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تاثير فرهنگ بتر کتارآفريني ،مطالعته ميلتر ( )1983در

مقدمه
كارآفريني مفهومي استت بتا اهميتت روزافتزون و

رابطه با تاثير ساختار بر کارآفريني و پتژوهش شتولر و

اكسيري است براي آينده سازمانهايي كه در محيطهاي

همکاران ( )1986در مورد تاثير اقدامات مديريت منابع

پويا و رقابتي عمل متيكننتد .مزيتت رقتابتي و بهبتود

انساني بر کارآفريني اشتاره نمتود (بته نقتل از فتاني و

عملكرد ،صرفاً در كاهش هزينته هتا ،افتزايش كيفيتت

همکاران.)1391 ،

محصول و بهبود خدمات يافت نميشود؛ بلكه بايد در

با توجه به نقش بيبديل فرهنگ براي سازمانها که

ستتازراري ،انعطتتاف پتتذيري ،ستترعت ،فعاليتتتهتتاي

به مثابه شخصيت براي افراد ميباشتد ،و بتا توجته بته

نوآورانه و تمامي جنبههاي كارآفريني نيز جستجو كترد

اهميت ارتقا ظرفيت نتوآوري و فرهنتگ کارآفرينانته،

(موکايا.)133 :2012 ،1

لزوم انجام مطالعات فرهنگي با تمرکز بتر کتارآفريني،

با توجه به رقابت زياد بين شترکتهتا و تغييترات
فزاينده در صنعت و محيط فعاليت سازمانها در ساليان

رامي مهم ،ضروري و مفيد تلقي ميرتردد (کودرينتا،7
.)516 :2008

اخير ،شرکتها نتارزير بته نتوآوري دائتم در راستتاي

امروزه نيز بنگاههاي كارآفريني با هدف بهينهسازي

رقابتت موفقيتت آميتز در بازارهتا هستتند (هوستي 2و

فرآينتتد نتتوآوري و در نهايتتت بهبتتود توليتتد از ريتتق

همکاران .)314 :2005 ،الزم به ذکر استت کته عنصتر

بكارريري مناسب ساير منابع توليد نظير كار ،سترمايه،

کليدي براي افزايش توان رقابت پذيري و کسب مزيت

زمين و  ...نقش متوثري را ايفتا متينماينتد؛ ايتن نتوع

رقابتي ،کارآفريني مي باشد که به عنوان فعاليتت هتايي

بنگاهها نيز ويژريهاي عمدهاي وون توستعه فنتاوري،

تعريف مي شود که ستازمان هتا بتراي ارتقتا ريست

ريسكپذيري و همچنين پيشرو بودن نستبت بته رقبتا

پتذيري ،نتوآوري در محصتتوالت و پاستخ فعاالنته بتته

روبهرو هستند و از اين منظر ميتوان پژوهشگاه صنعت

نيروهاي محيطي انجام مي دهنتد .کتارآفريني مستتلزم

نفت را به عنوان يك بنگاه كارآفرين معرفي نمود.

ايجاد فرهنگ نوآورانه در حوزه کسب و کار و افزايش

توجتته بتته ارزشهتتاي محتتوري و فضتتاي ختتا

ظرفيت نوآوري شرکتهتا استت (کاستتروريوواني 3و

ستازماني در پژوهشتتگاه ،همچنتين انجتتام مطالعتتات و

همکاران.)37 :2011 ،

پژوهشهاي فرهنگي ميتوانتد زمينته ستاز شتکوفائي

در حتوزه ادبيتات کتارآفريني ،دو رونتد اصتتلي در

استعدادها و افزايش ظرفيت نوآوري آن سازمان رتردد

پژوهشها قابل مشتاهده استت .رونتد اول ،پيامتدهاي

(وانگ و شنگوانگ .)948 :2008 ،8هدف اين مطالعه،

فرايند کارآفريني را مورد بررسي قرار مي دهد .در ايتن

تجزيه و تحليل و تبيتين اثترات مولفتههتاي رونتارون

حوزه ،مطالعتات تجربتي مؤيتد آن استت کته وگونته

فرهنگي مدل دنيسون بر ارتقا کارآفريني و عملكرد در

فعاليت هاي کارآفريني متي توانتد عملکترد شترکت را

پژوهشگاه صنعت نفت ميباشد .از رف ديگر ،تالش

بهبود بخشد (کوراتکو 4و همکاران .)63 :2001 ،رونتد

ميشود با بررسي ادبيات کارآفريني ،فرهنگ ،عملكرد و

بتروز

فصل مشترک پژوهشهاي اين سه ستازه ،زمينته بتراي

کارآفريني در شرکتها ميشتود (کاتوريتا و جوشتي،5

بهبود درک فعلي و جهت ريتري پژوهشتي در آينتده

 .)132 :2007در اين حوزه ميتتوان بته پتژوهشهتاي

فراهم آيد.

دوم به عوامل و شرايطي مرتبط است که باعت

کوين و اسليون )1989( 6در زمينه تأثير محيط بيرونتي
شرکت بر کارآفريني ،پژوهش زاهرا ( )1991در متورد
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انستتتجام و ستتتازراري در درون و بيت ترون ستتتازمان

كارآفريني

17

ارائه تعريفي دقيق از کارآفريني دشوار استت ،زيترا

(اسچرمرهورن و همکتاران ،)2005 ،توجته بته ايتن

اين مفهوم از رشتههاي دانشگاهي مختلف بتا ديتدراه-

مفهوم از ي

قرن پيش آغاز شتده استت ،امتا مطالعته

هاي متنوع اقتباس شده است .کارآفريني ميتوانتد بته-

مدون و نظام مند درباره فرهنگ به دهتههتاي  1960و

عنتتوان «فراينتتد ارزش آفرينتتي از ريتتق رتتردآوري

 1970بر مي رردد .در رابطته مطالعتاتي کته در زمينته

مجموعه منحصر بهفتردي از منتابع در راستتاي بهتره-

فرهنگ انجام شده است ،مي توان متوارد مهمتي نظيتر
18

برداري از فرصتتهتا» تعريتف شتود (استيونستون 9و

مطالعه هافستد ( ،)1980فرهنگ ستازماني رلتو

همکاران .)21 :1989 ،اين فرايند مشتمل بر مجموعهاي

مدل فرهنگي شاين ( )1985اشاره نمتود کته زمينته را

از فعاليتهتاي ضتروري بتراي شناستايي فرصتتهتا،

براي بسط مفاهيم و درک بهتر از مقوله فرهنگ فتراهم

توسعه مفهوم کسب و کار و دستتيابي بته منتابع متورد

آوردند .در مطالعات فوق و ستاير مطالعتات در زمينته

نياز ،پيادهسازي مفهوم و سپس مديريت و نتيجهريتري

فرهنگ ،تعاريف متفاوتي از فرهنگ اشاره شده استت.

از سرمايه رذاريها ميباشد ،شخصي که اين مجموعته

اما به تور کلتي ،فرهنتگ بوستيله دانشتمندان علتوم

از فعاليتها را انجام دهد ،کتارآفرين ناميتده متيشتود

اجتماعي بتراي اشتاره بته مجموعتهاي از پارامترهتاي

(موريس و جونز.)873 :1993 ،10

جمعي ،که به نحو معناداري ي

سازه مفهومي کارآفريني شامل سه جز متيباشتد:
نوآوري ،11ريس پذيري 12و بتيشفعتالي در رقابتت

13

،و

رروه را از رروههتاي

ديگر متمايز ميکند ،استفاده ميشود که ايتن استتنبا،،
متمرکز بر تسهيمپذيري شاخصهاي فرهنگي در ميتان

(کويين و اسليون .)75 :1989 ،نوآوري عبارت است از

اعضاي جمع است .بدين ترتيب ميتوان فرهنگ را به-

جستجوي راهحلهاي خالقانه ،بديع و منحصر به فترد

عنوان اعتقادات ،ارزشها ،قوانين ،هنجارهتا ،نمادهتا و

براي مسائل و نيازها .اين راهحلها ميتواند فرايندها و

سنتهاي رروهي مشترکي از افراد تعريف نمود (فتاني

فناوري هاي جديد ،محصتوالت و يتا ختدمات جديتد

و همکاران.)1391 ،

باشد .ريس پذيري ،تمايل افراد جهت تخصيص دادن

همراستا با انجام مطالعات فوق و ديگتر مطالعتات،

منابع به فرصت هايي است که در آنهتا شتانس منطقتي

يکي از رستردهترين پژوهشها در زمينه فرهنگ توسط

براي شکست يا پيروزي وجتود دارد .ايتن ريست هتا

دنيسون )2000( 19انجام شد .با توجه به جامعيت ايتن

معموال قابل متديريت و قابتل محاستبه هستتند .بتيش

مدل و تاکيد بر ابعاد فرهنگي مختلف ،همچنين جامعه

فعالي در رقابت ،با انجام اقدامات ضروري براي محقق

آماري رسترده ،اين مطالعه با استقبال زيادي از جانتب

ساختن ايدههاي کارآفرينانه سروکار دارد .اين سه بعتد

محافل آکادمي

مواجه شد .مدلي كه در ايتن پتژوهش

به ايجاد شرکت هاي جديد يا کارآفريني منتج ميشتود

بهمنظور بررسي فرهنگ سازماني استتفاده شتده استت

(روته و رينسبرگ.)6 :1990 ،14

مدل دنيسون ميباشد كه در ستال  2000مطتر شتده
است.

فرهنگ

دانيل دنيسون پتژوهشهتايي را در زمينته فرهنتگ

عليرغم اهميت فرهنگ به عنوان مکانيزم کنترلي و

سازمان و تغييتر در ستازمان انجتام داده استت .وي در

عاملي تاثيررذار بتر رفتارهتا و نگترشهتاي فتردي و

مدل خود ابعاد فرهنگ سازماني را براي سازمان هتا در

عملکرد سازمان (فالين و وتاتمن ،)2001 ،15تستهيل-
کننده تعهد رروهي (کينيکي و کريتنر )2007 ،16و عامل

وهتتار محتتور اصتتلي شتتامل درريتتر شتتدن در كتتار،
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سازراري ،انطباق پذيري و ماموريت در نظر مي ريترد

سددازگاري :23ستتازراري عبارتستتت از ارزشهتتا و

كه هر يك از اين ابعاد با سه شاخص اندازهريري مي-

سيستمهايي كه مبنتاي يتك فرهنتگ قتوي را تشتكيل

شوند (دنيسون و همکاران.)2000 ،

ميدهند .سازمانهاي يكپاروه به سبب برختورداري از

درگير كار شددن :20فرهنتگ ستازماني كته داراي

يك فرهنگ با ثبات ،هماهنگ و منسجم ررايش بااليي

ويژري «دررير شدن در كار» باشد ،بطور قوي درريري

به اثربخشي دارند .در اين نوع سازمانها ،رفتتار اعضتا

و مشاركت كاركنان را در فعاليتهاي مختلف ستازمان

ريشتته در مجموعتته اي از ارزشهتتاي بنيتتادي دارد و

مورد تشويق قرار ميدهد و حس مالكيت و مستئوليت

كاركنان داراي مهارت بااليي بتراي رستيدن بته توافتق

را در آنها بوجود ميآورد .حس مالكيت موجب ايجاد

حتي روي مستائل پيچيتده (حتتي زمتاني كته ديتدراه

تعهد بيشتري به سازمان شده و قابليتهاي استتقالل را

مخالف يكديگر را دارند) هستند .سازمان هايي با ونين

در كاركنان افزايش ميدهد .ويژرتي «درريتر شتدن در

ويژري هايي ،داراي فرهنگ قوي و متمايزند و به ور

كار» با سه شاخص توانمندسازي ،تيم سازي و توستعه

كافي بر رفتار كاركنان نفوذ دارند .اين ويژرتي بتا سته

قابليت ها اندازهريري مي شود .سازمان هاي اثر بختش

شتتاخص همتتاهنگي و انستتجام ،توافتتق و ارزشهتتاي

افرادشان را توانمند ميسازند ،سازمان را بر محور تيم-

بنيادين اندازه ريري مي شتود (ريليپستي و همکتاران،

هاي كاري تشكيل ميدهند و قابليتهاي منابع انستاني

..)2008

را در همه سطو توسعه ميدهند .افراد در همه سطو

ماموريت :24اين ويژري با سه شتاخص رترايش و

احساس ميكنند كه در تصميمريري نقش دارند و كتار

جهت ريري استراتژيك ،اهداف و مقاصد و وشم انداز

آنها مستقيماً با اهداف سازمان پيوند دارد (ريليپسي 21و

اندازهريري ميشوند .شايد بتوان رفت مهمترين ويژري

همکاران.)2008 ،

فرهنتتگ ستتازماني رستتالت و ماموريتتت آن استتت.

انطباقپدييري :22انطبتاقپتذيري عبتارت استت از

سازمانهايي كه نميدانند به كجا متي رونتد ،وضتعيت

توجه به الزامات محيط كاري در فعاليتها .سازمانهاي

موجودشان ويستت ،معمتوالً بته بتيراهته متيرونتد.

سازرار دربرريرنده سيستتمي از هنجارهتا و اعتقتاداتي

سازمانهاي موفق درك روشني از اهداف و جهت خود

هستند كته قابليتت دريافتت ،تفستير و اعمتال عاليتم

دارنتتد ،بتته تتوري كتته اهتتداف ستتازماني و اهتتداف

محيطي را در تغييرات رفتتاري درون ستازمان افتزايش

استراتژيك را تعريف كرده و وشم انداز سازمان را بته

ميدهد و شانس بقا  ،رشتد و توستعه ستازمان را بتاال

روشني ترسيم مي كننتد .ستازمانهتايي كته مجبورنتد

ميبرد .اين ويژري با سه شاخص ايجاد تغيير ،مشتري-

ماموريت اصليشان را به تور متداوم تغييتر دهنتد پتر

ررايتتي و يتتادريري ستتازماني انتتدازهريتتري متتيشتتود

دردسرترين سازمانها هستند .وقتي يك سازمان مجبور

(ريليپسي و همکاران .)2008 ،سازمانهاي سازرار بته

است رسالت خود را تغيير دهتد ،تغييتر در استتراتژي،

وسيله مشتريان هدايت ميشوند ،ريسك پذير هستتند،

ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامي است .در اين وضتعيت

از اشتباه خود پند ميريرند و ظرفيتت و تجربته ايجتاد

رهبر قوي وشم انداز سازمان را مشتخص متي كنتد و

تغيير را دارنتد .آنهتا بته تور مستتمر در حتال بهبتود

يك فرهنگ را خلق متي كنتد كته ايتن وشتمانتداز را

توانتايي ستتازمان در جهتت ،ارزش قائتتل شتدن بتتراي

پشتيباني مي كند (دنيسون و همکارن.)2007 ،

مشتريان هستند .اين سازمان ها معموالً رشتد فتروش و
افزايش در سهم بازار را تجربه مي كنند.
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رابطه بين فرهنگ ،كارآفريني و عملكرد در سازمانهاي پژوهش فناوري…

قابليتها و بهرهبرداري اثربخش و كارا از اين فرصت-

فرهنگ و كارآفريني
در با

اهميت فرهنگ ،استداللهاي زيتادي ارائته

ها و قابليتها هستند .كارآفريني در سازمانها همتواره

شده است .شناسايي فرهنگ سازماني به مديران كمتك

به همراه تغييرات مستمر و بنيتادين در راستتاي ارتقتا

مي كند تا با آراهي و ديد كاملتري نستبت بته فضتاي

كيفيت ،كاهش ضتايعات ،كتاهش دوبتاره كتاريهتا و

حاكم بر سازمان ،از نقتا ،قتوت آن استتفاده نمتوده و

كاهش بهاي قيمت تمام شتده و سترعت بخشتيدن بته

براي نقا ،ضعف ،تدابير و اقدامات الزم را پيش بينتي

فعاليتها و ورخته هتاي توليتد و ارتقتا اثربخشتي و

نماينتتتد (زنتتتگ 25و همکتتتاران2010 ،؛ کتتتاترين 26و

عملكرد سازمان بوده است.

همکاران .)2007 ،با توجه به اينکه فرهنتگ متيتوانتد

مطالعهاي كته توستط هيستري 29و آنتونستينيك

30

شبکهاي از هنجارها ،اعتقادات و ارزشهاي مشترک را

( )2000روي متتدلستتازي كتتارآفريني ستتازمانهتتا در

در ستتازمان شتتکل دهتتد ،انتظتتار م تي رود کتته برخ تي

اقتصادهاي در حال رذار با مقايسه اسلووني و ايتاالت

شاخصهاي فرهنگي تسهيل رر کارآفريني بوده و يا از

متحده نشان داد کته رابطته اي مثبتت بتين کتارآفريني

تسريع آن ممانعت به عمل آورند .فرهنگ سازماني مي

سازماني و عملکرد سازمان در زمينه رشد و سودآوري

توانتتد ستتطو کتتارآفريني و نتتوآوري را از ريتتق

وجتتود دارد .وجتتود ايتتن رابطتته در مطالعتته زاهتترا 31و

فرايندهاي جامعهپذيري (که بر رفتار افراد موثر استت)

همكاران ( )2000نيز به دست آمد .نتايج ايتن تحقيتق

و ساختارها ،خط مشتيهتا و رويته هتايي کته بوستيله

نشان ميدهد كارآفريني نتتايج مثبتتي در زمينته درآمتد

اعتقادات و ارزشهاي اساسي سازمان شکل ررفتهانتد،

خالص ،بازرشت سرمايه و رشد فروش و درآمد عايتد

تحت تاثير قرار دهد (مارتين و تتربلن .)64 :2003 ،27

سازمان خواهد نمود.

فرهنگ سازماني متيتوانتد قابليتت کارکنتان را بتراي

مطالعات بيشتتر توستط ميلتر و فريتزن،)1982( 32

پذيرش والش ها افزايش دهد (لسکووار -استکاپن،28

نشان داد که نرخ رشد در فتروش بتراي شترکتهتاي

.)385 :2006

کارآفرين به ور قابل توجهي بتاالتر از نترخ رشتد در

مطالعات انجام شده نشان ميدهند كه فردررايتي و

فروش شرکتهاي محافظه کار بود ،اين امر نشاندهنده

جمع ررايي بر كارآفريني تاثير ميرذارند و ليكن عمدتاً

وجود رابطه مثبت ميان کارآفريني سازماني و عملکترد

مشخص نيست كه اين ابعاد فرهنگي وگونه و در وته

شرکتهتا متي باشتد .زاهترا و همکتاران ( )1999بته

جهتي رفتارهاي كارآفريني را تحت تاثير قرار متيدهنتد

اهمي تت ي تادريري و ايجتتاد دانتتش بتته عنتتوان نتتتايج

(کريمي و همکاران .)110:1391،از نتايج شايان توجته

فعاليتهاي کارآفرينانه که باع

ايجاد مزيت رقابتي و

تحقيق کريمي و همکاران ( )1391آن بود كه فردررايي

مبنايي براي عملکرد برتر سازمان مي شوند تاکيد متي-

و جمتع ررايتي بته تور معنتاداري قصتد كتارآفريني

نماي ند .البته عملکرد ستازمان نته تنهتا عملکترد متالي

دانشجويان را تحت تاثير قرار نمي دهند.

سازمان را شامل مي شود؛ بلکه ابعاد غير مالي از قبيتل
رضايت مشتري و رضايت شغلي کارکنان را نيز شتامل
مي شود (موکايا.)2012 ،

كارآفريني و عملکرد
سازمان هاي مختلتف بته شتكلي فزاينتده در پتي

تعداد محدودي پژوهش داخلي نيتز در ايتن زمينته

استفاده از كارآفريني بهعنوان دريچهاي به ستوي بهتره

انجام شده است .جدول شماره  1خالصتهاي از نتتايج

برداري از مزاياي رقابتي ماندرار ،كشف فرصتتهتا و

تحقيقات مرتبط را نشان ميدهد.
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جدول : 1نتايج پيشينه تحقيق
محققان

موضوع

شاردري و همکاران
()1394

بررس تي رابطتته کتتارآفريني ستتازماني و عملکتترد بين کارآفريني سازماني با عملکرد تجاري رابطته مثبتت و معنتي
سازماني

مبيني دهكردي و

نتايج
داري وجود دارد.

تتأثير فرهنتگ ستازماني بتر رترايش كارآفرينانته فرهنگ سازماني روي ررايش كارآفرينانه افراد سازمان تأثير مثبت

همکاران ()1391

سازمان

فاني و همکاران

ارتقاي كارآفريني؛ تحليلي بر نقش شاخص هتاي رابطه مثبتي بين ابعاد جمع ررايي درون رروهي ،قا عيت ،آينتده

()1391

و معناداري دارد.

مدل فرهنگي رلو

قاسميه و عبدالهي
()1391

ررايي ،عملکرد ررايي و نوع دوستي با کارآفريني وجود دارد.

تببين رابطه اقدامات كارآفرينانه شركتي بر عملكرد
سازماني

شرکت پتروشيمي تبريز

کريمي و همکاران
()1390

ايماني پور و زيوردار
()1387

پيشگامي و رقابت تهاجمي با عملکترد تجتاري رابطته مثبتت و
معنيداري وجود دارد.
دانشجويان را تحت تاثير قرار نمي دهند.

بررسي رابطته بتين فرهنتگ ستارماني و عملکترد فرهنگ سازماني و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معني داري بتا
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال
بررستي رابطته رترايش بته کتارآفريني شتترکتي و
عملکرد (مطالعه موردي :نماينتدريهتاي فتروش
شرکت سهامي بيمه ايران در شهر تهران)

الجيمي()1386

بين مؤلفههاي کارآفريني سازماني شامل نوآوري ،ريس پتذيري،

بررسي تاثير عوامل محيطي و فرهنگتي بتر قصتد فردررايي و جمع ررايتي بته تور معنتاداري قصتد كتارآفريني
كارآفرينانه دانشجويان كشاورزي

خردمند و ناظم ()1389

پذيري و رضايت مندي كاركنتان همبستتگي مثبتت و معنتاداري
وجود دارد.

ابراهيم پور و همکاران بررسي رابطه کارآفريني سازماني و عملکرد تجاري
()1390

بين تمامي شاخص هاي کتارآفريني و عملکترد بته جتز ريستك

هم دارند.
ررايش به کارآفريني شرکتي داراي همبستگي مثبت و معناداري با
عملکرد است.

بررسي تاثير اعمال كارآفريني بر عملكرد ستازماني كارآفريني در تمامي ابعاد ،به جز بهره ريري از فرصت با عملكرد
سازماني و مزيت رقابتي رابطه معنا داري دارد.

و مزيت رقايتي

فرهنگ رروهي تأثير معناداري روي ررايش کارآفرينانه نتدارد و
انگلن  33و همکاران
()2013

تتأثير فرهنتتگ ستتازماني بتر رتترايش کارآفرينانتته :فرهنگ ادهوکراسي اثر مثبت معنتاداري بتر رترايش کارآفرينانته
مقايسه بين آلمان و تايلند

دارد .همچنين فرهنگ سلسله مراتبي و فرهنگ بتازار اثتر منفتي
معناداري روي ررايش کارآفرينانه دارند.

موکايا ()2012
نارانجو  34و همکاران
()2011
مورنو  35و همکاران
()2011
آلتيني و وانگ

سود آوري تجربه مي كنند.

رويكردها و پيامدها
نوآوري يا تقليد؟ نقشي از فرهنگ سازماني

36

مولر و تامسون ()2000

فرهنگ سازماني به ور واضح راهبرد نوآوري را تعيين مي كند.

فعاليت سرمايي انساني و فرهنگ كارآفرينانه در فرهنگ كارآفرينانه به عنوان متغير تعديل كننده بر نوآوري افراد
نوآوري

()2011

20

كارآفريني شركتي و عملكرد سازماني؛ ديدراه هتا ،شركتهاي با كارافريني باال ،عملكرد بهتتري را در قالتب رشتد و

اثر مي رذارد.

اثرات ويژريهاي فرهنگي اجتمتاعي بتر رترايش ويژريهاي فرهنگي -اجتمتاعي از قبيتل آمتوزش و تجربته بتر
هاي كارآفرينانه افراد در شركتهاي كووك

مطالعهاي براي بررسي کارآفريني شرکتي :بررستي
تأثير فرهنگ سازماني

ررايش كارآفرينانه اثر مثبتي دارند.
رابطه مهتم و معنتاداري بتين کتارآفريني و فرهنتگ موجتود در
سازمانها وجود دارد و فرهنگ ي
بر ميزان کارآفريني دارد.
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تشکل و سازمان تأثير عميقي

رابطه بين فرهنگ ،كارآفريني و عملكرد در سازمانهاي پژوهش فناوري…

با توجه به مطالعه پژوهشهاي پيشين ،فرضيه هتاي

کرونباخ مقياس فرهنگ با  60سئوال0/76 ،؛ ضريب آلفاي

پژوهش به شر زير تدوين شد:

کرونباخ مقياس كارآفريني سازماني با  12ستئوال  0/78و

فرضيه :1بين فرهنگ سازماني و كارآفريني رابطه مثبت

همچن تين ،ضتتريب آلفتتاي کرونبتتاخ پرسشتتنامه عملکتترد

و معناداري وجود دارد.
فرضتتيه :2بتتين كتتارآفريني و عملكتترد رابطتته مثبتتت و
معناداري وجود دارد.
فرضيه :3بين فرهنگ سازماني و عملكرد رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد.
فرضيه :4كارآفريني در رابطه بتين فرهنتگ و عملكترد
نقش ميانجي دارد.

سازماني  0/72بوده است .ضتمن ايتن کته ميتزان پايتايي
متغيرهاي پژوهش و هر ي
اعتبار سئوالهاي انتخا

از ابعاد آنها نشاندهنده قابليت
شتده استت .همچنتين ،جهتت

آزمون روايي سؤاالت ابتتدا از اعتبتار محتتوا و اعتبتار
صوري استفاده شتد .بتراي ستنجش اعتبتار محتتوايي
پرسشنامه از نظرات متخصصان ،استاتيد و کارشناستان
خبره و بتراي ستنجش اعتبتار صتوري نيتز از نظترات
کارشناسان خبره صنعت و جامعه آماري استتفاده شتد.
در اين مرحله با انجام مصاحبههاي مختلتف و کستب

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از حي

هدف ،کاربردي و از حي

نظرات افراد ياد شده ،اصالحات الزم بتهعمتل آمتده و

نحتتوه رتتردآوري دادههتتا از نتتوع تحقيقتتات توصتتيفي

بدين ترتيب ا مينان حاصل ررديد که پرسشنامه همان

(غيرآزمايشي) و از شاخه همبستگي به شمار متي رود.

خصيصه مورد نظر محققين را ميسنجد.

براي رتردآوري ا العتات از مطالعتات کتابخانتهاي و
پرسشنامه استفاده شده است.

جهتتت ستتنجش اعتبتتار ستتازه از تحليتتل عتتاملي
استفاده شد .تحليل عاملي ،ي

38

فن آماري است کته در

جامعه آماري شتامل كارکنتان دانشتي 37شتاغل در

حوزه هايي که در آنها از پرسشتنامه و آزمتون استتفاده

پژوهشگاه صنعت نفت بوده است که تعداد آنان حدود

ميشتود و متغيرهتا از نتوع مکنتون متيباشتد ،الزم و

 390نفر ميباشد .نمونهريري به روش تصتادفي ستاده

ضروري ميباشد .در اين پژوهش با استفاده از تکنيت
39

صورت ررفته است .حجتم نمونته آمتاري بتر استاس

تحليل عاملي اکتشافي مرتبه اول

جدول مورران حدود  180نفر برآورد شده استت .بتر

تحليل مولفه اصتلي بتا وترخش واريمتاکس  ،عوامتل

اساس تجربيات محققتين  25درصتد بيشتتر از حجتم

ابتدايي اين متغيرها استخرا ررديد.

نمونه پرسشنامه پخش شده استت تتا در نهايتت 210
پرسشنامه کامل بدست آمده است.

و روش استتخرا

در متدل دنيستون ،در مجمتوع  60ستئوال بتراي
سنجش فرهنتگ راحتي ررديتده استت کته در ايتن

ابزار اصلي رردآوري دادهها پرسشنامه بوده استت.

پژوهش پس از آزمون مقدماتي و به جهت عدم اعتبار و

در اين تحقيق براي راحي پرسشنامه فرهنگ و ابعاد آن از

بار عاملي پائين برخي از ستئواالت ،تعتداد  48ستئوال

مقيتتاس دنيستتون و همکتتاران ()2000؛ بتتراي ستتنجش

بتراي  4بعتد فرهنتگ انتختا

شتده استت .در متورد

كتتارآفريني ستتازماني از پرسشتتنامه كتتوين و استتلوين

پرسشنامه كارآفريني سازماني ،تحليل عاملي با حذف 5

( )1990و براي سنجش عملکترد ستازماني پرسشتنامه

سوال كه بتار عتاملي پتاييني داشتتند ،جمعتاً  3عامتل

محقق ساخته استفاده شده است.

ريسكپذيري (با  5سوال) ،بيشفعالي (بتا  3ستوال) و

بهمنظور تعيين پايايي پرسشنامهها ،تعداد  30پرسشنامه

نوآوري (با  4سوال) را استخرا نمتود .ضتمناً ايتن 3

در جامعه آماري توزيع و رردآوري شتد .ضتريب آلفتاي

عامل در حدود  75درصد واريانس كارآفريني را تبيتين
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متيکنتتد کته در واقتتع ايتن درصتتد ،روايتي ستتئواالت

نشاندهنده معناداري همبستگي ميتان متغيتر مستتقل و

كارآفريني را نشان ميدهد .نهايتتاً پرسشتنامهاي بتا 64

متغيرهاي وابسته و ابعاد آنها با يکديگر ميباشد.

سؤال (با احتسا

 4سوال جهت سنجش عملکرد) بتر

اساس يف پنج رزينهاي ليکرت از  1بهمعناي "بستيار

جدول  :2ضرايب همبستگي اسپيرمن متغيرهاي تحقيق
فرهنگ

مخالفم" تا  5به معناي "بسيار متوافقم" تنظتيم شتد .در
نهايت براي تحليل دادهها از نرمافزارهاي آماري SPSS

و مدلسازي معادالت ساختاري با کم

نرمافزار ليزرل

(نسخه  )8/54و آزمونهاي همبستگي ،تحليل عاملي و
اعداد معناداري استفاده شده است.

فرهنگ

كارآفريني

1
*

کارآفريني

0/468

1

عملکرد

**0/399

*0/496

1

*رابطه در سطح  0.01معنادار است.
** رابطه در سطح  0.05معنادار است.

يافتههاي پژوهش
از ميان  210نفر %43 ،زير  30سال %30 ،بين  30تا
 39سال %15 ،بين  40تتا  49ستال ،و  %12بتاالي 50
ستال ستن داشتتند % 16 .داراي متدرک دكتتتري%50 ،
داراي متتدرک کارشناستتي ارشتتد %34 ،داراي متتدرک
کارشناسي بودند % 61 .مرد و  % 39زن بودند.
قبل از بررسي فرضيهها ،براي شناخت بيشتر ارتبا،
بين متغيرهاي تحقيق ،همبستگي آنها محاستبه شتد .در
اين راستا ،به دليل کيفتي بتودن متغيرهتاي پتژوهش از
آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است که نتتايج
آن در جدول ( )2منعکس ررديده است .ايتن ضترايب

بهمنظور سنجش رابطه علي كه در فرضتيههتا ذكتر
شده بودند ،از مدلسازي معتادالت ستاختاري استتفاده
متيشتود .الزم بته ذكتر استت كته بتراي اينكته متتدل
ساختاري يا همان نمودار مسير ،تأييد شتود ،اوالً بايتد
شاخصهاي آن برازش مناسبي داشته باشند و ثانياً بايد
مقادير  t-valueو ضترايب استتاندارد معنتيدار باشتند.
اررمقدار   2كتم ،نستبت   2بته درجته آزادي ()df
كووكتر از  RMSEA ، 3كووكتر از  0.1و نيز  GFIو
 AGFIبزررتر از  % 90باشند ،ميتوان نتيجه ررفت كه
مدل ،برازش قابل قبولي دارد ( كالنتري.)219 :1387 ،
مقادير  tنيز ارر از  2بزررتر يا از  -2كتووكتر باشتند،
در سطح ا مينان  % 99معنيدار خواهند بود.

نمودار  :1مدلسازي معادالت ساختاري(ضرايب استاندارد شده)
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نمودار  :2مدلسازي معادالت ساختاري (معني داري)
همان ور كه در نمودار شماره  1و  2مشاهده مي-

تأييد ميشود .در جدول شماره  3نتايج بدست آمده از
مدلسازي معادالت ساختاري بيان شده است.

شود ،اعتبار و برازندري مناسب مدلها تأييد متيشتود،
ورا كه مقدار  RMSEAكمتر از  0/08و نسبت كاي دو
به درجه آزادي در مدل کم تر از  3بوده و نيتز مقتدار

بحث و نتيجه گيري

 GFIو  AGFIدر متتدل بتتاالي  90درصتتد استتت.

در پژوهش حاضر رابطه بين ابعتاد متدل فرهنگتي

( GFI=0/95و)AGFI= 0/91

دنيسون ،کارآفريني و عملکرد مورد بررسي قرار ررفته

فرهنتتگ بتتا  ،Cultureكتتارآفريني بتتا  Entrepreو

است .با توجه به يافتههاي پژوهش ،فرضيهها تائيد مي-

عملکرد با  Performanceدر نمودار شماره  1و  2نشان

رردد ،بدين معني که تفاوتهاي فرهنگي بر تستهيل و

داده شدهاند.

ارتقا کارآفريني تاثير مثبتي ميرذارد.

همان ور كه نمودار شماره  1و  2نشان ميدهد اثر

با توجه به نتايج بدست آمده از مدلسازي معادالت

فرهنگ بر كارآفريني سازماني معنيدار است (ضتريب

ساختاري (ضريب همبستگي  ،0/468ضريب استاندارد

استاندارد 0.54 ،و عدد معنتاداري 5.47 ،متي باشتد) و

 ،0/54عدد معنتاداري  )5/47متيتوان بيان نمود که در

تاييد ميشود .مقادير  tهمه باالتر از  2بوده و معني دار
است .مقادير  tنشان ميدهد كه همه فرضيات پژوهش
جدول  :3يافته هاي حاصل از مدل معادالت ساختاري در آزمون فرضيه تحقيق
ضريب

( )

استاندارد

عدد معناداري

فرضيه : 1بين فرهنگ و كارآفريني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

0/54

5/47

فرضيه تاييد شده است

فرضيه : 2بين كارآفريني و عملكرد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

0/79

4/97

فرضيه تاييد شده است

فرضيه :3بين فرهنگ و عملكرد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

0/25

2/50

فرضيه تاييد شده است

فرضيه :4كارآفريني در رابطه بين فرهنگ و عملكرد نقش ميانجي دارد.

0/43

3/68

فرضيه تاييد شده است

فرضيه
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سطح ا مينان  %99بين فرهنگ ستازماني و کتارآفريني

کارآفريني سازماني با وهار بعد نوآوري ،ريس پذيري،

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .تاييتد فرضتيه اول

پيشگامي و رقابتت تهتاجمي عتاملي در جهتت بهبتود

مشخص ميكند سازماني كه ديدراه مشتركي نسبت بته

عملکرد مالي شرکتها در کشورهاي در حتال توستعه

اهداف و وشمانداز دارد و براي دستيابي به اين اهداف

است.

جهتريريهتاي راهبتردي روشتن و فراريتري دارد و

با توجه به نتايج بدست آمده از مدلسازي معادالت

حمايت مديريت را هم در جهت حصول اهداف داشته

ساختاري (ضريب همبستگي  ،0/399ضريب استاندارد

باشد ،زمينه را براي بتروز رفتارهتاي منتتج از رترايش

 ،0/25عدد معناداري  )2/50ميتوان بيان نمتود کته در

كارآفرينانه اعضاي سازمان فراهم ميكنتد .نتيجته ايتن

سطح ا مينان  %95بين فرهنتگ ستازماني و عملکترد

فرضيه با نتايج پژوهش عليمرداني و همکاران (،)1394

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .ارتبا ،بين فرهنگ

پيمانيزاده و قاسمعليپور ( ،)1391مبينتي دهكتردي و

سازماني و عملکرد را ميتوان به اين صورت بيان کترد

همکتتتاران ( ،)1391حيتتتدري و همکتتتاران (،)1390

که هر قدر سازراري ،انطباقپذيري ،مشارکت کارکنتان

سپهري و خيا ي ( ،)2013آلتينتي و وانتگ ( )2011و

در کارها بيشتر و مأموريتهاي پژوهشگاه صنعت نفت

ساليماث و کتولن ( )2010هتمختواني دارد .ورنتون و

روشنتر باشد ،احتمال بيشتري وجود دارد که عملکرد

ورتزل بر اين باورند که فرهنگ در توسعه کارآفريني از

کارکنتتان افتتزايش يابتتد و در نتيجتته عملکتترد کلتتي

جايگاه وااليي برخوردار است؛ ورا که فرهنگ تعيتين-

پژوهشگاه صنعت نفت ارتقا مييابد .نتيجه اين فرضيه

کننتتده نگتترشهتتاي افتتراد در جهتتت آغتتاز فعاليتتت

بتتا نتتتايج پتتژوهش خردمنتتد و نتتاظم ( ،)1389ل تين و

کارآفرينانه است.

همکاران ( )2005و فريسکو ( )2005هتمختواني دارد.

با توجه به نتايج بدست آمده از مدلسازي معادالت

فرهنگ مشارکتي بر عملکرد کارکنان تأثير بااليي دارد.

ساختاري (ضريب همبستگي  ،0/496ضريب استاندارد

در جهت همسويي و هماهنگي هتدفهتاي کارکنتان،

 ،0/79عدد معناداري  )4/97ميتوان بيان نمتود کته در

مديران و تصميمريران سازمان با توجه به نقتش متؤثر

سطح ا مينان  %99بتين کتارآفريني و عملکترد رابطته

کارکنان هتر ستازمان در تحقتق اهتداف و بتاال بتردن

مثبت و معناداري وجود دارد .تاييتد فرضتيه دوم مبتين

عملکرد پيشنهاد ميرردد نيروهاي قتادر بته انطبتاق بتا

ايتن واقعيتت استتت کته هتتر قتدر ميتزان رترايش بتته

فرهنگ حاکم بر سازمان جذ

و نگهتداري رردنتد و

کارآفريني در بتين کارکنتان پژوهشتگاه صتنعت نفتت

براي تلفيق اهداف فرد با سازمان آنتان را در تصتميم-

بيشتر باشد و آنان بهستوي مراحتل بتاالتري از يتف

ريتري مشتتارکت داده و بتتراي رستيدن بتته اهتتداف در

رسترده کارآفريني رام متؤثرتري بردارنتد؛ بته شتکلي

وجودشان احساس مسئوليت بهوجود بياورند.

مستقيم ،همجهت و همسو عملکرد آنتان نيتز از منظتر

در فرضيه وهارم نقش ميانجيرتري کتارآفريني در

عملکرد سازماني پژوهشگاه صنعت نفت بهبود مييابد.

بين متغيرهاي فرهنگ سازماني و عملکرد سازمان مورد

نتيجته ايتتن فرضتيه بتتا نتتايج پتتژوهش ابتراهيمپتتور و

برسي قرار ررفته است .با توجه به نتايج بدست آمده از

همکاران ( ،)1390ايمانيپور و زيوردار ( ،)1387موکايا

مدلسازي معادالت ساختاري (ضريب استاندارد ،0/43

( ،)2012آکتان و بولوت ( )2008و شيپرز و همکتاران

عتدد معنتتاداري  )3/68متيتتتوان نقتتش ميتانجيرتتري

( )2008هتتمختتواني دارد .آکتتتان و بولتتوت ( )2008از

کارآفريني در بين متغيرهاي فرهنگ سازماني و عملکرد

 312شرکت فعال در ترکيه به اين نتيجته رستيدند کته

سازمان در سطح ا مينتان  %95را تأييتد نمتود .نتتايج
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پژوهش نشان ميدهد که در پژوهشگاه صتنعت نفتت،

خردمند ،ابراهيم؛ ناظم ،فتا « .)1389( .بررستي رابطته

کارکنان ميل زيتادي بته ريست پتذيري و مواجهته بتا

بين فرهنگ سازماني و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد

موقعيتهاي غيرقابل پيشبيني دارنتد کته همتين امتر،

اسالمي واحد تهران شمال» .فراسوي مديريت ،ستال

زمينه را براي تسهيل و تقويت کارآفريني فتراهم متي-

سوم ،شماره  ،12صص.181-159 .

آورد .همراستتتا بتتا نتيجتته فتتوق ،مطالعتته قهرمتتاني و

زارعي متين ،حسن؛ هماسبي ،رضا و موستوي ،ستيد

همکاران ( )1389نشان داد که ايجاد سازمان کتارآفرين

محمد مهتدي« .)1388( .نقتش مولفتههتاي فرهنتگ

و دستت و

سازماني در اعتماد سازي :بررسي روابتط بتين ابعتاد

پارير ميسر نميشود؛ ورا که ونين فضتايي بتا روحيته

فرهنگي رلو ) و اعتماد» .فصتلنامه علتوم متديريت

از ريق تاکيد بر اجراي مقتررات خشت

علمي در دانشگاهها و مراکز پژوهشي ستازرار نيستت.

ايران ،سال وهارم ،شماره ،15

.176-145

همچنين در پژوهش (زيلبرمن ،)1996 ،40تاکيد زياد بر

شتتاردري ،استتالم؛ ول تي نفس تف عبتتدالعزيز؛ پتتاداش،

قوانين و مقررات به عنوان عامل بازدارنتده کتارآفريني

مصطفي (« .)1394بررسي رابطه کارآفريني ستازماني

ذکر شده است.

و عملکرد سازماني» .کنفرانس بين المللتي متديريت،

بنايراين ،مديران پژوهشگاه با توستعه مشتاركت و
كار رروهي ،با ايجاد وشماندازي قوي براي سازمان و

فرهنگ و توسعه اقتصادي ،مشهد ،موسسه تحقيقتاتي
رايمند پژوه.

توافق كامل و رستتردهاي در متورد اهتداف و رستالت

فاني ،علي اصتغر .باباشتاهي ،جبتار .افخمتي اردكتاني،

سازمان مي توانند درجهت سوق دادن افراد بته ستمت

مهدي .ابراهيمي ،محسن« .)1391(.ارتقاي كارآفريني؛

فعاليتهاي كارآفرينانه استفاده کنند.

تحليلي بر نقش شاخص هاي متدل فرهنگتي رلتو

در انتها ،بر ختود الزم متيدانتيم از کليته کارکنتان
پژوهشگاه صنعت نفت و همچنين متديران ارشتد ايتن
مجموعه که زمينه همکتاري و انجتام ايتن پتژوهش را
فراهم آوردند ،تقدير و تشکر نماييم.

( .»)GLOBEفصلنامه توسعه كارآفريني ،سال پتنجم،
جلد دوم،صص .125-144
قاسميه ،رحيم و عبتدالهي،

« .)1391(.تبتين رابطته

اقدامات كارآفرينان هي شركتي بر عملكرد سازماني».
توسعه كارآفريني ،دوره پنجم  ،شماره  ،3پاييز ،صص
.46-27

منابع و مآخي
ابراهيمپور ،حبيب؛ صالحي صدقياني ،جمشيد؛ خليلتي،

كريمي ،سعيد .بيمنز ،هتارم .ويتذري ،محمتد .مولتدر،

حسن« .)1390( .بررسي رابطه کارآفريني سازماني و

متارتين« .)1390(.بررستي تتاثير عوامتل محيطتي و

عملکرد تجاري شرکت پتروشيمي تبريز» .پتژوهش-

فرهنگي بر قصد كارآفرينانه دانشتجويان كشتاورزي».

هتاي متتديريت عمتتومي ،ستال وهتتارم ،شتتماره ،13

فصتلنامه توستعه كتارآفريني ،دوره پتنجم ،شتماره

صص.138-121 .

سوم،صص .105-124

ايماني پور ،نررس و زيوردار،م (« .)1387بررسي رابطه

كالنتتتري ،خليتتل« .)1387 ( .متتدل ستتازي معتتادالت

ررايش بته كتارآفريني شتركتي وعملكترد» .توستعه

ساختاري در تحقيقات اجتماعي – اقتصتادي» .نشتر

كارآفريني ،سال اول ،شماره ،2زمستان ،صص 11-34

فرهنگ صبا.

.

الجيمي« .)1386( ،بررسي تاثير اعمال كارآفريني بتر
عملكرد سازماني و مزيت رقابتي» .وهارمين كنفرانس
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