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 چکیده 

 یهاستت یمختتااراو و ر میتقستت  یبتترا یابتترار ی کارآفرینانه نظریه نوینی در عرصه کارآفرینی استتت وسپاربرون

های بررگ به لحتتان نظتتری روشتت  بویژه برای شرکت   سپاری کارآفرینانهبرون. اهمیت  وکار است کسب   یگذارهیسرما

هتتدا ایتت  پتتژوهش .  شوداست اما کمبود مطالعاتی بنیادی با رویکردی کاربردی و عملیاتی در ای  حوزه احساس می

استتت کتته تحتتِت مفتتامی  فرهنتت ِ   ستتپاری کارآفرینانتتهبرونتری  کارکردِ  انتخاب اثربخش  برای  شناختیتوسعه روش

است. جامعتته آمتتاری پتتژوهش شتتامل دو بختتش   های مختلف تدوی  شده است بوروکراتی  بر مبنای مجموعه تحلیل

مدیریت و کارآفرینی در قالب اعفای پانتتل های  نفر از خبرگان در زمینه  14کیفی و کمی بود که در بخش کیفی تعداد  

های مختلف شرکت گتتاز در ستتطت استتتان نفر از مدیران و معاونان در الیه 2۵تعداد مشارکت داشتند و در بخش کمی 

مشارکت نمودند. مبنای تحلیل در ای  پژوهش واکاوی محتوایی بتته منظتتور شناستتایی   گلستان به عنوان مطالعه موردی

از مجموعتته   هتتای مفتتامی  فرهنتت ِ بوروکراتیتت  بتتود. هم نتتی ستتپاری کارآفرینانتته و گرارههای کارکرد برونمولفه

ی محرک مهمتری  گراره  های راا نیر برای تحلیل ماتریسی استفاده شد، تا از میان مفامی  فرهن  بوروکراتی تحلیل

تتتری  کتتارکردِ پتتاری کارآفرینانتته در بختتش اول مشتتخد شتتود و در بختتش دو  اثربخشدر ارتقتتای ستتطت بتترون 

ی انتخاب شود. نتایج پژوهش نشتتان داد، مهمتتتری  گتتراره  بوروکراتی پاری کارآفرینانه تحت مفامی  فرهن   برون 

سپاری کارآفرینانه در شتترکت گتتاز تری  کارکرد برونباشد و اثربخشهای مدون میی نظا فرهن  بوروکراتی ، گراره

 استان گلستان، کارکرد استراتژی  بود.
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 مقدمه 

تتتری  دستتتاوردهای پتتارادایم ستتنتی از مهتتمیکتتی 

مدیریت دولتی، تمرکر صِرا بر بوروکراسی به عنوان 

ی  مبنای ساختاری بتتود کتته توجتته بتته اختیتتاراو و 

توجتته ویتتژه قتترار  متتورداستانداردستتازی رفتتتاری را 

داد. در تفاد با ایتت  پتتارادایم بستتیاری از منتقتتدان می

تی، اقتتدا  بتته سنبدون نفی تما  تاثیراو مثبت پاردایم  

جهت ایجتتاد پتتارادایم جدیتتدی   ،توسعه ابعاد مدیریتی

برای مدیریت دولتی تحت عنوان مدیریت دولتی نوی  

نمودند. تفتتاوو فتتاحش پتتاردایم جدیتتد متتدیریت بتتا 

پاردایم سنتی، تفاوو در رویکردهای مبتنی بر بتتازار و 

. در (Forouharfar, 2020) متتدیریت کارآفرینانتته بتتود

بتتر   تمرکتتر  پردازان مدیریت دولتی نوی  برواقع نظریه

تعامل سازمان با بازار متمرکر بودند و تاکیتتد های  شیوه

را بتتر سلستتله مراتتتب و نادیتتده گتترفت  بختتش  صتتِ

 ،خصوصی را مورد نقد قرار دادند. امتتا مشتتکل اصتتلی

جدیتتد  مدیریتیگرفت  فرهنگی متفاد با رویکرد شکل

پیونتتدی   پیشتتی ،  هااستتتراتژی  و  که ستتاختار  بود، چرا

تغییتتر   صتترادارند و  موجود در آن  دیرینه با فرهن   

توانتتد ستتازمان را بتته ستتمت نمی  ی  بخش به تنهایی

پاردایم جدید هدایت نماید. لذا ایجاد همستتویی بتتی  

تواند می  ابعاد فرهنگی حتی ابعاد فرهنگی بوروکراتی 

به افتترایش اثربخشتتی کارکردهتتای کتتالن شتترکت در 

لذا بستتیاری از پژوهشتتگران  محیط بیرون کم  نماید.

(؛ 201۸) Molnar(؛ 1992) Gayarre et alهم تتون 

Santana (201۷ )ِ از  اتورییتت نیم ی راستتازمان فرهنتت

تعریتتف نمودنتتد و   ستتازمان  طیکتتالن محتت   ندهایآیفر

پیوند ابعاد فرهنگتتی ستتازمان بتتا رویکردهتتای جدیتتد 

متتدیریت دولتتتی نتتوی  هم تتون کتتارآفرینی را تاییتتد 

ستتازمان بتته    یتت فرهنتت   شناخت و ارزیتتابی    کردند.

در   دییتت کل  ینقش  ،یسازمان  راوییتغ  جادیعنوان بستر ا

. بدون (13۸9)مقیمی،    نمایدمی  ایفاها  سازمان  ت یموفق

 انتظتتار تتتواننمی  بخشاثر  یفرهن  سازمان   یداشت   

-به خصوص کارکردهای برون  نانهیکارآفرهای  ت یفعال

بتته   یبستر فرهنگکه    سپاری کارآفرینانه را داشت، چرا

 ریستتا مبنتتا و استتاس  یحتتت   ایو    ییبناریز  یعنوان عامل

مستتتلر  تحتتوالو   ،ینیبسترهای الزمتته بتترای کتتارآفر

آداب، رستتو  و   و در شناخت باورهتتا، حقتتو ،  قیعم

)حستتینی و باددستتت،   باشدمی  در ی  سازمان  اخال 

1390) . 

 همستتتویی فرهنتتت ِ کتتته ت بایتتتد توجتتته داشتتت 

دولتی ی  بوروکراتی  در ساختارهایی با ماهیت دوگانه

گاها چندبعدی نسبت به و  و خصوصی، ابعاد متفاوو  

 صرا  فرهن  سازمانی در ساختارهایی با ماهیت   سایر

کتته  . چتترا(139۸)ستتپهوند و همکتتاران،  دولتتتی دارد

اینکه ماهیتی مبتنی بر بتتازار   علیرغمدولتی  های  شرکت 

هم ون کسب درآمتتد دارنتتد، امتتا از نظتتر ستتاختاری 

باشتتند و تحتتت نظتتارو و می زیرمجموعتته دولتتت 

 شه ارائتته گتترارپاستتخگویی هیئتتت وزیتتران اقتتدا  بتت 

دولتتتی هم تتون های  ای  شرایط شرکت   نمایند. درمی

مبنتتای ختتدماتی کتته بتته  بایستتت بتترمی شتترکت گتتاز

، دهند، وجوه الز  را دریافت نماینتتدمی  مشتریان ارائه

دوگانتته در  رای  مبنا ستتاختار دچتتار نتتوعی تفتتادب  که

شود. غالبتتا فرهنتت  ستتازمانی در می  محتوا و عملکرد

کراتی  به صورو فرهن  برورساختارهای ای  چنینی  

تری بتته دنبتتال افتترایش بتته صتتورو تقویتتت شتتده

. باشدمی  هایی از جن  استانداردسازی و کنترلارزش

هدا   اما از ارا دیگر توسعه کارکردهای اثربخش با

 ،کتتاهش گستتتردگیکاهش فشار از دوش دولت برای  

نوآورانتته ختتود را هتتای از فعالیت  یخشتت بایستتت بمی

 و وریبهتتره ،ستتازیتحتتت اهتتدافی هم تتون چاب 

، استتاس آن  نمایتتد تتتا بتترپاری  برونستت ها  کاهش هرینه

در ففتتای ها  هداا بخش بازار کتته ماهیتتت شتترکت ا

باشتتند را پیگیتتری نمایتتد. لتتذا ایتت  می رقتتابتی بتتازار

درک ای  موضوع و ماهیت وجود فرهنتت    پژوهش با

ی  در ای  ساختارها، از اریق تحلیل راا به بوروکرات
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ستتپاری بتترون هتتایتری  کارکرددنبال انتخاب اثربخش

گلستان که بتته عنتتوان  استان گاز  شرکت   در  کارآفرینانه

 .  باشدمیمطالعه موردی انتخاب شده است،  

 

 مباني نظری

 یاز انواع فرهنتت  ستتازمان  یکی:  بوروکراتيکفرهنگِ  

 ت یریدر متتد  دیتت جد  یهاقیتحق  ها وهینظر  لکه به دنبا

و   یاز مباحتتا اصتتل  یکتت یو    افتتت یروزافرون    یتیاهم

 یتت تراشتتکل داد فرهنتت  بوروک  را ت یریمتتد یکتتانون

. فرهن  بوروکراتی  تفمی  کننده ثباو است و است 

هتتا را از ای  رو، درک مسائل روز جامعه و راهکار آن

ای از کند. ای  فرهن  شتتامل مجموعتتهنیر تفمی  می

ها، عملکردها قوانی  اجرا شده از اریق برخی گرایش

(. Dwiyanto, 2011و رفتارهای استاندارد شده است )

بیشتر تفاسیری که از بورکراسی انجا  شده استتت، بتته 

گردد کتته ماک  وبر و تعریف او از بوروکراسی باز می

بر ساختارهای رسمی و سلسله مراتبی است کتته   نیمبت

تانداردستتازی شتتده بتتر اقتتداماو های اسبر مبنای رویه

افراد حاکم هستند و کارکنان از کمتتتری  میتتران آزادی 

عمتتل و قتتدرو برختتوردار هستتتند. وجتتود قتتوانی  و 

مقرراو و ایجاد یکپارچگی تحت زنجیتتره فرمانتتدهی 

-گردد تتتا کارکردهتتای ستتازمانی از انعطتتااباعا می

پذیری زیادی برخوردار نباشد )ستتپهوند و همکتتاران، 

غالب ها  چنی  فرهنگی در آن  هایی کهسازمان  .(139۸

مراتبتتی دارنتتد.   است، ساختارهایی رستتمی و سلستتله

استانداردسازی شده بر اقداماو افراد حتتاکم های  رویه

 هستتتند و کارکنتتان از کمتتتری  میتتران آزادی عمتتل و

بر تقویت هایی  ند. چنی  سازمانهست  قدرو برخوردار

آنها بر   دارند و توجه بلندمدوقوانی  و مقرراو تأکید  

 Bhuiyan et) پذیری استتتوار استتت  بینیثباو و پیش

al., 2020)بتته  . در چنی  سازمانی واحدهای ستتازمانی

های کننتتد و الیتتهمی  نسبت مستقل از یکتتدیگر عمتتل

. به عبتتارتی ایتت  نتتوعِ ای وجود داردسازمانی چندگانه

 بتتهکارانتته استتت و کارکنتتان آن  محافظه  اًفرهن  صرف

 Belias andشتتوند )می ری متمرکر شتتناختهگیتصمیم

Koustelios, 2014 ِ تحت ای  نوع از رویکرد فرهن .)

تری  سطت خود قرار دارد سازمانی، مشارکت در پایی 

شدو بستتیار بتتاال، در تتتالش   های باو از اریق کنترل

استانداردهای ادارای را سازی و  هستند تا سطت رسمی

( پیامتتدهای فرهنتت  2012)  Siswadi  تقویت نماینتتد.

 دهد:بوروکراتی  را در قالب مدل زیر ارائه می

 

 
 پيامدهاي فرهنگ بوروکراتيک -۱شکل 
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Siswadi  (2012)  نمایتتد، می  در بسط ایتت  ابعتتاد بیتتان

و افتترایش ستتطخ   نهمبستگی در بی  اعفتتای ستتازما

توانتتد می آگاهی از هویتتت در میتتان اعفتتای ستتازمان

سطت عوااف را در تعهد بیشتر نستتبت بتته اهتتداا و 

 سازمان تقویت نماید. های  استراتژی

بتته عنتتوان یتت  سپاری  برون:  سپاري کارآفرینانهبرون

استتتراتژی  در کارکردهتتای کتتالن رقتتابتی مفهتتو  

اشاره به ایتت  موضتتوع خود    هیدر مفهو  اولها،  شرکت 

بتته را  ختتودهتتای  ت یاز فعال  یبخشتت ها  که سازماندارد  

از   رونیببرحسب اقتفائاو و رویکردهای مدیریتی به  

(. Edvardsson et al., 2019) دکننتت می سازمان واگذار

را  یستتپا( بتترون2012) Tayauova در همتتی  راستتتا

خارج از های او از سازمان به بخشیعمل  انتقال  ندیفرآ

و افتترایش ها  هتتدا کتتاهش هرینتته  ساختار سازمان با

کند. در ی  تعریف نستتبتا می  وری، تعریفسطت بهره

ستتتپاری را ( بتتترون2013) .Größler et alجتتتامع 

  یداختتل و هم نتت  یتکتترار یهتتات یفعال دیتخصتت 

در راستتتای   یخارج  مانکارانیبه پ  یریگ میقدرو تصم

 ،ینیکارآفرنمایند.  می  تعیی  شده تعریفهای  استراتژی

منحصتتر ی  همجموع  لیارزش از راه تشک  جادیا  ندیآفر

 هااز فرصتتت  یریتت گ از منتتابع بتته منظتتور بهره  یبه فرد

به عنوان   و  (1391احمدپور داریانی،  )شود  می  تعریف

توانتتد در موتور محرک رشتتد و توستتعه اقتصتتادی می

 رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتمتتاعی

 هاو ایجاد تغییر در کارکردهای کتتالن و ختترد شتترکت 

بیتتدختی،   نقش مهمی را بر عهده داشتتته باشتتد )امتتی 

در واقع اگر اختصتتاص فرآینتتدهای تغییتتر در   (.13۸۸

اجرایی شرکت با هدا ارتقای   کارکردهای عملیاتی و

 اًصورو پذیرد، اصتتطالحها  شرکت های  سطت نوآوری

 Urbaniec  شود.می سپاری کارآفرینانه گفتهبه آن برون

and Żur (2020برون ،)ییرا شناسا نانهیارآفرک  یسپار 

 یکتته تتتاکنون بتترا ییهااز فرصتتت  یبتتردارو بهره

های و به توسعه ظرفیت   اندنشده  ییشناسا  یسپاربرون

 رقابتی در ابعاد مختلتتف شتترکت منجتتر خواهتتد شتتد،

 Martín-Rojas et در تعریفی دیگر، .نمایندمی تعریف

al. (201۷)را بتته عنتتوان  نانتتهیکارآفر یستتپار، برون

 دار،یتت پا یرقتتابت ت یتت از مر یبتترداربهره یبتترا یروشتت 

ه سازمان ذکر نمتتوده استتت. بتت   یبرا  یو رهبر  ینوآور

  یتت   نانهیکارآفر  یسپارگفت برون  توانیم  ب یترت   یا

که نتته تنهتتا در قالتتب یتت  است و    یبعدساختار چند

ها رویکتترد مشتتخد و قابتتل تجتتویر بتته شتترکت 

باشتتد، بلکتته بستتته بتته محتتتوا و نمی پتتذیرامکان

تواند دارای ابعتتاد وستتیع و ها میشرکت های  استراتژی

کتته  درحتتالی. (Gross et al., 2013باشتتد )متفتتاوو 

 ،یریپذستت یرکتتارآفرینی نیتتر مفتتاهیمی هم تتون 

 نگتترشیپ  یاستراتژ   یبه عنوان    یو اثرگذار  ینوآور

یتت  شتترکت فعتتال در  نتتدهیآ یازهتتاین ینتت یبشیدر پ

)قاستتمی و  گیتتردمی بتتر رقتتابتی را درهای عرصتته

 مفتتاهیم،استتاس  بتتر تتتوانی. لتتذا م(1399همکتتاران، 

 یتتیاجرا یراهکتتار  کارآفرینانتته را، مبنتتا و  یسپاربرون

تعریف   اثربخش سازمان  هایبه عملکرد  یابیدست  یبرا

را در ارائتته   یبه اهداا ستتازمان  یابیدست  ریو مس  نمود

موجود در مورد   اویاکثر ادبنمود.    ایمه  ریخدماو متما

 نتتدها،یرا از نظتتر فرآ ریمتغ  یا ،ینیکارآفر  یسپاربرون

کتته منجتتر بتته   کننتتدیم  فیتعر  هاییمیو تصم  هاوهیش

نوآورانتته و  اومحصتتوالو و ختتدم لِتوستتعه و تحتتو 

 Bruccoleri et) شتتودیم سپاریبرون قیاز ار دیجد

al., 2019)  سرمایه گتتذاری و های و به افرایش فرصت

 کمتت ها  توسعه و کستتب مریتتت رقتتابتی بتته شتترکت 

های براساس مبانی نظری مطرح شده، ستتوال.  نمایدمی

 پژوهش عبارتند از:

گرارهمهم •   بوروکراتی فرهن ِ     یمفامهای  تری  

 کدامند؟

  نانه ی کارآفر  یسپارکارکردِ برونهای  مهمتری  مولفه •

 کدامند؟
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 نانتتهیکارآفر یستتپارکتتارکردِ برون  یتتتراثربخش •

در شرکت گازِ   بوروکراتی فرهن ِ     یتحِت مفام

 کدامند؟  استان گلستان

 

 شناسي پژوهش روش

هتتای ، در زمتتره پژوهشای  پژوهش از نظر هدا

کتته مفتتاهیم متترتبط بتتا   گیتترد، چتترامی  ای قرارتوسعه

  یاستتاس مفتتام  بتتر  نانهیکارآفر  یسپاربرون  یاثربخش

، از منظتتتر تئوریتتت  دارای بوروکراتیتتت فرهنتتت ِ 

ستتاختارهای تئوریتت  یکپارچتته چارچوب منستتجم و  

که ای  پژوهش به دنبال بستتط   جایی  باشد و از آننمی

ارتقای ستتطت اثربخشتتی مبنای تئوری  ای  مفهو  در  

ای ، از ای  منظر توسعهباشدمی  سپاری کارآفرینانهبرون

اساس هتتدا، ایتت  پتتژوهش در   برشود.  محسوب می

هتتدا تشتتریت پدیتتده   های توصیفی بتتادسته پژوهش

 بتته لحتتان منطتتقِ  گیتترد. در نهایتتت نظر قرار می  مورد

کتته  قیاسی است چتترا-ها از نوع استقراءآوری دادهگرد

استتتقرائی  هتتایدر بخش کیفی ابتدا با اتکا بتته رویکرد

 مفامی  فرهن ِ بوراکراتیتت مبانی تئوری  مربوط به  

مورد واکاوی قرار   سپاری کارآفرینانهمعیارهای برونو  

اقتتدا  بتته تبیتتی    قیاستتیمبنتتای    و ستتپ  بتتر  گیردمی

جامعتته ستتطت شناستتایی شتتده در   مفتتامی ها و  مولفه

 شود. هدا می

 بتته دوجامعتته آمتتاری  اساس ماهیت پتتژوهش،    بر

. در بختتش شتتودمی  تفکی   کمی  کیفی و بخشِ  بخشِ

نظتتر در   هتتای متتوردکیفی جامعه هدا شامل پژوهش

 نفتتر از متخصصتتان  14رابطه بتتا موضتتوع پتتژوهش و  

 در سطت دانشگاهی  و مدیریت دولتی  حوزه کارآفرینی

، ارزیابی انتقادی و اساس فرآیند فراترکیب   بودند که بر

 بوروکراتی فرهن ِ  مفامی ِ  شناسایی    درتحلیل دلفی  

نظری کفایتتت و تاییتتد حتتدِستتپاری  برونهای  لفهؤ و م

مبنتتای   بتتر.  معیارهای شناسایی شده، مشارکت داشتتتند

گیری نمونتتههتتایی، از روش پژوهشچنتتی  های رویتته

اعفتتای براساس تفکی  خبرگتتان در ترکیتتب  همگ   

 2۵  سپ  در بخش کمتتی، تعتتداد  .گردیدپانل استفاده  

مختلتتف شتترکت های  در الیهنفر از مدیران و معاونان  

بتترای تبیتتی  موضتتوع در ستتطت استتتان گلستتتان  گتتاز

پژوهش در جامعتته هتتدا استتتفاده شتتد. بایتتد توجتته 

راا، ایتت    هایتحلیلمجموعه  به الرا     باتوجه  داشت،

علمتتی های  با نظریتته  همسو   موردحد از جامعه آماری  

ییتتد روایتتی أبتته منظتتور ت .باشتتدمی در ایتت  زمینتته

 ئیهای ساخته شده، از روش روایتتی محتتتواپرسشنامه

نفتتر از اعفتتای پانتتل  10بر ای  اساس از استفاده شد.  

»مفیتتد   ،»ضتتروری اساس سه معیار    خواسته شد، تا بر

ها را مورد ضروری  گرارهغیرولی ضرورتی ندارد  و »

یتت  از مشتتارکت کننتتدگان   ارزیابی قتترار دهنتتد. هتتر

بایست یکی از سه گرینه فو  را برای تایید روایتتی می

نمودند که در انتها مشخد گردید پژوهش انتخاب می

بتتاالتر از معیتتار استتتاندارد ها  لفتتهؤ مفامی  و متمامی  

 تعیی  شده بودند و مورد تایید قرار گرفتند.  

 

 ها يافته

ستتاز های تصمیمبه منظور تعیی  معیارهتتا و مولفتته

برای ایجاد مدل درخت تصمیم و تعیی  نقطه مطلوب 

جهتتت   بوروکراتیتت برای شناخت مفتتامی  فرهنتت   

دا سپاری کارآفرینانه ابتتت ارتقای سطت تاثیرگذاری برون

بایست به روش منطقی و مبتنی بر اقتباس از مبتتانی می

هتتای پتتژوهش استتتخراج گتتردد. یکتتی از نظتتری، داده

تواند مفید باشد، روش هایی که در ای  زمینه میروش

واکاوی محتوایی منتتابع مربتتوط استتت. براستتاس ایتت  

منبتتع،   برداری و نکته نویسی از هرروش، ابتدا با فیش

اقدا  به تعیی  کلیدواژه و معیارهای مربتتوط بتته متغیتتر 

پژوهش گردیتتد. در ادامتته جهتتت شناستتایی مفتتامی  

ستتپاری های بتترون( و مولفتته𝑥)  بوروکراتیتت فرهن   

 .شد( عمل  2( و )1( ابق جداول )𝑦کارآفرینانه )



 1399بهار  (1)شماره   ،(7) كارآفريني در كشاورزی   نشريه

58 

: (𝒙)  الف( شناسایی مضامين فرهنگ بوروکراتيککک

مطتترح شتتده  بوروکراتیتت ابعتتاد مختلفتتی از فرهنتت  

هتتای ، ویژگیبندی منستتجمامتتا در یتت  دستتته استتت،

باشتتد کتته در شامل ابعاد زیتتر می  بوروکراتی فرهن   

 ارائه شده است: ریزجدول 

 

 بوروکراتيکهاي عمده فرهنگ ویژگی  -۱جدول 

 منابع بوروکراتيکبُعد فرهنگِ 

 Teräväinen and Junnonen, 2019; Karlsson et al., 2018 یکپارچگی
1399 ،موسوی و همکاران  ;Nguyen et al., 2019; Jain, 2015 مندی ضابطه  

 Volkova and Chiker, 2020; Saha and Kumar, 2018 فرآیندهای منطقی 

139۶ ،نیاغفاری و رستم ;Kumar and Sharma, 2018; Belak, 2016 های مدون نظا   

 

 توان تعاریف خالصه آن را در جدول زیر مشاهده نمود: ی فرهن  بوروکراتی ، میهای عمدهبا توجه به ویژگی
 

 بوروکراتيکتعاریف ابعاد فرهنگ  -۲جدول 

 بوروکراتيکتشریح بُعد فرهنگِ  بوروکراتيکبُعد فرهنگِ 

 یکپارچگی

 کپارچت یها، و شتبک   هیترو  هتا،هتا، روشافترا از ستاختارها، نظا منسجم و هم  یااز مجموعه  یبرخوردار

  یبت یو مهتم ستازمان و همتاهنگ یدیتکل مستائل کارکنتان بتر ستر یو اجماع عموم تیریو مد  یفرمانده

 (.Karlsson et al., 2018ی )سازمان  یواحدها

 مندي ضابطه 

شتده،  فیتتعر  یارهیتو زنج  یرستم  وجود روابط  ،یریپذتیها، تبعو مقرراو و دستورالعمل   یقوان  تیرعا

، و همکتاران یموستو)  یمعت یشتغل یرهایمس و هاگاهیبودن امور، و وجود جا  افتهینظم و انفباط، سازمان

1399.) 

 فرآیندهاي منطقی

و  نتدهاآیستنجش فر یارهایبودن مع  دسترس  در  ،یرسم  یاستانداردها  مشاغل،   یو هدفمند ب   یروابط منطق

 نتدهایآو بهبتود مستتمر فر  ،یدادن کتار، بازمهندست  انجتا ی  هتابودن روش  ینیب شیو قابل پ  داریپا  روندها،

(Belak, 2016). 

 هاي مدون نظام
های ها، توجته بته زیرستاختو سیستماتی  زیرنظا   ارتباط هدفمند  د،یکارآمد و مف  یهااز نظا   یبرخوردار

 (.139۶نیا،  های ااالعاتی هوشمند و دقیق )غفاری و رستمارتباای، برخورداری از شبکه

 

: (𝑦)  نانهی کارآفر  يبرونسپار  يهامولفهب( شناسایی  

های در ایتت  بختتش بتته منظتتور شناستتایی مولفتته

باتوجه به اینکه مبنای مشخد   نانهیکارآفر  یسپاربرون

و چتتارچوب دقیقتتی وجتتود نتتدارد، از روش تحلیتتل 

های لفتتهؤ ایجتتاد م بتتهشتتود تتتا فراترکیتتب استتتفاده می

 سپاری کارآفرینانه در ای  پژوهش منجر شود. بتتربرون

بایست در بازه زمانی میاساس فرآیند ای  تحلیل ابتدا  

کتته هتتایی کلیتته پژوهش 139۵-1399و  201۵-2020

کارآفرینانه مورد پتتژوهش سپاری  برونمشابه با مفهو   

های متتوردنظر، هدا شناسایی مولفتته  اند، باقرار گرفته

استتاس فرآینتتد   یتت  منظتتور بتتره ا. بتت شتتوندغربالگری  

 .شودیم  عملغربالگری زیر 
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 هاي اوليهغربالگري پژوهش -۳شکل 

 

( مشخد شده است، 2همانطور که در در شکل )

باشتتند کتته متتورد می 31کلیه منابع اولیه شناسایی شده 

پ  از چند مرحله فرآیند غربتتالگری از نظتتر محتتتوا، 

پتتژوهشِ متناستتب بتتا   12عنوان و تحلیتتل در نهایتتت،  

نظتتر ایتت    عنوان و فرآینتتدهای تحلیلتتی متتوردمحتوا،  

بایستتت پتتژوهش انتختتاب شتتدند. در ایتت  مرحلتته می

 مفتتاهیم را بتتر (2001) ن یاسترل-دیترابراساس روش  

های متترتبط بتتا لفتتهؤ ها تفکی  نمود، تا ملفهؤ اساس م

های ستتپاری کارآفرینانتته در قالتتب چتت  لیستتت برون

  امتیازی تعیی  شوند.

 
 هاي برونسپاري کارآفرینانههاي تایيد شده جهت تعيين مولفه فرآیند ارزیابی پژوهش -۳جدول 

 ها پژوهش
 داخلی  المللی هاي بينپژوهش

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ 9 10 11 12 

معیارهای ارزیابی  

 ها انتقادی/پژوهش

  و زئور )
اِربانی

2020
) 

اِدواردسون و همکاران )
2019
) 

ی و همکاران
بروکولِر

  (
2019
) 

بانيرجيی و همکاران )
۲۰۱۹

 ) 

فِرانکورودریِگر وریوِرا )
2019
) 

گ )
گلوبِرمن و وینين

۲۰۱۷
 ) 

ت و شمیدِر )
گولداشمی

201۷
) 

مانسِن و یورگِنسِن )
۲۰۱۶

 ) 

گورسگارد و همکاران )
201۶
) 

قاسمی و همکاران )
۱۳۹۹

 ) 

فرهنگی و همکاران 
(

139۸
) 

دهقانی
پوده و همکاران )

139۶
) 

        --  --  --  --  تایيد   

 --- ---  --- --- ---  ---  ---  --- حذف  

 ۵ 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 هدا پژوهش 

 ۵ 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 روش پژوهش 

 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 ارح پژوهش 

 ۵ 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 گیری روش نمونه

 4 ۵ 3 3 4 ۵ 4 3 3 3 2 3 آوری  نحوه جمع

 ۵ 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 هاتعمیم یافته

 4 4 3 4 4 ۵ 3 4 2 4 2 2 اخالقی 

 4 ۵ 4 3 4 ۵ 4 ۵ 2 3 2 2 تحلیل آماری 

 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 قابلیت تئوری  

 ۵ ۵ 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 ارزش پژوهش 

 ۴۵ ۴۳ ۳۵ ۳۴ ۳۶ ۳۹ ۳۷ ۳۸ ۲۵ ۳۶ ۲۴ ۲۵ جمع

 

پتتژوهش تاییتتد شتتده  12اساس ای  روش ابتدا    بر

 10نظر ای  پژوهش، از اریق    برای هر دو معیار مورد

تحقیتتق،  معیار روش ارزیتتابی انتقتتادی شتتامل اهتتداا

برداری، تحقیتتق، نمونتته تحقیتتق، اتترح منطتتق روش

پتتذیری، دقتتت تجریتته و هتتا، انعکاسآوری دادهجمتتع

تحقیتتق   ها و ارزشتحلیل، بیان تئوری  و شفاا یافته

نفر از خبرگان پژوهش، برای رستتیدن بتته   14به کم   

تر از نظر ماهیت پژوهش متتورد بتترازش درک منسجم

 تعداد کل منابع 31

 

 عنوان لياول به دل يغربالگر 6

 مبناي عنوان شده برغربال ۲5

  

 غربالگري دوم به دليل محتوا 5

 مبناي محتوا شده برغربال ۲0

  

 غربالگري دوم به دليل تحليل 8

 کل منابع غربال شده 1۲
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اتتور کتته تشتتریت   در ای  بخش همتتان  .رندیگ یمقرار  

 بتتر  (2001)  ن یاستتترل-دیتت تراشد، بتتا اتکتتا بتته روش  

اساس فراترکیب و مقیاس ارزیتتابی انتقتتادی اقتتدا  بتته 

ستتپاری کارآفرینانتته بتترون بتتاهای مربتتوط  تعیی  مولفه

امتیازهای ارائه شتتده براستتاس شتتاخد متتد، .  شودیم

 ؛(1399و همکتتاران )  یقاسمنشان داد، چهار پژوهشِ  

 نتت ینیو و گلتتوبِرم  ؛(2019و همکتتاران ) ییرجیبتتان

 توجه به ایتت  با (201۶) ورگِنسِ یو    مانسِ   و  (201۷)

دریافتتت نمودنتتد و   30امتیتتاز، زیتتر    ۵0که از مجموع  

 ،امتیتتاز ایتت  تحلیتتلبرحسب دستورالعمل حد کفایت  

 نتتد،ینما  کستتب و بتتاالتر را    30هایی که امتیاز  پژوهش

و به همی  دلیل از   دندیهستند، حذا گرد  دییمورد تا

 دور بررسی خارج شدند. در ادامه با استتتفاده از روش

اقدا  بتته استتتخراج مفتتامی ِ   (2001)  ن یاسترل-دیترا

ایتت  استتاس بتته منظتتور تعیتتی    شتتود. بتترپژوهش می

ستتپاری کارآفرینانتته از روش امتیتتازی های برونمولفه

ی کلیتته ،روش ایتت  برمبنتتای شتتود.زیتتر استتتفاده می

 تاییتتد  مقتتاالو  متتت   از  شده  استخراج  فرعی  معیارهای

 در  ستتپ   و  شتتودمی  نوشتتته  جتتدول  ستتتون  در  شده،

 شتتده تاییتتدهای پژوهش محققان نا  جدول هر  ردیف

 از پژوهشتتگر هتتر استتتفاده مبنتتای بتتر. شتتودمی آورده

 عالمتتت   جدول،  ستون  در  شده  نوشته  فرعی  معیارهای

«   هر  امتیازهای  سپ   شود،می  درج    ستتتون  در 

 امتیازهتتای  و  شتتودمی  جمتتع  هتتم  بتتا  فرعی،  معیارهای

 عنتتوان بتته شتتده، انجتتا   هایپژوهش  میانگی   از  باالتر

استتاس نتیجتته   بر  .شوندمی  انتخاب  پژوهش  هایلفهؤ م

 لفه زیر انتخاب شدند.ؤ بخش سه مای  

 تعاریف کارکردهاي برونسپاري کارآفرینانه -۴جدول 

سپاري  هاي برونمولفه 

 کارآفرینانه 
 منابع  هاتشریح مولفه 

 یمنابع انسان  يکارکردها

کارآفرینانتته ستتپاری عنوان مبنتتای بتتروندر واقتتع کارکردهتتای منتتابع انستتانی بتته

ای از فرآیندهای یادگیری و کنترل و نظارو بر سطت دانش افرایی منتتابع مجموعه

هتتای گیتترد کتته در ابعتتاد مختلتتف هم تتون آمتتوزشِ مهارو انستتانی را در بتتر می

گیری توستتعه ها و کارکردهتتای تصتتمیمتخصصی و ارتباای و توستتعه توانمنتتدی

گیری های تصمیمامور مرتبط با حوزه  شوند تا منابع انسانی دریابند و باعا میمی

 و حل مسئله بیشتری  سطت مشارکت را از خود به نمایش بگذارند.

  اِدواردسون ؛(2020و زئور )  یاِربان

 ؛(2019و همکاران )

 ؛(2019و همکاران  ) یبروکولِر

 ؛ (2019)  وِرایور گِریفِرانکورودر

 ؛(201۷) دِریو شم تیگولداشم

 ؛ (201۶و همکاران ) گورسگارد

 (139۸و همکاران ) یفرهنگ

 يوربهره   يکارکردها

ها های محتوایی شتترکتوری به عنوان ی  مبنای کالن در ویژگیکارکردهای بهره

های ها و ماهیت و ظرفیتشوند، چراکه با ایجاد تناسب بی  استراتژیمحسوب می

ها در ابعاد مختلف، هرینهسازی، به افرایش سرعت بازگشت سرمایه، کاهش چاب 

نمایتتد و باعتتا اثربخشتتی نتتوآوری در ی منتتابع و ... کمتت  میتخصتتید بهینتته

 گردد.فرآیندهای عملیاتی و اجرایی به عنوان ی  مریت رقابتی می

 ک ی استراتژ يکارکردها

توجتته بتترای ستتپاری کارآفرینانتته یتت  مبنتتا رقتتابتی قابلکارکرد استراتژی  بتترون

های استراتژی  برای تمرکر ریریشود، زیرا از اریق برنامهمحسوب میها  شرکت

ستتازی ستتازمان جهتتت گری و کوچ های کلیدی، باعا کاهش تصدیبر فعالیت

هتتای فنتتی و نوآورانتته پاسخگویی بتته نیازهتتای در حتتال تغییتتر و توستتعه ظرفیت

 نی  به تغییر تواند همسپاری کارآفرینانه میگردد. رویکرد استراتژی  در برونمی

های عمر تجاری گردد و باعا افرایش ها و فرآیندهای سنتی در قالب چرخهرویه

 ی پایدار گردد.های پویا برای توسعهقابلیت

 

های لفتتهؤ در ای  بخش به منظور تعیی  م:  تحليل دلفی

شناستتایی هتتای  ها و گرارهلفتتهؤ تحقیق در مدل، ابتدا م

تحقیتتق در قالتتب چتت  لیستتت امتیتتازی ابتتق ی  هشد

نفتتر از خبرگتتان انتختتاب شتتده از   14( بی   ۵جدول )
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 بتتههمگتت ، توزیتتع شتتد تتتا    گیرینمونتتهاریق روش  

ستتپاری ها )کارکردهتتای بتترونلفهؤ منظور اامینان از م

هتتای کارآفرینانه به عنوان قوانی  تحلیل راا( و گراره

به عنتتوان   بوروکراتی )مفامی  فرهن ِ  شناسایی شده  

ه از تحلیل دلفی بتترای رستتیدن بتت مبنا در تحلیل راا(  

د. بتتدی  منظتتور ایتت  نقطه اشباع تئوری  استفاده گرد

برای نظرسنجی در قالب ی  چتت  ها  و گرارهها  لفهؤ م

ای در اختیار متخصصان قرار گرفت که گرینه  ۷لیست  

 دهد.تحلیل دلفی را نشان می( نتایج  ۵جدول )

 

 تحليل دلفی -۵جدول 

 ميانگين دور اول هاها و گزاره لفه ؤم معيارها 
 ضریب توافق  

 دور اول 

ميانگين دور   حذف تایيد

 دوم 

 ضریب توافق  

 دوم دور 
 نتيجه

  

کارکردهای 

سپاری برون

 کارآفرینانه

منابع   یکارکردها

 ی انسان
10/۵ ۷۵/0  - 2۵/۵ ۸۵/0 تایید 

 تایید  - 10/۵ ۷۵/0 ۷0/0 ۵ ی وربهره یکارکردها

 یکارکردها

   یاستراتژ
۵ ۷0/0  - 20/۵ ۸2/0 تایید 

مفامی  

فرهن  

 بوروکراتی 

 تایید  - 30/۵ 90/0 ۷۵/0 10/۵ ی کپارچگی

 تایید  - ۶ 9۵/0 ۸2/0 20/۵ مندیضابطه

 تایید  - 20/۵ ۸2/0 ۷0/0 ۵ ی منطق یندهایفرآ

 تایید  - 30/۵ 90/0 ۷۵/0 10/۵ های مدوننظا 

 

اور کتته در جتتدول فتتو  مشتتخد استتت، همان

ستتپاری کارآفرینانتته و کارکردهتتای بتترونهای لفتتهؤ م

اتتی دو مرحلتته تحلیتتل   بوروکراتی مفامی  فرهن   

یید قرار أهدا تعیی  حدکفایت نظری، مورد ت  دلفی با

بتتودن ای  هگرین  ۷توجه به    گرفتند. الز  به ذکر است با

امتیازی برای خبرگان پژوهش، کسب های  چ  لیست 

ابتتق   0/ ۵و ضریب توافتتق بتتاالتر از    ۵امتیاز باالتر از  

تورالعمل تحلیتتل دلفتتی و ضتتریب آمتتاره کاپتتا، بتته دس

  باشد.می پژوهشهای  و گرارهها لفهؤ متأیید معنای 

پتت  از شناستتایی معیارهتتای :  تحليل سلسله مراتبککی

و   بوروکراتی مفامی ِ فرهن ِ  مربوط به هر دو متغیر  

 محاستتب   به  ، نوبت سپاری کارآفرینانهکارکردهای برون

 تحلیتتل  ینتتدآاز فر  استتتفاده  بتتا  پژوهش  معیارهای  وزن

 از  پ   منظور،  بدی .  رسدمی  خاکستری  مراتبی  سلسله

 نظتتر مستتئله، مقایستت  زوجتتی متتاتری  گیریشتتکل

 ناسازگاری  میران  بعد،  گا   شد. در  آوریجمع  خبرگان

مشخد گردید.   زوجی  مقایس   هایماتری   از  هری 

 مقایستت  هایپرسشتتنامه ناستتازگاری چنان تته مقتتدار

تتتوان ( باشد، می0/ 1استاندارد )کمتر از    حد  در  زوجی

 صتتورو ایتت  غیتتر در کتترد، آغتتاز را گتتا  بعتتد

 بازگردانتتده  خبرگتتان  بتته  زوجی  مقایس   هایپرسشنامه

 بتته نتتتایج (۶)  جتتدول  در  .شتتوند  بازنگری  شوند تامی

 مراتبتتی  سلستتله  فرایند تحلیل  محاسباو  از  آمده  دست 

 .شودمی مشاهده  خاکستری

( و تئککوري راف CARDتصککمي) )درخککت  تحليککل

پتت  از اتتی کتتردن مراحتتل (: ERSTتوسککعه یافتککه )

سازی داده و کتتاهش پراکنتتدگی آنهتتا، اقتتدا  بتته آماده

یافتتته  توستتعه راا تئتتوری بررستتی و تحلیتتل متتدل

(ERSTمی ) شتتتتتود. ابتتتتتق جتتتتتدول زیتتتتتر

(Testing Accuracy( و )Testing Coverage  )  انجا

 گیرد.می

 



 1399بهار  (1)شماره   ،(7) كارآفريني در كشاورزی   نشريه

6۲ 

 خاکستري  مراتبی  سلسله  تحليل فرایند نتایج -۶جدول 

 کد هاو گزاره ها مولفه  معيارها 
 هاورن نهایی شاخص هاوزن شاخص

 ( 𝐔حد باال )  (𝐋حد پایين )  ( 𝐔حد باال )  (𝐋حد پایين ) 

 یکارکردها

 یبرونسپار

 نانهیکارآفر

 414/0 ۵22/0 33۸/0 ۵22/0 ( Y1) ی منابع انسان یکارکردها

 209/0 2۵۵/0 1۷۸/0 209/0 (Y2) ی وربهره یکارکردها

 14۷/0 213/0 10۶/0 213/0 (Y3)   یاستراتژ یکارکردها

فرهن    یمفام

 بوروکراتی 

 3۵۶/0 ۵01/0 2۸۸/0 499/0 (X1) ی کپارچگی

 29۸/0 4۷3/0 193/0 4۷3/0 (X2) مندیضابطه

 ۷۶9/0 9۸۸/0 ۶13/0 9۸9/0 (X3) ی منطق یندهایفرآ

 331/0 4۵۷/0 320/0 4۵۷/0 (X4) های مدون نظا 

 

 بوروکراتيک فرهنگ مضامين   ( CROSS V ALlDATION) نتایج آزمون اعتبار متقابل -۷جدول 

 Testing Accuracy Testing Coverage STAC بهترین هرس در قوانين اختصاصی کد بوروکراتيک 

 1/ 212** ۷2/0 ۶۸3/0 1هرس کردن )محدود کردن( قوانی  با مقادیر زیر  (X1) ی کپارچگی

 032/1 ۵2/0 490/0 1هرس کردن )محدود کردن( قوانی  با مقادیر زیر  (X2) مندیضابطه

 1۷۶/1 ۶1/0 ۵۶0/0 1هرس کردن )محدود کردن( قوانی  با مقادیر زیر  (X3) ی منطقندیفرآ

 ۳۵۴/۱* ۸۸/0 ۷49/0 1هرس کردن )محدود کردن( قوانی  با مقادیر زیر  (X4) مدون  ي هانظام 

 

کنیتتد، مشتتاهده می ۷کتته در جتتدول اتتور  همتتان

( و Testing Accuracyاساس مجموعه آزمون دقتتت )بر

 اصطالحاً( که به آن Testing Coverageآزمون پوشش )

، مشتتخد گردیتتد، گوینتتدمتتی  (STACانباشته متتدل )

 بوروکراتیتت تاثیرگتتذاری مفتتامی  فرهنتت     باالتری 

ستتپاری کارکردهتتای بتترون جهتتت ارتقتتای اثربخشتتی

 (X4)  متتدونهتتای  نظا ی  هگرارمربوط به  ،  کارآفرینانه

متقابتتل یتتا . در واقع ای  روش، میتتران اعتبتتار  باشدمی

( نتتتا  دارد کتتته CROSS V ALlDATIONاصتتتطالحا )

یعنتتتی  بوروکراتیتتت مفتتتامی  فرهنتتت  براستتتاس 

ی و منطقتتت  ینتتتدهایفرآی؛ مندضتتتابطهی؛ کپتتتارچگی

ستتپاری توستتعه اثتتربخش بتترون  جهت مدون    یهانظا 

 دارای اهمیت   شرکت گاز استان گلستان  درکارآفرینانه  

. مریت ایتت  روش ایتت  استتت کتته از مشتتکل باشدمی

ها که اصطالحا به احتمالی ایجاد شباهت در بی  گرینه

Overآن ) − Fittingکنتتد. شود جلوگیری می( گفته می

کتتارکردِ  گتتذارتری حتتال بتته منظتتور انتختتاب تاثیر

وری که بر اساس کدهای دستتت  سپاری کارآفرینانهبرون

بررستتی درختتت   اقدا  به  ریزایجاد شده، ابق جدول  

هتتا از اریتتق گیری کتته اشتتاره بتته کتتاهش دادهتصمیم

CARD   بایستتت ای  استتاس میشود. بتتردارد، اقدا  می

را   در شرکت گاز استان گلستان  کنندهمشارکت نظر هر  

بتتا  بوروکراتیتت تطبیتتق مفتتامی  فرهنتت ِ  در متتورد

 . همتتاننمودتعیی   سپاری کارآفرینانه  کارکردهای برون

 ت  2۵اده شد، در ای  پژوهش تعداد اور که توضیت د

از مدیران و معاونان در شتترکت گتتاز استتتان گلستتتان 

دلیل محدودیت تعداد صفحاو ه  داشتند که ب  مشارکت 

 گردد:مقاله تنها بخشی از ای  نتایج ارائه می
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 نانه ی کارآفر يبرونسپار يبا کارکردها   بوروکراتيکفرهنگِ  ني مضام قيتطب -۸ جدول

ی کننده اول مشارکت 
کپارچگ 

 ی 

ضابطه
مندی 

 

فرآ 
ی

ندها
  ی

منطق
 ی 

نظا  
ی مدون 

ها
 

ی کننده دوم مشارکت 
کپارچگ 

 ی 

ضابطه
مندی 

 

فرآ 
ی

ندها
  ی

منطق
 ی 

نظا  
ی مدون 

ها
 

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

 2 3 3 4 (Y1) ی منابع انسان یکارکردها 4 3 3 4 (Y1) ی منابع انسان یکارکردها

 2 1 2 4 (Y2) یوربهره  یکارکردها 2 3 2 4 (Y2) یوربهره  یکارکردها

 3 1 3 3 (Y3)   یاستراتژ یکارکردها 3 2 2 4 (Y3)   یاستراتژ یکارکردها

 X1 X2 X3 X4 چهارم   کنندهمشارکت  X1 X2 X3 X4 کننده سوم مشارکت 

 2 3 3 4 (Y1) ی منابع انسان یکارکردها 3 2 3 3 (Y1) ی منابع انسان یکارکردها

 4 1 2 4 (Y2) یوربهره  یکارکردها 2 3 3 2 (Y2) یوربهره  یکارکردها

 4 3 3 4 (Y3)   یاستراتژ یکارکردها 2 2 3 4 (Y3)   یاستراتژ یکارکردها

 

کنندگان در مشتتارکت   نظتتر  پ  از توزیع و تحلیل

فرهنتت ِ   یمفتتام قیتت تطب و دربتتار  کمتتی،بختتش 

 ،نانتتهیکارآفر  یستتپاربتترون  یبا کارکردها  بوروکراتی 

گیری جهتتت تحلیتتل اقدا  به تشکیل ماتری  تصتتمیم

کتتتارکردِ تتتتری  مستتتئله )یعنتتتی شتتتناخت اثربخش

 تشتتکیل بتترای. شودیم( فراهم سپاری کارآفرینانهبرون

 نظتتر  هتتایتحلیل  باید  مسئله، ابتدا  گیریتصمیم  جدول

ای هفاصتتل اعتتداد بتته رادر بختتش  کنندهمشتتارکت  2۵

( نتتتایج 9( و جتتدول )10اساس رابطتته )بر.  کرد  تبدیل

شود و در قالب شتتکل می  مجموع از امتیازها مشخد

 ( ارائه شده است.3)

 

 ميزان اهميت هریک از معيارهاي سطح رقابتی -۹جدول 

 اولویت اهميت  درجه تبيين اهميت کدهاي تخصصی کاکردهاي برونسپاري کارآفرینانه 

 سو   2۶۶/0 ۸4/۵ ( Y1) ی منابع انسان یکارکردها

 دو   294/0 11۷/۶ (Y2) ی وربهره یکارکردها

 اول  ۳۲۱/۰ ۱۷۷/۷ (Y3) ک ی استراتژ يکارکردها

 

ستتپاری کتتارکردِ بتترونتاثیرگتتذارتری  بایتتد گفتتت،  

در ستتطت شتترکت گتتاز استتتان گلستتتان  کارآفرینانتته

کارکردهتتای   (؛Y3)  کردهتتای استتتراتژی رکاترتیب  به

 (Y1)و کارکردهتتای منتتابع انستتانی  (Y2) وریبهتتره

 باشد.  می

 

 
 CARD انتخاب ویژگی با استفاده از -۳شکل 
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( 3اتتور کتته در شتتکل )  به عبتتارو دیگتتر، همتتان

مفامی    های مستقل و معنادارشود، ویژگیمشاهده می

کتته ارتبتتاط بستتیار نردیکتتی بتتا  بوروکراتیتت فرهنتت  

بندی به ترتیب اولویت ،  داشتند  سپاری کارآفرینانهبرون

کتته مبنتتای تحلیتتل   CARDروش    براستتاسشدند کتته  

هتتای بتترای انتختتاب ویژگیباشتتد،  می  درخت تصمیم

(، 3رفتتت. شتتکل )ضتتروری متتورد استتتفاده قتترار گ 

ستتپاری کارآفرینانتته را تری  کارکردهای بتتروناثربخش

ایتت    دهتتد. بتتردر شرکت گاز استان گلستان نشتتان می

سپاری تاثیرگذاتری  کارکردِ بروناساس مشخد شد،  

در ادامتته .  کارآفرینانه، کارکرد استراتژی  تعیی  گردید

ستتپاری تری  کتتارکرد بتترونرتاثیرگتتذابه منظور تعیی   

از   بوروکراتیتت   فرهنتت   کارآفرینانه، تحتتت مفتتامی

در ایتت  شتتود. می تحلیتتل توستتعه یافتتته راا استتتفاده

بتتترای بخشتتتی  ۵تحلیتتتل از اعتبارستتتنجی متقابتتتل 

استتتفاده  ERSTمتتدل  گیریتصتتمیم  قوانی گیری  شکل

کردن، مدل مبتنی بعد از فرآیند هرس  در واقع    گردید.

بر قانون، ساخته شد. ستتپ ، دقتتت و میتتران پوشتتش 

توجه براساس ای  مدل، باگردید.  محاسبه    ERSTمدل  

دهی بتتتتتتته دقتتتتتتتت و میتتتتتتتران پوشتتتتتتتش

(accuracy and coverage  تعتتتتتتداد قتتتتتتوانی )

کنتتد. ی کاهش پیدا میکنگیری در فرآیند هرستصمیم

(، بتته عنتتوان معیتتاری STACمجموعه دقت و پوشش )

کنتتی قتتوانی  متتورد استتتفاده قتترار بتترای روش هرس

برابر با مجموعتته آزمتتون دقتتت   STACمقدار    .گیردمی

(testing accuracy و آزمتتتتتتتتون پوشتتتتتتتتش )

(Testing Coverage( استتت. جتتدول )بهتتتری  ۸ ،)

(، The Best Pruning Rule Policy)  کنیروش هرس

(، میتتران آزمتتون Number of Rulesتعتتداد قتتوانی  )

( را STAC( و مقتتدار )Testing Coverageپوشتتش )

 دهد. نشان می

 

 ERST  در مدل( X4) شده از تقشمگيري قوانين تصمي)  -۱۰جدول 

 درصد توافق  گیری قوانی  تصمیم

Y3  (اهمیت   یاستراتژ  یکارکردها سطت  با  برابر  در  بر  ⇐باشد می  321/0(  عامل  موثرتری   اساس  برونسپاری ای   کارکردهای 

 است.   کارآفرینانه
۸3/0 

Y2  (برابر با سطت اهمیت  یوربهره  یکارکردها )کارکردهای در  عامل  دو  تاثیرگذارتری ی  ه در رتبای  اساس  بر  ⇐باشد می  294/0

 است.  کارآفرینانهبرونسپاری 
۶9/0 

Y3  (برابر با سطت اهمیت  کارکردهای منابع انسانی )سو  تاثیرگذاتری  عامل در کارکردهای برونسپاری  ی  هدر رتب  ⇐باشد می  2۶۶/0

 کارآفرینانه است.
42/0 

 ( اینکه  به  توجه  با  یعنی  X4نکته:  مهمتری     مدون  یهانظا مفمون  (  عنوان  برای  به  را  دقت  میران  باالتری   بوروکراتی ،  فرهن   انتخاب مفمون 

بی  سایر    ،نانه یکارآفر  یسپارکارکردِ برون    یتراثربخش )   مفامی  فرهن  بوروکراتی های  گرارهدر  ) X1یعنی   ،)X2و )   (X3  ) لذا نموده است،  کسب 

تصمیم قوانی   ) سایر  مقدار  از  را  بر. سنمودگیری  مشتقبایست  می(  X4گیری  کرانپ   تحلیل اساس  فرآیند  در  پایی   و  باال  از سطت  آمده  بدست  های 

شامل   ایجاد شده  از تابع ای  اساس  کارکردهای برونسپاری کارآفرینانه مشخد گردد. برتا از ای  اریق حد فاصل بی     شدگرفته    سلسله مراتیی مشتق

  مشتق انتگرال .  دهدرا به ما می  مشتق انتگرال مستقیماً فرمول محاسبه  و   شودباید از قاعده زیر استفاده    شود، کهمی   گرفته ، مشتق  حد باال و پایی   انتگرال

∫ h(t)dt
m(x)

n(x)
 برابر است با  

(∫ h(t)dt
m(x)

n(x)

)

′

= m′(x). h(m(x)) − n′(x). h(n(x)) 

کران پایی  باشد، برابر    n(x)( و  )کران باال  m(x)مانند    xهایی بر حسب  و کران   h(t)یعنی مشتق تابعی که شامل انتگرالی با ی  تابع ت  متغیره مانند  

ع داخل انتگرال  است با مشتق کران باال، ضربدر تابع داخل انتگرال که کران باال به جای متغیر آن جایگری  شده است، منهای مشتق کران پایی ، ضربدر تاب

 که کران پایی  به جای متغیر آن جایگری  شده باشد. 
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 (X4)های مدون  ( نظا ۸ی جدول )براساس نتیجه

به عنوان بهتری  راه )قتتانون( یعنتتی بهتتتری  مفتتمون 

فرهن  بوروکراتی  برای ارتقای اثربخش کارکردهای 

سپاری کارآفرینانه به منظور کسب مریت رقتتابتی برون

شود چرا که هم از نظر آزمون دقت و هم محسوب می

ران را کستتب نمتتوده از نظر آزمون پوشش بیشتری  می

 3( بتتاالتری  میتتران نستتبت بتته  STACاست و مقدار )

ی دیگر مفتتامی  فرهنتت  بوروکراتیتت  جهتتت گراره

اثربخش سپاری کارآفرینانه تری  کارکردِ برونشناسایی 

 شود.محسوب می

دهتتتتتد، نشتتتتان می (9در واقتتتتع جتتتتتدول )

توجه به باالتر بودن درصد توافتتق، کنندگان بامشارکت 

کتتارکرد تتتری  انتختتابِ اثربخشد بتترای معتقتتد هستتتن

ستتپاری کارآفرینانتته تحتتِت مفتتامی  فرهنتت  بتترون

بایستتت، بتتر کارکردهتتای استتتراتژی  می  بوروکراتی 

متتدون در فرهنتت  هتتای  تحت مفمون فرهنگتتی نظا 

   بوروکراتی  متمرکر بود.

 

 گیری بحث و نتیجه

کتتارآفرینی یتت  مبنتتای تئوریتت  ستتپاری در  برون

باشد که در ای  پژوهش می  جدید در حوزه کارآفرینی

مورد توجه قرار گرفته است. لذا ای  پژوهش خارج از 

ارتبتتاط بتتی    اًپژوهشی قبلی کتته صتترفهای  چارچوب

فرهن  سازمانی با کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی 

محتتتوایی در ابعتتاد انتتد، بتته واستتطه واکتتاوی قرار داده

ستتپاری بتترونهای لفتتهؤ فرهنتت  بوروکراتیتت  و م

راا هتتتای کارآفرینانتتته، براستتتاس مجموعتتته تحلیل

کتتارکردِ تتتری   یافته، به دنبتتال انتختتاب اثربخشتوسعه

سپاری کارآفرینانه تحت وجود مفتتامی  فرهنتت ِ برون

ایتت  پتتژوهش ی هدر واقتتع نتیجتت بوروکراتیتت  بتتود. 

مفتتامی   اٌرستتی صتترفمشتتخد ستتاخت، از میتتان بر

، گتتاز استتتان گلستتتانفرهن  بوروکراتی  در شرکت  

حاکم بر فرهنتت  ستتازمانی ایتت  های  مدون بودن نظا 

شرکت، مهمتری  رویکرد فرهنگی در ای  بخش است 

های داخلتتی و چتته رویتتههای توانتتد چتته رویتتهمی  که

بیرونی شرکت را در سطوح استتتراتژی  تحتتت تتتاثیر 

متتدون در فرهنتت  هتتای نظا قتترار دهتتد. در واقتتع 

 را در بتترهایی  از زیرسیستتتمای  همجموعتت   بوروکراتی 

 گیرد که ضم  داشت  ارتباااو مدون و هدفمند بتتامی

تواند به توستتعه فرآینتتدهای می  دیگر،های  سایر بخش

ارتباااو اثربخش از اریق بازخورد ستتریع ااالعتتاو 

ااالعاتی هوشمند کم  نماید. های  تحت ایجاد شبکه

متتدون در فرهنتت  هتتای ه عبتتارو دیگتتر، نظا بتت 

ارتباط متعامل به منظور ایجاد ی  هکنندبوروکراتی  بیان

باشند تتتا می  اثربخشی در کارکردهای گردش ااالعاو

ستتتطت یتتتادگیری در شتتترکت تقویتتتت گتتتردد. 

گذاری ااالعتتاو و همگرایتتی تجربیتتاو بتتی  اشتراک 

فتتردی مهمتتتری  مریتتت ایتت  مفتتمون فرهنتت  در 

 محستتوب بوروکراتیتت فتتامی  فرهنتت  مجموعتته م

توانتتد کارکردهتتای می استتاس نتتتایج شتتود کتته بتترمی

ستتپاری کارآفرینانتته را بتته منظتتور استتتراتژی  بتترون

اثربخشی بیشتر تحری  نماید. به عبارو دیگر ضتتم  

که مشخد گردید، تاثیرگذاتری  کتتارکردِ مربتتوط   ای 

-استراتژی  بتترون، کارکرد  سپاری کارآفرینانهبه برون

حتتال مشتتخد شتتد تقتتااع باشد، در عی   می  سپاری

محرکتتی بتترای  هتتای متتدون، عامتتلِمفتتمون نظا 

سپاری بُعد از مجموع ابعاد برونتاثیرگذاری بیشتر ای   

باشد. در تحلیل نتیجتته ایتت  بختتش نیتتر می  کارآفرینانه

شتتود های مدون باعتتا میباید بیان نمود، وجود نظا 

تراتژی  به مریت رقابتی حاصتتل سطت رویکردهای اس

 سپاری کارآفرینانه بیش از پیش تقویت گتتردد.از برون

بتته  نانتتهیکارآفراز منظتتر  یستتپاربرون  کارکردِزیرا ای   

تواند بتته های استراتژی  میریریواسطه سطوح برنامه

ی هتتتا بتتته واستتتطهشتتترکت در تقویتتتت خالقیت 

 ها بتتاگذاری ااالعاو و افرایش سطت نوآوریاشتراک 

افرایتتی بیشتتتر بتتا توجتته بتته ایجتتاد یتتادگیری و دانش
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ه نتایج بمتخصصان خارج از شرکت گاز، کم  نماید.  

ون و همکتتاران اِدواردستت هتتای  دست آمده بتتا پژوهش

و  یفرهنگتت و  (201۶گورسگارد و همکاران )؛  (2019)

براساس نتایج کستتب   مطابقت دارد.  (139۸همکاران )

 شرکت گتتاز استتتان گلستتتان بتتاشود،  می  شده پیشنهاد

توجتته بتته ماهیتتت متفتتاد از منظتتر دولتتتی بتتودن و 

فرآیندهای اجرایتتی هم تتون کستتب درآمتتد از منظتتر 

ی اقتفتتایی تتتابع بایستتت فرهنگتت می  خصوصی بتتودن،

پتتذیری را در قالتتب های انعطتتاارویکردهتتا و رویتته

و نمادهتتای متتدون در افتتراد و ستتاختارهای هتتا ارزش

سازمانی نهادینه نماید تا سطت ادراک استراتژی  بتتی  

شرکت با کارکنان به صورو تدریجی تقویت گتتردد و 

و یکپتتارچگی در ستتطت   افرایتتیهمباعا شود، سطت  

اثربخشی هم ون کتتارآفرینی افتترایش یابتتد. از اتترا 

 کتتارگیریه کتتارآفرینی نیازمنتتد بتت ی هدیگتتر توستتع

مشتتاورهای ختتارج از ستتازمان تحتتت ابعتتاد فرهنتت  

سازمانی به منظتتور تقویتتت ادراک نوآورانتته در منتتابع 

باشتتد. لتتذا تتتدوی  می  وری بیشترهدا بهره  انسانی با

های رقابتی همسو با توسعه ابعاد کتتارآفرینی، استراتژی

نیازمنتتد پیونتتد بتتی  فرهنتت  بتتا استتتراتژی تحتتت 

 ی  ساختار ستتازمانی های اتصال ابعاد محتواییتئوری

هتتای باشد. بتترای ایتت  منظتتور شکستتت  چارچوبمی

سرایی و نمادسازی فرهنگی مرجع و استفاده از داستان

تواند بتته تقویتتت می  حتی تحت فرهن  بورورکراتی 

ایتتت  همستتتویی کمتتت  شتتتایان تتتتوجهی نمایتتتد.
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Abstract 

Entrepreneurial outsourcing is a new theory in the field of entrepreneurship and is a tool for 

sharing the risks and risks of business investment. The importance of entrepreneurial 

outsourcing, especially for large-scale companies, is theoretically clear, but the lack of 

fundamental studies with a practical and operational approach in this area is felt. The purpose of 

this research is to develop methodology for choosing the most effectiveness function of 

entrepreneurial outsourcing which formulated under themes of bureaucratic culture base on 

diverse analysis. The statistical population of the study included two qualitative and quantitative 

sections, in which 14 experts in the fields of management and entrepreneurship participated in 

the form of panel members  and in the quantitative section, 25 managers and deputies in different 

layers of the gas company in Golestan province also participated as a case study. The basis of 

the analysis in this study was content analysis in order to identify the functional components of 

entrepreneurial outsourcing and propositions of bureaucratic culture themes. Raff's analysis set 

was also used for matrix analysis to identify the most important stimulus for promoting 

entrepreneurial outsourcing in the first section, and in the second section to select the most 

effective entrepreneurial outsourcing function under the theme of bureaucratic culture. The 

results showed that the most important proposition of bureaucratic culture is the proposition of 

codified systems and the most effective function of entrepreneurial outsourcing in Golestan Gas 

Company was strategic function. 

 

Keywords: Entrepreneurial Outsourcing, Outsourcing functions; Bureaucratic Culture, 
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