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 چکیده

اداره کل محیط و توسعه کارآفرینی در  تفکر استراتژیکپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین 

پژوهش حاضر به روش پیمایشی، از نوع همبستگی .  گرفته استخراسان شمالی انجام زیست 

آفرینی سازمانی رتوسعه کا به عنوان متغیر مستقل و تفکر استراتژیکانجام گرفته، به همین منظور 

اداره کل  جامعه آماری این پژوهش را کارکنان.  به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد

صورت  تمام شمارینفر تشکیل دادند که به روش  89به  تعداد محیط زیست خراسان شمالی 

و میزان کارآفرینی  تفکر استراتژیکاطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته . گرفت 

نتایج تحقیق . تحلیل شده اند  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار . سازمانی گردآوری شده است 

تمرکزی , نگرش سیستمی ، فرصت جویی هوشمندانه)استراتژیک تفکر نشان می دهد که بین 

رابطه اداره کل محیط زیست خراسان شمالی و توسعه کارآفرینی در (زمان و پیش روی با فرضیه

نگرش در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی و تغییر مستمر است ظرفیت نوآوری و . وجود دارد

در این پژوهش سعی می شود تا . اب می آیند به عنوان هسته خلق مزیت رقابتی به حس سیستمی

و توسعه کارآفرینی به این نتیجه رسید که این دو مفهوم  تفکر استراتژیکبا بررسی رابطه بین 

 .است تفکر استراتژیکمکمل هم می باشند و توسعه کارآفرینی در سازمانها مستلزم داشتن 

 ، استراتژی استراتژیکتفکر , ،کار آفرینی، نگرش سیستمی :واژگان کلیدي
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و کارآفرینی سازمانی تفکر استراتژیک بررسی رابطه 

 اداره کل محیط زیست خراسان شمالیکارکنان 
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 مقدمه

 
فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میالدی، از عمده ترین جریانهاای حااکم بار حیاات بشاری و از مهمتارین              

در ایان خصاو     مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرایند کارآفرینی و خالقیت که اساس و بستر ساز تغییر و تحاول و دگرگاونی اسات   

امروزه این اصل برهمگان مسلم است که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام زماانی میسار   .نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ایفا می کند

خواهد بود که افرادی در میان سایر آحاد جامعه با خطر پذیری اقدام به نوآوری کنند و باا ناو آوری آنهاا روش هاا و راه حال هاای جدیاد        

در اهمیات  . با توجه به این موضوع توجه جدی به موضوع کارافرینی در ایران حاازز اهمیات اسات   . ایگزین راه کارهای ناکارآمد قبلی شودج

در کشور هند تنها پانصد موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده اند و حتی پاره ای ( 1891-1891)همین بس که طی بیست سال  یکارآفرین

باه  1739داریاانی در تحقیقای کاه درساال      احمدپور[ .1]رده اند جهان برای حل مشکالت خود به کارآفرینان روی آواز شرکت های بزرگ 

عامل موفق کارآفرینی که با استفاده از نظرات وزارت خانه های ذیربط وخبرگاان صان     121منظور ارازه الگوی پرورش مدیران کارآفرین ، 

پس از اجرای پرسشنامه ، تجزیه و تحلیل داده هاا ، مادیران بار اسااس      که د مطالعه قرار داده استشناسایی و معرفی گردیده بودند را مور

طی ( 1738)همچنین حداد عادل .های فردی ، سازمانی و موفقیت سازمانی در دو دسته خیلی کارآفرین و کارآفرین شناسایی شده اندیویژگ

فرینان در آغیر کار و نان از دیدگاه مدیران صنایع ایران ، نشان داد که بین کار آفرینانفریآمطالعه ای روی عوامل مؤثر بر رشد و پرورش کار 

 ویژگی هایی نظیر نیاز به پیشرفت، نیاز به استقالل ، خالقیت ، خطر پذیری ، عزم و اراده ، شرایط کودکی ، الگوی نقش و تحصیالت و قارار 

در ایان  . ، تحقیقی انجام داده است2112سال فیونا گرتز در دانشگاه دیاکین استرالیا،.  نگرفتن در جایگاه اجتماعی مناسب تفاوت وجود دارد

. تحقیق به بررسی رابطه سطح تفکر استراتژیک در بین کارمندان سازمان و هوش هیجانی مدیران سطح باالی شرکت پرداخته شاده اسات   

و این طاور عناوان شاد کاه در  ساازمان هاایی کاه ساطح تفکار           پس از انجام تحقیق مشخص شد بین این دو رابطه مستقیمی وجود دارد

بروکهااوس و ناورد    همچناین .[ 2]هساتند ان باال می باشد مدیران نیز هم از هوش هیجاانی در ساطح بااالیی برخاوردار     داستراتژیک کارمن

درصاد   01لک و مدیر باوده اناد و حاداقل    در مطالعات خود دریافتند که اکثر پدران کارآفرینان موفق، در صنایعی با فناوری باال ما( 1891)

از آنجا که نتایج کارآفرینی با ایجاد فرصات هاای شاغلی و تولیاد     .کارآفرینان در خانواده های خود تجریبات کارآفرینی را مشاهده نموده اند

اداره کال  در این تحقیق در صدد بررسای رابطاه ایان دو مقولاه در     . در جامعه دارد نگرش سیستمی ثروت و بهبود شرایط اقتصادی نیاز به 

اگار   بناابراین .[ 7]ارازاه گاردد   هم چنین سعی شده است جدیدترین دستاوردها در این زمیناه  .شمالی گردیده است محیط زیست خراسان

بایستی اوال شناخت کامال از انگیازش هاای     .را ارتقاء بخشیم و از طرفی این موضوع موجب توسعه کارآفرینی باشدتفکر استراتژیکبخواهیم 

ماورد   اداره کل محیط زیسات خراساان شامالی   بدست آید و هم چنین میزان توسعه کارآفرینی با توجه به فعالیت  تفکر استراتژیکموثر بر 

 .بررسی قرار گرفته و پس از آن راهکارهای مناسب براساس پژوهش انجام شده پیشنهاد گردد

 : بیان مسأله 
کارشناساان مساازل اساتراتژیک معتقدناد در     .[ 0]دهاد  مدیران را در تدوین استراتژی مناسب و سپس موفقیت یاری می  استراتژیک تفکر

شرایط استراتژیک هیچ تضمینی برای موفقیت قوانین و دستورالعمل های از پیش فرض شده وجود ندارد ، مدیران باید تشخیص دهناد کاه   

تا زمانیکه در ستاد مدیریت یک ساازمان فرهنگای    .کرد و از شیوه های جدید استفاده نمود ضهمیشگی را نقچه وقت و چگونه باید قوانین 

 .طرز تفکر خالق و نوآور ظهور نکند و مدیران ارشد سازمان خود را نیازمند به یک تحول نبینند امید به بهبود شارایط بوجاود نخواهاد آماد    

ماؤثر بارای   مال  ابفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثر نیست و چرا و چگونه عومدیر را قادر می سازد تا نگرش سیستمی 

نوآوری برای سازمانهایی که در پی بقاء و اثربخشی هستند ،یاک نیااز اساسای اسات و بسایاری از       یادگیری و[ 5]آفریندمشتری ارزش می 

کارآفرینانه به منظور اثربخشی و کارآمدی و انعطاف پذیری هستند در همین راساتا   سازمانها شدیداً به دنبال روشها و رویکردهای نوآورانه و

کاارآفرینی   .کارآفرینی سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سالح انتخابی برای بسیاری از سازمانها بویژه سازمانهای بزرگ اسات 

البته وارد ساختن این ویژگی ها و ذهنیت ها به درون فرهنا  و فعالیات    سازمانی تالشی است برای ایجاد ذهنیت و مهارتهای کارآفرینانه و

 تفکر استراتژیک آیا بین:بنابراین پژوهشگر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که .نیز از این قاعده مستثنی نیست  های سازمان بخش دولتی

خراسان  اداره کل محیط زیستو توسعه کارآفرینی در ( رضیهنگرش سیستمی ،  فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز در زمان ، پیش روی با ف)

 شمالی رابطه وجود دارد؟
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 : اهمیت و ضرورت پژوهش 

باور عمومی بر این است که افراد موفق ، پیش از عمل ابتدا فکر می کنندبعد تصمیم می گیرند بدین اعتبار احتمال شکسات را کااهش        

باا   نگارش سیساتمی  ، راهکاری است که به ما درتصمیم گیری صحیح پیش از عمل یاری می رساند  نگرش سیستمیاستفاده از  .می دهند

یاری می دهد مدیران هنگامی که درشرایط غیر قابل پایش بینای و   (درونی و بیرونی )ابزارهای خود مدیران درهماهنگی باتغییرات محیطی 

جدیاد و ناو قابال توجاه اناد و ارزش       مفاهیم[ .9]دهای کلیدی مضاع  می نماین ناپایدار قرار می گیرند ، تالش خود را برای یافتن راه حل

باید درساختار فعالیت های سازمان ، فضایی را برای تجربه های نو و آزمون دیدگاههای تازه کشور داشات و همچناین بایاد    . تجربه را دارند 

ر عهده بصیرت انسان ها نهاد و نیز سرمایه گذاری برای توساعه فهام و   ابزار و متدولوژ ی ها را عوامل کمکی و فرعی شمرد و نقش اصلی را ب

و  نگرش سیساتمی چرخش به موقع دراستراتژی ها کاری بسیار دشوار است و نیازمند توسعه ظرفیت  .دانست "باید"بصیرت مدیران را یک 

برای  "راهبری "ر مدیریت یک رویکرد مناسب د سیستمی نگرش[ .1]می باشد درک درست مفهوم استراتژی و چگونگی ایجاد و اجرای آن 

. سازمان شمرده می شود ، رویکردی که می تواند سازمان را نسبت به رقیب برتری بخشد و سهم بیشتری از منابع بازار را نصایب آن ساازد   

کوچک با یک استراتژی نوآورانه  بسیاری از اوقات یک شرکت تازه وارد و: می نویسد  "مهاجرت با ارزش  "اسلوسکی در کتاب خود با عنوان 

اکنون در عرصه جهانی افراد خالق ، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشاء تحوالت . و قوی همه منافع یک صنعت را از آن خود می سازد

سازمان هاا بایاد    در [.3]گرددباشند و کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر جوامع بشری محسوب می  عظیمی در عرصه سازمان خود می

تای  شرایطی فراهم شود تا درهمه کارکنان روحیه کارآفرینی ایجاد گردد و آنهابتوانند فعالیت های کارآفرینانه فردی یا گروهی خود را به راح

ده است تاا بایش از   ها و افزایش رقابت پذیری سبب شکسب و کار ، دگرگونی سریع بازار از این رو تحوالت روز افزون فضای.به اجرا درآورند

یند رشد و توسعه سازمان ها اهمیت یابد و بستر سازی مناسب بارای ایجااد و پارورش آن از اهمیات و     آدرفر نگرش سیستمیگذشته نقش 

طم و آنها بارای اینکاه بتوانناد در دنیاای ماتال     . سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه ها و نظرات بدیع و تازه اند .ضرورت حیاتی برخوردار شود 

نهای ساازمانی امکاان پاذیر مای     متغییر امروز به حیات خود ادامه دهند که این هدف با بهره گیری از نوآوری  خالقیت و توانا ساختن انساا 

از مسیر اهداف خود منحرف خواهد شد که کمترین نتیجه آن اتاالف  ساختار مناسبی برای سازمان طراحی نشود ،سازمان  چنانچه[.9]گردد

ساختار نامناسب موجب تنش و تعارض در سازمان نیز مانع ابتکار ، خالقیت و کارآفرینی که اساسی  ، عالوه بر این. انی خواهد بود منابع انس

دالیل توجه به توسعه کارآفرینی می توان به قدرت آن در ایجاد کسب  از جمله[ . 8]ترین کنش یک سازمان است می شود  ترین و برجسته

ارزش افزوده باال، توسعه کسب و کارهای موجود، افزایش درصد استفاده از ظرفیت های بدون استفاده تولید و به تباع آن  و کارهای جدید با 

رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرانه تولید و عدالت اجتماعی اشاره کرد که از مهم ترین دغدغه های مسئوالن 

ختن به توسعه ملی کاارآفرینی در جامعاه، وجاود فاار      ااین میان، از نکات بارز دیگر در توجیه پرد در [.11]شوندکشور ما نیز محسوب می 

التحصیالن دانشگاهی است که در حال حاضر در اثر نبود مکانیزم های حمایتی و سیاست های شفاف، جز جمعیت باالی بیکاران جامعه قرار 

 [.11] ده از تخصص و دانش آنهاستو متأسفانه جامعه فاقد قدرت استفا ارندد

 : پیشینه پژوهش 

در بررسی زمینه های پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهید   [ 12]( 1792) عزیزی       

الل طلبای و خالقیات   بهشتی نتیجه گرفته است که بین متغیرهای اعتقاد باه کنتارل درونای ، انگیازه پیشارفت ، ریساک پاذیری ، اساتق        

 . دانشجویان با کارآفرینی آنان رابطه معنا داری وجود دارد 

نشان داد که بین کارآفرینی و دوره های آموزشی مهارتهای فردی ، انگیزه ، پیشرفت ، ریسک پذیری ، نیاز باه   [17] ( 1792) هزار جریبی 

 . موفقیت و خالقیت رابطه معناداری وجود دارد 

نشان می دهد که کشورهایی که نیروی کار ماهر دارند و سیاست رشد را انتخاب کرده اند سرمایه گذاری آنها  [10]( 2111)  مطالعات وارما

شواهد نشان می دهد افزایش آموزشهای صحیح می تواند بیکااری را کااهش مای    . در توسعه مهارتها ، به افزایش اشتغال کمک کرده است 

اربردی ریسک انفجاری بیکاری زنان و جوانان بی شغل ، بیکاری تمام وقت افراد کام مهاارت و نااتوان را    همچنین آموزشهای علمی ک. دهد 

 کاهش می دهد 

 

 :فرضیه اصلی 

ی و توسعه کاارآفرینی ساازمان  ( نگرش سیستمی ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز در زمان ، پیش روی با فرضیه)بین تفکر استراتژیک     

 .رابطه وجود دارد زیست خراسان شمالیدر اداره کل محیط 

 



 64-11، ص 5331، پاییز  3ابداری، شماره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حس
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 

 
 

 : فرضیات فرعی 

 .رابطه وجود دارد اداره کل محیط زیست خراسان شمالیبین نگرش سیستمی و توسعه کارافرینی سازمان در  -

 .ابطه وجود داردر اداره کل محیط زیست خراسان شمالیبین فرصت جویی هوشمندانه و توسعه کارافرینی سازمان در  -

 .رابطه وجود دارد اداره کل محیط زیست خراسان شمالیبین تمرکز در زمان و توسعه کارافرینی سازمان در  -

 .رابطه وجود دارد اداره کل محیط زیست خراسان شمالیبین پیش روی با فرضیه و توسعه کارافرینی سازمان در  -

 : غیرهاي تحقیق تم
نگرش سیستمی ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز در زماان ، پایش روی باا    )استراتژیک ابعاد تفکر : در این تحقیق متغیرهای مستقل     

 است( فرضیه

 توسعه کارآفرینی  :متغیر وابسته 

 جنسیت، سن،میزان تحصیالت و نوع استخدام : متغیر تعدیل کننده 

 :روش پژوهش
و به بررسی رابطه بین  باشدروش کاربردی می  نوع همبستگی می باشد و و از نظر ماهیت و روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی      

 .پردازدرهای مورد نظر میمتغی

مردم و مطلوب بودن فعالیات   یک هدف علمی است و تاکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به      

 .کان هستندهای تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قازم به زمان ومیافته. است

و تحقیاق اساتنباطی   . ،یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشاد  اجرای تحقیق توصیفی صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود      

 . تحقیقی است  که در آزمون فرض صورت می گیرد تا در نهایت استنباطی را بتوان انجام داد و آن را به جامعه تعمیم داد

اینها اطالعاتی است که در خصو  یاک متغیار در     کش  وجود رابطه بین دو گروه از اطالعات تاکید می شود،در تحقیق همبستگی بر       

در ایان تحقیقاات   . دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده یا اطالعاتی است که در خصو  دو یا چند متغیر دریک جامعه تهیه شده  است

از چاه ناوع باوده و میازان آن       رابطاه،  . گروه اطالعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دومحقق می

یعنی حتماً نمای گویاد کاه عامال الا       . همانطور که گفته شد نتایج این تحقیقات الزاماً رابطه علت و معلولی را اثبات نمی کند. چقدر است

 .اطی را نیز توضیح دهدولی ممکن است چنین ارتب. باعث پیدایش عامل ب می شود

 .باشندنفر می 89که حدود  80جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در سال 

 نمونه حجم تعیین

نمونه ها بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روش از پیش تعیین شده انتخاب می شود به قسمی که بتوان از این بخش، با توجاه        

دراین پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از روش تماام شاماری اساتفاده گردیاده     . هایی درباره کل جامعه ارازه داداستنباط ه روش انتخاب، ب

 . گیرنداست کلیه کارکنان مورد بررسی قرار می

 پرسشنامه روایی و پایایی

 آزمون روایی -1
اهمیت روایی از آن جهت اسات کاه   . یصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیردگیری، بتواند خص همنظور از روایی آن است که وسیله انداز      

گیری محقاق  اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه. ارزش و ناروا سازدتواند هر پژوهش علمی را بیهای نامناسب و ناکافی میگیریاندازه

 .گرددبر می

از روایای محتاوایی و نظار    ( های تحقیق توساط پرسشانامه  پاسخگو بودن فرضیه)رواییها و تهیه پرسشنامه، جهت پس از تدوین فرضیه     

توانستند در آزمون فرضیات ماورد اساتفاده قارار گیرناد شناساایی      و متغیرهایی که می. استادان و متخصصان مدیریت آموزشی استفاده شد

 . گردید

 آزمون پایایی -2
 . است شده استفاده کرانباخ آلفای ازروش ها اعتبارپرسشنامه تعیین جهت 

 :فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیر است

k  =تعداد سؤاالت 

(1) 
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 مجموع واریانس سؤاالت = 

2

tS   واریانس نمره های خام آزمودنیها 

خاوب تلقای    9/1قابل قبول و بیش از  3/1ضعی  تلقی می شود، دامنه  ، معموال9/1ًکمتر از اعتبارهای ای، در تحقیقات علمی پرسشنامه    

 . بهتر استالبته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیکتر شود . شودمی
 :اطالعات گردآوریابزار 

ساوال  )، ، فرصت هوشمندانه (پرسشنامه 11الی  1سوال )بعد نگرش سیستمی  5سوال در قالب  75در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه با      

)  های بر گرفته از طیا  لیکارت  به همراه گزینه ( 75الی  29سوال )و بعد پیش روی با فرضیه ( 23الی  18)، تمرکزی بر زمان (19الی  11

بارای سانجش   . تهیه گردید(  1و  2، 7، 0، 5)با نمره گذاری معکوس به ترتیب ( رمکامال موافقم، موافقم، کامال مخالفم، مخالفم و نظری ندا

کامال مخالفم، مخالفم، ) سوالی با گزینه های  21از پرسشنامه  اداره کل محیط زیست خراسان شمالیکارآفرینی سازمانی کارکنان شاغل در 

 .استفاده گردید( تاحدی مخالفم، موافقم و کامال موافقم 

 هاي پژوهشیافته 

 :وضعیت جنسیت جامعه آماري
( درصد 90,28)نفر  97از جامعه مورد مطالعه را کارکنان زن و ( درصد 75,31)نفر  75از بین افراد جامعه آماری تعداد  یکطبق جدول      

 .دهنداز جامعه مورد مطالعه را کارکنان مرد تشکیل می

 

 

 

 جنسیتفراوانی  1جدول

 درصد فراوانی تعداد جنسیت

 75,31 75 زن

 90,28 97 مرد

 :وضعیت تحصیالت جامعه آماري

از جامعاه  ( درصاد  19,73)نفار   19از جامعه مورد مطالعه را کارکنان دیپلم و ( درصد 17,23)نفر  17دهند، نشان می 2همانطور که جدول 

از جامعاه  ( درصد 22,00)نفر  22رکنان لیسانس و از جامعه مورد مطالعه را کا( درصد 05,82)نفر  05مورد مطالعه را کارکنان فوق دیپلم و 

 .دهندمورد مطالعه را کارکنان فوق لیسانس و باالتر تشکیل می

 فراوانی مدرک تحصیلی2جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی تعداد مدرک تحصیلی

 17,23 17,23 17 دیپلم

 71,90 19,73 19 فوق دیپلم

 93,59 05,82 05 لیسانس

 111 22,00 22 لیسانس و باالترفوق 
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 :وضعیت سنی جامعه آماري

 52,10)نفار   51ساال و   71از جامعه مورد مطالعه را کارکناان کمتار از   ( درصد 11,22)نفر  11دهند، نشان می 7همچنان که جدول       

ساال در   51دهند و تعداد کارکنان باالی سال تشکیل می 51تا  01را کارکنان ( درصد 13,75)نفر  13سال و  01تا  71را کارکنان ( درصد

 . است( درصد 18,78)نفر  18جامعه 

 سن کارکنانفراوانی 7جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی تعداد سن کارکنان

 11,22 11,22 11 سال 71تا  21

 97,29 52,10 51 سال 01تا  71

 91,91 13,75 13 سال 51تا  01

 111 18,78 18 سال 51باالی 

 

 : وضعیت استخدامی جامعه آماري
از جامعه ماورد مطالعاه را   ( درصد 11,22)نفر  11وضعیت کارکنان بر اساس سابقه کاری این گونه است که  0مطابق جدول و نمودار         

از ( درصاد  70,98)نفار   70ساال ساابقه و    5-11از جامعه مورد مطالعه را کارکناان  ( درصد 29,59)نفر  29سال سابقه و  5کارکنان با زیر 

نفر  11سال سابقه و  15-21از جامعه مورد مطالعه را کارکنان ( درصد 10,28)نفر  10بقه و سال سا 11-15جامعه مورد مطالعه را کارکنان 

 .دهدسال سابقه و باالتر تشکیل می 21از جامعه مورد مطالعه را کارکنان ( درصد 11,22)

 

 

 

 

 

 کاریفراوانی سابقه  0جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی تعداد سابقه کار

 11,22 11,22 11 سال 5زیر 

 78,91 29,59 29 سال 11تا  5

 30,08 70,98 70 سال 15تا  11

 99,39 10,28 10 سال 21تا  15

 111 11,22 11 سال به باال 21

 

 تجزیه و تحلیل استنباطی

 :فرضیه اصلی

 .داردبین تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی رابطه وجود       
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 کارکنانضریب همبستگی پیرسون بین  تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی  5جدول 

 تفکراستراتژیک کارآفرینی سازمانی
  

 ضریب همبستگی  پیرسون 1 218/1

 سطح معناداری ---- 171/1 تفکراستراتژیک 

 تعداد 89 89

 

کارکنان  اداره کال محایط زیسات  خراساان     در اصلی تحقیق یعنی تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی  رین دو متغیهمبستگی حاصل ب

از طرفی سطح معناداری بین دو متغیار تفکار اساتراتژیک و     ر همبستگی مثبت وجود دارد،ین دو متغیلذا ببدست آمد  218/1برابرباشمالی 

 .بنابراین بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد( p<15/1)بدست آمد  171/1کارآفرینی سازمانی برابر

 :فرعی اول  فرضیه

 .رابطه وجود دارداداره کل محیط زیست خراسان شمالی بین مولفه نگرش سیستمی و کارآفرینی سازمانی کارکنان     

 کارکنانضریب همبستگی پیرسون بین  نگرش سیستمی و کارآفرینی سازمانی  9جدول 

 نگرش سیستمی کارآفرینی سازمانی
  

 ضریب همبستگی  پیرسون 1 281/1

 نگرش سیستمی
 

 سطح معناداری 110/1

 تعداد 89 89

 

بدسات   281/1برابربااداره کل محیط زیست خراسان شامالی کارکنان در مولفه نگرش سیستمی و کارآفرینی سازمانی ن یهمبستگی حاصل ب

از طرفای ساطح معنااداری باین دو متغیار نگارش سیساتمی و کاارآفرینی ساازمانی           ر همبستگی مثبات وجاود دارد،  ین دو متغیلذا بآمد 

 .بنابراین بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد( p<15/1)بدست آمد  110/1برابر

 

 

 : دومفرضیه فرعی 

 .وجود داردرابطه اداره کل محیط زیست خراسان شمالی بین فرصت جویی هوشمندانه و کارآفرینی سازمانی کارکنان 

 کارکنانضریب همبستگی پیرسون بین  فرصت جویی هوشمندانه  و کارآفرینی سازمانی  3جدول 

 کارآفرینی سازمانی
فرصااااات جاااااویی  

   هوشمندانه

 ضریب همبستگی  پیرسون 1 717/1

فرصااااات جاااااویی 

  هوشمندانه
 سطح معناداری 112/1

 تعداد 89 89

 

خراساان شامالی    اداره کال محایط زیسات    کارکناان  در مولفه فرصات جاویی هوشامندانه و کاارآفرینی ساازمانی      ن یهمبستگی حاصل ب

از طرفی سطح معناداری بین دو متغیر فرصت جاویی هوشامندانه و    ر همبستگی مثبت وجود دارد،ین دو متغیلذا ببدست آمد  717/1برابربا

 .بنابراین بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد( p<15/1)بدست آمد  112/1کارآفرینی سازمانی برابر
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 :  سومفرضیه فرعی 

 .رابطه وجود دارداداره کل محیط زیست خراسان شمالی بین تمرکز بر زمان و کارآفرینی سازمانی کارکنان 

 کارکنانضریب همبستگی پیرسون بین  تمرکز برزمان  و کارآفرینی سازمانی  9جدول 

 تمرکز بر زمان کارآفرینی سازمانی
  

 ضریب همبستگی  پیرسون 1 241/0

 تمرکز بر زمان
 

 سطح معناداری 113/1

 تعداد 89 89

بدسات   201/1 برابرباا  اداره کل محیط زیست خراسان شمالیکارکنان در و کارآفرینی سازمانی  تمرکز بر زمانمولفه ن یهمبستگی حاصل ب

 113/1از طرفی سطح معناداری بین دو متغیر تمرکز بر زمان و کارآفرینی سازمانی برابار  دارد،ر همبستگی مثبت وجود ین دو متغیلذا بآمد 

 .بنابراین بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد( p<15/1)بدست آمد 

 :  چهارم فرضیه فرعی

 .رابطه وجود دارداداره کل محیط زیست خراسان شمالی بین پیش روی با فرضیه و کارآفرینی سازمانی کارکنان 

 کارکنانضریب همبستگی پیرسون بین  پیش روی با فرضیه  و کارآفرینی سازمانی  8جدول 

 پیش روی با فرضیه کارآفرینی سازمانی
  

 ضریب همبستگی  پیرسون 1 299/1

 پیش روی با فرضیه
 

 سطح معناداری 119/1

 تعداد 89 89

 

بدسات   299/1برابربااداره کل محیط زیست خراسان شمالیکارکنان در مولفه پیش روی فرضیه و کارآفرینی سازمانی ن یهمبستگی حاصل ب

از طرفای ساطح معنااداری باین دو متغیار پایش روی فرضایه و کاارآفرینی ساازمانی           ر همبستگی مثبت وجاود دارد، ین دو متغیلذا بآمد 

 .دو متغیر رابطه معناداری وجود داردبنابراین بین ( p<15/1)بدست آمد  119/1برابر
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 :یجه گیري تنبحث و

کل گرا است و نشان مای دهاد بخشاهای مختلا  ساازمان بار        نگرش سیستمیاین بوده که  تفکر استراتژیکیکی از نتایج بکارگیری        

 یکدیگر تأثیر می گذارند و با توجه به نتیجه این پژوهش که رابطه معنادار بین این دو متغیر وجود دارد وجود همبستگی بین این دو متغیار 

دیدگاه یکپارچه ای نسبت به مسازل دارند و با ابعاد  توان اینگونه بیان نمود که مدیران و کارکنانمی، نگونه که در پاسخها مشاهده شد را هما

با توجه به این نکته مدیران از توانمندیهای کارکنان برای اهداف استراتژیک سازمان استفاده می کنند .به سازمان می نگرند تفکر استراتژیک

یل بیشتر قارار گرفتاه و مواناع و محادودیت هاای آن      و همینطور از منابعی که سازمان در اختیار دارد تا عوامل سازمانی مورد تجزیه و تحل

مستلزم ظرفیتی است که به گونه ای هوشمندانه فرصت طلب باشد و فرصات هاای در حاال     تفکر استراتژیک.بیشتر مورد بررسی قرار گیرد

آفرینی ساازمانی وجاود دارد   ظهور جدید را تشخیص دهد با توجه به نتایج بدست آمده رابطه معنا داری بین فرصت جویی هوشمندانه و کار

مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب و کار و بکارگیری خالقیت برای خلق ارزشهای جدید فرامی  زیرا فرصت جویی هوشمندانه

یوه ایان شا   ،تشخیص به موقع خصوصیات میدان رقابت و دیدن فرصتهایی است که رقبا نسبت به آن غافل هساتند  تفکر استراتژیک. خواند

چشم اندازهایی که می تواند استراتااااژی های نوآوراناه و مزیات بخشای را سابب     . ، چشم اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه داردنگرش 

پس فرصت های آینده زاییده توانمندیهای امروز خواهد . آینده بر مبنای گذشته شکل می گیرد و شرایط حال نقطه شروع آینده است  .شود

 . مسیرهای گذشته، حال و آینده مرور و بررسی گردد   این رویکرد به ما می آموزد که برای خلق آینده باید مکرراً. بود 

. 
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