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شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار کارآفرينانه سازماني و نقش آن در پياده سازي
استراتژي کارآفريني در بانک قوامين
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تاریخ پذیرش1399/6/20 :

چكيده
تحقيق حاضر به شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار کارآفرينانه سازماني و نقش آن در پياده سازي
استراتژي کارآفريني در بانک قوامين ميپردازد .تحقيق از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش تحقيق جزو
روشهاي علي قرار ميگيرد و در کل يک روش توصيفي پيمايشي ميباشد .جامعه پژوهش حاضر مديران و
کارمندان بانک قوامين در شهر تهران ميباشد .باتوجه به اينکه در اين تحقيق از روش اکتشافي و معادالت
ساختاري و رتبه بندي استفاده گرديده است نياز به حداقل  200نفر نمونه آماري بود  .براي تعيين حجم
نمونه از جدول مورگان استفاده شد .در اين تحقيق با توجه به اينکه حجم جامعه حدوداً 600نفرتخمين زده
شد که با اين ترتيب  250پرسشنامه توزيع که  233عدد مناسب و خوانا عودت گرديد .براي مدل سازي و
تجزيه و تحليل نتايج نهايي ،از نرم افزار  SPSSو آموس استفاده گرديد .در اين تحقيق براي تعيين پايايي
پرسشنامهها در ميان جامعه آماري به صورت تصادفي از مديران و کارکنان بانک قوامين در شهر تهران توزيع
گرديد و با روش دلفي وبا استفاده از نظر متخصصين امر متغيرهاي اثرگذار کارآفريني سازماني استخراج و با
تلفيق آن با متغيرهاي استخراج شده از مقاالت پرسشنامهها توزيع گرديد .پس از جمع آوري نتايج پرسشنامه
مولفههاي اثر گذار رفتارکارآفرينانه سازماني به تعداد  7مولفه استخراج و مبناي تحليل و آزمونهاي آماري
قرار گرفتند .ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با  0/82به دست آمد .با توجه
به جدول خروجي نرم افزار آموس و رتبه بندي انجام شده راهبرد تمايز با ضريب  0/785درصد باالترين
رتبه و بعد از آن به ترتيب اطالعات هوشمند با ضريب  ،0/651راهبرد مشارکت در نوآوري با ضريب
 ،0/586رويکرد کارآفرينانه با ضريب  0/564و بازارسنجي کارآفرينانه با ضريب  0/472در سنجش پياده
سازي استراتژي کارآفريني نقش داشتند.
کليد واژهها :رفتارکارآفرينانه سازماني ،استراتژي کارآفريني ،راهبرد تمايز ،اطالعات هوشمند ،راهبرد
مشارکت در نوآوري ،رويکرد کارآفرينانه
 1کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
hadivafakhah123@gmail.com

 2دکتری مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران
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مقدمه

با توسعه امکانات ارتباطي ،جهاني شدن ،مقرراتزدايي

از مهمترين ويژگيهاي جهان امروز ،تغييرات

و پيشرفتهاي فناوري و به خصوص گسترش

گسترده ،افزايش پيچيدگيها و رقابت هاست.

فناوريهاي پيشرفته اطالعاتي و ارتباطي افزايش

سازمانهاي امروزي در محيطي پيچيده و در عين حال

چشمگيري داشته است( .شيرازي)1395 ،

پويا فعاليت ميکنند .تحوالت عظيم و مستمر از

با اين وجود خدمات ارائه شده توسط نظام بانکي

خصوصيات اين محيط و فضاي کسب و کار است که

کشور از کيفيت و سرعت الزم برخوردار نيست و به

لزوم توجه به هماهنگي با محيط را پررنگ ميکند

منظور برطرف کردن مسائل و چالشهاي نظام بانکي

(حسيني و حسيني.)2 :1391 ،

کشور ايجاد بسترها و زمينههاي مناسب جهت افزايش
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افراد ،سازمانها و جوامعي که نتوانند خود را با اين

گرايش به کارآفريني ميتواند الگويي اثربخش جهت

تحوالت پرشتاب همگام کنند دچار توقف ،سکون و

دستيابي به اهداف نوآورانه ،ابتکار عمل و ارائه

اضمحالل ميشوند .مسلماً با توجه به پيچيده شدن

محصوالت و فرايندهاي کاري جديد و در نهايت

سازما نها ،رشد تکنولوژي ،نو و بديع بودن علم

بهبود کيفيت خدمات رساني محسوب شود .از اين رو

سازمانها ،مديران به طور روزافزون تالش ميکنند،

به دليل اينکه بانکها به دنبال کسب سود آوري ،جذب

دريابند چگونه سازمانهاي خود راکارآفرين و خالق

مشتريان بيشتر ،تامين رضايت سهامداران و سپرده

سازند تا باعث رشد و موفقيت سازمان هايشان شوند

گذاران ميباشند در اين راستا بايد اقداماتي را در

(کياکجوري و ديلمي.)3 :1391 ،

جهت توسعه خالقيت و نوآوري به منظور ارائه

گرايش به کارآفريني به عنوان يک نگرش
راهبردي ،گرايش رقابتي سازمان را نشان ميدهد .يک

محصوالت جديد با کيفيت باال و در حداقل زمان
ممکن به عمل آورند( .فيضي)1395 ،

نگرش راهبردي در سازمان ميتواند طيفي از محافظه

از ديگر سو عصر جديد به دنبال راهبردهاي

کاري تا گرايش به کارآفريني را شامل شود .سازمان

سازماني است که به شدت بر نوآوري تمرکز

هايي که در طيف کارآفريني قرار دارند مخارج مخاطره

دارند.نوآوري مداوم و توانايي رقابت موثر در بازارهاي

پذير و نوآور بوده و به طور فعال عمل ميکنند

اشباع شده امروزي از جمله مهارتهايي است که انتظار

برعکس سازمانهاي محافظه کار آنهايي هستند که

ميرود به طور فزايندهاي بر عملکرد سازمان

در

مخاطرهها را به حداقل ميرساند ،نو آور نيستند و به

اقتصاد جهاني قرن بيست و يکم تاثير بگذارند .بنا بر

طور مبتکرانه عمل نميکنند اين گونه سازمانها شبيه

اين سازمانها بايد به طور پيوسته با ترکيب جديدي از

به سازمانهاي انطباقي و سازمانهاي با رويکرد تدافعي

منابع ،مزيت جديدي را فراهم آورند .اينجاست که

هستند( .چنجين)2005 ،

1

اهميت نيروي خالق انساني و به عبارتي ديگر

از طرفي در شرايط فعلي اقتصاد کشور به دليل

کارآفرينان سازماني برجسته ميشود .هنگامي که نيروي

اهميت و جايگاه نظام بانکداري در توسعه کشور و

انساني يک سازمان ريسکپذير و مدام در جستجوي

همچنين اهميت روز افزون انقالب کارآفريني ديجيتال،

کشف فرصتها در جهت پيشبرد اهداف سازمان باشد

نظام بانکي کشور ملزم به پذيرش و اعمال آن تغييرات

و همچنين براي مسائل و مشکالت سازماني از طريق

در الگوهاي خدمات رساني خود ميباشد.زيرا صنعت

ايده پروري به دنبال راه حل باشد و از نوآوري در

خدمات بانکي از دهه  1990با تحوالت شگرفي مواجه

سازمان استقبال کند گفته ميشود که کارآفريني در آن

شده و در سالهاي اخير سرعت اين تغييرات همواره

سازمان نهادينه شده است( .جاويد)1391 ،
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همچنين وجود بستر مناسب براي فعاليتهاي
کارآفرينانه در سازمان و نيز وجود محيط بيروني

نمودن آن و نيز بروز خالقيت در خدمات بانکي را
فراهم ميکنند.

پشتيباني کننده از اين گونه فعاليتها از مهمترين

به رغم اهميت کارآفريني سازماني مطالعات اندکي

عوامل کارآفريني سازماني به شمار ميروند .به عالوه

در زمينه کارآفريني سازماني و موانع آن در بانکها

سازمانها نميتوانند با تعداد اندکي از افراد خالق و

انجام شده است است در اين تحقيق تالش ميشود تا

کارآفرين بر رقباي خود فائق آيند .آنها بايد شرايطي را

ضمن در نظر گرفتن نکات مطرح شده در مطالعات

فراهم سازند تا همه کارکنان روحيه کارآفريني پيدا

قبلي با نگاهي جامع در عوامل اثرگذار بر کارآفريني

کنند و بتوانند فعاليتهاي کارآفريني فردي يا گروهي

سازماني در بانک قوامين تشخيص و اولويت بندي

خود را به راحتي به اجرا درآورند( .کينگ هان)2009 ،

شوند.

همچون شناخت شرايط محيطي ،درک عواقب وضع

موثر بر گرايش به رفتارکارآفرينانه سازماني در بانک

موجود ،احساس نياز به تغيير اساسي ،شناخت

قوامين کدام است .پس در نتيجه اين تحقيق به مديران

ويژگيهاي کارآفرينها ،شناخت ويژگيهاي سازمان

اين بانک کمک خواهد کرد تا شرايط مناسبي را براي

کارآفرين و ايجاد بستر مناسب براي جذب کارآفرينان

بهبود وضعيت کارآفريني سازماني فراهم نمايند وبا

است( .شيرازي)1395 ،

توجه به تاثيري که اين گونه از رويکرد نوآورانه بر

از طرفي بانکها و موسسات مالي و اعتباري نيز

استراتزي سازماني دارد پس محقق برآن شده است ،تا

داراي نقش قابل مالحظه و انکارناپذيري در هر جامعه

با انجام اين تحقيق خالء علمي و عملي در اين حوزه

هستند که با اين شرايط و چالشها مواجه خواهند شد.

را همراه با چالشهاي آن مورد مطالعه و بررسي قرار

شرکتهاي غيرکارآفرين به دليل ناتواني در سازگاري با

دهد.

تغييرات محيطي يا به خاطر ناکامي و ناتواني در ايجاد
تغيير از چرخه فعاليت خارج ميشوند .فرآيند

فرضيههاي تحقيق

کارآفريني در بانکها نقش مهمي را در پياده سازي

 )1راهبرد مشارکت در نوآوري در پياده سازي

استراتژيها و نوآوري بازي ميکنند .داشتن چنين
رويکرد و طرز تفکري در افراد سازمان موجب ميشود
که کارکنان در جستجوي فرصتهاي جديد در بازار
بوده يا به دنبال جلب رضايت مشتري از طريق تامين
نيازهاي مشتري باشند( .فيضي)1392 ،
بنابراين عوامل موثر بر گرايش به کارآفريني
سازماني ميتواند ديدگاه مديران بانک قوامين را نسبت
به موضوع کارآفريني بررسي نمايد .مديران بانک
قوامين با فراهم ساختن زيرساختها ،مخاطره پذيري،
ابتکار عمل و نوآوري شرايط الزم را براي ورود
سازنده و اثربخش به فرآيند کارآفريني و عملياتي

استراتژي کارآفريني موثر است.
 )2اطالعات هوشمند در پياده سازي استراتژي
کارآفريني موثر است.
 )3رويکرد کارآفرينانه در پياده سازي استراتژي
کارآفريني موثر است.
 )4راهبرد تمايز در پياده سازي استراتژي کارآفريني
موثر است.
 )5فرايند تحقيق و توسعه در پياده سازي استراتژي
کارآفريني موثر است.
 )6بازارسنجي کارآفرينانه در پياده سازي استراتژي
کارآفريني موثر است.
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ايجاد چنين سازماني در گروه عوامل کليدي

بنابراين سوال اصلي تحقيق اين است که عوامل
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 )7محرکهاي کارآفريني سازماني در پياده سازي
استراتژي کارآفريني موثر است.
مباني نظري تحقيق

کارآفريني سازماني
کارآفريني فرآيند خلق چيزي باارزش و متفاوت از
طريق اختصاص زمان و تالش کافي ،همراه با خطر
مالي ،رواني و اجتماعي بهمنظور دريافت پاداشهاي
مالي ،استقالل و رضايت شخصي(هادي زاده.)1391 ،
کــارآفريني ســازماني فرآينــدي اســت کــه ط ـي آن
سازمان فرصتهاي رشد و توسعه را تشـخيص داده و
با نوآوري و تخصيص مجدد منابع ارزشهاي جديدي
را براي مشتريان ايجاد مينمايد .سازمانهاي کـارآفرين
سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

نرخ رشد بااليي دارند و مهمترين ويژگي اين سازمانها
عبارت اسـت از سـاختار ارگانيـک ،مخـاطره پـذيري،
سرمايهگـذاري در تحقيـق و توسـعه ،تغييـر پـذيري و
انطباق پذيري باال ودر نهايت فرهنگ سـازماني حـامي
يادگيري نوآوري و تغيير( .ماليي)1397 ،
کارآفريني سازماني به معناي اجراي فرايند
کارآفريني در داخل سازمان و با استفاده از خصوصياتي
همچون روحيه پشتکار ،ريسک پذيري ،خالقيت و
نوآوري ميباشد که طي آن گروهي از افراد درون
سازمان تبديل به موتور توسعه آن ميگردند؛ به عبارت
ديگر ،کارآفريني شرکتي به مفهوم تعهد يک سازمان به
ايجاد و مصرف محصوالت جديد ،فرآيندهاي تازه و
نظام سازماني نوين است .کارآفريني سازماني به معناي
اجراي فرايند کارآفريني در داخل سازمان و با استفاده
از خصوصياتي همچون روحيه پشتکار ،ريسک پذيري،
خالقيت ونوآوري ميباشد که طي آن گروهي از افراد
درون سازمان تبديل به موتور توسعه آن ميگردند.به
عبارت ديگر ،کارآفريني شرکتي به مفهوم تعهد يک
سازمان به ايجاد و مصرف محصوالت جديد،
فرايندهاي تازه و نظام سازماني نوين است.به اين نوع
کارآفريني ،کارآفريني در قالب سازمان ،کارآفريني

شرکتي ،کارآفريني دولتي و يا سازمان کارآفرين نيز
گفته ميشود (صمد آقايي.)1382 ،

استراتژي کارآفريني
يكي از تمهيدات بسيار مهمي كه نقش قابل
مالحظهاي در پرورش مفاهيم آموزشي در دو سطح
فردي و سازماني داشته و بستر الزم جهت عملي شدن
آن مفاهيم را به صورت تغييرات رفتاري و عملكردي
فراهم ميآورد ،ايجاد تفكر استراتژيك در سازمان
است .تفكر استراتژيك در دو سطح فردي و سازماني با
جامعيت و دورانديشي خاصي كه ايجاد ميكند باعث
درك بهتر سازمان و محيط آن شده و به خالقيتهاي
مكرر منجر ميشود .ازطرف ديگر ،زمينه ارتباطات و
تعامل بيشتر بين مديران و كاركنان را فراهم آورده و
باعث بهرهبرداري از نبوغ و خالقيت كاركنان در
سازمان ميشود.
کارآفريني فرآيندي است که فرصتها ،منابع و
کارآفرينان را به هم مرتبط کرده ،همانگونه که شومپيتر
هم اشاره ميکند ،کارآفريني نيروي برهم زننده اقتصاد
است که رويدادها و نتايج بلندمدت را شکل داده و
براي اينکه موقعيتهاي مناسبي خلق کند ،موقعيتهاي
اقتصادي و اجتماعي را تغيير ميدهد(آواستي.)2011 ،2
کارآفريني ميتواند به مثال کليدي براي رفع مسائل
همواره در حال رشد ،بيکاري ،در بين دانشآموختگان
دانشگاهي حالل مشکالت شود .در تحقيقات بسياري
بر اين موضوع تأکيد شده که بسياري از افراد بيکار
نميتوانند شغلي براي خود دستوپا کنند ،به اين دليل
که فاقد مهارتها و قابليتهاي اصلي موردنظر يک
کارآفرين هستند و آمادگي براي کارآفرين بودن
ندارند ..ازاينرو کشورهاي درحالتوسعه مانند ايران
براي دستيابي به مزيتهاي رقابتي و حل مسائل و
مشکالت عمومي جامعه مانند بيکاري و نظاير آن ،ملزم
به توسعه کارآفريني هستند (سليمي و همکاران،
 .)1398امروزه بر اکثر دولتمردان و سياستگذاران
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آشکارشده است که ميتوانند از طريق نظام آموزشي بر

و به كارگيري ديگ عوامل به وجود آورد .چرچيل 4در

فراگيران تأثير بگذارند و بدين طريق ،ميزان کارآفريني

باره کارآفريني بانگاه متفاوتي معتقد است کارآفرينان

را در جامعه افزايش دهند .اگر نظام آموزشي بهگونهاي

بايد بر حرکتها و بهبودهاي مستمري متمرکز شوند

باشد که افراد بتوانند عالوه بر کسب دانش چگونگي

که به صورت مداوم در پي بهره برداري از ريسک و

استفاده از آن را در محيط کسبوکار ياد بگيرند ،تعداد

فرصتهاي قابل کنترل باشد (ناهيد.)41 :1388 ،

کارآفرينان و به دنبال آن کسبوکارهاي تازه زياد
خواهد شد .کارآفريني نقش مهمي در بهبود نوآوري،

روش تحقيق

ايفا ميکند .اما نتايج تحقيقات نشان ميدهد افراد

نظر هدف ارزيابي وكاربردي ،از نظر نوع دادهها كمي و

آمادگي ايجاد شغل جديد و کارآفرين شدن را ندارند و

از نظر نحوه گردآوري دادههـا ،توصـيفي و همبسـتگي

نياز است تا با استفاده از قابليتها و تواناييهاي

است .جامعه آماري در اين تحقيـق را کليـه مـديران و

مدرسان ،تغيير روشهاي آموزشي ،تغيير و بهبود

کارکنان بانک قوامين در شهر تهران تشکيل مـيدهنـد.

محتواي آموزشي آموزش کارآفرينانه در راستاي

در ايــن تحقيــق بــا توجــه بــه اينکــه حجــم جامعــه

افزايش آمادگي کارآفرينانه صورت گيرد (خسروي پور

حدوداً 600نفرتخمين زده شد که بـا ايـن ترتيـب 250

و همکاران.)1397 ،

پرسشنامه توزيع که  233عدد مناسب و خوانـا عـودت

کارآفريني از نظر موريس و شيندهوت)2002( 3

گرديد .در قسـمت آمـار اسـتنباطي بـه منظـور تحليـل

عبارت است از شناسايي فرصتها ،نوآوري براي استفاده

دادههاي بدست آمده ،براي شناسايي عوامـل تاثيرگـذار

از فرصتها ،و اقدام مخاطرهآميز براي ايجاد ارزش

بــر کــارآفريني ســازماني و نقــش آن در پي ـاده ســازي

(موريس و ديگران.)4: 2002 ،

استراتژي کارآفريني در بانک قوامين از آزمـون  Tتـك

تامپسون ( )2000کارآفريني را فرايندي ميد اند كه

نمونه استفاده شد.

در آن بتوان با استفاده از خالقيت ،عضو جديد را
همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان ،منابع ،ريسك
مشارکت در نوآوری
اطالعات هوشمند
رويکرد کارآفرينانه

پیاده سازی
راهبرد تمايز

استراتژی
کارآفرینی

فرايند تحقيق و توسعه
بازارسنجی کارآفرينانه
محرک های کارآفرينی سازمانی

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
(منبع :مطالعات نگارنده)

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

ايجاد فرصتهاي شغلي ،بهرهوري و توسعه اقتصادي

روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پـژوهش از
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جدول  : 1آمارههاي توصيفي
حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندارد ميانگين

233

3.83

.76

.05

جدول  :2آزمون
مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

16.770

232

.000

.83

t
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

.73

.93

ارزش آزمون=3

يافته هاي پژوهش

که کمتر از ميزان  0/05ميباشد ،در نتيجه با توجـه بـه

آزمون فرضيات

اين شواهد ميتوان گفت كه فرضـيه صـفر رد شـده و

فرضيه اول :راهبرد مشارکت در نوآوري در پياده سازي

فرضيه مقابل تأييد مـيشـود .ايـن بـدين معناسـت کـه

استراتژي کارآفريني موثر است

اطالعات هوشمند در پياده سازي استراتژي کـارآفريني

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

با توجه به جدول  2مقدار آماره آزمـون  16/770و
بزرگتر از ميزان  ،1/96حد بـاال و پـايين ميـانگين هـم

موثر است .با توجه به جدول  3ميزان ميانگين ايـن اثـر
 3/57ميباشد که باالتر از ميانگين فرضي  3ميباشد.

عالمت و مثبت و سطح معناداري برابر با  0/000اسـت
که کمتر از ميزان  0/05ميباشد ،در نتيجه با توجـه بـه

فرضــيه ســوم :رويکــرد کارآفرينانــه در پيــاده ســازي

اين شواهد ميتوان گفت كه فرضـيه صـفر رد شـده و

استراتژي کارآفريني موثر است

فرضيه مقابل تأييد مـيشـود .ايـن بـدين معناسـت کـه

با توجه به جدول  6مقدار آمـاره آزمـون  7/761و

راهبرد مشارکت در نوآوري در پياده سـازي اسـتراتژي

بزرگتر از ميزان  ،1/96حد بـاال و پـايين ميـانگين هـم

کارآفريني مـوثر اسـت .بـا توجـه بـه جـدول  1ميـزان

عالمت و مثبت و سطح معناداري برابر با  0/000اسـت

ميانگين اين اثر  3/83مـيباشـد کـه بـاالتر از ميـانگين

که کمتر از ميزان  0/05ميباشد ،در نتيجه با توجـه بـه

فرضي  3ميباشد.

اين شواهد ميتوان گفت كه فرضـيه صـفر رد شـده و

فرضــيه دوم :اطالعــات هوشــمند در پيــاده ســازي

فرضيه مقابل تأييد مـيشـود .ايـن بـدين معناسـت کـه

استراتژي کارآفريني موثر است

رويکرد کارآفرينانه در پياده سازي استراتژي کارآفريني

با توجه به جدول  4مقدار آمـاره آزمـون  8/886و

موثر است .با توجه به جدول  5ميزان ميانگين ايـن اثـر

بزرگتر از ميزان  ،1/96حد بـاال و پـايين ميـانگين هـم

 3/48ميباشد که باالتر از ميانگين فرضي  3مـيباشـد.

عالمت و مثبت و سطح معناداري برابر با  0/000اسـت
جدول  : 3آمارههاي توصيفي
حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندارد ميانگين

233

3.57

.98

.06

جدول  :4آزمون
مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

8.886

232

.000

.57

ارزش آزمون=3

t
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

.44

.69
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جدول  : 5آمارههاي توصيفي
حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندارد ميانگين

233

3.48

.94

.06

جدول  :6آزمون
مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

7.761

232

.000

.48

t
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

.36

.60

ارزش آزمون=3

فرضيه چهارم :راهبرد تمايز در پياده سـازي اسـتراتژي

فرضيه پنجم :فرايند تحقيق و توسـعه در پيـاده سـازي

کارآفريني موثر است

استراتژي کارآفريني موثر است

بزرگتر از ميزان  ،1/96حد بـاال و پـايين ميـانگين هـم

بزرگتر از ميزان  ،1/96حد بـاال و پـايين ميـانگين هـم

عالمت و مثبت و سطح معناداري برابر با  0/000اسـت

عالمت و مثبت و سطح معناداري برابر با  0/000اسـت

که کمتر از ميزان  0/05ميباشد ،در نتيجه با توجـه بـه

که کمتر از ميزان  0/05ميباشد ،در نتيجه با توجـه بـه

اين شواهد ميتوان گفت كه فرضـيه صـفر رد شـده و

اين شواهد ميتوان گفت كه فرضـيه صـفر رد شـده و

فرضيه مقابل تأييد مـيشـود .ايـن بـدين معناسـت کـه

فرضيه مقابل تأييد مـيشـود .ايـن بـدين معناسـت کـه

راهبرد تمايز در پياده سازي استراتژي کـارآفريني مـوثر

فراينــد تحقي ـق و توســعه در پي ـاده ســازي اســتراتژي

است .با توجه به جدول  7ميزان ميانگين اين اثـر 3/65

کارآفريني مـوثر اسـت .بـا توجـه بـه جـدول  9ميـزان

ميباشد که باالتر از ميانگين فرضي  3ميباشد.

ميانگين اين اثر  3/27مـيباشـد کـه بـاالتر از ميـانگين
فرضي  3ميباشد.

جدول  : 7آمارههاي توصيفي
حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندارد ميانگين

233

3.65

.80

.05

جدول  :8آزمون

t

مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

12.353

232

.000

.65

فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

.54

.75

ارزش آزمون=3

جدول  : 9آمارههاي توصيفي
حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندارد ميانگين

233

3.27

.83

.05

جدول  :10آزمون
مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

5.004

232

.000

.27

ارزش آزمون=3

t
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

.17

.38

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

با توجه به جدول  8مقدار آماره آزمـون  12/353و

با توجه به جدول  10مقدار آماره آزمـون  5/004و
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جدول  : 11آمارههاي توصيفي
حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندارد ميانگين

233

3.16

.90

.06

جدول  :12آزمون
مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

2.654

232

.008

.16

t
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

.04

.27

ارزش آزمون=3

فرضيه ششم :بازارسنجي کارآفرينانه در پياده سازي
استراتژي کارآفريني موثر است

فرضيه هفتم :محرک هاي کارآفريني سـازماني در پيـاده
سازي استراتژي کارآفريني موثر است

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

با توجه به جدول  12مقدار آماره آزمـون  2/654و

با توجه به جدول  14مقدار آماره آزمـون  8/757و

بزرگتر از ميزان  ،1/96حد بـاال و پـايين ميـانگين هـم

بزرگتر از ميزان  ،1/96حد بـاال و پـايين ميـانگين هـم

عالمت و مثبت و سطح معناداري برابر با  0/008اسـت

عالمت و مثبت و سطح معناداري برابر با  0/008اسـت

که کمتر از ميزان  0/05ميباشد ،در نتيجه با توجـه بـه

که کمتر از ميزان  0/05ميباشد ،در نتيجه با توجـه بـه

اين شواهد ميتوان گفت كه فرضـيه صـفر رد شـده و

اين شواهد ميتوان گفت كه فرضـيه صـفر رد شـده و

فرضيه مقابل تأييد مـيشـود .ايـن بـدين معناسـت کـه

فرضيه مقابل تأييد مـيشـود .ايـن بـدين معناسـت کـه

بازارســنجي کارآفرينانــه در پيــاده ســازي اســتراتژي

محــرکهــاي کــارآفريني ســازماني در پيــاده ســازي

کارآفريني موثر است .بـا توجـه بـه جـدول  11ميـزان

استراتژي کارآفريني موثر است .با توجه به جـدول 13

ميانگين اين اثر  3/16مـيباشـد کـه بـاالتر از ميـانگين

ميزان ميـانگين ايـن اثـر  3/37مـيباشـد کـه بـاالتر از

فرضي  3ميباشد.

ميانگين فرضي  3ميباشد.
جدول  : 13آمارههاي توصيفي
حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي استاندارد ميانگين

233

3.37

.64

.04

جدول  :14آزمون
مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

8.757

232

.000

.37

t
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان  95درصد
حد پايين

حد باال

.28

.45

ارزش آزمون=3

جدول  :15رتبه بندي متغيرهاي تحقيق با تکنيک
معيارها

نماد

راهبرد مشارکت در
نوآوري

C1

AHP

مولفه ها

نماد

پذيرش نوآوري باز
ايجاد شبکه اي از نوآوران سازماني
درک مشتريان از محصوالت رقبا
اعتقاد به مديريت مشارکتي
هماهنگي درون سازماني

S11
S12
S13
S14
S15
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اطالعات هوشمند

رويکرد کارآفرينانه

راهبرد تمايز

C2

C3

C4

بازارسنجي
کارآفرينانه

C6

محرکهاي
کارآفريني سازماني

C7

نتيجهگيري

S21
S22
S23
S24
S31
S32
S33
S34
S41
S42
S43
S51
S52
S53
S61
S62
S63
S71
S72
S73

کارآفريني است .اشتغال از ديـدگاه کـالن اقتصـادي از

يکي از مباحث اساسـي درزمينـهي توسـعه ،ميـزان

جنبــههــاي مختلفــي هــم چــون درآمــدزايي ،توليــد،

بهرهگيري درست و منطقي از تواناييها و اسـتعدادهاي

کارآفريني ،توسعه دانش و فناوري و غيره اهميـت دارد

نيروي انساني هر جامعه است .نقش اشتغال در پويـايي

و از دي ـدگاه اجتمــاعي بــه انســان منزلــت ،جايگــاه و

زندگي انسان انکار ناپذير است و ميتوان آن را جزئـي

موقعيت اجتماعي و حـس اعتمادبـه نفـس مـيبخشـد.

مهم از ارتباطات انساني و اجتماعي تلقي نمود .هـدف

مشغول به کار شدن و استفاده از نيروي ذاتي ،مهارتها

هر جامعه اي ،به حداکثر رساندن رفاه اجتماعي است و

و دانش و مديريت شخصي براي شروع بـه کـار و بـه

رفاه اجتماعي تابعي از درآمد سرانه ،توزيـع عادالنـهي

انجام رساندن فعاليت مخـتص گـروه خاصـي نيسـت.

درآمد ،بهبود سطح امکانات آموزشي ،بهداشتي ،رفاهي

مردان وزنان در يك جامعه ميتوانند بـا موقعيـتهـاي

و ميزان مشارکت اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي

کاري اي که براي آنان فراهم ميشود و يا خـود خلـق

مردان وزنان و غيره هست .برعکس دسترسـي محـدود

ميکنند ،به اشتغال بپردازند و در عين حال آن را تحت

و نابرابر به فرصت هـاي کسـب درآمـد و اشـتغال کـه

تاييد قراردهند)فراهاني و قرباني.)1393 ،

بهصورت بيکاري و کمکاري پديدار مـيشـود خـود از

پــس کــارآفريني ســازماني و کــارآفريني درون

عمده ترين علل فقر است و بـراي از بـين بـردن فقـر،

سازماني به عنوان دو راهبرد متفاوت براي ايجاد تحول

بيکاري و نابرابري بايد هر دو جنس را مد نظر قرارداد.

در سازمانها مطرحانـد .در کـارآفريني درون سـازماني،

شرايط نامساعد محيطي واکنشهاي منفي بسياري را در

فرد آغازگر فعاليتهاي مخاطرهآميز در سـازمان اسـت

افراد به وجود مـيآورد کـه ايـن گونـه واکـنش هـا در

کــه بــه او کــارآفرين ســازماني مــيگوينــد؛ ولــي در

حقيقــت موانــع رفتــاري در مســير توانمندســازي و

کــارآفريني ســازماني ،کــل کارکنــان و ســازمان داراي
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فرايند تحقيق و
توسعه

C5

کاهش سلسله مراتب
توانايي تجزيه و تحليل شکستها
شناخت نقاط قوت داخلي
دانش کارشناسان در نوآوري محصول
سطح فناوري اطالعات وارتباطات
پاداش براي تشخيص فرصت
حمايت مديريت از ايدههاي نو
فرهنگ پذيرش نوآوري در سازمان
گرايشات فردي کارآفرينانه
ايجاد مزيت رقابتي پايدار
شهرت سازمان به نوآوري
اولويت ارائه خدمات به مشتري نوجو
پذيرش ريسک به عنوان خصيصه مثبت
ظرفيت رشد در سازمان
تمايل به تغيير
نيازها وآرمانهاي مشتريان
بکارگيري فرصتهاي تکنولوژي
يافتن فضاي جديد بازار
دانش تجزيه و تحليل بازار
محرکهاي سازماني توليد نوآوري
محرکهاي صنعت در توليد نوآوري
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روحيه کارآفريني هستند؛ به عبارت ديگر در کارآفريني
درون ســازماني ،کليــه مراحــل فرآينــد کــارآفريني از
کارآفرين سازماني نشأت ميگيرد و نهايتاً به تکميـل و

منابع و مآخذ
احمــدپور داريــاني ،محمــود ( )1380کــارآفريني؛
تعاريف ،نظريات ،الگوها ،انتشارات پرديس.

اجراي يک تفکر در درون سازمان منجر ميشوند؛ ولي

احمــدپور داريـاني ،محمــود و مقيمـي ،سـيد محمــد

در کارآفريني سـازماني ،سـاختارها و فرهنـگ سـازمان

( )1385مباني کـارآفريني ،انتشـارات فـرا انـديش،

تغيير ميکند؛ گروههاي کارآفرين تشکيل ميشوند و در

چاپ سوم.

نهايت ،يک بيـنش و فهـم مشـترک در بـين مـديران و

جاويد ،غزاله ( )1391ارتبـاط فراينـد نـوآوري بـاز و

کارکنان ايجاد ميگردد (احمد پـور داريـاني 1378 ،بـه

توانمندي جذب بنگاهها ارتباط فرايند نـوآوري بـاز

نقل از مدهوشي و بخشي.)167 :1382 ،

و توانمندي جذب بنگاه ها فصلنامه تخصصـي پـار

از طرفي حجم موفقيت هـاي کارآفرينانـه در يـك

كها و مراكز رشد ،سال هشتم ،شماره  ،31تابستان
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جامعه به تصميمات اقتصادي مستقل هر کدام از افـراد

حســيني ،س.ا و حســيني ،س.ر ،)1391( ،توانمنــد

آن جامعه بستگي دارد .احتمال ايـن کـه مردمـان يـك

سازي کارکنان  :گامي بـه سـوي تـرويج و توسـعه

کشور در کسبوکارهاي کارآفرينانه مشارکت کنند ،بـه

کــارآفريني در ســازمانهــا ،کنفــرانس کــارآفرنيو

انگيزه فردي آنان براي تبديلشدن به کارآفرين ،توانايي

مديريت کسب و شکارهاي دانش بنيان ،مازندران.

مقابلــه آنهــا بــراي تقبــل فعالي ـتهــاي کارآفرينانــه و

دانايي فرد .جسن ،)1381( ،نقـش دولـت در ارتقـاي

برداشت هايشان از فرصـتهـاي در دسـترس بسـتگي

کارآفريني ،رويکـرد تطبيقـي ،مـديريت و توسـعه،

دارد .محيط هاي حاکم بر هر کشور مي توانند هر کـدام

شماره  ،13ص 90

از اين عوامل را تحت تأثير قرار دهند .کشـورهايي کـه

خسروي پور .بهمن ،برادران .مسعود ،غنيـان .منصـور

برنامه هاي آموزشي عمومي و کـاربردي کـارآفريني در

( .)1397روشهــــاي آموزشــ ـي تأثيرگــــذار در

آنهــا متــداول اســت و افــراد مـيداننــد چگونــه يـك

کارآفريني دانشجويان از ديـدگاه دانـش آموختگـان

کسـبوکــار جديـد را تـأمين مــالي و مــديريت کننــد،

رشته هاي کشاورزي (مورد مطالعه :دانشـگاه علـوم

احتماال از توانايي الزم براي مديريت موفق کسبوکـار

کشــاورزي و منــابع طبيع ـي خوزســتان) ،فصــلنامه

خــود برخــوردار خواهنــد بــود .درکشــورهايي کــه

علمي تخصصي رويکردهاي پژوهشـي کارآفرينانـه

فعاليتهاي کارآفرينانه ارزشمند و قابل تحسـين اسـت

در کشــاورزي ،دانشــگاه علــوم و منــابع طبيعــي

تعداد بيشتري از افراد به يافتن کسـبوکـار جديـد يـا

خوزستان ،ماره 73-65 ،4

مديريت کسب وکـار جديـد برانگيختـه خواهنـد شـد.

ســليمي .قاســم ،مهــرورز .محبوبــه ،پــذيرش .رضــا

دولت ميتواند محـيط شـناختي را نيـز تقويـت کنـد و

( .)1398رابطـــه ســـرمايه اجتمـــاعي و ارتقـــاي

بــدين ترتي ـب ،توانــاييهــاي کارآفرينانــه را از طري ـق

مؤلفه هاي آمـادگي کـارآفريني دانشـجويان (مـورد

برنامه هاي آموزشي با خدمات مشاورهاي افزايش دهـد

مطالعــه :دانشــگاه شــيراز) ،مــديريت در دانشــگاه

و نيز از طريق بهبود محيط هنجاري بـراي کـارآفريني،

اسالمي  ،17سال هشتم ،شماره 64-43 ،1

بــا توســل بــه اســتفاده گســترده از تبليغــات و القــاي

شــيرازي بابــك  1395يکپارچــه ســازي مشــتريان در

کارآفريني در افکار عمومي ،براي مطلـوب جلـوه دادن

مقدمات نوآوري ( )FEIبه کمک رويکـرد نـوآوري

کارآفرينان ،انگيزه کارآفرينان را بيشتر کند (دانـايي فـر،

باز :توليد و انتخـاب ايـدههـاي نوآورانـه محصـول

.)1391
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