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سازمانی استعدادهای مدیریت بر کارآفرینانه های ویژگی راهبردی تاثیر بررسی  

  (تهران شهرداری: مطالعه مورد)
 

  مرادی فریده

 ایزاى تحقیقات، ٍ علَم تْزاى، آساز زاًطگاُ آٍري، في گزایص کارآفزیٌی هسیزیت زکتزي زاًطجَي

 

 چکیده

ٍ تَسعِ استعسازّاي  يتزذَرزارهی کٌس صاحثاى هطاغل ضوي  طلة اهزٍسي، کسة ٍ کارّاي پَیاي ٍ ضزایط پیچیسُ

رقاتتی  ّاي کارآفزیٌی را زر زرٍى کسة ٍ کار ذَیص فزاّن ًوایٌس تا تِ هشیت هٌاسة ٍ تْیٌِ کارکٌاى، ضزایط کارآفزیٌاًِ

 استعسازّاي تَسعِ ٍ ًگْساضت ،جذبیاتٌس. زر ایي تیي کسة ٍ کارّاي هَفق، ّوَارُ زرصسز تالش تزاي  زست تْتزي

زر راستاي چطن  هَفق ذَز هی تاضٌس. لذا ضزٍریست کسة ٍ کارّاي هْن ّاي سیاست ٍ ّا ساسهاًی جْت رسیسى تِ راّثزز

 ّاي کارآفزیٌاًِ ذَز تِ عٌَاى هْن تزیي هشیت رقاتتی ٍ سزهایِ ساسهاى، تزًاهِ اًساس ٍ اّساف هتعالی ضوي کطف استعسازّاي

کارکٌاى کلیسي ٍ استعساز کارآفزیٌاًِ تکار گیزز تا تتَاًس تِ یوي آًْا  پزٍرش ٍ عِ، تَاًوٌسساسيتَس راستاي زر تَسعِ اي را

تزًاهِ ریشي ٍ اقسام تٌْگام اس قَت ّاي زرًٍی ٍ فزصت ّاي هحیطی تْزُ گزفتِ ٍ تز ضعف ّا ٍ تْسیسّاي پیص رٍ فائق آهسُ 

ي ٍیژگی ّاي کارآفزیٌاًِ تاثیز راّثززست کِ ّسف اصلی آى تزرسی ایي پژٍّص اس ًَع اکتطافی ا پیطی گیزز. اس رقثاي ذَزٍ 

ًفز اس ذثزگاى ٍ هترصصاى ضْززاري تْزاى زر  966ساسهاًی تَزُ است. جاهعِ آهاري تحقیق ضاهل  استعسازّاي تز هسیزیت

تِ ضسًس. اتشار گززآٍري زازُ ًفز تِ عٌَاى ًوًَِ آهاري زر ًظز گزف 993ًظز گزفتِ ضس کِ تا استفازُ اس فزهَل کَکزاى، تعساز 

تاییس  6.1ّا زر ایي پژٍّص، پزسطٌاهِ هحقق ساذتِ هی تاضس کِ پایایی ایي پزسطٌاهِ تا استفازُ اس ضزیة آلفاي کزًٍثاخ 

استفازُ ضسُ  spssضس تزاي تجشیِ ٍ تحلیل زازُ ّاي پژٍّص حاضز زر سطح تَصیفی ٍ استٌثاطی تا استفازُ اس ًزم افشار 

ساسهاًی تاثیز هثثت ٍ هعٌازار زارز. تسیي  ج پژٍّص ًطاى زاز کِ ٍیژگی ّاي کارآفزیٌاًِ تز هسیزیت استعسازّاياست. ًتای

ي ٍیژگی ّاي تاثیز راّثززّاي زازُ ضسُ ّا تز هثٌاي پاسدجْت تا هزٍر ازتیات، پیطیٌِ تحقیق ٍ پزسطٌاهِ تا اًجام تحلیل

 ّا هَرز هطالعِ ٍ تسقیق قزار گزفت.زر قالة هَلفِ ّا ٍ ضاذص ساسهاًی استعسازّاي کارآفزیٌاًِ تز هسیزیت
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