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چکیده
هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر جو سازمانی نوآورانه و اشتییا شتی ی تر آتارآیرسای ستازمانی تو  .جامعته
آماری پژوهش همه آارآاان ا اره ورزش و جوانان اسیان آرمانشاه و  .ه روش نمونهگیری تصتا یی 162
نفر انیخاب شدند .رای گر آوری ا هها ،پرسشاامه جو ستازمانی نوآورانته آما یت ( ،)2996اشتییا شتی ی
سالنو و شویی ی ( )1222و آارآیرسای سازمانی آنیونیک و هیسرسچ ( )1222هآا رگفیته شتد .ترای تح یت
ا هها مدل معا الت ساخیاری هآار گرییه شد .ساییههای پژوهش حاآی از آن و آته ضترسم مستیر تی
جو سازمانی نوآورانه و آارآیرسای سازمانی را ر ا  ،2/19ی جو سازمانی نوآورانه و اشییا شتی ی را تر تا
 2/78و اشییا شی ی و آارآیرسای سازمانی را ر ا  2/67ه ست آمد .اتا راس  ،همته یرضتیههتای پتژوهش
تأسید شد .آارآیرسای سازمانی پدسدهای پیجیده و چاد ُعدی است و تحتت تتأثیر اوامت مخی فتی ترار ار  .اتا راس ،
نها ساهآر ن و هآارگریی آن ر سازمانها مسی زم روسکر ی وا عگراسانه و ادمدت است.
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 .1مقدمه
دنیای امروز به طور فزاینده ،در حاا پیشارفت اسات و ایان امار ارورر ناوآوری،
انعطافپذیری ،پاساگگویی و برارهوری اقشاار فعاا اامعاه را بارای بواا و موفویات
سازمانها نشان میدهد .به این دلیل ،باید استانداردهای ادیدی برای سازمانها تادوین
08

شود تا پاسگگوی چالشها باشد و زمینه مناسبی را برای کارکنان فراهم کند تاا بتوانناد
از مناسبترین مراررهای آنان برخوردار باشند .یکی از عاوامیی کاه مایتواناد میازان
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رفتارهای مدنی سازمانی و فرانوش کارکنان افزایش بگشاد ،ااو ساازمانی نوآوراناه 8و
خالق و کارا است .این مؤلفه که از نظر نظریاهپاردازان مگتیام مانناد باورن () 001
عبارر سازمانی به تغییر فوری و عمیق در نحاوه انااا دادن کاار و عمیکارد ساازمانی
منار میشود.
کوراتکو و همکاران ( )8339معتود است کاارآفرینی ساازمانی فراینادی چندبعُادی
است که با نیروهای بسیاری همراه است و بهطور هماهنگ عمل میکنند که باه ااارای
یک اندیشه نوآور منار میشود که شامل ابعاد حمایت از مدیر ،استوال عمیای شاغیی،
پاداش و توویت ،دردسترس بودن زمان (فرصتدادن) ،مرزهای ساازمانی اسات (احماد
پورداریانی ،8919 ،ص .)891
در عین حا  ،اشتیاق شغیی 9و میزان اذب و نیرومنادی نسابت باه کاار ،از امیاه
عوامل دیگری است که بر مؤلفه رفتار مدنی -سازمانی تأثیر مایگاذارد .اشاتیاق شاغیی
کارکنان مشتمل بر سه انبه شناختی ،عاطفی و رفتااری اسات .انباه شاناختی اشاتیاق
شغیی مربوط به باورهای کارکنان درباره سازمان ،رهباران و شارایك کاار اسات .انباه
عاطفی اشتیاق شغیی مربوط به چگونگی احساس کارکنان و نحوه نگرش آنهاا نسابت

1 Innovative organizational climate
2 Borne
3 Job engagement

به سازمان ،رهبران و شرایك کار است .در نرایت ،انبه رفتاری اشتیاق شاغیی کارکناان،
عامیی است که برای سازمان ارزش افازوده ایاااد مایکناد و دربرگیرناده تاالشهاای
آگاهانه و داوطیبانه کارکنان بارای افازایش ساطش اشاتیاق شاغیی خاود اسات کاه باه
اناا دادن وظایم با حذف وقت و عالقه بیشتر منار میشود (فیییاس .) 003 ،،رابطاه
قوی مدیر  -کارمند ازء مرمی در اشتیاق کارکنان است.
عالوه بر این ،با تواه به تغییرار دائمی که سازمانها با آنها مواارند ،اشتیاق برای
که نسبت به شغیشان اشتیاق و عالقه زیادی دارند .بهطور کیی ،کارکنان مشتاق ماذوب
شغلشان میشوند و تمایل دارند شغییشان را بهطور مطیوب اناا دهند (بااکر و لیتار،
.) 081
بنابراین ،مسئیه مرم پیش روی سازمان ها ،شناسایی عوامل مرتبك با اشتیاق شاغیی و
بهکارگیری این عوامل برای افزایش سطوح اشتیاق کارکنانشان اسات .باا ایاااد اشاتیاق
یک انساا و وحدر میان کارکنان سازمان پدید میآید کاه باه معناای نتاایل مطیاوب
برای هر دو است .اشتیاق شغیی کارکنان یکی از مرمترین اهداف هر سازمان محساوب
می شود و هار ساازمان ساعی در توویات ایان هادف از طارق گونااگون دارد .قبال از
سرمایهگذاری در هر زمینه ،تا حد ممکن بایاد از مؤثرباودن آن اطمیناان حاصال کارد.
بنابراین ،برای توویت عمیکرد و نیل به اهداف بایاد عوامال مارتبك و توویاتکنناده آن
شناسایی شوند ،پ ،از شناسایی و بررسی ،میتوان برای توویت آن گا برداشت .یکای
از این عوامل ،ویژگیهای شگصیتی است که در سا های اخیر تواه زیادی را به خاود
معطوف کرده است ،زیرا بر بسیاری از متغیرها نظیر اشتیاق شغیی ،غیبت ،ترک خدمت،
فرسودگی شاغیی و عمیکارد تأثیرگذارناد .رابارر ماککاری 8و پال کاساتا ()8331
برنامهای را در پیش گرفتهاند که پنل عامل شگصیت معروف به «پانل عامال عماده» یاا
1 Robert McCrae
2 Paul Costa
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آنها روری است .سازمانها امروزه نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند .کساانی

08

«پااانل بااازر » 8را شناساااایی کاااردهاناااد .8 :روانرناورخاااویی ؛  .برونگرایااای9؛
 .9تاربهگرایی ؛  .توافقپذیری1؛  .1وظیفهشناسی .
از طرفی ،او سازمانی را میتوان درک کارکنان از حادثههاا ،اقادا هاا و روشهاا و
رفتارهای سازمانی دانست (اندرسون ، 00 ،ص  .)91در واقا  ،فرایناد شاناخت ااو
08

سازمانی بیان می کند کاه چگوناه افاراد باه صاورر مساتول در ساازمانهاا ،مساائل و
چالشهای ناشناخته را میبینند ،و چارچوبی ادید از ابزارها و هدفها ایااد میکنناد،
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تا از آنها استفاده کنند .بنابراین ،میتوان نتیاه گرفات کارآفریناانی کاه باه کاارآفرینی
تصمیم میگیرند ،هیچوقت نمیتوانند باا ابزارهاا و هادفهاای شاناخته شاده موااود
حداکثر استفاده از مناب کمیاب را مشگص کنند ،بیکه باید با شناخت محیك و پیراماون
خود و در نرایت ،او حاکم بر سازمان از فرصاتهاای شاناختهنشاده و اساتفادهنشاده
بررهبرداری کنند .محیك کار و تعامل با همکاران در بروز خالقیت مؤثرناد ،در ساطحی
گستردهتر ،او و شرایك حاکم بر ساازمان و عوامال ااتمااعی فرهتگای مایتوانناد در
تحو خالقیت مؤثر باشند .از طرف دیگر ،اهمیت کارآفرینی و در رأس آن ،کاارآفرینی
سازمانی انکارناپذیر و پرداختن به آن از روررهاای حاا حا ار در هماه کشاورها
است .بر اساس نتایل بررسیها ،نوش و اایگاه کارآفرینی به ویژه کاارآفرینی ساازمانی
بهطور کامل مشگص و پرداختن به آن ازء برنامههای اصیی طرحهاای توساعه کشاور
است .بنابراین ،با تواه به مودمه یادشده و مطالعه پیشینه پژوهش مشاگص شاد سارم
بزرگی از اریان پیشرفتهای عیمای  -صانعتی در دنیاا ،دساتاوردهای تمادن بشاری،
آسایش و شکوه زندگی انسان محصو و مرهون رفتار نوآورانه ،خالقیات و کاارآفرینی
است ،زیرا بدون ابداع و نوآوری ،عرصه زندگی برای همه سارد و بایتحارک شاده ،و
1 Big Five
2 Neuroticism
3 Extraversion
4 Openness
5 Agreeableness
6 Conscientiousness

حیار بشر نیز خییی بیش از این ساده و همراه با رنل و زحمت همراه میشد .بناابراین،
تواه به چنین امر خطیری ،دقیواً به معنای تواه به سرنوشت زندگی ااتمااعی بشار و
آینده اوام است .پرداختن به مو وع تحویق حا ر از آن نظر مرم به نظر میرسد کاه
با بررسی تأثیر او سازمانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی در پی یاافتن نتاایل مفیاد و
ارزشمند بوده ،و نیز در صدد یافتن عوامل مداخیهگر در این زمینه است تا از آن طریاق،
کیفیت کار و بررهوری کارکنان را ارتوا بگشد تا سازمان و اامعه از منااف آن برارهمناد

 .2مبانی نظری
جو سازمانی
او سازمانی را ایوهای از فرهنگ ،حاصل ترکیبای از احسااس ،نگارشهاا ،رفتارهاای
شکلدهنده زندگی سازمانی و واقعیتای ساازمانی باا مفراومی عینای تعریام مایکنناد
(اکوا  .)833 ،8او سازمان به ادراک اعضای سازمان از عناصر بنیاادی ساازمان اشااره
دارد (وست و فار . )8313 ،از آناا کاه ااو مبتنای بار چشامانادازهای فاردی اسات،
تغییرپذیری سریعی دارد ،من اینکه روی رفتار افراد هم تأثیرگذار است (پاین و پاق،9
 .)831او سازمان میتواند در ارتوای خالقیت و نوآوری بین افراد نواش حیااتی ایفاا
کند .داشتن او خالق مرتبك با فرهنگ در سازمان ،موااد محیطای اسات کاه قادرر
سازمانی را افزایش میدهد (آمابیل و همکاران .)833 ،برای مثا اکوا در مواله خاود
تأثیر او را بر فرایندها و نتایل عمییاتی سازمان ثابت کرد .به نظر او ،سازمان نوآور باید
از نظر اوی ،متفاور از سازمانهای دیگر باشد .عامل همترازی ،به معناای همراساتایی

1 Ekvall
2 West & Farr
3 Payne & Pugh
4 Amabile
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شوند.

08

اهداف کییدی سازمان با عالیاق و فعالیات هاای اعضاای ساازمان ،باه عناوان یکای از
کییدی ترین مفاهیم او سازمانی ،در ارتوای نوآوری در ساازمان ماؤثر اسات (کاالینز و
پاروس. ) 009 ،8

اشتیاق شغلی
08

اشتیاق شغیی اصاطالحی اسات کاه بارای  Work Engagement ،Job Engagementو
 Engagementپیشنراد شده است .با ظرور روانشناسی مثبتنگر ،شگفتآور نیست کاه
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انبههای مثبت برداشت و سالمت در روانشناسی ساالمت شاغیی طرفاداران بیشاتری
پیدا کند .یکی از این انبه های مثبت اشاتیاق شاغیی اسات کاه متضااد و نوطاه موابال
فرسودگی  Burnoutدر نظر گرفته شده است .بر خالف افرادی که از فرسودگی شاغیی
رنل می برند ،کارمندانی که مشتاق به شغیشان هستند ،احساس نیرومندی و ارتباط ماؤثر
با فعالیتهای کاریشان دارند و خودشان را به عنوان افرادی توانمند بارای پاساگگویی
به توا اهای شغیی می دانند .شوفیی و همکاران ( ) 008اشاتیاق شاغیی را باه عناوان
و عیتی مثبت و ر ایتبگش ذهنی در ارتباط با کار تعریم میکنند که باا ساه مؤلفاه
انرژی حرفهای  ،9فداکاری حرفهای و شیفتگی حرفهای 1مشگص میشاود .اشاتیاق باه
حالتی پایا ،سرایتکننده و مؤ ثر شناختی اشاره دارد که بر یک مو وع ،واقعاه ،شاگص
یااا رفتااار خاااص متمرکااز نماایشااود .اناارژی حرفااهای بااا سااطش باااایی از اناارژی و
انعطافپذیری ذهنی هنگا کار ،تمایل به تالش و مواومت در موابل مشکالر مشاگص
میشود .فداکاری حرفهای با احساس مرمبودن ،اشتیاق ،رغبت ،افتگار و چالش در کاار
شناخته میشود .بعد سو اشتیاق شغیی شیفتگی حرفهای اسات کاه باا تمرکاز کامال و

1 Collins & Porras
2 Schaufeli
3 Vigor
4 Dedication
5 Absorption

غرقشدن در کار مشگص میشود؛ بهطوری که زمان هنگا کار بهسارعت مایگاذرد و
برای فرد مشکل است که از کارش ادا شود .انارژی و فاداکاری حرفاهای باه ترتیاب،
قطب های موابل خستگی و بدگمانی در فرسودگی شغیی هساتند .پیوساتاری کاه در آن
انرژی قطب مثبت و خستگی قطب منفی است ،انرژی یا فعا سازی نامیاده مایشاود و
پیوستاری که فداکاری حرفهای و بدگمانی – به عنوان قطبهای مثبت و منفی -تشکیل
میشود ،هویت 8نامیده میشود .بنابراین ،اشتیاق شغیی باا یاک ساطش بااای انارژی و
انرژی و هویت عیم در کار مشگص میشود .اشتیاق شغیی را میتوان مؤلفهای مرام
و مثبت در سالمتی کارکنان محسوب کرد.
نکته شایان تواه این است که اکثر افراد برای امرار معاش ناگزیر از کارکردن هستند
که این امر باعث میشود کارکردن یک اابار محسوب شود تا انتگاب ،با این حاا  ،باه
رغم فودان انتگاب ظاهری ،تاارب افراد در رابطه با کار بسیار متفاور است از کار باه
عنوان فرایندی یکنواخت و تکراری گرفته ،تا ایاوهای از هویات فاردی (بااکر و لیتار،
.) 003

کارآفرینی سازمانی
تامسسون ( ) 000کارآفرینی را فرایندی میداند که در آن بتوان باباهکاارگیری خالقیات،
عضو ادید را همراه با ارزش ادید با استفاده از زمان ،مناب  ،ریسک و دیگر عوامال باه
واود آورد (ناهید.)8911 ،
فرای ( )8339معتود است کارآفرینی یعنی درهمآمیگتن ویژگیهای شگصای ،ابازار
مالی و مناب مواود در محیك کار که از راه فرایندی اناا میگیرد و بواا ماییاباد .بایاد
پذیرفت برای آن نیز باید تشویق ،تماید و حمایت مورد تأکید ویاژه قارار گیارد و ایان
اصل مرم به عنوان ابزاری راهبردی مورد تواه خاص واق شود (امانینژاد.)8919 ،
1 Identification
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هویت قوی در کار مشگص میشود و از طرف دیگر ،فرسودگی با یک ساطش پاایین از
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با مرور تعریمهای یادشده ،باید گفت کارآفرینی کیید رشد ،تکامل و توسعه اقتصااد
نوین محسوب میشود .البته کارآفرینی تنرا فردی نیست؛ بیکه سازمانی نیز میتواند باشد
(کیاکاوری و فا یی ویسری.)8913 ،
واژه کارآفرینی سازمانی را نگستینبار پینکار ( )8311بهکار گرفت و در آن زمان به
08

کارآفرینان سازمانهای بزر  ،کارآفرین سازمانی اطالق میشده است؛ اماا باا گساترش
روزافازون کاارآفرینی در ساازمان و پیشارفتهاای شاگرفی کاه ساازمانهاا باه دلیال
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ااراییکردن کارآفرینی داشتند مفاهیم و تعریمهاای آن نیاز دساتگوش تغییارار شاده
است و به مرحیهای از بیوغ و تکامل دست یافت .بنابراین ،در تعریم کارآفرینی سازمانی
باید گفت کارآفرینی سازمانی فراینادی اسات کاه فعالیاتهاای ساازمانی را باه سامت
خالقیت ،نوآوری ،مگاطرهپذیری و پیشتازی سوق میدهد (ناهید.)8911 ،
سازمانهای کارآفرین از طریق سازماندهی خالقانه عوامل تولید ،ارزش افزوده ایااد
میکنند (سادلر ،8333 ،8ص ،) 31و به این ترتیاب ،در مسایر رشاد و توساعه گاا بار
میدارند .از امیه دایل تواه فراوان به کاارآفرینی ساازمانی را مایتاوان عوامال مانناد
 .8عوب نماندن از رقبا؛  .پیشرفت سری دانش و فناوری؛  .9رورر ریسکپاذیری؛
 .خروج برترین نیروهای کاری از شرکتها و اقدا باه کاارآفرینی مساتول؛  .1تعامال
سازمان با تحوار بازار؛  .اثرار متحو گونه به کارگیری طرحهای ادید در ساازمان؛
 .1رورر ایااد واحدهای مستول کاری در بنگاههای بزر  ،نا برد.
تأثیر فعالیتهای کارآفرینی سازمانی در موفویت و عمیکرد سازمان مواب شده
است پژوهشهایی درباره عوامل سازمانی مؤثر بر آن اناا گیرد (حقشناس،891 ،
ص .)93یافتههای پژوهشها نشان داده است عوامل درونسازمانی بهطور خاص نوشی
مرم ،در تشویق کارآفرینی سازمانی ایفا میکنند (بورگیمان  ،8319 ،ص .) 3در این
میان ،پژوهشگران برخی متغیرهای کییدی اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی را شناسایی
1 Sadler
2 Burglemann

کردند که مرمترین آنها عبارراند از سیستمهای پاداش و کنتر  ،فرهنگ ،ساختار
سازمانی و حمایتهای مدیریتی .این عوامل بهطور منفرد و نیز بهطور ترکیبی،
پیششرطها و مودمههای مرمی برای تالشهای کارآفرینی سازمانی به شمار میروند،
زیرا محیك داخیی سازمان را متأثر میکنند ،محیطی که تمایل به اقدامار کارآفرینانه و
حمایت از آنها را در یک سازمان تعیین میکند .با تواه به پژوهشهای اناا گرفته در
زمینه عوامل درون سازمانی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی ،مد  1sمکنزی به عنوان مدلی
سازمانی را با رویکردی کلنگر تعیین و توصیم میکند .در ماموع ،این عوامل روش
فعالیت یک سازمان را مشگص میکنند .این مد توسك تا پیترز و رابرر واترمن و
با همکاری ریچارد پاسکا و آنتونی آتوس ،که همگی از اعضای شرکت مشاوره مکنزی
بودند ،در سا  8311ارائه شد (حقشناس ،891 ،ص.)18

کارآفرینی در سازمانهای دولتی
از نظر موری ،و اونز ،)8333( 8نوش کاارآفرینی در ساازمانهاای دولتای هناوز دوره
طفولیت خود را میگذراناد .مفراو «کاارآفرینی دولتای» تنراا اخیاراً در متاون نظاری
کارآفرینی مطرح شده است و به عنوان «فرایند خیاقکنناده ارزش» بارای شارروندان از
طریق ترکیب مناب دولتی و خصوصی به منظور بررهبرداری از فرصاتهاای ااتمااعی
است (زربیناتی و سوتاری.) 00 ، ،
از دیدگاه مون ،9محووان به مد های کارآفرینی به عنوان ابازاری بارای دساتیابی باه
کارایی در سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی تواه میکنند .بویت  ،اولین نویسندهای باود
که تالش کرد فرایند کارآفرینی را در بگاش دولتای توساعه دهاد و مفراو کاارآفرینی
1 Morris & Jones
2 Zerbinati & Souitaris
3 Moon
4 Boyett
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اام مورد تواه قرار گرفت .الگوی  1sمکنزی ،مدلی مدیریتی است که هفت عامل

08

دولتی را در متون نظری بازرگانی معرفی کند .از نظر او ،محیك نامعین ،تحو قادرر و
تگصیص دوباره مناب به سطوح مدیریت ،زمینههای موفویت کارآفرین دولتی است.
از نظر ظریری و تاورانی (  ،)891کاارآفرینی فرایناد بیندمادتی اسات کاه مساتیز
برنامهریزی در نظا آموزشی کشور و بویژه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اسات .بار
00

همین اساس و از سا  ،8910وزارر عیو  ،تحویوار و فناوری به اارای طرح توساعه
کارآفرینی در دانشگاهها و راهاندازی مراکز کارآفرینی به عناوان واحادهای عمییااتی در
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دانشگاههای تابعه اقدا کرد.

پیشینه پژوهش
در زمینه مو وع پژوهش حا ر ،پژوهشهایی اناا گرفته است که برخای از آنهاا در
ادامه بیان میشود.
موهاپاترا و شارما ) 080( 8عینیت و پرداخت به عنوان دو بُعد از ابعاد او ساازمان،
محتوای نوآورانه شغل به عنوان یکی از ویژگیهای شغل و تاربه شغیی به عنوان یاک
مشگصه شگصی پیشبینیکننده اشتیاق مادیران در ساازمانهاای هنادی بودناد .داف
( ) 001در نتایل خود نشان داد عوامل شگصیتی بر رفتار شرروندی سازمانی و فرهنگ
و او سازمانی تأثیر دارد و او سازمانی بر رفتار شرروندی سازمانی تأثیر میگذارد.
هاکانن و همکاران ( ) 001در تحویوی نشان دادند اشتیاق شغیی ،موااب عمیکارد
شغیی و توویت رفتارهای شرروندی ساازمانی و همچناین ،موااب ر اایت مشاتری،
سودآوری و بررهوری میشود .چن و چاو ) 001( 9در نتایل خود نشان دادند ر اایت
و اشتیاق به شغل نوشی مرم را در زمینه ارتباط ویژگیهای شغل در سازمان ایفا میکند.

1 Mohapatra & Sharma
2 Duff
3 Chen & Chiu

زربیناتی و سوتاری ) 00 ( ،مطالعهای با عنوان «کارآفرینی در بگش دولتی» انااا
دادند .هدف پژوهش آنان ،توسعه نوش بالووه کارآفرینی در سازمانهای دولتی باود کاه
نشان میداد چگونه چارچوب استیونسون درباره فرایناد کاارآفرینی مایتواناد در یاک
سازمان دولتی اروپایی بهکار گرفته شود و ابتکاراتی را برای بررهگیاری از سارمایههاای
ساختاری اتحادیه اروپا ارائه دهد .مبنای پژوهش شامل ده مطالعه موردی از سازمانهای

08

دولتی بود که پنل سازمان در انگیستان و پنل سازمان در ایتالیا مستور بودند .در نرایات،
دولتی بود (زربیناتی و سوتاری.) 00 ،،
گُرا و استن (  ) 00در پژوهشی که با هدف گسترش مووله کارآفرینی دانشاویان
ترکیه اناا دادند ،شش متغیر نیاز به پیشرفت ،کانون کنتر  ،ریسکپذیری ،تحمل ابرا ،
نوآوری و اطمینان به خود برای تعریم کارآفرینی دانشااویان را باهکاار بردناد .نتاایل
پژوهش آنان نشاان داد باهااز تحمال ابراا و اطمیناان باه خاود ،هماه متغیرهاای در
دانشاویان متمایل به کارآفرینی بااست .ایان امار نشاان مایدهاد ایان دانشااویان از
ریسک پذیری بااا ،کاانون کنتار درونای ،نیااز باه موفویات زیااد و ناوآوری بااایی
برخوردارند .بنابراین ،کارآفرینان ،ویژگیها ،نگارشهاا و ارزشهاای منحصاربهفاردی
دارند که محرکی برای آنان بوده و آنها را از دیگران ماازا مایکناد (گُارا و اساتن،8
.) 00
اساامیت و همکاااران (  ) 00تحویواای را بااا هاادف درک چااالشهااا و چگااونگی
برنامااههااای آمااوزش کااارآفرینی در مؤسسااار آمااوزش عااالی اناااا داد .پااژوهش او
رویکردی عمیی نسبت به ارائه دیدگاههایی در آموزش کاارآفرینی و ارزیاابی موفویات
چنین برنامههایی و همچنین بحث درباره نواط عم و چاالشهاای موااود فاراروی

1 Gurol & Astan
2 Smith
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نتایل حاکی از مناسببودن مد استیونساون در ساناش فرایناد کاارآفرینی در بگاش

اارای چنین برنامههایی در دانشاگاه داشات .نتاایل مطالعاه ،حااکی از اثاربگشباودن
برنامههای کارآفرینانه دارد .اما مبین این واقعیت بود که ااارای چناین برناماههاایی در
دانشگاه به دلیل محدودیت مناب  ،فودان آماوزش و یاافتن کارآفریناان شایساته ،کااری
مشکل است.
88

 .3روش پژوهش
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پژوهش حا ر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر اما آوری دادههاا از ناوع توصایفی و
همبستگی است که به صورر پیمایشی و مبتنی بر مد سازی معادار ساختاری انااا
گرفته است .اامعه آماری پژوهش شامل هماه کارکناان اداره ورزش و اواناان اساتان
کرمانشاه بود .متگصصان مد سازی معادار ساختاری پیشنراد مایکنناد حاام نموناه
حداقل  00نفر باشد ،در این تحویق 8

نفر باه روش نموناهگیاری تصاادفی بررسای

شدند .پ ،از اما آوری پرسشانامههاا ،پایش پاردازشهاای از باه منظاور بررسای
پرسشنامههای ناقص ،دادههای مفووده و پرر ،و نرما بودن توزی داده اناا گرفت .در
نرایت ،دادهها تحییل شد.
به منظور ام آوری دادههای مورد نیااز بارای آزماون فر ایههاای پاژوهش ،ساه
پرسشنامه بهکار گرفته شد .پرسشنامه

پرسشی اوسازمانی نوآوراناه آمابیال ( ،)833

که دارای هفت مؤلفه (نظارر و سرپرستی ،استوال  ،همبستگی ،تشویق ،مناب  ،چالش و
بازبودن نسبت به نوآوری) است ،پرسشنامه  81پرسشی اشتیاق شغیی سالنوا و سوفییی
( ،) 080شامل سه موؤلفه (نیرومندی ،وقم خود و ااذب) ،و پرسشانامه

پرسشای

کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ ( ،) 008با شاش مؤلفاه (خادمار و فراینادها،
پیشگامی ،ریسکپذیری ،خودتادیدی ،رقابات ترااامی و ایاااد واحادهای مساتول)
به کار گرفته شد .برای بررسی نرماا باودن دادههاا کشایدگی و چاولگی محاسابه شاد
(ادو  ،)8نتایل نشان داد موادیر کشیدگی و چولگی متغیرها در دامنه قابل قبولی قارار
دارند (کشیدگی در دامنه  ±1؛ چولگی در دامنه .)±9

جدول  .1شاخصهاي ارزيابي نرمالبودن متغیرها
متغیرها

کشیدگي

چولگي

او سازمانی نوآورانه

0/0 1

0/1 9

اشتیاق شغیی

0/91

0/9

کارآفرینی سازمانی

0/ 13

0/9 8

تحییل عامیی تأییدی مرتبه او ( )CFAمتغیرهای ،ااو ساازمانی نوآوراناه ،اشاتیاق
برای هر سه پرسشنامه بررسی شد .روایی پرسشها به دلیل اینکه بار عامیی آنها بیشاتر
از  0/1و سطش معناداری آنها بیشتر از  8/3بود ،تأیید شد .شایان ذکر است ،در تحییال
عامیی تأییدی بار عامیی بایاد بایش از  0/1و ساطش معنااداری نبایاد در فاصایه ±8/3
باشد .نتایل شاخصهای برازش مد تحییل عامیی مرتبه او نشاان داد پرسشانامههاای
مربوطه روایی مناسب دارند.

 .4یافتهها
پیش از بهکارگیری مد سازی معادار ساختاری با نر افزار لیزر  ،رابطه باین متغیرهاای
تشکیلدهنده مد با یکدیگر ارزیابی شد .با توااه باه اینکاه مااتری ،همبساتگی ،پایاه
تازیهوتحییل مد های عیّای اسات ،اادو

 ،گویاای ارتبااط مثبات و معنااداری باین

متغیرهاست .شایان ذکر است بین متغیرهای مواود در تحویق همگطی واود نداشت.
جدول  .2ماتريس همبستگي بین متغیرها
متغیر

جو سازماني نوآورانه اشتیاق شغلي کارآفريني سازماني

او سازمانی نوآورانه
اشتیاق شغیی
کارآفرینی سازمانی
**

P>0/08

8
**

0/138

8

**

0/18

**0/1 8

8
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شغیی و کارآفرینی سازمانی بررسی شد .همچنین ،معیارهای مناسببودن بارازش ماد

88

به منظور اطمینان از واود رابطاه عیای میاان متغیرهاای پاژوهش و بررسای تناساب
دادههای مشاهدهشده با مد های مفرومی پژوهش و بررسای بارازش ماد  ،فر ایههاای
پژوهش با بهکارگیری مد سازگاری معادار ساختاری نیز آزمون شد.
88
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شکل  .1مدل ساختاري در حالت ضرايب استاندارد

شکل  .2مدل ساختاري در حالت ضرايب معناداري

الگوی ابتدایی پژوهش با تواه به شاخصهای برازش تأیید شد (ادو .)9
جدول  .3شاخصهاي برازش الگوي پژوهش

موادیر استاندارد شاخص

>9

>0/01

<0/10

<0/10

/13

0/011

0/3

0/3

شاخص

NFI

RFI

CFI

IFI

موادیر استاندارد شاخص

<0/30

<0/30

<0/30

<0/30

موادیر محاسبهشده

0/39

0/3

0/3

0/31

موادیر محاسبهشده

88

جدول .4نتايج آزمون فرضیههاي پژوهش
شماره

رابطه علي

فرضیه

ضريب

عدد

ضريب

استاندارد معناداري تعیین

نتیجه

او

تأثیر اوسازمانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی

0/ 3

9/

 0/01تأیید

دو

تأثیر اوسازمانی نوآورانه بر اشتیاق شغیی

0/11

8 /91

0/11

تأیید

سو

تأثیر اشتیاق شغیی بر کارآفرینی سازمانی

0/ 1

1

0/

تأیید

مطابق با ادو

/

و شکلهای  8و  ،با توااه باه اینکاه اریب مسایر باین ااو

سازمانی نوآورانه و کارآفرینی سازمانی برابر با  0/ 3و ریب معناداری برابر باا

 9/و

چون این مودار بیشتر از  /11است ،فر یه او تحویق تأیید میشاود .در فر ایههاای
دو و سو به دلیل اینکه موادیر ریب مسیر بین او سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغیی
برابر با  0/11و اشتیاق شغیی و کارآفرینی سازمانی برابر با  0/ 1است .با تواه به اینکاه
ریب معناداری بیشتر از  /11است .بنابراین ،فر یههای دو و ساو پاژوهش تأییاد
شد .همچنین ،درباره نوش میانای متغیر اشتیاق شغیی باا توااه باه اینکاههاای مسایر
مستویم بین او سازمانی نوآورانه و کارآفرینی سازمانی ،همچنین ،مسیر غیرمستویم باین
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شاخص

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

او سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغیی و اشتیاق شغیی و کارآفرینی معنادار شاده اسات.
بنابراین ،میتوان اشتیاق شغیی را یک متغیر میانای ازئی محسوب کرد.
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یافتههای پژوهش براساس ماد سااختاری حااکی از آن باود کاه تاأثیر ااو ساازمانی
نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی با ریب استاندارد  ،0/ 3تأثیر اوسازمانی نوآوراناه بار
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اشتیاق شغیی  ،0/11و تأثیر اشتیاق شاغیی بار کاارآفرینی ساازمانی  0/ 1دارای معناادار
است .در این زمینه ،باید گفت او سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغیی عوامیی هستند کاه
کارآفرینی سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهند .کارآفرینی سازمانی فراینادی اسات کاه
سازمان طی میکند تا همه کارکنان بتوانند در نوش کارآفرین اناا وظیفه کنناد و هماه
فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی بهطور مستمر ،ساری و راحاتتار در ساازمان
مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمگتار به ثمر برسد .کارآفرینی سازمانی فعالیتهای
سازمانی را به سمت خالقیت ،نوآوری و پیشتازی سوق میدهد و در تعااد باا محایك
اتفاق میافتد.
در نتیاه ،باید گفت کارآفرینی سازمانی پدیدهای پیچیده و چندبُعدی است و تحات
تأثیر عوامل مگتیفی قرار دارد .بنابراین ،نرادینهکاردن و باهکاارگرفتن آن در ساازمانهاا
مستیز رویکردی واق گرایانه و بیندمدر است .در این زمینه و طبق مباحث بیاانشاده،
پیشنراد میشود سیستمهای پاداش و کنتر  ،فرهنگ ،ساختار ساازمانی و حمایاتهاای
مدیریتی میتواند در کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار باشد.
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