
  
  92سوم، شماره نهم، پاییز سال ترویجی مطالعات منابع انسانی،  -یعلم فصلنامه

 ي

 

 zareiah@ripi.ir  :پست الکترونیک نویسنده پاسخگو* 

   سازمانی؛ کارآفرینی در سازمانی فرهنگ نقش
   موردي مطالعه

  
   3)مهدي .اردکانی افخمی( .2 )سیدقادر .رادمرد( .1* )امیرحسین .رهرو زارعی(

  ایران تهران، ،نفت صنعت پژوهشگاه ارشد کارشناس - 1
  ایران تهران، ،نفت صنعت پژوهشگاه ارشد کارشناس - 2
  ایران تهران، ،نفت صنعت پژوهشگاه علمی تأهی عضو - 3

  )26/04/1392 :پذیرش تاریخ ـ 28/02/1392 :دریافت تاریخ( 

  
  چکیده

 از تا سازد می قادر را مدیران و کند می عمل اطالعات وريآ جمع ابزار یک عنوان به سازمان فرهنگ بررسی
 انتظارات و ادراکات و پرداخته لمسائ بندي به اولویت کاري، هاي گروه و ها بخش مقایسه ضمن طریق این

 به و بخشند بهبود را مطلوب و موجود وضع بین شکاف بتوانند وسیله بدین تا نمایند شناسایی را کارکنان
 مقاله این نگارش از هدف .نمایند اقدام نوآوري و خالقیت زمینه افزایش و سازمانی کارآفرینی تقویت
 جامعه .باشد می نفت صنعت پژوهشگاه در سازمانی کارآفرینی هاي مؤلفه بر سازمانی فرهنگ تأثیر بررسی

روش  با که باشد می نفر 200تعداد به نفت صنعت پژوهشگاه ستادي کارمندان تمام شامل پژوهش مورد
 گردآوري منظور به .گردیدند انتخاب مورگان جدول از استفاده با نفر 127 تعداد ساده تصادفی گیري نمونه
 استاندارد سازمانی فرهنگ نامه پرسش و 1هیل مارگاریت سازمانی کارآفرینی نامه پرسش دو از ها داده

و  سازمانی فرهنگ متغیر بین که است این از حاکی پژوهش نتایج .شد استفاده 2کویین و کمرون
 و مثبت رابطه سازمانی کارآفرینی با بازار فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ گروهی، فرهنگ هاي مؤلفه

  .دارد وجود معناداري

  نفت صنعت پژوهشگاه سازمانی، فرهنگ سازمانی، کارآفرینی کارآفرینی، :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
، اقتصادي توسعه الزمه و افتد می اتفاق سرعت به گوناگون هاي زمینه در تغییرات که عصري در

 بتواند که بود خواهدپیشرو  وکار کسب امر در اي جامعه است، کارآفرینی هاي فرصت خلق و شناسایی
 سودآوري، بقا، براي سازمانی کارآفرینی]. 22[دهد سوقمحور  دانش اقتصاد سمت به را کارآفرینی

 گرایش کهاست  داده نشان تحقیقات. ]13[دارد توجهی قابل اهمیت سازمان بازسازي و رشد
 سازمان باالي عملکرد براي ضروري و اساسی هاي ویژگی از یکی سازمان افراد کارآفرینانه

 که است آمده وجود به مشکل چند به پاسخ در سازمانی کارآفرینی به جوامع امروز نیاز ].11[باشد می
 به نسبت اعتمادي بی حس جدید، و پیچیده رقباي تعداد سریع رشد به توان می جمله آن از

 میل و بزرگ هاي شرکت کردن کوچک المللی، بین رقابت ها، شرکت مدیریت در سنتی هاي روش
 است کارآفرینان براي ابزاري نوآوري و خالقیت .داشت اشاره وري، بهره و بازدهی بردن باال به عمومی

 در اساسی نکته .کنند برداري بهره آنها از و شناسایی را موجود هاي فرصت توانند می آنها وسیله به که
 طور به نوآوري و خالقیت از میزانی چراکه .هاست سازمان در ها قابلیت این پرورش به توجه مقوله، این

 طرف از صحیح ریزي برنامه مستلزم ها توانایی این رساندن فعلیت به اما دارد وجود افراد همه در بالقوه
  ].18[است مدیران
 موفقیت در کلیدي نقشی سازمانی، تغییرات ایجاد بستر عنوان به سازمان فرهنگی ارزیابی و شناخت
 شالوده که است انسان یک در شخصیت مثابه به سازمان یک در فرهنگ .کند می بازي ها سازمان
 که آنجا از .شود می اهداف سمت  به حرکت در سازمان انسجام باعث و دهد می تشکیل را آن وجودي
 است، مختلف سطوح در مدیران و کارکنان از اعم سازمان اعضاي رفتار دهنده شکل سازمانی فرهنگ

 قرار تأثیر تحت گیري چشم نحو به را استراتژیک گیري جهت و تغییر ایجاد در سازمان توانایی تواند می
  .داشت کارآفرینانه هاي فعالیت انتظار توان نمی اثربخش سازمانی فرهنگ یک داشتن بدون .دهد

 رفتار کننده تعیین که سازمان اعضاي بین مشترك عقاید و مفاهیم از نظامی عنوان به را فرهنگ رابینز
 بسیار و مهم عوامل از یکی .کند می تعریف باشد، می سازمان از خارج افراد و یکدیگر به نسبت ها آن

 از ].24[است مناسب سازمانی فرهنگ کارآفرین، هاي سازمان بهبود و توسعه شناسایی، در اثرگذار
 موضوع هنوز متأسفانه ،ملی فرهنگ در کارآفرینی فرهنگ بودن دار ریشه رغم علی دیگر سوي

 این به .است نیافته مناسبی انعکاس دولت اجرایی و سیاسی هاي مشی خط در آن اهمیت و کارآفرینی
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 نیز و آن فرآیند در مؤثر عوامل شناخت و اهمیت درك و کارآفرینی موضوع جانبه همه بررسی ،سبب
 ذکر که همانطور لذا .رسد می نظر به ضروري بلکه مهم تنها نه سازمانی فرهنگ با آن رابطه شناخت

 فرهنگ که آنجایی از و ها سازمان پذیري رقابت و بقا در کارآفرینی نقش و اهمیت به توجه با شد
 ثیرتأ و سازه دو بین رابطه بررسی به حاضر، پژوش باشد، می سازمان در کارآفرینی زیربناي سازمانی

 رابطه و فرینیکارآ و فرهنگ به مربوط ادبیات مرور ضمن بنابراین .است شده پرداخته همدیگر بر آنها
 فرهنگ آیا که شود داده پاسخ اساسی السؤ این به تا ه استشد آن بر سعی ،سازه دو این بین

  ؟یا خیر باشد می گذار ثیرتأ سازمانی کارآفرینی بر سازمانی

  نظري مبانی رب مروري -2
  فرهنگ سازمانی -1-2

 انسانی، نیروي با متقابل تعامل در که عقاید و ها ارزش از متشکل است سیستمی ،سازمانی فرهنگ
]. 7[ نهدمی بنا سازمان در را رفتاري هنجارهاي نتیجه در و بوده کنترل سیستم و سازمانی ساختار

 را سازمان توسعه و رشد هاي برنامه موفقیت توان نمی سازمانی فرهنگ کلی ارزیابی و تحلیل بدون
 مانیزسا ثربخشیا در يعامل کلید مانیزسا فرهنگ که هددمی ننشا تجربی تتحقیقا .نمود تضمین

  و بهینه بیشینه براي باید بلکه دارند، نیاز مطلوب و عمومی فرهنگی ایجاد به تنها نه ها سازمان .ستا
 سازمانی فضاي لذا. ]3[کنند ایجاد خود در را شخصی فرهنگی هاي ویژگی کارکنان، عملکرد کردن

 به منطقی طور به باید که است شرایطی از یکی ها سازمان و جامعه در کارکنان و مدیران براي مناسب
 دلبستگی کنند، می فعالیت آنها در که هایی سازمان و جامعه به نسبت افراد بتوان در تا شود توجه آن

  . وابستگی نه نمود ایجاد
 مثابه به و شود می محسوب سازمان یک پیکرة در بنیادي و مهم جزء یک عنوان به سازمانی فرهنگ
 فرهنگ .گیرد می شکل سازمان اعضاي همتاي بی تعامالت برمبناي که است اجتماعی واقعیتی
 احساس سازمانی، فرهنگ توسعۀ واقع، در. دارد کارکنان عملکرد در مثبتی تأثیر ،مناسب سازمانی

  ].3[برد می باال را سازمان ثبات نیز و کند می تسهیل را تعهد و هویت
 سازمان، فعالیت شروع در. شود می تأسیس کوچک واحد یک صورت به ابتدا سازمان هر ،معموالً
 به دارد بستگی فرهنگ گیري شکل. گیرد می شکل سرعت به مختلفی عوامل به توجه با آن در فرهنگ
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 مرغوبیت کارایی، قبیل از آن موفقیت عوامل و جامعه در آن جایگاه و سازمان آمدن وجود به دالیل
 به نسبت وفاداري و زیاد تالش نوآوري، و ابداع مشتریان، یا رجوع ارباب به خدمات ارائه کیفیت کاال،

 صورت سازمان موفقیت براي کارکنان طرف از زیادي تالش ،شود می متولد سازمان وقتی. سازمان
. است سازمان آینده و خود کار از کارکنان تصویر و تالش درجه گر نشان فرهنگ درحقیقت. گیرد می
 مجموعه ،شوند تدوین کار بر حاکم قوانین و ها مشی خط ها، سیاست پاداش، هاي سیستم که تدریج به

 سازمان طرف از عوامل این. گذارد می عمیق تأثیرات سازمان اولیه فرهنگ گیري شکل بر عوامل این
 خواهند مهم سازمان موفقیت براي که هستند برخوردهایی طرز و رفتار نوع کننده مشخص ،رسمی

 اعتقادي، اصول. کنند می ایفا گیري شکل این در اساسی نقش ارشد، مدیران و گذاران بنیان]. 23[بود
در  .است سازمان آینده و حال انتظارات نوع کننده مشخص سازمان گذار بنیان رفتار و اهداف ها، ارزش
 کارمندان. شود می منتقل زیرمجموعه به سازمان مدیران دیگر توسط رفتارها و اعتقادات این ادامه
 خاطر به را است مدیریت کردعمل نتیجه که مهمی واقعه هر و دارند نظر زیر پیوسته را مدیران رفتار

 تأثیر سازمان فرهنگ گیري شکل در مدیران خصایص دیگر و محبت تکبر، عجله، عدالت،. سپارند می
 چه آنها از واقعاً سازمان که است این گر نشان رفتار این. سپارند می خاطر به را آنها ،افراد. دارد
 اینها ههم. نمود حل را مسائل باید چگونه است، مهم کارکنان ارتقاي در چیزهایی چه. خواهد می

 عنوان به را قوانین این کار هاي گروه. دهند می تشکیل را کار در رفتاري نوشتهان قوانین مجموعه
 یک ترتیب این به و آموزند می وارد تازه افراد به و گیرند می یاد را آنها و پذیرفته کار هنجارهاي

  .یابد می تداوم ،فرهنگ
 هاي هشیو به را نمازسا يهاادیدرو ،میگیرند خو مانیزسا گـفرهن یک با نمازسا يعضاا که هنگامی

 داـیجا و نناآ ههندد پیوند وينیر انعنو به که هنددمی نسبت انبد را ومیمفه و دمیکنن درك مشابه
 رجاخ ادفرا انعنو به عضو غیر ادفرا و نمازسا درون يعضاا و نناآ نمیا عاطفی و ناختیش ياهوقلمر

 اي گونه به باید سازمان هاي استراتژي پایدار، تغییرات به بییادست براي.  رودمی رکا به نمازاـس از
 و شناخت بنابراین. گیرد قرار حمایت مورد سازمانی فرهنگ توسط که شود مدیریت و طراحی
 هاي گیري جهت در سازمان شکست یا موفقیت در سزایی هب نقش سازمانی فرهنگ صحیح ارزیابی

 رقیب، هاي چارچوب ارزش از استفاده با ،1999 سال در 3کویین و کامرون]. 9[دارد آن استراتژیک
   ؛مورد استفاده واقع شده استاند که در این پژوهش  کرده تعریف را سازمانی فرهنگ نوع چهار
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 و ارزش دانسته را پذیري فرهنگ انعطاف این ؛)همکاري یا تعاونی اي، قبیله( 4گروهی فرهنگ -1
  .است برخوردار کمتري اهمیت از آن در کنترل و نظارت

 هاي پیشرفت ها، نوآوري سازمانی، برون مسائل به فرهنگ این ؛)ادهوکراسی( 5ساالر ویژه فرهنگ -2
  .دهد می اهمیت بسیار گیري تصمیم باز فضاي و پذیري انعطاف محیط،

 شود می پذیري تأکید انعطاف از بیش کنترل و نظارت بر فرهنگ این در ؛6 بازار بر مبتنی فرهنگ -3
  .دارد داخلی سازمان مسائل به نسبت بیشتري اهمیت محیط، تغییرات و سازمانی برون مسائل اما
 توجه سازمانی برون مسائل از بیش سازمانی درون مسائل به فرهنگ این ؛ 7مراتبی سلسله فرهنگ -4

 شناسایی و ارزیابی سنجش، براي که را "فرهنگ سازمانی ارزیابی ابزار" کویین و کامرون .کند می
  ].2[کردند ارائه رود، می کار به سازمان در فرهنگ نوع چهار نسبی برتري

  کارآفرینی -2-2
 کشورهاي آموزشی محافل توجه مورد بیستم قرن اواخر از که است موضوعاتی جمله از کارآفرینی

 در که است اي واژه کارآفرینی، ].20[است توسعه رشد و موتور کارآفرینی. است گرفته قرار جهان
 نامه واژه تعریف بنابر. است گرفته نشأت شدن متعهد معناي به )8آنتروپراندر(فرانسوي کلمه از اصل

 و اداره سازماندهی، را اقتصادي یک فعالیت مخاطره شود می متعهد که است کسی کارآفرین وبستر،
 ینديفرا مفهوم به سازمانی باید گفت که کارآفرینی سازمانی کارآفرینی مورد در ].16[نماید تقبل
. انجامد می فرایندها و محصول در نوآوري ارائه به سازمان یک در فرهنگ کارآفرینانه القاي با که است

 ساختار، ؛سنجید زیر شرح به هایی شاخص و ها ویژگی اساس بر توان می را سازمانی کارآفرینی
 سیستم تشویق، و ارزیابیي ها سیستم سازمانی، فرهنگ راهبردها، و ها هدف مدیریت، حمایت

  ].6[سیستم آموزش پیشنهادها و
 شاملکه پردازد  انی به بررسی شش عامل اصلی آن میهیل در بررسی کارآفرینی سازممارگاریت 

  ؛شود موارد زیر می
و در جهت تحقق و شکوفایی آن بسترهاي رویکردي که سازمان به کارآفرینی دارد  ؛سازمانی افعال

  .پردازد رش نوآوري و خالقیت در سازمان میترویج و گست الزم را فراهم آورده و به
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ذهنی و داشتن تمایل به تغییرات  چارچوب و قاعده یک از کشیدن دست توانایی ؛سازمانی انعطاف
  .استمقاومت در مقابل افکار گذشته  منطقی بدون

. شوند می رهبر به تبدیل گردند می هایشان ایده فروش به قادر کارآفرینان وقتی ؛کارآفرینانه رهبري
 جدید و هاي ایده صاحب گروه یک سریع انگیزش بخشی لهاما از عبارت کارآفرینانه رهبري از هدف

  .باشد می واقعیت به مشترك دیدگاه این تبدیل در آنها هدایت
 و هنجارها ها، نگرش ها، ارزش مجموعه نوآوري و خالقیت کارآفرینی، فرهنگ ؛کارآفرینی فرهنگ

 نوع با کنند می کارآفرین سعی افراد. دهد می تشکیل را کارآفرین افراد هویت که است رفتارهایی
 خود، پیرامون هاي پدیده با ههمواج در رفتارشان شیوه متفاوت و اطراف هاي پدیده به شان نگاه متمایز
  . نمایند ارائه جامعه به جدیدي خدمت و محصول و بزنند کارآفرینانه هاي فعالیت به دست

 این در. هستند دارا فرهنگ یک درون افراد استقاللی که و آزادي مسئولیت، میزان ؛نگرش فردي
 عمل جامه نوشان افکار به تا آزادند که کارکنان میزانی از است عبارت فردي نوآوري ،پژوهش

 و گیرند می قرار تشویق مورد شان کارهاي انجام در جدید هاي شیوه کارگیري به در و بپوشانند
  . گیرد می قرار مدیران توجه مورد آنان جدید پیشنهادات

 انجام کارکنان عملکرد معیار اساس بر) و ارتقاء حقوق نظیر(  پرداخت حد چه تا ؛پاداش سیستم
 کارکنان پژوهشگاه  خوب عملکرد که است پاداش حدي سیستم از مقصود پژوهش این در. شود می

  ].15[دارد همراه به را آنها شغلی پیشرفت ارتقاء و عملکرد نوع این و گرفته قرار تشویق مورد

  فرهنگ و کارآفرینی -3-2
 پیشتازي و پذیري مخاطره نوآوري، خالقیت، سمت به را هاي سازمانی فعالیت سازمانی، کارآفرینی

 راهبردهاي سازمانی، جو مانند هایی حوزه. افتد می اتفاق با فرهنگ سازمانی تعادل در و دهد می سوق
 .دهند می قرار تأثیر تحت را سازمانی کارآفرینی که هستند مدیریت عواملی هاي فعالیت و سازمان
  . باشد داشته سازمانی کارآفرینی فرآیند در مهمی نقش ،فرهنگ که رسد نظر می به بنابراین
از طریق شناخت . دارد سازمان در کارآفرینی بر متفاوتی تأثیرات هاي متفاوت سازمانی، فرهنگ

ثیر زیادي بر کارآفرینی توان تأ میت آن فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان و با تقویت نقاط قو
 فرهنگ بر شده انجام هاي پژوهش. به رشد سازمان کمک شایانی نموددر نهایت و گذاشت سازمانی 
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 هاي فعالیت بروز به تمایل تر بیش سازمان افراد ها برخی سازمان در که کنند می تصدیق سازمانی
 سازمان، يباال عملکرد با دو این ارتباط و ها ازمانس این رفتار کارآفرینانه و فرهنگ. دارند کارآفرینانه

، مارینو و استینزما]. 19[است داشته معطوف خود به را زیادي توجه مدیران و گران پژوهش میان در
خصوص راهبردهاي هاي کارآفرینان در  هاي فرهنگی بر نگرش اعالم نمودند که تفاوت) 2000( 9ویور

هاي  ویژگی اثرات بررسی به) 2011( 10ونگ و آلتیناي همچنین .باشد همکاري و تعاون مؤثر می
 گرفتند نتیجه و اند پرداخته کوچک هاي شرکت در افراد کارآفرینانه هاي گرایش بر اجتماعی -فرهنگی

در  .دارند مثبتی اثر گرایش کارآفرینانه بر تجربه و آموزش قبیل از اجتماعی -فرهنگی هاي ویژگی که
 و سازمانی فرهنگ رابطهیک مورد  گفت که در بایدکشورمان نیز  گرفته درهاي صورت  پژوهش

 بررسی قرار مورد بهشتی شهید دانشگاه علمی تهیأ غیر کارمندان از نفر 148 در سازمانی کارآفرینی
 بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه دهد که نتایج این تحقیق نشان می. است گرفته

 هاي سیستمسازمانی،  هویت احساس دهی، جهت( سازمانی فرهنگ ابعاد بین و دارد وجود معنادار
 سازمانی، انسجام و یکپارچگی تعارض، تحمل پذیري، مخاطره فردي، خالقیت مناسب، پاداش

 بهشتی شهید در دانشگاه سازمانی کارآفرینی و) مدیریت حمایت و ارتباطات متنوع و باز الگوهاي
 در تواند می متعددي عوامل کنند که می بیان) 1388( همکاران و پور طالب .]8[است معنادار و مثبت
 رفتار به که سازمانی درونی عوامل د،نکارآفرینی شو رشد مانع یا ارتقا باعث سازمان بیرون و درون

تقویت،  پاداش کاري، استقالل و عمل آزادي مدیریت، حمایت ؛از عبارتند کنند می کارآفرینانه کمک
 و نظارت، کنترل نظام سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، مرزهاي و زمانی دسترسی
 ].5[غیره و دستمزد و حقوق پرداخت نظام ارتباطات، نظام انگیزش، وضعیت

 »شمال کشور چوب صنعت در سازمانی کارآفرینی موانع بررسی« عنوان با اي مطالعه اکبري حسین
 فرهنگ شدید، کنترل یعنی اصلی مؤلفه چهار پژوهش، این در. است داده انجام 1384 سال در

 مذکور مورد شرکت در مدت کوتاه سود به توجه و نامناسب پاداش سیستم کارانه، محافظه سازمانی
 و پاداش نامناسب سیستم کارانه، محافظه سازمانی فرهنگ عامل سه نتیجه در که گرفته قرار بررسی
 محمد. اند شده شناخته کارآفرینی اصلی موانع عنوان به ترتیب به مدت، کوتاه سود به توجه

 منظور به دار اولویت هاي شاخص و عوامل شناسایی« عنوان با خود مطالعه در نیز سیدحسینی
 که داده است قرار بررسی مورد را هایی شاخص و عوامل ،»کشور در کارآفرین هاي سازمان به دستیابی
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 سازمان کارآفرینانه در هاي فعالیت رشد و نوآوري فضاي تقویت موجب ها، سازمان در وجود صورت در
 فرهنگ، -2 مدیریت، حمایت -1 ؛از اند عبارت که اند شده تقسیم دسته پنج به مذکور عوامل. شود می
    .ها استراتژي و اهداف -5 ها، سیستم - 4 ساختار، -3

  تحقیق هاي فرضیه -3
  تحقیق اصلی هاي فرضیه -1-3 

  .دارد وجود در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنادار سازمانی آفرینی کار و سازمانی فرهنگ بین

  فرعی هاي فرضیه -2-3
  .دارد وجود رابطه معنادار پژوهشگاه صنعت نفت سازمانی در کارآفرینی و گروهی فرهنگ بین -1
 .دارد وجود معنادار رابطه پژوهشگاه صنعت نفت کارآفرینی سازمانی در ساالري و بین فرهنگ ویژه -2

 وجود رابطه معنادار بین فرهنگ مبتنی بر بازار و کارآفرینی سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت -3
 .دارد

 وجود معنادار رابطه کارآفرینی سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت بین فرهنگ سلسله مراتبی و -4
 .دارد

  تحقیق شناسی روش -4
 و پیمایشی نوع از ها ز نظر شیوه گردآوري و تحلیل دادهکاربردي و ا ،از نظر هدف پژوهش روش

ندان ستادي پژوهشگاه صنعت نفت کارماز  نفر 200 برگیرنده در آماري جامعه. است همبستگی
 انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه روش با نفر 127 تعداد جدول مورگان از استفاده با که باشد می

فرهنگ  فرهنگ ادهوکراسی، لفه فرهنگ گروهی،مؤ 4شامل( سازمانی فرهنگ براي ارزیابی. اند شده
 گیري اندازه برايو  11کویین و کمرون استاندارد نامه پرسش از )مراتبی فرهنگ سلسله و بازار

 السؤ 10هر .، استفاده شده استبود سؤال 60 داراي که 12هیل نامه پرسش از نیز کارآفرینی سازمانی
 سازمانی، افعال شامل سازمانی کارآفرینی گانه شش هاي مؤلفه از یکی به مربوطهیل  نامه پرسش از

  .است کارآفرینانه فرهنگ و کارآفرینانه رهبري پاداش، وضعیت سازمانی، انعطاف فردي، نگرش
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تعدادي از اعضاي  نظرات و موجود منابع از با استفاده سازمانی کارآفرینی نامه محتوایی پرسش روایی
آلفاي  ضریب از استفاده با آن پایایی وسنجیده شده است پژوهشگاه صنعت نفت  ت علمیهیأ

 استفاده با هم سازمانی فرهنگ نامه پرسش پایایی همچنین. شده است تعیین%  88میزان  به کرونباخ
 SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه براي. گردید محاسبه%  86با  برابر کرونباخ آلفاي ضریب از
 فراوانی توزیع جدول از هاتوصیفی داده تحلیل در. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار بخش دو در

 پیرسون ضریب همبستگی از ها استنباطی داده تحلیل در و پراکندگی و مرکزي هاي شاخص ها، داده
 .ساده استفاده شد رگرسیون و

  تحقیق هاي یافته -5
هاي کارآفرینی، رهبري کارآفرینانه در بین متغیرشود  مشاهده میر جدول شماره یک که د همانطور

باشد  این شاخص می دهنده بیشترین اهمیت نشانکه  است) 93/13( داراي کمترین ضریب تغییرات
در دهنده کمترین اهمیت  که نشاناست ) 81/16( و افعال سازمانی داراي بیشترین ضریب تغییرات

  .باشد هاي کارآفرینی می شاخصقیاس با 

  پژوهشگاه صنعت نفت در سازمانی کارآفرینی هاي مؤلفه وضعیت بررسی از حاصل نتایج - 1جدول
  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  لفهؤم

  81/16  61/0  88/2  افعال سازمانی
  65/14  67/0  76/4  نگرش فردي

  76/14  72/0  99/2  انعطاف سازمانی
  03/15  60/0  01/3  وضعیت پاداش

  93/13  64/0  21/3  کارآفرینانهرهبري 
  98/14  68/0  78/3  فرهنگ کارآفرینانه

 2که در جدول شماره  پژوهشگاه، همانطور در موجود سازمانی فرهنگ نوع تعیین براي ادامه در
 بهدر این فرهنگ  .است حاکم) ادهوکراسی( ساالر ویژه فرهنگ مذکور سازمان در شود مشاهده می

 بسیار گیري تصمیم باز فضاي و پذیري انعطاف محیط، هاي پیشرفت ها، نوآوري سازمانی، برون مسائل
 کردن فراهم با تنها که است این دهی سازمان نوع این زیربنایی تفکر کلی طور به. دنده می اهمیت
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 حداکثر از توان می شود، کارکنان همکاري و مسئولیت احساس ابتکارها، بروز موجب که شرایطی
  .گردید مند بهره افراد توان

  فرهنگ سازمانی وضعیت بررسی از حاصل نتایج - 2جدول
  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  مولفه

  01/16  62/0  76/3  فرهنگ گروهی
  02/16  62/0  84/3  ساالر ویژهفرهنگ 

  87/15  57/0  78/3  فرهنگ مبتنی بر بازار
  56/14  50/0  78/3  مراتبی فرهنگ سلسله

 فرهنگ گروهی،( فرهنگ سازمانی مؤلفه نوع چهار بین پیرسون همبستگی ضریب از حاصل نتایج
 3 شماره در جدول سازمانی کارآفرینی با) مراتبی فرهنگ سلسله و فرهنگ بازار فرهنگ ادهوکراسی،

 با جداگانه صورت مراتبی به فرهنگ سلسله جز  آن به هاي و مؤلفه فرهنگ سازمانی بین که داد نشان
  .رابطه معناداري وجود دارددرصد،  5کارآفرینی سازمانی در سطح معناداري 

  سازمانی کارآفرینی و فرهنگ سازمانی نوع چهار بین همبستگی ضریب از حاصل نتایج -3 جدول
  سطح معناداري  )r(میزان ضریب  مولفه

 01/0  45/0  فرهنگ سازمانی

 01/0  43/0  فرهنگ گروهی

 01/0  54/0  ساالر فرهنگ ویژه

 04/0  41/0  فرهنگ مبتنی بر بازار

 08/0  28/0  مراتبی فرهنگ سلسله

 از 4 شماره جدول به توجه پژوهشگاه با کارکنان کارآفرینی میزان با فرهنگ سازمانی بین رابطه
  .گرفت قرار مطالعه مورد چندگانه رگرسیون طریق

صورتی  در. خطاها از یکدیگر است گیرد، استقالل در رگرسیون مدنظر قرار مییکی از مفروضاتی که 
ن استفاده از هم همبستگی داشته باشد، امکا که فرضیه استقالل خطاها رد شود یعنی خطاها با

  ].10[شود واتسون استفاده می -منظور بررسی این کار از آماره دوربین به. رگرسیون وجود ندارد
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 دهنده نشان کهاست  662/0 برابر همبستگی ضریب مقدار ،جدول ایناز  آمده دست به نتایجطبق 
 توان می 99/0اطمینان  با بنابراین ،است 01/0 سطح در مذکور متغیر دو بین رابطه مثبت و معنادار

 آنها سازمان در موجود سازمانی فرهنگ به وابسته کارکنان پژوهشگاه در سازمانی کارآفرینی ؛گفت
درصد تغییرات متغیر  8/43دهنده این است که  ب تعیین، نشانمربوط به ضری 438/0و مقدار  است

واتسون  - که آماره دوربین از آنجا . شود تبیین میوابسته کارآفرینی سازمانی توسط فرهنگ سازمانی 
توان از  شود و می م وجود همبستگی بین خطاها رد نمیقرار دارد، فرض عد 5/2تا  5/1در فاصله 

  .رگرسیون استفاده کرد
  سازمانی کارآفرینی و فرهنگ سازمانی بین رابطه بررسی براي ساده رگرسیون -4 جدول

  داريسطح معنا  واتسون - دوربین  شده ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  متغیر
فرهنگ 
  سازمانی

662/0  438/0  414/0  98/1  000/0  

 لفه فرهنگی سه مؤپیدا است آماره آزمون ضریب رگرسیون  5شماره گونه که از جدول  همان
سطح است که این درصد  5کمتر از ) ساالر، فرهنگ مبتنی بر بازار فرهنگ گروهی، فرهنگ ویژه(

بر متغیر وابسته تأثیرگذار  ها مؤلفهتوان نتیجه گرفت که این  بنابراین می. دهد را نشان میداري  معنی
اي خطی بین این  یگر رابطهارتی دعب به. از معادله رگرسیون خارج نمودرا   ها و نباید آنباشند 

  .وجود دارد )کارآفرینی سازمانی (متغیرهاي فرهنگ سازمانی با متغیر وابسته 

  ب رگرسیون و مقدار ثابتیضرا تأثیر - 5 جدول

  متغیر
ضریب 
  رگرسیون

ضریب استاندارد شده 
  )بتا(

آماره 
  آزمون

سطح 
  معناداري

  نتایج فرضیات

  رد عدم :اصلیفرضیه   000/0  404/9  -  059/2  ضریب ثابت
  رد عدم: 1فرضیه  001/0  998/4  210/0  558/3  فرهنگ گروهی

 رد عدم:  2فرضیه  000/0  365/5 302/0  058/4  ساالر فرهنگ ویژه

 رد عدم:  3فرضیه  013/0  095/4 164/0  361/3  فرهنگ مبتنی بر بازار

 رد:  4فرضیه  064/0  071/3 089/0  203/1  مراتبی فرهنگ سلسله
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صورت زیر استخراج  توان معادله رگرسیون را به می 5هاي نمایش داده شده در جدول  یافتهبا توجه به 
  ؛نمود

y= 059/2 + 21/0 X1+ 30/0 X2+ 16/0 X3 

ساالر و مبتنی  گروهی، ویژهفرهنگ  ترتیب میزان ها به Xکارکنان و  سازمانی کارآفرینی Yکه در آن 
درصد  5بیش از  مراتبی لفه فرهنگ سلسلهداري مؤ نیسطح معکه از آنجایی . باشد میبر بازار 

از طرفی، مقادیر . شود براین از معادله رگرسیون خارج میلفه معنادار نبوده و بناباشد، این مؤ می
دهنده وجود شدت رابطه علی معلولی بیشتري بین دو متغیر فرهنگ  نشان »بتا« دست آمده به

 .باشد میساالر و کارآفرینی سازمانی  ویژه

  پیشنهاد و گیري نتیجه - 6
از طریق . گذارد می جا به سازمان در کارآفرینی بر متفاوتی تأثیرات هاي متفاوت سازمانی، فرهنگ

و نهایتاً  گذاشتهثیر زیادي بر کارآفرینی سازمانی توان تأ فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان میشناخت 
 خود پرورش اعضاي بین در را فرهنگی ،ها سازمان است الزم لذا. کمک شایانی نمود ،به رشد سازمان

 افراد در تمایالت کارآفرینانه و ها گرایش براي را زمینه و بوده نوآوري و خالقیت مولد که دهند
 و سازمانی فرهنگ بین مجموع در که است آن از حاکی پژوهش این هاي یافته .آورد وجود به

 سازمانی، فرهنگ بهبود با دیگر عبارت به. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه کارآفرینی سازمانی
        سازمانی فرهنگ ابعاد بین ارتباط ،این بر  عالوه. یافت خواهد افزایش کارآفرینی سازمانی

پژوهشگاه  در سازمانی و کارآفرینی) ساالر، فرهنگ مبتنی بر بازار ، فرهنگ ویژهفرهنگ گروهی(
 یک افراد در کارآفرینانه ایجاد گرایش براي نتیجه در .است معنادار و صنعت نفت رابطه مثبت

 با افراد هنجارهاي و ها ارزش هماهنگی جهت در و کرد تمرکز سازمان آن فرهنگ روي باید سازمان
 ،)1389(نتایج این تحقیق با تحقیق قهرمانی و همکاران. برداشت قدم سازمان هاي ارزش و هنجارها
آفرینی بین فرهنگ و کار کنند می بیان که )1381( حسینی سیدو همچنین ) 2011(ونگ  و آلتیناي

و کارآفرینی  با توجه به رابطه مثبت میان فرهنگ گروهی .باشد می سو هم ،ارتباط معنادار وجود دارد
شود در جهت توسعه اعتماد در میان کارکنان اقدام گردد، در ایجاد و توسعه  سازمانی پیشنهاد می

تعهد  هاي کاري تسهیل شود، تعامل میان تیم ریزي شود، برنامه کارکنانها و جلب مشارکت  گروه
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و به سخنان آنها  حامی و پشتیبان کارکنان بوده ،رهبران و مدیران صادق اعضاء به سازمان ارتقا یابد،
ساالر  ارتباط معنادار میان فرهنگ ویژه با توجه به وجوددرخصوص فرضیه فرعی دوم  .گوش فرا دهند

پذیري در سازمان مورد تأکید قرار گیرد، فضاي باز  انعطاف که گردد انی پیشنهاد میینی سازمو کارآفر
د، کارکنان براي نکار گرفته شو شکن به آفریننده و سنت، مدیران و کارکنان گیري ایجاد شود تصمیم

 سوم نیز  در خصوص فرضیه. بزرگ آماده شوند هاي نو ترغیب شوند و براي تغییرات آفریدن اندیشه
سازي میان اهداف اهداف خود به همسو شود که مدیران ضمن روشن نمودن انتظارات و پیشنهاد می

با توجه به اینکه وجود . افراد با اهداف سازمان بپردازند و نقش هر یک از کارکنان را مشخص سازند
پیشنهاد  ،ار نگرفتیید قراتبی و کارآفرینی سازمانی مورد تأارتباط معنادار میان فرهنگ سلسله مر

 پا دست و و خشک مقررات اجراي بر تأکید و مستقیم کنترل گونه هر اعمال االمکان از  شود حتی می
  . و تداوم فرایندهاي موجود نباشد کنند و اصراري بر استمرار پرهیز گیر

شیوه مدیریت و  حمایترابطه تحقیقات آتی به بررسی  شود تا در در نهایت به محققین پیشنهاد می
 کنترل نظام ،سازمانی ساختار نظام پرداخت و پاداش، کاري، استقالل و عمل آزادي رهبري سازمان،

کارآفرینی سازمانی با هاي فردي  ارتباطات و همچنین ویژگی نظام انگیزش، وضعیت نظارت، و
  .بپردازند

  ها نوشت پی - 7
١- Marguerite Hill 
٢- Cameron Kim S. and Robert E. Quinn 
٣- Cameron & Quinn 
٤- Tribal Culture 
٥- Adhocracy 
٦- Market Based Culture 
٧- Hierarchical Culture 
٨- Entreprendre 
٩- Steensma, Marino, and Weaver 
١٠- Altinay and Wang 
١١- Cameron Kim S. and Robert E. Quinn 
١٢- Marguerite Hill 
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