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 سوی رفتار به راهبردی تحول در تاثیرگذار ابعاد فرهنگی ارزیابی

 كارآفرینانه
 

 **مهدی شهبازی ، محمد*مریم اخوان خرازیان1
 

 چکیده
 به ،«سازمانیسوی کارآفرینی  تحول راهبردی به» وکار کنونی، کسب فضای در روزافزون با توجه به رقابت     
 سـازمان   فرآینـدها و راهبردهـای   تمامی بر فرهنگ سازمانی که جااز آن. مبدل شده است ها سازمان اساسی نیاز

 بسترسـازی  بـه  کارآفرینانـه،  رفتـار  تسهیل منظور گیری از تفکری راهبردی، به با بهره ها سازمان است، اثرگذار
تحـول   در فرهنـگ سـازمانی   ابعـاد  نسـبی  همیـت ا بررسـی  ،پژوهش حاضـر  هدف. شوند می متوسل فرهنگی

 مند، نظام ای شیوه کارگیری به با و مذکور هدف به نیل راستای در. است کارآفرینانه رفتار سوی بروز راهبردی به
فرهنـگ   نظری های چارچوب ترین مناسب عنوان به« کارآفرینانه رفتار مقیاس» و «فرهنگ سازمانی شاخص»

در ایـن   .اند شده ترکیب یکدیگر با پیچیده  ای شبکه قالب در نهایت در و انتخاب مانیساز کارآفرینی سازمانی و
 ایـن  کـه  این به توجه با. است شده استفاده« ای شبکه تحلیل فرآیند» و« کانونی گروه» های روش از پژوهش،
عت ارتباطـا  و  یک سازمان فعـال در نـن  » آن به  دامنه ،کند می استفاده« مطالعه موردی» راهبرد از پژوهش

و  «اعتماد»فرهنگ سازمانی، دو بعدِ  ابعاد بین از دهدنشان می هاشده است. یافته محدود «وری اطالعا آ فن
 .دارند کارآفرینانه رفتار بروز در تری نقش مهم« نوآوری»

 فرآیند ؛گروه كانونی ؛تحول راهبردی ؛كارآفرینانه سازمانی رفتار ؛سازمانی فرهنگ ابعاد :ها كلیدواژه

 .ای شبکه تحلیل
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 مقدمه. 1

است  رقابتی مزیت به دستیابی برای اثربخش مسیر یک و رشد راهبرد یک سازمانی کارآفرینی     
 ینیکارآفر یسو به 1تحول راهبردی ی،وکار کنون کسب یبا توجه به رقابت روزافزون در فضا [.31]

این مسئله ها مبدل شده است.  سازمانری از بسیا یاساس یازبه ن رشد(، راهبردیک  نعنوا ی )بهسازمان
 کند. مورد مطالعاتی این پژوهش نیز ندق می  درباره
توجهی  های رقابتی و بی در بازار نامطمئن کنونی، توجه به تحول راهبردی منجر به کسب مزیت     

ها در  تصمیم دشواری که سازمان [.41]های رقابتی خواهد شد به آن منجر به از دست دادن مزیت
راهبرد فعلی خود پافشاری نمایند و یا آن را بر های پویا با آن مواجه هستند این است که آیا محیط

 ؟تغییر دهند
و تحلیل تغییرا  )آن تغییراتی که قرار است اتفاق  بررسیمنظور دنبال نمودن تحول راهبردی،  به     

منظور تسریع در  به ،از سوی دیگر .[26]است  ها و شیوه تغییر( امری ضروری بیافتد( و فرآیند آن )گام
. بر اساس دیدگاه کنندها باید از اهرم منابع خود استفاده  ای کارا، شرکت تحول راهبردی به شیوه

های مورد  ، قابلیت3 ها از طریق موزون و هماوا نمودن منابع خودضروری است سازمان ،2مدیریت منابع
ترین مسلم است که منابع انسانی مهم [.41] کنندر خود ایجاد نیاز برای اجرای راهبرد جدید را د
ویژه  های الزم در نیروی انسانی )بهتوجه به ایجاد قابلیت ،رو سرمایه هر سازمانی است. از این

بررسی  در نتیجه، در مقاله حاضر، بهسزایی برخوردار است.  ههای کارآفرینانه( از اهمیت ب قابلیت
های کارآفرینانه در  سوی کارآفرینی سازمانی و چگونگی ایجاد قابلیت ردی بههای تحول راهب اولویت

 سازی فرهنگ سازمانی( پرداخته شده است. سرمایه انسانی سازمان )از مسیر به
های  فعالیت»نقش مهمی در بروز « 4فرهنگ سازمانی»آمده،  عمل های به بر اساس بررسی     

 موفقیت در انکاری غیرقابل نقش سازمانی فرهنگ کهآنجا ر، ازاز طرف دیگ [.33] دارد« کارآفرینانه
 و رفتارها تقویت جهت اجتماعی  کننده کنترل یک عنوان نیز به و [38] کند می ایفا وکار کسب
از جمله مدیریت  [6]سازمانی  تعامال  تمام همچنین بر و [20] کند می عمل غالب های ارزش

 فرهنگ  مقوله به سازمان در کارآفرینانه رفتار بروز تسهیل برای ، بایداست راهبردی سازمان اثرگذار
 رفتار بروز سوی به تحول راهبردی به توان می نورتی در تنها دیگر، بیان به .شد متوسل سازمانی

 در بروز رفتار که سازمانی فرهنگ ابعاد از دسته آن نخست که بود امیدوار سازمان در کارآفرینانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Strategic Change 

2. Resource management perspective 

3. Orchestrate their resources 
4. Organizational Culture 
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 .کرد ریزی برنامه ها، آن بهبود برای دوم و کرد نسبی بیشتری دارند را شناساییاهمیت  کارآفرینانه
 و سازمان مطلق شکست به منجر اگر افراد های ارزش و باورها سازمانی، فرهنگ به یتوجه بی

 کند می ایجاد این روند در را زیادی اشکاال  حداقل راهبردی نشود، انداز چشم و اهداف به نرسیدن
 فرهنگ با خوانی هم نیازمند دیگری موضوع هر مانند نیز سازمان در کارآفرینانه رفتار بروز [.6]

تحقق تحول راهبردی در  زمانی تنها ،دیگر عبار  به. نیست مستثنی فوق  قاعده از و است سازمان
 توسط تغییرا  و رفتارهای ناشی از آن این که شود مشاهده می کارآفرینانه رفتارهای مؤثر جهت بروز

 .شوند تقویت و حمایت سازمانی فرهنگ
وری آ این پژوهش بر اساس درک سازمان مورد نظر )یک سازمان فعال در ننعت ارتباطا  و فن     

اطالعا ( نسبت به ضرور  و اهمیت ایجاد محیط کارآفرینانه و همچنین بر اساس عالئق پژوهشی 
ریزی شده است. همچنین  سازمانی( طرح پژوهشگر )کارآفرینی سازمانی با رویکرد رفتاری و فرهنگ

مبنی بر بررسی  [11]شده در پژوهشی دیگر  پژوهشی ارائه هایدلیل دیگر انجام این پژوهش، پیشنهاد
های مختلف کارآفرینانه در سازمان رفتار بروز در سازمانی فرهنگ اهمیت نسبی هر یک از ابعاد

 1.است منظور ایجاد توسعه نظری در این حوزه موضوعی( )به
: تبیین چگونگی تاثیرگذاری هر یک از ابعاد اند از عبار  پژوهشاین اهداف مورد نظر از انجام      

های رفتار کارآفرینانه در بروز رفتار کارآفرینانه )در قالب شبکه  فرهنگ سازمانی و هر یک از مؤلفه
تحول  در سازمانی تاثیرگذار تاثیرا  مستقیم و بازخوردی(؛ تبیین اهمیت نسبی هریک از ابعاد فرهنگ

 کارآفرینانه. رفتار بروز سوی به راهبردی
 
 پژوهش نظری چارچوب و مبانی. 2

 فرهنگ سازمان را برخی. ارائه شده است فرهنگ سازمانی از متعددی تعاریف .فرهنگ سازمانی
 از ای سلسله آن را برخی مشترک است؛ سازمان یک اعضای بین که دانند نظامی از باورها می

 منتقل ها کالم و تکیه ها ها، اسطوره داستان چون نمادینی مفاهیم با که دانند مشترک می های ارزش
 اثر که بر دانند می بنیادین مفروضا  از الگویی فرهنگ را شاین ادگار نیز مانند شود؛ برخی می

 و کشف آفریده، معین، گروهی سوی از درونی یکپارچگی و بیرونی سازگاری های دشواری از اندوختن
است. در وضعیتی که هیچ اجماعی برای تعریف فرهنگ سازمانی وجود نداشت،  شده پرورده یا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

که به  استهای موردی  های مرسوم در پژوهش و از فعالیت [4]( یکی از انول اساسی پژوهش علمی Replicationتکرار ) .1
 کند.ها کمک میگونه از پژوهش پذیری نتایج این تقویت قابلیت تعمیم
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توانند منکر شوند که فرهنگ  اغلب پژوهشگران نمی  که کردندپیشنهاد  ،(1990و همکاران ) 1هافستد
شناسی  یم انسانشود، در ارتباط با مفاه نور  تاریخی تعیین می است، به 2گرا کل»ساختی است که 

 .[.23]« افزاری دارد و به سختی قابل تغییر است شود، ماهیت نرم نور  اجتماعی ایجاد می است، به
ساختار عمیق یک سازمان که در »ست از: ا معتقد است که فرهنگ سازمانی عبار  ،(1996)دنیسون 

 [.23]« ه داردآید، ریش دست می هها، باورها و مفروضاتی که توسط اعضای سازمان ب ارزش
 

 3تعاریف مختلفی از کارآفرینی .كارآفرینی، كارآفرینی سازمانی و رویکرد رفتاری به كارآفرینی
 ورود»ها  ( بیان شده است؛ آن1996) 4ها توسط المپکین و دس ارائه شده است؛ یکی از بهترین تعریف

 کار و کسب با استفاده از یک جدید، یا و موجود خدما  یا و کاالها با جدید، یا موجود بازارهای به
 [.7]اند  عنوان تعریف کارآفرینی ذکر کرده را به« موجود و یا جدید

 راهبرد؛ در حقیقت کارآفرینی سازمانی یک 6ی خاص از کارآفرینی استا گونه 5کارآفرینی سازمانی     
کارآفرینی (: »1991) 7رشد و یک مسیر اثربخش برای دستیابی به مزیت رقابتی است. به عقیده زهرا

های محصول و فرآیند و  ای است که از طریق نوآوری های رسمی و یا غیر رسمی سازمانی فعالیت
 [.31] 8«کند در یک شرکت استقرار یافته، کمک می کار جدید و ی بازار، به ایجاد یک کسب توسعه
رد کارآفرین مورد قو  گرفت؛ در این رویکرد، ف 1980رویکرد رفتاری به کارآفرینی از سال      

بلکه فرآیند خلق و یا مدیریت سازمان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در  ؛گیرد مطالعه قرار نمی
که در  گیرد؛ در حالی در مرکز توجها  قرار می« کند؟ کارآفرین چه می»رویکرد رفتارمدار پاسخ به 

 [.7]ست مورد توجه ا« کارآفرین چه کسی است؟»مدار پاسخ به  رویکرد ویژگی
 

های رقابتی و در بازار نامطمئن کنونی، توجه به تحول راهبردی منجر به کسب مزیت .تحول راهبردی
تصمیم دشواری که  [.41]های رقابتی خواهد شد توجهی به آن منجر به از دست دادن مزیت بی

ود پافشاری نمایند راهبرد فعلی خبر های پویا با آن مواجه هستند این است که آیا ها در محیط سازمان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Hofsted 

2. Holist 
3. Entrepreneurship 

4. Lumpkin & Dess 

5. Corporate Entrepreneurship 

 شود. بندی می سازمانی و سازمانی )یا شرکتی( تقسیم فردی )مستقل(، درون  بندی، کارآفرینی به سه گونه در یک تقسیم. 6
7. Zahra 

 .(Gartner & Carter, 2003)نگاه کنید به:  )شرکتی( برای کسب اطالعا  بیشتر در مورد تعاریف کارآفرینی سازمانی .8
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حائز اهمیت  1در این خصوص توجه به مفهوم سرعت تحول راهبردی [.21]و یا آن را تغییر دهند 
چگونگی  ،است. این مفهوم به تدوین و اجرای یک راهبرد جدید در سازمان اشاره دارد. به عبار  دیگر

دهد. سرعت تحول  یجدید را نشان م راهبردیک  اجرایهای برتر در خصوص و سرعت عمل شرکت
 [.41]های سازمان در ساختاردهی مجدد به منابع داخلی و خارجی وابسته است راهبردی به قابلیت

( از منظر شناختی، تحول 2009) 3یر به نقل از بوین و می ،(2015) 2گونزالس و باروسو  دامینگز، گالن
ه وقایع درونی و بیرونی تعریف گویی سازمان ب عنوان فرآیندی پویا در جهت پاسخ را به 4راهبردی

 [.26]اند  کرده
و تحلیل تغییرا  )آن تغییراتی که  بررسیمنظور دنبال نمودن تحول راهبردی،  به ،از سوی دیگر     

منظور تسریع در  به .[26]ها و شیوه تغییر( امری ضروری است  قرار است اتفاق بیافتد( و فرآیند آن )گام
. بر اساس دیدگاه کنندها باید از اهرم منابع خود استفاده  ارا، شرکتای ک تحول راهبردی به شیوه

های مورد  ، قابلیت6 ها از طریق موزون و هماوا نمودن منابع خودضروری است سازمان ،5مدیریت منابع
 [.41] کنندنیاز برای اجرای راهبرد جدید را در خود ایجاد 

توجه به ایجاد  ،رو ه هر سازمانی است. از اینترین سرمایمسلم است که منابع انسانی مهم     
 های کارآفرینانه( از اهمیت بسزایی برخوردار است.  ویژه قابلیت های الزم در نیروی انسانی )به قابلیت

 

 [.38] کند می ایفا کار و کسب موفقیت در ناپذیری اجتناب نقش سازمانی فرهنگ .مطالعات پیشین
 های ارزش و مشخص رفتارهای تقویت جهت اجتماعی  کننده لکنتر یک عنوان به سازمانی فرهنگ
 بروز تسهیل برای ،در نتیجه [.6] است اثرگذار سازمانی تعامال  تمام بر و [20] کند می عمل غالب
 نورتی در تنها چرا که ؛شد متوسل سازمانی فرهنگبه  سازمان، الزم است در کارآفرینانه رفتار
در  که سازمانی فرهنگ ابعاد از دسته آن که بود امیدوار سازمان در ینانهکارآفر رفتار بروز به توان می

 .کرد ریزی برنامه ها آن بهبود برای و اهمیت نسبی بیشتری دارند را شناسایی کارآفرینانه بروز رفتار
 و سازمان مطلق شکست به منجر اگر افراد های ارزش و باورها سازمانی، فرهنگ به یتوجه بی

 نماید می ایجاد سازمان حرکت روند در را زیادی اشکاال  حداقل نشود، انداز چشم و دافاه به نرسیدن
[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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 سازمان فرهنگ با خوانی هم نیازمند دیگری موضوع هر مانند نیز سازمان در کارآفرینانه رفتار بروز     
مشاهده  فرینانهکارآ رفتارهای مؤثر بروز زمانی در حقیقت تنها. نیست این قاعده مستثنی از و است
آمده،  عمل های به بر اساس بررسی .شودحمایت  سازمانی فرهنگ توسط رفتارها این که شود می

 [.33] کند میفرهنگ سازمانی، نقش مهمی در بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان ایفا 

 
فرینانه های کارآ گیری فعالیت عوامل مؤثر در شکل ،(2008و همکاران ) 1کرنی های خارجی. پژوهش

 کردندهای سازمانی و عنانر محیط خارجی تقسیم  متغییر  فرینانه در سطح سازمان را به دو دستهکارآ
عنوان یکی از پنج متغییر سازمانی انلی در این حوزه  که فرهنگ به کردندها اظهار  . آن[33]

انه و متقابل بین گرایش کارآفرین  بررسی رابطه به ،(2011) 2کند. السویدی و محمد آفرینی می نقش
منظور بهبود گرایش کارآفرینانه،  ها به الزم است سازمان در نتیجه .[19] اند فرهنگ سازمانی پرداخته
 نور  جدی توسعه دهند. فرهنگ کارآفرینانه را به

کننده در رفتار  عامل تعیین ،فرهنگ»در پژوهشی با عنوان  ،(2011و همکاران ) 3بوکورین     
دهد یک فرهنگ  ها نشان می . نتایج پژوهش آن[22] اند موضوع پرداختهبررسی این  به« کارآفرینانه
تواند رشد سازمانی را معین کند و نگرش افراد به تغییرا  را تحت تأثیر قرار دهد و بر  قوی می
 پذیری، خالقیت و نوآوری اثر بگذارد. مخاطره

تراتژی، ساختار و فرهنگ تحلیل اس»با انجام پژوهشی با عنوان  ،(2005) 4نایاجر و ویورن     
های کارآفرین به  نتیجه گرفتند: تنها راه دستیابی شرکت« های حامی کارآفرینی سازمانی شرکت

 .[36] های رقابتی، تداوم حمایت از ابعاد نوآورانه فرهنگ سازمانی است مزیت

 
ستد( را با ( در پژوهشی، ارتباط بین فرهنگ سازمانی )الگوی هاف1383پاکجو ) های داخلی. پژوهش
. [2] کند سازمانی )الگوی کوراتکو( بررسی می های سازمانی الگوی تعاملی کارآفرینی درون ویژگی

اجتناب از »و « قدر   فانله»، «گرایی جمع -فردگرایی»دهد بین ابعاد  نتایج پژوهش وی نشان می
پور و همکاران  ارد. شهرکیمعناداری وجود د  رابطه« سازمانی کارآفرینی درون»  با مقوله« عدم اطمینان

بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی قرار دادند.   ( در پژوهش خود، رابطه1389)
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دهد که سه مؤلفه از فرهنگ سازمانی )شامل: یکپارچگی و انسجام،  ها نشان می نتایج پژوهش آن
 مثبت و معنادار دارد  ح سازمانی رابطهحمایت مدیریت و سیستم پاداش( با رفتار کارآفرینانه در سط

[10] . 
بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بین   بررسی رابطه به ،(1389قهرمانی و همکاران )     

 کارآفرینی» و «سازمانی فرهنگ»دهد که بین  ها نشان می . نتایج پژوهش آن[13] کارکنان پرداختند
 دهی، احساس جهت) سازمانی فرهنگ ابعاد بین ارد. همچنین ارتباطوجود د معناداری  رابطه« سازمانی
 تحمل تعارض، پذیری، مخاطره فردی، خالقیت مناسب، پاداش های سیستم سازمانی، هویت

 سازمانی و کارآفرینی( مدیریت حمایت ارتباطا ، متنوع و باز الگوهای سازمانی، انسجام و یکپارچگی
 .است معنادار و مثبت
بین فرهنگ سازمانی )بر اساس   بررسی رابطه در پژوهشی به ،(1390و همکاران ) حیدری     

 فرهنگ بین دهد می نشان ها پژوهش آن چارچوب نظری کوئین( و کارآفرینی سازمانی پرداختند. نتایج
 .[3] دارد وجود مثبتی و معنادار  رابطه ،کارآفرینی سازمانی و سازمانی

فرهنگ و   شده در رابطه با بررسی رابطه ود، اکثر مطالعا  انجامش طور که مشاهده می همان     
اند و این در حالی است که  کارآفرینی سازمانی از منظری غیر از منظر رفتاری به کارآفرینی نگریسته

فرهنگ سازمانی دارد. همچنین اغلب مطالعا   ای با مفهوم ارآفرینی قرابت ویژهرویکرد رفتاری به ک
اند و  و مفهوم فرهنگ و یا کارآفرینی سازمانی را به شکل یک کل واحد در نظر گرفتهپیشین یکی از د

اند.  ها نپرداخته های این مفاهیم و ارزیابی روابط مستقیم و بازخوردی آن بررسی دقیق ابعاد و مؤلفه به
 ریزی پژوهش حاضر لحاظ شده است. الزم به ذکر است که رفع خألهای مطالعا  پیشین، در طرح

های پیشین و اهداف  شده از مبانی نظری، پژوهش در نتیجه سؤاال  این پژوهش )استخراج     
: شبکه تاثیرگذاری ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه هستندپژوهش حاضر( به این شرح 

نگ )در قالب شبکه تاثیرا  مستقیم و بازخوردی( چگونه است؟ اهمیت نسبی هر یک از ابعاد فره
 به چه میزان است؟ بروز رفتار کارآفرینانه سوی به سازمانی در تحول راهبردی
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 شناسی پژوهش روش. 3

گردآوری اطالعا  با   چرا که در مرحله ؛ریزی شده است طرح 1پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته     
؛ همچنین در کند اده میاتخاذ رویکردی کیفی، از نظرا  خبرگان سازمان )در قالب گروه کانونی( استف

ANP روشمنظور پاسخگویی به سؤاال  پژوهش، از  و تحلیل اطالعا  به بررسی  مرحله
استفاده  2

 و تحلیل کمی است. بررسیکه یکی از فنون کند  می
شود که این پژوهش، از آن جهت که از  طور تصور می در بررسی ماهیت پژوهش، در نگاه اول این     

کاربردی خواهد داشت؛   ، جنبهکند های بنیادی استفاده می شده در پژوهش تدوینهای نظری  چارچوب
بندی و تبیین اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ  کاربردی، از این جهت که به رتبه  عالوه بر جنبه ولی

  پردازد، جنبه ویژه مورد مطالعاتی این پژوهش( می ها )و به سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان
ای این پژوهش از آن جهت است که نتایج دو مدل مفهومی در  توسعه  جنبه [.4]ای نیز دارد  توسعه
  و در قالب یک شبکه کند میهای فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی را با یکدیگر تلفیق  حوزه

 . دهد میپیچیده ارائه 
  دارد. مطالعه موردی به مطالعهقرار  3مطالعا  موردی  این پژوهش بر حسب روش، در زمره     

ها در یک واحد مطالعاتی خاص )یک فرد، یک  های مربوط به آن متغیرهای مهم و کنش و واکنش
یک سازمان خاص   مطالعه در پیپردازد. این پژوهش از آن جهت که  ( میغیره گروه، یک سازمان و

های موردی قرار  روش  ر زمرهد ،وری اطالعا ( استآ )یک سازمان فعال در ننعت ارتباطا  و فن
 [.1]خواهد گرفت 

آماری آن محدود به   های موردی است، جامعه پژوهش  که این پژوهش در زمره با توجه به این     
نفر است. با در نظرداشتن لزوم  100شود. تعداد کارکنان سازمان مورد مطالعه حدود  مورد می

دسته از کارکنان و مدیران این سازمان  ش شامل آنآماری این پژوه  نظرخواهی از خبرگان، جامعه
نسبت به سازمان شناخت کافی داشته  نخستطور همزمان دارای دو ویژگی باشند:  خواهد بود که به

اطالعا  کافی داشته باشند. افرادی « مدیریت و سازمان»نسبت به مسائل عمومی دانش  دومباشند و 
مورد نیاز   های اولیه ، به ایجاد داده«گروه کانونی»یل یک های مذکور باشند با تشک که حائز ویژگی

. نتایج ارزیابی کارکنان و مدیران سازمان حاکی از آن است که تعداد کرداین پژوهش کمک خواهند 
نفر  100بنابراین از مجموع حدود  ؛های مذکور هستند نفر از کارکنان سازمان دارای ویژگی 10
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خبرگان سازمانی شناخته شدند. الزم به ذکر است در   عنوان جامعه بهنفر  10)کارکنان و مدیران(، 
شود، تعداد خبرگان  ( انجام میANPویژه  )و به MADMهایی که با استفاده از رویکرد  پژوهش

  .1محدود است

 است: 1جدول شده در این پژوهش به شرح  شناختی خبرگان انتخاب مشخصا  جمعیت
 

 ی خبرگانشناخت مشخصا  جمعیت. 1جدول 
 درصد بازه شناختی مشخصه جمعیت

 سن

 20 سال 20-25

 10 سال 26-30

 70 سال 31-35

 جنسیت
 60 مرد

 40 زن

 سطح تحصیال 
 50 کارشناسی

 50 کارشناسی ارشد

 سابقه کار

 30 سال و کمتر 5

 20 سال 6-10

 50 سال 11-15

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

های  توان از تنها یک خبره بهره جست. این موضوع در پژوهش در این روش حتی میتعداد خبرگان محدود است.  ANPدر روش  .1
 :توان به موارد زیر اشاره کردتلف داخلی و خارجی قابل مشاهده است. برای مثال میمخ

 
 تعداد خبرگان پژوهشگر سال عنوان پژوهش

کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد  به  MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه  تبریز و منیری عالم 1390  نفر 6   

Select televised sportscasters for Olympic Games by 
analytic network process 

2009 Liao & Chang 3 نفر  

 
انجام شده است و تعداد خبرگان آن  ANPهایی که با روش  برای مطالعه بیشتر در این زمینه )و مشاهده چندین مثال از پژوهش

 ( مراجعه شود.1393به مقاله فارسیجانی و همکاران )محدود است( 
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 و« پرسشنامه» ابزار همچنین و« کانونی گروه روش»از  ها  داده گردآوری در این پژوهش، برای     
 .شده است استفاده« ای شبکه تحلیل فرآیند روش»از  ها داده تحلیل و بررسی برای
 
اطالعا  موثقی را  ،ای است که در زمانی کوتاه هزینه روش کم 1گروه کانونی .كانونی گروه روش

های کیفی مورد استفاده  که در پژوهش های مصاحبه است آورد. این روش، یکی از روش فراهم می
شوندگان  عمیق در آن است که در گروه کانونی مصاحبه  تفاو  این روش با مصاحبه [.4]گیرد  قرار می

طور  کند. به گر را ایفا می کننده نقش تسهیل مصاحبه ،با یکدیگر در تعامل هستند. در این رویکرد
شود که  ست. معموالً زمانی از این رویکرد استفاده میعضو ا 12تا  5معمول یک گروه کانونی دارای 

پذیر  شوندگان امکان تک مصاحبه جداگانه با تک  گروه خانی اهمیت داشته باشد و یا مصاحبه  مطالعه
 [.1]نباشد 
 
 کار به گوناگون های در زمینه آمیزی موفقیت طور این روش که به .ای شبکه تحلیل فرآیند روش
 انواع و با شده استابداع  2توسط ساعتی که است ریاضی وش با ماهیتر شود، یک می گرفته

و  متفاو  معیارهای سازماندهی برای ساختاری کردن کار دارد. این روش با فراهم و سر ها وابستگی
 از استفاده لئدال از کند. یکی می آسان فرآیند حل مسئله را ها، آن از هریک ارجحیت و اهمیت ارزیابی

 در روش این چراکه ؛است متغییرها بین گوناگون های وابستگی وجود پژوهش، این در این روش
 داشته وجود وابستگی و رابطه مسئله، حل یا و گیری تصمیم معیارهای بین که است مناسب مواقعی
  از: تعریف هدف مسئله ندا عبار  ای فرآیند تحلیل شبکهمراحل انجام پژوهش به روش . 3باشد

زوجی، تحلیل نتایج  های هریزی مدل در قالب یک شبکه، انجام مقایس ئله و پایهتصمیم، تبیین مس
ها( و  ها )و یا تبیین اهمیت نسبی مؤلفه ها و عنانر(، سنتز گزینه زوجی )تعیین وزن خوشه های همقایس

 [.16،15] ها شاخص ناسازگاری مقایسه  محاسبه
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Focus Group 

2. Thomas L. Saaty 

های فرهنگ سازمانی و بسیاری از مفاهیم سازمانی )و از جمله  با توجه به وجود روابط و تاثیر و تاثرهای فراوان میان مؤلفه .3
 سازمانی، مسجل شده است. خبرگان و ی رفتار کارآفرینانه(، وجود رابطه میان متغیرهای پژوهش، برای نویسنده، اساتید مقوله
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پردازی بیشتر  که فرضیه دارد؛ حال آن 1ستقراییماهیت ا ANPکه  کردباید به این نکته توجه      
دارد، پژوهش « کل به جزء»است. برخالف پژوهش قیاسی که ماهیت  2های قیاسی مربوط به پژوهش
هایی ایجاد شده  ها بینش دارد؛ به این معنا که پس از گردآوری داده« جزء به کل»استقرایی ماهیت 

بنابراین با توجه به ماهیت پژوهش ؛ [4] شوند ن میجدید تدوی های هها نظری و بر اساس آناست 
 سازی ضرور  نخواهد داشت. حاضر، فرضیه

 
استفاده شده است. بدین منظور  3سنجش روایی این پژوهش از روایی محتوایی برای .روایی و پایایی

اساتید  ( در اختیارای فرآیند تحلیل شبکه  این پژوهش )پرسشنامه  گزارش فرآیند و همچنین پرسشنامه
ها خواسته شد تا نظرا  خود را در خصوص فرآیند انجام  و خبرگان سازمان قرار گرفت و از آن

این دو چارچوب  کردنترکیب   پژوهش )انتخاب چارچوب نظری فرهنگ و کارآفرینی سازمانی، نحوه
ابطه منطقی های استفاده شده، ر های مختلف پرسشنامه )استحکام سؤاال ، گویه جنبه و...( و همچنین 

بر اساس نظرا  اساتید و خبرگان سازمانی، آخرین تغییرا  در فرآیند  ،. سپسکنندسؤاال  و...( بیان 
بررسی اعتبار )روایی و  برایگروه کانونی  های ههمچنین نتایج جلس در نظر گرفته شد؛و پرسشنامه 

 و مورد تائید قرار گرفت. شدپایایی( در هر مرحله به اساتید ارائه 

های معمول )نظیر: ضریب آلفای  برای ارزیابی پایایی نیازی به استفاده از روش ANPدر روش      
 با قابلیت Super Decisionافزار  ( نیست؛ چرا که در نرم4ریچاردسن-کرونباخ و فرمول کولدر

 [.16،8]شود  منظور ارزیابی پایایی از آن استفاده می وجود دارد که به« 5شاخص ناسازگاری»
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 ها یافتهتحلیل . 4

  :شوددنبال  زیرهای به منظور نیل به اهداف فرعی پژوهش الزم است تا گام
 

های نظری فرهنگ  ترین چارچوب چارچوب نظری )از برجسته 6در این گام، از بین  .گام اول
، 1ا میزان ارجاع»هایی نظیر  نشان داده شده است، با استفاده از شاخص 2سازمانی( که در جدول 

و بر اساس نتایج  [4]« 4و تناسب با مسئله و هدف پژوهش 3، روزآمدی2جامعیت و مانعیت
ترین  عنوان مناسب به [43]« شاخص فرهنگ سازمانی»چارچوب نظری  [9]های پیشین  پژوهش

 چارچوب نظری فرهنگ سازمانی برای نیل به اهداف پژوهش انتخاب شد.
 

 های نظری فرهنگ سازمانی چوبای از مشهورترین چار خالنه. 2جدول 

نام چارچوب 

 نظری

نویسنده و سال 

 انتشار
 جزئیات كاركرد

 فرهنگ شاخص
 سازمانی

زئیتز و همکاران 
(1997) 

 (2005کارملی )

ارزیابی ابعاد 
 فرهنگ سازمانی

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

ی گیر ابزار اندازه
فرهنگ سازمانی 

 هافستد

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

ارزیابی ابعاد 
فرهنگ سازمانی 
 )فرهنگ ملی(

ابعاد فرهنگ سازمانی )به تبع فرهنگ ملی(: 
قطعیت،  عدم از گرایی، اجتناب برابر جمع در فردگرایی

گیری  قدر ، مردانگی در برابر زنانگی و جهت  فانله
 بلندمد .

فرهنگ مقیاس 
 سازمانی دنیسون

، 1990دنیسون )
 (2004و  1996

ارزیابی ابعاد 
 فرهنگ سازمانی

کار، سازگاری،  در شدن ابعاد فرهنگ سازمانی: درگیر
 پذیری و رسالت. انطباق

چارچوب نظری 
 های رقیب ارزش

، 1983کوئین )
1988 ،1998 ،
 (1999و  1991

بندی فرهنگ  دسته
 سازمانی

 ای، فرهنگ قبیله فرهنگانواع فرهنگ سازمانی: 
 مراتبی. سلسله ادهوکراسی و فرهنگ بازار، فرهنگ

پروفایل فرهنگ 
 سازمانی

اوریلی و همکاران 
(1991) 

ارزیابی ابعاد 
 فرهنگ سازمانی

 به خطرجویی، توجه و ابعاد فرهنگ سازمانی: نوآوری
گرایی،  گرایی، گروه گرایی، مردم جزئیا ، بازده

 قدم. پرخاشگری و ثبا 

سطوح فرهنگ 
 سازمانی

، 1985شاین )
1989 ،1991) 

بندی فرهنگ  سطح
 سازمانی

سطوح فرهنگ سازمانی: مصنوعا  و مخلوقا ، 
 ها و مفروضا . ارزش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Citation 

2. Recall & Precision 

3. Up to Date 
4. Contingency 
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است؛ این ابزار به سنجش  کرده( طراحی 1997و همکاران ) 2زئیتز را 1شاخص فرهنگ سازمانی     
 10است. این  کردهرای فرهنگ سازمانی استخراج بعد را ب 10پردازد و  ابعاد فرهنگ در سازمان می

بعد تقلیل یافته است  5، به 4آماری تحلیل عاملی روش( و با استفاده از 2005) 3توسط کارملی ،عامل
[23:] 

 کند.  کار اشاره می 6: این بعد از فرهنگ سازمانی به تنوع و پیچیدگی5چالش شغلی
بین مدیریت عالی و کارکنان و همچنین  8ربخشی ارتباطا : این بعد از فرهنگ سازمانی به اث7ارتباطا 

 اثربخشی ارتباطا  بین کارکنان با کارکنان اشاره دارد.
: این بعد به وجود اعتماد بین کارکنان و مدیران و همچنین بین خود کارکنان اشاره دارد؛ نوعی از 9اعتماد

 سازد. پذیر می انرا امک 10گوی آزاد و ایجاد محیط آزاداندیشیو اعتماد که گفت
 14های جدید و پیشبرد ایده 13، حل مسئله12: این بعد از فرهنگ به یک محیط حمایتی برای خالقیت11نوآوری

 اشاره دارد.
این   : این بعد از فرهنگ به استحکام روابط متقابل اعضای سازمان و به وسعت و اندازه15پیوستگی اجتماعی

 شود. نمایان می 17امو انسج 16روابط اشاره دارد و با حس همکاری

 
های نظری کارآفرینی  ترین چارچوب چارچوب نظری )از برجسته 9در این گام، از بین  .گام دوم

و  [4]های ذکرشده در گام قبلی  نشان داده شده است، با استفاده از شاخص 3سازمانی( که در جدول 
عنوان  به [37]« فرینانهمقیاس رفتار کارآ»چارچوب نظری  [9]های پیشین بر اساس نتایج پژوهش

 ترین چارچوب نظری کارآفرینی سازمانی برای نیل به اهداف پژوهش انتخاب شد. مناسب
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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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 های نظری ارزیابی رفتار کارآفرینانه چارچوب. 3جدول 

نام چارچوب 

 نظری

نویسنده و 

 سال انتشار
 جزئیات كاركرد

  رفتار کارآفرینانه
 مدیران میانی

هورنسبای و 
همکاران 

(2002) 

های  تعیین مؤلفه
 رفتار کارآفرینانه

سازمانی )در   گیری رفتار کارآفرینانه عوامل مؤثر در شکل
مدیران میانی(: حمایت مدیریت، استقالل کاری، 

ها، دسترسی به زمان، ساختار سازمانی، منابع و  پاداش
 پذیری. مخاطره

رفتار کارآفرینانه در 
وکارهای  کسب

 خانوادگی

کلرمنس و 
ون ادلست

(2006) 

های  تعیین مؤلفه
 رفتار کارآفرینانه

سازمانی )در   گیری رفتار کارآفرینانه عوامل مؤثر در شکل
 درگیری تغییر، به کارهای خانوادگی(: تمایل و کسب

 شده. درک آورانه فن های فرنت نسلی،

مدل تطبیقی گرایش 
کارآفرینانه و رفتار 

 کارآفرینانه

چن و 
همکاران 

(2011) 

قش گرایش تعیین ن
کارآفرینانه در رفتار 

 کارآفرینانه

پذیری،  ابعاد گرایش کارآفرینانه )اختیار، نوآوری، مخاطره
نور  مثبت با رفتار  فعالی و تهاجم رقابتی( به پیش

 کارآفرینانه در ارتباط است.

بندی رفتار  طبقه
 کارآفرینانه

کوین و مایلز 
(1999) 

بندی رفتار  طبقه
 کارآفرینانه

شده،  حمایت فتار کارآفرینانه: باززاییانواع ر
 قلمرو. سازمانی و بازتعریف سازی بازجوان

تشریح رفتار 
کارآفرینانه با استفاده 
از چارچوب نظری 

 ریزی شده رفتار برنامه

 (2000کروگر )

تعیین عوامل 
نیت   پیشگوکننده
های  در فعالیت

 کارآفرینانه

فرینانه: های کارآ نیت در فعالیت  عوامل پیشگوکننده
گرایش به رفتار، هنجارهای اجتماعی و باور به 

 خودکارآمدی.

فردی   مدل کارآفرینانه
 در سطح سازمانی

اکز و همکاران 
(2010) 

های  تعیین مؤلفه
 رفتار کارآفرینانه

سازمانی:   گیری رفتار کارآفرینانه عوامل مؤثر در شکل
های فردی، نوآوری و  گرایش به فرنت، قابلیت
 لی.فعا پیش

ی رفتار  مدل یکپارچه
 کارآفرینانه سازمانی

بلوسوا و 
همکاران 

(2010) 

های  تعیین مؤلفه
 رفتار کارآفرینانه

سازمانی:   گیری رفتار کارآفرینانه عوامل مؤثر در شکل
بخشیدن  ها، مشروعیت فرنت ها، ارزیابی فرنت کشف

 ها. فرنت از برداری و بهره

مقیاس رفتار 
 کارآفرینانه

کیس و زامپتا
موستاکیس 

(2007) 

های  تعیین مؤلفه
 رفتار کارآفرینانه

گیری رفتار کارآفرینانه سازمانی  عوامل مؤثر در شکل
 انداز چشم تغییر، به اول(: گرایش خط )کارکنان
 حمایتی.  زمینه و تکاپو، پر کاری محیط راهبردی،

تعاملی  مدل
 سازمانی کارآفرینی

کوراتکو و 
همکاران 

(1993) 

های  مؤلفهتعیین 
کارآفرینانی 
 سازمانی

 ندا گیری کارآفرینی سازمانی عبار  عوامل مؤثر در شکل
 فردی و وقایع های سازمانی، ویژگی از: مشخصا 

 ناگهانی. ی حادثه/ کننده تسریع
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( تدوین شده است. این مقیاس دارای 1997و همکاران ) 2توسط پیرس 1مقیاس رفتار کارآفرینانه     
 [:42]ی انلی است  چهار مؤلفه

انداز راهبردی  انداز و تمرکز بر نوآوری نیازمند است. چشم : رفتار کارآفرینانه به تبیین چشم3انداز راهبردی چشم
نیافته است و به تغییر  های خود دست ظرفیتبر این مبنا استوار است که سازمان در حال حاضر به تمامی 

 نیازمند است. 

 های چالش با مقابله در پرتکاپو کاری محیط ایجاد و پویا رفتارهای مؤلفه به بروز : این4محیط کاری پر تکاپو
 اشاره دارد. (استاندارد های رویه نبود و سرپرستان غیاب در کنترل از موضوع یک ناگهانی مانند: خروج) کاری

جدید اشاره  های مهار  کسب و( خدمت) تولید ی نحوه در بهبود و تغییر : این مؤلفه به ایجاد5گرایش به تغییر
ها  های جدید و ایجاد تغییر و بهبود در انجام فعالیت دهد که کارکنان به اکتساب مهار  دارد. مطالعا  نشان می

 مند هستند. عالقه

آزادی برای انطباق با »برای رفتار کارآفرینانه: این مؤلفه یک ساخت چندبعدی است که شامل  6حمایتی  زمینه
 . است« 7سیاسی -به منابع و اطالعا ، و حمایت اجتماعی پیشگامان، دسترسی

 

 
 [42]چارچوب نظری مقیاس رفتار کارآفرینانه . 1 نمودار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Entrepreneurial Behavior Scale 

2. Pearce 

3. Strategic Vision 
4. Creation Of An Energetic Working Environment 

5. Change Orientation 

6. Supportive Context 

عنوان مدیریت رفتارهای سیاسی دارد. منظور از رفتارهای  بامفهوم حمایت سیاسی ریشه در سرفصلی در حوزه رفتار سازمانی  .7
های منفی و مثبتی دارد مدیریت، مفهوم متداول در علم سیاست نیست؛ بلکه این مفهوم اشاره به کنش سیاسی در سازمان و در علم

داند. این رفتارها در شرایط ابهام، فقدان قواعد رسمی و ها را به نور  رسمی مجاز نمیکه جزئی از شغل افراد نیست و سازمان آن
 [.17]دهد کمبود منابع خود را بیشتر نشان می
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بین هر یک از ابعاد   رابطه  در این گام، در جلسا  گروه کانونی با خبرگان سازمانی، مسئله .گام سوم
گروهی گذاشته شد. در نهایت  بحث به های رفتار کارآفرینانه فرهنگ سازمانی با هر یک از مؤلفه

 شدهمنعکس  2در مرحله چهارم و در نمودار  ANP)این نتایج در قالب شبکه  شدنتایج نهایی حانل 
 است(.
 

ای که در باال به تفصیل تشریح شده است، به  در این گام بر اساس فرآیند تحلیل شبکه .گام چهارم
و  بررسی( و Super Decisionافزار  شده از نرم ستخراجا  ها )با استفاده از پرسشنامه گردآوری داده

 تحلیل اطالعا  پرداخته شده است.
 

 ها و عنانر شبکه خوشه. 4جدول 

 (Nodesعناصر مربوطه ) (Clustersها )خوشه

 تبیین اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه هدف

 طا ، اعتماد، نوآوری و پیوستگی اجتماعیچالش شغلی، ارتبا ابعاد فرهنگ سازمانی

 حمایتی  انداز راهبردی، محیط کاری پرتکاپو و زمینه گرایش به تغییر، چشم های رفتار کارآفرینانه مؤلفه

 
 فرهنگ ابعاد نسبی اهمیت تبیین» منظور به پژوهش از بخش این تصمیم:  تعریف هدف مسئله

سازمان مورد مطالعه )یک سازمان  خبرگان نظرا  از استفاده با «کارآفرینانه رفتار بروز در سازمانی
 .است شده ریزی وری اطالعا ( طرحآ فعال در ننعت ارتباطا  و فن

 
 و مبانی نظری با انجام مرور شبکه ساختار ریزی مدل در قالب یك شبکه: مسئله و پایه تبیین
 گام) خبرگان با و مشور  (ومد و اول گام)های نظری  ترین چارچوب در مورد مناسب گیری تصمیم
( تعیین 4ها و عنانر مورد نیاز )مندرج در جدول  در همین راستا ابتدا خوشه .است شده تنظیم (سوم

شد و سپس ارتباطا  مورد نیاز میان عنانر شبکه )ارتباطا  معین شده در گام سوم( در قالب یک 
  نمایش داده شده است: 2نهایی در نمودار   . ساختار شبکهشدپیچیده ترسیم   شبکه
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 (ANPتحلیل مسئله )شبکه   شبکه. 2 نمودار

 

های مختلف پرسشنامه توسط خبرگان سازمانی  در این مرحله، بخش زوجی: های هانجام مقایس
نفر( انجام شده است، ابتدا  10بار )توسط  10زوجی  های هکه مقایس به دلیل این شود. میتکمیل 

 Superافزار  آمده وارد نرم دست ها محاسبه شده است و سپس مقادیر به میانگین هندسی تمامی پاسخ

Decisions است شده. 
 

در این مرحله با استفاده از ها و عناصر(:  زوجی )تعیین وزن خوشه های هتحلیل نتایج مقایس
و ابرماتریس  3، ابرماتریس موزون2ابرماتریس ناموزون»و سایر روابط ریاضی،  1مارکوف مفهوم زنجیره

 شود. تشکیل می Super Decisionافزار  توسطِ نرم« 4حدی
 

در این مرحله، به تبیین اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز  ها: تبیین اهمیت نسبی مؤلفه
. شود پرداخته می( Super Decisionافزار در نرم Synthesizeرفتار کارآفرینانه )با استفاده از دستور 

نیل به هدف محوری پژوهش )تبیین اهمیت نسبی هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز  در مسیر
آمده نشانگر آن است که ترتیب و میزان اهمیت ابعاد فرهنگ سازمانی  دست رفتار کارآفرینانه( نتایج به

شغلی  چالش %؛43/22%؛ نوآوری با 22/28خواهد بود: اعتماد با  زیرکارآفرینانه به شرح  رفتار بروز در
 %.63/14اجتماعی با  % و پیوستگی18/16%؛ ارتباطا  با 54/18با 

باالتری دارد؛ در  اهمیت نسبی« نوآوری»و « اعتماد» دهد که دو بعدنتایج این پژوهش نشان می     
عنوان دو اولویت اول فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه شناخته شده است. در بخش  نتیجه به

 .شود پرداخته میگیری به تحلیل اثرا  این دو بعد جهنتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Markov chain process 

2. Unweighted supermatrix 

3. Weighted supermatrix 
4. Limiting supermatrix 
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آمده از تحلیل نتایج  دست هشاخص ناسازگاری ب .ها شاخص ناسازگاری مقایسه  محاسبه
 :است 5زوجی، به شرح جدول  های همقایس

 
 زوجی های هشاخص ناسازگاری مقایس. 5جدول 
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 های هماتریس، اگر ماتریس مقایس در سوپر بوطزوجی و مقادیر مر های هنتایج مقایس به توجه با     
 4×4خواهد بود و اگر ابعاد آن  05/0داشته باشد، شاخص ناسازگاری قابل قبول کمتر از  3×3ابعاد 
 قبول قابل خواهد بود؛ برای سایر ابعاد، شاخص 08/0شاخص ناسازگاری قابل قبول کمتر از  ،باشد
، پایایی الزم برای تحلیل ای فرآیند تحلیل شبکهعد روش با توجه به قوا [.16،8] است 1/0 از کمتر

 .استمورد قبول  ANPسؤاال  مذکور و شبکه 
، عالوه بر AHPهای آن نسبت به روش  و تشریح مزیت ANPمنظور سنجش مطلوبیت روش  به     

 وشربندی ابعاد فرهنگ سازمانی با  ها با روش انلی )فرآیند تحلیل شبکه(، رتبه محاسبه اولویت
 مراتبی نیز انجام شد.  فرآیند تحلیل سلسه

 
 ANPو  AHPها در دو روش  مقایسه اولویت. 6جدول 

 
 پیوستگی اجتماعی نوآوری اعتماد )اطمینان( ارتباطات چالش شغلی

 AHP 18/14 10/93 19/79 38/58 12/56وزن اهمیت در 

 AHP 3 5 2 1 4رتبه در 

 ANP 18/54 16/18 28/22 22/43 14/63وزن اهمیت در 

 ANP 3 4 1 2 5رتبه در 

 
های چهارم و  های اول و دوم و همچنین رتبه شود، رتبه مشاهده می 6طور که در جدول  همان     

در  AHPهای روش  جایی ناشی از پائین بودن قابلیت به جا شده است. این جا پنجم با یکدیگر جابه
 AHP که حالی در است؛ها(  ، معیارها و گزینهگیری )هدف مدلسازی روابط بین سطوح مختلف تصمیم

 روابط قابلیت مدلسازی ANP روشگیرد،  می کار مدل به مختلف سطوح بین را طرفه یک نرفا روابط
 مقیاس از یک روشهر چند که هر دو  ،به عبار  دیگر. ستا گیری را دارا تصمیم سطوح بین متقابل
 ساختار یک تنها ANP اما ؛برند ی( بهره میزوج های همقایس بر )مبتنی نسبی گیری اندازه
 با توأم سیستمی دیدگاه کارگیری به با را مسئله بلکه ؛کند نمی مسئله تحمیل به را مراتبی سلسله

چرا که  ؛تر و قابل اتکاتر است دقیق ANPنتایج روش  ،رو از این [.15] کند می سازی مدل بازخورد،
چرا که بین ابعاد فرهنگ  ؛روابط بازخوردی نیز لحاظ شوندکند  ماهیت مسئله این پژوهش، اقتضا می

 های ویژگی و اقتضائا  به توجه های رفتار کارآفرینانه تاثیرا  دو سویه وجود دارد. با سازمانی و مولفه
 از حاضر پژوهش در مراتبی، سلسله غیر روابط و بازخورد وجود دلیل به و ANP مدل برای شده ذکر

 است. شده استفاده ANP روش
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 گیری و پیشنهاد نتیجه. 5

های نظری  شده در منابع خارجی، هیچ پژوهشی یافت نشد که چارچوب های انجام در بررسی     
ها  شده آن های انالحو یا نسخه [37]و مقیاس رفتار کارآفرینانه  [43]شاخص فرهنگ سازمانی 

نور  همزمان مورد بررسی  را به( 2007( و زامپتاکیس و موستاکیس )2005ترتیب توسط کارملی ) به
( در یک 1393قرار داده باشد؛ اما در میان منابع داخلی، این کار توسط فارسیجانی و همکاران )

نور  مطالعه موردی( انجام شده است. نتایج پژوهش مذکور مشابهت نسبی )توام با چند  سازمان )به
اجتماعی دارای اولویت اول و اعتماد  تگیتفاو ( با نتایج پژوهش حاضر دارد. در پژوهش مذکور پیوس

که در پژوهش حاضر اعتماد دارای اولویت اول و  دارای اولویت دوم شناخته شده است. در نورتی
این تشابه نسبی بین نتایج پژوهش )در دو مورد مطالعه  [.11]نوآوری دارای اولویت دوم است 

نجر شود. در ادامه ابتدا تشابه این دو پژوهش تواند به توسعه نظری در این حوزه علمی ممتفاو ( می
 ها تشریح شده است. و سپس تفاو  آن

اهمیت اول در   از درجه« اعتماد»نتایج نشانگر آن است که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی بعد      
و  1راستای بسترسازی برای بروز رفتار کارآفرینانه برخوردار است. در همین راستا نتایج پژوهش گرین

نشانگر آن است که وجود اعتماد در سازمان، امکان بروز رفتارهای کارآفرینانه را  ،(1999همکاران )
 2اجتماعی  نشانگر آن است که اعتماد به سرمایه ،(1999های مطالعا  زهرا ) . یافتهکند تسهیل می

حاکی از  ،(2004) 3داشت. نتایج پژوهش فردرکینگ خواهد در پیوجود آمدن فرهنگ کارآفرینانه را  به
تواند از طریق ایجاد روابط سازمانی و پرورش اعتماد، کارآفرینی  آن است که فرهنگ سازمانی می

اعتماد مدیران و کارکنان از  ،(2005) 4سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس نتایج مطالعا  جونز
رد، موجب ایجاد بهبود در گذا طریق تأثیرا  مثبتی که بر اشتراک دانش و تسهیم اطالعا  می

 اعتماد که است نموده اذعان نیز ،(2006) 5. لینشود یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی می
و همکاران  6پژوهش تولدانو .است مطرح کارآفرینانه رفتار  کننده تعیین عوامل از یکی عنوان به
  بیشتر و توسعه  های کارآفرینانه تدهد که تقویت اعتماد در نهایت به ایجاد فرن نشان می ،(2010)

( نیز نتایج پژوهش 2007) 7های مطالعا  رادرفورد و هالت کارآفرینی سازمانی منجر خواهد شد. یافته
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 رهبران که دهد می نشان ،(2008) 1ویوِر و دیکسون . مطالعا کند ( را تایید می1999زهرا )
 اتخاذ به زیادی تمایل اند، کرده تجربه را اطمینان و اعتماد از باالیی سطح که هایی سازمان

 .شود می تر پدیدار این افراد بیش در کارآفرینانه رفتارهای آن، تبع به و دارند کارآفرینانه رویکردهای
دهد که اکثر مدیران برای ایجاد بهبود در  نشان می ،(2011و همکاران ) 2نتایج پژوهش کاستروجیوانی

های پاداش  باز، روابط مبتنی بر اعتماد و سیستم همچون ارتباطا  هایی انی، از روشکارآفرینی سازم
های پژوهش  یافته ،(2011و همکاران ) 3. همچنین نتایج مطالعا  گومز هاروکنند استفاده می
. وقتی در یک شبکه اعتماد افزایش یابد، احتمال تامین نمودن کند ( را تایید می2004فردرکینگ )

برداری آن احتمال بهرهبا یابد و شبکه توسط سایر اعضا افزایش می یاعضا منابع مورد نیاز هر یک از
کاستینگ، ایلتر  [.30]یابد افزایش می ،ها توسط افرادی که دارای گرایش کارآفرینانه هستنداز فرنت
که سطح باالی اعتماد در بین کارکنان سازمان موجب  اند کردهبه این نکته اشاره  ،(1998) 4و برمان

نماید و گرایش کارآفرینانه را  پشتیبانی می 5شدهجویی حسابشود که از مخاطرهاد محیطی میایج
 دهد. مورد حمایت قرار می

اهمیت   از درجه« نوآوری»همچنین نتایج نشانگر آن است که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی بعد      
دار است. در همین راستا، بررسی مفهوم دوم در راستای بسترسازی برای بروز رفتار کارآفرینانه برخور

دهد که مفهوم  های گوناگونی که در این خصوص انجام شده است، نشان می کارآفرینی و پژوهش
کارآفرینی، مفهوم خالقیت و نوآوری را نیز در دل خود جای داده است و کارآفرینی با مفاهیم خالقیت 

( معتقد است که خالقیت، 1985) 6شود. دراکر یها محدود نم و نوآوری عجین است؛ هر چند که به آن
نوآوری و کارآفرینی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و کارآفرینی بدون خالقیت و نوآوری معنا ندارد. 

های اقتصادی نیستند.  سود و انگیزه درپیدهد که کارآفرینان تنها  نتایج برخی از تحقیقا  نشان می
ها با انگیزه  آفرین به این نتیجه رسیده است که بسیاری از آنکار 150با بررسی  ،(1989) 7سولومون

 [.12]کنند  خلق چیزهای نو و بدیع )نوآوری( اقدام به کارآفرینی می
ها قرار دارد. در  اجتماعی در رتبه اول اولویت پیوستگی ،(1393در پژوهش فارسیجانی و همکاران )     

هر چند که تفاو  نتایج در تحقیقاتی که به  رفته است.که در پژوهش حاضر در رتبه آخر قرار گ نورتی
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هایی در شرایط و اقتضائا   اما دلیل چنین تفاو  ؛شود بدیهی است روش مطالعه موردی انجام می
های سازمان )سبک مدیریت،  تفاو  در ویژگی ،رو های مورد مطالعه قابل رهگیری است. از این سازمان

های کارکنان )تیپ شخصیتی و رغبت، موضوع فعالیت و...(، ویژگی ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی،
ها خواهد شد.  سطح تحصیال  و...( و موارد دیگر، منجر به تغییر نتایج مطالعه موردی در بین سازمان

این احتمال وجود دارد که نتایج این پژوهش )در یک سازمان فعال در ننعت ارتباطا  و  ،رو از این
گونه استدالل  معتقدند که شاید بتوان این پژوهشگرانناشی از چنین مواردی باشد.  وری اطالعا (آ فن

ین بودن اولویت پیوستگی اجتماعی در نتایج پژوهش حاضر، ناشی از تیپ شخصیتی ینمود که دلیل پا
چراکه با بررسی شبکه اطالعا  شغلی  ؛کارکنان سازمان مورد مطالعه باشد 1های شغلی و رغبت

Oده )ایاال  متح
*
NETهای شغلی بسیاری از مشاغل  ( معین شد که در بین سه مولفه اول رغبت

)که در  3گرا وجود ندارد و همچنین مولفه واقع 2، مولفه اجتماعیICTهای ننعت  مرتبط با سازمان
بنابراین کارکنان  ؛دارد های مخالف با رغبت اجتماعی دارد( قرار ویژگی 4مدل شخصیت شغلی هالند

 [.18]دهند  های اجتماعی تمایل کمتری نشان می ل معموال به ارتباطا ، پیوستگی و فعالیتاین مشاغ
گونه گفت که از آنجاکه  توان ایناین پژوهش می 5های علمیدر رابطه با دستاوردها و نوآوری     
شده توسط  تدوین سازمانی فرهنگ شاخص نظری های کنون تنها در یک پژوهش دیگر، چارچوب تا
و یا  [37])شده توسط پیرس و همکاران  تدوین کارآفرینانه رفتار مقیاس و [43]تز و همکاران زئی

( 2007( و زامپتاکیس و موستاکیس )2005ها به ترتیب توسط کارملی )های انالح شده آننسخه
های  عنوان یکی از جنبه است، ترکیب این دو چارچوب به گرفته قرار بررسی مورد همزمان نور  به
های پیشین مورد بحث  چه که در بخش پژوهشاست. همچنین مطابق آنوآوری این پژوهش مدنظر ن

 منظری از سازمانی کارآفرینی و فرهنگ  رابطه بررسی با رابطه در شده انجام مطالعا  قرار گرفت، اکثر
 کارآفرینی به رفتاری رویکرد که است حالی در این و اند نگریسته کارآفرینی به رفتاری منظر از غیر

 مفهوم دو از یکی پیشین مطالعا  اغلب از طرف دیگر،. دارد سازمانی فرهنگ مفهومِ با ای ویژه قرابت
 و ابعاد دقیق بررسی به و اند گرفته نظر در واحد کل یک شکل به را سازمانی کارآفرینی یا و فرهنگ
این پژوهش با عبور از  .اند رداختهنپ ها آن بازخوردی و مستقیم روابط ارزیابی و مفاهیم این های مؤلفه

 های نوآورانه خود افزوده است.  موارد مذکور بر جنبه
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نفعان سازمان در  که تحقق تحول راهبردی نیازمند همکاری عمومی بسیاری از ذی نتیجه آن     
ویژه  ها و به سازمان .[26] است 1کارگیری اقداما  جدید جهت مشارکت در تغییر و پذیرش و به

( اطالعا  یورآ سازمان فعال در ننعت ارتباطا  و فن مان مورد مطالعه در این پژوهش )یکساز
های مذکور، در راستای ایجاد بهبود در فرهنگ سازمانی  گیری از نتایج و یافته توانند با بهره می
ارد. در های مؤثری برد منظور بسترسازی جهت ایجاد بهبود در رفتار کارآفرینانه کارکنان خود، گام به

 خواهد بود: زیرهمین راستا برخی از پیشنهادهای اجرایی به شرح 
ترین ابعاد فرهنگ  عنوان یکی از مهم به« اعتماد»ریزی در جهت تقویت بعد  توانند با برنامه ها می سازمان     

رفتار کارآفرینانه( سوی کارآفرینی سازمانی )و در نتیجه بروز  تحول راهبردی به  سازمانی )با اولویت اول( زمینه
همچنین بین  واعتماد و اطمینان بین کارکنان ایجاد ». برای این منظور باید کنندرا در سازمان تسهیل 

 [.23،11]در دستور کار قرار گیرد « مدیریت عالیکارکنان و 
ترین ابعاد  مهم عنوان یکی از به« نوآوری»ریزی در جهت تقویت بعد  توانند با برنامه ها می همچنین سازمان     

سوی کارآفرینی سازمانی )و در نتیجه بروز رفتار  تحول راهبردی به  فرهنگ سازمانی )با اولویت دوم( زمینه
سازی برای ایجاد و توسعه یک محیط  زمینه»کارآفرینانه( را در سازمان تسهیل نمایند. برای این منظور باید 

 [.23،11]در دستور کار قرار گیرد « دیدهای ج حمایتی برای بروز خالقیت و پیشبرد ایده

توانند  ها قرار دارد، می عالیق پژوهشی آن  پژوهشگرانی که موضوع این پژوهش در زمرههمچنین      
 :کنندهای آتی( را دنبال  برای پژوهش هایی)پیشنهاد زیریکی از موارد 

نتایج   نمایند و به مقایسه 2ها( تکرار زمانهای دیگر )سایر سا توانند این پژوهش را در مورد پژوهشگران می     
ها(  آمده و نتایج این پژوهش بپردازند. تکرار این پژوهش در مطالعا  موردی دیگر )سایر سازمان دست به
 پذیری نتایج کمک شایانی نماید. تواند به قابلیت تعمیم می

های  هنگ سازمانی و سایر چارچوبهای نظری فر توانند با ترکیب سایر چارچوب همچنین پژوهشگران می     
 نظری کارآفرینی سازمانی به پیشبرد دانش در این حوزه کمک نمایند.

ترین ابعاد  توانند نسبت به شناسایی راهکارهای تقویت مهم تر، پژوهشگران می موارد مذکور مهم  از همه     
سوی بروز رفتار کارآفرینانه  بهفرهنگ سازمانی )یعنی: اعتماد و نوآوری( جهت بسترسازی تحول راهبردی 

 .کننداقدام 

موردی و  مطالعه روش از این پژوهش ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده     
های این پژوهش،  تعمیم نتایج، الزم است در استفاده از یافته  اقتضائا  مطالعا  موردی در حوزه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. New Practices 

که به  استهای موردی  م در پژوهشهای مرسو و از فعالیت [4]( یکی از انول اساسی پژوهش علمی Replicationتکرار ) .2

 کند.ها کمک میگونه از پژوهش پذیری نتایج این تقویت قابلیت تعمیم
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ته شود. با توجه به تشابه نسبی نتایج این پژوهش با مدنظر قرار گرف نتایج پذیری تعمیم سطح  مسئله
تعمیم اهمیت نسبی )الاقل در خصوص بعد اعتماد( به سایر  ،(1393پژوهش فارسیجانی و همکاران )

دلیل تفاو  نتایج دو پژوهش در رابطه با این  ها غیر ممکن نیست؛ اما در رابطه با نوآوری )بهسازمان
 پذیر نیست.ایج به سادگی امکانبعد فرهنگ سازمانی( تعمیم نت
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