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 کارآفرینی سازمانی در راهبردیمدیریت  نقشبررسی 
 

 **نژادسارا طالقانی، *محمّد طالقانی1

 
 چکیده

 پژوهشگرانمفاهیمی هستند که از بعد نظری عملی، در دنیای امروز، توجه  راهبردیکارآفرینی سازمانی و مدیریت      
قدامات مربوط به اگذارند.  تغیرهای بسیاری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر میم. اندکردهو مدیران زیادی را به خود جلب 

به  در این پژوهشرو از این .استکننده کارآفرینی سازمانی از جمله اقدامات مدیریتی است که تسهیل راهبردیمدیریت 
میزان کاوش یا بررسی محیطی،  :شامل راهبردیبررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و پنج اقدام خاص مدیریت 

های کنترل در شرکت پارس ریزی، و ویژگیریزی، مشارکت در برنامهی، افق زمانی برنامهریزپذیری در برنامهانعطاف
تواند بر کارآفرینی سازمانی داشته باشد؟، چه تأثیری می یراهبردو به این سوال که ابعاد مدیریت  شودپرداخته میخزر 

کلیه کارشناسان خبره،  شامل جامعه آماری، استکه شرکت پارس خزر یک شرکت هلدینگ با توجه به این پاسخ دهد.
نفر است. به علت  150باشد که حدود مدیران، متخصصان و کارکنان کلیدی شرکت پارس خزر در استان گیالن می

نفر  108شود که با استفاده از این روش تعداد نمونه گیری مورگان استفاده مینبودن واریانس جامعه از روش نمونه
ها و ابتدا میزان و یا مقدار متغیر بر اساس داده در. داده شده استنفر ارتقا  115طمینان این تعداد تا شود که برای ا می

توصیف اطالعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی،  ،سپس ؛امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد
. با تعیین کندچگونگی استفاده از الگوهای آماری کمک تواند در که می کردهدیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها را ایجاد 

 هاهاز طریق آزمون همبستگی اسپیرمن برای تمام فرضی SPSSافزار با کمک نرم پژوهشهای الگوها آزمون فرضیه
 شود.انجام می
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 مقدمه. 1

یافته، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه     
کنند و از برداری میسرمایه کشورها را کشف و از آنها بهره ،ای که کارآفرینانگونهبه ؛کارآفرینی است

دهد که علت توسعه کشورهایی کشورها نقش محوری دارند. شواهد نشان میاین طریق در توسعه 
اند، کارآفرینی است. کارآفرینی هم اکنون ون آمریکا، ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافتهچ
ای و هر شرکت ها باید توسعه یابد. هر جامعهعنوان یک حرفه ظهور کرده و مانند دیگر حرفه به

دست آوردن منابع ها و بهلیدی و یا کارآفرینانی دارد که توانایی شناسایی فرصتموفقی افراد ک
)اقتصادی، فنی و انسانی( الزم را برای بر آوردن نیازهای جدید و نیازهای موجود بهتر دارا هستند. 

 .نداها تاکید کردهبسیاری از پژوهشگران بر اهمیت کارآفرینی در ایجاد ثروت و توسعه جامعه و شرکت
گذاری اهمیت کارآفرینی به حدی است که برخی از صاحبنظران، عصر حاضر را، عصر کارآفرینی نام

کنند که منجر به تحول و نوسازی اقتصاد در کارآفرینان، انقالبی را هدایت می هااند. از نظر آنکرده
د و سازمان را در شوکارآفرینی توانایی خاصی در درون سازمان ایجاد می باپهنه جهانی شده است. 

کند. یکی از اقدامات مدیریتی که منجر به تسهیل رفتار کارآفرینانه جهت تحول اساسی هدایت می
در جهت تحقق اهداف سازمانی تنظیم  یداست. این اقدامات با راهبردی، اقدامات مدیریت شودمی

ای از عنوان زیرمجموعهتواند بهعقیده دارند که کارآفرینی می یراهبردشوند. محققان مدیریت 
های سازمانی موثر بر متعددی در مورد ویژگی هایپژوهشمورد بحث قرار گیرد.  یراهبردمدیریت 

طور مشخص به بررسی رابطه بین اقدامات هولی تحقیقات کمتری ب ؛رفتار کارآفرینانه انجام شده است
تر از چگونگی تاثیر صویری جامعو میزان کارآفرینی پرداخته است. برای ارائه ت یراهبردمدیریت 

یند مدیریت آشود. پنج بعد از فرو میزان کارآفرینی سازمانی پرداخته می یراهبرداقدامات مدیریت 
ریزی،  ریزی، افق زمانی برنامهپذیری در برنامهشامل میزان کاوش و بررسی محیطی، انعطاف یراهبرد

اند. رویکرد مورد ررسی حاضر مورد توجه قرار گرفتههای کنترل، در بریزی و ویژگیمشارکت در برنامه
و کارآفرینی سازمانی  یراهبرداستفاده در این نوشته، بررسی رابطه بین هر یک از این ابعاد مدیریت 

( بوده و در شرکت 1999و  1995مدل بارینگر و بلودرن ) این پژوهش،است. مدل انتخابی برای 
 .[1]پارس خزر به اجرا گذاشته شده است 

 
 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

های در اندازی کسب وکار جدید در شرکتعنوان راهکارآفرینی سازمانی را به.کارآفرینی سازمانی
، یراهبرددانند که از طریق نوآوری داخلی، اقدامات یا مالکیت مشترک، نوسازی حال پیشرفت می
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کارآفرینی سازمانی فرآیندی است  ،در تعریفی دیگر .انددست یافته آن ها بهمحصول، فرآیند و نوآوری
خلق فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان ایجاد  باکه محصوالت و خدمات یا فرآیندهای نوآورانه 

 .[41،31،10،7،6،5،4،3،2،1]شود  می
 

ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک شرکت را مجموعه تصمیم .یراهبردمدیریت 
)هم محیط داخلی و هم محیط  عبارت است از: بررسی محیطی یراهبردمدیریت  کند.تعیین می

 ،ارزیابی و کنترل. بنابراین راهبرد و(، اجرای راهبردیریزی بلندمدت یا )برنامهراهبرد خارجی(، تدوین 
 ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجّه به نقاط قوّت وبر نظارت و ارزیابی فرصت یراهبردمدیریت 

ریزی، اجرا و کنترل برنامه :شامل یراهبردمدیریت  ؛طور کلّیبه ؛ضعف یک شرکت، تأکید دارد
 .[34،15،10،6،5،4،3،2،1] است یراهبردهای ریزیبرنامه

 
یادگیری در مورد رویدادها و روندهای محیط  ایبررسی محیطی به معن .کاوش یا بررسی محیطی

ها نیاز به دهنده این است که شرکتنشان یراهبردتحقیقات پیشین در مورد مدیریت  .استسازمان 
ها( ها و ضعف)قوتّ ها و تهدیدات( و منابع داخلی)فرصت بین محیط خارجی یراهبردپیگیری تناسب 

مدیران کارآفرین ممکن است تصوّر کنند که بررسی محیطی، پلی برای حفظ موقعیت رقابت  (.دارند
طور مستمر نوآور باشد تا رقابتی بماند، این امر یک سازمان در یک محیط متالطم باید به .است

 برداری از تغیرات محیطی استمنظور شناسایی و بهرهمستلزم پویش گسترده به
[35،12،10،6،5،4،3،2،1]. 

 
بر اساس یک شرکت برای تغییر  یراهبرد ظرفیت برنامه ایبه معن .ریزیپذیری در برنامهانعطاف
 اوّلین بار توسط کوکالیس ،ریزیپذیری در برنامهها/تهدیدهای محیطی است. ایده انعطاففرصت

ریزی های برنامههای محیطی شرکت بر طراحی سیستم( برای بررسی چگونگی تأثیر ویژگی1989)
 بای پیچیده هاها کمک کرد تا در محیطبه سازمان نظریه. کوکالیس با ارائه این شدارائه  یراهبرد

 کنندریز منعطف، عملکرد خود را حداکثر های برنامه کارگیری سیستمهب
[36،14،12،11،10،8،7،6،5،4،3،2،1]. 
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 های داخلیخالصه پژوهش .1جدول 
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ریزی یک سازمان یا شرکت به معنای مدتی است که افق زمانی برنامه .ریزیافق زمانی برنامه
ها، این دوره زمانی با مدت زمان الزم گیرند. در اغلب سازمانریزی در نظر میگیران در برنامه تصمیم

ها از ریزی در سازمانافق زمانی برنامه .[11] مطابقت دارد های یکنواخت سازمانراهبردبرای اجرای 
 ایریزی به معنزمانی بلندمدت در برنامه فقسال متغیر است. لحاظ ا 15کمتر از یکسال تا بیشتر از 

 یهای تفصیلی افق زمانولی برای برنامه ؛مدت استطوالنیدر  راهبردتوجّه به تغییرات مورد نظر در 
ریزی را های زمانی برنامهای از افقها مجموعههارچوب گسترده، سازمانچباید کوتاه باشد. در این 

 ری هستندمدت و بلندمدت، ضروکوتاه راهبردواسطه نیاز به مدیریت همزمان هدارند که ب
[40،31،18،17،10،8،6،5،4،3،2،1]. 

 
میزان مشارکت کارکنان در  ایریزی به معنمشارکت در برنامه .ریزیمشارکت در برنامه

ریزی حاکی از سطح شود. مشارکت گسترده در برنامهتعریف می یراهبردریزی  های برنامه فعالیّت
 استریزی برنامهباالی مشارکت کارکنان همه سطوح سازمان در فرآیند 

[39،24،18،17،10،8،6،5،4،3،2،1]. 
 

کاری ای سازمانی هر اندازه هم که با بصیرت و مالحظهطراحی و تدوین برنامه .های کنترلویژگی
طور شایسته و چنانکه باید آنها را هصورت گرفته باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که کارکنان سازمان ب

 نخسترو، الزم است که مدیریت از طریق پیگیری امور اطالع حاصل کند که  از این کنند؛اجرا 
 دومروند و های آن پیش میهای سازمان و طبق برنامهها و اقدامات کارکنان در جهت هدف فعّالیت
کنند. این پیگیری که هر سازمانی بدان نیاز دارد، ندازه تحقق پیدا میاهای سازمانی تا چه هدف
 .[14] شودت یا کنترل نامیده مینظار
پذیری در بررسی محیطی، انعطاف :شامل یراهبرددهد که بین ابعاد مدیریت این طرح نشان می     

های مالی و ، کنترلراهبردیهای ریزی، کنترلریزی، مشارکت در برنامهریزی، افق رنامهبرنامه
 .[35،33،14،12،10،8،7،6،5،4،3،2،1] کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجو دارد

 

 یراهبردبررسی ارتباط مدیریت  پژوهش مبانی نظریبا مطالعه  پژوهشگر پژوهش. مدل مفهومی

پور در برداری از مدل ابراهیمبا الگو کردهبررسی ابعاد آنها پرداخته و سعی ، بهبا کارآفرینی سازمانی

 با کارآفرینی سازمانی یراهبردمدیریت مدلی چندوجهی ارائه دهد تا برای بررسی ارتباط  1389سال 
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صنعت لوازم خانگی  چه تاثیری بر کارآفرینی سازمانی در یراهبردارزیابی کند که ابعاد مدیریت 
 تواند داشته باشد.می )هولدینگ پارس خزر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [1] و کارآفرینی سازمانی یراهبردرابطه بین مدیریت  پژوهش:مدل مفهومی . 1نمودار 

 

 های پژوهشفرضیه

 داری وجود دارد.او کارآفرینی سازمانی رابطه معن یراهبردبین ابعاد مدیریت ـ 

 داری وجود دارد.اسازمانی رابطه معن بین میزان بررسی محیطی و کارآفرینیـ 

 وجود دارد.داری ای و کارآفرینی سازمانی رابطه معنریزپذیری در برنامهبین انعطافـ 

 داری وجود دارد.ادّت کارآفرینی سازمانی رابطه معنریزی و شبین افق زمانی برنامهـ 

 داری وجود دارد.امعن ریزی و شدّت کارآفرینی سازمانی رابطهبین میزان مشارکت در برنامهـ 
 دارد.داری وجود اآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنو کار یراهبردهای بین میزان کنترلـ 

 داری وجود دارد.اآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنهای مالی و کاربین میزان کنترلـ 

 خالقیت و نوآوری

 

پذیریریسک  

 پیشگامی

کارآفرینی 
 سازمانی

های مالیکنترل  

های کنترل
 راهبردی

مشارکت در 
ریزیبرنامه  

افق زمانی 
ریزیبرنامه  

پذیری در انعطاف
ریزیبرنامه  

 بررسی محیطی

مدیریت 
 راهبردی
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 شناسی پژوهش. روش3

 رابطه بررسی است. از آنجاکه هدف این پژوهش، کاربردی، از نوع ، بر اساس هدفاین پژوهش     
 محیطی، بررسی یا کاوش میزان :شامل راهبردی مدیریت خاص اقدام پنج و سازمانی کارآفرینی بین

 در کنترل هایویژگی و ریزیبرنامه در مشارکت ریزی،زمانی افق ریزی،برنامه در پذیریانعطاف
ارائه شده در  هایآمده و پیشنهاددستاز نتیجه به ،بنابراین ؛است شرکت پارس خزر استان گیالن

برداران نتایج احتمالی این طرح  بهرهتوانند از  های تولیدی می تمامی صنایع و شرکتانتهای پژوهش، 
 مطالعاتی باشند.

که برای  است. توضیح این شدهاستفاده  توصیفی و زیرشاخه پیمایشیدر پژوهش حاضر، از تحقیق      
رود. در این پژوهش، کار میهای یک جامعه آماری، روش تحقیق پیمایشی به بررسی توصیف ویژگی

های  شود. در این پژوهش، برای بررسی پاسخیلی نیز استفاده میعالوه بر روش توصیفی، از روش تحل
از روش روایی محتوایی استفاده شده  پژوهش،در این  .استفاده شده است پرسشنامهنمونه آماری از 

های مناسب برای دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشاست. روایی محتوایی اطمینان می
دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه یعنی نشان می سنجش را در بر دارد،گیری مفهوم مورد اندازه

 حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.
دهند.  ی که دارای الاقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری را میئکلیه افراد و اشیا     

که با توجه به این .گویند میاگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد، به آن جامعه آماری محدود 
باشد، در این تحقیق جامعه آماری کلیه کارشناسان خبره، شرکت پارس خزر یک شرکت هلدینگ می

باشد که تعداد این مدیران، متخصصان و کارکنان کلیدی شرکت پارس خزر در استان گیالن می
گیری مورگان استفاده ش نمونهنفر است. به علت نبودن واریانس جامعه از رو 150جامعه آماری حدود 

 115که برای اطمینان این تعداد تا  باشدنفر می 108شود که با استفاده از این روش تعداد نمونه می
 شده است.نفر ارتقا داده 

افزار آماری و با استفاده از فنون توصیفی و استنباط آماری حاضر با استفاده از بسته نرم پژوهشدر      
ها، ایجاد نمودار، محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. از آمار توصیفی برای تنظیم داده بررسیمورد 

های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است. با استفاده از شاخص
اخ آمده از گروه نمونه، نتایجی درباره جامعه آماری استنسدستتحلیل استنباطی بر اساس اطالعات به

آمده از گروه نمونه به جامعه آماری تعمیم دستهای بهیافته احتماالت، نظریهشده است و بر اساس 
 شود.داده می
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و کارآفرینی سازمانی روش همبستگی  یراهبردبرای بررسی رابطة بین مدیریت  پژوهشدر این      
 شود.استفاده می SPSS 18افزار ها از نرمکار برده شده است و برای تحلیل دادهاسپیرمن به

 

 فکیک سواالت پرسشنامهت .2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیر

 756/0 15 کارآفرینی درون سازمانی

 963/0 16 جوی محیطیومیزان جست

 880/0 8 ریزیپذیری در برنامهمیزان انعطاف

 752/0 16 ریزیمیزان افق برنامه

 905/0 8 ریزیمیزان مشارکت در برنامه

 930/0 10 راهبرد میزان کنترل

 758/0 5 میزان کنترل مالی
 

دهندگان از نظر وضعیت پاسخ .جامعه آماریدهندگان و شناختی پاسخهای جمعیتویژگی
ها در اند، که فراوانی هر یک از دستهدهندگان بر اساس جنسیت به دو دسته تقسیم شده پاسخ جنسیت
 نشان داده شده است. 3جدول 

 

 توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت. 3 جدول

 درصد فراوانی جنسیت

 63 73 مرد

 37 42 زن

 100 115 کل
 

دهندگان بر اساس شرایط سنی به چهار دسته تقسیم پاسخ .دهندگان از نظر سنوضعیت پاسخ
 نشان داده شده است. 4در جدول  هایک از دسته اند که فراوانی هرشده

 
 دهندگان بر اساس سنپاسخوضعیت . 4 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

 39 39 45 سال 30تا  18

 66 27 32 سال 40تا  31

 86 20 23 سال 50تا  41

 100 13 15 و باالتر 51

  100 115 کل
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دهندگان بر اساس مدت سابقه کاری به پنج پاسخ .دهندگان از نظر سابقه خدمتوضعیت پاسخ
 نشان داده شده است. 5 ها در جدولکه فراوانی هریک از دسته انددسته تقسیم شده

 
 خدمت نظرسابقه از دهندگانپاسخ وضعیت. 5 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی مدت زمان همکاری

 27 27 31 سال 5تا  1

 58 31 36 سال 10تا  5

 85 27 31 سال 15تا  10

 100 15 17 سال 15باالی 

  100 115 کل

 

دهندگان بر اساس میزان تحصـیالت بـه   پاسخ .دهندگان از نظر میزان تحصیالتپاسخوضعیت 
 نشان داده شده است. 6ها در جدول یک از دسته اند که فراوانی هرچهار دسته تقسیم شده

 
 تحصیالت میزان نظر از دهندگانپاسخ . وضعیت6 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان تحصیالت

 21 21 24 دیپلم

 41 20 23 فوق دیپلم

 78 38 45 کارشناسی

 98 18 21 کارشناسی ارشد

 100 2 2 دکترا

  100 115 کل

 
 ها. تحلیل یافته4

، برای آمار دو تعبیر وجود دارد که یک شودطور که در تعریف علم آمار بیان میهمان .آمار توصیفی
بخش آمار است و بخش دیگر به آمار ترین شود که ابتداییبخش آن به آمار توصیفی مربوط می

که یک شود که هدف اصلی علم آمار نیز همین بخش است. در حقیقت زمانیاستنباطی مربوط می
آید که ممکن است دست میای از اعداد و ارقام بهرسد، مجموعهپژوهش علمی به مرحله عملی می

شود. مطمئناً با های خام گفته مید دادهبه این مجموعه از اعدا ،کننده و غیرقابل فهم باشدخیلی گیج
توان به اطالعاتی مفید و قابل استفاده دست یافت. ولی از ای از اعداد و ارقام نمیدیدن مجموعه
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که  استنیاز  ،بنابراین ؛ای کلی استیکی از اهداف هر تحقیق علمی رسیدن به نتیجه ،آنجاکه
. مفیدترین و در عین حال اولین کردفهم خالصه  های خام حاصل از پژوهش را در قالبی قابل داده

استخراج  ،ها بر اساس یک مالک منطقی است و سپسها مرتب کردن دادهقدم در سازمان داده
واریانس، انحراف معیار، چولگی  میانگین، :های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی آنها شاملشاخص

توان دقیقاً های آمار توصیفی، میاستفاده مناسب از روشبندی، با در یک جمع باشد.و کشیدگی می
های های یک دسته از اطالعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگیویژگی

بیان  7توصیف متغیرهای مورد مطالعه در جدول  ،بنابراین ؛شودکار برده میهها باطالعات پژوهش
 .شودمی

 
 توصیفیآمار  .7جدول 
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 آمار توصیفی متغیر میزان بررسی محیطی .2نمودار 

 

 
 ریزیپذیری در برنامهآمار توصیفی متغیر انعطاف .3نمودار 
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 ریزیآمار توصیفی متغیر افق زمانی برنامه .4نمودار 

 

 
 ریزیآمار توصیفی متغیر میزان مشارکت در برنامه .5نمودار 
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 راهبردآمار توصیفی متغیر میزان کنترل  .6نمودار 

 

 
 آمار توصیفی متغیر میزان کنترل مالی .7نمودار 

 



 1395پاییز ـ27شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                      284

های مربوطه، ابتدا ها و انتخاب نوع آزمونو تحلیل داده بررسیجهت  .بررسی نرمال بودن متغیرها
از  مجاز استاگر متغیرها نرمال باشند،  ،چرا که پرداخت؛باید به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 

. آزمونی که جهت بررسی نرمال بودن کردهای ناپارامتریک استفاده های پارامتریک و آزمونآزمون
برای نرمال  باشد. از این آزمونمی (KS)اسمیرنوف  -شود، آزمون کولموگوروفمتغیرها استفاده می

تحقیق از نظر نرمال بودن با  متغیرهای ،لذا شود؛استفاده میهای متغیر مورد نظر داده بودن یا نبودن
 آمده است. 8. نتایج بررسی در جدول شوداسمیرنوف بررسی می -کمک آزمون کولموگوروف

 
 (KSنتایج بررسی نرمال بودن متغیرها )آزمون .8 جدول

 وضعیت داریاسطح معن اسمیرنوف -کولموگوروف متغیرها

 نرمال 726/0 691/0 کارآفرینی سازمانی

 نرمال 282/0 989/0 محیطیمیزان بررسی 

 نرمال 496/0 830/0 ریزیپذیری در برنامهانعطاف

 نرمال 213/0 971/0 ریزیافق زمانی برنامه

 نرمال 612/0 510/0 ریزی میزان مشارکت در برنامه

 نرمال 485/0 824/0 یراهبرد هایمیزان کنترل

 نرمال 309/0 719/0 های مالیمیزان کنترل

 
داری از میزان اتغیرهای تحت بررسی میزان سطح معنطور که مشخص شده است در همه مهمان     

فرض نرمال بودن متغیرهای تحت بررسی تأیید  ،لذا ؛بیشتر است 05/0خطای نوع اول در سطح 
 شود. می
 

و  یراهبردفرضیه اصلی این پزوهش عبارت است از ابعاد مدیریت  .های پژوهشآزمون فرضیه
داری وجود دارد. این فرضیة به شش فرضیة فرعی تقسیم ارابطه معن که بین آنها کارآفرینی سازمانی

 اسپیرمن استفاده شده است. های فرعی از روش همبستگیشود. برای آزمون فرضیهمی
 

 داری وجود دارد.ای و کارآفرینی سازمانی رابطه معنبین میزان بررسی محیط .فرضیۀ فرعی اول
H0 :داری وجود ندارد.انی رابطه معنبین میزان بررسی محیطی و کارآفرینی سازما 
H1داری وجود دارد.ای و کارآفرینی سازمانی رابطه معن: بین میزان بررسی محیط 
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 ذکر شده است: 9نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیة فرعی اول در جدول 
 

 نتایج آزمون متغیرهای فرضیة فرعی اول .9 جدول

 داریاسطح معن αسطح  میزان بررسی محیطی کارآفرینی سازمانی متغیرها

 349/0 1 کارآفرینی سازمانی

میزان بررسی  000/0 05/0
 محیطی

349/0 1 

 115 تعداد نمونه

 
مورد H1 رد شده و فرض  H0فرض  است 05/0آمده کمتر از دستهداری باکه سطح معناز آنجا     

توان گفت که بین کارآفرینی سازمانی و میزان می ٪95یعنی در سطح اطمینان  ،قبول واقع شده
توان بیان بررسی محیطی، رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده می

 ،بین کارآفرینی سازمانی و میزان بررسی محیطی، رابطه وجود دارد. همچنین 349/0کرد که به میزان 
. وجود ضریب همبستگی مثبت نیز بیانگر این واقعیت است که استگی مثبت و مستقیم این همبست

 یابد.هر چه عامل محیطی افزایش یابد، میزان کارآفرینی نیز در سازمان افزایش می

 
داری وجود ای و کارآفرینی سازمانی رابطه معنریزپذیری در برنامهبین انعطاف .فرضیۀ فرعی دوم

 دارد.
H0 داری وجود ندارد.ای رابطه معنریزی و کارآفرینی سازمانپذیری در برنامهانعطاف: بین 
H1داری وجود دارد.ای و کارآفرینی سازمانی رابطه معنریزپذیری در برنامه: بین انعطاف 

 
 نتایج آزمون متغیرهای فرضیة فرعی دوم. 10 جدول

 داریاسطح معن αسطح  ریزیپذیری در برنامهانعطاف کارآفرینی سازمانی متغیرها

 05/0 1 کارآفرینی سازمانی

پذیری در انعطاف 593/0 05/0
 ریزی برنامه

05/0 1 

 115 تعداد نمونه
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 H1تأیید شده و فرض  H0فرض  ،باشدمی 05/0آمده بیشتر از دستهداری باکه سطح معناز آنجا     
پذیری در کارآفرینی سازمانی و انعطاف توان گفت که بینمی ٪95یعنی در سطح اطمینان  ،شودرد می
 ریزی، رابطه معناداری وجود ندارد. برنامه

 
داری وجود ادّت کارآفرینی سازمانی رابطه معنریزی و شبین افق زمانی برنامه .فرضیۀ فرعی سوم

 دارد.
H0داری وجود ندارد.ادّت کارآفرینی سازمانی رابطه معنریزی و ش: بین افق زمانی برنامه 
H1داری وجود دارد.اانی رابطه معنریزی و شدّت کارآفرینی سازم: بین افق زمانی برنامه 
 

 نتایج آزمون متغیرهای فرضیة فرعی سوم .11 جدول

 داریاسطح معن αسطح  ریزیافق زمانی برنامه کارآفرینی سازمانی متغیرها

 -671/0 1 کارآفرینی سازمانی
05/0 000/0 

 1 -671/0 ریزیافق زمانی برنامه

 115 تعداد نمونه

 
 H1رد شده و فرض  H0فرض  ،باشدمی 05/0آمده کمتر از دستهداری باکه سطح معناز آنجا     

توان گفت که بین کارآفرینی سازمانی و افق می ٪95یعنی در سطح اطمینان  ،مورد قبول واقع شده
توان بیان شده میبه ضریب همبستگی محاسبهریزی، رابطه معناداری وجود دارد. با توجه زمانی برنامه

ریزی، رابطه معکوس وجود بین کارآفرینی سازمانی و افق زمانی برنامه -671/0کرد که به میزان 
ریزی این همبستگی منفی نیز بیانگر این واقعیت است، که هر چه افق زمانی برنامه ،دارد. همچنین

 یابد و بالعکس.اهش میافزایش یابد، میزان کارآفرینی در سازمان ک
 

دّت کارآفرینی سازمانی رابطه ریزی و شبین میزان مشارکت در برنامه .فرضیۀ فرعی چهارم
 داری وجود دارد.امعن
H0داری وجود ندارد.ادّت کارآفرینی سازمانی رابطه معنریزی و ش: بین میزان مشارکت در برنامه 
H1داری وجود دارد.اکارآفرینی سازمانی رابطه معندّت ریزی و ش: بین میزان مشارکت در برنامه 
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 نتایج آزمون متغیرهای فرضیة فرعی چهارم .12 جدول

 داریاسطح معن αسطح  ریزی مشارکت در برنامه کارآفرینی سازمانی متغیرها

 -322/0 1 کارآفرینی سازمانی

مشارکت در  000/0 05/0
 ریزی برنامه

322/0- 1 

 115 تعداد نمونه

 
 H1  رد شده و فرض H0فرض  ،باشدمی 05/0آمده کمتر از دستهداری باکه سطح معناز آنجا     

توان گفت که بین کارآفرینی سازمانی و میزان می ٪95یعنی در سطح اطمینان  ،مورد قبول واقع شده
شده ریزی، رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی محاسبه مشارکت در برنامه

ریزی، بین کارآفرینی سازمانی و میزان مشارکت در برنامه -322/0توان بیان کرد که به میزان  می
این همبستگی منفی نیز بیانگر این واقعیت است که هر چه  ،رابطه معکوس وجود دارد. همچنین

 و بالعکس.یابد ریزی افزایش یابد، میزان کارآفرینی در سازمان کاهش میمیزان مشارکت در برنامه

 
داری اسازمانی رابطه مثبت و معنو کارآفرینی  راهبردیهای بین میزان کنترل .فرضیۀ فرعی پنجم

 وجود دارد.
H0 :داری وجود ندارد.ادّت کارآفرینی سازمانی رابطه معنو ش راهبردیهای بین میزان کنترل 
H1 :داری وجود دارد.امعندّت کارآفرینی سازمانی رابطه و ش یراهبردهای بین میزان کنترل 

 
 نتایج آزمون متغیرهای فرضیة فرعی پنجم .13 جدول

 داریاسطح معن αسطح  راهبردیهای کنترل کارآفرینی سازمانی متغیرها

 -343/0 1 کارآفرینی سازمانی
05/0 000/0 

 1 -343/0 راهبردیهای کنترل

 115 تعداد نمونه

 
مورد  H1رد شده و فرض  H0باشد فرض می 05/0آمده کمتر از دستهداری باکه سطح معناز آنجا     

توان گفت که بین کارآفرینی سازمانی و میزان می ٪95یعنی در سطح اطمینان  ،قبول واقع شده
توان ، رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده مییراهبردهای کنترل

، رابطه معکوس یراهبردهای ن کارآفرینی سازمانی و میزان کنترلبی -343/0بیان کرد که به میزان 
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های این همبستگی منفی نیز بیانگر این واقعیت است که هر چه میزان کنترل ،وجود دارد. همچنین
 یابد و بالعکس.افزایش یابد، میزان کارآفرینی در سازمان کاهش می یراهبرد

 
داری اآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنمالی و کارهای بین میزان کنترل .فرضیۀ فرعی ششم

 وجود دارد.
H0داری وجود ندارد.اآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنهای مالی و کار: بین میزان کنترل 
H1داری وجود دارد.اآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنهای مالی و کار: بین میزان کنترل 

 
 نتایج آزمون متغیرهای فرضیة فرعی ششم .14 جدول

 داریاسطح معن αسطح  های مالیکنترل کارآفرینی سازمانی متغیرها

 -291/0 1 کارآفرینی سازمانی
05/0 002/0 

 1 -291/0 های مالیکنترل

 115 تعداد نمونه

 
مورد قبول  H1رد شده و فرض  H0، فرض 05/0آمده کمتر از دستهداری بابا توجه به سطح معن     

های توان گفت که بین کارآفرینی سازمانی و میزان کنترلمی ٪95یعنی در سطح اطمینان  ،واقع شده
توان بیان کرد که به شده میمالی، رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی محاسبه

، رابطه معکوس وجود دارد. یراهبردای هبین کارآفرینی سازمانی و میزان کنترل -291/0میزان 
های مالی افزایش این همبستگی منفی نیز بیانگر این واقعیت است که هر چه میزان کنترل ،همچنین

 یابد و بالعکس.یابد، میزان کارآفرینی در سازمان کاهش می
رابطه بین کارآفرینی  نبودفرعی تحقیق مبنی بر وجود یا  هایهبا توجه به نتایج آزمون فرضی     

ریزی، افق زمانی پذیری در برنامه)میزان بررسی محیطی، انعطاف یراهبردسازمانی با ابعاد مدیریت 
توان نتیجه گرفت که و مالی(، می یراهبردهای ریزی، میزان کنترلریزی، مشارکت در برنامهبرنامه

 عکوس وجود دارد.و کارآفرینی سازمانی رابطه منفی و م یراهبردبین مدیریت 
 

 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

کارشناسان خبره، مدیران، متخصصان و کارکنان دست آمد که بین نفر به 115تعداد حجم نمونه      
است،  43/18میانگین متغیر کارآفرینی برابر  کلیدی شرکت پارس خزر در استان گیالن توزیع شد.
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، میانگین افق 72/20ریزی پذیری در برنامهانعطاف ، میانگین84/27میانگین میزان بررسی محیطی 
و میانگین میزان  99/16ریزی برابر و میانگین میزان مشارکت در برنامه 33/30ریزی زمانی برنامه
درصد بوده است که  643/9و  61/16ترتیب برابر های مالی بهو کنترل یراهبردهای میزان کنترل

وبی از این متغیرها هستند و از آن در جهت پیشبرد اهداف سطح خ دارای هاشرکت دهدنشان می
 بیان شده است. 1توصیف متغیرهای مورد مطالعه در جدول  کنند.ها استفاده میشرکت

لی تحقیق مبنی بر وجود رابطه فرضیه اص پژوهش،فرعی  هایهبا توجه به نتایج آزمون فرضی     
توان نتیجه شود. در واقع میو کارآفرینی سازمانی نیز تأیید می یراهبرددار بین ابعاد مدیریت امعن

و کارآفرینی سازمانی رابطه منفی و معکوس وجود دارد. نتایج این  راهبردیگرفت که بین مدیریت 
با عنوان بررسی نقش مدیریت  [1]پور و همکاران توان با نتایج تحقیقات ابراهیمتحقیق را می

عنوان  با [3]نژاد و همکاران ازمانی )مطالعه موردی: شرکت زمزم( و ابراهیمدر کارآفرینی س یراهبرد
و تحلیل  بررسینتایج  مطابقت داد. «و کارآفرینی یراهبردبررسی رابطه بین اقدامات مدیریت »

و کارآفرینی سازمانی در جامعه آماری رابطه  یراهبردنشان داد که بین مدیریت  [1]های تحقیق  یافته
منظور به این نتیجه رسیدند که بررسی مستمر محیط به [3] مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین

، یراهبرددادن کارکنان در تدوین برنامه آگاهی یافتن از رویدادها و روندهای محیطی، شرکت
های ریزی و استفاده از شیوهفق زمانی کوتاه در برنامهریزی، در نظر گرفتن اپذیری در برنامه انعطاف
 شود.، باعث تقویت کارآفرینی سازمانی مییراهبردکنترل 

توان به عدم دسترسی به حجم باالی نمونه به دلیل محدودیت های این مطالعه میاز محدودیت     
زمانی و عدم تمایل افراد نسبت به تکمیل پرسشنامه به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی نسبت به 

پذیری نتایج تحقیق حاضر، این شود در جهت بررسی قابلیت تعمیم. پیشنهاد میکردموضوع اشاره 
 تر انجام گیرد.ها با حجم نمونه بزرگها و سازمانپژوهش در سایر شرکت

 
 پژوهشهای محدودیت

 عدم دسترسی به حجم باالی نمونه به دلیل محدودیت زمانیـ 

 عدم تمایل افراد نسبت به تکمیل پرسشنامه به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی نسبت به موضوعـ 

 ای در رابطه با اجرای تحقیقای و بودجههای هزینهمحدودیتـ 
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 پژوهشهای بر اساس یافته هاپیشنهاد

ها و طور مستمر و بر اساس سازوکارهای دریافت انتقادها، شکایتمشتریان سازمان بهی هادیدگاهـ 

های شرکت مورد استفاده قرار گیرند. گیریها و تصمیمآوری و در برنامهنظرات پیشنهادی جمع

 بینی تولید و فروش اقدام شود.بر اساس سلیقه، ترجیحات و نیاز مشتریان نسبت به پیش ،همچنین

های های رقبا برنامههای رقبا در بازار بررسی و براساس نحوة عملکرد و سیاستشیوهها و برنامهـ 

 حفظ و توسعه بازار مورد توجه قرار گیرد.

ریزی برای شرکت به تغییرات محیطی از جمله تغییرات اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، در برنامهـ 

 ها توجه جدی صورت گیرد.کنندههای رقبا و عرضهراهبردترجیحات و نیازهای مشتریان و 

 های روز و سلیقه مشتریان صورت گیرد.ها و نوآوریوریآتولیدات شرکت بر مبنای فنـ 

طوری که شرکت بتواند ؛ بهای شرکت تا حد لزوم انعطاف و تغییرپذیری لحاظ شودزی بریردر برنامهـ 

های پویا با تغییرات تکنولوژیکی، شرایط اقتصادی، تغییرات قوانین و مقررات دولتی، با برنامه

رخدادهای سیاسی تأثیرگذار بر صنعت و هرگونه تغییرات غیرمنتظره دیگر خود را تطبیق داده و بر 

 کنند.های خود تغییراتی ایجاد تغییرات در برنامه اساس این

های سازمانی از طریق سازوکارهای جلب مشارکت گیریها و تصمیمریزیشود در برنامهپیشنهاد میـ 

های کارشناسان و های مشورتی، دیدگاههایی نظیر اتاق فکر و جلسهطور روشو همکاری و همین

ها به ایجاد رد، این کار افزون بر کمک در طراحی درست برنامهمدیران دریافت و مورد توجه قرار گی

 کردن آن نیز کمک خواهد کرد.تعهد در اجرایی

 

 آتی هایپژوهشپیشنهاد برای 

پذیری نتایج تحقیق حاضر، این پژوهش در سایر شود در جهت بررسی قابلیت تعمیمپیشنهاد میـ 

 شود.آنها با نتایج این تحقیق مقایسه ها انجام گیرد و نتایج ها و سازمانشرکت

های لوازم تا موضوع حاضر در شرکت پارس خزر استان گیالن با سایر شرکت شودپیشنهاد میـ 

 شود.خانگی مقایسه 
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