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Abstract
Concept mapping of employee entrepreneurial behavior in government
organizations (Scientometric approach). Attention to entrepreneurship in
organization has become increasingly important in recent years. Most
researchers have been looking for why and how employee entrepreneurial
behavior develops and they acknowledge this is an effective factor in the
profitability of organizations. However, researches in this scope, especially in the
institutional context of Iran are scattered and limited. This research that has been
done with the scientometrics method and as well evaluation techniques and
content analysis of documents, intends to examine studies in this area and by
arranging research, provide a conceptual and integrated model by using content
analysis of documents. Statistical population of this research is all related
documentation provided in Scopus database which includes 1726 documents until
2019 and evaluation and illustration have been done with by using bibexcel and
VOSviewer. Based on the classification of all documents, Research on "Employee
Entrepreneurial Behavior" is divided into the three sections. Dimensions related
to individual factors include "Acquisitive and Inherent", dimensions related to
organizational factors include "Dynamics, Culture, Supporting, Learning" and
dimensions of the consequences include "Organizational entrepreneurship
development, improved performance". Finally, based on identified research gaps,
suggestions for future research are provided.
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Extended Abstract
1. Introduction

Various organizations in the public sector
have
addressed
the
issue
of
entrepreneurship
development
and
entrepreneurial approach for several
reasons, including resource constraints,
social issues, downsizing the government,
political
pressure,
organizational
competition,
the
moving
towards
accountable managers, inefficiency of
traditional methods of governmental
management,
national
and
local
development
programs,
rapid
environmental changes and maintenance
of efficient manpower (Morris, 2002).
Various studies have indicated that
many researches in recent years have
focused on entrepreneurial behavior and
behavioral approach in business creation
and
entrepreneurship
development
(Obschonka,
2017).
Leaders
and
entrepreneurs have always been looking
for innovation and value creation through
creativity and resource use (Akemi &
Christopher, 2017: 11).
Hence, this research analyzes the texts
and documents related to this field in the
Scopus database until 2019 using a
scientometric approach to identify the
existing research gap and provide a
classification of research in this field. Also,
in addition to presenting a conceptual and
integrated model, the present article tries
to pave the way for future research.

2. Methodology

This research is an applied research which
employs a scientometric method (co-word
analysis) and a combination of citation
analysis (scientometric) and content
analysis to analyze the literature based on
title, keywords and abstract.
194

The statistical population of this
research includes all the 1726 related
documents in Scopus database until 2019.
These documents have been evaluated in
Bibexcel and VOSviewer Software. Then,
using content analysis and referring to the
abstract and research results, they was
categorized and their discussions and
conclusions were addressed.

3. Findings

First, the most important words in the field
of
"entrepreneurial
behavior
in
government
organizations"
were
identified and in the next step, in the
Scopus citation database, the mentioned
field was searched for the following:
"entrepreneur* behavior*"
OR
"entrepreneur* government*"
OR
"entrepreneur*"
organization*"

AND

"government*

The number of the results obtained was
about 1726 documents until 2019. The
number of the documents published in the
world (2018), the ranking of the countries
with the most published documents in the
world (The United States, Britain and
Germany were at the top of this ranking,
and Asia, China and India were the next
most-published countries), the status and
amount of the published documents in
various subject areas ("Business and
Management") and the most frequently
used words among the published
documents
("entrepreneurship",
"entrepreneurial
behavior"
and
"innovation") were then mentioned.
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4. Conclusion

This research has provided a framework
for research on "employee entrepreneurial
behavior" to guide future research in the
right direction. For this purpose, applying
a scientometric method, the existing
research gap has been identified and using
content analysis, an integrated conceptual
model has been formed and suggestions
have been made for future research. Based
on the results, research in the field of
entrepreneurial behavior can be studied in
three ways. The first way is related to
individual factors, including "acquisition
and inherence". Accordingly, factors such
as "creativity, entrepreneurial alertness,
independence
seeking,
risk-taking,
success, gender and age" are among the
inherent factors and "entrepreneurial

attitude, mental norms and self-efficacy
beliefs" are among the acquired factors
that affect the entrepreneurial behavior.
The second way is related to
organizational
factors,
including
"dynamics,
culture,
support,
and
learning". In the present article and based
on the results of other studies, dynamism
in the organizations is the result of
networking, entrepreneurial environment
and dynamic industry.
The third way of research in this area is
related to the "consequences of
employees' entrepreneurial behavior",
which includes "the organizational
entrepreneurship
development
and
performance improvement."
Strategic
renewal and innovation is the result of
organizational entrepreneurship.
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چکیده
توجه به کارآفرینی در سازمان ها در سال های اخیر اهمیت فزاینده ای داشته است .غالب محققان

این حوزه به دنبال چرایی و چگونگی توسعه رفتارهای کارآفرینانه کارکنان بوده و اذعان دارند این

مقوله عامل مؤثری در سودآوری سازمانهاست .با این حال ،پژوهشها در این زمینه ،به خصوص
در بستر نهادی ایران ،پراکنده و محدود است .این تحقیق که با روش علم سنجی و با استفاده از

روش تحلیل استنادی ،تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است ،برآن است

تا مطالعات در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و با نظم دهی به تحقیقات به ارائه چارچوب
مفهومي و يكپارچه با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات بپردازد .جامعه آماری این تحقیق شامل

کلیه مستندات مرتبط ارائه شده در پایگاه دادهای اسکوپوس به تعداد  1726سند تا سال 2019

میالدی می باشد .که با استفاده از نرم افزار  bibexcleو  VOSviewerارزیابی و مصور سازی انجام

شده است .بر اساس خوشه بندی ها و تحلیل محتوایی مستندات ،تحقیقات در زمینه «رفتار
کارآفرینانه کارکنان» به سه بخش تقسیم بندی شده است .ابعاد مرتبط با عوامل فردی شامل

کلیدواژه ها:

کارآفرینی سازمانی،
رفتارکارآفرینانه ،پیامدهای

رفتارکارآفرینانه ،علم سنجی.

«عوامل اکتسابی و ذاتی» است و ابعاد مربوط به عوامل سازمانی شامل «پویایی ،فرهنگ ،حمایت،
یادگیری» و ابعاد مربوط به پیامدها شامل «توسعه کارآفرینی سازمانی ،بهبود عملکرد» بوده است.

نهایتا بر اساس خالء تحقیقاتی شناسایی شده ،پیشنهادات جهت تحقیقات آتی در زمینه سبک
رهبری ،یادگیری و یادگیری خارجی ،آموزش و توانمند سازی و حوزه های نوظهور مرتبط با رفتار

کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی ارائه شده است.

* نویسنده مسئول :غالمحسین حسینی نیا

آدرس :رئیس دانشکده  -دانشیار گروه کسب و کار جدید،

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 1مقدمه

برآن است تا ضمن شناسایی خالء های موجود در

سازمان های مختلف در بخش دولتی به دالیل زیادی

تحقیقات این حوزه ارائه نماید و با شناسایی شکاف

پرداخته اند؛ از جمله مهمترین این دالیل می توان به

يكپارچه؛ تصويری از پژوهش هاي انجام شده ارائه

سازی دولت ،فشار سیاسی ،رقابت سازمانی ،روند

ارائه نماید .بدین منظور در ادامه ،مبانی نظری

روش های سنتی مدیریت دولتی ،برنامه های توسعه

(متدولوژی) معرفی شده و در بخش بعد به تجزیه و
تحلیل نتایج پرداخته و نهایتا َ بحث و نتیجه گیری و

به مبحث توسعه کارآفرینی و رویکرد کارآفرینانه

این حوزه با تحلیل و بررسی متون ،دسته بندی از
تحقیقاتی موجود عالوه بر ارائه چارچوبی مفهومي و

محدودیت منابع ،مسائل اجتماعی ،روند کوچک

نموده و پیشنهاداتی نيز جهت انجام تحقیقات آتی

حرکت به سمت الزام پاسخگویی مدیران ،ناکارآمدی

پژوهش مرور میشود سپس روش انجام پژوهش

ملی و محلی ،تغییرات سریع محیطی و حفظ نیروی

انسانی

کارآمد،

اشاره

کرد

(.)Morris,2002

مطالعات گوناگون نشان داده است تعداد کثیری از
تحقیقات در طول سالهای اخیر بر رویکرد رفتاری
دراقدام و ایجاد کسب و کار و توسعه کارآفرینی

تمرکز کرده اند و رفتار کارآفرینانه هدف غالب این

پژوهش ها بوده است ) Obschonka,2017 .رهبران

و کارآفرینان همواره به دنبال نوآوری و خلق ارزش به

واسطه بکارگیری خالقیت و استفاده از منابع بوده
اند)Akemi&Christopher,2017:11) .

در مطالعات بسیاری ،تأثیر رفتار کارآفرینانه در

قصد و نیت کارآفرینی را نشان داده شده است.

) )Fuller,2018به عالوه این فرایند به چگونگی
درگیری افراد با مقوله کارآفرینی نیز مربوط می شود

( .)Kautonen et al,2015در يك فضاي كارآفرينانه،

اشـخاص بـه شناسـايي فرصت ها و بسيج منابع و

امكانات براي استفاده از اين فرصت ها مي پردازند،

از طرفی ،بررسي پيـشينه مطالعـات كـارآفريني نـشان

مـي دهـد كـه كارآفرينـان ويژگـي هـاي خاصی دارنــد)

 (Matviuk,2010:65رويكــردي كــه كــارآفريني را
براســاس ويژگي هاي كارآفريني تبيين مي كند به
رويكـرد شخـصيتي معـروف اسـت .رويكرد ويژگي هاي

شخصيتي براين فرضيه تأكيد مي كند كه كارآفرينان

پیشنهادات آتی ارائه می گردد.

 2مرور ادبیات
 2.1علم سنجی

علم سنجی عبارت است از دانش اندازه گیري علم؛
که همه روش ها و مدل هاي کمی مرتبط با تولید و

انتشار دانش و فناوري را شامل می شود.

(یزدانی )1393،هم رخدادی واژگان یکی از روش های
علم سنجی است که شامل تجزیه و تحلیل آماری از

مقاالت و مستندات منتشر شده بر اساس واژه های
کلیدی می باشد .این شیوه یکی از روش های تحلیل

محتواست .هم رخدادی کلید واژه ها میزان ارتباط

میان یک مجموعه مدارک را نشان می دهد و با

مقایسه نقشه های حاصل در بازه زمانی مشخص،
پویایی علم در زمینه مورد مطالعه معلوم می شود.

( ) Dhanavanth et al ,2018مهمترین نقشي كه

مطالعات علم سنجي برعهده دارند ،ترسيم روند
توسعه و گسترش علم در سطح ملي و فراتر از آن

در سطح بين المللي است.

 2.2رفتار کارآفرینانه کارکنان

ويژگي ها ،ديدگاه ها و ارزش هايي دارند كـه يـك

در ميان تمامي محققان مشهور اين حوزه ،همواره

ديگران متمـايز مـي كنـد.( Pavic &.

است .در اين بـين برخـي محققـان نظيـر گيـب و

نيـروي محـرك بـراي آنها فراهم كرده و آنها را از
) Kruzic,2010:216این تحقیق که با روش علم

موضوعات رفتار و قـصد بـا هـم مطـرح و بررسـي شـده

سنجی به بررسی متون و مستندات این حوزه ،در

بازه زمانی  2019-2002در پایگاه اسکوپوس پرداخته،
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ريچـي )1982(1و شاینر )2009(2بروز رفتارهاي

در بين همه مدل هاي رفتار كارآفرينانـه ،مدل

كارآفرينانه را يك پديده ذاتي دانسته اند كـه از بـدو
تولّـد در برخـي انـسان هـا وجود دارد .راچ و

اندازه گيري و تعيين ميزان رفتار كارآفرينانه را ميـسر

بررسـي كـرده شاخص هاي يك شخصيت كارآفرين

شده در بسياري از پژوهش هاي مـرتبط بـا رفتـار

فرس )2007(3ويژگي هـاي شخـصيتي كارآفرينـان را

پيـرس و همكـاران ( )1997بـه طـور كامل و دقيق،

مـي كنـد .ايـن مدل بـا داشتن يك ابزار سنجش تأييد

را استخراج كرده اند .دسته ديگـر پـژوهش هـا ،بـه

كارآفرينانـه ماننــد زامپاتــاكيس و ديگــران )2009(9و

پرداخته كه قابل تكرار و انتقـال اسـت و نـه يك

به استفاده از آن منبع معتبر و دقیق ترغیب

بررسي كارآفريني از منظر يك فعاليت و رفتار

متغير شخصيتي ذاتي .بدين ترتيب دسته ديگري از

پـژوهش هـا بـا رويكـرد رفتـاري بـه وجـود آمـد كـه بهتـر

و محكـم تـراز دسـته اول ،رويـداد كـارآفريني و بـروز

رفتـار كارآفرينانه را توجيه مي كند .اين دسته،

معموال مدل هاي قصد كارآفرينانه خوانده مي شوند
كه بحث هاي بسياري را برانگيخته است .مك ميالن

و كتز )1992(4و كروگر و كارزرود )1993(5معتقدند
كه اين مدل ها ،ابزار مناسبي براي توضيح رويداد
كارآفرينانه هستند .اما از نظر اجزن )1991(6و

شاینر( )2009قصد ،مفهومی می باشد که درست
قبل از بروز رفتار اتفاق مي افتد به طوري كه ،آن را

ديوگولــو و

كورگــان،)2009(10

محققان این پژوهش را

کرد(.نقابی و همکاران)1391،

طبق تعاریف فوق و در یک مفهوم گسترده و

عملیاتی ،می توان گفت رفتار کارآفرینانه در بین
کارکنان دولت شامل کلیه اعمالی است که در یک

سازمان دولتی ،اعضای سازمان انجام می دهند و با
اکتشاف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت های
کارآفرینی مرتبط می باشد و منجر به خلق ایده،

گسترش نوآوری و کارآفرینی سازمانی می گردد.

 2.3عوامل فردی مؤثر در بروز رفتار
کارآفرینانه کارکنان

بهترين متغير پيش بيني رفتار قاعده منـد مـي داننـد،

عوامل فردی و شخصیتی در بروز رفتارهای

قابليت پيش بيني زماني باشد .رفتار كارآفرينانه،

( )2019و جلیلوند و وستا( )2015عامل

بـه ويـژه زماني كه بروز رفتار ،بسيار محدود و بدون

کارآفرینانه موثر است .بر اساس تحقیقات بورون

براساس مدل هاي مطـرح قـصد ،نظيـر اجـزن (،)1991

جنسیت؛ و بر اساس نظر کوتنن )2015(12گائوک 13و

مطـرح شـده ،بـه طـوري كـه بـه عنـوان مثـال،

از عوامل بروز رفتار کارآفرینانه مطرح کرده اند.

به عمل (يك متغير درونفردي) مي توانند شـدت

رفتار های بداهه در سازمان است توسط

دهند .المپکین و دس )1996(7ومیلر )1983(8نوآوری،

هارتوگ و جانگ )2007(15رفتار کارآفرینانه کارکنان را

هیلدر11

شـاپيرو و سـوكول ( )1988به عنوان خروجي نهـايي

همکاران( )2018توفیق طلبی و استقالل طلبی را یکی

هنجارهـاي اجتماعي (يك متغير برونفردي) و اشتياق

ریسک پذیری نیز به عنوان عاملی که باعث بروز

قصد و بروز رفتار كارآفرينانه را تحت تأثير قرار

آدوماک )2018(14مطرح شده است .در این راستا

استقالل عمل ،بهره گیری از فرصت ها را ابعـاد رفتار

ترکیبی از خالقیت و ریسک پذیری دانسته

كارآفرينانه معرفی نمودند.

اند.سامبورسی)2003(16

Gibb & Ritchie
Scheiner
3
Rauch & Frese
4
MacMillan & Katz
5
Krueger & Carsrud
6
Ajzen
7
Lumpkin & Dess
8
Miller

هوشیاری

کارآفرینانه

Zampetakis et al.
Duygulu & Kurgun
11
Brownhilder
12
Kautonen
13
Gawke
14
Adomako
15
Jong & Hartog
16
Sambamurthy

1

9

2

10
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کارکنان را به عنوان عاملی موثر در کسب توسعه

رفتار کارآفرینانه کارکنان معرفی کرده است که

موجب کسب مزیت رقابتی در سازمان می شود.
تانگ( )2008باور به خودکارآمدی و کالولیکا()2011

هنجارهای ذهنی را به عنوان رفتارهای برنامه ریزی

شده درتوسعه رفتار کارآفرینانه مد نظر قرار داده
اند.

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و با روش
علم سنجی (تحلیل هم رخدادی و تحلیل هم واژگانی)

انجام شده است .در پژوهش حاضر ،ترکیبی از

تجزیه و تحلیل استنادی (علم سنجی) و تکنیک

تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل ادبیات بر اساس
عنوان ،کلمات کلیدی و چکیده استفاده شده است.

جامعه آماری این تحقیق ،مستندات ارائه شده

 2.4عوامل سازمانی مؤثر در بروز رفتار

در پایگاه داده ای اسکوپوس با تعداد  1726مدرک

طبق نظر صاحبنظران عوامل سازمانی نظیر محیط

باشدکه با استفاده از نرم افزار bibexcle

کارآفرینانه کارکنان

کارآفرینانه)2009

al,

سازی(2007

صنعت)(Jones,2019

et

(شامل مقاله ،کتاب و )...تا سال  2019میالدی می

.(Heavey

،شبکه

،(Walker,پویایی

سیستم

پاداش

) ،(Zampetakis,2009مدیریت و جو سازمانی

) ، (Hartog &Jong,2007توانمند سازی وآموزش

)(Van Dam,2010و اشتراک دانش (Omotosho

) &Anyigba,2019رفتارکارآفرینانه راتحت تأثیر
قرارداده و موجب بروز رفتارهای نوآورانه درسازمان

می گردد.

 2.5پیامد های رفتار کارآفرینانه

رفتارهای کارآفرینانه شرکت ها ،منافع اقتصادی

ایجاد کرده ،سود و عملکرد را بهبود میبخشد

( Antoncic & Hisrich, 2001; Zahra, 1995,

 )1996باعث ایجاد اشتغال و خلق ارزش در جامعه

می گردد )Zahra & Covin, 1995( .طبق نظر غالب
صاحبنظران رفتار کارآفرینانه کارکنان موجب توسعه
کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد سازمان ،کسب

مزیت رقابتی) ،) Kamalian et al,2011منافع
اقتصادی اجتماعی و نهایتا افزایش بهره وری Jason

) )et al,2017می گردد.

199

 3روش شناسی تحقیق

و VOSviewerارزیابی و مصور سازی انجام شده
است .بدین صورت که ابتدا کلیه مدارک استخراج

شدند و در گام بعد مجموعه مدارک استخراج شده

وارد نرمافزار  bibexcleشدند و با استفاده از این
نرم افزار بهینه سازی و غربال گری بر روی داده ها
صورت گرفت .سپس با ترسیم نقشه موضوعی این

حوزه به کمک نرم افزار  VOSviwerکار تجزیه و
تحلیل اطالعات به دست آمده از نقشه ها ،ساختار
ها و خوشه ها تشکیل شده و روابط آن ها انجام

شده است .بدین طریق خروجی هم واژگانی
استخراج شده است .در ادامه با روش تحلیل محتوا
و مراجعه به چکیده و نتایج پژوهش ها ،دسته بندی
تحقیقات صورت گرفته و به بحث و نتیجه گیری

پرداخته شد .پایایی پژوهش با تمرکز بر این که

چقدر نتایج پژوهش قابل تکرار توسط محققین

دیگر است ،از مستند سازی گام به گام مراحل
(مانند ارائه جداول کد گذاری) استفاده شده است.

برای سنجش روایی نیز که اشاره به میزان درستی
نتایج و تحلیل ها دارد ،با استفاده از روش چک

نمودن همکار به طوری که یک نفر خبره در موضوع

مورد نظر ،به صورت مستقل کد ها را بررسی و
سپس رفع موارد افتراق با بحث و استدالل استفاده

شده است(Yin,2015(.
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و نهایتا پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ارائه

شده است .مراحل انجام تحقیق در شکل ( )1نشان

داده شده است:

مرحله پنجم
نظام دهی،طبقه بندی
،شناسایی شکاف
تحقیقاتی و ارائه
پیشنهات جهت
تحقیقات آتی

مرحله چهام

مرحله سوم

مرحله دوم

دریافت مستندات و
خروجی نرم
افزار،تحلیل
محتوایی مستندات

بررسی مجدد و
انتقال داده ها به
نرم
افزارVOSViewer

غربالگری و ورود
به نرم افزار
Bibexcel

مرحله اول
انتخاب کلمات
کلیدی و سرچ در
پایگاه داده

شکل  1مراحل انجام تحقیق

 4یافته های تحقیق
در این بخش گامهای طی شده جهت انجام علم-

سنجی و ترسیم شبکههای همواژگانی و همکشوری

در رابطه با «رفتار کارآفرینانه در سازمانهای دولتی»
تشریح شده است .برای این منظور نیاز است که

مهمترین واژگان در این حوزه شناسایی شده و

تعداد نتایج حاصله در حدود  1726مدرک تا سال

 2019میالدی میباشد که از این پایگاه بازیابی شده
و در ادامه به تحلیل نتایج به دست آمده خواهیم

پرداخت.

تعداد مدارک منتشر شده دردنیا دراین حوزه و

روند آن درشکل زیرنشان داده شده است.

تحلیل مربوطه در این حوزه انجام شود .در گام اول

و در ابتدا در پایگاه استنادی  Scopusجستجوی

حوزه مذکور مطابق زیر انجام شده است:
"*"entrepreneur* behavior
OR
"*"entrepreneur* government
OR
*"government
"*organization

AND

"*"entrepreneur
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شکل  2تعداد و مدارک منتشرشده دردنیا درحوزه «توسعه رفتارکارآفرینانه درسازمان های دولتی »

نویسندگان این حوزه در دنیا ،با بیشترین تعداد

مدرک منتشر شده ( 13نویسنده برتر) در شکل زیر
نشان داده شده است.

شکل  3نو ی سندگان برتر در حوزه «توسعه رفتار کارآفر ی نانه در سازمان های دولت ی » در دن ی ا
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ایاالت متحده امریکا ،بریتانیا و آلمان در صدر این

رتبهبندی قرار دارند و از قاره آسیا نیز کشورهای چین
و هند در بین کشورهای برتر قرار دارند.

شکل  4کشورهای دارای بیشترین مدرک منتشر شده در جهان در حوزه «توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی »

وضعیت و میزان مدارک منتشر شده در حوزههای

است ،حوزه «کسب و کار و مدیریت» بیشترین

است .همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده

است.

موضوعی مختلف نیز در شکل زیر نشان داده شده

میزان مدارک را در این حوزه به خود اختصاص داده
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شکل  5وضع ی ت و م ی زان مدارک منتشر شده در زم ی نه های موضوع ی مختلف در حوزه «توسعه رفتار کارآفر ی نانه در
سازمان های دولت ی»

در ادامه و بهمنظور ترسیم ساختار این حوزه در دنیا،

رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی» چه میزان

«اسکوپوس» و با بهرهگیری از نرمافزار ،Bibexcel

"رفتار

در ابتدا با استفاده از خروجیهای حاصل از پایگاه

تحلیل واژگان مربوطه در مدارک انجام شده است.
در گام بعدی باید خروجی بهدست آمده از نرم افزار

 Bibexcelرا وارد نرم افزار  VOSViewerنماییم و

مشخص

است،

واژههای

"کارآفرینی"،

کارآفرینانه" و "نوآوری" چون دایرههای بزرگتری

دارند ،در واقع بیشترین تکرار را در میان مدارک
منتشر شده در این حوزه دارند .در اين نقشه هر

تحلیلهای مربوطه را انجام دهیم .اولین خروجی که

يك از رنگهاي بهكار رفته ،معرف يك خوشه

است .کوچک یا بزرگ بودن دایرهها در شکل زیر

واژگان موردنظر در  38خوشه دستهبندی شدهاند.

از این نرم افزار بهدست آمده است مطابق شکل زیر
نشاندهنده این موضوع است که در حوزه «توسعه

203

هر واژه تکرار شده است .همانطور که در این شکل

موضوعی ميباشد .همانطور که مشخص است
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شکل  6شبکه هم واژگان ی در حوزه «توسعه رفتار کارآفر ی نانه در سازمان های دولت ی»

با توجه به اینکه در این شکل مفاهیم زیادی به کار

(زوم) صورت گرفته است که جایگاه هر مفهوم و

شکل بهصورت شفافتر و مشخصتری قابل

صورت گیرد.

رفته است ( 685مفهوم) و جهت اینکه هر بخش از

مشاهده باشد در ادامه و در شکل زیر بزرگنمایی

ارتباطات آنها در شبکه حراتی به صورت خواناتری

شکل  7قسمت داغ و مرکز ی شبکه هم واژگان ی در حوزه «توسعه رفتار کارآفر ی نانه در سازمان های د ولت ی»
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وضعیت ارتباطات و همکاریهای بینالمللی میان

کشورها در زمینه «توسعه رفتار کارآفرینانه در

Journal of Executive Management

سازمانهای دولتی» نیز در شکل زیر نشان داده

شده است.

شکل  8همکاری های بین المللی کشورها در حوزه «توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی »

همانطور که در شکل باال مشخص است 87،کشور

دراین حوزه همکاری بینالمللی دارند.

براساس نتایج گزارش علم سنجی در ادامه با

روش تحلیل محتوای «عناوین ،کلمات کلیدی و

چکیده مستندات» ،تحقیقات در زمینه «توسعه

رفتار کارآفرینانه در سازمانهای دولتی» احصاء و در

205

سه بخش تقسیم بندی شده اند .بخش اول شامل

تحقیقات مرتبط با «عوامل فردی و ویژگی های

شخصیتی» و بخش دوم تحقیقات مرتبط با «عوامل
سازمانی» و بخش سوم

تحقیقات

مربوط به

«پیامدهای رفتارکارآفرینانه» در سازمان های دولتی

می باشند .نتایج این تقسیم بندی در جداول
زیرنشان داده شده است:
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جدول  1تحقیقات مربوط به عوامل فرد ی و و ی ژگ ی ها ی شخص ی ت ی در رفتار کارآفرینانه کارکنان
كد انتخابي

كد محوري

كد باز

پژوهش ها و نتايج

جنسیت در بروز و توسعه انواع رفتار های کارآفرینانه تأثیر گذار است.
)( Brownhilder,2019
)1جنسیت
جنسیت می تواند رفتار های کارآفرینانه را در سازمان تحت تأثیر قرار دهد.
)(Jalilvand,& Vosta,2015

سن در بروز و توسعه رفتار های کارآفرینانه تأثیر گذار است( Brownhilder .
)2019
)2سن
سن کارکنان در بروز رفتارهای کارآفرینانه موثر است) Kautonen,2015).

نیاز شدید به موفقیت عاملی است که موجب بروز رفتارهای کارآفرینانه در افراد
می شود) Gawke et al,2018).

پيشرانهاي عوامل فردی و

ویژگی های شخصیتی در رفتار
کارآفرینانه کارکنان

الف) عوامل
ذاتی

)3توفیق طلبی
تمایل به انجام کارها به بهترین شکل و تالش برای رسیدن به اوج موفقیت از
عواملی است که در بروز رفتارهای کارآفرینانه تأثیر گذار استOlakitan and .
))Ayobami,2011

)4استقالل
طلبی

استقالل طلبی افراد عاملی محرک در بروز رفتار های کارآفرینانه استGawke .
))et al,2018

ریسک پذیری و بروز رفتار های بداهه ،کارآفرینی در سازمان را شدت می بخشد.
)(Samuel Adomako,2018

)5خطر پذیری

لویز 1و همکاران ( )2017به نقش ریسک پذیری مدیران وکارکنان در توسعه رفتار
کارآفرینانه در سازمان تأکید کرده اند.

زولوتوی 2و همکاران( )2018عنوان می کنند مدیریت سازمان نقش موثری در
ریسک پذیری کارکنان جهت بروز رفتار دارد.

Luis
Zolotoy
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رفتار کارآفرینانه کارکنان ترکیبی از خالقیت و ریسک پذیری است.
)) Hartog&Jong,2007

به واسطه بکارگیری خالقیت ،رفتارهای کارآفرینانه در سازمان بروز می یابد.
))Akemi& Christopher,2017

)6خالقیت

رفتار کارآفرینانه کارکنان ترکیبی از خالقیت و ریسک پذیری است.
)) Hartog&Jong,2007

 27درصد نوآوري هاي سازمان اياالت متحده آمريكا و  39درصد كشـورهاي

پيشرفتة اقتصادي مربوط به كاركنان خالق در اين كشورها گزارش شده است.
))Borins,2000

هوشیاری ،رفتار فرد را به سمت رفتار کارآفرینانه برنامه ریزی شده و آغاز یک
)7هوشیاری
کارآفرینانه

کسب و کار به عنوان هدف هدایت می کند )Kruger,2000(.

هوشیاری کارآفرینانه کارکنان ،به عنوان عاملی موثر در کسب توسعه رفتار

کارآفرینانه کارکنان شناخته شده است که موجب مزیت رقابتی سازمان می
شود( Sambamurthy,2003(.

نگرش کارآفرینانه ،توانایی کارآفرینی را افزایش می دهد) Athayde, 2009).
 )1نگرش

کارآفرینانه

نگرش کارآفرینانه زیر بنای نیات و رفتار کارآفرینانه است
)(Shane, S., & Venkataraman,2000

چگونگی تفاوت های شناختی و ذهنی بین افراد به آنها اجازه می دهد در مقایسه

ب) عوامل

با دیگران تصویر دقیق تری از واقعیت بدست آورند و این امر رفتار کارآفرینانه را

اکتسابی

تحت تأثیر قرار می دهد.

() McMullen;2006

)2هنجارهای
ذهنی

هنجارهای ذهنی به عنوان رفتارهای برنامه ریزی شده رفتار کارآفرینانه را تحت
تأثیر قرار می دهد) Iakovleva,2011).

 )3باور به

خودکارآمدی

207

باور به خودکارآمدی در کارکنان ،موجب بروز رفتار کارآفرینانه افراد می
گردد)Tang,2008(.
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اگر فرد درك مناسبي از احساسات شخصـي خـود و توانمندی هایش داشته باشد
بیشتر رفتارهای کارآفرینانه بروز می دهد.
)( Wong & Law,2002

دسته دوم مربوط به تحقیقات مرتبط با «عوامل

سازمانی در رفتار کارآفرینانه کارکنان» است .نتایج

این دسته بندی در جدول ( )2نشان داده شده است:

جدول  2تحقیقات مربوط به عوامل سازمانی در رفتار کارآفرینانه کارکنان
كد انتخابي

كد محوري

كد باز

پژوهش ها و نتايج
شبکههای (درونی و بیرونی) سازمان در فراهمسازی ایدههای باکیفیت و نوآورانه و
كسب و كار درون سازماني تأثیر دارند
))Husted & Vintergaard, 2004

)1شبکه سازی

رفتـار شـبكه سـازي نقـش بـارزي در ايجاد شبكه ها دارد.
)(Dougherty& Forret , 2001

رفتار شبكه سازي افراد و به دسـت آوردن موقعيـت در سلـسله مراتـب سـازماني در
بروز رفتارهای کارآفرینانه موثر است(Walker, 2007( .

پروراندن شبكه سازي در كاركنان برتوسعه کارآفرینی و افزايش عملكـرد موثر است.
پيشرانهاي مرتبط
با عوامل سازمانی

))Thompson,2005

الف)پویایی

جامعيت در تصميم گيري و پويايي محيط بر روي كارآفريني سازماني تأثير مثبتي
دارد.(Heavey et al, 2009) .

)2محیط

کارآفرینانه و پویا

طبقه بندي محيطي و مشخص نمودن عواملي مثل محيط پويا ،محيط خصومت و

رقيب ،محيط پذیرا و محيط ايستا بر كارآفريني سازماني و عملكرد مالي تاثير مثبتي
دارد)Zahra,1993) .

ایجاد محیط کاری نوآورانه و پویا موجب تقویت رفتار کارآفرینانه می شود.
))Kamalian et al,2011
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جونز 1و همکاران( )2019اذعان دارند پویایی صنعت ارتباط متقابل با رفتار کارآفرینانه
کارکنان دارد.

)3صنعت پویا
صنعت در شکل گیری رفتار کارآفرینانه کارکنان تأثیر گذار است.
)(Spencer and Gomez,2004

رفتارهای اثرسازی بر نوآوری و عملكرد کسب وکارهای درون سازمانی وکارآفرینانه
نقش دارد)(Futterer et al, 2018

 )1رفتار اثر ساز

ب) فرهنگ

رفتار اثر ساز و علیت ،کارآفرینی سازمانی را تحت
تأثیرقرارمیدهد(Sarasvathy,2001).

رفتار اثرساز منطق امیدوار کننده رفتاری برای دستیابی به نوآوری سازمانی و بروز

سازمانی

رفتار کارآفرینانه هستند .
)( Fisher, 2012

 )2فرهنگ

فرهنگ سازمانی از عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی درون سازمانی است.
)( Zahra, 1991

سازمانی

کارآفرینانه

فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در شکل گیری رفتار کارآفرینانه کارکنان موثر است.
(Hisrich and peters,2002
زولوتوی 2و همکاران( )2018اذعان دارند ،رفتار های تشویق آمیز مدیریت عالی ،در
شکل گیری رفتار کارآفرینانه در کارکنان موثر است.

نقش رهبر ونفوذ رهبري می تواند کارکنان را در راستاي رفتارهای کارآفرینانه و اقدام
ج) حمایت
سازمانی و مشوق
ها

 )1مدیریت

و جو سازمانی

نوآورانه تحریک کند.

)(Hartog &Jong,2007

شیوه مدیریت موجب ارتقاء نوآوری و توسعه رفتار های کارآفرینانه در سازمان
میگردد))Ito K, 2016

Jones
Zolotoy
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مهارت های مدیریتی در شکل گیری رفتار کارآفرینانه کارکنان موثر است.
)(Hisrich and peters,2002

مدیران با افزایش پاداش های مالی (سود سهام) رفتارهای کارآفرینی را توسعه
میدهند ).)Jones et al, 2019

تشويق و ترغيب كاركنان باعث بروز رفتارهايي از قبيل نـوآوري ،مشـاركت،

)2سیستم
پاداش

سـازماندهي وظـايف روزانه و تجاري كردن محصوالت و خدمات جديد می گردد.
)(Zampetakis,2009

رهبری میبایست پاداشهایی برای رفتار کارآفرینانه به منظور تقویت کارآفرینی
سازمانی تخصیص دهد.
)(Hough, J., & Scheepers,2008

توجه رهبران در آموزش و انتخاب افراد تناسب شخص را در شغل افزایش داده و
عملکرد کارآفرینی را در سازمان ارتقاء می دهد) Tenzer, Yang,2019) .

توانمندی منابع انسانی در شکل گیری رفتار کارآفرینانه کارکنان تأثیر گذار است.
 )1توانمند سازی

))Recklies,2001

کارکنان

توانمندسازی کارکنان و کارآفرینی سازمانی ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند.
))Moghaddas et al,2019

انتقال دانش و ادغام دانش به ترتیب بیشترین امتیاز را در توسعه و بروز کارآفرینی
در سازمان داشته اند.

))Rouniasi et al,2013

د)یادگیری
سازمانی

 )2اشتراک
دانش

اشتراک و استفاده از دانش در جهت کسب مزیت رقابتی و توسعه رفتارهای
کارآفرینانه در جهت افزایش کارآفرینی سازمانی موثر است(Omotosho .
)&Anyigba,2019

)3آموزش

کارآفرینانه

توانایی یادگیری سازمانی و آموزش کارآفرینانه ،در توسعه و بروز کارآفرینی در
سازمان تأثیر داشته اند.
))Rouniasi et al,2013
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هـر چقـدرآموزش مهـارت اجتمـاعي و ارتبـاطي بـين كاركنان افزايش يابد ،اين امر به
نوبة خود بر رفتار كارآفرينانة كاركنان اثر مثبت خواهد گذاشـت(Wolff & .
)Moser,2006

آموزش های سارمانی رفتار کارآفرینانه را تحت تاثیر قرار می دهد.
)( Van Dam,2010

دسته سوم مربوط به تحقیقات مرتبط با «پیامدهای
رفتار کارآفرینانه کارکنان» است .نتایج این دسته

بندی در جدول ()3نشان داده شده است:

جدول  3تحقیقات مربوط به «پیامدهای رفتار کارآفرینانه کارکنان »
كد انتخابي

كد محوري

پیامدهای رفتار

الف)

کارکنان

سازمانی

كد باز

پژوهش ها و نتايج

نوسازی استراتژیک واسطه ی بین عملکرد اقتصادی و عملکرد مالی شرکت است که تا حدی
زیادی کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد)Shu C et al,2019) .

)1نوسازی

استراتژیک
تغییر در ساختار و ماموریت سازمان و توسعه رفتار کارآفرینانه در کارکنان موجب نوسازی
استراتژیک و تقویت کارآفرینی سازمانی می گردد.

کارآفرینانه

))Heinonen&Korvela 2005

کارآفرینی

رفتار کارآفرینانه بر عملكرد کسب و کارهای درون سازمانی نقش دارد و آن را تقویت می
 )2کارآفرینی

کند(Futterer et al, 2018).

درون سازمانی
روحیه و رفتار کارآفرینانه موجب توسعه کارآفرینی درون سازمانی می شود(Bart,2006).

)3نوآوری
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نوآوری از دو عنصر اصلی داخلی و خارجی نشأت می گیرد .عنصر داخلی شامل سه عنصر تشکیل
دهنده است :دانش  ،نگرش و تخیل .عنصر بیرونی همچنین شامل سه عنصر تشکیل دهنده

است :فرهنگ  ،منابع و زیست بوم .در حالی که عنصر بیرونی مربوط به دنیای بیرونی و محیط
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فرد است ،عناصر داخلی آن به خود فرد مربوط می شود .لیکن آنچه اهمیت دارد تأثیر گذاری این
عوامل بر کارآفرینی سازمانی می باشد.
)(Mazouz,et al ,2019

رفتار کارآفرینانه جستجوي آگاهانه و دقیق براي تغییر نوآورانه است( Zhao, 2005).

تشویق و دادن استقالل به واسطه توسعه رفتارهای کارآفرینانه عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر
قرار می دهد(Yang,2012).

 )1افزایش
بهره وری

فعالیت های کارآفرینانه درون سازمانی یک کارمند ،تأثیر مثبتی بر نتایج سازمانی و عملکرد
سازمان دارد)Jason et al,2017) .

رویکرد کارآفرینانه ،سازمان ها را مجهز به قابلیت هایی می کند که سبب ارتقای کارآمدی میگردد
)(Zampetakis,2009

ب) بهبود

پیوند رفتار کارآفرینانه ،نوآوری و رهبری بستری برای بقای سازمانی فراهم می کندMazouz ( .

عملکرد

)et al 2019

 )2مزیت
رقابتی پایدار
یک رویکرد کارآفرینانه ارزش جدیدي را براي ذي نفعان مختلف ایجاد می کنند که موجب مزیت
رقابتی پایدار می شود)) Kamalian et al,2011

رفتارهای کارآفرینانه شرکت ها ،منافع اقتصادی ایجاد کرده و سود و عملکرد را بهبود میبخشد
)(Antoncic & Hisrich, 2001; Zahra, 1995, 1996
 )3منافع

اقتصادی و
اجتماعی

باعث ایجاد اشتغال و خلق ارزش در جامعه می گردد ((Zahra & Covin, 1995
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خالقیت ،رفتارهای کارآفرینانه در سازمان بروز و

 5بحث و نتیجه گیری
این پژوهش چارچوبی برای تحقیقات در زمینه

«رفتار کارآفرینانه کارکنان» ایجاد نموده است تا

بتواند مسیر تحقیقات آتی را در جهت درست

هدایت کند .بدین منظور با روش علم سنجی ضمن
شناسایی خالء تحقیقات موجود و تحلیل محتوایی

مستندات به ارائه چارچوبی يكپارچه و مفهومی

پرداخته و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه
نموده است .بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات

انجام شده ،تحقیقات حوزه رفتار کارآفرینانه در سه
مسیر قابل مطالعه و بررسی است .مسیر اول

مربوط به تحقیقات مرتبط با عوامل فردی است ،که

شامل «عوامل ذاتی و اکتسابی» است .بر این اساس
عواملی چون (خالقیت ،هوشیاری ،استقالل ،خطر
پذیری ،توفیق طلبی ،جنسیت و سن) جزء عوامل

ظهور می یابد.

البته از نقش هوشیاری افراد نیز نمی توان غافل

شد .هوشیاری رفتار فرد را به سمت رفتار کارآفرینانه
برنامه ریزی شده و آغاز کارآفرینی به عنوان یک

هدف هدایت می کند  )Kruger,2000(.به عالوه
نگرش کارآفرینانه موجب افزایش توانایی کارآفرینانه

می شود )Athayde, 2009) .همچنین باور به
خودکارآمدی

در

کارکنان

موجب

بروز

رفتار

کارآفرینانه افراد است )Tang,2008( .همانطور که

اشاره شد؛ چگونگی تفاوت های فردی (شناختی و
ذهنی) بین افراد به آنها اجازه می دهد در مقایسه با

دیگران تصویر دقیقتری از واقعیت بدست آورند و

این امر رفتار کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار می دهد.

( )McMullen;2006

ذاتی و (نگرش کارآفرینانه ،هنجارهای ذهنی و باور

مسیر دوم تحقیقات در زمینه رفتار کارآفرینانه

بروز رفتار کارآفرینانه موثر بوده اند .در این راستا

«پویایی ،فرهنگ ،حمایت و یادگیری» است .در این

به خود کارآمدی) جزء عوامل اکتسابی هستند که در

کارکنان مربوط به «عوامل سازمانی» است که شامل

برون هیلدر )2019( 1اذعان دارد «سن و جنسیت» از

پژوهش و بر اساس نتایج تحقیقات؛ پویایی در

کاوک  )2018(2نیز توفیق طلبی و استقالل را جزء

صنعت پویا) میباشد .شبکه سازی و شبکههای

رفتار کارآفرینانه کارکنان مؤثر شناخته شده اند .یکی

باکیفیت و نوآورانه و كسب و كار درون سازماني

ساموئل3

جامعيت در تصميم گيري و پويايي محيط نیز بر

عوامل تأثیر گذار در بروز رفتار کارآفرینانه بوده اند.

سازمان حاصل (شبکه سازی ،محیط کارآفرینانه و

ویژگی های ذاتی کارکنان دانسته است که در بروز

(درونی و بیرونی) سازمانی در فراهمسازی ایدههای

از کلیدی ترین ویژگی ها برای کارآفرینان و کارآفرینان

سازمانی ریسک پذیری است .در این راستا

( )2018عقیده دارد ،ریسک پذیری و بروز رفتارهای
بداهه ،کارآفرینی در سازمان را شدت میبخشد.

كارآفريني سازماني تأثير مثبتي داشته است.

( .)Heavey et al, 2009به عالوه ،جونز

لویز و همکاران ( )2017نیز به نقش ریسک

پذیری مدیران وکارکنان در توسعه رفتار کارآفرینانه
در سازمان تأکید کرده اند .همچنین زولوتوی

مؤثر هستند) Husted &) Vintergaard, 2004.

و

همکاران( )2019نیز اذعان داشته اند پویایی صنعت
ارتباط متقابل با رفتار کارآفرینانه کارکنان دارد.

و

نتایج تحقیقات نشان داده است؛ یکی دیگر از

نقش مؤثری در ریسک پذیری کارکنان جهت بروز

تحت تأثیر قرار می دهد؛ فرهنگ سازمانی

همکاران( )2018نیز عنوان می کنند مدیریت سازمان

عوامل سازمانی که به شدت رفتار کارآفرینانه را

رفتار کارآفرینانه داشته و به واسطه بکارگیری

کارآفرینانه (  )Zahra, 1991و رفتار اثر سازی است.

رفتارهای اثرسازی بر رفتار کارآفرینانه کارکنان تأثیر

گذاشته و نوآوری و عملكرد کسب و کارهای درون
Brownhilder
Gawke
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1

Samuel

2
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سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهدFutterer et ( .

تأثیر قرار می دهد )Shu C et al,2019) .رفتار

 )al, 2018همچنین شیوه مدیریت موجب ارتقاء

کارآفرینانه در عملكرد کسب و کارهای درون

میگردد )Ito K, 2016).زولوتوی و همکاران()2018

کند )Futterer et al, 2018(.همان طور که از نتایج

نوآوری و توسعه رفتار های کارآفرینانه در سازمان

سازمانی نقش داشته و آن را تقویت می

اذعان دارند ،رفتار های تشویق آمیز مدیریت عالی،

پژوهش نشان می دهد؛ غالب تحقیقات در این

است و مدیران با افزایش پاداش های مالی رفتارهای

در راستای توسعه کارآفرینی سازمانی پرداخته اند.

در شکل گیری رفتار کارآفرینانه در کارکنان مؤثر

حوزه ،به نقش مؤثر توسعه رفتار کارآفرینانه کارکنان

کارآفرینانه را توسعه میدهند)Jones et al, 2019(.

بر این اساس فعالیت های کارآفرینانه درون

شخص را در شغل افزایش داده و علمکرد کارآفرینی

عملکرد سازمان داشته و منافع اقتصادی زیادی برای

رهبران با آموزش و انتخاب افراد مناسب ،تناسب
را

در

سازمان

ارتقاء

می

دهد.

Tenzer,

) )Yang,2019توانمندسازی کارکنان و کارآفرینی

سازمانی

ارتباط

مستقیم

با

یکدیگر

دارند) )Moghaddas et al,2019و اشتراک و
استفاده از دانش در جهت کسب مزیت رقابتی و

توسعه رفتارهای کارآفرینانه در جهت افزایش
کارآفرینی سازمانی مؤثر استOmotosho ( .

سازمانی یک فرد تأثیر مثبتی بر نتایج سازمانی و
سازمان و جامعه ایجاد میکند ( & Antoncic
& Hisrich, 2001; Zahra, 1995, 1996; Zahra
 )Covin, 1995همچنین باعث توسعه اشتغال و

خلق ارزش در جامعه می گردد)Jason et al,2017) .

به عالوه پیوند رفتار کارآفرینانه ،نوآوری و رهبری

بستری برای بقای سازمانی فراهم می آورد.

()Mazouz et al 2019

 )&Anyigba,2019بر اساس تحقیق رانیاسی 1و

عوامل متعددی وجود دارد که بر ظهور رفتار های

کارآفرینانه ،انتقال دانش و ادغام دانش به ترتیب

صورت گرفته مشخص شده است در ادبیات

سازمان داشته اند.

تحقیقاتی در این زمینه مشهود است لذا در این

همکاران( )2013قابلیت یادگیری سازمانی ،آموزش

کارآفرینانه کارکنان مؤثر است .با توجه به مطالعات

بیشترین امتیاز را در توسعه و بروز کارآفرینی در

مربوطه ،به این مورد توجه کافی نشده و خالء

مسیر سوم تحقیقات در این حوزه مربوط به

تحقیق که با روش علم سنجی و به صورت آمیخته

«پیامد های رفتار کارآفرینانه کارکنان» است که
شامل «توسعه کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد»

می باشد( .نوسازی استراتژیک ،توسعه کسب و کار

درون سازمانی و نوآوری) حاصل کارآفرینی سازمانی

است .نوسازی استراتژیک واسطه بین عملکرد
اقتصادی و عملکرد مالی شرکت است که تا حدی

(کمی –کیفی) انجام شده است نظام دهی به
تحقیقات پیشین صورت گرفته وچارچوبی مفهومی

ارائه گردیده است و بر این اساس جهت تعیین

مسیر پژوهش های آتی توسعه رفتار کارآفرینانه

کارکنان پیشنهاداتی ارائه شده است .چارچوب

مفهومی تحقیق در شکل ( )10نشان داده شده است.

زیادی کارآفرینی سازمان و عملکرد شرکت را تحت

Rouniasi

1
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شکل  9چارچوب مفهومی تحقیق

این موضوع یک حوزه جذاب برای تحقیقات

 6پیشنهاد ات جهت تحقیقات

آتی در توسعه رفتار کارآفرینانه کارکنان

آتی

است.

 -1سبک رهبری و مدیریت در سازمان می

 -3بر اساس تحقیق کوین 1و همکاران()2019

تواند به عنوان یک مشوق و یا یک بازدارنده

پیشنهاد می شود نحوه خلق،کسب و

عمل کند .پیشنهاد میشود تحقیقات

مطالعه قرار بگیرد.

در راستای توسعه رفتار کارآفرینانه کارکنان

گسترده تر در راستای انتخاب سبک رهبری

مناسب با توجه به صنعت و اکوسیستم
کسب و کارها انجام شود.

 -2تغییرات پرشتاب محیطی ،دنیای کسب و

کار را تحت تأثیر قرار داده است .عواملی

چون دیجیتالی شدن ،اقتصاد اشتراکی،
همکاری های بین المللی ،اشتراک دانش و
همکاری های نوآورانه؛ فرصت های زیادی را

برای سازمان ها ایجاد نموده است.

تحقیقات اندکی در این حوزه وجود دارد و

Covin
Cirilloa
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1

توسعه دانش در صنایع مختلف مورد

-4

بر اساس تحقیق (سریلوآ )2019،2یکی از

منابع مهم یادگیری ،یادگیری خارجی است.

پیشنهاد می شود مکانیسم های زیربنایی

دانش و اهمیت آن ها برای یادگیری خارجی

در محیط های فناور مورد بررسی قرار بگیرد.
 -5توانمند سازی سازمانی جهت بهبود
همکاری

کارکنان3

در

جهت

توسعه

کارآفرینی سازمانی موضوعی است که

مدیران عالی ،میانی و عملیاتی می بایست

مد نظر قرار دهند .لذا پیشنهاد می شود در
improvement of employees’ cooperation

2
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انواع توانمندسازی کارآفرینانه کارکنان و

.مدیران مد نظر قرار بگیرد

تحقیقات آتی نحوه توانمند سازی در

سطوح مختلف و ابزارهای الزم در جهت

فهرست منابع
، رحیمی موقر. سحرناز، نجات. کامران،یزدانی

 رضوانی،یوسفی محسن، زعفریان رضا،نقابی سعید

، مروری بر مفاهیم:)" علم سنجی1393(

:سازی در رفتار کارآفرینانه (مطالعه موردی

 مالحت، خلیلی. لیال، قالیچی.آفرین
کاربردها و شاخص ها" مجله تخصصی

شرکت های مستقر در پارک های علم و
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