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  قدمهم
ـ ترین زیربخشعنوان یکی از مهم شیالت بهصنعت امروزه    مین امنیـت غـذایی،   أهاي اقتصادي در ت

اي برخـوردار اسـت. انسـان از چهـار     ی در جهان از جایگاه ویژهیزدای و محرومیتیزاشتغالتجارت، ا
آورد کـه  دست می هدرصد سطح زمین ب 5تا  3درصد آن را از  97کند، میلیارد تن غذایی که استفاده می
شود. یمین مأدرصد غذاي انسان ت 3درصد زمین که دریا است، تنها  71قابل کشت و زرع است. اما از 

هـاي  دلیل غـذاي سـالمتی از یـک طـرف و ظرفیـت      بنابراین جلب توجه جهانیان به مصرف آبزیان به
سازد برداري نشده از طرف دیگر، آینده این صنعت را در سایه توسعه پایدار، بسیار نوید بخش می بهره

صـنعت  ي توسـعه  هـا برداري کامـل از ظرفیـت  همین منظور، براي موفقیت در بهره ). به2013عادلی، (
فرهنگ  اندیشیده شود تاهاي سازمانی شیالت ثر براي رفع چالشؤم يهاشیالت الزم است تا سیاسیت

شـود، در آن  هـاي شـیالت مـی   که به نوبه خود در نهایت منجر به توسعه ظرفیتنوآوري و کارآفرینی 
  سازي شود.نهادینه

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی بـه لـزوم      خشب چنینهمها و ها و شرکتبسیاري از سازمان از طرفی  
هاي پیچیده دلیل شرایط وضعیت  اند. این گرایش عمدتاً بهکارآفرینی (از نوع فردي و سازمانی) پی برده

هـاي  ها را با تنگناهاي رقابتی و تکنولوژیکی مواجـه سـاخته و تـداوم روش   جدیدي است که سازمان
تـوان  در واقع کـارآفرینی را مـی   ).2014و دهقان،  رجبیسنتی را با مشکل جدي روبرو ساخته است (

دانسـت.  هـا و کسـب مزیـت رقـابتی     ري سـازمان پـذی یکی از عناصر کلیدي براي افزایش توان رقابت
هـاي سـازمانی   هاي کارآفرینی در قالب محصول، فرآیند، و نوآوريعنوان فعالیت بهکارآفرینی سازمانی 

  ).2005، ساشیل؛ بیهاردواج و 2004؛ آنتونیچ و زورن، 2001هسریچ،  و(آنتونیچ  تعریف شده است
هـاي اخیـر بـراي    کارآفرینی سازمانی از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایاي آن در سال  

هاي مختلف صنعتی، کشاورزي هاي تجاري در زیر بخشها و بنگاهها و شرکتشمار زیادي از سازمان
هاي اصلی شاخهعنوان یکی از  بدون شک کارآفرینی سازمانی به و خدماتی کامالً محسوس بوده است.

تواند پویـایی سـازمانی را بـا ارایـه     ها دارد و میگیري در توفیق و تعالی سازمانکارآفرینی، سهم چشم
درون  کـارآفرینی  ).2013کریمی و همکـاران،  هاي جدید و ایجاد مزیت نسبی به ارمغان بیاورد (روش

کارهـا را پشـتیبانی    و پذیري کسبکنشانه بودن و ریسکاین که بیشتر نوآور و پیشسازمانی، در کنار 
ثر از منابع درون سازمانی چه در قلمرو مدیریتی و چه در بازار، منافع ؤکند، با فراهم کردن استفاده ممی

کـه تشـکیل    دلیل منحنی یـادگیري  بر این به کند. عالوهمین میأزیادي را با ایجاد رویکردهاي متناسب ت
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عبـارتی   دهد، همزمان تـرك نکـردن کارکنـان سـازمان یـا، بـه      دهد خشنودي کارکنان را افزایش میمی
  ).2007، امیرکبیري و محمودیانکند (مین میأماندگاري سازمانی را نیز ت

سازمانی نوعی رؤیاپردازي است که مسئولیت به ثمر  معتقد است، کارآفرینی درون )1985ات (جپین  
سـازمانی   دارد کـه کـارآفرین درون  عهده دارد. او بیـان مـی  یک نوآوري را در درون سازمان به رساندن

داند چگونه یک ایـده را بـه واقعیتـی     ممکن است مبتکر یا مخترع باشد، اما همیشه فردي است که می
اسـت:  عبارتی کارآفرینی سازمانی مشتمل بر سه مؤلفـه عمـده   هب ).1985پینچات، سودآور تبدیل کند (

). نـوآوري بـه   2010آنـا و همکـاران،   ( گـذاري مخـاطره آمیـز، نوسـازي اسـتراتژیک      سرمایه، نوآوري
هـاي سـازمانی جدیـد اشـاره      رفتارهایی از قبیل خلق و معرفی محصوالت، فرآیندهاي تولید و سیستم

از طریق خلق  آمیز نیز به رفتارهایی از قبیل ورود به کسب و کارهاي جدید گذاري مخاطره دارد. سرمایه
هاي تجاري جدید اشاره دارد. نوسازي اسـتراتژیک بـه رفتارهـایی از قبیـل دگرگـون      یا خرید سازمان

اش ها یا تغییـر در رویکـرد رقـابتی   ساختن شرکت یا احیاي عملیاتش از طریق تغییر در قلمرو فعالیت
  .)2008ژانگ و همکاران، (اشاره دارد 

ایل سازمان به گسترش یا اصالح خدمات و محصوالت تازه و نیز ها در واقع تمنوآوري در سازمان  
ـ  سـازمانی بـه   توفیق سازمان در ارائه این خدمات و محصوالت به بازار است. نـوآوري  ن توسـعه،  اوعن

باشد. از طرفی نیز پذیرش ایده یا رفتار در عملیات سازمانی بوده و براي کل سازمان جدید و نوآور می
ها به اشکال قابل استفاده سازمانی بـوده و ایـن ایـده بـراي پیشـبرد      ی تبدیل ایدهالزمه نوآوري سازمان

  هاي نوآور عبارتند از:گی سازمانار ویژهطور کلی چ شود. بهانی استفاده میعملکرد سازم
و مقدار زیادي از  کید داردأبر برابري بیرونی تجاي برابري درونی  ههاي نوآور، پرداخت ب. در سازمان1

مدت و میـان   کرد کوتاههاي نوآور، بین عمل. در سازمان2 گیرد؛پذیري افراد تعلق میبه ریسکختپردا
هاي نوآور، زمان و تالش زیـادي  . در سازمان3کنند؛ عملکرد فردي و گروهی تعادل ایجاد میمدت و 

هاي نوآور، بـر  . در سازمان4نظر دارند؛ و  هاي گروهی را مدکنند و بیشتر آموزشرا صرف یاددهی می
  ).2013صر و همکاران، نکنند (ه مییکید دارند و مسیرهاي شغلی متنوعی را اراأبازار کار بیرونی ت

کـارافرینی سـازمانی،   نـوآوري و   ینـد آثر جهت توسـعه فر ؤم و از عوامل مهم حیاتی ،در این میان  
یـن مطلـب هسـتند کـه عوامـل      گر اهاي تحقیقات قبلی نیز بیانیافتهباشند. میعوامل رفتاري مجموعه 

در  سازمانی ارتباط تنگـاتنگی دارنـد.   با خلق یک فضا و جو کارآفرینانه ی) در سازمانیرفتاري (محتوا
شامل عوامـل و روابـط انسـانی در سـازمان      عوامل رفتاري مؤثر بر نوآوري و کارآفرینی سازمانیواقع 
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هـم پیوسـته و محتـواي اصـلی     اص بـه است، که هنجارهاي رفتاري، ارتباط غیررسمی و الگوهاي خـ 
زنـده سـازمانی تلقـی    قسـمت  دهد. این عامل محتوایی در واقع پویایی بخش و سازمان را تشکیل می

باشـد، در ایـن   طور مستقیم مربوط به نیـروي انسـانی مـی   د و هرگونه عوامل و متغیرهایی که بهشو می
پیشینه تجربی پژوهش بـه   رققان بعد از مرودر این مجال نیز مح ).2007مقیمی، ( دنگیرشاخه قرار می

  کنند:تعدادي از این موارد اشاره می
)، در تحقیقات خود پنج عامـل رفتـاري را بـر فراینـد کـارآفرینی و      2010سریواستاوار و اگروال (  

نوآوري سازمانی مؤثر دانستند که این عوامل عبارتند از: فرهنگ سازمانی، خطرپذیري، حمایت مدیران، 
)، نیز در مطالعات خود به بررسی 2007مقیمی ( .حیه تیمی و توانمندسازي کارکنانی کارکنان، روویژگ

ها حاکی از شناسایی هفـت عامـل بـا عنـوان:     عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی سازمانی پرداخت، یافته
نـگ سـازمانی،   هاي مدیران، عوامل مدیریتی، رفتارهاي مدیریتی، عوامل مرتبط با کارکنـان، فره ویژگی

  .هاي مدیریتی بوده استو انگیزش ارتباطات سازمانی
)، در پژوهشی به عوامل عمومی مدیریتی بر کارآفرینی سـازمانی اشـاره   2009آنالوئی و همکاران (  

ؤثر بـر  پذیري جز عوامل رفتاري منگري و ریسکعامل فرهنگ سازمانی، آینده سهکرد، که از این بین 
)، پژوهشـی بـا عنـوان موردکـاوي موانـع رفتـاري       2013رجبی و دهقان ( .انستکارآفرینی سازمانی د

گر سـالمت را بـه انجـام رسـاندند. عوامـل فرهنـگ سـازمانی؛        کارآفرینی سازمانی در دو سازمان بیمه
را به خود و رتبه ترتیب بیشترین امتیاز  هاي شخصیتی کارکنان بههاي شخصیتی مدیران، ویژگیویژگی

شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتـار  اي با هدف )، در مطالعه2012سرابی و همکاران ( ند.ااختصاص داده
: فرهنـگ  ندثر دانستؤکارآفرینی سازمانی مهشت متغیر رفتاري را بر  ،هاي دولتیکارآفرینانه در سازمان

حیـه  هـاي کارکنـان؛ رو  هاي مدیران؛ ویژگـی پذیري؛ حمایت مدیر؛ ویژگی نگري؛ خطرسازمانی؛ آینده
  .گروهی و توانمندسازي کارکنان

ثر بر نوآوري ؤ)، در تحقیقات خود به بررسی عوامل م2012دیگر دهقان و همکاران (اي مطالعهدر   
بنـدي  هـا نشـان داد کـه رتبـه    هـاي علـوم پزشـکی پرداختنـد. یافتـه     و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه

هاي کارکنان؛ ترتیب شامل: ویژگی ی سازمانی بهثر بر فرآیند نوآوري و کارآفرینؤهاي رفتاري م شاخص
هاي کارکنان بـوده اسـت.   انگیزش کارکنان؛ فرهنگ سازمانی؛ آموزش کارکنان؛ سبک رهبري و ویژگی

زاده و  . ساالریانامل در جامعه موردنظر بوده استمتوسط بودن وضعیت این عو بیانگرها نیز دیگر یافته
ثر بـر فراینـد کـارآفرینی سـازمانی،     ؤمنظور تبیین عوامل م اي بهلعه)، پس از انجام مطا2011همکاران (
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بندي کردند، این عوامل نیز بـه ترتیـب شـامل: فرهنـگ     نظر شناسایی و رتبه  هفت عامل را جامعه مورد
هـاي مـدیران؛ آمـوزش    هاي کارکنـان؛ ویژگـی  انگیزش نیروي انسانی؛ سبک رهبري؛ ویژگیسازمانی؛ 

 .بوده است نظام ارتباطاتنیز  کارآفرینی و در نهایت

هاي نوآورانه و فعالیت برعوامل رفتاري مؤثر بررسی در رابطه با  انجام تحقیقات فراوانبا توجه به   
 )،2012؛ سرابی و همکاران، 2014؛ رجبی و دهقان، 2010(سریواستاوار و اگروال، کارآفرینانه سازمانی 

 عوامـل فرهنگـی  چـون:  هایی شاخصشاره شده است، ا هاشاخصصورت پراکند به برخی بهدر واقع 
 هـاي کـارآفرینی  آمـوزش )، 2014رجبی و دهقـان،  ( هاي کارکنانویژگی)، 2009آنالوئی و همکاران، (
رفتـاري  هـاي  شـاخص ، هاشاخصبر این  با این حال، عالوه )، و ... .2011زاده و همکاران، ساالریان(

ه باید شناسایی و استخراج ند کمؤثر وري و کارآفرینی سازمانینوآدیگري نیز وجود دارند که بر توسعه 
  گردند.

اند که این صنعت و نوآوري هاي انجام شده، متخصصان براین عقیدهدر مجموع، باتوجه به پژوهش  
ز اهمیت است. براین اساس، و یی و بهبود درآمد و پویایی اقتصادي بسیار حایزادر آن از لحاظ اشتغال

و عدم وجود مطالعات جـامع در زمینـه   ارائه شده در مورد نوآوري و کارآفرینی، مسئله یان ببا توجه به 
، در این پژوهش محققان برآننـد کـه تـا بـا     عوامل رفتاري مؤثر بر نوآوري و کارآفرینی سازمانیتعیین 

ی فازي به و با استفاده از روش دلف عوامل رفتاري مؤثر بر نوآوري و کارآفرینی سازمانیبررسی ادبیات 
بـه  )، FAHPگیـري چنـد معیـاره (   هاي تصـمیم ها و در نهایت با استفاده از روشانتخاب این شاخص

تا از این طریق مسئولین شـناختی از   در اداره کل شیالت استان مازندران بپردازند. این عواملبندي رتبه
ایـن   ند، تـا باعنایـت بـه   هاي مذکور که بر توسعه کارآفرینی و نوآوري مؤثر است، داشـته باشـ  شاخص

  گیري خود را براساس آن استوار کنند.هاي کالن تصمیمشناخت از وضع موجود، برنامه
  

  هامواد و روش
 پیمایشـی  -پژوهش به لحاظ هـدف از نـوع کـاربردي و از لحـاظ ماهیـت و روش توصـیفی      این   
هـاي جـامع   اول بـا بررسـی  روي در مطالعه حاضر، در گام یابی به اهدف پیشمنظور دستبهباشد.  می

هاي مهم رفتاري شاخصاي و ارزیابی نتایج مطالعات گذشته مرتبط، بهترین مدل یا تعدادي از کتابخانه
شناسایی و استخراج گردید. در گام بعدي نیز  سازمانی کارآفرینی نوآوري و (محتوائی) مؤثر بر فرآیند

نظران حوزه سـازمانی و کـارآفرینی در   و صاحبگیري از روش دلفی فازي در میان کارشناسان با بهره
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هاي اساسی رفتاري (محتـوائی) مـؤثر بـر    شاخصاداره کل شیالت استان مازندران از بین این عوامل، 
  شناسایی شدند. سازمانی کارآفرینیفرآیند 

روش  گیري چند معیاره از جملههاي تصمیمها و تکنیکلفهؤگیري از این مدر گام نهایی نیز با بهره  
AHP هاي رفتاري (محتوائی) مؤثر بر فرآیندفازي و نظرات کارشناسان و متخصصان انتخابی، شاخص 

در مطالعه حاضر با توجـه بـه اسـتفاده از پرسشـنامه و     بندي شدند. رتبه سازمانی کارآفرینی نوآوري و
 10)، 2008پور، اصـغر نفـر) (  12تا  10گیري از نظرات خبرگان (بین فازي و نیاز به بهره AHPروش 

اداره کل شیالت اسـتان مازنـدران، کـه آشـنایی بـاالیی بـا مسـائل        نفر از خبرگان سازمانی و مدیریتی 
عنوان نمونه انتخاب شدند. در ایـن   به روش هدفمند قضاوتی به ،کارآفرینی سازمانی و مدیریتی داشتند

یت پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی گونه که اشاره شد، در ابتدا پرسشنامه دلفی و در نهاراستا همان
فـازي کـه در ایـن     AHPآوري گردید، و در ادامـه بـا اسـتفاده از روش    و میان خبرگان توزیع و جمع

  ها بوده، استفاده شد.بندي مؤلفهروش پیشنهادي مورد استفاده جهت اولویت پژوهش
 ضعف این روش مطرح بودهترین عنوان عمده فقدان چارچوب نظري دلفی، که به: دلفی فازي یکردرو

هـاي چـون رویکـرد دلفـی، مطالعـه دلفـی،       ، موجب گردید تا برخی دلفی را فن و دیگـران واژه است
پیمایش دلفی، روش دلفی و مطالعه اجماع دلفی را براي توصیف مطالعـات دلفـی صـحیح بداننـد. در     

ترین شـرایط مـورد   مهمز طرفی اواقع این تنوع واژه، تعاریف متعددي از دلفی را به دنبال داشته است. 
یابی وسیع، توافق گروهی در دست ینیاز براي کاربرد دلفی: نیاز به قضاوت متخصصان و نظرات گروه

اي و عدم توافق یا ناکامل بـودن دانـش، در دسـترس    رشتهبه نتایج، وجود مشکل پیچیده، بزرگ و بین
ها، عـدم  آوري دادهیی، لزوم گمنامی در جمعجغرافیاپراکندگی نظر  بودن افراد باتجربه و متخصص، از

  .)2008احمدي و همکاران، است ( ،اثربخش دیگري -محدودیت زمانی و عدم وجود روش هزینه
 ،گیرنده و تخصیص عددي فازي مثلثیآوري نظرات گروه تصمیمدر ابتدا براي جمع مطالعهدر این   

از سوي آنان، به معیار مـوردنظر انجـام شـد. در     از دیدگاه خبرگان با توجه به واژة زبانی انتخاب شده
که از سـوي خبرگـان بـه آن     ،ارزش عدد فازي مثلثی هر معیار پرداخته شدارزیابی  ادامه براي محاسبه

  .)2010(هسو و همکاران،  شده است لحاظمعیار 
سـتفاده  براي یافتن نظرات خبرگان نسبت به یـک معیـار ا   (دلفی فازي) کهدر این مطالعه از روش   

خبـره   푛از میـان   푖از نگـاه خبـره شـماره     푗فرض بر این است که ارزش ارزیـابی معیـار    ،شده است
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푊푖푗 = (푎 , 푏 , 푐 푗برابر با 푗 است که مقدار  ( = 1,2, … ,푚 میزان و 푖  برابر با푖 = 1,2, … ,푛 
ــار   ــازي معی ــدین ترتیــب ارزش ف ــر یــک محاســبه مــی از رابطــۀ شــماره  푗اســت. ب ــه براب شــود ک

푊푗 = (푎 , 푏 , 푐   است. (
푎 = 푚푖푛 푎  

푏 =
1
푛

푏  

푐 = 푚푎푥 푐  
  کنیم.استفاده می 2 سازي از رابطهفازيبراي دي

푆 =
푎 + 4푏 + 푐

6
				 , 푗 = 1,2, … ,푚 

گیـریم. در  براي استخراج معیارهاي موردنظر، حدي را براي قبول یا عدم قبول آن معیار در نظر می  
نـالی،  نـان ( اسـت  7ت فـ ، مرز قابل قبول بودن معیار در حـدود ه 70-30این مطالعه با توجه به قانون 

ن آیا بـاالتر از   7/0نظر خبرگان نزدیک به  فازي شده عدد فازي مثلثی با توجه به. اگر مقدار دي)1978
  شود.صورت مورد قبول واقع نمیعنوان معیار قابل قبول، پذیرش شده و در غیر این باشد، به

                           푆 ≥ 푎					,					푆 < 푎  
 

) براي اولین بار توسط AHPریزي سلسله مراتبی (برنامه: فازي -مراتب گروهیتحلیل سلسلهتکنیک 
از  AHPگیري چند معیاره است که کاربرد فراوانی دارد. یک ابزار تصمیمساعتی ارائه شد، و لتوماس ا

هاي چند معیاره گیريگیرندگان و پژوهشگران در تصمیمعنوان یک ابزار در دست تصمیم زمان ابداع به
نتی در س AHPتواند طرز فکر بشر را منعکس نماید. سنتی نمی AHPشود، اما در واقع استفاده می
هاي مختلف، ناتوان است. براي رفع گزینه گیرنده در مقایسههاي دقیق عقاید تصمیمبیان ارزش

). در این 1983الرهاون و پدریکز، براي حل مسائل سلسله مراتبی ارائه شد ( FAHPمشکالت باال 
ند کارآفرینی ثر بر فرایؤم رفتاريبراي تعیین ضرائب معیارهاي  FAHPپژوهش نیز محققان از روش 

شود که براي اولین اي استفاده می  FAHPاند. در واقع در این مطالعه از روش سازمانی استفاده کرده
  ).1996چانگ، بار توسط چانگ ارائه شده است (

ی که اعداد فازي مثلثی بیشترین کاربرد را نسبت به بقیه اعداد فـازي دارد، در ایـن   یجا از طرفی نیز، از آن  
نشـان داد. پارامترهـاي    (푙,푚,푢)صورت توان به. اعداد فازي مثلثی را میندز مورد استفاده قرار گرفتمقاله نی
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l ،m  وu تـرین ارزش و بیشـترین ارزش ممکـن کـه یـک      گر کمترین ارزش ممکن، محتمـل ترتیب نشان به
  نشان داده شده است. دهد. در شکل ذیل هم یک عدد فازي مثلثیدهند، نشان میرویداد فازي را توضیح می

  

  
  .یک عد فازي مثلثی 푴 -1 شکل

  

  نتایج
شاخص  13آن بوده که از بین  بیانگربررسی نظرات کارشناسان و خبرگان در این مطالعه دلفی فازي: 

. ویژگـی  3. حمایت مدیران؛ 2؛ سازمانیفرهنگ . 1هاي: لفهؤید خبرگان یعنی مأیدر نظر گرفته براي ت
. ارتباطـات  7. عوامـل مـدیریتی؛   6. توانمندسـازي کارکنـان؛   5. روحیـه تیمـی؛   4شخصیتی کارکنـان؛  

. ویژگی شخصیتی مدیریان؛ 11پذیري؛  . ریسک10. آینده نگري؛ 9هاي مدیریتی؛ . انگیزش8سازمانی؛ 
تا  30شاخص با توجه به اصل  شش؛ فقط هاي رهبري. سبک13. آموزش کارآفرینی به کارکنان؛ و 12
تعیین  سازمانی کارآفرینیفرآیند نوآوري و مؤثر بر رفتاري (محتوائی) هاي اساسی اخصعنوان شبه 70

  :اند از، که عبارتشدند
آموزش کـارآفرینی  . B3 ،(4(ارتباطات سازمانی . 3)، B2( هاي رهبريسبک، )B1( فرهنگ سازمانی. 1
)B4 ،(5 .پذیري ریسک)B5 ،( روحیه تیمی. 6و )B6( )هـا بـه   لفـه ؤمشـود  ه مـی گونه که مالحظـ همان

  ).اندگذاري شدهنام B6تا  B1ترتیب از 
  

  فازي -مراتب گروهیفرآیند تحلیل سلسله
 هايگویان (خبرگان) در مورد شاخصتک پاسخاظهار نظرهاي کالمی تکبراساس جدول ذیل،  گام اول:
که بر اساس طیف نه  یسازمانکارآفرینینوآوري و ثر بر فرایند ؤمرفتاري (محتوائی) معیارهاي  سنجش

  .گردیدتبدیل  (푙,푚,푢)مثلثی فازي ، بر اساس روش ذیل به اعداد شدندآوري اي ساعتی جمعگزینه
  .شناسی براي تعیین وزنطیف اعداد فازي و مقیاس زبان -1جدول 

  ساعداد فازي مثلثی معکو  اعداد فازي مثلثی  کالمی متغیرهاي  درجه اهمیت در مقایسات زوجی عوامل
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  )1،1،1(  )1،1،1(  اهمیت یکسان  )VLاهمیت یکسان (
  )1،3/1،5/1(  )5،3،1(  ترکمی مهم  )Lتر (کمی مهم

  )3/1،5/1،7/1(  )7،5،3(  ترمهم  )MLتر (مهم
  )5/1،7/1،9/1(  )9،7،5(  ترخیلی مهم  )Hتر (خیلی مهم

  )7/1،9/1،9/1(  )9،9،7(  ترالعاده مهم فوق  )VHتر (العاده مهم فوق
  )2009؛ یانگ و هسه، 2010؛ سان، 2010ی، ل( 

  
ـ    :گام دوم: استخراج ماتریس تجمیع نظرات خبرگان تـک اجـزا   تـک  یهندسـ  نیانگبـا اسـتفاده از می

ـ تجم سیمـاتر  دست آمده (ماتریس به تعداد خبرگان)، ههاي بماتریس (푙,푚,푢)گانه  سه را  نظـرات  عی
 (푙,푚,푢)گانـه متنـاظر   میانگین هندسی اجزاء سه. براي محاسبه آمده استدست  همطابق جدول زیر ب

  .محاسبه شدام آن  푛را در هم ضرب و ریشه  (푛)هاي مقایسات زوجی خبرگان تک تک ماتریس
  

  .ماتریس تجمیع نظرات خبرگان -2جدول 
B6  B5  B4  B3  B2  B1  عوامل  

)798/0 ،558/0 ،
414/0(  

)15/2 ،60/1 ،
10/1(  

)74/3 ،00/3 ،
17/2(  

)02/2، 50/1 ،
01/1(  

)36/2 ،67/1 ،
13/1(  )1،1،1(  1  

)23/2 ،80/1 ،
31/1(  

)36/2 ،82/1 ،
22/1(  

)77/3 ،97/2 ،
10/2(  

)64/2 ،08/2 ،
51/1(  )1،1،1(  )789/0 ،

596/0 ،423/0(  2  

)617/0 ،378/0 ،
280/0(  

)79/1 ،31/1 ،
888/0(  

)80/0 ،627/0 ،
47/0(  )1،1،1(  )660/1 ،

479/0 ،37/0(  
)989/0 ،
665/0 ،494/0(  3  

)77/2 ،10/2 ،
30/1(  

)95/1 ،33/1 ،
873/0(  )1،1،1(  )09/2 ،59/1 ،

24/1(  
)474/0 ،
335/0 ،26/0(  

)460/0 ،
333/0 ،267/0(  4  

)49/3 ،33/2 ،
24/1(  )1،1،1(  )14/1 ،749/0 ،

512/0(  
)12/1 ،762/0 ،

557/0(  
)762/0 ،
552/0 ،39/0(  

)811/0 ،
591/0 ،448/0(  5  

)1،1،1(  )942/0 ،
467/0 ،30/0(  

)739/0 ،463/0 ،
337/0(  

)81/3 ،92/1 ،
08/1(  

)762/0 ،
552/0 ،44/0(  

)21/2 ،68/1 ،
19/1(  6  

  
Σ(l푖푗 گانـه جمع اجزاء سـه : گام سوم: محاسبه بسط مرکب فازي عوامل , m푖푗 , u푖푗)   هـاي  کـل خانـه

ـ   که این اعداد با است .شدمحاسبه  ها)(تمام سطرها و ستون ماتریس دسـت آمـده    هفاده از روابـط ذیـل ب
  است.
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	 	 	푀	 = 	 푙 	, 	 푚 	, 	 푢  

푀 		= 	
1

∑ 						 	 		
	,			

1
∑ 						 	 		

	,			
1

∑ 					 		 		
 

  
  .و معکوس آنگانه جمع اجزا سه -3جدول 

Σl  Σm  Σu  
31,36 43,83 57,35 

1/Σu  1/Σm  1/Σl  
0,017 0,022 0,031 

 

Σ(l푗 گانهسهمجموع اعداد    , m푗 , u푗)  مقدار دست آوردن هبراي بهر سطر 푆 رابطه ذیـل  صورت به
  محاسبه گردید.

푆 	= 	 푀	
	
⊗ 푀  

  
  .مقدار بسط مرکب فازي عوامل اصلی -4جدول 

푆  ردیف  푢  푚  푙  
  0,492  0,644  0,901  فرهنگ سازمانی  1
  0,536  0,701  0,980  هاي رهبريسبک  2
  0,241  0,315  0,441  ارتباطات سازمانی  3
  0,355  0,465  0,650  آموزش کارآفرینی  4
  0,303  0,396  0,541  پذیريریسک  5
  0,381  0,499  0,697  روحیه تیمی  6

ها در این مرحله تحلیل: هاي دوتایی ممکنپذیري حالتگام چهارم: محاسبه ماتریس درجه امکان
، 1، عدد بودعامل دیگر  mتر از مقدار یک عامل بزرگ mدار . اگر مقشدندصورت ستونی انجام به

  .شد، محاسبات زیر انجام بودو اگر کمتر 
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푉(푀 ≥ 푀 ) = 푚				اگر																											1 ≥ 푚 	

푉(푀 ≥ 푀 ) = hgt	(푀 ∩푀 	در	غیر	این	صورت									(
 

 

hgt	(푀 ∩푀 ) =
푢 − 푙

(푢 − 푙 ) + (푚 −푚 ) 
  

حال در این قسمت از پژوهش، پس از انجام چهار : محاسبه وزن نهایی و رتبه هر شاخصگام پنجم: 
پـذیري  هاي دوتایی ممکن، حداقل درجـه امکـان  پذیري حالتگام قبل و محاسبه ماتریس درجه امکان

ی یپذیري و وزن نها. سپس بر اساس میزان درجه امکانگردیدمشخص  ی آنیمؤلفه و وزن نها براي هر
نـوآوري و  مـؤثر بـر فرآینـد     رفتـاري هـاي  شـاخص ها یا ی هر کدام از مؤلفهیمؤلفه، رتبه نها براي هر

ها حـاکی از آن  . در واقع این یافتهشددر اداره کل شیالت استان مازندران مشخص  سازمانی کارآفرینی
مؤثر بـر   رفتاريهاي شاخصخبرگان اداره کل شیالت استان مازندران، ترتیب اولویت که از نظر  بوده

  :استصورت ذیل ، بهسازمانی کارآفرینینوآوري و فرآیند 
)، B4. (4آموزش کـارآفرینی  )، B6( روحیه تیمی. 3)، B1، فرهنگ سازمانی ()B2( هاي رهبري. سبک1
  .)B5( پذیريریسک. 6و )، B3(ارتباطات سازمانی . 5

  
  .وزن نهایی و رتبه هر شاخص -5جدول 

  رتبه نهائی  ییوزن نها  پذیريحداقل درجه امکان  متغیرهاي تحقیق  ردیف
  2  0,296  0,865 فرهنگ سازمانی  1
هاي رهبريسبک  2  1  0,342  1  
  5  0,063  0,185 ارتباطات سازمانی  3
  4  0,112  0,326 آموزش کارآفرینی  4
پذیريریسک  5  0,055  0,018  6  
  3  0,165  0,483 روحیه تیمی  6

 ،)1997گـاگوس و بـوچر (  : هـاي مقایسـات زوجـی    سازگاري ماتریس  محاسبهگام ششم و نهایی: 
گـابوس و  ( انـد  هاي مقایسات زوجی فازي ارائه نموده ي درجه ناسازگاري ماتریس روش براي محاسبه

تجمیـع   از ماتریس مقایسه زوجی منظور بررسی ناسازگاري، الزم است ه. در این روش ب)1997بوچر، 
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푛	퐴)نظرات خبرگان × 푛		)	  :دو ماتریس مجزا تشکیل شود퐴  و퐴.     باید اشاره کـرد، کـه مقـدار
 10/0، کمتـر از  퐴و  퐴فازي  زوجی مقایسات هاي دست آمده شاخص ناسازگاري براي ماتریس هب

  .بوددهنده میزان ناسازگاري قابل قبول براي پژوهش  شاناست، که در واقع این مقادیر نبوده 
  

  بحث
ی) مؤثر بر فرآیند نوآوري و یعوامل رفتاري (محتوابندي رتبهشناسایی و پژوهش، این هدف اصلی   

و در واقع در این پژوهش، براي شناسایی . بود در اداره کل شیالت استان مازندران سازمانی کارآفرینی
 واز روش دلفی فازي  سازمانی کارآفرینیتاري (محتوائی) مؤثر بر فرآیند نوآوري و عوامل رفبندي رتبه

  .فازي استفاده شد -فرایند تحلیل سلسله مراتب گروهی
نتایج حاصل از آزمون براي پاسخ به سوال اول تحقیق مبنی بر تشخیص عوامل رفتاري (محتوایی)   

براسـاس  نشـان داد،  اداره کل شیالت استان مازنـدران  ثر بر فرآیند نوآوري و کارآفرینی سازمانی در ؤم
ید به روش دلفی فازي؛ تنها أیشاخص در نظر گرفته براي ت 13نظرات کارشناسان و خبرگان که از بین 

عوامل رفتاري (محتوائی) مؤثر بر فرآینـد نـوآوري و   عنوان  به 70تا  30شاخص با توجه به اصل  شش
. 4. ارتباطـات سـازمانی؛   3هاي رهبري؛ سبک. 2. فرهنگ سازمانی؛ 1تعیین شدند:  سازمانی کارآفرینی

  .روحیه تیمی. 6و پذیري؛ . ریسک5آموزش کارآفرینی؛ 
عوامـل رفتـاري   بندي رتبهنتایج حاصل از آزمون براي پاسخ به سوال دوم تحقیق مبنی بر چنین هم  

نشـان داد   کل شیالت استان مازندران ثر بر فرآیند نوآوري و کارآفرینی سازمانی در ادارهؤ(محتوایی) م
ترتیـب   بنـدي آن بـه  هـا و رتبـه  لفهؤید خبرگان؛ اولویت مأیشاخص مورد ت ششاز  پژوهشکه در این 

. ارتباطـات  5 ؛آموزش کارآفرینی. 4؛ روحیه تیمی. 3فرهنگ سازمانی؛ . 2هاي رهبري؛ سبک. 1شامل: 
هـاي  سـبک گـردد، مؤلفـه   گونه که مالحظه مینبوده است. در واقع هما، پذیري. ریسک6و سازمانی، 

ـ    رهبري نـوآوري و  ثیر را بـر فرآینـد   أدر اداره کل شیالت استان مازندران، از نظر خبرگـان بیشـترین ت
ـ   از نظر خبرگان کـم  پذیريریسکچنین مؤلفه کارآفرینی سازمانی داشته، هم ثیر را بـر  أتـرین رتبـه و ت

  ه خود اختصاص داده است.کارآفرینی سازمانی بنوآوري و فرآیند 
با سایر یافته محققان، باید اشاره کرد کـه ایـن پـژوهش بـا      این پژوهشهاي در مورد مقایسه یافته  

ه شده بر فراینـد نـوآوري و کـارآفرینی    یثر اراؤهاي رفتاري) مهاي رفتاري (مدللفهؤاستفاده از بیشتر م
گـردد،  گونه که مالحظه مـی است، در واقع همانها داشته سعی بر توسعه این مدل ،سازمانی اشاره شده
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ـ   سبک رهبريمؤلفه  ثیر را بـر فرآینـد   أدر اداره کل شیالت استان مازندران، از نظر خبرگان بیشـترین ت
ـ   از نظر خبرگان کم پذیريریسکچنین مؤلفه داشته، هم و نوآوريکارآفرینی  ثیر را بـر  أتـرین رتبـه و ت

هاي دیگـر تحقیقـات همراسـتا بایـد     د اختصاص داده است. از یافتهبه خوکارآفرینی و نوآوري فرآیند 
، بـا وزن  هـاي مـدیران  ویژگیهاي خود بیان داشتند که )، در یافته2013( رجبی و دهقاناشاره کرد که 

) کمتـرین وزن را بـه خـود اختصـاص     13,1بـا وزن (  سبک رهبريو  رفتاريترین عامل ) مهم99,3(
، بعـد از  معرفـی نمـود   رفتـاري )، که شش شاخص را بـراي عوامـل   2012( اند. دهقان و همکاران داده

انگیزش )، 0,68( هاي مدیرانویژگیترتیب:  را بهکارآفرینی و نوآوري ثر بر ؤامل موع ،تحلیل اطالعات
ــان ــازمانی )، 0,67( کارکن ــگ س ــان ( )، 0,58( فرهن ــوزش کارکن ــبک0,55آم ــري ()، س و )، 0,52رهب

دریافتنـد کـه    رفتاريکید عوامل أ)، با ت2012و همکاران ( سرابید. دنرفی کر) مع0,51( کارکنان ویژگی
نیـز   نگـري آینـده و است کارآفرینی و نوآوري ثیرگذاري بر أداراي بیشترین میانگین ت فرهنگ سازمانی

توان گفت که این تحقیق را کسب کردند. پس می و نوآوريثیرگذاري بر کارآفرینی أکمترین میانگین ت
ثر بر توسعه نـوآوري  ؤاین تحقیقات گامی در جهت شناخت بهتر عوامل رفتاري (محتوائی) م همسو با

  و کارآفرینی سازمانی برداشته است.
است  ید این امرؤنابع علمی و پژوهشی ممرور مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش در م  

مشابه و  رچند تحقیقاتی تقریباًه ،انجام نشده است پژوهش ایندر خصوص کاملی  پژوهشیکه تاکنون 
ي مـورد  هابندي شاخصتواند با رتبهاین پژوهش می از طرفی شود.صورت غیر طولی یافت می به گاهاً

توانـد؛ نقـش،   که نتایج این پژوهش مـی ها داشته باشد، یعنی اینکاربردهاي را نیز براي سازمان مطالعه
ـ  رفتاريهاي اهمیت و رتبه شاخص بـراي مـدیران    راسـازمانی   کـارآفرینی نـوآوري و  د مؤثر بر فرآین

هاي کالن خود براي سازمان، این عوامـل را مـورد   ریزيسازمان مورد مطالعه آشکار سازد، تا در برنامه
نـوآوري و   بـر فرآینـد   رفتـاري هـاي  شـاخص ها و اهمیت این حال با توجه به یافتهتوجه قرار دهند. 

کـارآفرینی   نوآوري و کارهاي توسعهعنوان پیشنهادات مدیریتی و راه ، موارد ذیل بهسازمانی کارآفرینی
  گردد:ه مییسازمانی در سازمان مورد مطالعه ارا

بـر   هـاي رهبـري  سبک، رفتاريهاي لفهؤثیر را از میان مأنتایج نشان داد که بیشترین ت: سبک رهبري. 1
ش برخورد مدیران با کارکنـان را در  هاي رهبري رودر واقع سبککارآفرینی سازمانی دارد، نوآوري و 

گیـري  دهد. مدیران باید با استفاده از اصولی چون: مشارکت دادن کارکنان در تصـمیم سازمان نشان می
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خالق؛ تشویق به ارائه پیشنهادات جدید؛ دادن اختیارات بیشتر در تصمیات سازمانی گام بزرگـی را در  
  ند.جهت توسعه فرایند نوآوري و کارآفرینی بردار

سازي  فرهنگ کارآفرینانه در آن نهادینهرا محیا کنند تا  یمدیران سازمان باید فضایسازمانی:  فرهنگ .2
پرهیز از یکنواختی و اعمال قوانین و استانداردهاي کـاري  موجب وجود آید که  به یشود، یعنی شرایط

زي، خالقیـت و نـوآور بـودن    پرداایدهدر سازمان گردد تا از این طریق فضاي الزم براي محدود کننده 
پذیري و دادن استقالل عمـل کـافی بـه کارکنـان در     انعطاف ،تقویت روحیه خودکنترلی در افراد ،اعضا

  وجود آید. ها، بهها و وظایف کاري آنولیتئحیطه مس
که هر تغییـر و خالقیتـی در سـازمان نیازمنـد فـراهم نمـودن بسـتر الزم و        نظر به این: روحیه تیمی. 3

ها، مدیران و کارکنان سازمان است، بنابراین دراین حیطـه مـدیران سـازمان    ري و مشارکت بخشهمکا
هـاي الزم را نیـز بـراي     بر داشتن روحیه و فرهنگ کارآفرینی و اعتقاد به تغییر مستمر، زمینه باید عالوه

 .در سازمان فراهم نمایند روحیه گروهی و تیمیایجاد 

اي براي شناسایی مسائل اجتماعی، طور کلی آموزش وسیله به: سازمان کارآفرینی درنوآوري آموزش . 4
 نبه مدیرا هاست.هاي مناسب براي آنو پی بردن به راه حلها و سازماناقتصادي و فرهنگی جامعه 

شود تا با استفاده از اصول ذیل در جهت توسعه نوآوري و کارآفرینی سازمانی گام سازمان پیشنهاد می
براي کلیه سازمانی آموزشی مناسب در زمینه کارآفرینی جزوات تدوین : ردي همچون، موابردارند
هاي جدید و تمهید الزم در جهت عملی ساختن و ایجاد زمینه ابراز عقاید و تبادل افکار و ایده کارکنان

 هاي ذهنی براي کارآفرینانمنظور نمایان ساختن و محک زدن مدل بهسازمان آن از طرف مسئولین 
ن این امکان را کارکناهاي الکترونیکی کارآفرینی از طریق فضاي مجازي به ارائه آموزش زمانی؛سا
به دریافت و  فعالیت کنند براي یادگیري ،دهد که فارغ از موضوعات امکانات فضا و مکان فیزیکی می

  .ها اقدام کننداین آموزش
تعامالت میان کارکنان و مـدیران   ا، باید برايدلیل داشتن فضائی پوی هها بسازمان: ارتباطات سازمانی .5

خوانند. به هاي حیاتی سازمان میهاي ارتباطی را رگاي سیستمگونهبه ،خود اهمیت زیادي قائل شوند
به آن؛ افزایش سـرعت تبـادل   دادن هاي غیررسمی و اهمیت شود تا با تقویت گروهمدیران پیشنهاد می

، گـامی بـزرگ در   کید بر ارتباطات کتبی بر تعامالت سازمانیأعدم تاطالعات میان کارکنان و مدیران؛ 
  جهت توسعه نوآوري و خالقیت کارکنان سازمان بردارند.
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گـردد. در واقـع   هـاي غیـر خـالق فراینـد ریسـک گریـزي مشـاهده مـی        در سازمان: پذیريریسک .6
. سـت اشـاره دارد  در تحمـل یـا عـدم تحمـل شک     کارکنان و مدیران سازمانگریزي به گرایش  ریسک
گـویی سـازمان را   نوآوري و پاسخ ،به نوبه خودمدیریت ارشد به تحمل ریسک  کارکنان و مندي عالقه

ها و پـذیرش شکسـت مـوقتی، سـایر      کند. عالقه مدیریت عالی در تحمل ریسکمیترغیب و تسهیل 
ي نیازهـاي متنـوع و   گـوي فـور  محصوالت جدید، پاسختفکرات و انگیزاند تا با ارائه  را برمی کارکنان
گریزي مدیریت یا تمایل به تحمـل ریسـک، نقـش     طور، ریسک همیند. مشتریان باشنسازمان و متغیر 

کند. تحمـل ریسـک یکـی از ابعـاد      حیاتی در پرورش دادن یا اجتناب از گرایش به کارآفرینی ایفا می
خـوبی   تواننـد بـه  اره مـی ت. مدیران سازمان با رعایت مسائل مـورد اشـ  اصلی گرایش به کارآفرینی اس

  نی را در سازمان نهادینه و اجرایی کنند.یفرهنگ نوآوري و کارآفر
  

  گیرينتیجه
عنوان عوامل رفتاري مؤثر بر فرایند نوآوري و  عواملی که در این پژوهش بهدر پایان باید اشاره کرد   

خبرگان و مدیران اداره کل شدند، در واقع نظرات بندي و اولویتی، معرفی ایکارآفرینی سازمانی شناس
متغیر معرفی شده براساس ادبیات و نظر خبرگان، شش  13از میان بوده است. شیالت استان مازندران 

و پـذیري؛  هاي رهبري؛ ارتباطات سازمانی؛ آموزش کـارآفرینی؛ ریسـک  فرهنگ سازمانی؛ سبکمتغیر: 
هاي رهبري؛ فرهنگ سـازمانی؛  : سبکترتیب متغیرهاي روحیه تیمی، انتخاب و براساس نظر خبرگان به

در  . براین اساس،بندي شدندرتبه، پذیريریسکو ؛ آموزش کارآفرینی؛ ارتباطات سازمانی روحیه تیمی
توان با مد نظر قرار دادن این عوامل، گامی مهم در جهت توسعه کـارآفرینی و نـواوري   این سازمان می

ـ    ا توجـه بـه اهمیـت موضـوع مـواردي را بـه عنـوان        سازمانی در سازمان مذکور برداشـت. در ادامـه ب
 گردد:پیشنهاداتی براي انجام تحقیقات آتی ارائه می

  هاي دولتی دیگـر و مـورد آزمـون    تحقیق با توجه به جامع بودن آن در سازماناین استفاده از مدل
 قرار دادن.

 ثر دیگر بر فرآیند نوآوري و کارآفرینی سازمانیؤبرشمردن و آزمون عوامل م. 

  ها یا موانع توسعه کارآفرینی سـازمانی در سـازمان حاضـر یـا     جهت تبیین آسیبجدید ارائه مدلی
 ها.دیگر سازمان
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  گذاريسپاس
اداره کل شیالت ریاست و مدیران داند تا از همکاري و مساعدت نویسندگان مقاله بر خود الزم می  

هاي تحقیق، اطالعات ارزنده خود شنامهکه با تکمیل پرس ،متخصصین امربخصوص و ، استان مازندران
در اختیار محققان قرار دادند، کمال تشکر و قدردانی را ابراز را در جهت پیشرفت و انجام این پژوهش 

  نمایند.
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