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چکیده
با توجه به رقابت روزافزون در فضای کسبوکار کنونی« ،تحول راهبردی بهسوی کارآفرینی سازمانی» ،به
نیاز اساسی سازمانها مبدل شده است .از آنجاکه فرهنگ سازمانی بر تمامی فرآینـدها و راهبردهـای سـازمان
اثرگذار است ،سازمانها با بهره گیری از تفکری راهبردی ،بهمنظور تسهیل رفتـار کارآفرینانـه ،بـه بسترسـازی
فرهنگی متوسل میشوند .هدف پژوهش حاضـر ،بررسـی اهمیـت نسـبی ابعـاد فرهنـگ سـازمانی در تحـول
راهبردی بهسوی بروز رفتار کارآفرینانه است .در راستای نیل به هدف مذکور و با بهکارگیری شیوهای نظاممند،
«شاخص فرهنگ سازمانی» و «مقیاس رفتار کارآفرینانه» بهعنوان مناسب ترین چارچوب های نظری فرهنـگ
سازمانی و کارآفرینی سازمانی انتخاب و در نهایت در قالب شبکه ای پیچیده با یکدیگر ترکیب شده اند .در ایـن
پژوهش ،از روش های «گروه کانونی» و «فرآیند تحلیل شبکه ای» استفاده شده است .با توجه به اینکـه ایـن
پژوهش از راهبرد «مطالعه موردی» استفاده میکند ،دامنه آن به «یک سازمان فعـال در نـنعت ارتباطـا و
فنآوری اطالعا » محدود شده است .یافتهها نشان میدهد از بین ابعاد فرهنگ سازمانی ،دو بعدِ «اعتماد» و
«نوآوری» نقش مهمتری در بروز رفتار کارآفرینانه دارند.
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 .1مقدمه

کارآفرینی سازمانی یک راهبرد رشد و یک مسیر اثربخش برای دستیابی به مزیت رقابتی است
[ .]31با توجه به رقابت روزافزون در فضای کسبوکار کنونی ،تحول راهبردی 1بهسوی کارآفرینی
سازمانی (بهعنوان یک راهبرد رشد) ،به نیاز اساسی بسیاری از سازمانها مبدل شده است .این مسئله
درباره مورد مطالعاتی این پژوهش نیز ندق میکند.
در بازار نامطمئن کنونی ،توجه به تحول راهبردی منجر به کسب مزیتهای رقابتی و بیتوجهی
به آن منجر به از دست دادن مزیتهای رقابتی خواهد شد [ .]41تصمیم دشواری که سازمانها در
محیطهای پویا با آن مواجه هستند این است که آیا بر راهبرد فعلی خود پافشاری نمایند و یا آن را
تغییر دهند؟
بهمنظور دنبال نمودن تحول راهبردی ،بررسی و تحلیل تغییرا (آن تغییراتی که قرار است اتفاق
بیافتد) و فرآیند آن (گامها و شیوه تغییر) امری ضروری است [ .]26از سوی دیگر ،بهمنظور تسریع در
تحول راهبردی به شیوهای کارا ،شرکتها باید از اهرم منابع خود استفاده کنند .بر اساس دیدگاه
مدیریت منابع ،2ضروری است سازمانها از طریق موزون و هماوا نمودن منابع خود ،3قابلیتهای مورد
نیاز برای اجرای راهبرد جدید را در خود ایجاد کنند [ .]41مسلم است که منابع انسانی مهمترین
سرمایه هر سازمانی است .از اینرو ،توجه به ایجاد قابلیتهای الزم در نیروی انسانی (بهویژه
قابلیتهای کارآفرینانه) از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در نتیجه ،در مقاله حاضر ،بهبررسی
اولویتهای تحول راهبردی بهسوی کارآفرینی سازمانی و چگونگی ایجاد قابلیتهای کارآفرینانه در
سرمایه انسانی سازمان (از مسیر بهسازی فرهنگ سازمانی) پرداخته شده است.
بر اساس بررسیهای بهعملآمده« ،فرهنگ سازمانی »4نقش مهمی در بروز «فعالیتهای
کارآفرینانه» دارد [ .]33از طرف دیگر ،از آنجاکه فرهنگ سازمانی نقش غیرقابلانکاری در موفقیت
کسبوکار ایفا میکند [ ]38و نیز بهعنوان یک کنترلکننده اجتماعی جهت تقویت رفتارها و
ارزشهای غالب عمل میکند [ ]20و همچنین بر تمام تعامال سازمانی [ ]6از جمله مدیریت
راهبردی سازمان اثرگذار است ،باید برای تسهیل بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان به مقوله فرهنگ
سازمانی متوسل شد .به بیان دیگر ،تنها در نورتی میتوان به تحول راهبردی بهسوی بروز رفتار
کارآفرینانه در سازمان امیدوار بود که نخست آندسته از ابعاد فرهنگ سازمانی که در بروز رفتار
1. Strategic Change
2. Resource management perspective
3. Orchestrate their resources
4. Organizational Culture
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کارآفرینانه اهمیت نسبی بیشتری دارند را شناسایی کرد و دوم برای بهبود آنها ،برنامهریزی کرد.
بیتوجهی به فرهنگ سازمانی ،باورها و ارزشهای افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و
نرسیدن به اهداف و چشمانداز راهبردی نشود ،حداقل اشکاال زیادی را در این روند ایجاد میکند
[ .]6بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان نیز مانند هر موضوع دیگری نیازمند همخوانی با فرهنگ
سازمان است و از قاعده فوق مستثنی نیست .به عبار دیگر ،تنها زمانی تحقق تحول راهبردی در
جهت بروز مؤثر رفتارهای کارآفرینانه مشاهده میشود که این تغییرا و رفتارهای ناشی از آن توسط
فرهنگ سازمانی حمایت و تقویت شوند.
این پژوهش بر اساس درک سازمان مورد نظر (یک سازمان فعال در ننعت ارتباطا و فنآوری
اطالعا ) نسبت به ضرور و اهمیت ایجاد محیط کارآفرینانه و همچنین بر اساس عالئق پژوهشی
پژوهشگر (کارآفرینی سازمانی با رویکرد رفتاری و فرهنگ سازمانی) طرحریزی شده است .همچنین
دلیل دیگر انجام این پژوهش ،پیشنهادهای پژوهشی ارائهشده در پژوهشی دیگر [ ]11مبنی بر بررسی
اهمیت نسبی هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه در سازمانهای مختلف
1
(بهمنظور ایجاد توسعه نظری در این حوزه موضوعی) است.
اهداف مورد نظر از انجام این پژوهش عبار اند از :تبیین چگونگی تاثیرگذاری هر یک از ابعاد
فرهنگ سازمانی و هر یک از مؤلفههای رفتار کارآفرینانه در بروز رفتار کارآفرینانه (در قالب شبکه
تاثیرا مستقیم و بازخوردی)؛ تبیین اهمیت نسبی هریک از ابعاد فرهنگ سازمانی تاثیرگذار در تحول
راهبردی بهسوی بروز رفتار کارآفرینانه.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

فرهنگ سازمانی .تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی ارائه شده است .برخی فرهنگ سازمان را
نظامی از باورها میدانند که بین اعضای یک سازمان مشترک است؛ برخی آن را سلسلهای از
ارزشهای مشترک میدانند که با مفاهیم نمادینی چون داستانها ،اسطورهها و تکیهکالمها منتقل
میشود؛ برخی نیز مانند ادگار شاین فرهنگ را الگویی از مفروضا بنیادین میدانند که بر اثر
اندوختن از دشواریهای سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی از سوی گروهی معین ،آفریده ،کشف و
یا پرورده شده است .در وضعیتی که هیچ اجماعی برای تعریف فرهنگ سازمانی وجود نداشت،
 .1تکرار ( )Replicationیکی از انول اساسی پژوهش علمی [ ]4و از فعالیتهای مرسوم در پژوهشهای موردی است که به
تقویت قابلیت تعمیمپذیری نتایج اینگونه از پژوهشها کمک میکند.
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هافستد 1و همکاران ( ،)1990پیشنهاد کردند که اغلب پژوهشگران نمیتوانند منکر شوند که فرهنگ
ساختی است که «کلگرا 2است ،بهنور تاریخی تعیین میشود ،در ارتباط با مفاهیم انسانشناسی
است ،بهنور اجتماعی ایجاد میشود ،ماهیت نرمافزاری دارد و به سختی قابل تغییر است» [..]23
دنیسون ( ،)1996معتقد است که فرهنگ سازمانی عبار است از« :ساختار عمیق یک سازمان که در
ارزشها ،باورها و مفروضاتی که توسط اعضای سازمان بهدست میآید ،ریشه دارد» [.]23
3

كارآفرینی ،كارآفرینی سازمانی و رویکرد رفتاری به كارآفرینی .تعاریف مختلفی از کارآفرینی
ارائه شده است؛ یکی از بهترین تعریفها توسط المپکین و دس )1996( 4بیان شده است؛ آنها «ورود
به بازارهای موجود یا جدید ،با کاالها و یا خدما موجود و یا جدید ،با استفاده از یک کسبوکار
موجود و یا جدید» را بهعنوان تعریف کارآفرینی ذکر کردهاند [.]7
کارآفرینی سازمانی 5گونهای خاص از کارآفرینی است6؛ در حقیقت کارآفرینی سازمانی یک راهبرد
رشد و یک مسیر اثربخش برای دستیابی به مزیت رقابتی است .به عقیده زهرا« :)1991( 7کارآفرینی
سازمانی فعالیتهای رسمی و یا غیر رسمیای است که از طریق نوآوریهای محصول و فرآیند و
توسعهی بازار ،به ایجاد یک کسبوکار جدید در یک شرکت استقرار یافته ،کمک میکند».]31[ 8
رویکرد رفتاری به کارآفرینی از سال  1980قو گرفت؛ در این رویکرد ،فرد کارآفرین مورد
مطالعه قرار نمیگیرد؛ بلکه فرآیند خلق و یا مدیریت سازمان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .در
رویکرد رفتارمدار پاسخ به «کارآفرین چه میکند؟» در مرکز توجها قرار میگیرد؛ در حالیکه در
رویکرد ویژگیمدار پاسخ به «کارآفرین چه کسی است؟» مورد توجه است [.]7
تحول راهبردی .در بازار نامطمئن کنونی ،توجه به تحول راهبردی منجر به کسب مزیتهای رقابتی و
بیتوجهی به آن منجر به از دست دادن مزیتهای رقابتی خواهد شد [ .]41تصمیم دشواری که
سازمانها در محیطهای پویا با آن مواجه هستند این است که آیا بر راهبرد فعلی خود پافشاری نمایند

1. Hofsted
2. Holist
3. Entrepreneurship
4. Lumpkin & Dess
5. Corporate Entrepreneurship

 .6در یک تقسیمبندی ،کارآفرینی به سه گونه فردی (مستقل) ،درونسازمانی و سازمانی (یا شرکتی) تقسیمبندی میشود.
7. Zahra

 .8برای کسب اطالعا بیشتر در مورد تعاریف کارآفرینی سازمانی (شرکتی) نگاه کنید به.)Gartner & Carter, 2003( :

ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی بهسوی...

69

و یا آن را تغییر دهند [ .]21در این خصوص توجه به مفهوم سرعت تحول راهبردی 1حائز اهمیت
است .این مفهوم به تدوین و اجرای یک راهبرد جدید در سازمان اشاره دارد .به عبار دیگر ،چگونگی
و سرعت عمل شرکتهای برتر در خصوص اجرای یک راهبرد جدید را نشان میدهد .سرعت تحول
راهبردی به قابلیتهای سازمان در ساختاردهی مجدد به منابع داخلی و خارجی وابسته است [.]41
دامینگز ،گالنگونزالس و باروسو ،)2015( 2به نقل از بوین و مییر )2009( 3از منظر شناختی ،تحول
راهبردی 4را بهعنوان فرآیندی پویا در جهت پاسخگویی سازمان به وقایع درونی و بیرونی تعریف
کردهاند [.]26
از سوی دیگر ،بهمنظور دنبال نمودن تحول راهبردی ،بررسی و تحلیل تغییرا (آن تغییراتی که
قرار است اتفاق بیافتد) و فرآیند آن (گامها و شیوه تغییر) امری ضروری است [ .]26بهمنظور تسریع در
تحول راهبردی به شیوهای کارا ،شرکتها باید از اهرم منابع خود استفاده کنند .بر اساس دیدگاه
مدیریت منابع ،5ضروری است سازمانها از طریق موزون و هماوا نمودن منابع خود ،6قابلیتهای مورد
نیاز برای اجرای راهبرد جدید را در خود ایجاد کنند [.]41
مسلم است که منابع انسانی مهمترین سرمایه هر سازمانی است .از اینرو ،توجه به ایجاد
قابلیتهای الزم در نیروی انسانی (بهویژه قابلیتهای کارآفرینانه) از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مطالعات پیشین .فرهنگ سازمانی نقش اجتنابناپذیری در موفقیت کسبوکار ایفا میکند [.]38
فرهنگ سازمانی بهعنوان یک کنترلکننده اجتماعی جهت تقویت رفتارهای مشخص و ارزشهای
غالب عمل میکند [ ]20و بر تمام تعامال سازمانی اثرگذار است [ .]6در نتیجه ،برای تسهیل بروز
رفتار کارآفرینانه در سازمان ،الزم است به فرهنگ سازمانی متوسل شد؛ چرا که تنها در نورتی
میتوان به بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان امیدوار بود که آندسته از ابعاد فرهنگ سازمانی که در
بروز رفتار کارآفرینانه اهمیت نسبی بیشتری دارند را شناسایی و برای بهبود آنها برنامهریزی کرد.
بیتوجهی به فرهنگ سازمانی ،باورها و ارزشهای افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و
نرسیدن به اهداف و چشمانداز نشود ،حداقل اشکاال زیادی را در روند حرکت سازمان ایجاد مینماید
[.]6
)1. Speed of strategic change (SSC
2. Dominguez, Galán-González & Barroso
3. Boyne & Meier
4. Strategic Change
5. Resource management perspective
6. Orchestrate their resources
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بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان نیز مانند هر موضوع دیگری نیازمند همخوانی با فرهنگ سازمان
است و از این قاعده مستثنی نیست .در حقیقت تنها زمانی بروز مؤثر رفتارهای کارآفرینانه مشاهده
میشود که این رفتارها توسط فرهنگ سازمانی حمایت شود .بر اساس بررسیهای بهعملآمده،
فرهنگ سازمانی ،نقش مهمی در بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان ایفا میکند [.]33
پژوهشهای خارجی .کرنی 1و همکاران ( ،)2008عوامل مؤثر در شکلگیری فعالیتهای کارآفرینانه
کارآفرینانه در سطح سازمان را به دو دسته متغییرهای سازمانی و عنانر محیط خارجی تقسیم کردند
[ .]33آنها اظهار کردند که فرهنگ بهعنوان یکی از پنج متغییر سازمانی انلی در این حوزه
نقشآفرینی میکند .السویدی و محمد ،)2011( 2بهبررسی رابطه متقابل بین گرایش کارآفرینانه و
فرهنگ سازمانی پرداختهاند [ .]19در نتیجه الزم است سازمانها بهمنظور بهبود گرایش کارآفرینانه،
فرهنگ کارآفرینانه را بهنور جدی توسعه دهند.
بوکورین 3و همکاران ( ،)2011در پژوهشی با عنوان «فرهنگ ،عامل تعیینکننده در رفتار
کارآفرینانه» بهبررسی این موضوع پرداختهاند [ .]22نتایج پژوهش آنها نشان میدهد یک فرهنگ
قوی می تواند رشد سازمانی را معین کند و نگرش افراد به تغییرا را تحت تأثیر قرار دهد و بر
مخاطرهپذیری ،خالقیت و نوآوری اثر بگذارد.
نایاجر و ویورن ،)2005( 4با انجام پژوهشی با عنوان «تحلیل استراتژی ،ساختار و فرهنگ
سازمانی شرکتهای حامی کارآفرینی» نتیجه گرفتند :تنها راه دستیابی شرکتهای کارآفرین به
مزیتهای رقابتی ،تداوم حمایت از ابعاد نوآورانه فرهنگ سازمانی است [.]36
پژوهشهای داخلی .پاکجو ( )1383در پژوهشی ،ارتباط بین فرهنگ سازمانی (الگوی هافستد) را با
ویژگیهای سازمانی الگوی تعاملی کارآفرینی درونسازمانی (الگوی کوراتکو) بررسی میکند [.]2
نتایج پژوهش وی نشان میدهد بین ابعاد «فردگرایی -جمعگرایی»« ،فانله قدر » و «اجتناب از
عدم اطمینان» با مقوله «کارآفرینی درونسازمانی» رابطه معناداری وجود دارد .شهرکیپور و همکاران
( )1389در پژوهش خود ،رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی قرار دادند.
1. Kearney
2. Al-Swidi & Mohammad
3. Bucurean
4. Nayager & Vuuren
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نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که سه مؤلفه از فرهنگ سازمانی (شامل :یکپارچگی و انسجام،
حمایت مدیریت و سیستم پاداش) با رفتار کارآفرینانه در سطح سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد
[.]10
قهرمانی و همکاران ( ،)1389بهبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بین
کارکنان پرداختند [ .]13نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که بین «فرهنگ سازمانی» و «کارآفرینی
سازمانی» رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی (جهتدهی ،احساس
هویت سازمانی ،سیستمهای پاداش مناسب ،خالقیت فردی ،مخاطرهپذیری ،تحمل تعارض،
یکپارچگی و انسجام سازمانی ،الگوهای باز و متنوع ارتباطا  ،حمایت مدیریت) و کارآفرینی سازمانی
مثبت و معنادار است.
حیدری و همکاران ( ،)1390در پژوهشی بهبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی (بر اساس
چارچوب نظری کوئین) و کارآفرینی سازمانی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد بین فرهنگ
سازمانی و کارآفرینی سازمانی ،رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد [.]3
همانطور که مشاهده میشود ،اکثر مطالعا انجامشده در رابطه با بررسی رابطه فرهنگ و
کارآفرینی سازمانی از منظری غیر از منظر رفتاری به کارآفرینی نگریستهاند و این در حالی است که
رویکرد رفتاری به کارآفرینی قرابت ویژهای با مفهوم فرهنگ سازمانی دارد .همچنین اغلب مطالعا
پیشین یکی از دو مفهوم فرهنگ و یا کارآفرینی سازمانی را به شکل یک کل واحد در نظر گرفتهاند و
بهبررسی دقیق ابعاد و مؤلفههای این مفاهیم و ارزیابی روابط مستقیم و بازخوردی آنها نپرداختهاند.
الزم به ذکر است که رفع خألهای مطالعا پیشین ،در طرحریزی پژوهش حاضر لحاظ شده است.
در نتیجه سؤاال این پژوهش (استخراجشده از مبانی نظری ،پژوهشهای پیشین و اهداف
پژوهش حاضر) به این شرح هستند :شبکه تاثیرگذاری ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه
(در قالب شبکه تاثیرا مستقیم و بازخوردی) چگونه است؟ اهمیت نسبی هر یک از ابعاد فرهنگ
سازمانی در تحول راهبردی بهسوی بروز رفتار کارآفرینانه به چه میزان است؟
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 .3روششناسی پژوهش
1

پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته طرحریزی شده است؛ چرا که در مرحله گردآوری اطالعا با
اتخاذ رویکردی کیفی ،از نظرا خبرگان سازمان (در قالب گروه کانونی) استفاده میکند؛ همچنین در
مرحله بررسی و تحلیل اطالعا بهمنظور پاسخگویی به سؤاال پژوهش ،از روش  2ANPاستفاده
میکند که یکی از فنون بررسی و تحلیل کمی است.
در بررسی ماهیت پژوهش ،در نگاه اول اینطور تصور میشود که این پژوهش ،از آن جهت که از
چارچوبهای نظری تدوینشده در پژوهشهای بنیادی استفاده میکند ،جنبه کاربردی خواهد داشت؛
ولی عالوه بر جنبه کاربردی ،از این جهت که به رتبهبندی و تبیین اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ
سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه در سازمانها (و بهویژه مورد مطالعاتی این پژوهش) میپردازد ،جنبه
توسعهای نیز دارد [ .]4جنبه توسعهای این پژوهش از آن جهت است که نتایج دو مدل مفهومی در
حوزههای فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی را با یکدیگر تلفیق میکند و در قالب یک شبکه
پیچیده ارائه میدهد.
3
این پژوهش بر حسب روش ،در زمره مطالعا موردی قرار دارد .مطالعه موردی به مطالعه
متغیرهای مهم و کنش و واکنشهای مربوط به آنها در یک واحد مطالعاتی خاص (یک فرد ،یک
گروه ،یک سازمان و غیره) میپردازد .این پژوهش از آن جهت که در پی مطالعه یک سازمان خاص
(یک سازمان فعال در ننعت ارتباطا و فنآوری اطالعا ) است ،در زمره روشهای موردی قرار
خواهد گرفت [.]1
با توجه به اینکه این پژوهش در زمره پژوهشهای موردی است ،جامعه آماری آن محدود به
مورد میشود .تعداد کارکنان سازمان مورد مطالعه حدود  100نفر است .با در نظرداشتن لزوم
نظرخواهی از خبرگان ،جامعه آماری این پژوهش شامل آندسته از کارکنان و مدیران این سازمان
خواهد بود که بهطور همزمان دارای دو ویژگی باشند :نخست نسبت به سازمان شناخت کافی داشته
باشند و دوم نسبت به مسائل عمومی دانش «مدیریت و سازمان» اطالعا کافی داشته باشند .افرادی
که حائز ویژگیهای مذکور باشند با تشکیل یک «گروه کانونی» ،به ایجاد دادههای اولیه مورد نیاز
این پژوهش کمک خواهند کرد .نتایج ارزیابی کارکنان و مدیران سازمان حاکی از آن است که تعداد
 10نفر از کارکنان سازمان دارای ویژگیهای مذکور هستند؛ بنابراین از مجموع حدود  100نفر
1. Mixed
2. Analytic Network Process
3. Case Study
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(کارکنان و مدیران) 10 ،نفر بهعنوان جامعه خبرگان سازمانی شناخته شدند .الزم به ذکر است در
پژوهشهایی که با استفاده از رویکرد ( MADMو بهویژه  )ANPانجام میشود ،تعداد خبرگان
محدود است.1
مشخصا جمعیتشناختی خبرگان انتخابشده در این پژوهش به شرح جدول  1است:
جدول  .1مشخصا جمعیتشناختی خبرگان
مشخصه جمعیتشناختی
سن

جنسیت
سطح تحصیال

سابقه کار

بازه

درصد

 25-20سال
 30-26سال
 35-31سال
مرد
زن
کارشناسی
کارشناسی ارشد
 5سال و کمتر
 10-6سال
 15-11سال

20
10
70
60
40
50
50
30
20
50

 .1در روش  ANPتعداد خبرگان محدود است .در این روش حتی می توان از تنها یک خبره بهره جست .این موضوع در پژوهشهای
مختلف داخلی و خارجی قابل مشاهده است .برای مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عنوان پژوهش

سال

پژوهشگر

تعداد خبرگان

فازی در بهبود عملکرد پروژه MADMبهکارگیری مهندسی ارزش با رویکرد
Select televised sportscasters for Olympic Games by
analytic network process

1390

عالمتبریز و منیری

 6نفر

2009

Liao & Chang

 3نفر

برای مطالعه بیشتر در این زمینه (و مشاهده چندین مثال از پژوهشهایی که با روش  ANPانجام شده است و تعداد خبرگان آن
محدود است) به مقاله فارسیجانی و همکاران ( )1393مراجعه شود.
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در این پژوهش ،برای گردآوری دادهها از «روش گروه کانونی» و همچنین ابزار «پرسشنامه» و
برای بررسی و تحلیل دادهها از «روش فرآیند تحلیل شبکهای» استفاده شده است.
روش گروه كانونی .گروه کانونی 1روش کمهزینهای است که در زمانی کوتاه ،اطالعا موثقی را
فراهم میآورد .این روش ،یکی از روشهای مصاحبه است که در پژوهشهای کیفی مورد استفاده
قرار میگیرد [ .]4تفاو این روش با مصاحبه عمیق در آن است که در گروه کانونی مصاحبهشوندگان
با یکدیگر در تعامل هستند .در این رویکرد ،مصاحبهکننده نقش تسهیلگر را ایفا میکند .بهطور
معمول یک گروه کانونی دارای  5تا  12عضو است .معموالً زمانی از این رویکرد استفاده میشود که
مطالعه گروه خانی اهمیت داشته باشد و یا مصاحبه جداگانه با تکتک مصاحبهشوندگان امکانپذیر
نباشد [.]1
روش فرآیند تحلیل شبکهای .این روش که بهطور موفقیتآمیزی در زمینههای گوناگون بهکار
گرفته میشود ،یک روش با ماهیت ریاضی است که توسط ساعتی 2ابداع شده است و با انواع
وابستگیها سر و کار دارد .این روش با فراهمکردن ساختاری برای سازماندهی معیارهای متفاو و
ارزیابی اهمیت و ارجحیت هریک از آنها ،فرآیند حل مسئله را آسان میکند .یکی از دالئل استفاده از
این روش در این پژوهش ،وجود وابستگیهای گوناگون بین متغییرها است؛ چراکه این روش در
مواقعی مناسب است که بین معیارهای تصمیمگیری و یا حل مسئله ،رابطه و وابستگی وجود داشته
باشد .3مراحل انجام پژوهش به روش فرآیند تحلیل شبکهای عبار اند از :تعریف هدف مسئله
تصمیم ،تبیین مسئله و پایهریزی مدل در قالب یک شبکه ،انجام مقایسههای زوجی ،تحلیل نتایج
مقایسههای زوجی (تعیین وزن خوشهها و عنانر) ،سنتز گزینهها (و یا تبیین اهمیت نسبی مؤلفهها) و
محاسبه شاخص ناسازگاری مقایسهها [.]16،15

1. Focus Group
2. Thomas L. Saaty

 .3با توجه به وجود روابط و تاثیر و تاثرهای فراوان میان مؤلفه های فرهنگ سازمانی و بسیاری از مفاهیم سازمانی (و از جمله
مقولهی رفتار کارآفرینانه) ،وجود رابطه میان متغیرهای پژوهش ،برای نویسنده ،اساتید و خبرگان سازمانی ،مسجل شده است.
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باید به این نکته توجه کرد که  ANPماهیت استقرایی 1دارد؛ حال آنکه فرضیهپردازی بیشتر
مربوط به پژوهشهای قیاسی 2است .برخالف پژوهش قیاسی که ماهیت «کل به جزء» دارد ،پژوهش
استقرایی ماهیت «جزء به کل» دارد؛ به این معنا که پس از گردآوری دادهها بینشهایی ایجاد شده
است و بر اساس آنها نظریههای جدید تدوین میشوند []4؛ بنابراین با توجه به ماهیت پژوهش
حاضر ،فرضیهسازی ضرور نخواهد داشت.
روایی و پایایی .برای سنجش روایی این پژوهش از روایی محتوایی 3استفاده شده است .بدین منظور
گزارش فرآیند و همچنین پرسشنامه این پژوهش (پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکهای) در اختیار اساتید
و خبرگان سازمان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظرا خود را در خصوص فرآیند انجام
پژوهش (انتخاب چارچوب نظری فرهنگ و کارآفرینی سازمانی ،نحوه ترکیب کردن این دو چارچوب
و )...و همچنین جنبههای مختلف پرسشنامه (استحکام سؤاال  ،گویههای استفاده شده ،رابطه منطقی
سؤاال و )...بیان کنند .سپس ،بر اساس نظرا اساتید و خبرگان سازمانی ،آخرین تغییرا در فرآیند
و پرسشنامه در نظر گرفته شد؛ همچنین نتایج جلسههای گروه کانونی برای بررسی اعتبار (روایی و
پایایی) در هر مرحله به اساتید ارائه شد و مورد تائید قرار گرفت.
در روش  ANPبرای ارزیابی پایایی نیازی به استفاده از روشهای معمول (نظیر :ضریب آلفای
کرونباخ و فرمول کولدر-ریچاردسن )4نیست؛ چرا که در نرمافزار  Super Decisionبا قابلیت
«شاخص ناسازگاری »5وجود دارد که بهمنظور ارزیابی پایایی از آن استفاده میشود [.]16،8

1. Inductive Method
2. Deductive Researchs
3. Content Validity
4. Kulder- Richardson
5. Inconsistency Index
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 .4تحلیل یافتهها

به منظور نیل به اهداف فرعی پژوهش الزم است تا گامهای زیر دنبال شود:
گام اول .در این گام ،از بین  6چارچوب نظری (از برجستهترین چارچوبهای نظری فرهنگ
سازمانی) که در جدول  2نشان داده شده است ،با استفاده از شاخصهایی نظیر «میزان ارجاعا ،1
جامعیت و مانعیت ،2روزآمدی 3و تناسب با مسئله و هدف پژوهش ]4[ »4و بر اساس نتایج
پژوهشهای پیشین [ ]9چارچوب نظری «شاخص فرهنگ سازمانی» [ ]43بهعنوان مناسبترین
چارچوب نظری فرهنگ سازمانی برای نیل به اهداف پژوهش انتخاب شد.
جدول  .2خالنهای از مشهورترین چارچوبهای نظری فرهنگ سازمانی
نام چارچوب

نویسنده و سال

نظری

انتشار

شاخص فرهنگ
سازمانی

زئیتز و همکاران
()1997
کارملی ()2005

ارزیابی ابعاد
فرهنگ سازمانی

ابزار اندازهگیری
فرهنگ سازمانی
هافستد

هافستد (،1980
،1990 ،1984
 1998و )2001

ارزیابی ابعاد
فرهنگ سازمانی
(فرهنگ ملی)

مقیاس فرهنگ
سازمانی دنیسون

دنیسون (،1990
 1996و )2004
کوئین (،1983
،1998 ،1988
 1991و )1999

ارزیابی ابعاد
فرهنگ سازمانی

پروفایل فرهنگ
سازمانی

اوریلی و همکاران
()1991

ارزیابی ابعاد
فرهنگ سازمانی

سطوح فرهنگ
سازمانی

شاین (،1985
)1991 ،1989

سطحبندی فرهنگ
سازمانی

چارچوب نظری
ارزشهای رقیب

كاركرد

جزئیات
ابعاد فرهنگ سازمانی :چالش شغلی ،ارتباطا ،
اعتماد ،نوآوری و پیوستگی اجتماعی.

دستهبندی فرهنگ
سازمانی

ابعاد فرهنگ سازمانی (به تبع فرهنگ ملی):
فردگرایی در برابر جمعگرایی ،اجتناب از عدم قطعیت،
فانله قدر  ،مردانگی در برابر زنانگی و جهتگیری
بلندمد .
ابعاد فرهنگ سازمانی :درگیر شدن در کار ،سازگاری،
انطباقپذیری و رسالت.
انواع فرهنگ سازمانی :فرهنگ قبیلهای ،فرهنگ
بازار ،فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ سلسلهمراتبی.
ابعاد فرهنگ سازمانی :نوآوری و خطرجویی ،توجه به
جزئیا  ،بازدهگرایی ،مردمگرایی ،گروهگرایی،
پرخاشگری و ثبا قدم.
سطوح فرهنگ سازمانی :مصنوعا و مخلوقا ،
ارزشها و مفروضا .
Citation
Recall & Precision
Up to Date
Contingency

1.
2.
3.
4.
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شاخص فرهنگ سازمانی 1را زئیتز 2و همکاران ( )1997طراحی کرده است؛ این ابزار به سنجش
ابعاد فرهنگ در سازمان میپردازد و  10بعد را برای فرهنگ سازمانی استخراج کرده است .این 10
عامل ،توسط کارملی )2005( 3و با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی ،4به  5بعد تقلیل یافته است
[:]23
چالش شغلی :5این بعد از فرهنگ سازمانی به تنوع و پیچیدگی 6کار اشاره میکند.
ارتباطا  :7این بعد از فرهنگ سازمانی به اثربخشی ارتباطا  8بین مدیریت عالی و کارکنان و همچنین
اثربخشی ارتباطا بین کارکنان با کارکنان اشاره دارد.
اعتماد : 9این بعد به وجود اعتماد بین کارکنان و مدیران و همچنین بین خود کارکنان اشاره دارد؛ نوعی از
اعتماد که گفتوگوی آزاد و ایجاد محیط آزاداندیشی 10را امکانپذیر میسازد.
14
نوآوری :11این بعد از فرهنگ به یک محیط حمایتی برای خالقیت ،12حل مسئله 13و پیشبرد ایدههای جدید
اشاره دارد.
15
پیوستگی اجتماعی  :این بعد از فرهنگ به استحکام روابط متقابل اعضای سازمان و به وسعت و اندازه این
روابط اشاره دارد و با حس همکاری 16و انسجام 17نمایان میشود.

گام دوم .در این گام ،از بین  9چارچوب نظری (از برجستهترین چارچوبهای نظری کارآفرینی
سازمانی) که در جدول  3نشان داده شده است ،با استفاده از شاخصهای ذکرشده در گام قبلی [ ]4و
بر اساس نتایج پژوهشهای پیشین [ ]9چارچوب نظری «مقیاس رفتار کارآفرینانه» [ ]37بهعنوان
مناسبترین چارچوب نظری کارآفرینی سازمانی برای نیل به اهداف پژوهش انتخاب شد.
1. Organizational Culture Index
2. Zeitz
3. Carmeli
4. Factor Analysis
5. Job Challenge
6. Diversity and Complexity
7. Communication
8. Effectiveness of Communication
9. Trust
10. Open-minded environment
11. Innovation
12. Creativity
13. Problem-solving
14. New ideas
15. Social Cohesion
16. Cooperation
17. Solidarity
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جدول  .3چارچوبهای نظری ارزیابی رفتار کارآفرینانه
نام چارچوب

نویسنده و

نظری

سال انتشار

رفتار کارآفرینانه
مدیران میانی

هورنسبای و
همکاران
()2002

رفتار کارآفرینانه در
کسبوکارهای
خانوادگی
مدل تطبیقی گرایش
کارآفرینانه و رفتار
کارآفرینانه
طبقهبندی رفتار
کارآفرینانه
تشریح رفتار
کارآفرینانه با استفاده
از چارچوب نظری
رفتار برنامهریزی شده
مدل کارآفرینانه فردی
در سطح سازمانی
مدل یکپارچهی رفتار
کارآفرینانه سازمانی
مقیاس رفتار
کارآفرینانه
مدل تعاملی
کارآفرینی سازمانی

کلرمنس و
ادلستون
()2006
چن و
همکاران
()2011
کوین و مایلز
()1999
کروگر ()2000

اکز و همکاران
()2010
بلوسوا و
همکاران
()2010
زامپتاکیس و
موستاکیس
()2007
کوراتکو و
همکاران
()1993

كاركرد

تعیین مؤلفههای
رفتار کارآفرینانه
تعیین مؤلفههای
رفتار کارآفرینانه
تعیین نقش گرایش
کارآفرینانه در رفتار
کارآفرینانه
طبقهبندی رفتار
کارآفرینانه
تعیین عوامل
پیشگوکننده نیت
در فعالیتهای
کارآفرینانه
تعیین مؤلفههای
رفتار کارآفرینانه
تعیین مؤلفههای
رفتار کارآفرینانه
تعیین مؤلفههای
رفتار کارآفرینانه
تعیین مؤلفههای
کارآفرینانی
سازمانی

جزئیات
عوامل مؤثر در شکلگیری رفتار کارآفرینانه سازمانی (در
مدیران میانی) :حمایت مدیریت ،استقالل کاری،
پاداشها ،دسترسی به زمان ،ساختار سازمانی ،منابع و
مخاطرهپذیری.
عوامل مؤثر در شکلگیری رفتار کارآفرینانه سازمانی (در
کسبوکارهای خانوادگی) :تمایل به تغییر ،درگیری
نسلی ،فرنتهای فنآورانه درکشده.
ابعاد گرایش کارآفرینانه (اختیار ،نوآوری ،مخاطرهپذیری،
پیشفعالی و تهاجم رقابتی) بهنور مثبت با رفتار
کارآفرینانه در ارتباط است.
انواع رفتار کارآفرینانه :باززایی حمایتشده،
بازجوانسازی سازمانی و بازتعریف قلمرو.
عوامل پیشگوکننده نیت در فعالیتهای کارآفرینانه:
گرایش به رفتار ،هنجارهای اجتماعی و باور به
خودکارآمدی.
عوامل مؤثر در شکلگیری رفتار کارآفرینانه سازمانی:
گرایش به فرنت ،قابلیتهای فردی ،نوآوری و
پیشفعالی.
عوامل مؤثر در شکلگیری رفتار کارآفرینانه سازمانی:
کشف فرنتها ،ارزیابی فرنتها ،مشروعیت بخشیدن
و بهرهبرداری از فرنتها.
عوامل مؤثر در شکلگیری رفتار کارآفرینانه سازمانی
(کارکنان خط اول) :گرایش به تغییر ،چشمانداز
راهبردی ،محیط کاری پر تکاپو ،و زمینه حمایتی.
عوامل مؤثر در شکلگیری کارآفرینی سازمانی عبار اند
از :مشخصا سازمانی ،ویژگیهای فردی و وقایع
تسریعکننده /حادثهی ناگهانی.
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مقیاس رفتار کارآفرینانه 1توسط پیرس 2و همکاران ( )1997تدوین شده است .این مقیاس دارای
چهار مؤلفهی انلی است [:]42
چشمانداز راهبردی :3رفتار کارآفرینانه به تبیین چشمانداز و تمرکز بر نوآوری نیازمند است .چشمانداز راهبردی
بر این مبنا استوار است که سازمان در حال حاضر به تمامی ظرفیتهای خود دستنیافته است و به تغییر
نیازمند است.
4
محیط کاری پر تکاپو  :این مؤلفه به بروز رفتارهای پویا و ایجاد محیط کاری پرتکاپو در مقابله با چالشهای
کاری (مانند :خروج ناگهانی یک موضوع از کنترل در غیاب سرپرستان و نبود رویههای استاندارد) اشاره دارد.
گرایش به تغییر :5این مؤلفه به ایجاد تغییر و بهبود در نحوهی تولید (خدمت) و کسب مهار های جدید اشاره
دارد .مطالعا نشان میدهد که کارکنان به اکتساب مهار های جدید و ایجاد تغییر و بهبود در انجام فعالیتها
عالقهمند هستند.
زمینه حمایتی 6برای رفتار کارآفرینانه :این مؤلفه یک ساخت چندبعدی است که شامل «آزادی برای انطباق با
پیشگامان ،دسترسی به منابع و اطالعا  ،و حمایت اجتماعی -سیاسی »7است.

نمودار  .1چارچوب نظری مقیاس رفتار کارآفرینانه []42
1. Entrepreneurial Behavior Scale
2. Pearce
3. Strategic Vision
4. Creation Of An Energetic Working Environment
5. Change Orientation
6. Supportive Context

 .7مفهوم حمایت سیاسی ریشه در سرفصلی در حوزه رفتار سازمانی با عنوان مدیریت رفتارهای سیاسی دارد .منظور از رفتارهای
سیاسی در سازمان و در علم مدیریت ،مفهوم متداول در علم سیاست نیست؛ بلکه این مفهوم اشاره به کنشهای منفی و مثبتی دارد
که جزئی از شغل افراد نیست و سازمان آنها را به نور رسمی مجاز نمیداند .این رفتارها در شرایط ابهام ،فقدان قواعد رسمی و
کمبود منابع خود را بیشتر نشان میدهد [.]17
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گام سوم .در این گام ،در جلسا گروه کانونی با خبرگان سازمانی ،مسئله رابطه بین هر یک از ابعاد
فرهنگ سازمانی با هر یک از مؤلفههای رفتار کارآفرینانه به بحث گروهی گذاشته شد .در نهایت
نتایج نهایی حانل شد (این نتایج در قالب شبکه  ANPدر مرحله چهارم و در نمودار  2منعکس شده
است).
گام چهارم .در این گام بر اساس فرآیند تحلیل شبکهای که در باال به تفصیل تشریح شده است ،به
گردآوری دادهها (با استفاده از پرسشنامه استخراجشده از نرمافزار  )Super Decisionو بررسی و
تحلیل اطالعا پرداخته شده است.
جدول  .4خوشهها و عنانر شبکه
خوشهها ()Clusters

عناصر مربوطه ()Nodes

هدف
ابعاد فرهنگ سازمانی
مؤلفههای رفتار کارآفرینانه

تبیین اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه
چالش شغلی ،ارتباطا  ،اعتماد ،نوآوری و پیوستگی اجتماعی
گرایش به تغییر ،چشمانداز راهبردی ،محیط کاری پرتکاپو و زمینه حمایتی

تعریف هدف مسئله تصمیم :این بخش از پژوهش بهمنظور «تبیین اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ
سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه» با استفاده از نظرا خبرگان سازمان مورد مطالعه (یک سازمان
فعال در ننعت ارتباطا و فنآوری اطالعا ) طرحریزی شده است.
تبیین مسئله و پایهریزی مدل در قالب یك شبکه :ساختار شبکه با انجام مرور مبانی نظری و
تصمیمگیری در مورد مناسبترین چارچوبهای نظری (گام اول و دوم) و مشور با خبرگان (گام
سوم) تنظیم شده است .در همین راستا ابتدا خوشهها و عنانر مورد نیاز (مندرج در جدول  )4تعیین
شد و سپس ارتباطا مورد نیاز میان عنانر شبکه (ارتباطا معین شده در گام سوم) در قالب یک
شبکه پیچیده ترسیم شد .ساختار شبکه نهایی در نمودار  2نمایش داده شده است:
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نمودار  .2شبکه تحلیل مسئله (شبکه )ANP

انجام مقایسههای زوجی :در این مرحله ،بخشهای مختلف پرسشنامه توسط خبرگان سازمانی
تکمیل میشود .به دلیل اینکه مقایسههای زوجی  10بار (توسط  10نفر) انجام شده است ،ابتدا
میانگین هندسی تمامی پاسخها محاسبه شده است و سپس مقادیر بهدستآمده وارد نرمافزار Super
 Decisionsشده است.
تحلیل نتایج مقایسههای زوجی (تعیین وزن خوشهها و عناصر) :در این مرحله با استفاده از
مفهوم زنجیره مارکوف 1و سایر روابط ریاضی« ،ابرماتریس ناموزون ،2ابرماتریس موزون 3و ابرماتریس
حدی »4توسطِ نرمافزار  Super Decisionتشکیل میشود.
تبیین اهمیت نسبی مؤلفهها :در این مرحله ،به تبیین اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز
رفتار کارآفرینانه (با استفاده از دستور  Synthesizeدر نرمافزار  )Super Decisionپرداخته میشود.
در مسیر نیل به هدف محوری پژوهش (تبیین اهمیت نسبی هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز
رفتار کارآفرینانه) نتایج بهدستآمده نشانگر آن است که ترتیب و میزان اهمیت ابعاد فرهنگ سازمانی
در بروز رفتار کارآفرینانه به شرح زیر خواهد بود :اعتماد با %28/22؛ نوآوری با %22/43؛ چالش شغلی
با %18/54؛ ارتباطا با  %16/18و پیوستگی اجتماعی با .%14/63
نتایج این پژوهش نشان میدهد که دو بعد «اعتماد» و «نوآوری» اهمیت نسبی باالتری دارد؛ در
نتیجه به عنوان دو اولویت اول فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه شناخته شده است .در بخش
نتیجهگیری به تحلیل اثرا این دو بعد پرداخته میشود.
1. Markov chain process
2. Unweighted supermatrix
3. Weighted supermatrix
4. Limiting supermatrix
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محاسبه شاخص ناسازگاری مقایسهها .شاخص ناسازگاری بهدستآمده از تحلیل نتایج
مقایسههای زوجی ،به شرح جدول  5است:
جدول  .5شاخص ناسازگاری مقایسههای زوجی
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با توجه به نتایج مقایسههای زوجی و مقادیر مربوط در سوپر ماتریس ،اگر ماتریس مقایسههای
ابعاد  3×3داشته باشد ،شاخص ناسازگاری قابل قبول کمتر از  0/05خواهد بود و اگر ابعاد آن 4×4
باشد ،شاخص ناسازگاری قابل قبول کمتر از  0/08خواهد بود؛ برای سایر ابعاد ،شاخص قابل قبول
کمتر از  0/1است [ .]16،8با توجه به قواعد روش فرآیند تحلیل شبکهای ،پایایی الزم برای تحلیل
سؤاال مذکور و شبکه  ANPمورد قبول است.
بهمنظور سنجش مطلوبیت روش  ANPو تشریح مزیتهای آن نسبت به روش  ،AHPعالوه بر
محاسبه اولویتها با روش انلی (فرآیند تحلیل شبکه) ،رتبهبندی ابعاد فرهنگ سازمانی با روش
فرآیند تحلیل سلسهمراتبی نیز انجام شد.
جدول  .6مقایسه اولویتها در دو روش  AHPو ANP
وزن اهمیت در AHP
رتبه در AHP
وزن اهمیت در ANP
رتبه در ANP

چالش شغلی

ارتباطات

اعتماد (اطمینان)

نوآوری

پیوستگی اجتماعی

14/18
3
54/18
3

93/10
5
18/16
4

79/19
2
22/28
1

58/38
1
43/22
2

56/12
4
63/14
5

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،رتبههای اول و دوم و همچنین رتبههای چهارم و
پنجم با یکدیگر جابهجا شده است .این جابهجایی ناشی از پائین بودن قابلیتهای روش  AHPدر
مدلسازی روابط بین سطوح مختلف تصمیمگیری (هدف ،معیارها و گزینهها) است؛ در حالیکه AHP
نرفا روابط یکطرفه را بین سطوح مختلف مدل بهکار میگیرد ،روش  ANPقابلیت مدلسازی روابط
متقابل بین سطوح تصمیمگیری را دارا است .به عبار دیگر ،هر چند که هر دو روش از یک مقیاس
اندازهگیری نسبی (مبتنی بر مقایسههای زوجی) بهره میبرند؛ اما  ANPتنها یک ساختار
سلسلهمراتبی را به مسئله تحمیل نمیکند؛ بلکه مسئله را با بهکارگیری دیدگاه سیستمی توأم با
بازخورد ،مدلسازی میکند [ .]15از اینرو ،نتایج روش  ANPدقیقتر و قابل اتکاتر است؛ چرا که
ماهیت مسئله این پژوهش ،اقتضا میکند روابط بازخوردی نیز لحاظ شوند؛ چرا که بین ابعاد فرهنگ
سازمانی و مولفههای رفتار کارآفرینانه تاثیرا دو سویه وجود دارد .با توجه به اقتضائا و ویژگیهای
ذکر شده برای مدل  ANPو به دلیل وجود بازخورد و روابط غیر سلسلهمراتبی ،در پژوهش حاضر از
روش  ANPاستفاده شده است.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در بررسیهای انجامشده در منابع خارجی ،هیچ پژوهشی یافت نشد که چارچوبهای نظری
شاخص فرهنگ سازمانی [ ]43و مقیاس رفتار کارآفرینانه [ ]37و یا نسخههای انالحشده آنها
بهترتیب توسط کارملی ( )2005و زامپتاکیس و موستاکیس ( )2007را بهنور همزمان مورد بررسی
قرار داده باشد؛ اما در میان منابع داخلی ،این کار توسط فارسیجانی و همکاران ( )1393در یک
سازمان (بهنور مطالعه موردی) انجام شده است .نتایج پژوهش مذکور مشابهت نسبی (توام با چند
تفاو ) با نتایج پژوهش حاضر دارد .در پژوهش مذکور پیوستگی اجتماعی دارای اولویت اول و اعتماد
دارای اولویت دوم شناخته شده است .در نورتیکه در پژوهش حاضر اعتماد دارای اولویت اول و
نوآوری دارای اولویت دوم است [ .]11این تشابه نسبی بین نتایج پژوهش (در دو مورد مطالعه
متفاو ) میتواند به توسعه نظری در این حوزه علمی منجر شود .در ادامه ابتدا تشابه این دو پژوهش
و سپس تفاو آنها تشریح شده است.
نتایج نشانگر آن است که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی بعد «اعتماد» از درجه اهمیت اول در
راستای بسترسازی برای بروز رفتار کارآفرینانه برخوردار است .در همین راستا نتایج پژوهش گرین 1و
همکاران ( ،)1999نشانگر آن است که وجود اعتماد در سازمان ،امکان بروز رفتارهای کارآفرینانه را
2
تسهیل میکند .یافتههای مطالعا زهرا ( ،)1999نشانگر آن است که اعتماد به سرمایه اجتماعی
بهوجود آمدن فرهنگ کارآفرینانه را در پی خواهد داشت .نتایج پژوهش فردرکینگ ،)2004( 3حاکی از
آن است که فرهنگ سازمانی میتواند از طریق ایجاد روابط سازمانی و پرورش اعتماد ،کارآفرینی
سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد .بر اساس نتایج مطالعا جونز ،)2005( 4اعتماد مدیران و کارکنان از
طریق تأثیرا مثبتی که بر اشتراک دانش و تسهیم اطالعا میگذارد ،موجب ایجاد بهبود در
یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی میشود .لین ،)2006( 5نیز اذعان نموده است که اعتماد
بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده رفتار کارآفرینانه مطرح است .پژوهش تولدانو 6و همکاران
( ،)2010نشان میدهد که تقویت اعتماد در نهایت به ایجاد فرنتهای کارآفرینانه بیشتر و توسعه
کارآفرینی سازمانی منجر خواهد شد .یافتههای مطالعا رادرفورد و هالت )2007( 7نیز نتایج پژوهش
Green
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زهرا ( )1999را تایید میکند .مطالعا دیکسون و ویوِر ،)2008( 1نشان میدهد که رهبران
سازمانهایی که سطح باالیی از اعتماد و اطمینان را تجربه کردهاند ،تمایل زیادی به اتخاذ
رویکردهای کارآفرینانه دارند و به تبع آن ،رفتارهای کارآفرینانه در این افراد بیشتر پدیدار میشود.
نتایج پژوهش کاستروجیوانی 2و همکاران ( ،)2011نشان میدهد که اکثر مدیران برای ایجاد بهبود در
کارآفرینی سازمانی ،از روشهایی همچون ارتباطا باز ،روابط مبتنی بر اعتماد و سیستمهای پاداش
استفاده میکنند .همچنین نتایج مطالعا گومز هارو 3و همکاران ( ،)2011یافتههای پژوهش
فردرکینگ ( )2004را تایید میکند .وقتی در یک شبکه اعتماد افزایش یابد ،احتمال تامین نمودن
منابع مورد نیاز هر یک از اعضای شبکه توسط سایر اعضا افزایش مییابد و با آن احتمال بهرهبرداری
از فرنتها توسط افرادی که دارای گرایش کارآفرینانه هستند ،افزایش مییابد [ .]30کاستینگ ،ایلتر
و برمان ،)1998( 4به این نکته اشاره کردهاند که سطح باالی اعتماد در بین کارکنان سازمان موجب
ایجاد محیطی میشود که از مخاطرهجویی حسابشده 5پشتیبانی مینماید و گرایش کارآفرینانه را
مورد حمایت قرار میدهد.
همچنین نتایج نشانگر آن است که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی بعد «نوآوری» از درجه اهمیت
دوم در راستای بسترسازی برای بروز رفتار کارآفرینانه برخوردار است .در همین راستا ،بررسی مفهوم
کارآفرینی و پژوهشهای گوناگونی که در این خصوص انجام شده است ،نشان میدهد که مفهوم
کارآفرینی ،مفهوم خالقیت و نوآوری را نیز در دل خود جای داده است و کارآفرینی با مفاهیم خالقیت
و نوآوری عجین است؛ هر چند که به آنها محدود نمیشود .دراکر )1985( 6معتقد است که خالقیت،
نوآوری و کارآفرینی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و کارآفرینی بدون خالقیت و نوآوری معنا ندارد.
نتایج برخی از تحقیقا نشان میدهد که کارآفرینان تنها درپی سود و انگیزههای اقتصادی نیستند.
سولومون ،)1989( 7با بررسی  150کارآفرین به این نتیجه رسیده است که بسیاری از آنها با انگیزه
خلق چیزهای نو و بدیع (نوآوری) اقدام به کارآفرینی میکنند [.]12
در پژوهش فارسیجانی و همکاران ( ،)1393پیوستگی اجتماعی در رتبه اول اولویتها قرار دارد .در
نورتیکه در پژوهش حاضر در رتبه آخر قرار گرفته است .هر چند که تفاو نتایج در تحقیقاتی که به
Dickson &Weaver
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روش مطالعه موردی انجام میشود بدیهی است؛ اما دلیل چنین تفاو هایی در شرایط و اقتضائا
سازمانهای مورد مطالعه قابل رهگیری است .از اینرو ،تفاو در ویژگیهای سازمان (سبک مدیریت،
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،موضوع فعالیت و ،)...ویژگیهای کارکنان (تیپ شخصیتی و رغبت،
سطح تحصیال و )...و موارد دیگر ،منجر به تغییر نتایج مطالعه موردی در بین سازمانها خواهد شد.
از اینرو ،این احتمال وجود دارد که نتایج این پژوهش (در یک سازمان فعال در ننعت ارتباطا و
فنآوری اطالعا ) ناشی از چنین مواردی باشد .پژوهشگران معتقدند که شاید بتوان اینگونه استدالل
نمود که دلیل پایین بودن اولویت پیوستگی اجتماعی در نتایج پژوهش حاضر ،ناشی از تیپ شخصیتی
و رغبتهای شغلی 1کارکنان سازمان مورد مطالعه باشد؛ چراکه با بررسی شبکه اطالعا شغلی
ایاال متحده ( )O*NETمعین شد که در بین سه مولفه اول رغبتهای شغلی بسیاری از مشاغل
مرتبط با سازمانهای ننعت  ،ICTمولفه اجتماعی 2وجود ندارد و همچنین مولفه واقعگرا( 3که در
مدل شخصیت شغلی هالند 4ویژگیهای مخالف با رغبت اجتماعی دارد) قرار دارد؛ بنابراین کارکنان
این مشاغل معموال به ارتباطا  ،پیوستگی و فعالیتهای اجتماعی تمایل کمتری نشان میدهند [.]18
در رابطه با دستاوردها و نوآوریهای علمی 5این پژوهش میتوان اینگونه گفت که از آنجاکه
تاکنون تنها در یک پژوهش دیگر ،چارچوبهای نظری شاخص فرهنگ سازمانی تدوینشده توسط
زئیتز و همکاران [ ]43و مقیاس رفتار کارآفرینانه تدوینشده توسط پیرس و همکاران ([ ]37و یا
نسخههای انالح شده آنها به ترتیب توسط کارملی ( )2005و زامپتاکیس و موستاکیس ()2007
بهنور همزمان مورد بررسی قرار گرفته است ،ترکیب این دو چارچوب بهعنوان یکی از جنبههای
نوآوری این پژوهش مدنظر است .همچنین مطابق آنچه که در بخش پژوهشهای پیشین مورد بحث
قرار گرفت ،اکثر مطالعا انجامشده در رابطه با بررسی رابطه فرهنگ و کارآفرینی سازمانی از منظری
غیر از منظر رفتاری به کارآفرینی نگریستهاند و این در حالی است که رویکرد رفتاری به کارآفرینی
قرابت ویژهای با مفهومِ فرهنگ سازمانی دارد .از طرف دیگر ،اغلب مطالعا پیشین یکی از دو مفهوم
فرهنگ و یا کارآفرینی سازمانی را به شکل یک کل واحد در نظر گرفتهاند و بهبررسی دقیق ابعاد و
مؤلفههای این مفاهیم و ارزیابی روابط مستقیم و بازخوردی آنها نپرداختهاند .این پژوهش با عبور از
موارد مذکور بر جنبههای نوآورانه خود افزوده است.
1. Interests
2. Social
3. Realistic
4. Holland's occupational personality types
5. Scientific Contribution
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نتیجه آنکه تحقق تحول راهبردی نیازمند همکاری عمومی بسیاری از ذینفعان سازمان در
جهت مشارکت در تغییر و پذیرش و بهکارگیری اقداما جدید 1است [ .]26سازمانها و بهویژه
سازمان مورد مطالعه در این پژوهش (یک سازمان فعال در ننعت ارتباطا و فنآوری اطالعا )
میتوانند با بهرهگیری از نتایج و یافتههای مذکور ،در راستای ایجاد بهبود در فرهنگ سازمانی
به منظور بسترسازی جهت ایجاد بهبود در رفتار کارآفرینانه کارکنان خود ،گامهای مؤثری بردارد .در
همین راستا برخی از پیشنهادهای اجرایی به شرح زیر خواهد بود:
سازمانها میتوانند با برنامهریزی در جهت تقویت بعد «اعتماد» بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد فرهنگ
سازمانی (با اولویت اول) زمینه تحول راهبردی بهسوی کارآفرینی سازمانی (و در نتیجه بروز رفتار کارآفرینانه)
را در سازمان تسهیل کنند .برای این منظور باید «ایجاد اعتماد و اطمینان بین کارکنان و همچنین بین
کارکنان و مدیریت عالی» در دستور کار قرار گیرد [.]23،11
همچنین سازمانها میتوانند با برنامهریزی در جهت تقویت بعد «نوآوری» بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد
فرهنگ سازمانی (با اولویت دوم) زمینه تحول راهبردی بهسوی کارآفرینی سازمانی (و در نتیجه بروز رفتار
کارآفرینانه) را در سازمان تسهیل نمایند .برای این منظور باید «زمینهسازی برای ایجاد و توسعه یک محیط
حمایتی برای بروز خالقیت و پیشبرد ایدههای جدید» در دستور کار قرار گیرد [.]23،11
همچنین پژوهشگرانی که موضوع این پژوهش در زمره عالیق پژوهشی آنها قرار دارد ،میتوانند

یکی از موارد زیر (پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی) را دنبال کنند:
2

پژوهشگران میتوانند این پژوهش را در موردهای دیگر (سایر سازمانها) تکرار نمایند و به مقایسه نتایج
بهدستآمده و نتایج این پژوهش بپردازند .تکرار این پژوهش در مطالعا موردی دیگر (سایر سازمانها)
میتواند به قابلیت تعمیمپذیری نتایج کمک شایانی نماید.
همچنین پژوهشگران میتوانند با ترکیب سایر چارچوبهای نظری فرهنگ سازمانی و سایر چارچوبهای
نظری کارآفرینی سازمانی به پیشبرد دانش در این حوزه کمک نمایند.
از همه موارد مذکور مهمتر ،پژوهشگران میتوانند نسبت به شناسایی راهکارهای تقویت مهمترین ابعاد
فرهنگ سازمانی (یعنی :اعتماد و نوآوری) جهت بسترسازی تحول راهبردی بهسوی بروز رفتار کارآفرینانه
اقدام کنند.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده این پژوهش از روش مطالعه موردی و
اقتضائا مطالعا موردی در حوزه تعمیم نتایج ،الزم است در استفاده از یافتههای این پژوهش،
1. New Practices

 .2تکرار ( )Replicationیکی از انول اساسی پژوهش علمی [ ]4و از فعالیتهای مرسوم در پژوهشهای موردی است که به
تقویت قابلیت تعمیمپذیری نتایج اینگونه از پژوهشها کمک میکند.
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مسئله سطح تعمیمپذیری نتایج مدنظر قرار گرفته شود .با توجه به تشابه نسبی نتایج این پژوهش با
پژوهش فارسیجانی و همکاران ( ،)1393تعمیم اهمیت نسبی (الاقل در خصوص بعد اعتماد) به سایر
سازمانها غیر ممکن نیست؛ اما در رابطه با نوآوری (بهدلیل تفاو نتایج دو پژوهش در رابطه با این
بعد فرهنگ سازمانی) تعمیم نتایج به سادگی امکانپذیر نیست.
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