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 .1استادیار گروه مدیریت ،واحد بینالمللی خرمشهر -خلیجفارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3کارشناسارشد ،مدیریت بازرگانی ،واحد بینالمللی خرمشهر -خلیجفارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ایران
 .4دانشجوی دکتری ،گروه کارآفرینی ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت7101/90/71 :؛ تاریخ پذیرش)7101/91/79 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی باا نشاش میاانگی یارایش فارنفریناناا در اداراع تابعاة مادیریت
تدارفاع و امور فاال در شرفت ملی مناطق نفتخیز جنوب است .جامعة نماری تحشیق شامل  119نفر از مادیرا و فارشناساا  31اداراة
تابعا در مدیریت تدارفاع و امور فاال بود فا با روش نموناییری طبشاای تصادفی و براساس فرمول فوفرا  377 ،نفر بااعناوا نموناا
انتخاب شد .ابزار جمعنوری دادهها پرسشناما بود فا روایی ن توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی ن با روش پایایی ترفیبای و
نلفای فرونباخ تأیید شد .تگزیاوتحلیل اطالعاع با روش مدلسازی معادالع ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعاع جزئی و نار افازار
 Smart PLSانگا یرفت .نتایج پژوهش حافی از تأثیر مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی بر تعهاد ساازمانی (باا ضاری  ،)9/09فرهناگ
سازمانی بر یرایش فارنفرینانا (با ضری  )9/09و یرایش فارنفرینانا بار تعهاد ساازمانی (باا ضاری  )9/14اسات .در نهایات ،یارایش
فارنفرینانا نشش میانگییری جزئی در تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی با ضری  9/13دارد.

کلیدواژگان
تعهد سازمانی ،یرایش فارنفرینانا ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت تدارفاع و امور فاال.

 نویسندة مسئول ،رایانامهimani.s@nisoc.ir :
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مقدمه
مفهوم گرایش کارآفرینانه ،مساوی با «کارآفرینبودن» یا «توسط یک کارآفرین هدایتشدن» نیست.
بلکه فرایند سازمانی است که با عنوان فعالیتهای کارآفرینانه تبیین میشود (نیکومرام و حیدرزاده،
 .)5831گرایش کارآفرینانه دریچهای به سوی بهرهبرداری از مزایاای راااب ی مانادگار ،ناوآوری و
پیشگامی برای سازمانها المداد میشود ( .)Kuratko et al., 2005از سویی دیگر ،در محیط رااب ی،
کارکنانِ شایس ه مهمترین عامل موفقیت هر سازمانی محسوب میشوند .بنابراین ،اولویت اصلی در
هر سازمانی باید حفظ کارکنان م عهد باشد .ناکامی در تحقق این امر بهمعنای ازدستدادن کاارایی،
عدم رشد و ازدستدادن کسبوکار است (سپهوند و شاریعتناااد .)5838 ،بناابراین ،ساازمانهاا
بهویاه سازمانهای کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی مایباشاند،
باید زمینه را طوری فراهم کنند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر هما تررباههاای خاود را
برای اع الی اهداف سازمانی بهکار گیرند .عالوه بر این ،با بررسای روناد ملالعاار در دهاههاای
 5391و  5331میالدی در زمین مدیریتِ امور کارکنان درماییاابیم کاه نگارس نسابت باه مقولا
فرهنگ به عنوان عنصر اصلی در مباحث مدیریت منابع انسانی ملرح بوده است (جعفری و مقیمی،
 .)5838همچنین ،در تحقیقار انرام گرف ه ،تأثیر فرهنگ برای ایراد گارایش کارآفریناناه افاراد در
سازمانها نیز برجس ه شده است (.)Lumpkin & Dess, 1996
بیان مسئله
انرامدادن فعالیتهای کارآفرینانه برای سازمانها در محیط پویای راابت جهانی امروز که تغییارار
سریعی را در خود میبیناد ،راروری اسات ( .)Covin & Kuratko, 2008از ایان رو ،در مواعیات
کنونی ،یکی از مهمترین موروعار برای برونرفت سازمانها از ورع موجود ،توجه ویاة آنها به
خالایت و کارآفرینی است .زیرا در این صورر هم افراد به منافع اا صادی خود دست مییابناد و
هم سازمانها میتوانند رشدی فزاینده را در پایش گیرناد و اعا الی خاود را باه گاوس جهانیاان
برسانند .یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی ،گرایش کارآفرینانه اسات .گارایش کارآفریناناه
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در م ون نظری فرایند تعیین اس راتای ریشه دارد ( .)Mintzberg, 1973بنابراین ،گرایش کارآفریناناه
میتواند از منظر فرایندهای تعیین اس راتای کارآفرینانه نگریس ه شود که تصمیمگیران کلیدی آن را
برای ورع هدف سازمانی بهکار میگیرند ( .)Rauch et al., 2009از سوی دیگر ،کارکنان مهمتارین
سرمای سازمانند .هرچه این سرمایه کیفیت مللوبتری داش ه باشد ،اح مال بقا ،موفقیت و ارتقاای
سازمان نیز بیش ر خواهد شد .یکی از مفاهیمی که در رابله با سرمای انساانی ملارح شاده ،تعهاد
سازمانیشان است (شفیعی .)5831 ،تعهد سازمانی ،نگرشی دربارة وفاداری کارکنان باه ساازمان و
فرایند مس مری است که بهواسل مشارکت افراد در تصمیمهای سازمانی ،توجه افراد به ساازمان و
موفقیت و رفاه سازمان را میرساند

(2005

 .)Robbins,در این میان ،عوامل مخ لفی وجود دارد کاه

بر تعهد سازمانی و گرایش کارآفرینانه کارکنان تأثیرگذارند .یکی از این عوامال ،فرهناگ ساازمانی
است .بیشک علل بسیاری از ناکامیهای ساازمانهاا در فرهناگ آنهاا ریشاه دارد (

Ashkanasy,

 .)2004بسیاری از صاحبنظران بیان کردهاند که ارزسهای مش رک برگرف ه از فرهناگ ساازمانی،
برای ایراد جوّی برای تالس بیش ر کارکنان بسیار مفید واااع شاده اسات (.)Hisrich et al., 2007
عالوه بر این ،تأکید بسیار بر تربیت نیروی انسانی م خصص و کارآمد ،کاه باهعناوان منشاأ اصالی
مزیت رااب ی سازمانها شناخ ه میشوند ،بهویاه در بخشهاای باددسا ی صانعت نفات ،نیااز باه
سرمایهگذاری در حوزة منابع انسانی را نمایانتر و رروریتر کرده است (جزنی .)5839 ،باهطاور
کلی ،می توان گفت پیادهسازی فرهنگ سازمانی در سازمان و توجه خاص به مباحث مربوط به آن،
باعث میشود سازمانها به شایس گیها و اابلیتهایی مرهز شوند کاه رامن افازایش ناوآوری و
کارآفرینی در سازمان ،شاهد تعهد بیش ر افراد به سازمانشان نیاز باشایم .بناابراین ،هادف پااوهش
حارر پاسخگویی به این پرسش است که چگونه فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفریناناه و تعهاد
سازمانی کارکنان مدیریت تدارکار و امور کاد تأثیرگذار است و انرامدادن فعالیتهای کارآفرینانه
در بهبود تعهد سازمانی کارکنان شرکت نیز مؤثر است؟ که در ادامه ،بهطور مخ صار ایان رابلاههاا
بررسی میشود.
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پیشینۀ نظری پژوهش
فرهنگسازماني

عامل تأثیرگذار و مهمی که موجب خودکن رلی ،خودکارآمدی ،نوآوری و خالایات در ساازمانهاا
میشود ،فرهنگ سازمانی 5حاکم بر آنهاا اسات

(2001

 .)Edgard,فرهناگ را باهعناوان زنریاری

مس حکم تعبیر کردهاند که موجباار پایاداری ساازمان را فاراهم مایکناد (

Korte & Chermack,

 .)2007در وااع ،فرهنگ سازمان ،مینیاتوری از فرایندهای کالنِ فرهنگی محیط سازمان است که باا
ظهور مقولههایی مانند فناوری اطالعار و ارتباطار ،پدیدة جهانیشدن و چگونگی برخورد باا آن،
دگرگونیهای جمعیتشناخ ی ،آموزس مداوم ،انفرار دانش ،بحرانهای اخالای ،سازمان یادگیرنده
و رشد فزایندة دانش ،توجه به کیفیت و اثربخشی در سازمانها ،رارورر بس رساازی مناساب در
فرهنگ سازمانی خالق را در هم سلوح سازمانی ایراد میکند

(2011

 .)Julia,دورنا

و لاورس

( ،)5339بیان کردند اگر پیوس گی و ارتباط اوی بین سازمان و محیط وجود داش ه باشاد ،فرهناگ
اادر است پذیرس اس راتای خااص را تساهیل کناد ( .)Esteban et al., 2003در نهایات ،دنیساون
( )1112چهار بُعد فرهنگ سازمانی را ،درگیرشدن در کار (توانمندسازی ،گارایش تیمای و توساع
اابلیتها)؛ سازگاری یا انلباقپذیری (مش ریگرایی ،ایراد تغییر و یادگیری سازمانی)؛ مأموریت یا
رسالت (جهتگیری اس راتایک ،چشمانداز و اهداف و مقاصد) و ثبار و یکپاارچگی (همااهنگی،
توافق و ارزسها) معرفی میکند.
گرايش کارآفرينانه

میلر )5338( 1مع قد بود اگر یک شرکت دائماً در محصودر خاود ناوآوری داشا ه ،ریساکپاذیر
باشد و رف ار فعادنهای بروز دهاد ،ایان شارکت گارایش کارآفریناناه 8دارد (.)Davis et al., 2010
1. Organizational culture
2. Miller
3. Entrepreneurial orientation
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ر ساریع ،هوشایار نگاه مایدارد و آنهاا را از
گرایش کارآفرینانه ،ساازمان هاا را در برابار تغییارا ِ
روندهای آتی آگاه میکند و بهوسیل م مرکز نگهداش ن تصامیمگیرنادگان بار تغییارار صانعت و
تقارای مش ریان ،به شرکتها برای شناسایی فرصتها و راهاندازی فعالیتهای اا صاادی جدیاد،
کمک میکناد ( .)Lumpkin et al., 2009براساا

تحقیاق آک اان و بیولاور ( ،)1113در پااوهش

حارر سه بُعد برای اندازهگیری گرایش کارآفرینانه بهکار گرف ه شده اسات .ناوآوری ،باه بازتااب
گرایش شرکت به درگیرشدن با ایدههای جدید ،آزمایش و فرایندهای خالق اشاره میکند (اکباری
و همکاران5831 ،؛  .)Certo et al., 2009به گف نوناکا ،)5331( 5نوآوری زمانی اتفاق میاف اد کاه
نیروی کار در دانش خود با سازمان شریک باشد (ایمانی و همکااران .)5831 ،ریساکپاذیری ،باه
تصمیمگیری و انرامدادن فعالیتها ،بدون اتکا به دانش مشخص و کامل راجع باه ن اایا اح ماالی
اشاره میکند ( .)Yadollahi Farsi et al., 2013پیشگامی به تالسهای یک شرکت برای پیشیگرف ن
از دیگران با بهکارگیری تکنولوژیهای جدید و خدمار جدید در بازارها اشاره میکناد (

Awang,

.)2010
تعهد سازماني

پیالی و ویلیامز ،)1111( 1بیان میکنند تعهد سازمانی 8یعنی چگونه کارمندان با توجاه باه اهاداف
سازمان خود ،و همچنین شناسایی و پذیرس ارزس ،نسبت به سازمان وفادار هسا ند (.)Yeh, 2014
تعهد سازمانی ،نگرشی دربارة وفاداری کارکنان به سازمان و فرایندی مس مر اسات کاه باهواسال
مشارکت افراد در تصمیمهای سازمانی ،توجه به افراد سازمان ،مواعیت و رفااه ساازمان باهوجاود
میآید (سپهوند و شریعتنااد .)5838 ،آلن و مِیِر ( ،)5331سه نوع تعهد را شناسایی کردهاند که به
تعهد سازمانی کل منرر می شود و مدل سه بخشی تعهد سازمانی را تشکیل میدهد؛ تعهاد عااطفی،
تعهد هنرااری و تعهاد مسا مر

(Raub & DeConinck & Bachmann, 2011; Abbott et al., 2005
1. Nonaka
2. Pillai & Williams
3. Organizational commitment
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; .)Robert, 2013تعهد عاطفی 5بهعنوان وابس گی یا دلبس گی فرد به ساازمان تعریا
تعهد هنراری 1نوعی تعهد و ال زام تعری

شده است که کارکنان را به این احسا

شاده اسات.
هدایت میکند

که با سازمان بمانند .تعهد مس مر 8بهعنوان نیاز به ماندن با یک سازمان به دلیل هزین بادی ترک آن
تعری

شده است (.)Morrow, 2011

پیشینۀ تحقیق
در ادامه ،میتوان اشاره کرد تا کنون ملالعهای با این موروع انرام نگرف اه اسات ،ولای ملالعااتی
وجود دارد که دوبهدو این م غیرهاا را بررسای کاردهاناد .در اینراا ملالعاار پیشاین را براساا
فرریهها تقسیمبندی کرده و برخی از آنهاا را تشاریم مایکنایم .راهای و همکااران ( ،)5831در
پاوهش خود با عنوان رابل جوّ و فرهنگ سازمانی با میانریگری نقاش توانمندساازی بار تعهاد
سازمانی کارکنان سازمان آموزس وپرورس اس ان فار

ن یره گرف ند که رابل مثبت و معنادار میان

م غیرها وجود دارد .ن ایا تحقیق بصیرر و همکاران ( )5831نشان داد تعهد سازمانی اثار مثبات و
معناداری بر گرایش کارآفرینانه دارد .پاوهش کریمی و همکاران ( ،)5831با عنوان «تاأثیر فرهناگ
سازمانی بر گرایش کارآفریناناه» نشاان داد فرهناگ ساازمانی بار گارایش کارآفریناناه در پاردی
کشاااورزی و منااابع طبیعاای دانشااگاه تهااران تااأثیر مثباات و معناااداری ماایگااذارد .ن ااایا تحقیااق
مبینیدهکردی و همکاران ( ،)5835با عنوان تأثیر فرهنگ سازمانی بر گارایش کارآفریناناه ساازمان
حاکی از تأثیر مثبت و معنادار هم ابعاد فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان است .پارسا
معین و ناظم ( ،)5833ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیلرف گی شغلی را بررسای کردناد.
ن ایا تحلیل آنها نشان داد بهطور کلی بین کاارآفرینی و تعهاد ساازمانی و تحلیالرف گای شاغلی
همبس گی معنادار وجود دارد .کاید و روسلی ( )1155نشان دادند فرهنگ سازمانی کارآفریناناه باه
انگیزس و ررایت کارکنان ،توانمندسازی کارکنان و بهبود کیفیت خادمار و در نهایات ،افازایش
1. Affective commitment
2. Normative commitment
3. Continuance commitment
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عملکرد سازمانی منرر میشود .ن ایا پاوهشی دیگار باا عناوان «اثارار ویاگایهاای فرهنگای -
اج ماعی بر گرایشهای کارآفرینانه افراد در شرکتهای کوچک» ،نشان داد ویاگیهای فرهنگای -
اج ماعی از ابیل آموزس و ترربه بر گرایش کارآفرینانه اثر مثب ای مایگاذارد

( Altinay & Wang,

.)2011
مدل مفهومي تحقیق و توسعۀ فرضیهها
اثر میانجي گرايش کارآفرينانه

در دنیای امروز ،توان سازگاری و ادارهکردن تغییرار ،عنصر اصلی موفقیات و بقاای هار ساازمان
است و کسب این تواناییها ،خاود مسا لزم توجاه ساازمان باه خالایات و ناوآوری افاراد اسات
( .)Ahmed & Abdalla, 1999بهطوری که وجود انسانهای کارآفرین و خالق موجب ایرااد بسا ر
موفقیتها در سازمان میشود ( .)Samila & Sorenson, 2011بنابراین ،میتاوان ن یراه گرفات کاه
برای رسیدن به سازمانی با گرایشهای کارآفرینانه ،یکی از اصولیترین راهها ،تغییر فرهنگ سازمان
و القای روح کارآفرینانهبودن به سازمان است (منوریان و احمدی تنکابنی .)5835 ،از آنرا که تعهد
سازمانی در بسیاری از ملالعار منابع انسانی یکی از مؤلفههای هدف در برنامههای توسع نیاروی
انسانی ،و گاهی نیز هدف اصلی مدیریت منابع انسانی تلقی شده است و گرایش کارآفرینانه نیز در
مؤسسار و سازمانها به خوبی میتواند موجب بادرف ن تعهاد در میاان کارکناان شاود ،مایتاوان
ن یرهگیری کرد که رهبران و مدیرانی که از گرایش کارآفرینانه بهخوبی بهره میگیرند ،میتوانناد از
دراخ یارداش ن کارکنانی م عهد ملمئن شوند (سنرقی و همکاران .)5838 ،عالوه بر این ،باا توجاه
به اینکه مهمترین و ارزشمندترین سرمای سازمان ،سرمای انسانی آن است و توجه به ایان سارمای
گرانبها بر روند شکست یا کامیابی سازمانها تأثیر میگذارد ،تالس برای توسع تعهد در کارکناان،
امر مهمی است و مدیران باید باه آن توجاه داشا ه باشاند .بایشاک فرهناگ ساازمانی بار هما
کارکردهای سازمان تأثیر میگذارد.
با توجه به ملالب بیانشده ،فرریههای اول و دوم تحقیق به شرح زیر است:
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فرضیة اول :فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق م غیر میانری گرایش کارآفرینانه تاأثیر
میگذارد.
فرضیة دوم :فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
اثر فرهنگ سازماني بر گرايش کارآفرينانه

عامل تأثیرگذار و مهمی که موجب خودکن رلی ،خودکارآمدی ،نوآوری و خالایات در ساازمانهاا
میشود ،فرهنگ سازمانی حاکم بار آنهاا اسات

(2001

 .)Edgard,بناابراین ،از آنراا کاه فرهناگ

سازمانی شکل دهندة رف ار اعضای سازمان اعام از کارکناان و مادیران در سالوح مخ لا

اسات،

میتواند توانایی سازمان در ایراد تغییر و جهتگیری اس راتایک را به نحو چشمگیری تحت تاأثیر
ارار دهد .بهطوری که بادون داشا ن فرهناگ ساازمانی اثاربخش نمایتاوان ان ظاار فعالیاتهاای
کارآفرینانه را از کارکنان سازمان داشت (حیدری و همکاران .)5835 ،بر این اسا  ،برای غلباه بار
مشکالر و تهدیدهایی که م وجه سازمانهای امروزی است ،تنها یک راه حل کارسااز اسات و آن
هم ایراد بس ر فرهنگ کارآفرینی و باللبع آن ،گرایش به سمت فعالیتهاای کارآفریناناه اسات .از
این رو ،با توجه به ددیل نظری یادشده ،فرری سوم پاوهش به شرح زیر بیان میشود:
فرضیة سوم :فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
اثر گرايش کارآفرينانه بر تعهد سازماني

فریرا ( )1111موفقیت گرایش کارآفرینانه را منوط به هویاتگیاری ااوی از مأموریات ساازمان و
تعهد به اهداف رسامی آن مایداناد ( .)Simon et al., 2011از تعهاد باهعناوان یکای از پایاههاای
ارتباطار راهبردی در کسبوکارهای کارآفرینانه نام بردهاند ( .)Das & He, 2006بهطوری کاه هار
چه سازمانی دارای گرایش کارآفرینان بادتری بوده و تمایالر کارآفرینانه و انگیزههایی کاه باعاث
میشود سازمان کارآفرینانهتر عمل کند ،در آن سازمان وجود داش ه باشد ،عالوه بر اینکاه کارکناان
آن سازمان عملکرد بادتری خواهند داشت ،میتوان ان ظار داشت نسبت به سازمانشاان نیاز م عهاد
باشند .بنابراین ،فرری چهارم پاوهش به شرح زیر بیان میشود:
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فرضیة چهارم :گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
بنابراین ،با توجه به فرریههای پاوهش و م ون پاوهشهای بیانشده ،مادل مفهاومی پااوهش
حارر به شرح شکل  5پیشنهاد میشود.
H2

H4

تعهد سازمانی

H3

گرایش
کارآفرینانه

فرهنگ سازمانی

H1

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
تحقیق حارر بهعلت کاربرد ن ایا آن در حل مسائل و مشکالر ادارار تابع مدیریت تادارکار و
امور کاد در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،کاربردی اسات .همچناین ،باا توجاه باه ماهیات
موروع و اهداف پاوهش ،روس توصیفی ا همبس گی بهکار گرف ه شاد .جامعا آمااری پااوهش
شامل پنا معاونتِ سفارشار ،تدارکار ،پش یبانی تخصصی ،عملیار و معاونات کاادی پاروژه در
مدیریت تدارکار و امور کاد بوده که در دس ههای (طبقار) مخ لفی از ابیل ادارار خرید داخلی،
سفارشار و کن رل موجودی ،خرید عمومی ،مهندسی ساخت کاد ،طرحهای نفتوگااز ،ترهیاز و
توسعه انبارها ،طرحهای راه و ساخ مان ،بازرسی و شمارس کاد ،حسابداری کااد ،عملیاار کااد،
طبقهبندی و اس اندارد کاد ،تدوین مقررار ،طراحی و توسع سیس مهای کاد و غیره بوده است که
در مرموع ،شامل  18اداره میشود .در این پاوهش ،واحدهای جامع مورد ملالعه در طبقاههاایی
که از نظر صفتِ م غیر همگنترند ،گروهبندی میشوند تا تغییرار آنها درون گروهها کم ار شاود،
سپ  ،از هر یک از طبقهها تعدادی نموناه ان خااب مایشاود .از میاان  191نفار از کارشناساان و
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مدیران رسمیِ شاغل در این ادارار 155 ،نفر باا روس نموناهگیاری طبقاهای تصاادفی و فرماول
کوکران ،بهعنوان نمونه ان خاب شدند .در مرموع 533 ،پرسشنامه گردآوری و ترزیهوتحلیال شاد
(نرخ پاسخدهی  .)1/31بهمنظور گردآوری اطالعار ،پرسشنامههای اس اندارد بهکار گرف ه شاد کاه
برای سنرش روایی صوری و مح وایی آنها ،نظرهای اس ادان دانشگاه تهران و علاوم و تحقیقاار
خوزس ان اعمال شد .برای سنرش میزان م غیر فرهنگ سازمانی و مؤلفاههاای آن (درگیرشادن در
کار ،ثبار و یکپارچگی ،انلباقپذیری و رساالت کاه توساط  59نشاانگر سانریده شاد) ،الگاوی
دنیسااون و همکاااران ( ،)1112باارای ساانرش گاارایش کارآفرینانااه و مؤلفااههااای آن (نااوآوری،
ریسکپذیری و پیشگامی که توسط  3نشانگر سنرش شد) ،پرسشنام آک ان و بیولاور ( ،)1113و
در نهایت برای آزمودن م غیر تعهد سازمانی و ابعاد آن (تعهد عاطفی ،تعهد هنراری و تعهد مس مر
که توسط  3نشانگر سنرش شد) ،پرسشنام اس اندارد آلن و مِیر ( ،)5331بهکار گرف اه شاد .بارای
اندازهگیری هر یک از م غیرها طی

تا  =1بسیار موافق) در نظار گرف اه

لیکرر ( =5بسیار مخال

شد .برای ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز رریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر آن در جادول
 5بیان شده است .در نهایت نیز برای آزمودن فررایههاای پااوهش روس مادلساازی معااددر
ساخ اری با رویکرد حداال مربعار جزئی بهکار گرف ه شد.
جدول  .1بخشهاي مختلف پرسشنامه به همراه مؤلفهها و ضرايب آلفاي محاسبهشده براي آنها

فرهنگ سازمانی

متغیرها

تعهد سازمانی

گرایش کارآفرینانه

ابعاد

درگیرشدن در کار

ثبار و یکپارچگی

انلباقپذیری

رسالت

نوآوری

ریسکپذیری

پیشگامی

تعهد عاطفی

تعهد هنراری

تعهد مس مر

تعداد پرسش

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

ضریب آلفا

1/313

1/31

1/93

1/93

1/31

1/31

1/23

1/91

1/99

1/93

يافتهها
در این مرحله برای سنرش روایی و پایایی مدل اندازهگیری تحقیق ،شاخصهاای پایاایی ترکیبای
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( ،)CRمیانگین واریان

اس خراجشده ( ،)AVEو رریب تعیین ( ،)R1بررسی شد .در روایی واگرا،

میزان تفاور بین شاخصهای یک م غیر با شاخصهای م غیرهای دیگر در مدل مقایسه مایشاود.
اسا خراج شاده هار م غیار باا مقاادیر رارایب

این کار از طریق مقایس جذر میاانگین واریاان

همبس گی بین آن م غیر با سایر م غیرها انرام می گیرد که برای این کار ،ماتریسی تشکیل مایشاود
که مقادیر الر اصلی ماتری  ،جذر میانگین واریان

اس خراج شده هار م غیار و مقاادیر پاایین و

بادی این الر ،ررایب همبس گی بین م غیرها است (جدول .)1
جدول  .2ماتريس سنجش روايی واگرا به روش فورنل و الرکر

متغیرها

1

3

2

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

 .5درگیرشدن در کار

1/33

 .1ثبار و یکپارچگی

1/33 1/31

 .8پیشگامی

1/93 1/13 1/91

 .1ریسکپذیری

1/31 1/19 1/31 1/98

 .1نوآوری

1/33 1/25 1/22 1/23 1/31

 .2انلباقپذیری

1/38 1/21 1/31 1/21 1/32 1/93

 .9رسالت

1/31 1/91 1/23 1/91 1/18 1/93 1/91

 .3فرهنگسازمانی

1/31 1/35 1/35 1/99 1/38 1/91 1/91 1/31

 .3تعهد سازمانی

1/38 1/31 1/38 1/35 1/31 1/31 1/93 1/38 1/31

 .51عاطفی

1/39 1/33 1/99 1/21 1/23 1/21 1/91 1/92 1/95 1/91

 .55هنراری

1/33 1/92 1/31 1/33 1/92 1/93 1/99 1/91 1/95 1/31 1/39

 .51مس مر

1/31 1/91 1/22 1/38 1/31 1/35 1/91 1/92 1/95 1/28 1/91 1/39

.58گرایش کارآفرینانه

1/95 1/21 1/91 1/91 1/23 1/21 1/29 1/95 1/91 1/21 1/95 1/23 1/23

بنابراین ،با توجه به ماتری

باد (جدول  ،)1مقدار جذر م وسط واریان

باه اشا راک گذاشا ه

شده تمامی م غیرهای مرتبه اول از مقدار همبس گی میان آنها بیش ر است که این امر حاکی از اابل
ابول بودن روایی واگرای م غیرها و برازس خوب مدلهای اندازهگیری است.
روایی همگرا نشاندهندة میانگین واریان

بهاشا راک گذاشا هشاده باین هار م غیار پنهاان باا
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پرسشهای مربوط به خود است .به بیان سادهتر ،این معیار میزان همبس گی یک بُعد با پرسشهای
خود را نشان میدهد که هر چه این همبس گی بیش ر باشد ،برازس مدلِ انادازهگیاری مربوطاه نیاز
بیش ر است ( .)Barclay et al., 1995نوناالی و برسا ین ( )5331بیاان کردناد درباارة  ،AVEمقادار
بحرانی ،عدد  1/1است .بدین معنا که مقدار  AVEبادی  1/1روایی همگارای اابال اباول را نشاان
میدهد .دربارة پایایی ترکیبی نیز ،این معیار نشان میدهد پرسشهای هر یاک از ساازههاا باه چاه
مقدار کفایت دزم را برای تبیین م غیرهای مربوط به خود دارناد .فورنال و درکار ( )5335مقادار
 1/91را مقدار مالک برای این معیار معرفی کردهاند .در نهایت ،باا توجاه باه اطالعاار جادول ،8
معیارهای یادشده در تحقیق حارر ،برازس مدل را بهخوبی تأیید میکند.
جدول  .3نتايج میانگین واريانس استخراجشده و پايايی ترکیبی متغیرهاي تحقیق

متغیرهای پنهان

فرهنگ سازمانی

گرایش کارآفرینانه

تعهد سازمانی

ابعاد متغیرها

AVE

CR

درگیرشدن در کار

1/9232

1/323

ثبار و یکپارچگی

1/9939

1/3383

انلباقپذیری

1/9111

1/3132

رسالت

1/9591

1/3211

1/9821

1/389

نوآوری

1/9813

1/3312

ریسکپذیری

1/9551

1/3313

پیشگامی

1/9192

1/3119

1/1511

1/3185

تعهد عاطفی

1/9211

1/3183

تعهد مس مر

1/9191

1/3939

تعهد هنراری

1/9331

1/3112

1/9133

1/3591

مقادیر  R1نیز نشان میدهد سازههای درونزا در مدل تحقیق به چاه میازان اادرر پایشبینای
کنندگی را دارند .چاین ( ،)5333سه مقدار  1/88 ،1/53و  1/29را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر
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رعی  ،م وسط و اویِ رریب تعیین معرفی میکند .با توجه به اینکه هم مقادیر رریب تعیاین از
 1/29بیش ر است ،میتوان ن یره گرفت معیار یادشده برازس مدل را بهخوبی تأیید میکناد (شاکل
.)1
مدل مفهومی این پاوهش که براسا

مبانی نظری تدوین شده است ،با مادلساازی معااددر

ساخ اری تحلیل شد .شکل  ،1مدل انادازهگیاری را در حالات تخماین رارایب اسا اندارد نشاان
میدهد .بارهای عاملی و ررایب مسیر در شکل  1نشان داده شده است .شاخصی که بیش رین باار
عاملی را داش ه باشد ،در اندازهگیری م غیر مربوطاه ساهم بیشا ری دارد و شاخصای کاه رارایب
کوچکتری داش ه باشد ،سهم کم ری را در اندازهگیری م غیر مربوطه ایفا میکند.
1/933
1/333

1/913
1/318

1/953

1/319

گرایش کارآفرینانه
1

R =1/818

1/121

1/935

1/311

1/313

1/333
1/323

تعهد سازمانی
1/381

1/999

فرهنگ سازمانی

1

R =1/332

1

1/111

R =1/111

1/331

1/325
1/339

1/319
1/382
1/351

1/399
1/228

شکل  .2مدل پژوهش در حالت تخمین ضرايب استاندارد

شکل  8نیز مدل پاوهش را در حالت معناداری ررایب ( )t-valueنشان میدهد .ایان مادل در
وااع ،معاددر اندازهگیری (بارهای عاملی) و ررایب مسیر را با اس فاده از آمارة تی آزمون میکند.
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نوآوری

ریسکپذیری

81/135

11/111

پیشگامی
12/211

گرایش
تعهد عاطفی

کارآفرینانه
81/882

11/183

18/311
ثبار و یکپارچگی

تعهد هنراری
11/111
تعهد مس مر

1/315

درگیرشدن در کار

13/589

تعهد

فرهنگ سازمانی

سازمانی
1/121

31/191
33/515
15/313

انلباقپذیری

رسالت

شکل  .3مدل پژوهش در حالت معناداري ضرايب مسیر

اگر مقدار آمارة تی خارج از بازة  -5/32تا  +5/32ارار گیرد ،باار عااملی یاا راریب مسایر در
سلم اطمینان  1/31معنادار میباشد و اگر مقدار آمارة تی درون این بازه ارار گیرد ،باار عااملی یاا
رریب مسیر معنادار نیست .اگر مقدار آمارة تی خاارج از باازة  -1/13تاا  +1/13اارار گیارد ،باار
عاملی یا رریب در سلم اطمینان  1/33معنادار است .همانطور کاه در شاکل  8مشاخص اسات،
فرهنگ سازمانی بر تعهاد ساازمانی باا راریب  1/111و آماارة تای معاادل  1/121تاأثیر مثبات و
معناداری میگذارد (تأیید فرری  ،)1تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه با راریب 1/311
و آمارة تی معادل  11/183مثبت و معنادار است (تأیید فرری  .)8در نهایت ،گرایش کارآفرینانه بر
تعهد سازمانی با رریب  1/121و آمارة تی معادل  1/315تأثیر مثبت میگاذارد (تأییاد فررای .)1
بهمنظور آزمون نقش میانری گرایش کارآفرینانه ،از گامهای والمبوا و همکااران ( ،)1113و پریچار
و هایِ

( 1111و  ،)1113بهشرح زیر عمل میکنیم (جدول  .)1طبق مقادیر آمارههاای تای ،هما

بارهای عاملی در سلم اطمینان  1/33معنادارند و در اندازهگیری م غیرهای خود سهم معنااداری را
ایفا کردهاند.
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جدول  .4آزمون مدل میانجی

متغیر مستقل← متغیر میانجی← متغیر وابسته

´c

*

c

**

b

***

نتیجه

a

فرهنگ سازمانی ← گرایش کارآفرینانه ← تعهد سازمانی 1/311 1/121 1/111 1/131

میانریگری جزئی
(´ cکم ر از )c

* :رریب مسیر میان فرهنگ سازمانی ← تعهد سازمانی (مرحل اول)
** :رریب مسیر میان گرایش کارآفرینانه ← تعهد سازمانی (مرحل دوم)
*** :رریب مسیر میان فرهنگ سازمانی ← گرایش کارآفرینانه (مرحل سوم)
´ :cورود م غیر میانریِ گرایش کارآفرینانه در رابل بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی (مرحل چهارم)

جدول  1نشان میدهد در مرحل اول ،رابل فرهنگ سازمانی و تعهد ساازمانی معناادار اسات.
این ورعیت شرط اول تحلیل میانری را تأمین میکند .در مرحلههای دوم و سوم نیز رابل گرایش
کارآفرینانه با فرهنگ سازمانی و تعهد ساازمانی معناادار اسات .ایان وراعیت شارط دوم و ساوم
میانری را نیز تأمین میکند .در گام چهارم نیز ،باا حضاور گارایش کارآفریناناه ،راریبِ مسایر از
 1/111به  1/131کااهش یاف اه [( ،])c´=.505-.905×.465=.085( )c´=c-a×bاماا غیرمعناادار نشاده
است .این ورعیت حاکی از آن است که م غیر گرایش کارآفرینانه نقش میانریگری جزئی را باین
فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی ایفا میکند.
در نهایت ،طبق ن ایا راریب اسا اندارد و آماارة تای (جادول  )1و شاکلهاای  1و  ،8هما
فرریههای پاوهش در سلم اطمینان  1/33تأیید شده اسات (آماارة تای خاارج از باازة  -1/13تاا
 +1/13ارار گرف ه و رریب اس اندارد مثبت است).
جدول  .5اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و نتايج آزمون فرضیهها

فرضیههای تحقیق

ضریب مسیر

آمارة تی

نتیجه

فرهنگ سازمانی ← تعهد سازمانی

1/111

1/121

تأیید

فرهنگ سازمانی ← گرایش کارآفرینانه

1/311

11/183

تأیید

1/121

1/315

تأیید

1/11

151/531

تأیید

گرایش کارآفرینانه ← تعهد سازمانی

فرهنگ سازمانی ← گرایش کارآفرینانه ← تعهد سازمانی

1. Partial Mediation
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با توجه به ن ایا پاوهش ،ررایب علّی مسیرهای بین سه م غیر اصلی نشاندهنادة تأییاد تاأثیر
مس قیم و همچنین غیرمس قیم (از طریق م غیر میانری گارایش کارآفریناناه) فرهناگ ساازمانی بار
تعهد سازمانی است ،بهطاوری کاه تاأثیر مسا قیم باه میازان  1/15و تاأثیر غیرمسا قیم باه میازان
 )1/121×1/311(=1/11و تأثیر کل به میزان  )1/11+1/15(=1/38تبیین شده است.
نتیجه و پیشنهادها
همانطور که بیان شد پیادهسازی فرهنگ سازمانی در بین سازمان و توجه خاص به مباحث مربوط
به آن ،باعث میشود سازمانها به شایس گیها و اابلیتهایی مرهز شوند که رمن افزایش نوآوری
و کارآفرینی در سازمان ،شاهد تعهد بیش ر افراد به سازمانشان نیز باشیم .ن ایا ایان پااوهش نشاان
داد فرهنگ سازمانی با میانریگری گرایش کارآفریناناه بار تعهاد ساازمانی کارکناان ادارار تابعا
مدیریت تدارکار و امور کاد تأثیر مس قیم میگذارد .با توجه به اینکه مهامتارین و ارزشامندترین
سرمای سازمان ،سرمای انسانی آن است و توجه به این سرمای گران بها بر روند شکست یا کامیابی
سازمان ها تأثیر می گذارد ،تالس برای توسع تعهد در کارکنان ،امر مهمی است که مدیران بایاد باه
آن توجه کنند .تفسیر این یاف ه نشان میدهد توجه به مباحثی از ابیل مشارکت کارکنانِ ساازمان در
تصمیمگیری ،توانمندسازی نیروی انسانی ،تیمسازی و مشاارکت در کارهاای گروهای و تفاوی
اخ یار باعث میشود کارکنان م عهدتر شده ،به ارزسها و اهداف سازمان پایبندتر باشند و فعادنهتر
در سازمان نقشآفرینی کرده و کم ر به ترک سازمان و یاف ن فرصتهای شغلی جدید ااادام کنناد.
تعهد سازمانی موجب پذیرس ارزسهای سازمان و تمایل افراد به درگیری در ساازمان مایشاود و
انگیزه ،تمایل به ادام فعالیت و پذیرس ارزسهای سازمان را تسهیل میکند .یاف ا فررای حارار
همسو با ن ایا پاوهشهای راهی و همکاران ( )5831و مان ری و مارتینز ( )1113است که هر یک
بهنوعی اشاره کردهاند که با داش ن سازمانهایی که از فرهنگ ااوی برخوردارناد ،باعاث مایشاود
اعضای آنها از رسالتها و هدفهای سازمان آگاهی کامال داشا ه و باه آنهاا تعهاد دارناد و در
ن یره ،تمایل به جدایی از سازمان کاهش یاف ه و ایراد وفاداری و صاداات امکاانپاذیر مایشاود.
ن یر دیگر این پاوهش حاکی از این اسات کاه فرهناگ ساازمانی بار تماایالر و گارایشهاای
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کارآفرینانه افراد درون سازمان تأثیر میگذارد .بهطوری که میتوان گفت عامل تأثیرگاذار و مهمای
که موجب خودکن رلی ،خودکارآمدی ،نوآوری و خالایت در سازمانها میشود ،فرهناگ ساازمانی
حاکم بر آنها است .از این رو ،سازمانها برای انلباق باا دنیاای م غیار و م حاول اماروزی ،بارای
نهادینه کردن جوّ خالایت و نوآوری و تمایالر افراد برای فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان ،بایاد
اادر باشند اس راتایهایی را برای هدایت و کن رل این تغییرار تدوین کرده و از این طریق فرایناد
نوآوری و کارآفرینی در سازمان را تقویات کنناد .ن اایا پااوهشهاای آل یناای و وناگ (،)1155
اهرمانی و همکاران ( ،)5833و مبینیدهکردی و همکاران ( )5835نیاز تأییادی بار یاف ا فررای
حارر است .یاف ههای پاوهش دربارة تأثیر گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی نیز حاکی از تاأثیر
مس قیم گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی کارکناان اسات .باهعباارتی هار اادر ساازمانی دارای
گرایش کارآفرینان بادتری باشد و تمایالر کارآفرینانه و انگیزههایی که باعاث مایشاود ساازمان
کارآفرینانه تر عمل کند ،در آن سازمان وجود داشا ه باشاد ،عاالوه بار اینکاه کارکناان آن ساازمان
عملکرد بادتری خواهند داشت ،میتوان ان ظار داشت نسبت به سازمانشان نیز م عهد باشند .تفسایر
یاف حارر بیانکنندة اهمیت تأثیر کارآفرینی در تعهاد ساازمانی اسات و در حقیقات ،تأییاد ایان
مللب است که با به وجودآوردن جوّ حماای ی از کارکناان در راسا ای انراامدادن کارشاان و جاوّ
مناسبی که افراد در آن دچار تر

نباشند و آزادانه فعالیتهایشان را انرام دهناد ،مایتاوان ان ظاار

داشت ناررای ی و ترک و غیبت کارکنان در سازمان کاهش یاف ه و تعهد در افراد ساازمان تقویات
شود .ن ایا پاوهشهای دمبرر و هوگان ( ،)1151دیکلرک و ریاو

( )1119و پارساا معاین و

ناظم ( ،)5833نیز یاف ههای فرری حارر را تأیید میکنند.
در نهایت ،با توجه به تأیید فرریههای پاوهش ،میتوان گفت ساازمان ماورد ملالعاه و ساایر
سازمانها باید به شاخصهای فرهنگ سازمانی که در پاوهش حارر ملرح شاد ،اهمیات ویااهای
اائل شوند و این ویاگیها را در مدیران و کارکنان سازمان تقویت کنند و آن را بهعنوان امری مهم
در سرلوح برنامههای خود ارار دهند .زیرا این امر موجب رشد فعالیتهای کارآفرینانه در سلوح
مخ ل

سازمان شده و باعث میشود افراد از کار خودشان ررایت داش ه باشند و در ن یره ،نسبت
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به سازمان خود م عهدتر باشند و طبعاً شاهد افزایش عملکرد سازمان نیاز باشایم .عاالوه بار ایان،
میتوان کارکرد تعهد سازمانی را بهعنوان عاملی زمینهساز و زیرساخت ،مورد توجه ارار داد .بادین
صورر که پایینبودن سلم تعهد کارکنان به کاهش سلم عملکرد سازمان منرار خواهاد شاد ،در
حالی که بادبودن سلم آن بهتنهایی به بادرف ن عملکرد منرر نخواهد شد ،بلکه بس ر و زمینا دزم
را برای نقشآفرینیِ دیگر م غیرهاای اثرگاذار ساازمانی  -از جملاه گارایش کارآفریناناه  -فاراهم
خواهد کرد .از این رو ،براسا

ن ایا پاوهش پیشنهادهای زیر بیان میشود:

 مسئودن ردهبادی سازمان از یکسو به دنبال افازایش داناش کارکناان و بهباود آن باهمنظاورتوانمندکردن آنها باشند و از سوی دیگر ،با توجه و تمرکز بر خواس ههاای افاراد و تصامیمهاای
آنها در تصمیمگیریهای سازمانی ،باعث بروز گرایش کارآفرینانه افراد در سازمان شوند.
 افزایش سلم ررایت شغلی ،تعهد سازمانی و همچنین فعالیتهای کارآفریناناه کارکناان ازطریق فعالیتهایی مانند تیمسازی ،مشارکت در کار گروهی ،توساع اابلیاتهاا و غیاره از
طریق اجرای فرهنگ سازمانی در سازمانها.
 از آنرا که یکی از الزامار کارآفرینی سازمانی ،بهکاارگیری روسهاای مفارح و ارتباطاارانسانی مفید برای کش

راهحلهای جدید حل مسائله اسات ،در صاورر ایرااد محیلای

شاداب ،افراد با تمایل بیش ری مسئولیتها را بر عهده خواهند گرفت .همچنین ،ایان گوناه
محیطها ،محیطهایی به دور از فشارهای روانی هس ند ،بنابراین ،در چنین فضایی ذهن افراد
خالقتر بوده و ایدههای به ر و خالاانهتری شکل میگیرد که این امر نیز خود سبب باروز
رف ارهای کارآفرینانه از سوی کارکنان سازمان میشود.
 توانمندسازی افراد سازمان از طریق معنادادن به کار آنها و همچناین درگیرکاردن آنهاا دربخشی از تصمیمهای سازمانی در راس ای افزایش تعهد سازمانی بیش ر.
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