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  چکیده

ي ها استراتژيبا افزایش سریع تحوالت جهانی و گذر از جامعه سنتی به جامعه اطالعاتی، توجه به      
ي جدید، نظام بانکی را بیش از پیش ملزم به تحول ها ارزشها و  جدید براي استفاده بهینه از فرصت

شود. در  محسوب می ها سازماني جدید در ها استراتژيش به کارآفرینی، یکی از نموده است و امروزه گرای
ثر بر آن از اهمیت باالیی برخوردار است تا با عوامل مؤ این راستا، شناخت وضعیت گرایش به کارآفرینی و

 شود.ها به فرایند کارآفرینی فراهم  ثر بانکط ورود مؤپذیري، شرای سکعمل و ری تقویت نوآوري، ابتکار
لذا هدف این مقاله، تبیین الگوي استراتژي گرایش به کارآفرینی و ارائه آن به سیاستگذاران و مدیران 

ها فراهم  نظام بانکی کشور است تا تمهیدات الزم را براي توسعه استراتژي گرایش به کارآفرینی در بانک
هاي  و عملیاتی (رؤساي شعب) بانکعالی، میانی  نفر از مدیران 1200 ،نمایند. جامعه آماري این پژوهش

تحویل نفر از مدیران   350به به صورت تصادفی،  خصوصی در شهر تهران است. پرسشنامه پژوهش،
دهد که استراتژي مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می پرسشنامه 284شد که از این تعداد، داده

برقراري روابط سازنده بین واحد سازمانی،  زمانیگرایش به کارآفرینی، عوامل فرهنگی و در بین عوامل سا
و نیز وجود تعارض سازمانی، سیستم پاداش از وضعیت مناسبی برخوردار بوده  حمایت مدیریت عالی

 وضعیت مناسبی ندارند. نامناسب، 
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  مقدمه. 1
ی یعنی افزایش رقباي جدید، کارآفرینی از سه نیاز اساس وجود استراتژي گرایش به ضرورت     

به  ها آنو اقدام  يخروج بهترین نیروهاي کار ومدیریت سنتی، هاي  شیوهاعتمادي به  بیحس 
وریهاي اطالعاتی و ارتباطی فنااست و در این میان، گسترش ت گرفته أشکارآفرینی مستقل ن

]. با وجود این، خدمات نظام بانکی کشور از تنوع، 20[ فزایش چشمگیري داشته استپیشرفته ا
الزم برخوردار نیست و در فرایند تجهیز منابع و تخصیص آن و نیز خدمات  1کیفیت و سرعت

ي نظام ها چالشو  مسائل]. براي برطرف کردن 26[ رسانی به مشتریان با ناکارآمدي مواجه است
تواند الگویی  می 2هاي مناسب براي افزایش گرایش به کارآفرینی زمینها و بانکی، ایجاد بستره

اثربخش براي دستیابی به اهداف نوآوري، ابتکار عمل و ارائه محصوالت و فرآیندهاي کاري 
ها نشان  بررسی]. در این میان، 30[ جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی محسوب شود

سیاسی نقش مهمی در افزایش گرایش به  ، اقتصادي، فرهنگی، ودهد که عوامل سازمانی می
هاي اقتصادي، فرهنگی و  در حوزه کارآفرینی در نظام بانکی کشورها دارند و بسترسازي مناسب

]. به عبارت دیگر، عوامل 11[ ها ضروري است بانکسیاسی به منظور بهبود شرایط کارآفرینی در 
را  ها سازمانسازمانی بر استراتژي گرایش به کارآفرینی در  عوامل تأثیرتواند میزان  میمحیطی 

هاي اصلی استراتژي گرایش به  لفهمؤ]. مسئله اصلی این تحقیق، شناسایی 15[ تعدیل نماید
لذا اهداف این تحقیق . باشد میکارآفرینی و تدوین الگوي مناسب آن در نظام بانکی کشور 

ثر بر استراتژي گرایش به عوامل مؤ هاي شاخصها و  شناسایی و توصیف مؤلفه :ازندعبارت
ارائه مدل مفهومی و تبیین روابط حاکم بر متغیرها، آزمون مدل استراتژي گرایش به  ،کارآفرینی

سازي آن. نتیجه تحقیق به مدیران نظام بانکی  کارآفرینی در نظام بانکی کشور به منظور بومی
  وضعیت گرایش به کارآفرینی فراهم نمایند.  کمک خواهد کرد تا شرایط مناسب را براي بهبود 

بر گرایش به کارآفرینی و نتایج آن  مؤثر) به بررسی عوامل 2007( هولت و همکاران     
ي اخیر در زمینه کارآفرینی سازمانی ها سالبا توجه به تحقیقات انجام شده طی  ها آنپرداختند. 

و نیز جاورسکی و کوهلی، رلند و آی بی،صاحبنظران این رشته از جمله کوراتکو، هورنزتوسط 
استفاده مناسب از سیستم -کارآفرینی را شامل پنج عامل به گرایش بر مؤثرعوامل سازمانی 

 -پذیري و ریسک عالی، دسترسی به منابع، ساختار سازمانی حمایت کننده، پاداش، حمایت مدیران
]. همچنین 11[ اند رینی پرداختهاین پنج عامل بر گرایش به کارآف تأثیردانسته و به بررسی 

) به بررسی نقش مدیران در سطوح مختلف سازمان در اجراي 2009( و شفرد هورنزبی، کوراتکو،
ي ها نقشنتایج نشان داد که مدیران در سطوح مختلف،  .استراتژي کارآفرینی سازمانی پرداختند

مدیران ارشد، فرینانه را اجرا کرد و هاي کارآ ایدهمتفاوتی در ایجاد ساختاري دارند که در آن بتوان 
 

1. Diversity, quality and speed  
2. Entrepreneurial orientation  



  
  

۱۰۱  الگوي استراتژي گرايش به كارآفريني در نظام ... 

هاي کارآفرینانه  ایدهسازي  قدرت ساختاري بیشتري براي پیاده از در مقایسه با مدیران عملیاتی،
بین حمایت مدیران عالی، آزادي عمل  و  معناداري. همچنین مشخص شد که ارتباط برخوردارند

هاي این تحقیق، آزادي عمل در  فتهیااساس  هاي اجرا شده وجود داشته است. بر ایدهتعداد 
هاي کارآفرینانه شده است، در حالی که  و میانی موجب افزایش اجراي ایده سطوح مدیریتی ارشد

  ].13[ ي بر تقویت گرایش به کارآفرینی نداردتأثیر، در سطوح مدیریت عملیاتی
  
  چارچوب نظري و مدل مفهومی  .2

دهد،  میي سازمان پیوند ها استراتژيکارآفرینی را به ي مهم که فرایند ها دیدگاهیکی از       
تواند در طیفی از منفعل یا  میاساس این دیدگاه، هر سازمان  ]. بر6[ گرایش به کارآفرینی است

ي ها استراتژي]. زمانی که سازمان فعال است، در 27[ قرار گیرد 2کارآفرین یاتا فعال  1کار محافظه
گیرد و در مقایسه  پذیري را در نظر می ریسکمل و پیشتازي و نیز اش، نوآوري، ابتکار ع سازمانی

 کند  میها  فرصتبرداري از  بر شناسایی، ارزیابی و بهره کید بیشتريأت ي منفعل،ها سازمانبا 
یی که استراتژي گرایش به کارآفرینی دارند، داراي ها سازمان) معتقد است 1983( ]. میلر18[

که این امر،  باشند میپذیري و ابتکار عمل  بازار و محصول، ریسک نوآوري دریی نظیر ها ویژگی
]. از نظر 31[ نماید مینقش اصلی را در کسب جایگاه استراتژیک سازمان در محیط رقابتی ایفا 

به آن وضعیت استراتژیک و قابلیت سازمانی  ،، گرایش به کارآفرینی)1991( کوین و سلیوین
ي در ]. نوآور32[ پذیري متمرکز است مل داشتن و ریسکابتکار عبودن،  اشاره دارد که بر نوآور

هاي  اي جدید اطالعات و ارتباطات و سیستمه فناوريبراي هنگامی که از بخصوص  ،مسائلحل 
به تحقیق و  ها سازمانگرایش  ،شود. همچنین بکار گرفته می ها سازماناره امور نوین کاري در اد

ابتکار  ].18[ اقدامات از قبل تعیین شده اشاره دارد متفاوت با وهاي جدید  ایدهبررسی، حمایت از 
ها و  شیوهها و تغییرات محیطی آینده و به کارگیري  فرصتبینی نیازها،  عمل داشتن به پیش

پذیر بودن، تمایل به  اشاره دارد. ریسک ها آنبرداري از  هاي جدید براي پاسخگویی و بهره تکنیک
هاي بزرگ  امدها یا سود در سطح باال و شکستکه پی] 24[ باشد ایی میه پروژهگذاري در  سرمایه

موفقیت در رقابت  براي هاي الزم زمینه پیشمندي به پذیرش ریسک،  هرا به همراه دارد و عالق
]. پس از بررسی مطالعات اولیه و اکتشافی، ادبیات و منابع علمی و  8[ شود جهانی محسوب می

  نی سازمانی، اقدامات ذیل انجام شد:ي موجود در کارآفریها مدل
ها و  مؤلفهي معتبر مرتبط با موضوع تحقیق از منابع خارجی استخراج شد و ابعاد، ها مدل -

 هاي آن بررسی گردید. شاخص

 
1. Passive or conservative  
2. Aggressive or entrepreneurial 
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 مطابق نظر گذار بر استراتژي گرایش به کارآفرینیتأثیرها و عوامل  زمینه مدل پیش -
بین واحد سازمانی و سیستم سازمانی) به  هاي (مدیریت عالی، پویایی جورسکی و کوهلی

ابعاد گرایش به  واست  گذار بر گرایش به کارآفرینیتأثیرعنوان  متغیرهاي مستقل 
پذیر و فعال بودن) به عنوان متغیر  (نوآور، ریسک کوین و اسلوینمطابق نظر کارآفرینی 

 وابسته در مدل مفهومی تحقیق انتخاب گردید. 
به  به طور عام، و نیز سیستم بانکی کشور، به طور خاص عه،شرایط خاص حاکم بر جام -

 اند. نظر قرار گرفتهعنوان متغیرهاي تعدیلگر در مدل مفهومی تحقیق مد 
گذار بر استراتژي کارآفرینی موریس و لویس تأثیري دیگري نظیر الگوي عوامل ها مدلاز  -

ي اقتصادي و ها ريهمکاسازمان  ي کالن و خرد گرایش به کارآفرینیها سیاستالگوي 
، الگوي کارآفرینی سازمانی کوراتکو، الگوي عوامل شخصی و محیطی و )OECD( توسعه

گذار بر کارآفرینی داگالس لوبر، مدل یکپارچه استراتژي کارآفرینی کوین و تأثیرسازمانی 
... براي طراحی مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. با توجه به مراتب فوق،  کوراتکو و

 ل مفهومی تحقیق به شرح ذیل ارائه گردیده است:مد

  
. مدل مفهومی تحقیق1نمودار  

 
 

  
  
  
  
  
  



  
  

۱۰۳  الگوي استراتژي گرايش به كارآفريني در نظام ... 

  شناسی تحقیق . روش3
  ) که بشرح زیر هستند 1تنظیم شده (نمودار  ها، بر اساس مدل مفهومی تحقیق فرضیه

  
   هاي اصلی: فرضیه

  دارند. تأثیربر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی عوامل سازمانی  .1
عوامل سازمانی بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور را  تأثیروامل محیطی، میزان ع .2

 نمایند. عدیل میبه طور مثبت و معنادار ت
 دارد. گرایش به کارآفرینی، وضعیت مناسبی در نظام بانکی کشور .3

 
 هاي فرعی:  فرضیه

به  نظام بانکی کشور را عوامل اقتصادي، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در  1-2
 نمایند. طور مثبت و معنادار تعدیل می

به  عوامل فرهنگی، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور را  2-2
 نمایند. طور مثبت و معنادار تعدیل می

به  عوامل سیاسی، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور را  3-2
 د.نماین طور مثبت و معنادار تعدیل می

ي حاکم بر جامعه، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ها ارزش  4-2
 نمایند. ور مثبت و معنادار تعدیل میکشور را به ط

  
دآوري و تحلیل اطالعات، پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شیوه گر     

از نوع همبستگی است. مبانی نظري و پیشینه تحقیق با استفاده از منابع  تحلیلی و-توصیفی
رسانی و مراجعه به متخصصان و خبرگان تدوین شده است. بر  هاي اطالع ي، پایگاهها آنکتابخ

این اساس، الگوي عوامل سازمانی کوراتکو، هورنزبی، آیرلند، جاورسکی و کوهلی و استراتژي 
 و سلیوین به عنوان مبانی نظري تحقیق انتخاب گردید. جامعه آماري، کوین گرایش به کارآفرینی

هاي خصوصی شهر  بانکساي شعب) (رؤنفر از مدیران عالی، میانی و عملیاتی  1200شامل 
تحویل  نفر 350ها) به صورت تصادفی به تهران است. پرسشنامه پژوهش (ابزار گردآوري داده

االت تخصصی، در خصوص ابعاد سؤامه برگشت داده شد. پرسشن 284داده شد که از این تعداد، 
بر استراتژي گرایش به  ها آن تأثیری، عوامل سازمانی و محیطی و نیز گرایش به کارآفرین

 35سوال (در مجموع  3کارآفرینی در نظام بانکی کشور بود که به طور متوسط براي هر بعد، 
آزمون گردید. سپس پرسشنامه پیش 30ل سوال) طراحی شد. بدین منظور، یک نمونه اولیه شام

، میزان SPSSافزار آماري  ها و به کمک نرم هاي به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از داده
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دهد  میدرصد به دست آمد. این عدد نشان  6/87در سطح ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ 
ها بیشتر از است. براي تجزیه وتحلیل دادهکه پرسشنامه از قابلیت اعتماد (پایایی) الزم برخوردار 

تحلیل آماري، به ویژه روش تحلیل همبستگی، استفاده شد و با توجه به  هاي توصیفی وروش
است و متغیرهاي مورد بررسی، کیفی  همبستگیها عمدتاً مستلزم تحلیل اینکه آزمون فرضیه

بهره گرفته شد. براي طراحی  ها از روش ضریب همبستگی اسپیرمنبودند، براي آزمون فرضیه
سشنامه اي لیکرت استفاده گردید. به منظور تحلیل ساختار درونی پر پرسشنامه، از طیف پنج گزینه

 به کارگرفته يتأییددهنده هر سازه یا متغیر مکنون، ابزار تحلیل عاملی  و کشف عوامل تشکیل
گیري شده هر  اندازهمعادالت  ي،تأییدشد. همچنین در این بخش، با استفاده از تحلیل عاملی 

   سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر  شدند.
  
  ها ها و یافته دادهتجزیه و تحلیل . 4

یک الگوي  گونه که پیشتر گفته شد، با توجه به مبانی نظري پژوهش، همانها  تحلیل داده
). براي دستیابی 1ار (نمود مفهومی براي عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در نظر گرفته شد

به الگوي بهتري براي نظام بانکی کشور، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که طی آن 
آن نیز از  تأیید متغیرهایی در هم ادغام شدند و در نهایت، الگوي مفهومی به دست آمد و براي

ش، براي محاسبه و افزار لیزرل استفاده شد. در این بخ نرماز  با استفاده يتأیید تحلیل عاملی
(عوامل محیطی) و متغیر  متغیر تعدیلگر ،(عوامل سازمانی) سنجش برازش مدل، متغیر مستقل

  اشاره شده است. ها آنوابسته (گرایش به کارآفرینی) را در اختیار داریم که در ذیل به 
  

  برازش بخش ساختاري مدل مفهومی 
  اي تعدیلگرالف) برازش مدل مفهومی بدون در نظر گرفتن متغیره

  

   
  برازش بخش ساختاري مدل مفهومی بدون در نظر گرفتن متغیرهاي تعدیلگر (استاندارد) .1 نمایه



  
  

۱۰۵  الگوي استراتژي گرايش به كارآفريني در نظام ... 

  
   بدون در نظر گرفتن متغیرهاي تعدیلگر (معناداري)  1برازش بخش ساختاري مدل مفهومی .2ایه نم

  
  

  
  

، مدل مفهومی از هاي برازش به دست آمده، باالتر از حد مجاز هستند شاخصاز آنجا که 
 آوري شده روابط مدل مفهومی را به خوبی جمعهاي  دادهبرازش مطلوبی برخوردار است یعنی 

لذا  دار هستند.%  معنا99ست آمده در سطح اطمینان . تمامی بارهاي عاملی به دکنند تبیین می
 عوامل سازمانی، اثر مثبت و معناداري بر گرایش به کارآفرینی دارند.  

204.2
2


df
 , GFI = 0.98, RMSEA=0.065, CFI=0.99, AGFI=0.95, NFI=0.98, 
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  تعدیلگرمی تحقیق در حضور متغیرهاي ش مدل مفهوب) براز

  
  

  (استاندارد) تعدیلگردر حضور متغیرهاي  2یبرازش بخش ساختاري مدل مفهوم. 3ایهنم
  
  

  
   (معناداري) تعدیلگربرازش بخش ساختاري مدل مفهومی در حضور متغیرهاي   .4ایهنم

  
 905.1

2


df
  , GFI = 0.94, RMSEA=0.057, CFI=0.90, AGFI=0.92, NFI=0.92, NNFI=0.91 



  
  

۱۰۷  الگوي استراتژي گرايش به كارآفريني در نظام ... 

ارهاي عاملی به دست آمده، دهند. در این مدل، تمامی ب میروابط مدل مفهومی را نشان 
معه عوامل اقتصادي و ي حاکم بر جاها ارزشفردگرایی و  ابعاددار نیستند. بارهاي عاملی  معنا

داري بر گرایش به کارآفرینی ندارند. . به عبارت دیگر، اثر مثبت و معناباشند نمیدار  سیاسی) معنا
در بین متغیرهاي مستقل، تنها متغیر  دار هستند. % معنا99طح اطمینان سایر بارهاي عاملی در س

  است که اثر مثبت و معنادار بر گرایش به کارآفرینی دارد. )95/0(بار عاملی  عوامل سازمانی
   

در مدل . تعدیلگرو تعیین اثر متغیرهاي  2و  1مقایسه برازش مدل هاي مفهومی 
گرایش به کارآفرینی دارند. ) بر 79/0، عوامل سازمانی، اثر مثبت و معنادار (بار عاملی 1مفهومی 

افزایش یافته است. اگر ورود متغیرهاي تعدیلگر به  95/0به  2این بار عاملی در مدل مفهومی 
گوییم اثر متغیرهاي تعدیلگر  میدار نشود،  تغیر مستقل بر متغیر وابسته معنامدل موجب شود اثر م

یر مستقل بر متغیر وابسته (بار عاملی) به مدل، اثر متغ ،کامل است. اگر با ورود متغیرهاي تعدیلگر
است. با مقایسه دو مدل  و در جهت مثبت ،گوییم اثر متغیرهاي تعدیلگر جزئی میافزایش یابد، 

افزایش یافته و  بار عاملی متغیر مستقل گیریم که با ورود متغیرهاي تعدیلگر به مدل، نتیجه می
ثبتی بر ارتباط عوامل سازمانی و گرایش به دار است. در نتیجه، متغیرهاي تعدیلگر اثر م معنا

  کارآفرینی دارند. 
  

ها از تحلیل عاملی اکتشافی،  هاي پرسشنامه براي تحلیل داده در این تحقیق،ها.  تحلیل یافته
پیرسون، تحلیل مسیر و آزمون میانگین مرتبه اول و دوم، آزمون همبستگی ي تأییدتحلیل عاملی 

هاي، به صورت کمی و کیفی، طی  دادهایندي که محقق براي آزمون جامعه آماري استفاده شد. فر
  نمود، به شرح زیر است:

  جمعیت شناختیهاي  داده  -الف
درصد  50شان داد  که بیش از ي جمعیت شناختی نها ویژگیبررسی اطالعات مربوط به      
نده تجربه کاري ده سال بودند که این امر، نشان 20دهندگان، داراي سابقه کار بیش از  پاسخ

زن بودند که  %14دهندگان مرد و  % پاسخ86 باشد. میها  بانکباالي کارکنان شاغل در 
هاي توصیفی  دادهباشد. همچنین  میها  بانکهاي مدیریتی در  پستدهنده سیطره مردان در  نشان

از دهندگان  ، پاسخدهندگان، تحصیالت دانشگاهی داشتند. بنابراین % پاسخ76نشان داد که 
اند. بیش از  دیدهیی را در زمینه کارشان در مراکز دانشگاهی ها آموزشمهارت الزم برخوردارند و 

  دارند. سن سال 30% کمتر از 8باشند و   میسال  51باالتر از در رده سنی % 46
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  ها فرضیهبررسی مدل و آزمون تحلیل نتایج  -ب
که الگوي پژوهش از وضعیت مناسبی  بررسی نتایج آزمون برازش مدل مفهومی نشان داد     

گیري شده مربوط به  ي معادالت اندازهتأییدلیل عاملی باشد. همچنین نتایج تح میبرخوردار 
 )RMSEA= 0.00 و P-value = 1.0000(هاي به دست آمده  شاخصو هاي تحقیق  سازه
ها و  مؤلفهد، باشد. به دیگر سخن تمامی ابعا میگیري  دهنده برازش مطلوب مدل اندازه نشان

مناسب، هستند  شدندهایی که براي سازه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی تعریف  شاخص
گیري نمایند. در نتیجه، تمامی  مذکور را تبیین و اندازه هايمتغیرتوانند  و به لحاظ تجربی می

درصد  99ینان و گرایش به کارآفرینی در سطح اطملی مرتبط با سازه عوامل سازمانی بارهاي عام
عالی، بیشترین نقش را در  باشند. در مورد عوامل سازمانی، متغیر آشکار مدیران میمعنادار 

) را به خود اختصاص داده است. پس 63/0( گیري عوامل سازمانی دارد و بیشترین بار عاملی اندازه
ارد. در مورد ) قرار د45/0( هاي بین واحد سازمانی پویایی) و 58/0( از آن، سیستم سازمانی

گیري سازه گرایش به  اندازهگرایش به کارآفرینی، متغیر آشکار ابتکار عمل، بیشترین نقش را در 
) را به خود اختصاص داده است و پس از آن، نوآور 90/0( کارآفرینی دارد و بیشترین بار عاملی

 ) قرار دارد.61/0( پذیري ) و ریسک87/0( بودن
هاي اصلی و فرعی  فرضیه نتایج مربوط به ها، دست آمده از پرسشنامه اطالعات بهبا توجه به      

  تحقیق به شرح زیر است:
  ند.گذارتأثیراصلی اول: عوامل سازمانی بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی فرضیه 

هاي مختلف به دست آمد، به نظریات  آزمونقبل از تحلیل نهایی این فرضیه و نتایجی که از      
پیشبرنده و یا بازدارنده بر  تأثیرنظر وي، عوامل سازمانی، داراي  از) پرداخته شد. 1991( زهرا

هاي کنترلی سازمان،  سیستمهستند و عوامل مختلفی نظیر  ها سازمانگرایش به کارآفرینی در 
گذار تأثیرهاي مدیران از جمله عوامل سازمانی  و حمایت فرهنگ سازمان، ساختار سازمانی،

گیرد که حمایت مدیران ارشد، ساختار سازمانی و  ) نتیجه می1990( شوند. کوراتکو محسوب می
  را بر توسعه کارآفرینی در سازمان دارند.  تأثیردسترسی به منابع، بیشترین 

براي بررسی این موضوع که آیا عوامل سازمانی بر استراتژي گرایش به کارآفرینی      
 ،مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه سطح معناداريحقیق اول ت  گذارند یا خیر، فرضیهتأثیر
داري بین شود. در نتیجه، تفاوت معنا رد می H0)( باشد، فرض صفر می) 05/0(کمتر از  000/0

) وجود دارد. از آنجا که حد باال و 3( میانگین مقادیر متغیر عوامل سازمانی و مقدار مورد آزمون
اشند، میانگین مقادیر متغیر عوامل سازمانی از میانه مقادیر بیشتر است و ب میپایین مقادیر، مثبت 

در  هاي خصوصی وجود دارد. بانکعوامل سازمانی مناسب براي تقویت گرایش به کارآفرینی در 
بین عوامل سازمانی، برقراري روابط سازنده بین واحد سازمانی، حمایت مدیران عالی از گرایش 



  
  

۱۰۹  الگوي استراتژي گرايش به كارآفريني در نظام ... 

ها برخوردارند، اما  شاخصرکز و رسمیت از وضعیت مناسبی نسبت به سایر به کارآفرینی، عدم تم
به ترتیب وضعیت  هاي دیگر، زمانی و پاداش در مقایسه با شاخصهایی نظیر تعارض سا شاخص

 ها بانکدهنده وجود تعارض سازمانی و نبود سیستم پاداش مناسب در  نامناسبی دارند که نشان
 باشد. می

عوامل سازمانی بر استراتژي گرایش به  تأثیرمیزان عوامل محیطی،  فرضیه اصلی دوم:
  نماید. میکارآفرینی در نظام بانکی کشور را تعدیل 

محیط خارجی به عنوان یک عامل فیزیکی و اجتماعی تعریف  تر بیان شد، پیشکه طور همان     
ذارد. در این تحقیق، گ می تأثیرگیري افراد در سازمان  بر تصمیم به طور مستقیمشده است که 

طی در نظر ي حاکم بر جامعه به عنوان عوامل محیها ارزشعوامل فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و 
را تعدیل نمایند.  عوامل سازمانی بر گرایش به کارآفرینی تأثیرتوانند میزان  گرفته شدند که می

توضیح داده  فرعی، به شرح ذیل،براي بررسی وضعیت این عوامل، موضوع در چهار فرضیه 
  شود: می

عوامل فرهنگی، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در فرضیه فرعی اول: 
  و معنادار تعدیل می نمایند.نظام بانکی کشور را به طور مثبت 

 يها ویژگی، در جوامعی با  ریسک)، اشتیاق به تحمل 1997( هاي هافستد یافتهاساس  بر     
در این  شود. ، مشاهده میصله قدرت کم و روحیه فردگراییپایین، فا اجتناب از عدم اطمینان

به عنوان  (فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فردگرایی) مطالعه، ابعاد فرهنگ ملی هافستد
با توجه به اینکه سطح  گرایش به کارآفرینی در نظر گرفته شده اند. تعدیلگرمتغیرهاي فرهنگی 

شود. در نتیجه، تفاوت  می) رد ( باشد، فرض صفر ) می05/0ز (کمتر ا 000/0معناداري 
) وجود دارد. از آنجا 3( مقدار مورد آزمون داري بین میانگین مقادیر متغیر عوامل فرهنگی و معنا

باشند، میانگین مقادیر متغیر عوامل فرهنگی، از میانه مقادیر  میکه حد باال و پایین مقادیر، مثبت 
است و عوامل فرهنگی به عنوان متغیر تعدیلگر از نوع مثبت، اثر عوامل سازمانی بر متغیر  بیشتر

فردگرایی، باال؛ اجتناب از عدم اطمینان، ها  بانککنند. لذا در  ت میگرایش به کارآفرینی را تقوی
اي ه بانکتواند گرایش به کارآفرینی اثربخش در  میپایین؛ و فاصله قدرت، کم است و این امر 

  کشور را توسعه دهد و تقویت نماید.  
فرضیه فرعی دوم: عوامل اقتصادي، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در 

  نمایند. به طور مثبت و معنادار، تعدیل مینظام بانکی کشور را 
مناسب، شرط الزم براي ظهور فرهنگ گرایش  دهد که شرایط اقتصادي میها نشان  بررسی     
کارآفرینی است. در این تحقیق، به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا شرایط اقتصادي، به 

نماید یا  گرایش به کارآفرینی را تقویت می عوامل سازمانی بر تأثیربه عنوان عاملی پیشبرنده، 
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دهد که سطح معناداري  تضعیف کننده دارد. نتایج نشان میاینکه عاملی بازدارنده است و اثر 
داري بین  ، تفاوت معنا. در نتیجهشود می) رد ( باشد لذا فرض صفر می) 05/0(کمتر از  000/0

) وجود دارد. از آنجا که حد باال و 3( میانگین مقادیر متغیر عوامل اقتصادي و مقدار مورد آزمون
نه مقادیر کمتر است و مقادیر متغیر عوامل اقتصادي از میا باشند، میانگین میپایین مقادیر، منفی 

ثبات الزم در  . به دیگر سخن،شرایط اقتصادي حاکم بر نظام بانکی کشور، مناسب نیست
ها از استقالل الزم برخوردار  بانکرد و اپولی و مدیریت کالن سیستم بانکی وجود ندي ها سیاست

  وجود ندارد. مناسب براي کسب و کار در کشور، توان گفت که فضاي آزاد و مینیستند. همچنین 
فرضیه فرعی سوم: عوامل سیاسی، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی در 

  نمایند. نادار، تعدیل میبه طور مثبت و مع نظام بانکی کشور را
ر به کاهش منج ها سازمانکنند که دخالت دولت در  میاستدالل  )1994الزر و هاردین (     

ي دولت،  ها سیاستدیران در چنین شرایطی، به دلیل اجراي گردد. م گرایش به کارآفرینی می
را نادیده -پذیري و ابتکار عمل نظیر نوآور بودن، ریسک-ارآفرینیهاي گرایش به ک مؤلفه

به سوي سازگاري و ثبات  ي منسجم دیگرها فعالیتگیرند. همچنین مشارکت، کار تیمی و  می
باشد، لذا  ) می05/0(کمتر از  000/0داري شوند نه به سوي کارآفرینی. سطح معنا هدایت می
داري بین میانگین مقادیر متغیر عوامل  معناتفاوت  شود. در نتیجه، می) رد ( فرض صفر

باشند،  می) وجود دارد. از آنجا که حد باال و پایین مقادیر، منفی 3( سیاسی و مقدار مورد آزمون
میانه مقادیر کمتر است لذا شرایط سیاسی مساعدي بر  مقادیر متغیر عوامل سیاسی از میانگین

فضاي نظام بانکی کشور حاکم نیست. به دیگر سخن، قوانین و مقررات از ثبات الزم برخوردار 
ي اقتصادي وجود دارد. همچنین ها فعالیتنیستند و مقررات زیاد و دست و پا گیر در مسیر 

کمتر به چشم  ،ت و شرایط رقابتیزارگرا نیسدستوري و باغیر ،ها بانکي دولت براي ها سیاست
 خورد. می

ي حاکم بر جامعه، رابطه عوامل سازمانی و گرایش به ها ارزشفرعی چهارم:  فرضیه
 نمایند. به طور مثبت و معنادار، تعدیل می کارآفرینی در نظام بانکی کشور را

هستند. با توجه  ارآفرینیو توسعه ک نوآوري هايبستر ي جامعه،ها ارزشو باورها و  فرهنگ     
شود. در نتیجه،  می) رد ( باشد، فرض صفر می) 05/0(کمتر از 020/0به اینکه سطح معناداري 

 )3( ي حاکم بر جامعه و مقدار مورد آزمونها ارزشمقادیر متغیر داري بین میانگین  معناتفاوت 
ي ها ارزشد، میانگین مقادیر متغیر باش میی وجود دارد. از آنجا که حد باال و پایین مقادیر، منف
ي حاکم بر جامعه، براي توسعه ها ارزشرو  حاکم بر جامعه از میانه مقادیر کمتر است. از این

جدید مناسب  هاي ایده. به دیگر سخن، فضاي جامعه براي خلق و اجراي مساعد نیستکارآفرینی 
 شود. ید، کمتر به عنوان ارزش تلقی میداندازي کسب و کارهاي ج گذاري و راه نیست و سرمایه
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(ص) و  ي حاکم بر جامعه که بر گرفته از قرآن کریم، احادیث پیامبر اکرمها ارزشهمچنین 
باشند، کمتر در  قیت، نوآوري، کار و کارآفرینی میمشوق خال (ع) هستند و سخنان حضرت علی

 جامعه به کار گرفته شده است.
  آفرینی در نظام بانکی کشور وضعیت مناسبی دارد.فرضیه اصلی سوم: گرایش به کار

هاست تا  بانکیکی از اهداف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت گرایش به کارآفرینی در      
پذیري دارند. با توجه به  عمل و ریسک ها چقدر تمایل به نوآوري، ابتکار بانکمشخص شود که 

شود. در نتیجه،  می) رد ( رض صفرباشد، ف می) 05/0(کمتر از  000/0اینکه سطح معناداري 
وجود  )3( داري بین میانگین مقادیر متغیر گرایش به کارآفرینی و مقدار مورد آزمون معناتفاوت 

د، میانگین مقادیر متغیر گرایش به باش میدارد. از آنجا که حد باال و پایین مقادیر، مثبت 
پذیري، نوآور بودن  وضعیت مناسبی از نظر ریسک ها انکبکارآفرینی از میانه مقادیر بیشتر است و 

  و ابتکار عمل دارند.
   

  گیري و پیشنهادها نتیجه .4
فرضیه فرعی پژوهش،  چهاردهد که سه فرضیه اصلی و  میهاي آماري نشان  تحلیلتجزیه و      

داري بین  گرفتند، به طوري که ارتباط معنا قرار تأییدهاي آماري، مورد  آزمونبا استفاده از 
(عوامل محیطی) و متغیر وابسته (گرایش  متغیرهاي تعدیلگر متغیرهاي مستقل (عوامل سازمانی)،

نظیر  هایی شاخصاساس نتایج، گرایش به کارآفرینی که شامل  به کارآفرینی) وجود دارد. بر
ان، رخوردار است و در این میشود، از وضعیت مناسبی ب پذیري می نوآوري، ابتکار عمل و ریسک

پذیري وضع بهتري نسبت به سایرین دارد. همچنین در بین عوامل سازمانی، برقراري  ریسک
سازمانی، حمایت مدیران عالی از گرایش به کارآفرینی، عدم تمرکز و  هايروابط سازنده بین واحد

هایی نظیر تعارض  شاخصها برخوردارند اما  شاخصرسمیت از وضعیت مناسبی نسبت به سایر 
ها دارند که این امر  شاخصو پاداش، به ترتیب، وضعیت بدتري نسبت به سایر  سازمانی

  باشد. میها  بانکدهنده وجود تعارض سازمانی و نبود سیستم پاداش مناسب در  نشان
همچنین مشخص شد که عوامل فرهنگی، به عنوان متغیر تعدیلگر از نوع مثبت، اثر عوامل      

نمایند. از سوي دیگر، میانگین مقادیرعوامل  رآفرینی را تقویت میگرایش به کا سازمانی بر متغیر
ي حاکم بر جامعه از میانه مقادیر کمتر است و لذا عوامل مذکور از ها ارزشاقتصادي، سیاسی و 

متغیر سازمانی بر گرایش به کارآفرینی به  تأثیرو در رابطه با  وضعیت مناسبی برخوردار نیستند
  نمایند.  میل عنوان تعدیلگر منفی عم
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   ي تحقیق بر هشت محور زیر قرار دارند:پیشنهادها
ي رقبا، ها چالشها و غلبه بر  استفاده از فرصت عمل در به دلیل اهمیت نوآوري و ابتکار .1

ها باید افزایش یابد تا بتواند پاسخگوي نیازهاي متغیر و متنوع  بانکپذیري مدیران  ریسک
 برداري نمایند. یطی به نحو مناسب بهرهمح هاي فرصتمشتریان باشند و از 

تعارض، عاملی بازدارنده در مسیر توسعه گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور است که  .2
کاري تشویق کرد تا نظراتشان را  مسائلبراي رفع آن، کارکنان را باید به بحث در خصوص 

با  ي کاري با یکدیگر و نیزبه نحو مناسب به یکدیگر منتقل نمایند، اهداف و منافع واحدها
 اهداف کلی سازمان همسو شود و فضاي باز گفتگو در همه حال وجود داشته باشد. این امر

ها را تسهیل نماید. همچنین به کارگیري  بانکگرایش به کارآفرینی در تواند  می
 باطات، اعتماد، همکاريهاي رسمی و غیررسمی براي حل تعارض و ارتقاء سطح ارت نیزممکا

 دارد.  ها نقش مهمی در افزایش گرایش به کارآفرینی و هماهنگی
ي جدید، تعداد ها حسابها باید سیستم پاداش خود را بر مبناي عوامل بازار، نظیر تعداد  بانک .3

 ریزي نمایند.  همشتریان، میزان رضایت مشتري و... پای
ین ساختارهاي سنتی ها باید سعی کنند ساختارهاي غیر رسمی و نامتمرکز را جایگز بانک .4

افزایش دهند و در نتیجه بتوانند پاسخگویی سریع و  را نمایند تا بتوانند گرایش به کارآفرینی
شود براي تقویت گرایش به  میلذا پیشنهاد ه نیازهاي مشتریان داشته باشند. مناسب ب

عات به ها، قوانین و مقررات کم شود و موانع ارتباطات و تبادل اطال بانککارآفرینی در 
آزادي عمل بیشتري به  حداقل برسد و با به کارگیري ساختارهاي ارگانیک و پویا،

 اي داده شود. حرفهمتخصصان و افراد 
کید کار و کارآفرینی تأکه بر -ي اسالمیها ارزشالزم براي اشاعه ها اتخاذ تدابیر  در بانک .5

د رشد و شکوفایی هاي اسالمی، شاه آموزهضروري است تا با به کارگیري -ایندنم می
 عرصه کارآفرینی باشیم. در ها و نظام بانکی کشور بانک

نتایج این تحقیق، بار دیگر، نشان داد که بانک مرکزي، به عنوان متولی سیاستگذاري و  .6
هاي فعال جامعه،  سیستمباید تدابیر الزم را براي حرکت تمامی  نظارت بر نظام بانکی کشور،

آفرینی در نظر بگیرد. در این راستا باید سعی شود از مداخالت ها به سوي کار بانکاز جمله 
ها در محیط رقابتی و پویا به  جلوگیري شود تا بانک ها بانکغیر ضروري دولت در امور 

فعالیت بپردازند در صورت تحقق این امر، گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور تقویت 
 خواهد شد. 

کسب و کار براي فعالیت کارآفرینانه،  مناسب طلوب و فضايبراي ایجاد شرایط اقتصادي م .7
 موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:
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مین و حفظ استقالل بانک مرکزي و نظام بانکی کشور به منظور برخورد تخصصی با تأ -
وکارهاي  اساس ساز ي پولی، نظیر تعیین نرخ سود بانکی، برها سیاستتدوین و اجراي 

 رقابتی
ها و اتخاذ  بانکاي در اداره امور  غیرحرفهالت غیر ضروري مراکز سیاسی و جلوگیري از دخ -

 سیاست تعامل به جاي مداخله 
 ي پولی و قوانین و مقررات مربوطهها سیاستاتخاذ تدابیر الزم به منظور ایجاد ثبات در  -
در گیران به منظور ایجاد ثبات  هاي زیاد و ناگهانی مسئوالن و تصمیم جابجایی اجتناب از -

 مدیریت کالن سیستم بانکی
 ي غیردستوري و بازارگرا توسط دولت در رابطه با نظام بانکیها سیاستبکارگیري  -
 زدایی و حذف مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانکی  مقررات -
کارآفرینی توسط بانک شود به منظور توسعه کارآفرینی و گرایش به آن، منشور  پیشنهاد می .8

ها ابالغ شود. بانک مرکزي باید بسترها و  بانکد و براي اجرا به گردتدوین مرکزي 
هاي الزم را براي اجراي آن فراهم کند و نظارت الزم را به عمل آورد. منشور  زیرساخت

هاي جدید،  ي کارآفرینی نظیر ارائه ایدهها ویژگیکارآفرینی، چارچوبی است که بر اساس آن، 
به  ،شود میها نهادینه  بانکمین منابع و... در أها، ت فرصتپذیري، شناسایی  نوآوري، ریسک

استاي تحقق کارآفرینی به منظور شوند و اقداماتی را در ر پذیر می طوري که افراد مسئولیت
 آورند. تأمین رضایت مشتریان به عمل می

عوامل محیطی، میزان  گذارند وتأثیراز آنجا که عوامل سازمانی بر گرایش به کارآفرینی  .9
لذا براي افزایش سطح  ،نمایند مانی بر آن را تقویت یا تضعیف میذاري عوامل سازاثرگ

گرایش به کارآفرینی باید مجموعه مناسبی از عوامل سازمانی نظیر حمایت مدیران عالی، 
ارتباطات سازنده، عدم تمرکز و رسمیت، سیستم پاداش مناسب و نیز عوامل فرهنگی، 

  م بر جامعه  فراهم شود.ي حاکها ارزشاقتصادي، سیاسی و 
 شود: میهاي آینده پیشنهاد  پژوهشبراي توسعه موضوع تحقیق، موارد ذیل براي 

 بررسی موانع و مشکالت کارآفرینی و گرایش به آن در نظام بانکی کشور -
 ها بانکطراحی نظام مدیریت منابع انسانی متناسب با کارآفرینی در  -
 ها بانکفرینی در طراحی ساختار سازمانی متناسب با کارآ  -
هاي خارجی در زمینه توسعه گرایش  بانکگیري از تجربیات موفق  مطالعات تطبیقی براي بهره -

  به کارآفرینی
  از: ندهایی نیز مواجه بود که عبارت این تحقیق با محدودیت

 هاي تحقیق هزینهنداشتن بودجه کافی براي پوشش  - 
  نبود پژوهش جامع مرتبط با موضوع تحقیق - 
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