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  چکیده:

 صنعتي واقع در شهرک صنعتي توس مشهد-مجموعه توليدیسازماني را با استفاده از مدل استيونسون در يک اين مقاله ميزان کارآفريني درون

مورد مطالعه تا چه حدی است؟ اين  ونسون در مجموعه توليدیهای مدل استيکند. سؤال اصلي تحقيق اين است که ميانگين مؤلفهبررسي مي

ش به منابع، ساختار مديريت، فلسفه پاداش، رشدگرايي و فرهنگ کارآفرينانه. ابزار مورد استفاده ها عبارتند از: گرايش استراتژيک، گرايمؤلفه

ها، و روش مورد استفاده تجزيه و تحليل داده« مدل استيونسون»و « سازمانيسنجش کارآفريني درون»ای شامل دو بخش تحقيق، پرسشنامه

محاسبه شده است. نتايج نشان  58/0پرسشنامه به تأييد رسيده و ضريب آلفای کرونباخ برای آن آمار توصيفي و استنباطي بوده است. پايايي ابزار 

به عبارت  باشد، مي 8ه عدد ، از مقدار ميانگين کق از نقطه نظر شش مؤلفه مذکورمورد تحقي مجموعهسازماني در دهد که کارآفريني درونمي

 ميت دارد.حاک« رفتار اداری»حفظ   ، «گيری کارآفرينانهجهت»به جای  سازمان در  ،ديگر از ديدگاه افراد موردسوال

 

 سازمانی، فرهنگ کارآفرینانه، فرهنگ اداری، مدل استیونسون.های کلیدی: کارآفرینی درونواژه

 

 مقدمه  (1

 در اثربخش تحول و نوآوری ابتكار، بروز به منجر که فرآيندهايي در مختلف در سطوح را خود اعضای که هستند آنهايي موفق سازمانهای

 به اجتماعي، نيازهای پيشبيني با بلكه ميدهند نشان خود انعطاف از محيطي تغييرات مقابل در تنها نه و کرده درگير شود، مي مديريت

 بازاردر  پيشتاز سازمانهای شود مي باعث که است خصوصي، رقابت بخش در تحول و نوآوری محرک عنصر .ميپردازند آفريني فرصت
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 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی -2

 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی -3
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معتقد است  4جان تامپسون  .نمايند ابراز وجود اثربخش و کارآ ای گونه به سازماني، و تحوالت فناورانه نوآوريهای از گيری بهره با رقابتي

از نظر  ها اعم از دولتي، خصوصي، داوطلبانه و غيره با هر اندازه است.که رفتار کارآفرينانه نيازی فراگير و ضروری برای تمامي سازمان

بخش خصوصي خط مقدم احيای کارآفريني است. زيرا سود باالتری را به دنبال دارد که اين امر مورد عالقه مالكين خصوصي  8پاولين

باشند. بر عكس در بخش دولتي، فرهنگ سازماني بوروکراتيک است. بعالوه مالكين خصوصي اختيار کافي و قدرت عمل الزم را دارا مي

های خصوصي و دولتي، های ميان بخشکارآفريني اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار است. تری معتقد است که تفاوت رايج است و اجرای

گيری نويني، برای مطالعه در اين زمينه فراهم . در بخش خصوصي، جهت[1]دهدهای کارآفريني را در بخش دولتي نمياجازه پذيرش مدل

های مرتبط با ها و مهارتت صورت گرفته است. اين مطالعه در صدد است تا با سنجش ويژگيشود، اما مطالعات اندکي دربخش صنعمي

از طريق مدل استيونسون، سؤاالتي مطرح نمايد تا با پاسخ به آنها بتوان « مديريت اداری يا بوروکراتيک»در مقابل « مديريت کارآفرينانه»

 محيط صنعتيکارآفرينانه در يک  ز اين طريق مبنايي را در جهت بهبود فرهنگبه ميزان رفتار کارآفرينانه در بخش صنعت پي برد و ا

 فراهم نمود.

 

 

 :( چارچوب نظری 2

  

 

 کارآفرینی:(1-2

 
چه آنها در اعصار مختلف وجود داشته اند، اما فقط در دنيای کنوني است  گری در زندگي ما دارند. اگر در دنيای امروزی، سازمانها نقش هدايت

 و ديويس طبق نظر اسكات. [10]دارد، انجام مي دهند توانيم شمار زيادی از سازمانها را بيابيم که تقريباً تمامي کارهايي را که جامعه نياز که مي
چه مدل سازماني، . [10]گوني شرکت مي کندگونا سازماني، يک سازمان مبتني بر ماهيت شرکا و رقيبان خاص خود، در روابط در مجموعه های

 تمامي اين روابط حضور داشته باشد؟ سازمانها در محيط پيچيده و پويا و به شدت رقابتي،مي تواند در شكل دهي برای
و عدم قطعيت است. در حقيقت کارآفريني سازماني الگوی  از منظر اکولوژيک، کارآفريني سازماني، پاسخ مناسب سازمانها به تغييرات، رقابت

اشاره مي کند، کارآفريني در قلب هر  در محيط پر از تغيير و تحول است. از اين رو چنانكه جانسون نيز برای زندگي مناسبي برای سازمانها
 .[9]کاميابي است سازماني خواهد بود که در جستجوی بقا و

سعه محصوالت و به نوآوری، پيش نگری و ريسک پذيری در تو ميلر کارآفريني سازماني را پديده ای چند بعدی تلقي مي کند که شامل گرايش
درجه ای از نوآورانه بودن، کارکردی است که  .نوآوری ظرفيت اجرای محصوالت يا خدماتي است که جديداً طراحي شده اند .تكنولوژی است

شده است. به عبارت ديگر  سازمان مي شود و پيش نگری به عنوان جستجوی فعال فرصتهای جديد تعريف منجر به تغيير اساسي در عمليات
 .[4]صورت انفعالي به محيط واکنش نشان داده شود يل به شكل دهي محيط به جای آنكه صرفاً بهتما
 
 

 :سازمانی کارآفرینی( 2-2
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 فرآيندهای جديد، محصوالت معرفي و ايجاد به شرکت يک تعهد مفهوم به شود، مي گفته نيز شرکتي کارآفريني آن به که سازماني کارآفريني

 سازمانها تغيير دومي و شرکت درون در جديد وکار کسب ايجاد يكي :است نتيجه دو گيرنده بر در و باشد مي نوين سازماني های نظام و جديد

  .[2] استراتژيک  نوسازی طريق از

 است جديد های روش با منابع از استفاده توانايي و کار برخاسته و کسب دنيای درون از که است ای واژه سازماني کارآفريني ،6شومپيتر باور به

 .[3] شود مي سازماني محيط در جديد خدمات و خلق محصوالت به منجر که

7استونر نظر از
 منابع مختلف ترکيبات طريق از سازمان درون در فرصتها و ها شايستگي توسعه معنای به سازماني کارآفريني( 1995) و ديگران 

 .[5] است
 طي را سازماني درون فرآيند بخواهد، که گروهي يا شخص هر اوالَ که کند مي فراهم سازمان در را ای زمينه و شرايط سازماني، کارآفريني

 کارآفرينانه های فعاليت اجرای برای افراد دهنده آموزش و مشوق محرک، ثانياَ درآورد، اجرا به بخش اثر و راحت سرعت، به را آن بتواند تا کند

 .[2]باشد
توجه به کارآفريني را سبب شده، معضل بيكاری است که کشور با آن سخت دست به گريبان است. بطوری  از نظر بازرگان، موضوعي که لزوم

های مقتضي از طرف سياستگذاران و مديران اقتصادی مورد توجه حلرسد پرورش افراد کارآفرين و تفكر خوداشتغالي به عنوان راهکه به نظر مي
، کارآفريني عالوه بر اينكه موتور توسعه اقتصاد  5کارآفريني موتور رشد و توسعه است و از ديدگاه بارنت قرار گرفته است. چرا که از نظر شومپيتر،

 [.3کند ]است، به عنوان حلقه اتصال بين اختراع، نوآوری و توليد محصوالت و خدمت جديد نقش ايفا مي
 [9] :از عبارتند که دارد مختلفي اشكال سازماني ،کارآفريني( 2002و ديگران ) 9جانسون ديدگاه از

 

 

 : توزیعی کارآفرینی( 1-2-2

 
 گيری عهده جهت در کارکنان تشويق برای نوآوری و حمايت کارآفريني برای سازمان در فرهنگ و ساختارها ايجاد يعنيکار آفريني توزيعي 

 .های اقتصادی فعاليت

 
 

 : صنفی مشارکت( 2-2-2
 

 حتي رابطه اين در .است مرتبط بخشهای در کوچک با شرکتهای نزديک روابط توسعه طريق از نوآورانه ظرفيت ايجاد معني به مشارکت صنفي

 معرفي بزرگ شرکتهای به گذاری سرمايه رسمي های شبكه طريق از را خود و اند کرده درک را مشارکت اين مزايای شرکتهای کوچک خود

  کنند مي
 
 

 : سازمانی درون کارآفرینی( 3-2-2
 

 . سازمان و خارج داخل در کارآفرينانه اقتصادی فعاليت ايجاد يعني آفريني درون سازمانيکار 
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   .[8]مي شود گذاشته اجرا به سازمان در جديد و ايده های فرآيندها محصوالت، طريق آن از که است فرايندی سازماني درون کارآفريني
10پينكات

 .شوند مي تغيير سبب آن طريق از سازماني کارآفرينان که است فرآيندی سازماني درون کارآفريني : مي گويد 

 به سازمان در جديد ايده های و فرآيندها محصوالت، طريق آن از که است فرايندی سازمان درون کارآفريني معتقدند که پرلمن و وال کورن

 آنها تفاوت و دارد فرق مستقل کارآفريني فرايند با بهكلي سازماني درون فرايندکارآفريني مي افزايد او .مي يابند توسعه و مي شود گذاشته اجرا

 در سازماني، کارآفرينان بالطبع و سازماني درون کارآفريني اساسًا محيطي وضعيت در  .مي آورد وجود به اشكاالتي و مزيت ها هر يک برای

  .[8] گيرند نمي قرار مديريت تحسين  مورد باشد نداشته وجود کارآفريني برای مناسبي و کامل سازماني بستر و شرايط که سازمان هايي

 اوال که مي کند فراهم سازمان در را بستری و شرايط سازماني کارآفريني که است اين در سازماني کارآفريني با سازماني درون کارآفريني فرق

 ثانيًا و درآورد اجرا به را آن اثربخش و راحت سريع، بتواند کند طي را سازماني درون فرايند کارآفريني بخواهد که گروهي يا شخص هر همواره

  .[6]باشد کارآفرينانه اجرای فعاليت های برای افراد دهنده آموزش و مشوق محرک،

 

 :فرهنگ اداری و فرهنگ کارآفرینانه( 3-2

گذاری های افراد در جهت بنيانکننده نگرشتعيين، فرهنگ درکارآفريني از اهميت زيادی برخوردار است. چرا که اين مفهوم 11از نظر موريسون

های مستقل و کوچک با اميد به های جديد شده و شرکتگيری سازمان. ظهور فرهنگ کارآفريني باعث شكل فعاليت جديد کارآفرينانه است

 .[1]اندرشد اقتصادی سربرآورده

های کارآفرين دائماً به دنبال افراد و واحدهايي هستند که کارها را يعني سازمان کنند.های کارآفرين، کارآفرينان نقش الگو را بازی ميدر سازمان

کنند که ها را مطرح ميها، آنها را يافته و با مورد توجه قرار دادن آنها، اين پرسشبهتر و بصورت متفاوت از ديگر واحدها انجام دهند. اين سازمان

دهند؟ اين نحوه برخورد باعث دهيد که ديگران انجام نميشما شده است؟ شما چه کاری انجام مي ايد که باعث موفقيتشما چه کار انجام داده»

 .[1] شود تا روح کارآفرينانه در سازمان زنده نگه داشته شودمي

 

 مدل استیونسون در سنجش رفتار کارآفرینانه:( 4-2

کنند: گونه توصيف مياين« مديريت اداری»را در مقابل « کارآفرينانهمديريت »های مرتبط با ها و مهارتو همكارانش ويژگي 12. استيونسون

مديريت کارآفرينانه فرايند مشخص ساختن يا ايجاد يک فرصت برای خلق ارزش از طريق نوآوری و تعقيب فرصت است، عليرغم آنكه در آغاز »

دهد. اين شش بعد اساسي عمليات سازمان مورد بررسي قرار ميوی اين تعريف مختصر کارآفريني را با توجه به شش «. منابع کافي وجود ندارد

 [1] :گرددمختصر در ذيل تشريح مي بعد اساسي بطور

 

 گرایش استراتژیک(  1-4-2
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گرا کند. يک مدير ترفيعگيری استراتژی سازمان را تشريح ميدهنده به شكلگرايش استراتژيک بعدی از سازمان است که عوامل جهت

هايي که در محيط کنم، حرکت من بر مبنای ادراکم از فرصتگونه که يک استراتژی را تعيين ميهمان»گويد: مدار است که ميفردی فرصت

مدار است و تمايل دارد اما يک سرپرست، فردی منبع«. سازمانم قرار دارد، خواهد بود و خود را به منابعي که در اختيار دارم، محدود نخواهم کرد

های قديمي ها را در ترکيب جديدی از ايدهتواند فرصتمدير کارآفرين مي«. ه بايد از منابعي که در اختيار من است، استفاده کنمچگون»بگويد 

 بيابد و از آنها با رويكرد کارآفرينانه بهره گيرد.

 

 تعهد به فرصت( 2-4-2

گرا کسي است که به اقدام در چارچوب زماني گيرد. ترفيعها، حرکتي برای تعقيب آنها صورت ضروری است تا عالوه بر شناسايي فرصت

کنند. تعهد برای شوند و به شيوه انقالبي عمل ميبسيار کوتاه برای پيگيری سريع فرصت تمايل دارد اما آنها با قبول تعهد، درگير کار مي

 تحرک و فسيل شده است.رسد که بيه نظر ميکند که بعضي اوقات بسرپرست، اتالف وقت است و در طي دوره، آنقدر به کندی حرکت مي

  

 تعهد به منابع: (3-4-2

ای به منابع توأم با تعهد حداقل در هر مرحله دارند. دغدغه کارآفرينان اين است مشخصه ديگر کارآفرين اين است که تعهد چند مرحله          

نابع محدود، حداکثر بهره را برده و باالترين ارزش را ايجاد نمايد. از کوشد تا از مکه چه منابعي برای پيگيری فرصت ضروری هستند؟ او مي

 های مديريت کارآفرينانه اين است که فرد بياموزد که از کمترين منابع، بيشترين استفاده را به عمل آورد و البته ريسک و مخاطره بيشتریويژگي

 را در فرايندهای کاری خود در نظر بگيرد.

 

 منابعکنترل ( 4-4-2

گرا از منابع و دانند که چه منابعي مورد نياز آنهاست. مديران ترفيعگيرند که از منابع افراد ديگر بخوبي استفاده کنند و ميکارآفرينان ياد مي

دهد. فاده قرار ميکنند. اما يک سرپرست، منابع مورد نياز را از طريق مالكيت مورد استامكانات موردنياز در مواقعي که الزم است، استفاده مي

 های ديگران ورزيده هستند.ها، استعدادها و ايدهمديران کارآفرين در استفاده از مهارت

 

 ساختار مدیریت( 5-4-2

کنند؛ در حالي که يک گرا دانش مربوط به پيشرفت و ترقي خود را از طريق تماس مستقيم با تمامي عوامل اصلي طلب ميمديران ترفيع

دهد و ای که از طريق تفويض اختيار به او محول شده است، بيشتر روابط رسمي خود را مورد توجه قرار ميهای ويژهيتسرپرست با مسئول

 گيری در خصوص استفاده از منابع از طريق مالكيت در اختيار او نيست.تصميم



 

 فلسفه پاداش (6-4-2

شوند، به فلسفه آنها در توجه به پاداش و جبران اداری مديريت ميهايي که بصورت های کارآفرينانه با سازمانآخرين تفاوت سازمان

ها را بيشتر مورد توجه قرار دهي به تيمهای کارآفرين تمايل دارند که جبران خدمات مبتني بر عملكرد باشند و پاداشگردد. سازمانخدمات بازمي

های خود، همواره به محافظت از گيریرزش توجه دارند و در تصميمهای با فرهنگ اداری، بر حداکثرسازی ادهند. در حالي که سازمانمي

 موقعيت فعلي تمايل دارند.

 تحقیق پیشینه و ادبیات بر مروری( 3

 

13هورنسبي توسط که هايي پژوهش در
14کراتكو واران همك و 

 محيط با مرتبط های ازشاخص  بعدی پنج ساختاری شد، انجام همكاران وی و 

 مي زير موارد شامل ساختار اين ی گانه پنج ابعاد .باشند اثرگذار های کارآفرينانه فعاليت بر تواند مي که  شد معرفي سازمان دروني

 : [12و11]شوند

 کردن الگو و معرفي شامل سازمان، در های کارآفرينانه تالش ارتقای برای ارشد مديران تمايل : شرکتي کارآفريني از مديريت پشتيباني •

 .از نوآوران حمايت و ها نوآوری مورد در منصفانه و تخصصي اظهارنظر نياز، مورد منابع ها، تامين آن کنندگان ه ارائ و نو های ايده

 امكان که شرايطي در کنند، حمايت را شده خطرپذيری کنترل که باشند داشته دسترسي محيطي به بايد مياني مديران : کاری ديد صالح •

 .دارد وجود کارآفرينانه های اقدامو  وری نوآ مورد در نيز شكست

 کر تحريک را کارآفرينانه های اقدام که نظامي . گيرند بهره اثربخش پاداش م نظا از بايد مياني مديران : تقويتي های برنامه و ها پاداش •

 مي را تخصيص ها پاداش تايج، ن مبنای بر و داشته شخصي پذيری مسئوليت بر تاکيد که کند مي عملكردی توجه بازخور و ها آرمان به ده،

 .دهد

 تا باشند داشته دسترسي خود ی نوآورانه های برای اقدام الزم منابع به تا است الزم مياني مديران : سازماني منابع ساير و زمان به دسترسي •

 .تشويق شوند کردن تجربه و خطرپذيری به

 .دهد سرعت ها ايده درآوردن اجرا به و گزينش مسير ارزيابي، در را يتي مدير سازوکارهای بايد سازماني ساختار : سازماني های محدوديت •

 .شود محسوب مي شرکتي ی کارآفرينانه های اقدام ی توسعه در مياني مديران مانع های سازماني، محدوديت ميان، اين در
 : [12]است سازماني درون های و شاخص سازمان مياني مديران بين دوسويه ی رابطه ی دهنده نشان (1 ) شماره نمودار
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 Hornsby  
14

 Kuratko  



 

 
 ضرورت که دارد اختصاص تجربي های تحقيق به شده انجام شرکتي کارآفريني قلمرو در تاکنون، 1990ی  دهه از که هايي مطالعه تر بيش

 تشويق در مهمي نقش سازماني درون های شاخص دهند، مي نشان ها تحقيق اين نتايج .کند مي آزمون را شرکتي کارآفريني های نهاده و ها

 .[13]کنند مي ايفاء کارآفرينانه های فعاليت به کارکنان
های آموزش کارآفريني در مؤسسات آموزش عالي ها و چگونگي برنامهتحقيقي ديگر را با هدف درک چالش 2006و همكاران در سال  18اسميت

هايي و همچنين بحث در کارآفريني و ارزيابي موفقيت چنين برنامههايي در آموزش انجام دادند. پژوهش، رويكردی عملي نسبت به ارائه ديدگاه

های هايي در دانشگاه داشت. نتايج مطالعه، حاکي از اثربخش بودن برنامههای موجود فراروی اجرای چنين برنامهمورد نقاط ضعف و چالش

نشگاه به دليل محدوديت منابع، فقدان آموزش و يافتن کارآفرينان هايي در داکارآفرينانه دارد. اما مبين اين واقعيت بود که اجرای چنين برنامه

 .[14] شايسته، کاری مشكل است

انجام شد. هدف اين تحقيق، توسعه نقش بالقوه  2004در سال  16زربيناتي و سوتاريستوسط « کارآفريني در بخش دولتي»ای با عنوان مطالعه

تواند در يک سازمان دولتي داد که چگونه چارچوب استيونسون درباره فرايند کارآفريني ميهای دولتي بود که نشان ميکارآفريني در سازمان

های ساختاری اتحاديه اروپا، ارائه دهد. مبنای پژوهش شامل ده مطالعه موردی از گيری از سرمايهاروپايي بكار رفته و ابتكاراتي را برای بهره

و پنج تای ديگر در ايتاليا مستقر بودند. در نهايت نتايج بدست آمده، حاکي از مناسب بودن مدل  های دولتي بود که پنج تا در انگلستانسازمان

 .[18] استيونسون در سنجش فرايند کارآفريني در بخش دولتي بود

که به اين نتيجه رسيدند که مطالعه ای را بر روی سنجش ميزان کارآفريني در دانشگاه دولتي انجام دادند  1359کاظمي و ارجمندی نژاد در سال 

 .[7] کارآفرينانه از خود نشان مي دهند. افراد تمايل کمي نسبت به رفتار 

( با هدف گسترش مقوله کارآفريني دانشجويان ترکيه انجام شد، شش متغير با عناوين نياز 2006) 17و آستان در تحقيقي ديگر که توسط گورول
تحمل ابهام، نوآوری و اطمينان به خود برای تعريف کارآفريني دانشجويان استفاده شد. به همين پذيری، به پيشرفت، کانون کنترل، ريسک

 شناختي، تمايل به کارآفريني و شش متغير نامبرده استفاده شد. نتايجای با سؤاالتي در رابطه با متغيرهای جمعيتگويه 40منظور پرسشنامه 

بهام و اطمينان به خود، تمام متغيرهای در دانشجويان متمايل به کارآفريني، باالست. اين امر حاصل از آزمون تي نشان داد که به جز تحمل ا
پذيری باال، کانون کنترل دروني، نياز به موفقيت زياد و نوآوری بااليي برخوردارند. بنابراين تحقيق دهد که اين دانشجويان از ريسکنشان مي

  .[16]کندهای منحصربفردی دارند که محرکي برای آنان بوده و آنها را از ديگران مجزا ميها و ارزشها، نگرشنشان داد که کارآفرينان، ويژگي
 
 

 جمع بندی:( 4 

 
زماني در اين مطالعه ما از مدل ارتقا يافته استوينسن که از تلفيق با کارآفريني درون سازماني ايجاد شده  برای سنجش سطح کارآفريني درون سا      

 کرديم.استفاده 
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 Smith 
16

 Zerbinati & Souitaris 
17

 Gurol & Astan  



 

 

 

 سؤاالت تحقیق( 5

 
، سؤاالت تحقيق به شكل زير «مدل استيونسون»و « سازمانيسنجش کارآفريني درون»بر مبنای ادبيات تحقيق و بر اساس پرسشنامه 

 اند:تدوين شده

 سازماني در مجموعه توليدی مورد مطالعه به چه ميزاني است؟ميزان کارآفريني درون -1سؤال 

 گرايش استراتژيک در مجموعه توليدی مورد مطالعه در چه حدی است؟ميزان  -2سؤال 

 ميزان گرايش به منابع در مجموعه توليدی مورد مطالعه در چه حدی است؟ -3سؤال 

 نحوه ساختار مديريت در مجموعه توليدی مورد مطالعه به چه شكلي است؟ -4سؤال 

 چه صورتي است؟ فلسفه پاداش در مجموعه توليدی مورد مطالعه به -8سؤال 

 ميزان گرايش به رشدگرايي در مجموعه توليدی مورد مطالعه به چه ميزاني است؟ -6سؤال 

 ميزان فرهنگ کارآفرينانه در مجموعه توليدی مورد مطالعه در چه حدی است؟ -7سؤال 

 

 تحقیق روش( 6 
 



 

 جامعه و نمونه آماری( 1-6 

استفاده شده است. « توصيفي پيمايشي»هيت موضوع و فرضيات پژوهش از روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. با توجه به ما

نفر از  20باشد. در اين مطالعه جامعه آماری اين پژوهش شامل کارمندان و مديران سطح مياني و ارشد در مجموعه توليدی مورد مطالعه مي

 اند.عيين شدهکارمندان و مديران به عنوان نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول ت

 

 آوری اطالعاتروش جمع( 2-6 

ای استفاده شده است. بدين منظور از دو پرسشنامه های موردنياز برای آزمون فرضيات تحقيق از روش پرسشنامهآوری دادهبرای جمع

است. پرسشنامه اول در شناسايي استفاده گرديده « بعدی استيونسونمدل شش»و « سازماني در سازمان کارآفرينانهسنجش کارآفريني درون»

شد. پرسشنامه دوم با عبارت است که تنها دو پاسخ بلي و خير را شامل مي 18سازماني مفيد بوده و تنها شامل ميزان استفاده از کارآفريني درون

بارت بودند از: گرايش توجه به شش بعد اساسي عمليات سازمان، برگرفته از مدل استيونسون مورد بررسي قرار گرفت. اين شش بعد ع

استراتژيک، تعهد به فرصت که تحت عنوان رشدگرايي در پرسشنامه آمده، تعهد به منابع، کنترل منابع که تحت عنوان فرهنگ کارآفرينانه در 

تفريط مورد  پرسشنامه مطرح شده است، ساختار مديريت و فلسفه پاداش. هر يک از اين ابعاد ششگانه سازماني در يک طيف رفتاری افراط و

« رفتارهای مديريتي»قرار دارد و طيف « سرپرست»و در سوی ديگر طيف، نقش « گراترفيع»گيرند که در يک سوی طيف نقش بررسي قرار مي

پرستي عمدتاً گرايش به طيف سر« رفتار اداری»گرا و عمدتاً گرايش به طيف ترفيع« رفتار کارآفرينامه»بين اين دو نقطه قرار دارد. بطور کلي 

 % بدست آمد.58دارند. پايايي کلي ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با 

 

 ها( روش تجزیه و تحلیل داده3-6

انجام شده است. در سطح  SPSSافزار های پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرمتجزيه و تحليل داده

های پژوهش داری به توصيف دادههای آماری نظير ميانگين، انحراف معيار، خطای استاندارد و سطح معنيي با استفاده از مشخصهآمار توصيف

 .تي استفاده گرديده است پرداخته شده است. در سطح آمار استنباطي نيز از آزمون

. 

 هایافته( 7

 ( بررسی سؤال اول1-7

دهد آيا ای اول آورده شده است. عالوه بر اين آزمون تي هم انجام شده که نشان ميگويه 18پرسشنامه درصد بلي و خير در  1در جدول 

-بدست آمد  مشخص مي 01411داری يا يكديگر دارند يا خير؟ سطح معني داری اين مولفه برابر ها و خيرها تفاوت معنياز نظر آماری تعداد بلي

 %(.98با اطمينان گردد که اين تفاوت معني دار نيست.  )



 

 

                                                             های پرسشنامه اولدرصد پاسخ -1جدول 

 هادرصد پاسخ پاسخ

 47 بلی

 53 خیر

 

 

 ( بررسی سؤال دوم2-7

پاسخگويان را با مقدار ميانگين که برای بررسي اينكه ميزان گرايش استراتژيک در مجموعه توليدی در چه حدی است، ميانگين نمرات 

های توصيفي شامل تعداد، ميانگين، ، آماره2کنيم. برای اين منظور از آزمون تي برای جامعه استفاده شده است. جدول است، مقايسه مي 8عدد 

داری ود، از آنجايي که سطح معنيشداری آورده شده است. همانطور که مشاهده ميانحراف استاندارد و خطای استاندارد ميانگين و سطح معني

داری دارد. از طرفي چون ميانگين مشاهده شده کمتر است، بنابراين ميزان گرايش استراتژيک با ميانگين تفاوت معني 08/0و از  001/0برابر با 

 رد.توان گفت که اين گرايش در حد بااليي قرار دابيشتر است، بنابراين مي 8و از  0667/6پاسخگويان برابر 

 

 مجموعه تولیدیآمارهای توصیفی میزان گرایش استراتژیک در  -2جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد

20 0667/6 22164/1 27317/0 001/0 

 

 

 ( بررسی سؤال سوم3-7

است،  کمتر 08/0و از  00/0داری برابر با چون سطح معني .آمارهای توصيفي مربوط به گرايش به منابع آورده شده است 3در جدول 

 ست.نيارد و اين تفاوت، تصادفي دداری بنابراين ميزان گرايش به منابع با ميانگين تفاوت معني

 

 



 

 مجموعه تولیدی آمارهای توصیفی میزان گرایش به منابع در -3جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد

20 5775/6 00156/1 22356/0 000/0 

 

 ( بررسی سؤال چهارم7 -4

کمتر است، بنابراين  08/0و از  017/0داری برابر با نتايج مربوط به مؤلفه ساختار مديريت آمده است. از آنجايي که سطح معني 4در جدول 

کمتر است، بنابراين  8و از  36/4داری دارد. از طرفي چون ميانگين مشاهده شده پاسخگويان برابر ميزان ساختار مديريت با ميانگين تفاوت معني

 «.رفتار کارآفرينانه»دارد تا « رفتار اداری»توان گفت ساختار مديريت در اين سازمان، بيشتر گرايش به مي

 

 مجموعه تولیدیآمارهای توصیفی نحوه ساختار مدیریت در  -4جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد انحراف معیار انگینمی تعداد

20 36/4 07775/1 24347/0 017/0 

 

 

 ( بررسی سؤال پنجم5-7

 08/0و از  00/0داری برابر با شود سطح معنينتايج آزمون مربوط به بررسي فلسفه پاداش آمده است. همانطور که مشاهده مي 8در جدول 

 8و از  98/2داری دارد. از طرفي چون ميانگين مشاهده شده پاسخگويان برابر پاداش با ميانگين تفاوت معنيکمتر است. بنابراين ميزان فلسفه 

 دارد.« رفتار اداری»توان گفت فلسفه پاداش در اين دانشگاه نيل به کمتر است، بنابراين مي

 

 

 مجموعه تولیدیآمارهای توصیفی مربوط به فلسفه پاداش در  -5جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد

20 55/2 75361/0 15575/0 000/0 



 

 ( بررسی سؤال ششم6-7

داری ارائه شده است. چون سطح معني 6به منظور بررسي ميزان رشدگرايي در بين کارمندان دانشگاه، نتايج آمارهای توصيفي در جدول 

داری دارد. از طرفي چون ميانگين مشاهده شده بنابراين ميزان رشدگرايي با ميانگين تفاوت معنيکمتر است،  08/0و از  00/0برابر با 

 توان گفت ميزان رشدگرايي در حد پاييني قرار دارد.کمتر است، بنابراين مي 8و از  2/3پاسخگويان برابر با 

 

 مجموعه تولیدیآمارهای توصیفی مربوط به میزان رشدگرایی در  -6جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد

20 2/3 77001/1 35702/0 00/0 

 

 ( بررسی سؤال هفتم7-7

اسات،   کمتار  08/0و از  001/0داری برابر باا  نتايج مربوط به آزمون فرهنگ کارآفرينانه آمده است. به دليل اينكه سطح معني 7در جدول 

کوچكتر است فرهنگ کارآفرينانه ساطح پااييني قارار     8و چون ميانگين از  دارد. داریبنابراين ميزان فرهنگ کارآفرينانه با ميانگين تفاوت معني

 دارد.

 مجموعه تولیدیآمار توصیفی مربوط به فرهنگ کارآفرینانه در  -7جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد
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 گیرینتیجه( 7

شود. در اين پژوهش به بررسي هفت سؤال پرداخته شد که با توجه به نتايج بدست آمده به هر کدام از اين سؤاالت به اختصار پرداخته مي

های منفي )خير( مربوط نشان داد که نمرات و درصد پاسخهای ها و يافته، داده«سازمانيميزان کارآفريني درون»در خصوص سؤال اول؛ يعني 

ها( است. با توجه به پرسشنامه اول که سؤاالت آن در رابطه با وجود فرهنگ کارآفرينانه در يک سازمان بود، های مثبت )بليبيشتر از ميزان پاسخ

 ر از ميانگين است.تهای کارآفرينانه در اين سازمان پايينتوان نتيجه گرفت که ميزان فعاليتمي

پرداخت، نتايج نشان داد که ميزان گرايش استراتژيک در سازمان مربوطه در رابطه با سؤال دوم که به بررسي ميزان گرايش استراتژيک مي

شود و اين مشاهده نميها در بين افراد نمونه گرا صرفا مبني بر تمرکز بر فرصتاندکي باالتر از ميانگين است. به بيان ديگر رفتار يک مدير ترفيع

دهد که اين افراد بيشتر تمايل به رفتار اداری و تمرکز بر منابع موجود خود دارند. داليل پايين بودن نمرات اين گرايش در بين امر نشان مي



 

مديريت راهبردی، وجود  به توان اين موارد عنوان کرد: مقاومت در برابر ابهام، وجود انعطاف پذيری، آگاهي  نسبتميرا  مجوعه توليدیمديران 

 ريزی.مدت دوره برنامهشدن  هنجارهای اجتماعي اثرگذار بر رقابت و طوالني

وتحليل مشخص شد که ميزان اين گرايش در بين در ارتباط با سؤال سوم؛ يعني بررسي ميزان گرايش به منابع، بر اساس نتايج تجزيه

ند . کوشند از منابع محدود، حداکثر بهره را برده و باالترين ارزش را ايجاد نمايان بهتر  افراد مي از ميانگين است. به بيباالتر اعضای نمونه، 

 عنوان کرد. ،  تمرکز بر بازده در بلندمدتکنترل بر منابع از طريق نيروهای سياسي و تكنولوژيكي توان وجودای را ميداليل ايجاد چنين روحيه

گيری نشان داد. جهت« رفتار اداری»ساختار مديريت بر اساس نتايج تجزيه و تحليل، بيشتر به سمت مؤلفه بعدی تحقيق نيز يعني نحوه 

تواند دهند. عوامل نامبرده ميدهد که افراد مورد مطالعه، بيشتر روابط رسمي را از طريق تفويض اختيار مورد توجه قرار مياين امر نشان مي

که  –پذيری، تمايل کارکنان به پذيرش اقتدار سلسله مراتبي، پيچيدگي در عمليات مديريت نعطافبيانگر علت اين طيف رفتاری باشد: عدم ا

 فرهنگ سازماني مبتني بر پذيرش رويدادهای معين و تكراری. -طلبدساختار رسمي را مي

شوند، در مطالعه اداری مديريت ميهايي که بصورت های کارآفرينانه با سازماندر رابطه با فلسفه پاداش به عنوان تفاوت ديگر سازمان

دهد که اين فلسفه عمدتاً مبتني بر مسئوليت فردی و محافظت از موقعيت تر بود و اين نشان ميحاضر جبران خدمات از ميزان ميانگين پايين

ارزش کمكي فرد جستجو توان در رقابت پايين، هنجارهای اجتماعي و اطالعات ناقص در خصوص محاسبه فعلي است. داليل اين امر را مي

 کرد.

پرداخت. بنابر نتايج تجزيه و تحليل ميزان اين گرايش در بين های ميسؤال ششم تحقيق به بررسي رشدگرايي و نحوه دنبال کردن فرصت

رود به فرصت جديد، عدم های باالی وتواند مواردی از قبيل: هزينهگيری ميتر از ميانگين بود. داليل اين جهتافراد نمونه مورد مطالعه، پايين

 گيری پيچيده و طوالني باشد.های محدود شده تصميم، فرايند تصميممديريت ريسک، حوزه

تر از پردازد، ميزان آن در ميان افراد نمونه را پايينبرداری از منابع ميها برای بهرهدر نهايت مؤلفه فرهنگ کارآفرينانه که به يافتن ايده

تواند دهند. داليل اين امر ميداد که افراد به جای فرهنگ کارآفرينانه به داشتن فرهنگ اداری تمايل نشان مينشان مي ميانگين بود و اين امر

های های اميدبخش برای سازمان، فقدان يک مرکز آموزش کارآفريني مناسب، پايين بودن انگيزه پيشرفت و پايين بودن ويژگيفقدان ايده

 کارآفريني در افراد باشد.

های مرتبط با آن از قبيل رويكرد ابتكارانه در حل مسئله، آمادگي باال برای تغيير، اعتماد گردد که کارآفريني و ويژگيدر نهايت عنوان مي

های کنوني و آينده نامشخص در هر بنفس و خالقيت، بطور روزافزوني به منزله سكويي برای رشد اقتصادی و رفاه در تمامي جوامع و سيستم

شود پيشنهاد مي مجموعه توليدیگيری کارآفرينانه در اين شود. بنابراين با توجه به نتايج مطالعه حاضر و پايين بودن جهتماني، احساس ميساز

های آموزش عالي و مراکز آموزش و رشد کارآفريني همكاری بيشتری داشته باشند. همچنين کمبود و فقدان کارهای گروهي و بازیبا مراکزتا 

-شود. از طرفي به منظور در دسترس داشتن اطالعات و آخرين اخبار از تغييرات سياسي، اقتصادی و اجتماعي پيشنهاد مييتي احساس ميمدير

-ها و فرصتشود که مديران و مسئولين در اين زمينه به منابع اطالعاتي از جمله اينترنت دسترسي داشته باشند تا از اين رهگذر بتوانند به ايده

وين دست پيدا کنند. ايران به عنوان کشوری که به دنبال رشد اقتصادی است، الزم است که نوآوری بيشتری داشته و در صورتي که های ن

 های خصوصي خصوصاً در بخش صنعتکارآفرينانه در سازمان خواهان افزايش درآمد و کاهش نرخ بيكاری است، کارآفريني را تبليغ کرده تا روح

 ود.زنده نگه داشته ش
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