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Abstract 

Today, oil is a strategic commodity in the world that, in addition to focusing 

on development, makes industrial capacities more active or creates new 

capacities and industries. Considering the importance of intrapreneurship in 

the oil and gas drilling industry, the present study was conducted with the 

aim of interpretive structural modeling of intrapreneurship in the oil and gas 

drilling industry. This study was conducted by mixed research method with 

the help of interviews and questionnaires and by content analysis and 

interpretive structural modeling (ISM) methods. The statistical population in 

the qualitative section includes academic experts, senior and middle 

managers of the Northern Drilling Company. In this study, purposive 

sampling method was used to select experts and the selection of experts was 

continued until the theoretical saturation was reached. According to this 

issue, 12 people were selected as a statistical sample. The statistical 

population in the quantitative part is the employees of the Northern Drilling 

Company, and by available sampling, 30 people were selected as the 

statistical sample. According to the results of the quality section, finally 5 

dimensions, 14 main components and 119 sub-components intrapreneurship 

were identified in North Drilling Company. The results of the quantitative 

section also showed that the social dimension affects other identified 

dimensions of intrapreneurship. The managerial dimension is a dependent 

and influential variable, and among these, the economic dimension, the 

political dimension and the electronic dimension act as link variables. 
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در  یسازمان ینیکارآفر یریتفس یساختار سازیمدل

 نفت و گاز یصنعت حفار
 

 3مقدمزمانی افسانه ـ2نسبمنیژه حقیقی ـ1زادهسیروس طهماسبی

 

 چکیده
امروزه نفت کاالیی راهبردی در جهان است که گذشته از محوریت در امر توسعه، 

و صنایع جدید  هاظرفیتصنعتی و یا ایجاد  هایظرفیتشدن  ترفعالموجب 

با توجه به اهمیت کارآفرینی سازمانی در صنعت حفاری نفت و گاز، شود. می

در  یسازمان ینیکارآفر یریتفس یساختار یسازمدل باهدفپژوهش حاضر 

به  انجام شد. این مطالعه توسط روش تحقیق آمیخته و نفت و گاز یصنعت حفار

 سازیمدلهای تحلیل محتوا و کمک ابزار مصاحبه و پرسشنامه و توسط روش

آماری در بخش کیفی شامل  جامعۀ( انجام گردید. ISMساختاری تفسیری )

. در این هستندخبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و میانی شرکت حفاری شمال 

و انتخاب  شده استفادهگیری هدفمند برای انتخاب خبرگان مطالعه از روش نمونه

 12خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با توجه به این موضوع، تعداد 

، کارکنان کمّیآماری در بخش  جامعۀنمونه آماری انتخاب شدند.  عنوانبهنفر 

 عنوانبهنفر  30گیری در دسترس، باشند که توسط نمونهشرکت حفاری شمال می

 ۀمؤلف 14بعد،  5 یتدرنهاا نتایج بخش کیفی، آماری انتخاب شدند. مطابق ب نمونۀ

فرعی برای کارآفرینی سازمانی در شرکت حفاری شمال  مؤلفۀ 119اصلی و 

بعد اجتماعی بر سایر ابعاد  ی نشان داد کهشناسایی شدند. همچنین نتایج بخش کمّ

است. بعد مدیریتی متغیر وابسته و  تأثیرگذارکارآفرینی سازمانی  شدهشناسایی
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است و در این میان، بعد اقتصادی، بعد سیاسی و بعد الکترونیکی  تأثیرپذیر

 کنند.متغیرهای پیوندی عمل می عنوانبه

ساختاری  سازیمدل کارآفرینی سازمانی، صنعت حفاری نفت و گاز،واژگان کلیدی: 
 تفسیری

 

 مقدمه

و مشکالت پیش روی  مسائلها، ها فائق آمدن بر محدودیتتمام دولت امروزه دغدغۀ

های اولیه سرمایه تأمین طریق ازها و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آن وکارهاکسب

هر جامعه متضمن سالمت  وکارکسب چراکه، هستو ایجاد بازار عرضه و فروش مناسب 

و بقای آن، رشد اقتصادی و درنهایت قدرت و بالندگی کشور مربوط به آن محسوب 

عنوان کلید حل مشکل کارآفرینی به ها به مقولۀعنایت به توجه دولت گردد. بامی

، کنندگیتسهیلسازی بدنه خود و ایفای نقش بیکاری، اهدافی چون سعی در کوچک

، 1شومپیترژوزف ( از دیدگاه Benedikter(2011 ,شود.رتی دنبال میگذاری و نظاقانون

عوامل جدید، رشد اقتصادی ایجاد ی است که با ایجاد ترکیبی از فرایندکارآفرینی 

اقتصادی در نظر  آفرینی یکی از نیروهای محرک توسعۀکند بر اساس این دیدگاه، کارمی

 (Acs & Audretsch, 2017)شود.گرفته می

سازمان و  برای هر سازمان ضروری است و توسعۀبر این اساس، کارآفرینی  

 ،یاستراتژ در شیگرا رییتغ گونهاین درواقعاقتصادی را به همراه دارد.  توسعۀ درنهایت

 به نسبت یاعتمادیب حس جادیا د،یجد یرقبا عیسر شیافزا ازین سه به پاسخ در

 و هاسازمان از یکار یروهاین نیبهتر یخروج و هاسازمان در یسنت تیریمد یهاوهیش

 ینیکارآفر. است دهیگرد لیتحم هاسازمان بر که است مستقل کارآفرینی به هاآن اقدام

 یبقا حفظ یاستراتژ کی عنوانبه ،یعموم و یدولت ،یخصوص بخش دو هر در یسازمان

 کی ،یسازمان ینیکارآفر نیبنابرا ؛است آن رشد و باالتر عملکرد به لین و سازمان

 و یابیارز ،یاستراتژ نیا درست یاجرا نیتضم یبرا و است عملکرد تیریمد یاستراتژ

 و یانهیزم عوامل تیریمد با دیبا نیکارآفر یهاسازمان. است الزم مداوم بازخور

 یاجرا از پس و آورند فراهم را کارآفرینی رفتار رشد یبرا الزم طیشرا ،یساختار

 وجود باور نیا( همچنین 1394)سلطانی،  .ندینما یابیارز را جینتا ،ینیکارآفر یهاطرح

 را یاگسترده و عیوس فیط موجود، سازمان کی در نانهیکارآفر یهاتیفعال که دارد

                                                           
1  . Joseph Schumpeter 
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 و یگذارقدم و بوده خطیر اریبس یامر آن یمتعال درجات به لین که شودیم شامل

 عملکرد بر میمستق یاثرگذار موجب ف،یط نیا یباال مدارج سویبه مثبت حرکت

 از یاریبس که ییجا تا (1398 شقاقی و همکاران،).شودیم آن محسوس بهبود و سازمان

 لین یبرا سازمان یراهبرد یکردهایرو از یکی عنوانبه را یسازمان ینیکارآفر ،هاسازمان

 نیا انتخاب اما ؛کنندیم انتخاب ر،یچشمگ یهاتیموفق به یابیدست و باال عملکرد به

 با و کرده یابیارز را آن جینتا بتوان که است اثربخش سازمان یبرا یزمان کردیرو

 (1399 امیدیان و همکاران،) .نمود نیتأم را یسازمان هایهدف ح،یصح تیریمد

 دیجد دانش کشف قیطر از یریادگی در سازمان کی ییتوانا بر یسازمان ینیکارآفر
 سالح کی به شدنتبدیل حال در سرعتبه و است یمبتن موجود دانش از یریگبهره و

)فراهانی و .است یبزرگ هایسازمان ویژهبه هاسازمان از یاریبس یبرا یانتخاب
 یهامهارت و تیهنذ جادیا یبرا است یتالش نیهمچن یسازمان ینیکارآفر (1396کشاورز،

 یهاتیفعال و یفرهنگ درون به هاتیذهن و هایژگیو نیا ساختن وارد البته و نانهیکارآفر

 بخش (Martin et al., 2019) .ستین مستثنا قاعده نیا از زین یدولت بخش و سازمان
 یاجرا یاصل یابزارها از و توسعه و رشد یاصل یبسترها از کشور کی یادار نظام و یدولت
 مشکالت بخش نیا یمدآناکار نیبنابرا و شودیم محسوب هادولت فیوظا و هاتیفعال

 که یفیوظا ۀطیح (1395 رجبی،)پور.داشت خواهد همراه به جامعه کی یبرا را یمتعدد
 هم غیردولتی و یخصوص بخش مشارکت ۀنیزم کهدرصورتی یحت هاست،دولت عهده بر

 جامعه افراد از یریکث عده ف،یوظا نیا انجام یامدهایپ و است گسترده اریبس شود، فراهم
 یاصل یهایژگیو گفت توانیم طورکلیبه (2018 پور،)رضوی و طالب.سازدیم متأثر را

 یارتقا ضمن که کندیم ییهاتیقابل به مجهز را هاسازمان نیا ن،یکارآفر هایسازمان
 طیمح با شتریب یریپذانطباق و موجود یهافرصت از بهتر یریگبهره به قادر ،یمدآکار

 کاربه یتجار و یخصوص بخش درزمینۀ غالباً ینیکارآفر اصطالح. شوندیم پیرامونشان

 از یناش عمدتاً که شده وارد زین یدولت بخش تیریمد مباحث در امروزه اما است، رفته
 بهبود و یدولت هایسازمان در تحول جادیا یبرا تالش و جوامع در دولت نقش تیاهم

 مشکالت از یتعداد حل در ینیکارآفر (Farias et al., 2019).است بوده هاآن عملکرد
 تیریمد یهاوهیش به نسبت یاعتمادیب حس جادیا د،یجد یرقبا عیسر شیافزا همچون

 ینیکارآفر به هاآن اقدام و هاسازمان از کار یروین نیبهتر خروج ،هاسازمان در یسنت

 رشد به بخواهد سازمان اگر که است یاقدام یسازمان ینیکارآفر. است شده جادیا مستقل
 از یناش عمدتاً یسازمان کارآفرینی ضرورت. است یضرور دهد، ادامه تینهایب تا خود
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 عیسر روزافزون، راتییتغ به نسبت بزرگ و متوسط یهاسازمان کند واکنش و یناسازگار
 (1390همکاران، زاده و )عباس .است طیمح مطمئننا و دهیچیپ و

همسایگانش دارای  اکثرتقریبی  طوربهقرار دارد که  ایمنطقهایران در 
 112متأسفانه پس از این میادین هستن و  ۀنفت و گاز بوده و در پی توسع هایمیدان

ای بنام دره منطقه)در  سال از کشف اولین چاه نفت در خاورمیانه در مسجدسلیمان
در سال  سال از ملی شدن صنعت نفت ایران 70و سپری شدن  1287( در سال خرسون
و عدم هدفمند ، صحیح هایریزیبرنامه، اکنون صنعت حفاری ایران به دلیل عدم 1329

کارآفرینی  ری و وجود موانع زیاد در توسعۀوآوایجاد فضای رشد و نبوغ خالقیت و ن
در دنیا نیست، بلکه  فناوری جدید و نوین حفاری تولیدکنندۀکشورهای  ۀدر زمر تنهانه

مدرن  هایفناوریاز  کنندهاستفادهتحریم حتی جزء  هایمهرومومبا توجه به مشکالت 
جربه باالی ت باوجوداین موضوع در بسیاری از مواقع حتی و  صنعت نفت هم نیست

 ناپذیریجبرانکارکنان این صنعت، موجب بروز حوادث و خسارات جانبی و مالی 
در  کارآفرینی ارتقاء، ایجاد فضای نوآوری و شود که در صورت مدیریت صحیحمی

 .جلوگیری کرد هاآنتوان از وقوع می هاسازمان

 نفت و گاز یدر صنعت حفار یسازمان ینیکارآفر، شدهارائهبر اساس توضیحات 
نیاز به تحلیل و بررسی دارد تا بتوان کارآفرینی را در این صنعت مهم افزایش داد. لذا 

در صنعت  یسازمان ینیکارآفر یریتفس یساختار سازیمدل باهدفپژوهش حاضر 
 انجام شده است. نفت و گاز یحفار

کار برد. به  اصطالح کارآفرین در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار ژوزف شومپیتر

نامند بر این باور بود که رشد و توسعۀ این اقتصاددان که او را پدر علم کارآفرینی می
اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در بین سایر آحاد جامعه با 

جدید جایگزین  هایحلراهها و خطرپذیری، اقدام به نوآوری کرده و با این کار روش
معتقد است کارآفرین کسی است که  1. پیتر دراکرکارآمد و کهن قبلی شودهکارهای نارا

ها نماید. کارآفرین ارزشفعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می

پذیر است و نماید. همچنین مخاطرهار تحول میرا دچ هاآندهد و ماهیت را تغییر می
 گاههیچنماید. برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارد ولی گیری میتصمیم درستیبه

دهد و گذار نیست، کارآفرین همواره به دنبال تغییر است و به آن پاسخ میسرمایه

                                                           
1. Peter Drucker 
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یند کارآفرینی را فرا 1رابرت هیسریچ (1388 کیا،)سعیدی کند.ها را شناسایی میفرصت
ات مالی، صرف وقت و تالش بسیار و پذیرش خطرداند که توأم با خلق چیزی نو می

ضایت شخصی و استقالل است که دست آوردن منابع مالی، رروحی و اجتماعی برای به
شود که خالقیت و نوآوری را به های منظمی حاصل مییند از فعالیترااین ف نتیجۀ

 (1388کیا، )سعیدی .دهدهای بازار پیوند میها و فرصتنیازمندی

 رینکات شروع مهم: تأث( پژوهشی تحت عنوان 2022) 2و همکاران روزاس 

 کیجوانان در طول  آوریتابو  هامهارت ،ینیبه همراه آموزش بر کارآفر ینگینقد

را  یرشناختیغ یهامهارت یسن یریپذانعطاف هاافتهانجام دادند. ی گیرهمه یماریب

 یحساس برا یهاسال ،ییکم توانا یهانهیدر زم که دهندیو نشان م کنندیم دییتأ

( 2021) 3تان و لی برسد. یبزرگسال لیممکن است به اوا یمهارت یهایگذارهیسرما

 یقو یحت جیدارد و نتا ینیبر کارآفر یقابل توجه و مثبت ریتأث نترنتیانشان دادند که 

 نانیکارآفر( به این نتیجه رسیدند که 2021) 4سولوک و همکاران مانند.می یباق زین

 تالیجید هایفناوریدارند که با استفاده از  ینیبر کارآفر توجهیقابلمثبت و  ریتأث

 دارد. یارتباط منف ینیبا کارآفر یتجار یشرکا تی، حماحالبااینشود. می تیتقو

قرار  یمورد بررس اتیرا در ادب ینیکارآفر یسه موضوع اصل( 2020) 5کوکرتزو همکاران

 هایاکوسیستمدر سطح خرد،  ینیکارآفر تیچارچوب جامع شامل فعال کید که در دادن

 یبانپشتی و اندازچشم و ( در سطح متوسطینوآور هایسیستمو  هاخوشه) ینیکارآفر

( نشان دادند که 2019) 6دیاس و همکاران دولت در سطح کالن گنجانده شده است.

در نظر گرفت که با به  رندگانگیتصمیمکارآفرینان و  عنوانبهتوان کشاورزان را می

 دهند.حداکثر رساندن سود، انواع مختلفی از تنوع بخشیدن به کشاورزی را انجام می

 هایسرمایه نیب .1که: در مقاله خود به این نتیجه رسید  (1400عطامهر ) 

بعد  نیب .2 ؛وجود دارد داریمعنی و مثبت ۀرابط یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع

وجود  داریمعنی ومثبت  ۀرابط یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع هایسرمایه یشناخت

 ومثبت  ۀطراب یسازمان کارآفرینی و یاجتماع هایسرمایه یبعد ساختار نیب .3؛ دارد

                                                           
1. Robert Hisrich 

2. Rosas et al. 
3. Tan & Li 

4. Soluk et al. 
5. Kuckertz et al. 
6. Dias et al. 
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 یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع هایسرمایهی بعد ارتباط نیب .4 ؛وجود دارد داریمعنی

فرهنگ ( به این نتیجه رسید که 1400نظری ) .وجود دارد داریمعنی ومثبت  ۀرابط

( 1398. فردوسی و همکاران )و حیاتی دارد مؤثرسازمانی در توسعه کارآفرینی نقش 

ساختار و استراتژی سازمانی در وزارت ورزش  ی مبتنی بر رابطۀالگوی کارآفرینی سازمان

ارتباط و جوانان جمهوری اسالمی ایران طراحی نمودند و به این نتیجه رسیدند که 

با کارآفرینی سازمانی و  سازمانیدرونمثبت و معناداری بین هر یک از عوامل 

ب کس(، 1397در پژوهش مقیمی و همکاران ) وجود دارد. شناختیروانتوانمندسازی 

سازمان و خانواده، مرکز آموزش،  ،آموزشی ،انسانی ،یمنابع مال یمهارت، با مقوالت اصل

با سه  یارسانه ینیشد. حرکت به سمت کارآفر نییپژوهش تع یمحور ۀعنوان مقولبه

پژوهش  هیپا یاجتماع فرایند ۀعنوان مقولبه زین وندادو بر ندیادرونداد، فر یطبقه اصل

در  توانندیم ادشدهی ۀدر هر دو مقول یطیبه عوامل مح همراه توجهتخاب شد که به ان

 شوندگان را رفع کنند.مصاحبه یطول زمان نگران

شود که در کمتر پژوهش، مشاهده می بر اساس مطالعات ادبیات و پیشینۀ 

کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و جای خالی آن در  هایمؤلفهپژوهشی 

تحقیقات داخلی به دلیل اهمیت کارآفرینی در کشور ایران که یک کشور در حال توسعه 

اهمیت صنعت نفت و گاز و نقش عمدۀ  شود. همچنین به دلیلاست بیشتر احساس می

صنعت اهمیت بیشتری دارد اقتصادی کشور، کارآفرینی سازمانی در این  آن در توسعۀ

 سازیمدلکه در تحقیقات داخلی تاکنون این مورد بررسی نشده است. از سوی دیگر، 

 در صنعت حفاری نفت و گاز نیز جنبۀساختاری تفسیری برای کارآفرینی سازمانی 

 دهد.دیگری از نوآوری این پژوهش را نشان می

 شناسی پژوهشروش

. است( کمّیو از نوع تحقیقات آمیخته )کیفی و  ژوهش حاضر از حیث هدف کاربردیپ

بخش کیفی، توسط ابزار مصاحبه و روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعه 

آماری در این بخش شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و میانی شرکت حفاری 

مشخصات  اساس برخبره  فیتعر ،هحجم نمون ۀمحاسب یقدم برا نینخست. هستندشمال 

 طوربهبنابراین  ؛شودجامع و مانع از خبرگان ارائه  یفیتعر دیخبرگان است. با قیدق

فرد و )دانایی شودگیری هدفمند استفاده میمونهمرسوم در تحقیقات کیفی از روش ن

ای انتخاب خبرگان استفاده گیری هدفمند برروش نمونهبنابراین از  ؛(1398همکاران، 
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نفر  12تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با توجه به این موضوع، تعداد  وشد 

 آماری انتخاب شدند. نمونۀ عنوانبه

شناسایی شده  هایمؤلفهای بر مبنای پس از انجام بخش کیفی، پرسشنامه 

طراحی شده توسط  ت زوجی طراحی گردید. سپس پرسشنامۀمقایسا صورتبه

 ،جامعه آماری در این بخششد.  سازیمدل( ISMساختاری تفسیری ) سازیمدل

نفر  30در دسترس،  گیرینمونهباشند که توسط کارکنان شرکت حفاری شمال می

 آماری انتخاب شدند. نمونۀ عنوانبه

یک متدولوژی برای ایجاد و فهم روابط میان تفسیری، ساختاری ـ  سازیمدل 

متعامل است که  یفراینداین فراروش،  دیگرعبارتیبه. استعناصر یک سیستم پیچیده 

 ای از عناصر مختلف و مرتبط با همدیگر در یک مدل سیستماتیک جامعدر آن مجموعه

کمک زیادی به برقراری نظم در روابط پیچیده میان عناصر  ISM. شوندساختاربندی می

 وتحلیلتجزیهمناسب برای  فنو  نمودهتشخیص روابط درونی متغیرها  ویک سیستم 

 .است

و تحلیل تأثیر یک متغیر بر  بندیاولویتتواند به می این ابزار، همچنین  

این امر که  بپردازدو تعیین سطح عناصر یک سیستم  بندیاولویت ومتغیرهای دیگر 

 نماید.میمدیران  هکمک بسیار شایانی ب ،مدل طراحی شده برای اجرای بهتر

روابط مطالعه،  هایشاخص وابعاد استخراج  در این مدل پس از (1387)آذر و بیات، 

شود. تحلیل می« منجر به»مفهومی  ۀاستفاده از رابط شناسایی شده و با هاآنبین 

 نشان داده شده است. 1در جدول مفهومی  ۀرابط این درها و عالئم مورد استفاده حالت

 ساختاری تفسیری سازیمدلعالئم مورد استفاده در  .1جدول 

V A X O 
 عدم وجود رابطه هیدوسو رابطۀ دارد ریتأث iبر  jمتغیر  دارد ریتأث jبر  iمتغیر 

 1387، آذر و بیات: مأخذ

 

 یافته

کار  نفر خبره شامل سن، جنسیت، سطح تحصیالت و سابقه 12 ویژگی بخش کیفی در

 9نفر زن و  3در مصاحبه، نفر شرکت کننده  12از میان  ارائه شده است. 2در جدول 

سال دارند.  5سال سن و سابقه کار باالی  34باالی  هاآناند؛ و تمامی نفر مرد بوده

نفر تحصیالت دکتری دارند. در  8همچنین چهار نفر تحصیالت کارشناسی ارشد و 
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کدگذاری باز، محوری و انتخابی و به  مرحلۀ 3 توسطبخش بعد، تحلیل محتوای کیفی 

 ه با خبرگان انجام شده است.کمک مصاحب

 در مصاحبه کنندگانشرکت شناسیجمعیتاطالعات  . 2جدول 

 تحصیالت جنسیت سن ردیف
سابقه 

 کار
 تحصیالت جنسیت سن ردیف

سابقه 

 کار

 دکتری مرد 45 1
15 
 سال

 سال 8 دکتری زن 38 7

 دکتری مرد 46 2
15 
 سال

 سال 6 دکتری مرد 37 8

 مرد 43 3
کارشناسی 

 ارشد
14 
 سال

 سال 6 دکتری زن 35 9

 مرد 44 4
کارشناسی 

 ارشد
10 
 سال

 مرد 50 10
کارشناسی 

 ارشد
20 
 سال

 دکتری مرد 41 5
10 
 سال

 سال 5 دکتری زن 34 11

 مرد 51 12 سال 7 دکتری مرد 39 6
کارشناسی 

 ارشد
20 
 سال

 های پژوهش: یافتهمأخذ
 

سازی و سپس ها پیادهابتدا محتوای کلیه مصاحبه ،این مطالعهدر باز  کدگذاری

آوری شده های جمعنکات کلیدی انجام شد. بدین ترتیب که داده باز روش کدگذاری با

ای هنوشته وتحلیلتجزیهمکتوب شده و سپس توسط  Wordها در فایل در مصاحبه

کد از کدگذاری باز  119 درمجموع (Markey, 2020)موجود، کدهای باز ایجاد گردید.

 در ها به همراه مفاهیم استخراجیبخشی از مصاحبه و 3جدول طبق د. استخراج گردی

 داده شده است.نشان  4جدول 

 تعداد کد باز استخراج شده از هر مصاحبه .3جدول 

 شمارۀ

 مصاحبه

تعداد کد باز استخراج 

 شده
 مصاحبه شمارۀ

تعداد کد باز استخراج 

 شده

1 12 7 9 

2 10 8 9 

3 15 9 8 

4 9 10 8 

5 14 11 6 
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6 10 12 9 

 49  70 مجموع

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 بخشی از مصاحبه به همراه مفاهیم استخراج شده .4جدول 

 مفاهیم استخراج شده بخشی از مصاحبه

بر  اثرگذاریگسترش ایده کارآفرینی اجتماعی ایجاد اشتغال و 

 تأثیرسیاست ملی است. همچنین عواملی که این اثرگذاری را تحت 

و منابع آماده کارآفرین از بصیرت اجتماعی  اندعبارتدهند می قرار

و ارتباطات و  هاشبکهیا الگوها مواد  هانمونههمچون دانش  ایشده

 دولتحمایت 

ت اجتماعی کارآفرین، ریبص

، حمایت شخصیت کارآفرین

 کارآفریناندولت از 

به  با توجهو  در کشوربه کمبود منابع مالی  با توجهدر حال حاضر 

رفتن مشاغل، نیاز  یناز بفعلی، پاندمی ویروس و  زیستیطمحشرایط 

کارآفرینی ضروری است، اما تا حدود بسیاری موجود  یریکارگبه

 یستن

 یناز بپاندمی ویروس کرونا و 

 رفتن مشاغل

منابع  ازآنجاکه است سازمانترین عامل اثرگذار در منابع انسانی مهم

شوند، یک منبع مزیت رقابتی شناخته می عنوانبهانسانی یک سازمان 

 عنوانبهتوان از مدیریت منابع انسانی مانند اتصال با کارکنان می

یاد شود روبرو می هاآنابزاری برای کاهش مشکالتی که سازمان با 

 کرد.

ی، اتصال با مدیریت منابع انسان

 کارکنان

 های پژوهش: یافتهمأخذ
 

های کیفی است. هدف از در روش وتحلیلتجزیهمرحله دوم  کدگذاری محوری

 ید شده در مرحله کدگذاری باز استاین مرحله برقراری رابطه بین طبقات تول

(Creswell, 1998lاین عمل بر اساس مدل پارادایم انجام می .) پردازنظریهشود و به 

ایجاد نظریه را به سهولت انجام دهد. در کدگذاری محوری،  فرایندکند تا کمک می

های ارتباطی میان این کدها به کدهای تولید شده در گام قبلی، توسط ایجاد شبکه

از  آمدهدستبههای داده وتحلیلتجزیهتوسط  فرایندشوند. این یکدیگر مرتبط می

رابطه  سازیمرتببنابراین هدف از کدگذاری محوری،  ؛آیدمیدست بهکدگذاری باز 

هنگام برقراری اتصاالت در شبکه، الزم است بررسی  (Sun, 2011)میان هر مفهوم است.

 بعد، 5 درنهایتها به چه صورت با یکدیگر در ارتباط هستند. شود که این مقوله

فرعی برای کارآفرینی سازمانی در شرکت حفاری شمال  مؤلفۀ 119اصلی و  مؤلفۀ 14

 بعد اجتماعی؛ .1از:  اندعبارت شدهشناساییابعاد شناسایی شدند.  5مطابق با جدول 
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 بعد الکترونیکی. .5. بعد مدیریتی و 4. بعد سیاسی؛ 3. بعد اقتصادی؛ 2
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 نتایج کدگذاری محوری .5جدول 

 فرعی مؤلفۀ اصلی مؤلفۀ ابعاد

بعد 

 اجتماعی

نوآوری 

اجتماعی و 

 کیفیت محتوا

تولیدی . 3کیفیت محتوای . 2 یدجدتولید محتوای خوب و . 1

 برای مخاطب درکقابل. 5 نبودندور از ذهن . 4 پذیریدسترس

 خلق فرصت. 8. سناریو داشتن محتوا 7 بودن روزبه. 6

 وکارهایکسبفعالیت بسترهای مناسب . 10 پذیریریسک .9

. اجرای قوی و 12 جدیدهای جستجوی فرصت. 11اینترنتی 

 ذهن باز .14جدید  هایفرصت. کشف 13خالقیت 

شغل و  توسعۀ

 جامعه

 سویبه حرکت. 16 اجتماعیاقتصادی  وکارهایکسبتوسعه . 15

رشد و  .18 خانوادگی هایشغلایجاد و توسعه . 17 شدنجهانی

 توسعه. 20. رفاه اجتماعی 19 اجتماعی وکارهایکسبتوسعه 

 وکارهاکسبپویایی  .22 جامعیت و فراگیر بودن .21

شخصیت 

 کارآفرین

 هایتجربهاستفاده از  .25 مدیریت ریسک .24 بودن فعالبیش .23

ارزش توانایی خلق . 27 بصیرت اجتماعی کارآفرین .26 اولدست

 . پیگیری برای رسیدن به اهداف29. خالقیت و ابتکار 28

 خالقانه برای حل مسائل هاینگرش .30

 عوامل محیطی

زیاد  هایچالشتغییرات مداوم و  .32 محیطیعدم اطمینان . 31

 یناز بپاندمی ویروس کرونا و . 34 بهبود کیفیت زندگی .33 محیطی

 های محیطیریسک. 35 رفتن مشاغل

بعد 

 اقتصادی

 درآمدزایی
کاهش . 39. سودآوری 38. درآمد کافی 37 داشتن باالترقیمت . 36

 های جانبیهزینه

 مالی ینتأم

 یاقتصادثبات . 42. داشتن پول 41. نیاز به سرمایه 40

تأمین منابع . 45رائه اعتبار و تسهیالت انتقال ا. 44 اندازپس. 43

 گذاریسرمایه. 47 اجتماعیسود. 46 اجتماعیهایمالی برای فعالیت

. خدمات مالی فراگیر 48اجتماعی مالی  هایشبکهدر  آمیزمخاطره

 پذیرآسیبجوانان و اقشار  توانمندسازی .50 الحسنهقرض. منابع 49

 ذخیره منابع مالی ناشی از سود. 52 مالی خرد تأمین. 51

 توسعۀ

 اقتصادی

 

مسائل اقتصادی  .55 کسب سود. 54اقتصادی جامعه  . توسعۀ53

 رشد اقتصادی .57نفعان برای مالکان و ذیارایی ایجاد د. 56 سودآور

 اقتصادی کشور تسریع و تسهیل توسعۀ. 59 کاهش تورم .58

 تشویق و .61و بلندمدت  مدتمیانصیص منابع تجهیز و تخ. 60

تأمین . 62 اقتصادی ترغیب بخش خصوصی در کمک به توسعۀ

 کاهش هزینه تولید .64 بیکاریکاهش نرخ . 63 استقالل اقتصادی
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 فرعی مؤلفۀ اصلی مؤلفۀ ابعاد

 بعد

 سیاسی

ضوابط و 

 مقررات

. تشویق 67. نظارت دولت 66استاندارد محصوالت  . گواهینامۀ65

 . آموزش رایگان توسط دولت69. مراحل دریافت مجوز 68دولت 

. 72های مالیاتی . معافیت71. حمایت دولت از کارآفرینان 70

 محیط و قوانین .73 قیمتارزاناری تسهیالت بانکی برقر

 هازیرساخت

زی الگوسا .75فضای کارآفرینی  توسعۀ هایزیرساختگسترش . 74

فضای  ات برای توسعۀتبلیغ .76برای گسترش فضای کارآفرینی 

برگزاری . 78فصلی تخصصی  هاینمایشگاهاری برگز .77کارآفرینی 

 ساالنه تخصصی هاینمایشگاه

های سیاست

 و خارجیداخلی

. 82تحریم . 81سیاسی  محیط .80های دولت . سیاست79

 های مالیسیاست. 83  های پولیسیاست

بعد 

 مدیریتی

 منابع مدیریت

 انسانی

 .87. تعامل با کارکنان 86. نظم داشتن 85. اتصال با کارکنان 84

. 90. جانشین پروری 89. آموزش منابع انسانی 88شغلی  پشتیبانی

. حفظ و 93ها مهارت . توسعۀ92. مدیریت استعداد 91اری دورک

. 96. انگیزش شغلی 95. وجدان کاری 94نگهداری کارکنان 

تحلیل و طراحی  .97مطلوب میان کارکنان و مدیران  گسترش روابط

جبران  .100 مدیریت عملکرد .99. تشخیص اهداف 98شغل 

 خدمات

 پاسخگویی .103. انتشار دانش 102. گردآوری دانش 101 مدیریت دانش

بعد 

 الکترونیکی

 هاییفناور

 دیجیتال

. اینترنت اشیاء 106های داده . شبکه105. هوش مصنوعی 104

فناوری اطالعات و  .109. فناوری بالکچین 108. رایانش ابری 107

 .112 کاویداده هایروش .111های حجیم . داده110 ارتباطات

 اجتماعی هایشبکه

فناوری در 

 تولید

. کیفیت کاال و 115. دسترسی به بازار 114. نام تجاری )برند( 113

 ونقلحمل. 118. استمرار عرضه 117. عرضه سالم 116خدمات 

 های اینترنتیفروشگاه .119آسان و صحیح 
 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

ای که در هاست. نکتهو بهبود مقوله سازییکپارچه فرایند کدگذاری انتخابی

هدف از  کهدرصورتیقرار گیرد این است که  موردنظراین مرحله از پژوهش باید 

 فهرستیها در غالب مفاهیمی به هم مرتبط و نه صرفاً پژوهش، تئوری سازی باشد، یافته

ها ارائه شوند. ذکر این نکته ضروری است که همواره بیش از یک راه برای از موضوع

الزم است پژوهشگر  موردنظردارد. برای رسیدن به یکپارچگی نشان دادن روابط وجود 
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خط اصلی موضوع را تنظیم و با تعهد به آن به شرح خط اصلی داستان بپردازد. در 

منظم یک دسته اصلی را  طوربهکند و کدگذاری انتخابی، محقق یک اصل را کشف می

های زیر اصلی باید ویژگی دستۀ (Zhang & Ma, 2009).کندها مرتبط میبا دیگر دسته

را داشته باشد: اول توسط کدهایی که در مرحله کدگذاری محوری مرکزیت بیشتری 

کدگذاری نشان دهد. سوم  فرایندآید؛ دوم باید بیشترین فراوانی را در  دست بهدارند 

 (He & Shi, 2009).خودجوش انجام شود طوربهها باید همه ارتباطات با مقوله

مدل کارآفرینی سازمانی در شرکت  1شکل  اری انتخابی توسطنتایج کدگذ 

 دهد.اصلی شناسایی شده نشان می هایمؤلفهحفاری شمال را بر اساس ابعاد و 

 مدل کارآفرینی سازمانی در شرکت حفاری شمال  .1شکل 

 
 

 های پژوهشمأخذ: یافته
 

شناسایی شده در بخش  هایمؤلفه، ابتدا از کمّیهای بخش یافته بخشدر 

 سازیمدل ISMکیفی، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی گردید و سپس توسط روش 

نفر از  30که  کمّیآماری بخش  شناسی نمونۀاطالعات جمعیتانجام شده است. 

آماری  بررسی شده است. نمونۀ 6کارکنان شرکت حفاری شمال هستند مطابق با جدول 

 اند.نفر مرد بوده 18نفر زن و  12از نظر جنسیت،  کمّیدر بخش 
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 کمّیآماری در بخش  نمونۀ شناسیجمعیتاطالعات  .6جدول 

 تعداد یبندطبقه ویژگی تعداد یبندطبقه ویژگی

 

 جنسیت

  12 زن

 تحصیالت

 18 لیسانس

 11 سانسیلفوق 18 مرد

 

 سن

 1 دکتری 3 سال 30زیر 

  14 سال 40-31

 سابقه کار

 3 سال 5زیر 

 10 سال 6-10 12 سال 50-41

 1 سال 51باالی 
 9 سال 15-11

 8 سال 16باالی 

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

مطابق با جدول شناسایی متغیرهایی با  (ISM)ساختاری تفسیری  سازیمدل

ها، نظرات پس از گردآوری پرسشنامه .شودمیاصلی شروع  مؤلفۀپنج ، مشتمل بر 5

خبرگان تجمیع گردید. تجمیع نظرات بر اساس فراوانی نظرات صورت گرفت. 

که تعداد نظرات خبرگان در هر مورد شمارش شده و نظری که بیشترین  صورتبدین

، ماتریس مد گرفته شده دیگربیانبهنظر منتخب تعیین گردید.  عنوانبهفراوانی را داشت 

مرحله بعد، ماتریس خودتعاملی  در ر نظر گرفته شد.از نظرات خبرگان برای تحلیل د

(SSIM )سپس ماتریس دستیابی یا جایگزین و نظر خبرگان تهیه شده  بر اساس

به  Oو  V ،A ،Xصورت گرفته و نمادهای  SSIMساختن نمادهای موجود در ماتریس 

ار سازگشوند. برای ماتریس دستیابی تبدیل می صورتبهای از اعداد صفر و یک مجموعه

شود و ماتریس دستیابی با سازگار بولین استفاده می نمودن ماتریس دستیابی از قاعدۀ

آید. در ماتریس سازگار شده، می دست به 7نهایی مطابق با ماتریس ارائه شده در جدول 

که هر یک از عوامل بر سایر عوامل دارند( و میزان وابستگی  تأثیریقدرت نفوذ )میزان 

 مؤلفۀ 5که هر یک از عوامل از سایر عوامل دارند( برای  ذیریتأثیرپ)میزان 

 تأثیرگذاریباالترین  A مؤلفۀاست. نتایج بیانگر این است که  آمده دستبهشده شناسایی

را نسبت به سایر  تأثیرپذیری باالترین D مؤلفۀدارد. همچنین  هامؤلفهرا نسبت به سایر 

 .استدارا  هامؤلفه

  



  37/  گاز و نفت حفاری صنعت در سازمانی کارآفرینی تفسیری ساختاری سازیمدل

  همچهاردسال  54شماره  1401پاییز 

 ماتریس سازگار شده .7جدول 

 
A B C D E قدرت نفوذ 

A 1 1 1 1 1 5 

B 0 1 1 1 1 4 

C 0 1 1 1 1 4 

D 0 0 0 1 0 1 

E 0 1 1 1 1 4 

  4 5 4 4 1 وابستگی

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

مقدماتی برای هر یک از متغیرها از روی  سپس مجموعۀ دریافتی و مجموعۀ

. مجموعه دریافتی برای یک متغیر خاص شودمیماتریس دستیابی نهایی استخراج 

وجود آمدن آن نقش انضمام سایر متغیرهایی که در به عبارت است از خود آن متغیر، به

 1مؤلفۀ مورد نظر عدد که در سطر مربوط به  هاییمؤلفه تر همۀاند )به شکل سادهداشته

به انضمام سایر  مقدماتی برای هر متغیر شامل خود آن متغیر، مجموعۀ( و دارند

که در  هاییمؤلفه تر همۀنقش داشته است )به شکل ساده هاآنمتغیرهایی که در ایجاد 

توان اشتراک این دو دارند(. به دنبال آن می 2مورد نظر عدد  مؤلفۀستون مربوط به 

از  آمدهدستبهدست آورد. متغیرهایی که اشتراک وعه را برای هر یک از متغیرها بهمجم

متغیر سطح  عنوانبه ISM مراتبسلسلهیکسان است، در  هاآنبا مجموعه دریافتی  هاآن

-نمی مؤثراین متغیرها در ایجاد هیچ متغیر دیگری  کهطوریبهشوند، باال محسوب می

باشند. پس از شناسایی متغیر باالترین سطح، آن متغیر از فهرست سایر متغیرها کنار 

رها تا زمانی که سطح همه متغیرها مشخص شود، ادامه پیدا شود. این تکراگذاشته می

استفاده خواهند شد. هر  ISMکند. سطوح شناسایی شده در ساخت مدل نهایی می

برابر با  نیازپیششود که اشتراک مجموعه دستیابی و سطح هنگامی شناسایی می

و مجموعه مجموعه دستیابی شود. مجموعه دستیابی برابر با سطر مقابل هر معیار 

برابر با ستون مقابل هر معیار است. سپس آن عوامل از جدول حذف شده، این  نیازپیش

کار باید برای سایر متغیرها تا قرار گرفتن تمامی معیارها در سطوح خاص خودشان ادامه 

یابد. تعداد سطوح برابر با تعداد تکرارها خواهد بود. در این پژوهش تعداد سطوح برابر با 
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ارائه شده است. با توجه به نتایج، مدل  8در جدول  بندیسطحبود. نتایج سطح  3

در و  سطح تأثیرپذیرترین عنوانبه D مؤلفۀ 1سطح در سطح است که  3پژوهش دارای 

 .سطح است تأثیرگذارترین عنوانبه A مؤلفۀ 3سطح 

 بندیسطحنتایج حاصل از  .8جدول 

 سطح مجموعه مشترک گذارد براثر می پذیرد ازاثر می ردیف
A A A B C D E A 3 

B A B C E B C D E B C E 2 

C A B C E B C D E B C E 2 

D A B C D E D D 1 

E A B C E B C D E B C E 2 
 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

توان متغیرهای مدل پژوهش را از منظر قدرت نفوذ و وابستگی با می درنهایت

نوع متغیرها با توجه  MICMACمشخص کرد. در تحلیل  MICMACاستفاده از تحلیل 

و پس از تعیین قدرت نفوذ  به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است

های از خوشه یکی دررا  مؤثرتوان تمامی عوامل یا اثرگذاری و قدرت وابستگی عوامل می

را  MICMACنمودار  2کرد. شکل  بندیطبقهچهارگانه روش ماتریس اثر متغیرها 

یعنی بعد  Aشود، متغیر که در شکل فوق مالحظه می طورهماندهد. نشان می

اجتماعی از نوع متغیرهای مستقل است. این متغیرها دارای وابستگی کم و هدایت باال 

های این متغیرها کم از ویژگی تأثیرپذیریباال و  تأثیرگذاری، دیگرعبارتبه ؛هستند

توان می هاآنمتغیرهای کلیدی هستند و با ایجاد تغییر در  عنوانبها است. این متغیره

یعنی بعد اقتصادی، بعد سیاسی و  Eو  B ،Cگذاشت. متغیرهای  تأثیربر سایر متغیرها 

بعد الکترونیکی از نوع متغیرهای پیوندی یا رابط هستند. این متغیرها از نیروی نفوذ 

. این متغیرها در حقیقت برخوردارندقوی و همچنین نیروی وابستگی قدرتمندی 

ورد اقدامی در م هرگونهباشند، به این معنا که انجام می ثباتبیهستند که  هاییمؤلفه

تواند در قالب گذارد، میاثر می هامؤلفهمستقیماً بر سایر  کهاینعالوه بر  هامؤلفهاین 

یعنی بعد مدیریتی از  Dنیز اثرگذار باشد. متغیر  مؤلفهبر خود  هامؤلفهبازخورد از سایر 

نوع متغیرهای وابسته است. این متغیرها نیروی نفوذ ضعیفی دارند و از نیروی وابستگی 

 برخوردار هستند. هامؤلفهتری نسبت به سایر باال
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 وابستگیماتریس قدرت نفوذ ـ  .2شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 

وری اجتماعی و نوآ هایمؤلفهمطابق با نتایج بخش کیفی، بعد اجتماعی، بر اساس 

شغل و جامعه، شخصیت کارآفرین و عوامل محیطی تعریف شد.  کیفیت محتوا، توسعۀ

مالی و توسعه اقتصادی تعریف شد.  تأمیندرآمدزایی،  هایمؤلفهبعد اقتصادی، بر اساس 

های داخلی و ها و سیاستضوابط و مقررات، زیرساخت هایمؤلفهبعد سیاسی بر اساس 

و مدیریت  انسانی منابع مدیریت هایمؤلفهخارجی تعریف شد. بعد مدیریتی توسط 

 هایمؤلفهدانش تعریف گردید. همچنین بعد الکترونیکی این مطالعه بر اساس 

 14بعد،  5 درنهایتبنابراین  ؛شودهای دیجیتال و فناوری در تولید تعریف میفناوری

فرعی برای کارآفرینی سازمانی در شرکت حفاری شمال  مؤلفۀ 119اصلی و  مؤلفۀ

نتایج این بخش از جهت در نظر گرفتن بعد الکترونیکی با نتایج مطالعه شناسایی شدند. 

وری در کارآفرینی با نتایج اهمیت نوآ ازنظر( همخوانی دارد، 2021سولوک و همکاران )

اهمیت کسب سود و  ازنظر( همخوانی دارد؛ 2020کوکرتز و همکاران ) مطالعۀ

( همخوانی دارد؛ از نظر 2019ان )دیاس و همکار رآمدزایی و بعد اجتماعی با مطالعۀد

 ( همخوانی دارد.1398فردوسی و همکاران ) مدیریت، با مطالعۀ هایمهارتاهمیت 

 سازیمدل، ابعاد شناسایی شده توسط بخش کیفی توسط کمّیدر بخش 

( آزمون گردیدند. بر اساس نتایج این بخش، بعد اجتماعی بر ISMساختاری تفسیری )

وری اجتماعی و است. لذا نوآ تأثیرگذارسایر ابعاد شناسایی شده کارآفرینی سازمانی 

شغل و جامعه، شخصیت کارآفرین و عوامل محیطی از عواملی  کیفیت محتوا، توسعۀ
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رند. بعد مدیریتی متغیر وابسته گذامی تأثیرهستند که بر سایر ابعاد کارآفرینی سازمانی 

 سازیپیادهاست؛ لذا مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش که در سازمان  تأثیرپذیرو 

وضعیت نوآوری، تولید محتوا، شخصیت کارآفرین و جامعه قرار  تأثیرشود، تحت می

ای متغیره عنوانبهدارد. در این میان، بعد اقتصادی، بعد سیاسی و بعد الکترونیکی 

باشد،  تأثیرگذارکه بعد اجتماعی بر بعد مدیریتی کنند؛ لذا برای آنپیوندی عمل می

مالی انجام شود، ضوابط و مقررات در این زمینه اصالح  تأمینالزم است درآمدزایی و 

های داخلی و خارجی بر های الزم برای کارآفرینی به وجود آید، سیاستشود، زیرساخت

کار دیجیتال در تولید و در سازمان بههای و اصالح شود و فناوری مبنای کارآفرینی ارتقا

بعد اجتماعی، با نتایج پژوهش مقیمی  تأثیرگذاریگرفته شوند. نتایج این بخش، از نظر 

 ( همخوانی دارد.1397و همکاران )

بعد اجتماعی بر سایر ابعاد کارآفرینی  ازآنجاکه، آمدهدستبهبا توجه به نتایج  

شود همواره به نوآوری و تولید محتوای باکیفیت است، توصیه می تأثیرگذارسازمانی 

بعد مدیریتی از سایر ابعاد  ازآنجاکهبرای افزایش کارآفرینی سازمانی توجه شود. 

شود ابعاد اجتماعی، اقتصادی که تا پذیرد، توصیه میمی تأثیرکارآفرینی سازمانی 

رد توجه قرار گرفته و با برگزاری جلسات حدودی توسط سازمان قابل کنترل هستند مو

مشاوره، نسبت به ارائه راهکار برای بهبود وضعیت مدیریت سازمان اقدام نمایند. 

پیوند میان بعد اجتماعی و بعد مدیریتی  عنوانبهبعد الکترونیکی  ازآنجاکههمچنین 

برتر از  هایریفنّاوهای دیجیتال و نوین برای تولیدات و کند، الزم است فناوریعمل می

کشورهای پیشرفته وارد شود تا بتوان توسط این اقدامات، بعد مدیریتی را در 

برای تحقیقات های حفاری نفت و گاز برای ارتقای سطح کارآفرینی افزایش داد. سازمان

در این پژوهش را گسترش  آمدهدستبهشود مدل کارآفرینی سازمانی آتی پیشنهاد می

 ملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار دهند.داده و نقش آن بر ع

 منابع

منابع انسانی  (، تدوین راهبرد1400) بهرامی، طهمورث،، علی فرهودی، امید، رضاییان،

 فصلنامۀتفسیری در سازمان پژوهش و فناوری پتروشیمی،  با رویکرد ساختاری
 .92-73، صص 51 شمارۀ ،مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی

سازی با رویکرد مدل وکارکسبمدل فرایند محوری (، طراحی1387عادل، بیات، کریم، )آذر، 

 .1 ، شماره1، دورۀ مدیریت فناوری اطالعات نشریۀ، (ISM)ساختاری تفسیری 
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و  ریزیبرنامهطراحی نظام جامع ( 1400) اولیایی، محمدکاظم، موسوی کاشی، زهره،

مطالعات  فصلنامۀ، گاز ونفت  هایچاهصنعت حفاری  در استراتژیک گذاریسیاست
 .62-43، صص 50 شمارۀ ،راهبردی در صنعت نفت و انرژی

 سرمایۀ بین رابطۀ (،1399) ،حسن کراتی، ، نگهبانمحسن هدک، نجفی ،گلی ،امیدیان

 مطالعات ملی همایش هفتمین مشهد، شهرداری در سازمانی کارآفرینی و اجتماعی
 صورتبه ،ایران کارآفرینی و مدیریت انسانی، علوم حوزۀ در نوین تحقیقات و

 سۀموسـ  جامعه در بنیادین فنون و علوم تحقیقات و مطالعات مرکز الکترونیکی،

 طه. آل عالی آموزش

کارآفرینی سازمانی در  بر توسعۀ مؤثرفردی  هایمؤلفه (،1395) ،پوررجبی، آرزو

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامۀپایانشهر اهواز،  هایبیمارستان

 مرودشت.

اصول (، 1389تنباکوساز، علی، نایبی، محمدامین، شریفی، مانی، موسوی، سید حمید، )
، دانشگاه آزاد ، نشر فرهیختگان دانشگاهدر ایران وکارکسبهای کارآفرینی و مهارت

 اسالمی قزوین.

پژوهش کیفی  شناسیروش(، 1398عادل، )دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، 
 ، نشر اشراقی.در مدیریت: رویکردی جامع

رد کارآفرینی سازمانی طراحی مدل ارزیابی عملک (،1394) ،سلطانی علی آبادی، مژگان

کارشناسی ارشد، دانشگاه  نامهپایانموردی: شرکت پیشگامان کویر یزد(،  )مطالعۀ

 شاهد.

 ، نشر کیا.اصول و مبانی کارآفرینی(، 1388کیا، مهدی، )سعیدی

 بین رابطۀ بررسی (،1398) ،سارا، فضلی، نویدگلشن،  ،حسین کوپا، معصومه، ،شقاقی

 ملی کنگره اولین ارشد، مدیران بین در سازمانی عملکرد و سازمانی کارآفرینی

 رویش موسسۀ ،ملی تولید از حمایت رویکرد با ملی توسعۀ و کارآفرینی ،پژوهش

 جوان. فردای

 ،مهدی، صالحی صدقیانی، جمشیدزاده، حسن، دوریش، حسن، الوانی، سیدعباس

 ، مطالعاتایران بانکی نظام در کارآفرینی به گرایش استراتژی الگوی (،1390)

 .116ـ99 صص، 7 شمارۀمدیریت راهبردی، 

کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا،  تأثیر(، 1400عباسی نامی، حامد، )

 .240ـ215، صص 1 ، شمارۀ8، دورۀ های کاربردی اقتصادنظریه
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 سازمانی کارآفرینی و اجتماعی هایسرمایه بین ارتباط تبیین (،1400) ،زهرا عطامهر،

 مالی، امور مدیریت المللیبین کنفرانس ، هفتمین(ملی بانک: موردی مطالعۀ)

 حسابداری. و اقتصاد بانک، تجارت،
 بر تأکید با سازمانی کارآفرینی نقد و بررسی (،1396) ،فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان

جوانان،  و ورزش وزارت: سازمانی موردمطالعه کارآفرینی موانع و شناسایی محورها

 و انسانی علوم پژوهشگاه انسانی علوم هایبرنامه و متون انتقادی نامۀپژوهش
صص  ششم، شمارۀ هفدهم، سال پژوهشی، ـ علمی فرهنگی ماهنامۀ مطالعات

 .201ـ179

طراحی الگوی (، 1398فردوسی، محمدحسن، فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان، )

ساختار و استراتژی سازمانی در وزارت ورزش و  رابطۀکارآفرینی سازمانی مبتنی بر 

، صص 1 ، شمارۀ11 ، دورۀدر ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت پژوهش، جوانان

 .61ـ75

، محمدمهدی، شریفی، سید مهدی، اردیبهشتمقیمی، سید محمد، خنیفر، حسین، 

نشریۀ ای، کارآفرینی رسانه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعۀ ارائه(، 1397)
 .700ـ681، صص 4 ، شمارۀ11 دورۀ کارآفرینی،توسعۀ 

های کارآفرینی، پژوهش فرهنگ سازمانی بر توسعۀنقش (، 1400نظری، اسفندیار، )
 .94ـ 81، صص 48 ، شمارۀجدید در مدیریت و حسابداری
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