفاوت نیز هاآن فعالیت محیط بلکه دارند، فرق

 ةتوسع بر ثرؤم محیطی عوامل شناسایی رو این از ؛(دارد جریان سیاسی و قانونی ۀمحدود
 هب پژوهش این. درو می شمار به اهمیتی با کنجکاوی و دغدغه عمومی بخش در کارآفرینی

 بخش در کارآفرینی ةتوسع بر ثرؤم محیطی عوامل: است متعاقب پرسش به پاسخگویی دنبال
 دارند؟ کارآفرینی ةتوسع بر ثیریأت چه و کدامند( شهرداری) عمومی

 
 نظری مبانی

 عمومی کارآفرینی
"بعدیچند" مفهومی عمومی بخش در کارآفرینی

 متفاوتی تعاریف دلیل همین به و است 3
 در کارآفرینی تفاوت به توجه مستلزم عمومی کارآفرینی تعریف. است شده ارائه آن دربارۀ
 هدف و "عامه منفعت مینأت" عمومی کارآفرینی هدف. است خصوصی و یدولت بخش

 عمومی کارآفرینی. است خصوصی و فردی منفعت تعقیب خصوصی بخش در کارآفرینی
 یا عمومی منابع از فردی هبمنحصر ترکیبات ةارائ با شهروندان برای ارزش خلق یندافر»

 رابرتز (.Bellone and Goerle,1992) است «اجتماعی هایفرصت کشفبرای خصوصی
 این اجرای و نوآورانه و جدید هایطرح و ها ایده معرفی» را عمومی کارآفرینی( 3332:12)

 Zampetakis and) است کرده تعریف« عمومی بخش هایفعالیت در نوآورانه های ایده

                                                           
1. Multidimensional 
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Moustakis, 2007:21.) رفیمع یندافر عمومی کارآفرینی( 3333) کینگ و رابرتز نظر به 
 نیز( 2000) مارسیاس .است عمومی بخش در (جدید های ایده اجرای و انتقال ایجاد،) نوآوری

 افراد برای ارزش ایجاد برای عمومی منابع از مخاطره با توأم استفادۀ را عمومی کارآفرینی
 هایپژوهش ةعرص در متداول تعاریف در مجموع، در .(Kim, 2007:38) کندمی تعریف

 به( 3: که آیدمی میان به سخن یندیافر از معمول طور هب عمومی کارآفرینی رایب کارآفرینی
 شود؛می منجر عمومی هایسازمان در جوییمخاطره با توأم و پیشگام و نوآورانه رفتارهای ةارائ

 به (1 کرد؛ منفک محوریشهروند از را آن تواننمی و است" عامه منفعت درک" مستلزم( 2
  .انجامدمی شهروندان برای( رفاه) ارزش خلق

 شرکت، از نوعی یا خاص فرد یک عنوان هب نه کارآفرینی بر اصلی تمرکز ،پژوهش این در
 نداشتن اجماع و نبودن کافی به نظر پژوهش این. است نظر مد 3«کارکرد» یک عنوان هب بلکه

 و عمومی هایبخش بین تفاوت گرفتننظردر با و عمومی کارآفرینی تعریف مورد در
 سازیمفهوم مبنای را( 3314) شومپیتر نوآوری عنوان اب کارآفرینی ةنظری خصوصی،
 ترکیبات ةارائ» را نوآوری شومپیتر. است کرده استفاده و انتخاب عمومی بخش در کارآفرینی

 جدید، هایتکنولوژی جدید، محصوالت: کندمی معرفی متعاقب شرح به بعد پنج در «نوین
 ,Praag and Mirjam) امور ساماندهی جدید های روش و جدید، خام مواد جدید، بازارهای

 برای جدید هایبرنامه و خدمات ةتوسع ۀبردارند در عمومی بخش در نوآوری (.2005:19-20
 Morris) موجود منابع مجدد تخصیص طریق از نهادی وظایف و مدیریتی یندهایافر بهبود

and Kuratko, 2002) در .است دولت هایمشی خط و استراتژیک مقاصد در اصالح و 
 بنابراین ؛است الزم عمومی بخش در سازمانی، و تکنولوژیکی از اعم نوآوری، مجموع،

  :یعموم کارآفرینی
 جدید، و کنونی هایبرنامه و خدمات ةتوسع و بهبود شامل که است سازمانی ندییافر 

 نوآوری ،(جدید انتخابی و اداری ندهاییافر و قوانین و هارویه فنون،) تکنولوژیکی نوآوری
 که است یعموم بخش در( جدید ساماندهی هایشیوه و جدید مدیریتی ندهاییافر) سازمانی

 گرددیم شهروندان برای ارزش خلق جهت منابع تخصیص نوین الگوی کارگیریهب به منجر
 . (13: 3130 ،همکاران و الوانی)
 
 

                                                           
1. Function 
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 عمومی بخش در یکارآفرین بر ثرؤم محیطی عوامل
 ثیرأت نوآورانه هایفعالیت به اقدام برای (شهرداری) عمومی بخشخارجی بر ظرفیت  محیط

 را کارآفرینی بر محیطی فاکتورهای ثیرأت (Covin,1991; Zahra,1993) محققان و گذارد می
 (ی)شهردار ومیعم بخش در کارآفرینی بر اثرگذار محیطی عوامل منظر، این از. اندکرده ییدأت

3باال رؤیت قابلیت 2 و 3 های جدول) شوندمی بررسی ادامه در
 هایمقوله زا کی)یرسانه ( 

 ,Ramamurti) دارد داللت هارسانه یلةوس به سازمان هایفعالیت بازنمایی بر که است محیطی

 که است این بر اعتقاد. دهستن 2بلورین تنگ در قرمز ماهیمدیران دولتی مانند  .(1986:152
 امر این و شودمی منجرو به رفتارهای محتاطانه  سازدمی محدود را مدیران بودنمرئی نوع این
  (.Morris& Jones ,1999:84) کارآفرینی است ةتوسع مانع

 
 ((5332)0كيم هي یون بنديطبقه اساس بر) كارآفریني بر اثرگذار محيطي عوامل. 6 جدول

(خصوصي و دولتي) و مطالعه سال ترتيب به دازانپر نظريه  محيطي عوامل بخش در مطالعه 

Moon (1999); Kim (2007). دولتي 
 محدودیت

 قانوني

Ramamurti (1986(; Morris and Jones (1999); Sadler (2000). دولتي 
 سياسي نفوذ

Guth andGinsberg (1990). خصوصي 

Ramamurti (1986); Morris & Jones (1999); Kim (2007). رسانه دولتي 

Kao(1989); Morris and Jones (1999); Sadler(2000). دولتي 
 رقابت

Kuratko and Montagno (1989); Guth and Ginsberg (1990). خصوصي 

Guth and Ginsberg (1990); Covin & Slevin (1991). تکنولوژي خصوصي 

 
محیط خارجی » ،(2001) 4است. طبق نظر نوت یطیمح ةمقول دومین سیاسی نفوذ

 بیان( 3387) 1بوزمن. (Nutt, 2005:5) «است سیاسی مالحظات از مملو عمومی های سازمان
 (Kearney, His کندسیاسی فشار زیادی برای تحقق نتایج سریع وارد می ةچرخ که داشت

rich and Roche, 2009:285). پیامدهای و موفق هایستاده که هاییفعالیت از سیاسی مداخلة 

                                                           
1.High Visibility 
2.Goldfish in a bowl 
3.Youn Hee Kim 
4. Nutt 
5. Bozman 
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 تصمیمات و هافعالیت و آوردمی عمل به ممانعت ند،نکنمی تضمین را مثبتی انتخاباتی
 هایسازمان رفتار بر نیز قانونی هایمحدودیت. سازدمی محدود را سازمان در کارآفرینانه

قادر نیستند بهترین راهکارها را  هاسازمان ،قانونی هایمحدودیتاساس  بر. گذارنداثر دولتی
 تعهدات و هامحدودیت چنگ از فرار برایرو  ینا ازسازمان بپذیرند و  یرفتارها بهبود برای

  (.Moon, 1999:36) کنند می مخالفت پذیرمخاطره و نوآورانه راهکارهای با قانونی
 و تفکر به زنیا ند،ننک احساس را محیط در یرقابت یفضا یعموم یهاسازمان اگر
مانع  یدر میان سازمان عموم رقابت فقدان .گیردنمی شکل هاآن در کارآفرینانه های فعالیت

 از یفناور (.Morris & Jones, 1999: 84) شود می یتحقق کارآفرینی در بخش عموم
 اثر فرینیکارآ ةتوسع بر توسعه و قیتحق بر دیکأت با تواندیم که است یطیمح یهامقوله دیگر

 ةارائ و محصوالت دیتول یبرا ییهافرصت واقع، در .((Covin & Selvin, 1991 بگذارد
  & Ginsberg,1990: 7) (Guth دیآیم وجود هب نینو یهایفناور ةتوسع ةجینت در خدمات

 یلف به دالمختل یها در کشور ینیکارآفر یتکه فعال دهد  ینشان م ینیکارآفر ةنیپیشمرور 
 که هاییفرهنگ در  .(Herbig & Miller, 1992; Hofstede, 1980) استمتفاوت   یفرهنگ

 از را هاآن و کنندمی حمایت فرزندان جوییمخاطره و نوآوری از مدرسه و خانواده
 از اطاعت فرهنگ که صورتی در. دارد بیشتری رشد امکان کارآفرینی د،ترساننمین شکست

 . (14: 3188 الوانی،) بود خواهد کارآفرینی مانع یابد، انتقال فرزندان به مدرسه و خانواده سوی

 زایش برای را مناسب ةزمین هستند، فردگرایی از باالیی سطح دارای که هاییفرهنگ
 کارآفرینی تحقق اگر بنابراین ؛(Hofstede & Hofstede, 2005) 3دنسازنمی فراهم کارآفرینی

 ییهادر فرهنگ این بر افزون ؛(11: 3188 الوانی،) شود مین حاصل توفیقی د،باش جمعی کار مستلزم
 Haytone et) داردوجود  ینیکارآفر یهایتاز فعال یرالت، سطوح بااستکم 2قدرت ةفاصلکه 

(al., 2002; Mueller & Thomas, 2001به منابع،  یترراحت تقریباً یمردم دسترس یشترب زیرا ؛
 در .دارند یدکار جدوکسب یا یتفعال یک ةو توسع یجادا یات الزم براها و اطالعمهارت
 وجود مقصود به رسیدن برای حوصله و صبر و مدتکوتاه زمانی افق هاآن در که هایی فرهنگ

 موجود مدتبلند زمانی افق ها آن در که هاییفرهنگ ،مقابل در. یابدنمی ریشه کارآفرینی ندارد،

                                                           
. فردگرایي به معناي ارزش قایل شدن براي فرد و دستاوردهاي فردي نيست بلکه به معناي خودخواهي و فردي 6

 عمل كردن است. 
2. Power Distance Index)PDI( 
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 به بالندگی و کند می رشد کارآفرینی آیدمی شمار به ارزش مداومت و پشتکار یبایی،شک و است
 و است فرهنگی هاینگرش جمله از نیز 3یاطمینان بی از پرهیز(. 14: 3188 الوانی،) دارد همراه
 گلوب پروژه هاییافته. است افراد زندگی سازماندهی برای جامعه مقررات و قوانین از میزانی بیانگر
 رقابتی اقتصاد به هستند یاطمینان بیجوامعی که پذیرای  دهدمی نشان جهان سطح در فرهنگ دربارۀ
 هایویژگی از نیز گراییتقدیر (.Javidan and Dastmalchian, 2004) دارند بیشتری تمایل
 تقدیرگرایی .نیست کارآفرینی رشد برای مساعدی چندان ةزمین که آیدمی شمار به فرهنگی غالب

 تالش و دانند می شدهتعیین قبل از را آن دارند، خویش روزی مورد در افراد که است باورهایی
 روحیة و گراییتقدیر .(14: 3188 الوانی،) کنندمی فرض بیهوده کاری را بیشتر روزی برای

 -فرهنگی هایویژگی 2 جدول .است کارآفرینی رشد و بروز مانع منفعالنه توکل و تسلیم فرهنگی
 .دهدمی نشان را کارآفرینی بر اثرگذار اجتماعی

 
 (ساختهمحقق) كارآفریني بر اثرگذار اجتماعي -فرهنگي هايویژگي. 5 جدول

 محققين ابعاد

 Javidan and(، 6022، الواني)Hofstede(1980)(  ،2004)Bar فردگرایي

Dastmalchian (2004) 
 Hofstede(1980)  ،Javidan and Dastmalchian(2004) قدرت ةفاصل

 Hofstede(1980)  ،Javidan and Dastmalchian(2004) ياطمينان بي

 Javidan and Dastmalchian(2004)(، 6022،، الواني)Bar(2004) دید زماني افق

 (،6029، محسني)Bar(2004) تقدیرگرایي

 (.6022، الواني ) Javidan and Dastmalchian (2004) خانواده تربيتي نظام

 (.6022، الواني ) Javidan and Dastmalchian (2004) مدرسه تربيتي نظام

 
  کارآفرینی ةتوسع پرتو در عمومی بخش عملکرد

 به کارآفرینانه فعالیت که است اعتقاد این به پاسخی تنهانه کارآفرینی ةمطالع به توجه افزایش
 دبخشمی بهبود نیز را سازمان دعملکر بلکه شود،می منجر کالن اقتصاد سطح در مثبت پیامدهای

(Covin and Slevin, 1991:19). به گرایش( 73: 2001)2اسکارالت و آنتونسیک نظر طبق 
 در که است رویکردی کارآفرینی. است سازمانی عملکرد برای مهم ای کننده بینی پیش کارآفرینی

                                                           
1. Uncertainty Avoidance Index)UAI( 
2  . Antoncic and Scarlat 
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 نوین دولتی مدیریت ریندکت( 3333) 3هود. است شده توجه بدان "نوین دولتی مدیریت پارادایم"
 ارزیابی و سازمانی و فردی اهداف روشن تدوین ها،داده جای به هاستاده بر که کرد مطرح را

 ترجیح ها،سازمان کردن پذیرانعطاف و روکراسیوب از گرفتنفاصله عملکرد، سیستماتیک
 افزایش پیمانکاری، از استفاده سازی،خصوصی روکراتیک،وب هایمکانیزم به بازار های مکانیزم
  دارد تمرکز دولت ةدامن و مقیاس اندازه، کاهش خدمات، دهندگانارائه میان رقابت

(Hood, 1991) .نظر در "شهروندان رضایت" عنوان هب عملکرد نوین، دولتی مدیریت پارادایم در 
 پارادایم با مطابق شپژوه این در لذا، بنابراین ؛(Caiden and Caiden,2002) است شده گرفته

 قرار نظر مد( شهروندان رضایت) شهروندان برای ارزش خلق معادل عملکرد نوین، دولتی مدیریت
 .گیردمی

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 پژوهش مفهومي مدل .6 شکل

                                                           
1. Hood 

 تکنولوژی

 رقابت

 سایر سازمان ها

 محدودیت قانونی

 نفوذ سیاسی

 رسانه

 فردگرایی

 تقدیرگرایی

 افق زمانی

 نظام تربیتی مدرسه

 نظام تربیتی خانواده

 تفاصله قدر

 پرهیز از عدم اطمینان

H14 

 عوامل محیطی

 

 :ینیکارآفر

  ینوآور

 

 عملکرد:

 شهروندان یترضا

H1 

H2 

H4 

H3 

H5 

H6 

H9 

H8 

H7 

H10 

H11 

H13 

H12 
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 شوند می ارائه پژوهش های فرضیه و متعاقب مفهومی ارچوبهچ گفته،پیش مطالب مبنای بر
 عنوان هب) کارآفرینی بر محیطی عوامل دهد،می نشان ارچوبهچ که نهگوهمان(. 3 شکل)

 رضایت) عملکرد بهبود به کارآفرینی و گذارندمی اثر( شهرداری) عمومی بخش در( نوآوری
 .دشو می منجر( شهروندان

 
  پژوهش شناسیروش

 وعن از هاداده گردآوری لحاظ به و کاربردی نوع از پژوهش هدف لحاظ به پژوهش این
 و خصوصی بخش در کارآفرینی یهاپژوهش بررسی از پس. است همبستگی -توصیفی
 ثرؤم محیطی هایمقوله ها،آن منطقی ادغام و پیشین هایپژوهش های یافته اساس بر ،عمومی

 کارکنان پژوهش آماری ةجامع. است شده جاستخرا عمومی بخش در کارآفرینی بر
 ةنمون. بودند (شهرداری رجوعارباب) شهروندان و تهران شهرداری ةمنطق 22 های معاونت
 جهت هر از و تهران شهر جغرافیایی جهت 4) ایمرحلهچند گیری هنمون ۀشیو با پژوهش آماری

 از نفر 220 شامل اینمونه. شد مشخص( هامعاونت کارکنان منطقه هر از و منطقه 4 جغرافیایی
 به شهرداری رجوعانارباب از نفر 200 و تهران شهرداری ةمنطق 32 هایمعاونت کارکنان

 بخش در کارآفرینی محیطی، های مؤلفه ارتباط بررسی برای. شد انتخاب پیمایش منظور
 با پرسشنامه پایایی. شد استفاده پرسشنامه از شهروندان رضایت عنوان هب عملکرد و عمومی
 در پرسشنامه 10 کرونباخ آلفای ضریب بةمحاس برای. شد محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده

 نشان را سازه اعتبار و کرونباخ آلفای نتایج 1 جدول. شد توزیع تهران شهرداری 3 منطقة
  .دهد می

 كرونباخ آلفاي و سازه اعتبار. 0 جدول

 KMO ابعاد آيتم تعداد نباخوکر آلفاي ضريب
 بارتلت و كرویت آزمون

 دو خي ةآمار معناداري سطح

 5/951 333/3 22/3 كارآفریني 01 210/3
 0/5622 333/3 25/3 محيطي عوامل 63 22/3
 256/629 333/3 22/3 عملکرد 66 259/3

 عامل تحلیل کارگیری به با سازه روایی و محتوا روایی از پرسشنامه روایی سنجش برای
 گونه همان. شد استفاده عملکرد و یعموم کارآفرینی محیطی، عوامل برای( KMO) ییدیأت
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 KMO .است برخوردار یقبول مورد اعتبار از پژوهش ابزار هد،د می نشان جدول که
 از دهدمی نشان که است 73/0 سازمانی عوامل برای و 88/0 کارآفرینی برای شده محاسبه

 تحلیل برای. است قبول وردم =KMO 18/0 با عملکرد و برخوردارند مناسب ایسازه اعتبار
 معادالت مدل و گامبهگام رگرسیون خطی، رگرسیون از متغیرها روابط کردنمشخص و هاداده

 . است شده استفاده ساختاری
 

 پژوهش هاییافته
 درصد 3/14 که داد نشان شهرداری کارکنانیسشناجمعیت اطالعات برای توصیفی آمار نتایج

 دارای( 2/18) دهندگانپاسخ بیشتر. بودند زن ها آن درصد 3/41 و مرد دهندگانپاسخ از
 از درصد 1/23 همچنین داشتند؛ قرار سال 11 تا 21 سنی فاصلة در و بودند لیسانس مدرک

 درصد 4/23 و کارمند درصد 3/43 و بودند کار به مشغول مدیریتی پست در دهندگانپاسخ
 آمار از حاصل نتایج. بودند سال 30 تا 1 بین کاری ةتجرب دارای هاآن بیشتر و کارشناس

 از درصد 1/17 که دهدمی نشان نیز( شهروندان) شناختیجمعیت اطالعات برای توصیفی
 لیسانس مدرک دارای( 1/43) هاآن بیشتر و ندبود زن شاندرصد 1/42 و مرد دهندگان پاسخ
 .داشتند قرار سال 41 تا 11 سنی ةفاصل در و بودند
 کارآفرینی واریانس از 21/0 محیطی عوامل شود،می مشاهده 4 جدول در که طور مانه

 معناداری سطح دارای واریانس تحلیل. ندنکمی تبیین را (شهرداری یعنی) عمومی بخش در
 معناداری طور به محیطی عوامل که است آن نشانگر امر این. است F=212/42 و 000/0

 بخش در کارآفرینی گفت توانمی رو این از ؛دهندمی قرار ثیرأت حتت را کارآفرینی
 عوامل کنار در( سازمانی و فردی عوامل) دیگری عوامل ثیرأت تحت (شهرداری)عمومی
 و( هارسانه توجه) رویت قابلیت بین ،دهدمی نشان 1 جدول که گونه همان .است محیطی

 011/0 رسانهمجموع،  در. دارد وجود ارمعناد و( 24/0) مثبت ةرابط کارآفرینی
(011/0=2

Adjusted R )دارای واریانس تحلیل. کندمی تبیین را عمومی کارآفرینی واریانس از 
 است توانسته رگرسیون مدل که دهدمی نشان که  است F=32/31 و 000/0 معناداری سطح

 و سیاسی نفوذ و قانونی محدودیت بین ارتباط. دهد توضیح را وابسته متغیر در تغییرات
 بدین هاست؛آن منفی ةرابط نشانگر که است -27/0 و -13/0 ترتیببه شهرداری در کارآفرینی
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 کارآفرینی ارتقای مانع سازمان در سیاسی مداخالت و قانونی هایمحدودیت وجود که معنا
 . شود می

 مدل در موجود هايمؤلفه استاندارد غير و استاندارد رگرسيون ضرایب .9 جدول

 مستقل ريمتغ وابسته ريمتغ
 مقدار
 t Fمقدار بتا R R2 Adj R2 ثابت

 سطح
 معناداري

 كارآفریني
 عوامل
 محيطي

932/3 99/3 59/3 50/3 99/3 62/2 52/52 333/3 

 ينيکارآفر

 333/3 61/60 10/0 59/3 320/3 322/3 59/3 122/3 رسانه
 30/3 20/9 60/5 69/3 361/3 353/3 69/3 226/3 رقابت

 محدودیت
 قانوني

599/6- 06/3- 399/3 399/3 06/3- 22/9- 29/50 333/3 

 36/3 10/61 -16/5 -62/3 312/3 322/3 -52/3 -059/3 سياسي نفوذ
 333/3 99/23 69/2 99/3 621/3 629/3 99/3 692/6 تکنولوژي

 سایر
 ها سازمان

510/6 00/3 665/3 632/3 00/3 50/2 90/52 333/3 

 333/3 52/06 -22/2 -02/3 656/3 652/3 -02/3 -355/6 تقدیرگرایي
 333/3 59/52 -23/9 -05/3 392/3 635/3 -05/3 -266/3 قدرت ةفاصل

 از پرهيز
 ياطمينان بي

952/3 69/3- 356/3 361/3 69/3- 69/5- 13/9 30/3 

 زماني افق
 مدتكوتاه

010/3 66/3- 365/3 332/3 66/3- 15/6- 12/5 6/3 

 36/3 06/1 -26/5 -62/3 359/3 352/3 -62/3 -256/3 فردگرایي
 تربيتي نظام

 مدرسه
352/3- 332/3- 333/3 332/3- 332/3- 65/3- 369/3 9/3 

 تربيتي نظام
 خانواده

622/3 399/3 335/3 330/3- 399/3 19/3 969/3 25/3 

 339/3 032/2 225/5 53/3 /302 393/3 53/3 391/3 كارآفریني عملکرد

32/3 *P < 
 ةرابط نیز کارآفرینی و هاسازمان سایر تحوالت و استراتژی به سازمان توجه بین ،همچنین

 اقدامات و هافعالیت به سازمان توجه. دارد وجود(  11/0 همبستگی ضریب) معنادار و مثبت
2=33/0) 33/0 هاسازمان سایر

Adjusted R
 .کندمی تبیین را عمومی کارآفرینی واریانس از(  

 این و نبود معنادار کارآفرینی با خانواده تربیتی نظام و مدرسه تربیتی نظام بین ةرابط ،نهایت در
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 سایر بین روابط 4 جدول. کنند بینیپیش را عمومی کارآفرینی در تغییر نتوانستند عوامل
 بین که دهدمی نشان اهیافته. دهدمی نشان را عمومی بخش در کارآفرینی و محیطی های مؤلفه

 واقع، در. دارد وجود معنادار و مثبت ةرابط نیز( شهروندان رضایت) عملکرد و کارآفرینی
 نشان نتایج. دکن می تبیین را( شهروندان رضایت)عملکرد واریانس تغییرات از 20/0 کارآفرینی

 .دنشومی منجر شهرداری عملکرد افزایش به کارآفرینانه هایفعالیت که دهدمی
 

  گامبهگام رگرسیونی تحلیل جینتا
 حدود و شد بینیپیش ةمعادل وارد تکنولوژی ةمؤلف اول گام در ،1 جدول های ه داد به توجه با

 در را بینیپیش معادله این =F 10/ 342 مقدار .کرد تبیین را کارآفرینی تغییرات از درصد 33/0

 معادلة به قاونی محدودیت ةمؤلف نیز دوم گام در .کند می تأییدp  > 01/0 معناداری سطح
 تغییرات از درصد 21/0 حدود هم روی تکنولوژی  همراه به که شد اضافه بینی پیش

 معناداری سطح در را بینیپیش معادله این =F 170/17 مقدار .کرد تبیین را کارآفرینی
01/0 < p واریانس در درصد 013/0 افزایش 1 مدل به تقدیرگرایی افزودن .کند می تأیید 

 تغییرات میزان 4 مدل در قدرت ةفاصل ةلفؤم شدناضافه. است داشته پی در را شده تبیین
 . است رسانده درصد 022/0 به را شدهتبیین واریانس

 هامدل از یکهر براي R مختلف مقادیر. 2 جدول

 .R R2 Adj R2 R2 Change Std مدل هايلفهؤم مدل
Error  

 مقدار
 ثابت

 F مقدار

 23 /995 292/3 99/9 629/3 621/3 629/3 902/3 تکنولوژي 6
 02 /023 -121/3 29/9 312/3 599/3 521/3 231/3 قانوني محدودیت 5
 03 /669 -200/3 12/9 309/3 522/3 592/3 290/3 تقدیرگرایي 0
 52 /966 -152/3 1/9 351/3 /032 056/3 212/3 قدرت فاصله 9
 56 /231 026/3 21/9 362/3 056/3 002/3 22/3 رسانه 2
 

 رسانه مؤلفة. است گرفته شکل رسانه افزودن با 1 مدل یعنی بخش این نهایی مدل ،سرانجام
 تبیین را واریانس درصد 123/0 مدل این. شد منجر شدهتبیین واریانس درصد 031/0 افزایش به

2= 123/0) کرد
Adjusted R .)نهایی مدل معناداری سطح (000/0 =Sig )و است آمده دست هب 

 . است 73/23 نیز مدل F مقدار
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 ساختاری معادالت مدل نتایج
 در کارآفرینی وابسته متغییر بر بین پیش متغیرهای کل و مستقیم غیر و مستقیم آثار ،2 جدول در

 . است شده داده نشان عمومی بخش
 

 وابسته متغيرهاي بر بينپيش متغيرهاي مستقيم غير و مستقيم اثر .1 ولجد
 كل اثر مستقيم  غير اثر مستقيم اثر بين پيش متغير وابسته متغير

 11/3 - 11/3 محيطي عوامل عمومي كارآفریني
 09/3 609/3 - محيطي عوامل (شهروندان رضایت) عملکرد

 53/3 - 53/3 عمومي كارآفریني 

 به x متغیر  در تغییر که است شدهاستاندارد ضریب معادل مستقیم اثر ،مذکور جدول در
 همة مسیر ضرایب حاصل با برابر متغیر هر مستقیم غیر اثر. شودمی منجر y متغیر در تغییر

 اثرهای مجموع ۀدهندنشان نیز کل اثر. است مذکور ةوابست متغییر به منتهی مسیر یک متغیرهای
 . است متغیر هر مستقیم غیر و تقیممس

 
 عملکرد  -كارآفریني -محيطي عوامل ساختاري معادالت مدل. 5 شکل
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 برخوردار مناسبی برازش از مدل که گفت توانمی برازش کلی هایشاخص به توجه با
 کای نسبت ،اساس این بر. است 43/871 ،121 آزادی ةدرج با مدل اسکور کای مقدار. است

 حد در مدل برازش دهدمی نشان که است آمده دست به 07/3 مدل آزادی ةرجد به اسکور
 . است قبولی مورد

RMSEA 011/0= ; P-value= 000/0 ; GFI  030/0= ; CFI=   34/0  ; NFI= 3/0 ; NNFI  31/0 =  

 یمعنادار و مستقیم ثیرأت( مستقل متغیرهای) محیطی عوامل ،2 شکل و 2 جدول مطابق
 است رابطه منفی جهت توجه شایان ةنکت اما اند؛ داشته عمومی بخش در کارآفرینی بر( 22/0)

 کارآفرینی مشوق هست، نیز جامعه فرهنگ ۀگیرندبر در که ،خارجی محیط دهد می نشان که
 معنای به عملکرد بر( 20/0) مستقیم ثیرأت که است متغیری تنها کارآفرینی متغیر همچنین ؛نیست

 کارآفرینی مسیر از 0/ 314 میزان به مستقیم غیر ثیرأت محیطی عوامل. دارد شهروندان رضایت
 ،است کارانهمحافظه نوع از که ،خانواده و مدرسه تربیتی نظام. دندار عمومی بخش عملکرد بر

T-value شدند حذف مدل از و نداشتند معنادار. 
 

 بحث و گیرینتیجه
 بر محیطی عوامل تأثیر میزان بررسی و شناسایی دنبال به هشپژو این شد، بیان که طورهمان

 که هنگامی کرد ییدأت مطالعه نتایج .است (تهران شهرداری) عمومی بخش در کارآفرینی
 عمومی کارآفرینی باشند، داشته گیریجهت کارآفرینانه هایفعالیت راستای در محیطی عوامل

 بر مثبتی اثر ، (رسانه) رویت قابلیت که داد نشان پژوهش هاییافته. یابدمی ارتقا بیشتر
 به هارسانه ةوسیل هب سازمان هاینوآوری افشای و دادننشان. دارد عمومی بخش در کارآفرینی

. شودمی منجر فرصت پذیرش برای شارف و نوآورانه اقدامات به آن مسئوالن و سازمان تشویق
 محدود را مدیران بودنمرئی که داشت بیان که است (3382) رامامورتی ةیافت مخالف یافته این
 نتایج. تاس کارآفرینی ةتوسع مانع امر این و شودمی منجر محتاطانه رفتارهای به و سازدمی

 ؛دارد وجود مثبت ةرابط کارآفرینی و محیط از دریافتی رقابت بین که داد نشان پژوهش
 و نوآورانه تفکر به نیاز د،نکن دریافت محیط در را خارجی رقابت سازمان اگر بنابراین
( 3333) جونز و موریس یافته، این با همراستا. گیردنمی شکل هاآن در کارآفرینانه های فعالیت

 ندندامی عمومی بخش در کارآفرینی تحقق مانع را دولتی هایسازمان میان در رقابت نبود
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(Morris and jons,1999 .)بر پیشرفته فناوری که داد نشان همچنین پژوهش این 
 هاقابلیت توسعه و تحقیق بر کیدأت و جدید فناوری. دارد مثبت ثیرأت دولتی بخش در کارآفرینی

 پژوهش این نتایج. سازد می فراهم سازمان امور انجام یندافر برای جدیدی هایظرفیت و
 مبنی( ;Covin and Slevin,1991 Guth, and Ginsberg,1990) را قبل هایپژوهش های یافته

 ندشو می منجر کارآفرینی ةتوسع به توسعه و تحقیق بر کیدأت و پیشرفته تکنولوژی اینکه بر
 کارآفرینی بر منفی آثار قانونی محدودیت که داد نشان پژوهش هاییافته .کندمی حمایت

 هاسازمان( 333312:) مون نظر به. است عمومی بخش در کارآفرینی برای جدی مانعی و دارد
 تعهدات و هامسئولیت احتمال از فرار برای پذیر ریسک و نوآورانه رفتارهای و راهکارها با

 سیاسی مالحظات تقدم و سیاسی مداخالت معنای به ،سیاسی نفوذ. کنند می مخالفت قانونی
 را( 3733) رامامورتی پژوهش ةیافت امر این. است کارآفرینی روی پیش جدی مانع ،کارایی بر
 مانعی نفعانذی داشتننگهراضی برای مدتکوتاه هایطرح به توجه کرد بیان که کندمی ییدأت

 هاسازمان سایر سیاسی -اداری تحوالت و رفتار به توجه. است دولتی کارآفرینی برای جدی
 قاتتحقی در یافته این به. داشت خواهد پی در را سازمان در کارآفرینانه رفتارهای ةتوسع نیز

 .است نشده اشاره پیشین
 نشان هایافته .دارند کارآفرینی نیافتن یا فتنیا تحقق در مهمی نقش نیز فرهنگی هایویژگی

 رشد برای مساعدی چندان ةزمین و باالست مطالعه مورد ةجامع در تقدیرگرایی که داد
 تداوم و بروز مانع منفعالنه توکل و تسلیم هنگیفر ةروحی و گراییتقدیر. نیست کارآفرینی

 موانع از یکی را تقدیرگرایی( 3188) الوانی. است اجتماعی و فرهنگی حیات در پویا نیروهای
 ةرابط کارآفرینی و فردگرایی بین که داد نشان همچنین تحقیق نتایج. است دانسته کارآفرینی

 دارای که هاییفرهنگ داد نشان الوانی هاییافته پژوهش، این با همراستا. دارد وجود منفی
 دنسازنمی فراهم کارآفرینی زایش برای را مناسب ةزمین هستند، فردگرایی از باالیی سطح

 کارآفرینی بر منفی آثار یاطمینان بی از پرهیز و باال قدرت ةفاصل (.11: 3188 الوانی،)
 سطح و مراتبیسلسله قدرت ساختار و هستند موجود وضع حفظ دنبال به که جوامعی در. دارند

 و هایتون زعم به. یابدنمی رشد برای مجالی کارآفرینی ،دارند یاطمینان بی از پرهیز از یاالیب
 کارآفرینانه فعالیت ،دارند قدرت فاصلة از پایینی سطح که کشورهایی در ،(2002) دیگران

 و هایتون. نیستند هماهنگ یاطمینان بی از پرهیز ةزمین در هاییافته این وجود با. است بیشتر



3131 تابستان ،2 ۀشمار ،7 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                               202 

 در کارآفرینانه رفتار که رسیدند نتیجه این به (2000) پترسون و لی و(  2002) دیگران
 و آکس عکس رب ؛شودمی تسهیل هستند گریزی ابهام از پایینی سطح دارای که هایی فرهنگ
 ارتباط اشتغالیخود باالی سطح با گریزیابهام باالی سطح که کردند گزارش( 3334) دیگران

  .رددا
 عمومی بخش در کارآفرینی و مدتکوتاه زمانی افق بین که داد نشان تحقیق نتایج

 افق که هاییفرهنگ در داشت بیان( 3188) الوانی راستا، همین در. دارد وجود منفی ةرابط
(. 14) یابدنمی ریشه کارآفرینی ندارد، وجود مقصود به رسیدن برای صبر و مدتکوتاه زمانی
 وجود مثبت ةرابط عمومی بخش عملکرد و دولتی کارآفرینی بین که ادد نشان نتایج
 Kearney et) است سازگار دولتی بخش در پیشین تحقیقات ةیافت با پژوهش هاییافته. دارد

Moon, 1999 ,2007;.al .)بر شرکتی کارآفرینی که دادند نشان( 2007) همکاران و کیرنی 
 که رسید نتیجه این به نیز( 3333) مون. گذاردمی راث( وریبهره و توسعه) سازمان عملکرد

 نوآوری مشتری، رضایت) سازمان عملکرد بر( رفتاری و ایرویه) مدیریتی کارآفرینی
  .دارد مثبت تاثیر( بازار فعالیت تکنولوژیکی،

 
 کاربردی پیشنهادهای

 این. است یکارآفرین فرهنگ ترویج عمومی بخش در کارآفرینی ةتوسع برای اقدام ترینمهم
 و سطوح همة در و آموزشی -ترویجی -تشویقی هایبرنامه و هاسیاست قالب در باید هدف

 بخش دولت، همکاری از بستری در نظر مورد سازیفرهنگ. شود پیگیری اجتماعی هایالیه
 نظام دوش بر سازیفرهنگ بار اصلی بخش. گیردمی صورت رسانه و مدنی ةجامع خصوصی،

 فرهنگ تقویت در که است عواملی از یکی خانواده. است خانواده تربیتی نظام و آموزشی
 و خانواده بین متقابل کنش و ارتباط برقراری با بنابراین ؛دارد نقش آن استمرار و کارآفرینی

 فراهم را کارآفرینی فرهنگ پرورش و ایجاد برای مناسب بستر ضمنی صورت به توان می فرد
 و نوآوری جویی،رقابت ذهنیت القای و مدرسه در علیمت و تربیت ۀشیو سپس ؛ساخت
 سازمانی زندگی در بعدها که است خاصی رفتارهای گیریشکل برای مبنایی پذیری ریسک

 مفهوم تواندمی آموزشی سیستم و پرورشوآموزش وزارت طریق از دولت. کندمی پیدا نمود
 کارآفرینی ةتوسع مبحث همچنین کند؛ عرفیم اجتماعی و اقتصادی نظر از را کارآفرینی
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 در دارند کارآفرینی درک به تمایل که آموزانیدانش رایب دروس از یکی عنوان به تواند می
 ترتیب بدین ؛کنند ارزیابی را خود هایقابلیت بتوانند آموزان دانش تا شود گرفته نظر

. داشت خواهند بیشتری آمادگی خود کار شروع مانز در و شوند می ترآگاه آموزان دانش
 ندنبشناسا بهتر را کارآفرینی که است جمعی هایرسانه دوش بر سازیفرهنگ از دیگری بخش

 این بر افزون ؛ندنک معرفی جوان نسل ویژه هب و مردم عموم به را کارآفرینی موفق الگوهای و
 مقررات و قوانین دنکر کارآمد قوی، نونیاق و سیاسی حمایت مستلزم کارآفرینانه هایفعالیت

 نظام از زداییسیاست ،(باشند گرتسهیل عاملی بلکه نباشند، مانع عاملی تنهانه که ایگونه هب)
 به اقدام باید شهرداری سرانجام،. است سیاسی تا کارایی مالحظات به دادناولویت و اداری

 کند آنالین رسانیاطالع و رسانیخدمات یهاسیستم و نوین اداری هایتکنولوژی کارگیری هب
 را خدمت انتظار زمان ،کند حذف را ضروری غیر اداری مراحل ،بخشد سامان را امور یندافر تا

 کنار در که است این اهمیت حایز ةنکت. بخشد بهبود را شهروندان به پاسخگویی و دهد کاهش
 نشوند، دیده هم از مستقل عوامل این و باشد داشته وجود باید لهئمس به کالن نگاهی خرد، نگاه
 . گیرد قرار نظر مد کارآفرینی پدیدۀ وقوع برای هاآن توأمان وجود بلکه
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