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 چکیده
 ی در راستای کارآفرینیاستقرار نقشه راه سازمانمعیارهای امکان پذیری  بندی اولویتهدف این پژوهش، 

کنیک دلفی نظر خبرگان را در تها است. نخست در بخش کیفی با استفاده از زمانی برای شهرداریسا

ها اخذ، و سپس با استفاده از روش اکتشافی به طراحی شده جهت شناسایی شاخص مورد پرسشنامه

 لوجامعه آماری گروه ا. ه استمورد طراحی مدل پرداخته شد یارهایالگو بر اساس معطراحی و تدوین 

نفر  21دند انی که به پرسشنامه پاسخ داگمنتخب بودند، که تعداد خبرخبرگان و اساتید دانشگاهی  شامل

 یمنطقه مختلف شهردار 15در ها و معاونین شان شهرداری رانیمدبود. جامعه آماری گروه دوم شامل 

 ینفر م 144 د بررسینفر معرفی شدند. بر اساس روش نمونه گیری تعداد مور 240که در مجموع اصفهان 

 203که در مجموع  دیپرسشنامه پخش گرد یآمار هبه تعداد همان جامع قیتحق نیباشد که در ا

 هیجهت تجزها، کدگذاری و ورود داده ها ن تحقیق پس از ویرایش دادهدر ای .دیگرد یآورپرسشنامه جمع

، Excel2013، SPSS21 رینظ یافزارهانرم وی و استنباط یفیها از دو روش آمار توصداده لیو تحل

LISREL8.5  ازی، سازمانی: چابک س های کارآفرینیکه شاخص دهدمینشان  نتایج شده است.استفاده

باشند. ودن معرفی گردید، از نظر خبرگان مورد تایید میب هزینهگرایی، کمانعطاف پذیری، نوآوری، فرصت

-ای پرسشنامه دارای برازش مناسب بوده و سازههئیدی سازهادهد که تحلیل عاملی تنشان میهمچنین 

 در باشد.مطلوب می دهند و مدل نهایی ارائه شدهخوبی متغیرهای مربوطه را نشان می های پرسشنامه به

عامل نوآوری بیشترین اهمیت را  که دهدنتایج نشان می ،یسازمان ینیکارآفر اولویت بندی زیرمعیارهای

 .دزیرمعیار اقتصادی بیشترین اولویت را داره، نقشه را یطراح یاارهیرمعیزدارد. همینطور در 

 

 های شهر اصفهانیشهردار نوآوری، ی،سازمان ی، کارآفرینینیکارآفری، نقشه راه سازمان: کلیدی گانواژ

 

 مقدمه -1
ت )هارکما و اس گرفته قرار توجه مورد کشورها از بسیاری در اقتصادی و اجتماعی رشد کلید عنوان به 1کارآفرینی

( و فرض غالب این است که فعالیت های کارآفرینی در جهات 1220 ،2؛ اوگاندل، اکینگ باد و اکینگ لیبی2008، 1اسکات
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(.  با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش و 2012، 3مختلف مفید و مؤثر است )یلدریم و بیگ اسکوم

طوری که در غرب و برخی  نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود. به گسترش فناوری های پیشرفته،

(. در اکثر کشورهای پیشرفته و 2004، 4ی کارآفرینی نام گرفته است )مک کالینکشورهای دیگر، دو دهه اخیر دهه های طالی

، 5نظر قرار گرفته است )قنا، سیماتوپانگ و گاستومودر حال توسعه، مقوله کارآفرینی به عنوان اصلی ترین منبع توسعه مورد 

تصادی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی روند توسعه اق ی(. بررس2015

شناخت عوامل  (.2015، 6است و کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی دارند )راجپوت، سریوست اوا و دولیا

(. 2015 به سمت توسعه فعالیت های کارآفرینی خواهد بود )یغمایی و قاسمی، تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینی گام اولیه و حیاتی

گذشته مفهوم کارآفرینی در سازمان های موجود تکامل، یافته و با عناوین  در طول سی سال گذشته، به ویژه در دو دهة

راهبردی شناخته می شود. به رینی فکارآ کارآفرینی درون سازمانی، مدیریت کارآفرینی و ینی سازمانیمختلفی از جمله، کارآفر

، 7عنوان یک مفهوم، جلب کرده است )کریستنسن کارآفرینی سازمانی بیش ترین توجه را نسبت به خود به نظر می رسد که

می  مهم ترین عوامل پیشرفت کشورهای امروزی محسوب کارآفرینی سازمانی و به طبع آن سازمان های کارآفرین، از(. 2004

کشور را  و نیز رسیدن به جایگاه واقعی، کارآفرینی سازمانی می تواند ر برای پیشرفت و توسعهبه نیاز فعلی کشو شود. با توجه

 یمشتر یازهاین یستیانقشه راه ابتدا ب نیدر تدو. همچنین (1390همکاران،  در راه رسیدن به این مهم یاری رساند )فراهانی و

سازمان مشخص شوند و برنامه  ازیمورد ن یها یاستراتژسپس چشم انداز ها و  .شود یو بررس ییشناسا و بازار به طور کامل

 .(1393و همکاران،  حسن پور) ردیمدت صورت پذ کوتاهی از سطح کالن تا برنامه ها های استراتژ نیا یزیر

جامعه( است.  رزش توسط سازمان برای ذینفعان )مشتریان، سهامداران، کارکنان ونقشه راه نشان دهنده چگونگی خلق ا

 باال، کیفیت با فرآیندهای اطالعاتی، سیستم داده، پایگاه انسانی، سرمایه –ن های نامشهودشاها امروزه با اتکا بر داراییسازمان

های نامشهود جا که داراییکنند. از آنش پایدار خلق میارز –های نوآوری و فرهنگ توانایی تجاری، نام و مشتری با ارتباطات

دهند در نتیجه باید در فرآیند تدوین و اجرای استراتژیها یا نقشه راه توجه درصد ارزش سازمان را تشکیل می 75بیش از 

ایستی روشی صحیح را های راه ب(. البته برای دستیابی به موفقیت، نقشه2004، 8خاصی به آنها مبذول داشت )کاپالن و نورتون

ببیند. برای ترسیم نقشه راه، ابتدا سازمان بایستی  خاصی از جزئیات را تدارک حجمعی را در بر گیرد و سط هدفگیری کند، فهم

-روی قابلیت شود آغاز کند و سپس بربا چشم انداز، مأموریت و نگرش راهبردی در خصوص حوزه ای که نقشه راه آن تهیه می

یابد. نقشه راه ظرفیت قابلیت« توسعه می این کار بطور مناسب صورت گیرد، »نقشه راه ظرفیت و کز کند. اگرهای سازمان تمر

های مورد نیاز )شامل گزینه ها و مسیرهای جایگزین( برای دستیابی به ظرفیت الزم و قابلیت عبارتست از: توصیفی از پیشرفت

های راه شهق(. آنچه مانع استفاده موثر از ن2014، 9آژانس بین المللی انرژی) در سازمان برای دستیابی به اهداف آن در آینده

های متعددی از نقشه راه ها وجود دارند. درست همان طور وع است که انواع، سطوح و سبکشده است، فقدان درک این موض

راهها برای استفاده ما در تجارت و  از نقشهکه انواع مختلفی از نقشه ها برای استفاده اتومبیلرانان وجود دارد، انواع گوناگونی 

راهبرد یک دیدگاه و یک روش تفکر  های راهبردی متمرکز توجه دارند.ها به نقشه. از این رو سازماندصنعت نیز وجود دار

 
1 Entrepreneurship 
1 Harkema & Schout   
2 Ogundele, Akingbade & Akinlabi   
3 Yildirim & Bige Askum 
4 Mccline 
5 Ghina, Simatupang & Gustomo 
6 Rajput, Srivastava & Dhulia 
7 Christensen 
8 Kaplan & Norton 
9 International Energy Agency 

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

   68-82 ، مقاله پژوهشی، صفحات1401 تابستان، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

3 

 

 

ه نیاز به ها باید با ایجاد ساختاری سازمانی کباشد. سازماندرباره آینده است که ماورای تمرکز فوری بر یک موضوع خاص می

ها و محصوالت و حرکت سریع به سوی تغییر ت و توسعه سیستمیرویکردی یکپارچه تر در خصوص نیازمندیهای علمی، مدیر

 (. 2006، 1را به رسمیت بشناسد، خود را به شرکت یا سازمانی متمرکزتر تبدیل کنند )فالمناسب 

باشد به طوری که شهرداریها در انجام پروژه های ثنی نمیمدیریت و برنامه ریزی شهری در ایران نیز از این قاعده مست

برند از این رو تدارک یک رویه متحد در و غیره رنج میموازی کاری، دوباره و چندباره کاری، ناتوانی در تأمین اعتبار  اشهری ب

مترین و حیاتی ترین ها به عنوان یکی از مهرسد. مدیریت و نظام اداری در شهردایمدیریت شهری الزامی به نظر می

توسعه ها و مشکالت عدیده ای در مسیر بی توجهی به آن موجب ایجاد آسیب های توسعه شهری به شمار می رود کهزیرساخت

توان به تراکم بیش از نیاز نیروی انسانی غیر ها و مشکالت میشهری و جلب رضایت مردم می باشد. از جمله این آسیب

های فعلی مأموریت وت سازمانی حجیم و غیر منطقی، نیروی انسانی نامتناسب با وظایف متخصص و ناکارآمد، تشکیال

یها به امور جاری و پرداخت حقوق و مزایا، عدم توجه به شایسته گزینی در شهرداریها، اختصاص بخش عمده اعتبارات شهردار

ی در انتخاب و انتصاب مدیران، عدم شفافیت در جذب و بکارگیری نیروی انسانی، توانمندسازی نیروی انسانی و شایسته ساالر

(. 1393ها و دهیاری های کشور، رداری ی انجام کار و در نتیجه بروز فساد اداری اشاره نمود )سازمان شهاهها و روشسیستم

دستیابی جهت  نقشه راه، بسترسازی فرهنگی و پشتوانه مدیریتی سه عامل مهم تحوالت سازمانیتوان چنین گفت بنابراین می

اداره شهر اصفهان را بر عهده دارد.  تیکه مسئول یردولتیاست غ یاصفهان سازمان یشهرداربه هدفی مشترک می باشد. 

 15. شهر اصفهان به گرددیشهر اصفهان انتخاب م یسازمان شهردار اصفهان است که توسط شورا نیا ییمقام اجرا نیباالتر

سازنده  محرک و یروین کینه تنها به عنوان  ینیکارآفر ر منتصب شده است.شهردا کیهر منطقه  یو برا میمنطقه تقس

که  یبوده و عالوه بر نقش یشهر زانیرمورد توجه برنامه یاجتماع یایعامل پو کیتر به عنوان گسترده یبلکه در بعد یقتصادا

 یسودآور زیو ن یو بازرگان یدیتول یهامهارت شیافزا ،یکاریکاهش ب ،یبخش خصوص یاقتصاد یهاتیدر گسترش فعال

بنابراین تدارک و طراحی نقشه راه در  است. ایعامل متحول کننده و پو کی زیجامعه ن یعااجتم تیامن یدارد در ارتقا یاقتصاد

نظام اداری و مدیریت شهرداری ها نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و در صورت عدم موفقیت 

جه شهروندان خواهد نمود. شهرداری پذیری را متواهای جبران نها هزینهر در این مرحله از حیات سازمانی شهرداریدر این ام

کارآفرینان یکی از اساسی  باشد، لذا شناسایی ویژگیهای بستر مناسب برای جذب و رشداصفهان نیز از این قاعده مستثنی نمی

ارهای سنجش یجه به موارد بیان شده، در پژوهش حاضر سعی داریم به ارزیابی معباشد. با توهای میترین مسائل روز سازمان

غیره را مورد ارزیابی قرار دهیم  و ئولیت پذیری سازمانی، ریسک پذیریکارآفرینی سازمانی نظیر خالقیت، نوآوری سازمانی، مس

نهایتاً به ارایه مدل مطلوب کارآفرینی در تا از این منظر به نقشه راه سازمانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی مشخص و 

 ابیم. یشهرداری اصفهان دست 

 

 قیتحق چارچوب نظری -2
محققان بسیاری به بررسی تهیه نقشه راه و موانع کارآفرینی سازمانی در ابعاد گوناگون پرداخته اند. از جمله 

عدم تمایل سازمان به تشویق و پاداش دهی بر ( به کنترل شدید در سازمان، تمایل به سودهای کوتاه مدت، 1993)2فرای

های ( از تقویت روش1989) 3حافظه کارانه، خشک و مکانیکی اشاره می کند. سایکس و بالکماساس عملکرد و فرهنگ 

استاندارد، تمایل سازمان به کنترل به جای برنامه ریزی، مدیریت وظیفه ای و پاداش به صورت مساوی به عنوان موانع 
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ریزی دقیق و کافی نبودن ش سازمان به برنامه ی( از عدم گرا1986) 1ی سازمانی یاد کرده اند. مک میالن و همکارانکارآفرین

( فقدان آزادی عمل، کنترل بیش از اندازه و 2000) 2های کارآفرینانه یاد کرده اند. از نظر زیلبرمنحمایت سازمانی از فعالیت

ب و کارهای جدید سکارآفرینی سازمانی، فرایند خلق کوانع کارآفرینی سازمانی هستند. تاکید بیش از حد بر قوانین و مقررات م

اند. ها به اهمیت کارآفرینی سازمانی پی بردهوری و نوسازی استرتژیک سازمان است. بسیاری از سازماندرون سازمان، نوآ

های سنتی مدیریت کسب و کار که رآمدی شیوهتحوالت شدید محیطی، افزایش شدت رقابت، ورود رقبای تازه به صحنه، و ناکا

ها به رفتارهای سازمان ها شده، از جمله دالیلی هستند که موجب گرایشد و کارآفرین سازماننموجب خروج افراد توانم

زمینه  ها با فراهم نمودناند. تأثیر مثبتی که کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان دارد موجب شده سازمانکارآفرینانه شده

مان برآیند. بدین منظور طراحی مناسب ساختار سازمانی، زمناسب درون سازمانی، درصدد رشد خالقیت و نوآوری اعضای سا

شوند، های کنترلی، فرهنگ سازمانی و حمایت مدیران ارشد سازمان همگی سبب میریت منابع انسانی، سیستمهای مدیروش

از هر چیز به  شرت خالقیت کارکنان به صورت بالفعل درآید. کارآفرینان سازمانی بیروح کارآفرینی در سازمان جاری شده و قد

در آن پیدا کنند. فضایی توام با اختیارات فردی مناسب، پشتیبانی مدیران  های خود رافضایی نیاز دارند که امکان پیشبرد ایده

های ه بر خالقیت، ریسک پذیری و انگیزه فراوان خود ایدهارشد و در اختیار داشتن منابع کافی. در این صورت این افراد با تکی

بتی برای سازمان محسوب شوند. به منظور توسعه توانند منبع کسب مزیت رقاای را به پیش خواهند برد که هر کدام مینوآورانه

های مبتکرانه، طراحی بستر یترفتارهای کارآفرینانه، توسعه چسم اندازی مبتنی بر نوآوری، تشویق و ترغیب افراد به انجام فعال

نی سازمانی هر چند های کارآفرینی، راهگشا خواهند بود. توسعه کارآفریند و ایجاد تیممو ساختار مناسب، پرورش مدیران توان

 آید. فرایند کارآفرینی سازمانی به مثابهها در عصر حاضر به حساب میروست اما کلید موفقیت سازمانبهای بسیاری روبا چالش

شود. مفهوم یجاد جو مناسب برای نوآوری شناخته میاهای از قبل تأسیس شده و توسعه روح کارآفرینی در محدوده سازمان

های شرکت برای کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق سازمانی در سیر تکاملی خود در قرن بیست و یکم، به تالش کارآفرینی

هایی ند. سازمانایجاد ک تواند در توانایی سازمان برای رقابت، تحولی اساسینی میرشد سودآوری اشاره دارد. کارآفرینی سازما

برند، ناگزیر باید برای بقا، رفتارهای کارآفرینانه را در خود تقویت نمایند تا که در محیطی پویا و توام با تحوالت شدید به سر می

حضور در بازارهای جدید، در فرایندها و نیز توسعه و با خلق کسب و کارهای جدید، ارائه محصوالت و خدمات برجسته، 

ل متعددی بر توسعه فرایند کارآفرینی های ارزش افزا، جایگاه رقابتی خود را استحکام بخشند. عوامز فرصتابرداری بهره

برون سازمانی، های فردی و دیگر عوامل تسهیل کننده درون سازمانی و یا های سازمانی، ویژگیسازمانی مؤثر هستند. ویژگی

کنند. استراتژی کارآفرینی سازمانی آغازگر توسعه رفتارهای می گیری رفتار کارآفرینانه کمکهر یک به نوعی به شکل

گیری کلی خود را در جهت نوآوری و کارآفرینی در شود سازمان جهتهاست. این استراتژی موجب میفرینانه در شرکتکارآ

اشاره شد، شناسایی  نهای استراتژیکی را که پیش از ایژی، سازمان قادر خواهد بود محرکپیش گیرد. بر مبنای این استرات

ینان مستقل و مدیران دارای خصوصیات متفاوتی هستند. در حالیکه مدیران نماید. کارآفرینان سازمانی در قیاس با کارآفر

آفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی با استقالل و شوند، کارهای ویژه شرکت ترغیب میسنتی در درجه اول با ترفیع و پاداش

به طرز مناسبی مورد تشویق قرار گیرد.  گردند. کارآفرینان سازمانی انتظار دارند عملکردشانینش، شکوفا میرتوانایی در آف

در شرایطی سازمان در تواند اثرات مثبتی را بر عملکرد سازمان داشته باشد، ممکن است رغم این که کارآفرینی سازمانی میعلی

 (.74-73: 1395، شمندی از منافع آن ناکام بماند )فیض بخبهره

کارآفرینی و استراتژی،  زمینه های تحقیقاتی نوین مربوط به نقشه راه کارآفرینی، نشان دهندة این است که ترکیبی از

 کارآفرینی (.2006، 3است )الک و وریانه ملی اقتصادهای همراه با شناخت روز افزون، مسیری برای رشد در غالب سازمان ها و

 
1 McMillan 
2 Zilberman 
3 Luke & Verreynne 
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 ایجاد و رشد با استراتژیک مدیریت و می شود. کارآفرینی نتیجه و کارآفرینی استراتژیک مدیریت نشاد مداخلة از استراتژیک

 شده ختهشنا استراتژیک کارآفرینی برای محوری عنصر شش بررسی، این پایة (. بر2003و همکاران،  1اند )ایرلند مرتبط ثروت

 و مینتزبرگ طور ویژه هستند. به رشد و انداز چشم یری،ذپ انعطاف پذیری، ریسک نوآوری، فرصت، شناسایی شامل که اند

 چشم تغییر اجازه که پذیری انعطاف با کامل انداز سنجش چشم و شفاف درجات توسط را کارآفرینانه استراتژی ایجاد ،2واترز

 یا آینده انداز چشم ییاشناس طریق از استراتژیک، کارآفرینی غالب در را انداز مفهوم چشم 3می دهد. برد  شرح دهد، را انداز

 (. 2006)الک و وریانه،  می کند تقویت سازمان، تصویر بر ارائة تمرکز

واقعی،  گویا، بخش، کردند: الهام شناسایی را کارآفرینی (نقشه راه) انداز چشم بعد شش (،1995همکاران ) و 4الرود

 چشم هستند. تعریف توافق کارآفرینی مورد و مدیریت ادبیات در خوبی به ابعاد کارانه. این محافظه و عمومی پذیر، عطافان

 جهت در را نفعان ذی تمام و کارآفرینان که جدید است کارهای و کسب از ای نگرانه آینده تصویر کارآفرینی، (نقشه راهانداز )

 انداز چشم به یزنیا کارآفرینی که اند کرده بیان محققان از دارد. بعضی وا می رکتح به ممکن و مطلوب آینده به رسیدن

 مربوط ادبیات در بیشتر حالیکه در است؛ نشده بیان شفاف طور به یا نیست رسمی باشد، داشته وجود اندازی اگر چشم یا ندارد

 (.2010و همکاران،  5است )رویو شده تأکید ارآفرینیبه ک مربوط فعالیت زمینه در انداز چشم اهمیت و وجود به کارآفرینی، به

ر مقاله ای به بررسی  عوامل موثربر کارآفرینی که به بهبود عملکرد شرکت کمک میکند ( د1397رز )وسینی و کشاح  

دی و پرداخته اند.این عوامل در و فکتورها در سه دسته عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری شناسایی شده اند. اولویت بن

ی و با نظر سنجی خبرگان شرکت ها و موسسات برتر فعال زاهمیت هر کدام از این عوامل بر اساس تکنیک سلسله مراتبی فا

قرارگرفته است. در بین عوامل ساختاری مهمترین عوامل عبارت بودند از ساختار سازمان کارآفرین، تصمیم گیری  مورد ارزیابی

مهمترین عوامل  ناسی و دولت، زیرساختها، ارتباطات، دسترسی سریع به منابع به عنواو کنترل، سیستم پاداش و عوامل سی

ها در بخش رفتاری شامل مولفه هایی نظیر فرهنگ سازمانی، حمایت زمینه ای شناسایی شدند و در نهایت مهمترین فاکتور

 باشد.مدیریت، خطرپذیری، ویژگی های مدیران و ویژگی های کارکنان می

-ری که منجر به کارآفرینی سازمانی میا( در مقاله ای به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفت1399و ظریفی )وفا خواه 

کنند. این عوامل  تاثیر شوند پرداخته اند و همچنین نقشی که این عوامل در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی درسازمان ایفا می

ن صورت یها و ضرایب خروجی از نرم افزار آموس دارای ترتیبی به ایج آزمونگذار بر رفتار منتج به کارآفرینی براساس نتا

رویکرد  راهبرد مشارکت در نوآوری، بعد از آن به ترتیب اطالعات هوشمند، باشد.است.راهبرد تمایز باالترین رتبه را دارا می

 کارآفرینانه و بازار سنجی کارآفرینانه در مراتب بعدی قرار دارند.

 6، تورپورکار، رویگ تیرنو و لورسا مستریای تحت عنوان فاکتورهای تاثیر گذار بر کارآفرینی و تاب آوری شغلدر مقاله 

باشند با هایی که برای پرورش  تاب آوری شغلی و ایجاد کارآفرینی میاینچنین گفته اند که فاکتور های تاثیرگذار بر فعالیت

-ده و پاسخشلی مرتبط است. در این مطالعه بر اساس مطالعه ای بر نمونه آماری محیط، رفتارانسان، روابط انسانی وتکاپوی شغ

های دریافتی از آنها به این نتیجه دست یافته شد که الویت بندی معیارهایی که بر کارآفرین هایی که شغل پایداری را شروع 

توانند بر قی،و ارزشها با هوش رقابتی  میکرده اند به این صورت است که فاکتورهای رفتاری و فاکتورهای اصول شغلی اخال

 نی آن شود تاثیر گذار باشد.ر به پایداری شغلی و جنبه کارآفریجرفتاری که در نهایت من

 
1 Ireland 
2 Mintzberg & Waters 
3 Bird 
4 Larwood 
5 Ruvio 
6 Tur-Porcar, Roig-Tierno & Mestre 

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

   68-82 ، مقاله پژوهشی، صفحات1401 تابستان، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

6 

 

 

کارآفرینانه با  چشم انداز ما، ایجاد انقالب جهانی": کارآفرینی کانادا به این صورت بیان شده است (نقشه راه) چشم انداز

ه یای قدرت و دوباره شناختحکارآفرینان، ما را به ا است. همکاری مستمر 2020کار کوچک تا سال ایجاد ده میلیون کسب و 

کارآفرینی  (نقشه راه) چشم انداز .1"می سازد قادر زمین جمعیت زندگی و محیط شدن جهت مشارکت و اثرگذاری بر اقتصاد،

راه اندازی کسب و  ر میان کشورها، باالترین میزان رشدد 2015 دانمارک باید تا سال"است:  شرح بدین 2015 دانمارک تا سال

پژوهش حاضر در صدد است که به بررسی و تبیین معیارهای امکان پذیری طراحی  (.2007، 2)اندرسون "ه باشدتکار را داش

 نقشه راه سازمانی در راستای کارآفرینی سازمانی و ارایه مدل مطلوب برای شهرداری اصفهان بپردازد.

تر و آگاهی از تعداد و نوع  بچارچوب نظری تدوین شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر به جهت فهم مناس بر اساس

کارکرد متغیرها و بررسی روابط موجود بین آنها و نهایتاً و نحوه دستیابی به مدل  متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق، ماهیت و

به بررسی تبیین معیارهای امکان پذیری استقرار  حقیق حاضرتاست.  ارائه گردیده 1ترسیمی در شکل نهایی تحقیق به صورت 

ارایه مدل مطلوب مطالعه موردی شهرداری اصفهان می  سازمانی در راستای کارآفرینی سازمانی شهرداری اصفهان و هنقشه را

ی مدل اولیه، مدل بومی وضعیت متغیرها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و نیز بررسی برازش و اعتبارسنج بررسی پردازد. بعد از

 ی ارائه گردیده است.سازمان ینیکارآفر یدر راستا یزمانااستقرار نقشه راه س یریامکان پذ یارهایمع

 

 
 پژوهش مدل مفهومی -1شکل 

 

 روش تحقیق -3
به جهت  ،یشیمایپ -یاز نوع مورد یفیتوص ق،یاز نظر روش تحق ،یو توسعه ا یحاضر از لحاظ هدف کاربرد قیتحق

فرآیند تحقیق بیانگر مجموعه اقدامات  باشد. یم ینییپژوهش تب کی ق،یقتح یو به لحاظ استراتژ یکم قیتحق کی، کردیرو

متوالی، مرتبط و منظمی است که از ابتدا تا انتهای پژوهش برای دستیابی به اهداف مورد نظر انجام شده است. در این راستا 

خیص« یاد شده، شناسایی موضوع، شدر مرحله اول که از ان به عنوان »تاقدام بوده است.  16حله و مر 4ل تحقیق حاضر شام

و اهداف تحقیق پیگیری شد.  در مرحله دوم که »تبیین« نامگذاری شد، تدوین مدل پیشنهادی تحقیق با بهره گیری از  مسأله

وضعیتی است که درباره آن آگاهی های الزم وجود ندارد. مطالعات اکتشافی آغاز شد. هدف اصلی در تحقیق اکتشافی، شناخت 

که با کمک آنها می تواند موضوع تحقیق را به یگر در این نوع تحقیق محقق به دنبال دستیابی به اطالعاتی است دبعبارت 
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در مرحله  خوبی بشناسد.  در مرحله سوم یعنی »تحلیل« بر مبنای مدل پیشنهادی تحقیق، پرسشنامه هایی تنظیم گردید. 

 صل از تجزیه و تحلیل های میدانی، مدل توسعه ای )نهایی( تحقیقاچهارم با عنوان مرحله »تصدیق«، با توجه به نتایج ح

 خبرگان پرداخته شده است.  تدوین و در قالب پرسشنامه ای جهت بررسی اعتبار مدل بومی ارائه شده با استفاده از نظر

 وه می باشند:جامعه آماری در پژوهش حاضر دو گر

در دسترس بودن، تجربه، که دارای ویژگی هایی نظیر  متخصصو  منتخبخبرگان و اساتید دانشگاهی  : شاملگروه اول

، سابقه پژوهشی و تألیفی در این زمینه بودند، به تعداد در دانشگاه دریساشتغال به ت ،یمدرک دکتر ،یلیتناسب رشته تحص

 ییشناسا به طنظرات آنها استفاده شده است. بخش اول برای پرسشنامه های مربونفر می باشند که در دو بخش از  50

ارائه شده مورد سنجش قرار گرفت، تعداد خبرگان مورد و روایی مدل نهایی و بخش دوم در مرحله اعتبار  متغیرهای تحقیق

 نفر بود. 21بررسی 

در مجموع  باشد. یماصفهان  یمختلف شهردارمنطقه  15در شهرداری ها و معاونین شان  رانیمدشامل  گروه دوم:

 که به شرح زیر می باشند: نفر معرفی شدند، 240

معاونین اداری، مالی، عمران، شهرسازی، ترافیک، حقوقی، فرهنگی و مسئول ارشد اجرائیات، زیبا سازی، آمار و برنامه 

معاونین مستقر در شهرداری مرکزی و معاونت های  منطقه می باشند. 15ریزی، انفورماتیک و معاون آزادسازی و امالک از هر 

اساس در پژوهش حاضر جهت انتخاب نمونه مناسب از جامعه  نیبر ادیران مربوطه نیز می باشند. همچنین مشهرداری ها و 

 یرگذا هیواحد سرما ،یشهرساز ،یمعاونت حمل و نقل، خدمات شهر ،یو مال یامور ادار ریمختلف نظ یارشد حوزه ها رانیمد

 .شداستفاده  هساد یو به روش تصادف یچند مرحله ا یریاصفهان  به روش نمونه گ یمنطقه مختلف شهردار15در  رهیو غ

 دیپرسشنامه پخش گرد یبه تعداد همان جامعه آمار قیتحق نیباشد که در ا ینفر م 144باال  ینمونه بر اساس فرمول ها تعداد

 .شد یپرسشنامه جمع آور 203که در مجموع 

ه است. به دیاستفاده گرد یو کتابخانه ا یدانیش مودو ر حاضر جهت جمع آوری داده ها از هر قیاساس در تحق نیا بر

گونه ای که جهت تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و  جهت گردآوری داده های مربوط به متغیر های 

ش آمار وداده ها از دو ر لیو تحل هیجهت تجزقیق پس از ویرایش داده ها در این تحتحقیق از روش میدانی استفاده شده است. 

 شده است.استفاده  Excel2013، SPSS21 ،LISREL8.5 رینظ ینرم افزارها وی و استنباط یفیتوص

استفاده شده  فای کرونباخآلیی و محتوا ییپرسشنامه ها از روش روا یی و پایاییدر پژوهش حاضر جهت سنجش روا

 ده، مورد تایید است.م( که از لحاظ روایی و پایایی براساس ضرایب به دست آ2و  1جداول ) است

 
 ضرایب شاخص روایی محتوایی متغیرهای تحقیق -1جدول 

 متغیرهاCVR میانگین ضریب  سازه

 0/  81 سازی چابک

 0/  905 پذیری انعطاف

 0/  714 نوآوری

 0/  619 گرایی فرصت

 0/  905 بودن هزینه کم

 0/  714 معیارهای فنی

 0/  81 معیارهای اقتصادی

 0/  619 معیارهای قانونی

 0/  714 معیارهای عملیاتی

 0/  81 معیارهای زمانی

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

   68-82 ، مقاله پژوهشی، صفحات1401 تابستان، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

8 

 

 

 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق  -2جدول 

 باخآلفای کرون متغیرها آلفای کرونباخ متغیرها

 0/  904 سازمانی کارآفرینی

 0/  743 سازی چابک

 0/  704 پذیری انعطاف

 0/  806 نوآوری

 0/  702 گرایی فرصت

 0/  709 بودن هزینه کم

 0/  876 هرا نقشه طراحی

 0/  724 معیارهای فنی

 0/  718 معیارهای اقتصادی

 0/  755 معیارهای قانونی

 0/  74 یمعیارهای عملیات

 0/  724 معیارهای زمانی

 

 تحقیق یافته های -4
بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها نشان داد که بیشترین گروه تحصیلی را در بین 

پاسخگویان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند. همچنین بیشترین پست سازمانی را مدیران اجرایی به خود 

اند. همچنین دولتی گرایش خط مشی به خود اختصاص دادهاند و بیشترین رشته تحصیلی را رشته مدیریت اص دادهاختص

 اند. سال به خود اختصاص داده 35تا  30رای میزان سن ابیشترین گروه سنی را افراد د

 ه کمترین میانگین مربوط بهحوزه ریسک شناسایی شد 5سازمانی: در مرحله اول در بین  نتایج تحلیل دلفی کارآفرینی

 5انگین نظر خبرگان مربوط به چابک سازی می باشد. در مرحله دوم، مشاهده می شود در بین فرصت گرایی و بیشترین می

گرایی و بیشترین میانگین نظر خبرگان مربوط به چابک سازی می  شاخص شناسایی شده کمترین میانگین مربوط به فرصت

ن شاخص های چابک سازی، انعطاف پذیری، گفت اجماع خوبی میان خبرگان پدید آمده است. بنابرایباشد. در واقع می توان 

نوآوری، فرصت گرایی، کم هزینه بودن، با توجه به اینکه تواقف خبرگان بر میزان قابل قبول و مناسب قرار دارد و شاخص های 

 فوق ذکر از نظر خبرگان مورد تایید می باشند.

جی تصمیم گیرنده با استفاده از مینگین ماتریس مقایسات زوی: سازمان ینیکارآفر ریمتغ یارهایرمعیز یرتبه بند

هندسی به صورت زیر محاسبه شده است. در این روش، بعد از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، ابتدا میانگین هندسی هر یک 

صل با تقسیم هر یک از مؤلفه هایش بر مجموع از سطرهای ماتریس محاسبه می شود؛ سپس در مرحله دوم ماتریس ستونی حا

ی موجود نرمالیزه می گردد. ماتریس ستونی جدید حاصل شده همان ماتریس وزن شاخص های مسئله مورد نظر مؤلفه ها

 است. فرم ریاضی این روش را در رابطه زیر می توان مشاهده نمود.

 

(1)       

ده است که شناسایی ش راه نقشه عیار رای هر یک از متغیرهای کارآفرینی سازمانی و طراحیزیر م 5در این پژوهش 

 . می باشد 3ماتریس مقایسات زوجی تصمیم گیرنده به صورت جدول 
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 ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای کارآفرینی سازمانی   -3جدول 

 کم هزینه بودن فرصتگرایی نوآوری انعطافپذیری چابکسازی  

 3 2 3 2   چابکسازی

 4 3 2     انعطافپذیری

 5 4       نوآوری

 2         فرصتگرایی

002/0 :ناسازگاری کم هزینه بودن          

 

ها، وزن معیارها به گونه ای که در زیر و ورود مقایسات زوجی شاخص Expert Choiceس از ساخت مدل در برنامه پ

 Expertکمک نرم افزار اولویت بندی زیرمعیارهای کارآفرینی سازمانی به  2ان داده شده است، بدست آمد. در شکلنش

Choice  بیشترین   0/  419ی نیز دیده می شود، عامل نوآوری با وزن نسب 4نشان داده شده است. همچنانکه در جدول

دارد و عامل انعطاف پذیری با وزن نسبی  بیشترین اولویت را سازمانی اهمیت را دارد. بنابراین در بین زیرمعیارهای کارآفرینی

در رتبه سوم تا  0/  097و  0/  16گرایی با اوزان  سازی و فرصت ت بعدی قرار دارد، زیرمعیارهای چابکدر اولوی 0/  263

رار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات در اولویت آخر ق 0/  063بودن با وزن نسبی  هزینه داشته و در نهایت عامل کمچهارم قرار 

 است، این مقایسات قابل قبول می باشد.    0/  10بدست آمده است که چون کمتر از  0/  02زوجی 
 

 
 ازمانیس کارآفرینی اولویت بندی زیرمعیارهای -2شکل 

 

 

 سازمانی رینیکارآف اولویت بندی زیرمعیارهای  -4جدول 

 ردیف مولفه ها وزن اولویت

 1 سازی چابک 0/  16 3

 2 یریپذ انعطاف 0/  263 2

 3 نوآوری 0/  419 1

 4 گرایی فرصت 0/  097 4

 5 بودن هزینه کم 0/  062 5

 

و ورود مقایسات زوجی  Expert Choiceپس از ساخت مدل در برنامه : شه راهنق یطراح یارهایرمعیز یرتبه بند

 نشان داده شده است، بدست آمد.  5جدول ها، وزن معیارها به گونه ای که در شاخص
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 راه نقشه طراحی ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای  -5ل جدو

 کم هزینه بودن فرصتگرایی نوآوری انعطافپذیری چابکسازی  

 4 3 3 2   چابکسازی

 5 4 2     انعطافپذیری

 3 2       نوآوری

 2         فرصتگرایی

002/0 :ناسازگاری کم هزینه بودن          

 

. تنشان داده شده اس Expert Choiceراه به کمک نرم افزار  نقشه طراحی بندی زیرمعیارهای اولویت 3ر شکل د

اهمیت را دارد. بنابراین در بین  بیشترین  0/  419نیز دیده می شود، زیرمعیار اقتصادی با وزن نسبی  6همچنانکه در جدول 

در اولویت بعدی قرار دارد،  0/  263ارد و زیرمعیار فنی با وزن نسبی راه بیشترین اولویت را د نقشه طراحی زیرمعیارهای

در رتبه سوم تا چهارم قرار داشته و در نهایت زیرمعیار زمانی با وزن  0/  097و  0/  16ا اوزان بزیرمعیارهای قانونی و عملیاتی 

  0/  10بدست آمده است که چون کمتر از  0/  02در اولویت آخر قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  0/  062نسبی 

 است، این مقایسات قابل قبول می باشد. 

 

 
 اولویت بندی زیرمعیارهای عامل کارآفرینی سازمانی -3شکل 

 

 
 اولویت بندی زیرمعیارهای عامل کارآفرینی سازمانی -6جدول 

 یفرد مولفه ها وزن اولویت

 1 معیارهای فنی 0/  263 2

 2 معیارهای اقتصادی 0/  419 1

 3 معیارهای قانونی 0/  16 3

 4 معیارهای عملیاتی 0 / 097 4

 5 معیارهای زمانی 0/  062 5

 

انجام شده است. عامل  Expert Choiceی به کمک نرم افزار سازمان ینیکارآفر اولویت بندی زیرمعیارهای

پذیری  فارهای کارآفرینی سازمانی بیشترین اولویت را دارد و عامل انعطامیت را دارد. بنابراین در بین زیرمعینوآوریبیشترین اه

 گرایی در رتبه سوم تا چهارم قرار داشته و در نهایت عامل کم سازی و فرصت در اولویت بعدی قرار دارد، زیرمعیارهای چابک

 در اولویت آخر قرار دارد.  0بودن  هزینه
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ابراین در بین ننشان می دهد زیرمعیار اقتصادی بیشترین اهمیت را دارد. ب ه راهنقش یطراح یارهایرمعیزبندی ویتاول

، زیرمعیارهای قانونی و دارد راه بیشترین اولویت را دارد و زیرمعیار فنی در اولویت بعدی قرار نقشه طراحی زیرمعیارهای

 ولویت آخر قرار دارد. اشته و در نهایت زیرمعیار زمانی در اعملیاتی در رتبه سوم تا چهارم قرار د

 

 گیری نتیجه و بحث -5
عی خود نیازمند الزامات و پیش نیازهای متعددی است که وجود و حضور آنها در نهایت تحقق آن را اقتوسعه در مفهوم و

یریت، یر در ادبیات علوم گوناگون از جمله مدیکی از اساسی ترین پیش نیازها که به ویژه در سالهای اخ امکان پذیر می سازد.

کار  رفته مفهوم کارآفرینی و قابلیتهای مرتبط به آن است.گ اقتصاد، جامعه شناسی و روان شنا سی مورد توجه جدی قرار

از سوی از یک سو ارزان و  می گردد،ن ناپذیر بشری است، منبعی که به توان خالقیت انسا نها برآفرینی از منابع مهم و پایا

ی بوده اند نسبت به جوامعی تکن دریافته اند جوامعی که بر منابع انسانی ماست. امروزه همگا مند و بی پایانارزش دیگر بسیار

که بر منابع زیر زمینی متکی بوده اند موفق تر هستند. منابع زیر زمینی در کشورهای جهان سوم برخالف مزیت از جمله موانع 

بع در برخی کشورها باعث شد ه تا آنها با استفاده از نیروی می آیند در صورتی که عدم وجود این مناتوسعه یافتگی به شمار 

خالقیت و ابتکارو در یک واژه کارآفرینی از جمله کشورهای پیشرفته در جهان شوند. کارآفرینی را می توان درتمام سطوح  ر،فک

جرأت می توان اذعان کرد ها که به مترین و کاراترین این سیستمهای موجود در یک جامعه اجرایی کرد. ولیکن مهو سیستم

یاده سازی و استقرار نقشه راه سازمانی هم راستا با کارآفرینی سازمانی در ادارات به پ که از اثربخش ترین آنها نیز می باشد.

شهرداری ها می توانند از ویژه شهرداری ها می توان در شهرسازی در جنبه های مختلف کمک شایانی نماید به عبارتی 

ر راستای نقشه راه سازمانی داشته باشند به د لف از جمله آموزش بهره بگیرند تا بتوانند انتقال صحیح خالقیتابزارهای مخت

 کارآفرینی آموزش به زیادی سازمانهای مختلف کشورهای در امروزه و  است کارآفرینی انتقال برای مهمی ابزار آموزش عبارتی

و رشد  عهموعه ای از فعالیت هایی است که قصد توانمندی سازی افراد، توسردازند. آموزش کارآفرینی فرآیند یا مجپ به می

دانش، مهارتها، ارزش و فهم آنها برای کارآفرینی را دارد. این فرآیند نه تنها با فعالیت های محدودی مرتبط نبوده بلکه طی آن 

 تکیه و عدم کشور آتی مدت بلند های ریزی برنامه به ، تعیین و حل نمود. با توجهباید مشکالت زیادی را شناسایی، تعریف

 دیگر در دنیای از سوی . برخوردار است خاصی دنیا از اهمیت روز و فناوری علوم به زیرزمینی، توجه بعمنا بر کشور اقتصادی

 یدهیا ا تفکر و بهترین اولین دارای که ندرس می موفقیت به هایی شرکت یا اشخاص مختلف هایفناوری به با توجه امروز

بنابراین امروزه با توجه به اینکه میتوان از امکانات  .می کشد یشرا پ کارآفرینی بحث همان این که باشند خویش کاری درزمینه

د که از دولتی به ویژه شهرداری ها در پیاده سازی بحث کارآفرینی همسو با توسعه شهری استفاده کرد می توان بیان نمو

نند درتوسعه شهری از وانابراین می توان این چنین نتیجه گیری کرد که اگر شهرداران بتاهمیت ویژه ای برخوردار است ب

کارآفرینی استفاده نمایند و اینکه ایده های خالق و کارآفرین را در پیاده سازی نقشه راه سازمانی به کار ببندند می توانند 

تن امکانات دولتی جلوگیری نمایند و به اهداف توسعه شهری زینه های مازاد و زمان مازاد و هدر رفه عالوه بر توسعه شهری از

 ا با نقشه راه سازمانی تعریف شده برسند.ستهمرا

 

 تحقیق هاییافته براساس پیشنهادات -6
 می مبذول جدی توجه آن به توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای از بسیاری که است مهمی بسیار مقوله کارآفرینی

 دارند. 

 به مشتریان، و کارکنان رضایتمندی إرتقاء ،متخد انجام در نو های روش از استفاده با باید ها سازمانگردد  پیشنهاد می .1

 کارکنان آموزش افراد، این استعدادهای و ها قابلیت از بهینه استفاده منظور به سازمان در کار نیروهای مناسب کارگیری
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 اب مناسب مدیریت کارگیری آنها،به در چالشها از استقبال و تغییر پذیرش پذیری، ریسک فاکتورهای افزایش تجه در خود

 کارآفرینی توسعه و رشد و ایجاد جهت در سازمانی کارآفرینی با مناسب سازمانی فرهنگ افزایش و کارآفرینانه رفتارهای

 .کنند اقدام خود سازمان در

 و اجتماعی مختلف ابعاد در جامعه مدت بلند توسعه بر افزایی هم اثر سازمانی کارآفرینی هاینک ضمنپیشنهاد می گردد  .2

 و ها فعالیت ماهیت باید و باشند می کارآفرینی احکام اجرای به ناگزیر توسعه و رشد برای جوامع، دارد نگیرهف و اقتصادی

  . بردارند گام راه این در و داده سوق سمت این به را خود اهداف

 .است شده دلمب رشد به رو برای ادارات از جمله شهرداری های حیاتی امه ریزیبرن ابزار یک به نقشه راه تنظیم امروزه

 انجام سرمایه گذاری  های تاثیر تحت شدت به به منظور پیاده سازی دولت الکترونیک پیشنهاد می گردد نقشه های راه .3

ث توسعه چشم گیری می شود ه عبارتی پیاده سازی موفق نقشه راه باعکلیدی پایه ریزی گردد ب فناوریهای بر روی شده

 هستند. برخوردار اهمیت بسیاری از اری هاگذسرمایه  بنابراین می توان بیان کرد

 که خروجی الکترونیک بود دولت سازی پیاده و توسعه راه نقشه تدوین مختلف پیشنهاد می گردد به دنبال ارزیابی روشهای .4

 ینتدو متدولوژی عمومی و برنامه ریزی فرآیند کلی بتوان چارچوب می باشد، زیرا در نهایت استراتژیک ریزیبرنامه  نهایی

 نمود. استخراج ادارات دولتی برای راه نقشه

دارد و عامل انعطاف پذیری در اولویت بعدی قرار دارد.  بیشترین اولویت را نوآوریدر بین زیرمعیارهای کارآفرینی سازمانی،  .5

ت کالپذیرا بودن از ایده ها نوآور و خالق جهت حل کارآفراینانه مشا پیشنهاد می شود محیطی منعطف در کنار فلذ

 سازمانی مد نظر قرار گیرد. 

 

 های دولتی بر اساس نتایج تحقیق  سایر پیشنهادات مورد نیاز شهرداری ها و سازمان

 نظام و ها مدل ساسا بر آنان شغلی با نیازهای متناسب ها شهرداری انسانی نیروی توانایی و مهارت دانش، سطح ارتقاء .1

 .شایستگی های

برتر با رویکرد کارآفرین با هدف تقدیر از شهرداران برگزیده در روز شهردار برگرفته از ر طراحی و اجرای جشنواره شهردا .2

 کالت شهری.بویژه جشنواره های ایده های نوآورانه جهت حل مش نظام مدیریت عملکرد در شهرداری ها

 با نقشه راه سازمانی سوساالری به منظور تقویت روش های نوین کارآفرینی هم شایسته و پروری شایسته پروری، جانشین .3

 .مدیران خالق و کارآفرین ارتقای و نصب در اسالمی اخالق بر مبتنی ساالری شایسته و دانش گرایی .4

 .آنان مهارتهای تخصص و سطح دانش، یوارتقا و بهسازی انسانی منابع معنوی رشد زمینه ایجاد .5

اطالعات با توجه به خدمات نوین  یکپارچه سازی و دانش مدیریت اصول بکارگیری طریق از نظام اداری بنیان کردن دانش .6

 و در راستای نقشه راه سازمانی.

بیت  حفظ و زیستیساده  جویی، امانت داری، صرفه خودکنترلی، فرهنگ اجتماعی، انضباط وجدان کاری، نهادینه سازی .7

 ه راه سازمانی.المال با رویکردهای نقش

 .اداری نظام منظور پویایی به مستمر بهبود و گهنفر اشاعه و ابتکار و نوآوری روحیه از حمایت .8
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Abstract 

The purpose of this study is to prioritize the feasibility criteria for establishing 

an organizational roadmap for organizational entrepreneurship for 

municipalities. First, in the qualitative section, using the Delphi technique, the 

opinion of experts about the questionnaire designed to identify the indicators 

was obtained, and then, using the exploratory method, the model was designed 

and compiled based on the criteria designed by the model. The statistical 

population of the first group included selected experts and university 

professors, whose number of experts who answered the questionnaire was 21. 

The statistical population of the second group includes the managers of 

municipalities and their deputies in 15 different areas of Isfahan Municipality, 

which introduced a total of 240 people. Based on the sampling method, the 

number of studied people is 144. In this study, a questionnaire was distributed 

to the same statistical population that a total of 203 questionnaires were 

collected. In this research, after editing the data, encoding and entering the 

data, two methods of descriptive and inferential statistics and software such as 

Excel2013, SPSS21, LISREL8.5 have been used to analyze the data. The 

results show that the indicators of organizational entrepreneurship: agility, 

flexibility, innovation, opportunism, low cost were introduced, are approved 

by experts. It also shows that the confirmatory factor analysis of the 

questionnaire constructs has a suitable fit and the questionnaire constructs 

show the relevant variables well and the final model presented is desirable. In 

prioritizing the sub-criteria of organizational entrepreneurship, the results 

show that the innovation factor is the most important. Also, in the roadmap 

design sub-criteria, the economic sub-criterion has the highest priority. 
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