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Abstract 

In this article, the results of the examination of the policy entrepreneurs’ motivations 

through a combination of Delphi strategies and analytic hierarchy process are given. 

Research method of the study was descriptive-survey, and the selection of experts 

was done through judgmental sampling. Based on the Delphi findings, the 

participating experts deemed 21 motivations effective on the manifestation of 

entrepreneurial behaviors in the public policymaking arena in Iran. Moreover, 

according to the analytic hierarchy process results, spiritual, doctrinal, and 

ideological (i.e., sublime) motivations, professional motivations, and individual 

motivations have been effective on motivating policymaking entrepreneurs in the 

public policymaking arena. Furthermore, throughout the system, “the policy 

entrepreneurs’ perception of God as the only real source of power as well as the 

importance of conscience” has had the highest effect and “professional progression, 

promotion, and administrative power” and “excessive self-esteem” have the least 

effect on motivating the policy entrepreneurs.  
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در  مشی خطکارآفرینان های  انگیزهبندی  اولویتشناسایی و 

 ایرانعمومی گذاری  مشی خطعرصة 

 3فرد حسن دانایی ،2زاده علی حمیدی ،1رضا اشگرف

مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی  ةدانشکدگذاری،  مشی خطگیری و  دانشجوی دکتری مدیریت تصمیم .1
 دانشگاه تهران، قم، ایران

 قم، ایران پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیریت و حسابداری، ةدانشکدر، استادیا .2
 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .3

 (16/04/1399 تاریخ پذیرش: ـ 11/10/1398 تاریخ دریافت:)
 

 چکیده

تحلیـ   ینـ   افر ترکیبـی ا  راهبردهـا  دی ـی ی    ، بـا رییرـرد  مشـی  خـ  کارآفرینـا   هـا    انگیزهدر این نوشتار نتایج بررسی 
. بـود  گیر  قضایتی پیمایشی ی انتخاب خبرگا  به صورت نمونه ـ ریش تحقیق ا  نوع توصی یت. مراتبی، ارائه ش ه اس سلسله
عرصـ   کارآفرینانـه در  رفتارهـا    را در بـری   انگیـزه  21مجمـوع  خبرگـا  در  ایـن پـهیه ،   دی ـی در  هـا    ساس یافتهبر ا
 ی معنو ها   انگیزه ،به ترتیبمراتبی،  تحلی  سلسلهین  افرمؤثر تشخیص دادن . بر مبنا  نتایج  ر  عمومی ایرا اگذ مشی خ 

 گذار  مشی خ در  مشی خ کارآفرینا   انگیزشدر  فرد ها   ی انگیزه ،ا  حرفهها   متعایی(، انگیزه) اعتقاد  ی ای ئویوژیک
ا  خ این  به عنوا  تنهـا مرعـق قـ رت یاقعـی ی      مشی خ ادراک کارآفرینا  ». ضمن اینره در ک  سیستم مؤثر است عمومی

دارا  کمتـرین   «پنـ ار   مهمخود»ی  «ارتقا  رتبه ی ق رت اعراییی  پیشرفت شغلی»ی ثیر أتدارا  بیشترین  «اهمیت یع ا 
 .ان  بوده مشی خ در انگیزش کارآفرینا  ثیر أت

 واژگانکلید

 .مراتبی تحلی  سلسلهین  افرگذار  عمومی، دی ی،  مشی خ ، مشی خ کارآفرینا  ها   انگیزه
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 مسئلهبیان 

همطورر  کیط  را رامرمطاو توسط   و      هطا  مشط   خط  و ها  تغییر و تحول در سیاست و نوآوری

ی بود  رست. رکن ضرورو در عصر حاضر بطا دط و بیشط ر   ها  پیشرفت در جورمع و ساامان

 سطب  مردم بط    ةهمک  سرعت تغییررو رو ب  رفمرکش رست و  ،ما ةامانکن . در  م  خودنماک 

 رنط ، نیطاا بط  سیاسطت     رر ب  میطان کشطی    ری  آگاه  و سهوات ررتباطاو جهان  رن ظاررو تاا 

کهنط  و  هطای   بطا دطیو    .(82: 1395راطورن   ) تاا  و نوآوررن  بیش ر د   رستهای  (مش  )خ 

گطارری باکط     مشط   خط  تورن ب  رس قبال آکنط   رفطت. درنطش ج کط       نم  ق کم  های حل رر 

هطا بط  کطار     گیطری  ج ک ی رر بیاب  و خالقیت و نوآوری رر در تصمیمهای  و رح مالها  حل رر 

اکطرر   .نماک ، در عمطل، کطاری ددطورر رسطت     م  ساد  و آسانظاهر  ب گیرد. رگرچ  رکن توصی  

نوس أمط کننط  و بط  ع طت     م  ج ک  مقاومتهای  و روشها  دیو  در مقابلها  رفررد و ساامان

هطای   اننط . ههطن   م ج کط  سطرباا   و  جانشطین هطای   رر را قبول  ها حل د ن با کک س س   رر 

و  ن پودط بگادط   چشطم   هطای   تورنن  را تجرب  نم  سادگ  سن   ب های  گرف   و ساامان دیل

 .(170ط  169: 1394ارد   رن  و درکفراو) دکگر رر پاکرر دون های  (مش  )خ  حل رر 

بط    هطا  (مشط   )خط   در سیاسطت برری آنی  تحول رساس  رخ ده  و نوآوری و ب عت 

رست ک  با دجاعت و خالقیت در رن کش  و عمطل کارهطای تطاا      نیاا وجود آک  ب  کسان 

 ؛نو دررن رانط  های  و طرح نن کو در رون  همیشگ  وضع موجود جهش رکجاد  رنجام دهن 

. در امطان  کط  رب ط     هسط ن  ها  مش  خ درر تحول و تغییر در سیاست و  فرردی ک  ط ی  ر

وضطع   ةاننط   بطرهم  1مشط   خ بااکگررن رکن عرص  حافظان وضع موجود هس ن ، کارآفرکن 

آور وض   دکگر رست. وی با رد یاق برری تغییر و تحول و بر هم ادن وضطع   موجود و پیام

گاررد و رکن وج  تماکم وی با دکگر بااکگررن سیاس  رسطت.   م  موجود پا ب  می رن سیاست

ع مط  و   پیشطینة ( و فقطر  مشط   )خط   کارآفرکن سیاسط   ةساان  تأثیربا توج  ب  رهمیت و 

تر رکطن موضطوب بادطیم و     ، باک  ب  دنبال دناخت به ر و بررس  عمیقامین تحقیق  در رکن 

                                                                                                                   
1. policy entrepreneur 
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پطردرای کنطیم تطا ب طورنیم      و نظرکط  رر کشطف   مشط   خط  عمل کارآفرکنان  ةنحوو ها  رنگیم 

 .(90 و 82: 1395راورن  ) دهیمدر رکن باب رررئ  ری  م قن و تاا های  تئوری

تورم  ط رمروا  مسائل و مشیالت  وجود درردعموم  رکررن نیم  گارری سیاست ةعرصدر 

 مرنمیط رادورج، رفمرکش  میمرنرق صاد، مسائل مربوط ب  خانورد ، کاهش  ةحواکاری در  و ب 

 ،رج ماع های  در حوا  سرماکة رج ماع پیر د ن جم یت، کاهش رع ماد عموم  و  ،طالق

 ةربطم رررئط   بط  گادط   و  هطای   ک  ط  دهط   ط... و ،عموم  ةعرصناکارآم ی نظام ردرری در 

در ب  رهعان کاردناسطان و نببگطان،    ،رردبسا در برخ  مو و چ  ستررهیارها کماکان پابرجا

سطاای   م ن  رکررن در تربیطت و ف طال   ةجام رس   م  ب  نظر. رن  بحررن حال تب کل د ن ب 

ف طال مط ن  وررد    ةحطوا رنف طاا  بط     ةحواو رقشار مب  ف ک  ب ورنن  را ها  نس   را جورن

چطون ت ط رد   هطاک    آفرکن  رر بیاموان  خوب عمل کرد  باد . بهبود دطاخ   دون  و نقش

هطای   ، ف اایت رسان درنشگاه  آموخ گان درنش ، رخیر، نهادهای بیردوا  ةده رحمرب در دو

نشان را ورود بطااکگررن ج کط  و ف طال     گ هم...  و ،مجاایهای  جم  ، ف ال د ن رسان 

تنهطا حوطور    عمطوم  بط رن نیطاا دررد، نط      ةعرصرما آنچ  کشور در . عموم  دررد ةعرصب  

کط  عطالو  بطر نگطا       ؛یار رسترب  رع بار و و درنش و دررری رک   رفررددهرون رن ف ال، ب ی  

خطود حرکطت   های  با رک   و دون سیاس  و رج ماع   ةعرصرن قادی با نگا  کارآفرکن  وررد 

نظطام  کیط   أت .(1393مهیمنط   ) بهبطود ببشطن   رر  عمطوم   گطارری  سیاست ةحواکشور در 

مط کرکت   ةعرصط گررک  در  مبن  بر جورن ،ط  ساایان گاد   ،گارری عموم  رکررن مش  خ 

گام دوم رنقالب نیطم بطود     ةبیانیک  موضوب رص    ط ب  جورنانها  موم  و سپردن مسئوایتع

 نظطام و نوآوررنط  در   ج کط   ةرن کشط ورود فیطر و   نیطاا بط    راری  تورن رس  ار  م  رر ط رست

بط  دنبطال    پطژوهش در رکطن  پژوهشگررن  ،رکن مبنا بر .عموم  محسوب کرد گارری سیاست

نوآوررنطة  رف طار  های  ب  عنورن محرک، مش  خ کارآفرکنان های  رنگیم بن ی  دناساک  و رتب 

 .بودن  ،گارری عموم  رکررن مش  خ  ةعرصدر آنان 
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 پژوهش ةپیشینمباني نظری و 

بطرری توصطیف بطااکگر رق صطادی      (1912) 1ژواف دطومپی ر رواین بطار   رر مفهوم کارآفرکن 

 آل قطررر  ا بااکگر رق صطادی عقالکط  رکط     بااکگری ک  در دکگر سوی طیف ب ط آل خالق رک  

گرکم، کارآفرکنان رد   من  و رکسک قاع   و گرر برخالف م کررن روتین .دکرمطرح  ط گیرد م 

ک  مط کررن بط  دنبطال سطااگاری بطا تغییطررو        دهن . درحاا  م  ار رر رفمرکش رق صادی درون

 Anderson) دهنط   م  القان خهای  محیط  هس ن ، کارآفرکنان ب  رکن تغییررو محیط  پاسخ

هطای   سطاا را گمکنط      با تغییررو و مورنع محیطط  مشطیل  هکارآفرکنان در مورج .(24 :2013

کارآفرکنطان   ةرنگیطم برنط .   مط   بهر کن ها رفربیرم مول در های  و رس ررتژیها  رق رم و ج ک 

ق رو رج ماع  و  رب   با تماکل ب ها  آن ،در مقابل .آمیمد م  کم ر با سود رق صادی در هم

 ةرررئط در نطوآوری و  هطا   دطون . خالقیطت آن   مط   رق صطادی بررنگیب ط    ةخالقانط های  تالش

ها  . رکن نوآوریددو م  نو و کاربردهای نوکن را ربمررهای توای  موجود خالص های  ترکی 

نطوکن دسط یاب  بط     های  رما در عین حال روش .سن   رر را بین ببرن های  ممین رست دیو 

 کننط   مط   رر رکفا «نیروی محرک »کنن . کارآفرکنان در رکن رون  نقش  م  ف رر جاکگمکنره ر

(Dahms 1995: 6). 

دناسان و درنشمن رن ع وم سیاس  مفهوم کطارآفرکن  دطومپی ر رر بطرری توصطیف      جام  

رن . رکن رصطالح ک نط  کطارآفرکن    کک نمون  را بااکگررن سیاس  کا ساامان  ب  عارک  گرف  

( 1988) 2کینگ .(Anderson 2013: 25) رستد  کرتوج  خاص  رر ب  خود ج    مش ْ خ 

 مباحط  در  «کطارآفرکن  »و  «کطارآفرکن »هطای   مطیالدی رصططالح   1960 ةدهط را  رعالم کطرد 

سطاای   ن . داک  ب ورن تالش برری خصوصط  د ظاهر  عموم  ب  صورو فمرکن   مش  خ 

دوا   رر های  ی و تج ک  ساامان ه  ساامانو نوآور ،ببش عموم ، م کرکت کمبود منابع

 ک  قبل را آن فقط  بطرری ببطش خصوصط  مططرح      ط عالق  ب  رکن پ ک   ةفمرکن دایل رد  

کط  دواطت   رر  مشط   خط  در کک نگا  م فاوو، تح ی گطررن   ،م  سنر. ب  دمار آورد ط  د م 

                                                                                                                   
1. Joseph Schumpeter 

2. King 
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گطر مطورد مطاا ط  رر    تح ی  116بود مورد مطاا   قطررر درد و   کرد رکاا   وردنگ ن رس ب رم 

تح ی ط . را نگطا  وی   هطای   سیاس  و مهاروهای  ؛ مهارودکربن ی  مب ن  بر دو عامل طبق 

ن  کط   دطو  مط   یط   گیرن  کارآفرکن نام م  باالک  جایهای  رفرردی ک  در هر دو ب   در رتب 

رکن را . بنطابررکن کطارآف  گرف   بودن  نفر مورد مطاا   در رکن طبق  جای 116نفر را  27 فق 

 2«ساالر رکطمبین  کک سیاس م رر دکورن»و  1«کارآامود  مش  خ م بص  »نگا  م  سنر کک 

 Meltsner 1976 as cited in) کنط   مط   بطا ت ط ردی را رفطررد کطار    ثر ؤمرست ک  ب  صورو 

Roberts & King 1989: 6). 

 گطارری عمطوم  رر بط  تصطوکر     مشط   خط  در  مش  خ کوب و را ر رهمیت کارآفرکنان 

 ةمجموعط گارری عموم  توسط  کطک    مش  های خ  . را نگا  آنان بسیاری را حوا کشی ن 

بسط   تحطت کن طرل قطررر      ررتبطاط  نسطب اً   ةدطبی پاک رر را بااکگررن با کک  مح ود و نسب اً

تماکطل دررنط  بطر دسط ور      «آهنطین هطای   مث ط  »کا  «مش  های خ  اکرسیس م»رن . رکن  گرف  

دردط   بادطن  و    فطرد  منحصطرب   نسب اً  کن را گارری مش  خ مرو د   در ق  ادکن کارهای نه

 مشط   خط  رر مح ود کنن . در رکن میان نقطش کارآفرکنطان      ئمسمشارکت در رون  ت رکف 

آورنط  تطا    مط   گطارری فشطار وررد   مشط   خ را بیرون بر اکرسیس م ها  اکرر آن .ک ی ی رست

آن ب بط  کننط . کارآفرکنطان     4«منط   نظطام  کژگررکط  »آن رر بشینن  و بطر   3«ورر کن رل خباثت»

تورننط  سطاخ ار مررجطع رر تغییطر      م  را طرکق کک رئ الف عموم  ف ال و تورنمن  مش  خ 

 & Cobb) بررنگیمن    ئمسکک  امینةو رفیار عموم  رر در  ،رر باات رکف کنن    ئمسدهن ، 

Elder 1981, 1983 as cited in Roberts & King 1989: 8 .) منماةب   مش  خ کارآفرکن  رما 

 .(Cohen 2016: 13) ( بطروا کافطت  1984) کینگ ونثیرگارر أتکک مفهوم نظری در پژوهش 

جان کینگ ون بر رسطاس مط ل سططل ابااط       1984در سال رر چارچوب جرکاناو چن گان  

دطامل   ،. کینگ ون را س  جرکطان مسط قل  کردرررئ   مش  خ برری تشبی  پیچی گ  تغییر 

                                                                                                                   
1. skilled policy technician 

2. astute “bureaucratic” politician 

3. vice grip 

4. systemic bias 
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دطررک  بطرری    وق ط  برد ک   نام ،مش  خ جرکان سیاس  و جرکان  و عموم  ة ئسمجرکان 

گطارری بطر رکطن     پیون ن . برری سرماک  م  مفی  رست ب  هم مش  خ کک فرصت تغییر  ةرررئ

الام رسطت   رنط   نامیط   دط     «مشط   خ کارآفرکنان »ک  ثیرگارری أت( رفررد مش  )خ  پنجر 

حل ب  منظور در دسط ور   رر  /  ئمسبرری جفت کردن رر  رطالعاو و ساخ ار مناس  و منابع

 مشط   خ  ةپنجر .(Weber 2017: 254) فررهم کنن  مش  خ کار قررر گرف ن و رجرری تغییر 

خوددان رر ب  مسطائل مطرتب  سطاان .    های  حل آورد تا رر  م  رکن رمیان رر برری رفررد فررهم

گطارری کننط ،    سرماک هاک   رکجاد چنین ررتباط رر برری خودک  تماکل دررن  منابع  ،رکن رفررد

سطاای،   در رکطن مفهطوم   .(Kingdon 2002: 105) دطون   مط   دطناخ    «مش  خ کارآفرکنان »

بط  مسطائل سیاسط   خطا  و      وکطژ  رفرردی هس ن  ک  ب  دنبال توج   مش  خ کارآفرکنان 

 کنط هاک  رفررگیطر  دهطا   آن ،ن . همچون کارآفرکنان رق صطادی ر وکژ های  مش  خ حماکت را 

ج ک  با هم  مش  خ رر برری رکجاد کک ها  مش  خ موجود های  و دیو ها  دون  ک  رک   م 

 رفررد حقیق  کا حقوق  هس ن  ک  تالش مش  خ بر مبنای رکن م ل، کارآفرکنان  .کنن ت فیق 

کط   باهطا   ( رر ب  نحوی ب  هم م صل کنن . آنمش  خ  ،مسائل، سیاست) کنن  س  جرکان م 

کطارگمرررن قطوی و   هطا   آن ،خطا  بادطن . در ورقطع   هطای   حطل  رر ن امط رف  چیمی بیش را 

جهطت حفط     ،هطا  آن .(Zahariadis 2003: 38) ساا هسط ن     ئمسهای  کنن گان ترجیح کن رل

 خالقان /های  نظیر ف اایت دهن ؛ رنجام م  گوناگون های  ف اایت ،هاکشان رنسجام فیری رک  

هطای   ف اایطت  ،م ططوف بط  بسطین منطابع    هطای   رس ررتژکک، ف اایتهای  خردورارن ، ف اایت

هسط ن   ها  مش  خ نوآوری کن  رفرکاتاایمورهای  مش  خ کارآفرکنان  ،. در ورقعکنن   تثبیت

ری  بط  گونط   عم یطرد خطود رر   و  کننط  بوروکررتیطک تغییطر   های  دون  سیس م م  ک  باع 

رکطن رفطررد را   (. Mintrom 1995: 4; King 1988: 473) دهنط  تر و پاسبگوتر بهبود  نوآوررن 

 برنط   مط   ن بهطر  دطا مورد نظر های مش  خ برری تروکن  خود های درنش و تورناک  و امان

(Crow 2010: 299). 

کاری کن   مش  خ تورن  ما رر در درک بیش ر کارآفرکنان  م  دکگری ک  توج  ب  آن ةنی 

کابنط     مط   کجا ظهور و بطروا  چ  موقع و مش  خ رست ک  کارآفرکنان رل ؤستوج  ب  رکن 
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ردناک ر و تسطی   . بسیار گنگ و مبهم رست امین در رکن  مش  خ کارآفرکن   ةحوا مباح 

ک  نیاا ب  تغییر پوکا وجود دون   کافت م درکاف ن  ک  کارآفرکنان سیاست رب   در دررکط  

مسط وا   جم ط    نادط  را رقط رم  ی ها ررح   بر همکن  ک  ب ورنن  ب هاک   دررد کا در موق یت

بر کی  أت دربارة کن  ک  م  ( مطرح1995) مین روم(. Schneider & Teske 1992: 743) ن دو

 مشط   خط  در مطاا طاو کارآفرکنطان    ،برری ب ب  بر مسطائل جم ط    ،رهمیت دررک  محیط 

ری بسطیا های  با بح  رکن موضوب رس  م  رست. با رکن حال ب  نظر نش  صررحت بح   ب 

در رکجطاد و بسط     مشط   خط  و جورمطع   مش  های خ  رهمیت دبی  ةدرباررا پژوهشگررن 

( 1984) بطر رسطاس دکط گا  کینگط ون     گوکط   مط  وی  عموم  در ررتبطاط بادط .   مش  خ 

حوور دررن  و هیچ موق یطت رنحصطاری در    ها در بسیاری را موق یت مش  خ کارآفرکنان 

تطورن م صطور بطود.     نمط   سیاسط  بطرری آنطان    رسم  و ح   بیررسم  سیس مهای  جاکگا 

، کطک عوطو   2گطارری  ، عوطو مج طق قطانون   1تورن  کک واکر کابین  مش  م  خ کارآفرکن 

 رعطالم ( نیطم  2013) رن رسونباد .  4ری ساالر حرف  کا کک دکورن، 3درنشگاه ، وکیل، البیگر

ر و کارمن رن دواطت  وار و گارررن من ب  تورنن  طیف  را قانون مش  م  خ کرد کارآفرکنان 

حطام  رصطالحاو رج مطاع  و انطان رر دطامل      های  دروط بان  و گرو های  تا رهبررن رنجمن

با وضطوح   مش  خ امان ظهور کارآفرکنان  بارة(، کینگ ون در1997) را نگا  مین روم. ن دو

تطورن بطرری ظهطور کارآفرکنطان      مط   تطرکن پاسطب  کط     کم ری صحبت کرد  رست. نمدکطک 

چررک  حماکطت   بارةنگا  کینگ ون مطرح کرد مربوط ب  امان  رست ک  وی دررا  مش  خ 

 مشط   خط  کارآفرکنطان   کینگط ون کن . را نگا   م  هاکشان بح  را رک   مش  خ کارآفرکنان 

 بطر رسطاس دکط گا  مین طروم    دون  ک  رحساس کننط  مشطی   وجطود دررد.     م  امان  ظاهر

وکارهطای   بطرخالف کطارگمرررن کسط     ،مشط    خکارآفرکنان های  ( ره رف و رنگیم 1995)

دوا  ، کس  منافع دبص  و های  مثل بروکررو ،نف ان خا  خصوص  و ح   برخ  هی

                                                                                                                   
1. cabinet secretary 

2. senator or member of the house 

3. lobbyist 

4. career bureaucrat 
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 ،بیش ر ب  دنبال دوا   کارآم تر ها آن ؛حف  کا ب  دست آوردن منص  و پست و مقام نیست

جطای پطاکرش    بط  ها  هس ن . آن ،و سادگ  رمور ردرری 1برربری() رنصاف و را طرکق کارآک 

هطا   کط  را آن هطاک    سطمرورری رکطن تمهیط رو و رسط  الل     ،موجود، رب   مش  خ ترتیباو 

همچنین ممین رسطت عقالنیطت    مش  خ برن . کارآفرکنان  م  رلؤسکنن  رر اکر  م  حماکت

وض یت موجطود و عقالنیطت م  طارف     بارة. رکن پرسشگری دررن ببرل ؤس اکر ،رر 2م  ارف

هشیاری در خصو  نیااهای ج ک  ب  محصطول   رست با م رردف مش  خ برری کارآفرکن 

هطای   دناساک  رنگیطم   پژوهشرکن  ه ف راوکار.  کس  ةحواو خ ماو برری کارآفرکن در 

بطود.   رکطررن عمطوم   ری گطار  مش  خ  ةعرصبرری حوور نوآوررن  در  مش  خ کارآفرکنان 

 آک . م ب  صورو رجماا  رکن موضوب نظری  پیشینة 1 در ج ول ب کن منظور،

 پژوهش پیشینةدر  مشی خطکارآفرینان های  انگیزه .1جدول 

 مشی خطکارآفرینان های  انگیزه سال محقق/

 1988 کینگ/

 ن و قط ردرن  را  ب  رسمیت دناخ   دط  ،4پیشرفت دغ  ، عمو دبص : 3خودمحوررن های  رنگیم 

 سوی جام  

ع را   را طرکق تغییرهای بنیادکن مب ن  بر  رحساس نابرربری و تماکل ب  رصالح ب : م نویهای  رنگیم 

بطا  تنها مرجع ق رو ورق ط  و پاکط رر    در جاکگا ، پن ردت کارآفرکنان را خ رون  ماهب های  رراش

ج رن و فق رن رهمیطت نظطر دکگطررن    ، رهمیت خ رون  و وخود روامرةده  ب  ان گ   جهت ه ف

 آنان بارةدر

: رکفای نقطش  مشارک  (های  رنگیم ) گارری عموم  مش  خ کن  رفرمب ن  بر مشارکت در های  رنگیم 

فررکنط   کامیطاب  در   هطا،  مشط   خ تغییر  بررنگیم رصالح/ چااشفررکن  کک بااکگر ک ی ی در  در مقام

کط  بط     5مط ن  وظیفطة  کطک  مثابطة  گارری ب   مش  خ فررکن  گارری عموم ، مشارکت در  مش  خ 

گارررن  مش  خ نوآوررن  و م قاع  کردن های  حل رر  ةرررئ، دود م  خودی خود کک پادرش محسوب

 تماکل ب  خ مت ب  جام   را طرکق عامل تغییر بودن ،ها حل رر ن آب  رجرری 

 گارری و رسی ن ب  ره رف کارها ب  به رکن نحو، ه ف: رنجام دردن درون () دبص های  رنگیم  1992کینگ و رربرتم/ 

                                                                                                                   
1. equity 

2. conventional wisdom 

3. self-interested values 

4. self-aggrandizement 

5. civic duty 
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 پژوهش پیشینةدر  مشی خطکارآفرینان های  انگیزه .1جدول ادامة 

 مشی خطکارآفرینان های  انگیزه سال محقق/

 1995 /مین روم

، مش  خ رکفای نقش در نوآوری رتب ،  گیرن گان عاا  ررتباط تنگاتنگ با تصمیم: دبص های  رنگیم 

رضاکت ناب ناد  را مشارکت(، ااو ناد  را هیجان اکطر  ها ) حوور مس مر در ج ساو و رنجمن

 1پن رری ، خودمهممش  خ یر تغیفررکن  در  ابر د نو 

 م و و ب ن مط و تقسطیم   کوتا دس ة را نظر مین روم ب  دو ها  رکن دس   را رنگیم : ری حرف های  رنگیم 

 دون : م 

گیرنط گان، تم کط  قررردردهطای     م  بر بین هم اکان و تصطمیم وجهة : م و کوتا ری  حرف های  رنگیم 

گطارر صطااح و    مشط   خ  در مقامدغ  ، رفمرکش رع بار ای ه موق یت کاف نِ رح مالِ کاری کا رفمرکشِ

 نوآور

بیشط ر بطر   تأثیرگطارری  گیرنط گان عمط  ،    ج ط  حماکطت تصطمیم    :ب ن مط و ری  حرف های  رنگیم 

 رفمرکش ررتباطاو و قررر گرف ن در مناص  ق رو ها، مش  خ 

رع قطادرو  ، 3ج مطاع  ، رع قطاد بط  عط رات ر   2رع قطادرو مطاهب   : رع قادی و رکط ئواوژکک های  رنگیم 

 4رودنفیرمآبان 

 2010 کرو/

دبصط  ضطمن   هطای   ممرکای رق صادی، رع بار و نفوه سیاس ، ررضای خورسط    دبص :های  رنگیم 

 بودن ب  دایل عووکت در گرو مؤثر مط وب آنان، رحساس های  تصوک  رک  

  ، دس رس  ب  رطالعاو،مربوطحواة گیرن گان، کادگیری در  دس رس  ب  تصمیم ری: حرف های  رنگیم 

 گیرن گان رع ماد تصمیم ج  

 رع قادی و رک ئواوژککهای  رنگیم 

 2013 رن رسون/

ک  ناد  را  مش  خ رحساس رضاکت کارآفرکنان  ،دهرو، موق یت، رس قالل عمل: فردیهای  رنگیم 

  مش خ ثباو موق ی   کارآفرکنان ، کنن  م  رع باری رست ک  در کک موفقیت سیاس  کس 

 ،5برری ترفیع فهم خا  خوددان را خیطر رج مطاع    مش  خ کارآفرکنان مباراة : م  اا های  رنگیم 

 تالش صادقان  برری رکجاد جهان  به ر برری ان گ 

 2015 /ف شر
هطاک    مؤاف برگرف   را نظام رراد  آنان با  مش  خ رنگیمش درون  کارآفرکنان  :دبص   های  رنگیم

 ست.ها و تنوب دک گا  ،ساالری، ع رات، برربری مشارکت م ن ، مردمنظیر رهمیت دردن ب  

 2016 /کوهن
 رع قادی و رک ئواوژککهای  رنگیم 

 ررتقای رتب  و ق رو رجررک و  تماکل ب  رفمرکش منافع دبص  دبص :های  رنگیم 

                                                                                                                   
1. sense of self-importance 

2. religious convictions 

3. social justice 

4. intellectual convictions 

5. social good 
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 روش تحقیق

تح یطل   کنط  رفر دافط  و هطای   پیماکش  و بطر مبنطای تینیطک    ط را نوب توصیف روش تحقیق 

 نط   کآ  نیب شیشنهاد و پیرخا پ و  جهت نظرسنج  گوناگونهای  روش .بود 1مررتب  س س  

را   ک  ضمن حفط  سطادگ   ،ها ن روشکرا ر  یکوجود دررد. ها  یریگ میتصمکمک ب   یبرر

 .(2: 1384بالمط  و همیطاررن   ) رسطت   برخوردرر رست، روش داف ک نان باالیت رطمیقاب 

 را: رست عبارورخ صار  ب   مررحل روش داف

رر هطا   پرسشطنام    ابکط   و ررایت تهیمسئوان گرو  ک: ر گریو تح   م طررحیل تیتشی .1

 .(Hasson et al. 2008: 1010) دررد

 رد ک  درکپا م  رنجام یبا مشارکت رفررد  روش داف خبرگان(:  )ل گرو  دافیتشی .2

  پانطل دافط   ن رفطررد بطا عنطورن   کط بادطن . ر درد   تبص   موضوب پژوهش درنش و

  کم ط هطای   حاضر، بطرخالف آنچط  در پیمطاکش    پژوهشخبرگان . دون  م  دناخ  

تحقیطق   اکطرر روش  .ن  شط ن رن بطاب  2گیری رح مطاا   م مول رست، بر مبنای نمون 

 نیطاا  دطررکط   ورجط   م بصصطان  بط   وبطود   گروه  یگیر تصمیم یبرر یسااوکار

و  مشطاکب  ) بادطن   دردط    پطژوهش  موضطوب  را عمیقط   درنطش  و درک ک دت در

بطرری   3گیری ه فمنط  کطا قوطاوت     را روش نمون  . بنابررکن،(201: 1384 همیاررن

 را: بودن  عبارورن باب خبرگان رس فاد  د . بر رکن مبنا، خبرگان من ب  

 5  ؛نفر را نماکن گان ردورر مج ق دورری رسالم 

 4   کا ساکر ها  رتبان کار رجررک  کا مشاور  در وار ةسابقنفر را درنشگاهیان ک

 ؛رن  نهادهای دوا   رر درد  

 3 نهاد مردمهای  نفر را م وایان و کاردناسان ساامان. 

                                                                                                                   
1. analytical hierarchy process (AHP) 

2. probability sampling 

3. purposive/judgmental sampling 
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  در دس ور کار قررر گرف ن و تصوک  تالش برری خبرگان همة وج  مش رک

 .نوآوررن  بودهای  مش  خ را ح رقل کک مورد 

بطر حسط     هطا  آنبط    ک و پاسبگورالو ؤس  : طررح داف یدورها یتیررر و رجرر .3

تورنط    مط     ئمسط    گیط چین مورد نظطر و پ کن روش و کس  ن اکر یه ف را رجرر

 تا 3ن یممین رست بها  ک تا چن  دور باد . دف او تیررر ررسال پرسشنام کدامل 

 دهنط گان و  پاسطخ   تورفطق گروهط   ةدرجب    ر بس گیین تغکر باد  و ریم غمرتب   5

روش در (. Hasson et al 2008: 1012) دررد هطا  الام را آن  رطالعطاو رضطاف   کس 

ضطمن رکنیط     ؛دور داف  بط  رجمطاب رسطی ن     س داف  پژوهش حاضر، خبرگان در 

 بسط    ب  صورودور دوم و سوم  پرسشنامة باا و دور رول ب  صورو نیم  ةپرسشنام

 ةپرسشطنام بودن . اییرو ری  گمکن  پننرراکاب  مب ن  بر مقیاس های  را نوب پرسشنام 

 .د آوری  هر دور ب  صورو فیمکی  تواکع و جمع

روش  یرهطا مهطم در رتمطام دو   ةنی ط :  ن  دافکفرر ک گمررش نها یةتهو گیری  ن یج  .4

ن کم ن ایآناا  ح روش دافیصح دردن گر در رنجامکد ةنی . رجماب خبرگان رست  داف

هطای   رنط را    د   در مطاا او دافط  رس فاد   رص  یحاصل را هر دور رست. آمارها

 ةمحط ود ار و یط رنحطررف م    نمطا( و دطاخ  پررکنط گ    ،انط  ین، میانگیط می )مرکم

هرچنط    ؛تطر رسطت   ان مط طوب ین مکان  و نما در ریرست ک  رس فاد  را م  چارک انیم

مرن یط ن مییت  ینی  بررکضمن ر( 104: 1388رحم ی ) م قابل کاربرد رستین نیانگیم

دود. مق رر  م  رس فاد  1کن رل  هماهنگ  کرا ضر  پانل داف یان رعواینظر م رتفاق

برربطر    و در امان نبود هماهنگ 1ا مورفقت کامل برربر با ک رجماباس هنگام ین مقکر

 ةدربطار  یریط گ میتصطم  یت بطرر یردم .(207: 1384مشاکب  و همیاررن ) رست 0با 

 یقطو نظطر   ار رتفاقین م ی. رواکرد رررئ  یار آماریدو م   داف یدورها ةا ردرمکتوقف 

 دود. در م  نییکن رل ت     هماهنگکرساس مق رر ضر ک  بر بودپانل  یان رعوایم

                                                                                                                   
1. kendall`s coefficient of concordance (W) 
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م آن در دو دور یا رد  ناچک  کن ضرک، ثابت مان ن رینظر ن رتفاقیصورو نبود چن

در تورفطق رعوطا صطورو نگرف ط  رسطت و        ش خاصکده  ک  رفمر م  نشان  م ورا

  عوطو ح ط  دَ  ش ر را یبا ت  رد بهای  لپان ی  م وقف دود. بررکبا  نظرخورهن  رکفر

 نط  کآ مط   م م نطادرر بط  حسطاب   یط ن ضرک  همطاهنگ  کنط رل  ار کوچک یر بسکمقاد

(Schmidt 1997: 763 .) پرسشنامة هر دور دافط    یآور پق را جمعپژوهش، در رکن

ن، و کانط ، رنحطررف را رسط ان ررد، کم طر    ین، میانگیط م ها ل آنیو تح    کب  منظور تجم

خبرگان ب  هر رنگیم  و ضرک  هماهنگ  کن رل بط  کمطک    یها اا پاسخیرم  نکش ریب

 .د ن ییت  SPSSرفمرر  نرم

بط  عنطورن    ،1980سطال   در ،سطاع    رل توماس بار رواینرر  مررتب  س س   تح یل فررکن 

پطور   ق س ) کرد چن م یار  مطرح یگیر تصمیم یبرر د   طررح  جامع های سیس م را کی 

 را: رست عبارورخ صار  مررتب  ب  تح یل س س  کن  رفررحل مر .(5: 1390

مررتب  رکجطاد کطک نمطاکش     تح یل س س  کن  رفر: رواین گام در مررت  ساخ ن س س   .1

 نشان درد  دون . ها م یارها و گمکن  و رست ک  در آن ه ف   ئمسگررفیی  را 

بط  عنصطر    مررتب  عناصطر هطر سططح نسطبت     تح یل س س  کن  رفر: در وان ةمحاسب .2

. ددو م  محاسب ها  خود در سطح باالتر ب  صورو اوج  مقاکس  و وان آن ةمربوط

 هطر  نهاک  نسب  وانهای  وان ت فیق با ،سپق .دود    م نامی نسب  وانها  وان رکن

 بط   سطاع    ررهطا   قواوو رکن .ن نام م  مط ق وان آن رر ک دود  م  مشب  گمکن 

 .کرد تب کل 9تا  1بین   کم  مقادکر

 مررتبطط  س سطط   تح یططل کنطط رفر یممرکططا را : کیطط ناسططااگاری میططمرن ةمحاسططب .3

 رر تصطمیم  یسطااگار  میطمرن  تورن م  دکگر عبارو رست. ب  تصمیم یسااگار کن رل

 کطرد  قوطاوو  آن بطودن  مطردود  و قبطول  قابطل  کطا  ب  و خوب ب  نسبت و محاسب 

 .(13 ط 12 :1390 پور ق س )

 بط  کمطک   نود ارکاررف   در رکن  مررتب  ب  تح یل س س   کن رفرمررحل  همةرست  گف ن 

 صورو پاکرفت. Expert Choice رفمرر نرم
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 پژوهشهای  يافته

رسط بررج  مشط    خ کارآفرکنان های  پژوهش، رنگیم پیشینة مرور  ضمنحاضر،  پژوهشدر 

گانطة   سط  هطای  دورپرسشطنامة   .روش داف  قررر گرفطت های  مبنای طررح  پرسشنام و د  

 عمطوم   گطارری  سیاستعرصة در  مش  خ کارآفرکنان »ک   ب  صورو سؤرل داف  با کک 

و در رخ یطار خبرگطان   دط   طررح   « ن دو م  بررنگیب   ها کک را رنگیم  رکررن بیش ر با ک رم

کن م ناسطت کط  را خبرگطان     دور رول داف  ب ةپرسشنامباا بودن  نیم  ،عالو  ب  قررر گرفت.

عموم  وجود  مش  خ  ةحوادکگری برری کارآفرکن  در  ةرنگیمد  در صورت  ک   خورس  

آن دور رول دافط ،   ةپرسشنامنش   رست، در رن های   ب  آن ردار  پیشینة پژوهشدررد ک  در 

بر رساس ن امحقق ررمب  ف  ةرنگیم 37قابل مشاه   رست  1 چنان ک  در ج ول .رر بیفمرکن 

را  پودطان  برخط    ک  ب  ع ت هطم  کردن دناساک   مش  خ رکنان نظری کارآف پیشینةمرور 

هطای   رنگیطم   در قاا  ت فیق برخ  موررد کا حاف موررد مشاب  موررد و ط  بربااگری روای 

آوری و  پطق را جمطع  کاهش کافطت.   مورد 25دور رول داف  ب  پرسشنامة قابل سنجش در 

دط   دررری   مططرح های  رد را رنگیم مو 4د  دور رول داف  مشب  پرسشنامة تح یل ن اکن 

 را نظطر خبرگطان  ا هط  آنرهمیت پطاکین   ةدهن  رن  ک  نشان بود  3تر را  کوچکمیانة میانگین و 

 :؛ داملرست

  عمو دبص. 

 رنجام دردن کارها ب  به رکن نحو. 

  مط ن  کط    وظیفطة  کطک  منماطة  عمطوم  بط     گطارری  مشط   خط  فررکن  مشارکت در

 د؛دو م  بخود کک پادرش محسو خودی ب 

 دغ   های  موق یت کاف نِ رح مالِ کا رفمرکشِ ،رمنیت دغ  ، تم ک  قررردردهای کاری

 .به ر

کط  در  رسطت   427/0، برربر بطا  آم   2 ک  در ج ول ،ضرک  هماهنگ  کن رل در دور رول داف 

 قررر دررد. م نادرری 01/0سطح 
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 ضریب هماهنگی کندال دور اول دلفی .2 جدول

N 12 

Kendall's Wa .427 
Chi-Square 330.203 

df 43 
Asymp. Sig. .000 

 

 

ج ک ی رنگیمة کک نفر را خبرگان فق  دور رول داف ، پرسشنامة باا بودن  مب ن  بر نیم 

 :رفمود مش  خ رر برری کارآفرکن  

  کطک  منماة پاکرف   در ساکر نقاط جهان ب   صورو مش  های خ  کارگیری نوآوری ب

 .در خصو  مسائل مب الب  جام   بر حل میان رر 

و در رخ یطار خبرگطان قطررر     دط   طررح  رنگیم  22دور دوم داف  با پرسشنامة بنابررکن 

د   در گطام رول   رضاف رنگیمة تنها ک  بود آن  ةدهن  تح یل ن اکن گام دوم داف  نشانگرفت. 

را نگا  ساکر خبرگطان   کن م نا ک  ب ؛رست 3 را تر رم یاا کوچکمیانة داف  دررری میانگین و 

ضرک  همطاهنگ  کنط رل   ک  منجر ب  حاف آن خوره  د .  ن رردرهمیت چن رن  رکن مورد

 دور سطوم دافط   بنابررکن . بود م نادرری 01/0ب  دست آم  ک  در سطح  469/0در رکن گام 

رر کنن   قطر  برگان مشارکتسوم داف  در رخ یار خپرسشنامة مان   در قاا   باق رنگیمة  21با 

رم یطاا  میانطة  دررری میطانگین و   رنگیطم   21همطة   درد تح یل ن اکن حاصل را آن نشان .گرفت

کننط گان در   را نگطا  مشطارکت  هطا   آنرهمیت باالی  بیانگرک   هس ن  3تر و مساوی با  بمرگ

بطود کط  در سططح     47/0. ضرک  هماهنگ  کن رل در دور سوم داف  برربر با رست پژوهش

 و را آنجا ک  میمرن تغییر رکن ضرک  را دور دوم ب  سوم دافط  بسطیار   رست م نادرری 01/0

و  نظرخطوره  را خبرگطان م وقطف   فررکن  (، 1997) ناچیم رست، م ناس  با رس  الل ردمیت

ک  در د   گارری عموم  رکررن دناساک  مش  خ عرصة در  مش  خ کارآفرکنان های  رنگیم 

مررتبط    تح یطل س سط    فررکن  ب  عنورن رواین گام مررتب   و در قاا  ساخ ار س س   1 دیل

در اکرم یارهطا  م یارها و  و ه ف مررتب  رکن ساخ ار س س  بر مبنای . رستنشان درد  د   

بط  منظطور    ،مربوط  جهت رخا نظر خبرگطان  ةپرسشنامو  د وررد  Expert Choice رفمرر نرم
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میانگین  ها، آوری پرسشنام  ق را جمع. پد ، تهی  مش  خ کارآفرکنان های  رنگیم بن ی  رتب 

ن طاکن بط  صطورو     .دط  وررد  کادد  رفمرر  د   توس  خبرگان در نرم هن س  رم یاارو درد 

 .رن  نماکش درد  د   5تا  2 های دیلخالص  در 

 
 مشی خطکارآفرینان شی مراتبی انگیز ساختار سلسله .1 شکل
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 مراتب با توجه به هدف سلسله مشی خطرینان کارآفاصلی های  زوجی انگیزه ةمقایس. 2شکل 

رع قادی و  م نویهای  ب  ترتی  رنگیم قابل مشاه   رست خبرگان  2 چنان ک  در دیل

رف ارهطای  بطروا  فطردی رر در  هطای   و رنگیطم   ،ری حرف های  م  اا (، رنگیم ) و رک ئواوژکک

دط     اوجط  عنطورن   ةمقاکسط ناسااگاری  میمرندرنن .  م مؤثر  مش  خ کارآفرکنان نوآوررنة 

 . ده م نشان رر  ک  دقت قابل قبول رکن مقاکس  رست 008/0برربر با 

 
 مراتب با توجه به هدف سلسله مشی خطفردی کارآفرینان های  زوجی انگیزه ةمقایس .3شکل 

فطردی کارآفرکنطان   هطای   در گرو  رنگیطم   خبرگان دود م مشاه    3 چنان ک  در دیل

مطؤثر   مش  خ کارآفرکنان نوآوررنة اکر رر در بروا رف ارهای های  رنگیم  ب  ترتی  مش  خ 

 :درنن  م 

 فررکنط   چشی ن ط م موفقیت و دیست( در ) ااو ناد  را هیجان اکر و ابر د ن

 ؛گارری عموم  مش  خ 

 ؛گارری و دس یاب  ب  ره رف ه ف 
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  ؛بودنمؤثر ااو ناب ناد  را مشارکت و رحساس 

  ؛و ق ردرن  را سوی جام   ،ماع ، ب  رسمیت دناخ   د ندهرو، موق یت رج 

  ؛گارری عموم  مش  خ ثباو موق ی   در نظام 

       فطردی ضطمن تصطوک     هطای   تماکل ب  رفمرکش منطافع دبصط  و ررضطای خورسط

 خود؛م  نظر های  رک  

 پن رری خودمهم. 

 رست. قابل قبول ةبااو در  02/0ناسااگاری رکن مقاکس  نیم برربر  میمرن

اکر رر در های  ب  ترتی  رنگیم ری  حرف های  رنگیم خبرگان در گرو   4 با توج  ب  دیل

 درنن : م مؤثر  مش  خ کارآفرکنان نوآوررنة بروا رف ارهای 

  عموم ؛ مش  خ بررنگیم تغییر/ نوآوری  چااشفررکن  کامیاب  در 

  ؛عموم گارری  مش  خ عرصة کک بااکگر ک ی ی در  در مقامرکفای نقش 

  ؛ها حل رر نوآوررن  و م قاع  کردن دکگررن ب  رجرری رکن های  حل رر رررئة 

 ؛تماکل ب  خ مت ب  جام   را طرکق عامل تغییر بودن 

  ؛عموم  مش  خ حواة دس رس  ب  رطالعاو و کادگیری در 

  ؛رتب  گیرن گان عاا  م  بر بین هم اکان و تصمیمکس  وجهة 

  ؛رفمرکش رع بار و نفوه سیاس 

 ج   حماکت آنان و قررر گطرف ن در  و  رتب  گیرن گان عاا  مرکش ررتباط با تصمیمرف

 ق رو؛مناص  

   ررتقای رتب  و ق رو رجررک و  پیشرفت دغ. 

 .قررر درردقابل قبول  ةبااک  در  رست 04/0ناسااگاری رکن مقاکس  برربر با  میمرن
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 مراتب با توجه به هدف سلسله مشی طخکارآفرینان ای  حرفههای  انگیزه زوجی ةمقایس .4شکل 

 
با توجه به هدف  مشی خطمتعالی( کارآفرینان ) اعتقادی و ایدئولوژیک و معنویهای  زوجی انگیزه ةمقایس .5شکل 

 مراتب سلسله

ب   مش  خ م نوی و م  اا  کارآفرکنان های  رنگیم خبرگان در گرو   5 با توج  ب  دیل

 درنن : م مؤثر  مش  خ کارآفرکنان نوآوررنة روا رف ارهای اکر رر در بهای  ترتی  رنگیم 

   وج رن؛تنها مرجع ق رو و رهمیت  در مقامردررک کارآفرکنان را خ رون 

  ؛تالش صادقان  برری رکجاد جهان  به ر برری ان گ 

  ؛تالش برری ترفیع فهم خا  خود را خیر عموم 

  ؛رع قاد ب  ع رات رج ماع  ناد  را رع قادرو ماهب 

  سطاالری، پطاکرش    مشارکت م ن ، مردمهای  مؤاف رع قادرو رودنفیرمآبان  مب ن  بر

 .برربری ،ها تنوب دک گا 

 قررر دررد. قابل قبول ةبااو در رست  02/0ناسااگاری رکن مقاکس  نیم برربر  میمرن

بط  صطورو    3 در جط ول  مشط   خط  کارآفرکنطان  های  رنگیم  نهاک  بن ی رواوکت یجةن 

 :  رستآم خالص  



  649     ايرانعمومي گذاری  مشي خطعرصة در  مشي خطکارآفرينان های  انگیزهبندی  اولويتشناسايي و 

 مشی خطکارآفرینان های  نهایی انگیزهبندی  . اولویت3جدول 

 معیار
وزن 
 نسبی

 مشی خطکارآفرینان های  انگیزه
وزن 
 نسبی

وزن 
 مطلق

در  انگیزه ةرتب
 سیستم

 
های  رنگیم 
 فردی

163/0 

دهرو، موق یت رج ماع ، ب  رسمیت دناخ   د ن و 
 ق ردرن  را سوی جام  

103/0 017/0 14 

 9 039/0 239/0 گارری و دس یاب  ب  ره رف ه ف
 12 024/0 148/0 بودنثر ؤمااو ناب ناد  را مشارکت و 
چشی ن ط م ) ااو ناد  را هیجان اکر و ابر د ن

گارری  مش  خ کن  رفرموفقیت و دیست( در 
 عموم 

363/0 059/0 6 

 21 005/0 029/0 پن رری خودمهم
های    و ررضای خورس  تماکل ب  رفمرکش منافع دبص
 م  نظر خودهای  فردی ضمن تصوک  رک  

043/0 007/0 19 

 16 012/0 075/0 گارری عموم  مش  خ ثباو موق ی   در نظام 

های  رنگیم 
 ری حرف 

297/0 

 ةعرصکک بااکگر ک ی ی در  در مقامرکفای نقش 
 گارری عموم  مش  خ 

223/0 066/0 5 

ج    و رتب  گیرن گان عاا  یمرفمرکش ررتباط با تصم
 حماکت آنان و قررر گرف ن در مناص  ق رو

027/0 008/0 18 

بررنگیم تغییر/ نوآوری  چااشکن  رفرکامیاب  در 
 عموم  مش  خ 

299/0 089/0 3 

نوآوررن  و م قاع  کردن دکگررن ب  های  حل رر  ةرررئ
 ها حل رر رجرری رکن 

168/0 050/0 7 

 11 031/0 105/0  مت ب  جام   را طرکق عامل تغییر بودنتماکل ب  خ
گیرن گان  م  بر بین هم اکان و تصمیم ةوجهکس  

 رتب  عاا 
051/0 015/0 15 

 17 010/0 035/0 رفمرکش رع بار و نفوه سیاس 
 مش  خ  ةحوادس رس  ب  رطالعاو و کادگیری در 

 عموم 
073/0 022/0 13 

 20 005/0 018/0 قای رتب  و ق رو رجررک ررت و پیشرفت دغ  

های  رنگیم 
و  م نوی

رع قادی و 
 رک ئواوژکک

 م  اا ()

540/0 
 

تنها مرجع  در جاکگا ردررک کارآفرکنان را خ رون  
 ق رو و رهمیت وج رن

439/0 237/0 1 

 8 045/0 083/0 رع قاد ب  ع رات رج ماع  ناد  را رع قادرو ماهب 
 10 037/0 069/0 یرمآبان رع قادرو رودنف

برری ترفیع فهم خا   مش  خ تالش کارآفرکنان 
 خود را خیر عموم 

149/0 081/0 4 

 2 140/0 260/0 تالش صادقان  برری رکجاد جهان  به ر برری ان گ 



650  ،1400 مستانز، 4، شمارة 19دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 بحث و نتیجه

هطای   رنگیطم  بط  نسطبت    م  طاا  هطای   رنگیطم   دود م درکافت را ن اکن پژوهش حاضر ک   چنان

در فوططای  مشطط  خطط کارآفرکنططان  ةنوآوررنططهططای  محططرک رقطط رمبیشطط ر و فططردی ری  رفطط ح

 ( و ف شطر 1992) کینگ و رربرتطم  با پژوهش نظرک  راکن  گارری عموم  رکررن هس ن  مش  خ 

سط   مغطاکر رسطت.    ،مش  خ فردی کارآفرکنان های  بر رنگیم  ها آن باالیکی  أتب  دایل  ،(2015)

ردررک کارآفرکنطان  » رن  را: عباروبودن   رواوکتل سیس م دررری باالترکن عامل رنگیمد  ک  در ک

تالش صطادقان  بطرری   »م  اا (،  ةرنگیم)« تنها مرجع ق رو و رهمیت وج رن در مقامرا خ رون  

بررنگیم تغییر/ نوآوری  چااشکن  رفرکامیاب  در »م  اا (،  ةرنگیم)« رکجاد جهان  به ر برری ان گ 

تطرکن   ک  در کل سیسط م دررری پطاکین   د رنگیمعامل ری( و س   حرف  ةرنگیم)« عموم  مش  خ 

ررتقای رتبط  و   و پیشرفت دغ  »فردی(،  ةرنگیم)« پن رری خودمهم» رن  را: عباروبودن   رواوکت

فردی های  تماکل ب  رفمرکش منافع دبص  و ررضای خورس  » ،ری( حرف  ةرنگیم)« ق رو رجررک 

خورن  ن طاکن پطژوهش    هم ةدهن  نشانک   فردی( ةرنگیم) «م  نظر خودی ها ضمن تصوک  رک  

 (2016) و کطوهن  ،(2013) (، رن رسطون 1995) (، مین طروم 1988) کینگهای  حاضر با پژوهش

دست و  کک ها رنگیم  م موالً پاکرفتباک   رعالم کرد ،( 2013) چنان ک  رن رسون ،گرچ  ؛رست

خودمحوررنط  در کنطار   هطای   کن م نطا کط  وجطود رنگیطم      بط  ،ن ر ب ی  رخ الط  ،خاا  نیس ن 

هطای   مشط   خط   ةرررئک  منجر ب   رر ها را رق رمری  پاکری مجموع  دوس ان  رمیان نوبهای  رنگیم 

کنن   در رکن پژوهش بطر   خبرگان مشارکتکی  أتکن . را سوی دکگر  نم  نف  دودعموم  به ر 

رف ار سطاامان ، ب طوب بطاالی کارآفرکنطان      ةحواد  در رنگیمهای  م  اا ، طبق نظرک های  رنگیم 

، (1988) با ن طاکن پطژوهش کینطگ    ن اکن پژوهش ک  را رکن منظر نیم ده  رر نشان م  مش  خ 

 مشط   خط  دناس  کارآفرکنطان   در خصو  دبصیت (2015) و ف شر ،(1992) کینگ و رربرتم

دناسط    ر رسطاس آامطون رورن  بط ( 1988) دطناخ   کینطگ   رورن ةچنان ک  مطاا ط  ؛درردمطابقت 

گطرر،   گطرر، آرمطان   دررری دبصطیت بطرون   مشط   خ نشان درد  رست کارآفرکنان ( CPI) کاایفرنیا

. هسط ن   رهبطری  بطاالی هطای   و تورناک  ،نفق رس ثناک  برری تحقق رس   ردهاکشان، دررری عمو
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رآفرکنطان  کا ةهمط  رعطالم کطرد   1«خود اطوکنگر تحول »دناخ    ( ضمن آامون رورن1988) کینگ

 بطارة تفیطر عمیطق در   در امینطة   پیچی گ  دناخ  های  وکژگ  ةرررئبا  کنن  ، مشارکت مش  خ 

و  ،امطان  ب ن مط و  هطای   ب کع، تحمل ربهام باال، رتباه رفقهای  حل رر  ةرررئو  مش  خ مسائل 

ری دکط ن  ظرفیت باال بر قررر گرف ن .میانگین ب وب  یباالدر سطوح م  اا  های  رع قاد ب  رراش

کنط   رفر، تورناک  پردراش رطالعاو پیچی  ، تماکم بین مش  خ در سرتاسر سیس م ها  راگوی رک  

و تورنطاک  رکجطاد و ردبطام     ،انط گ  هطای   و ن یج ، تحمل ربهام، تورناک  دک ن طنم پنهان در رگ 

 ةنی ط . ( بطود 1992) دناخ   مطرح در پژوهش کینگ و رربرتم رورنهای  وکژگ  ءجمنیم ها  رک  

ردررک »م  طاا    ةرنگیطم دکگری ک  میان ن اکن رکن پژوهش داکان توج  رسطت آن رسطت کط  دو    

تالش صادقان  برری رکجاد »و  «تنها مرجع ق رو و رهمیت وج رن در مقامکارآفرکنان را خ رون  

 نظطام را کل درص   38 ح ودتنهاک   کنن   ب  را نگا  خبرگان مشارکت «جهان  به ر برری ان گ 

رهمیت باالی رع قادرو تورن  ب  دایل  م دهن  ک  رکن  م  لیرر تشی مش  خ رنگیمد  کارآفرکنان 

در فوطای   مشط   خط  گارررن و ب  طور خا  کارآفرکنان  مش  خ میان  ماهب فوای و  دکن 

تورن  موضطوب پژوهشط  دکگطر     م  خود مط  رگرچ  رکن  ؛گارری عموم  رکررن باد  مش  خ 

منطبق با ن اکن حاصل را رکطن   ،حال ب  هر د.دوبح   دربارة آن تر   صورو عمیققررر گیرد تا ب

و  دون  م  بررنگیب  ری  م  اا  و حرف های  رب   با رنگیم  مش  خ پژوهش، رگرچ  کارآفرکنان 

ضطمن تطالش صطادقان  بطرری سطاخ ن      تنها مرجع ق رو،  در مقام ،بر رساس ردررک را خ رون 

بط  چطااش کشطی ن نظطر     تر و رکجاد رراش رفمود  در فوطای عمطوم  را    جهان  به ر و عادالن 

جسوررن  و ب  م د تورناک   و خا های  وخیمهای سیاس  رباک  ن ررن  و با دیو  رکثرکت و رفت

 ری گطارری عمطوم  رر وظیفط     مشط   خط  مسائل عموم  مشارکت در فوای  دربارةتفیر جامع 

آنان  ةنوآوررنتفیر رن قادی و  و  قادرو رودنفیرمآبان ب  رسمیت دناخ   د ن رع درنن ، م  م ن 

برری رررئط  و آامطون    رر الام دررک تورن   م  بسا ق ردرن  را سوی نظام سیاس  و پاکرش و چ 

 نوآوررن  در چااش با مسائل عموم  فررهم آورد.های  مش  خ و تصوک  خالقان  های  رک  

                                                                                                                   
1. loevinger ego development test 
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 منابع

رن شاررو  ،تهررن ،گارری عموم  مش  خ کن  رفر(. 1394) ، ف احارد  درکف؛ راورن ، سی  مه ی

 درنشگا  عالم  طباطباک .

 ،گطارری  سیاسطت  ةآفطرکن عرصط   کارآفرکن سیاس ؛ بطااکگر تحطول  (. 1395) مه ی راورن ، سی 

 .91ط  81صفحاو ، 1 مار د ،2دور   ،گارری عموم  سیاست

 دطمار  ، 13 دور  ،رج ماع  ع وم ما  ک اب ،«اف د روش نق  و م رف » .(1388سیب  )ن رحم ی،

 .108ط  100صفحاو  ،10

 ت یین در داف  روش کاربرد. (1384) ، جهانببشآرکان   ؛فرهوش تیمور محم حسین؛ ،بالم 

 م   هماکش رواین، پ رودیم  و ،گاا نفت، صناکع HSE م کرکت رس ررتژکک ره رف رواوکت

 .16ط  2صفحاو تهررن،  رسفن ، 11تا  HSE، 7  کرکتم و رکمن  مهن س 

، تهررن، رن شاررو درنشطگا   9چاپ ، مررتب  تح یل س س  کن  رفر(. 1390حسن ) پور، سی  ق س 

 صن    رمیرکبیر.

 بررسط  (. 1384) ، سطیروس دوسط    ع   مؤمن ؛ منصور ؛فرهنگ  رکبر ع   ؛نق  مشاکب ، ع  

کطاربرد روش  : رکطررن  دوا ط  های  ساامان رطالعاو در یفناور کاربرد بر مؤثر یک ی  عورمل

 .232ط  191صفحاو ، 42دمار  ، م رس ع وم رنسان ، داف 

برگرف ط  را   ،گطارری  سیاسطت  ةحطوا سیاس  در جای خاا  کارآفرکن (. 1393مهیمن ، محسن )
-24/388-45-10-18-02-03/2014-39-10-18-02-http://ippra.com/policy/2014

moheimany.html 
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