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چکیده
ي هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در ر بررسی رابطههدف پژوهش حاض

این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از . باشدشعب بانک صادرات شهر اصفهان می
هاي مربوط به باشد و درآن براي گردآوري دادهپیمایشی می_نظر ماهیت توصیفی

ت آزمون هاي الزم جهاي و براي گردآوري دادهادبیات موضوع از روش کتابخانه
جامعه آماري این . فرضیه هاي پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است

پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شعب بانک صادرات شهر اصفهان 
طبقه اي متناسب با حجم، که در آن - ايگیري خوشهباشد و در آن از روش نمونهمی

بانک صادرات در شهر اصفهان و منظور از منظور از خوشه ها، درجات پنجگانه 
. طبقات، کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک صادرات شهر اصفهان می باشد

نفر تعیین شد که از این 216حجم نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان برابر با 
این نتایج حاصل از . پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت214تعداد 

انی و کارآفرینی سازمانی در شعب پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازم
چنین بین ابعاد بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، هم

هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی نیز در شعب بانک صادرات اصفهان رابطه مثبت 
.و معناداري وجود دارد

وش سازمانی،کارآفرینی سازمانی، بینش استراتژیک، تغییرگرایی، ه:واژگان کلیدي
مدیریت دانش

H.teimouri@ase.i.ac.ir)نویسنده مسئول(استادیار، گروه، مدیریت دانشگاه اصفهان.1
دانشیار، گروه مدیریت  دانشگاه اصفهان.2
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.3
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مقدمه
به این دلیل که دستیابی به دانایی را در سازمان افزایش داده و باعث 1موضوع هوش سازمانی

ها را بیش از پیش در خصوص پرداختن تواند سازمان، میپیدایش مزیت رقابتی در آنها گردیده
با متغیرها و عوامل درون و برون ي هوش سازمانیهاي باهوش و بررسی رابطهسازماني به مقوله

فرآیندبهتوجهوسازمانیگیري از هوشبهره.)22007آکگون و همکاران،(سازمانی یاري کند 
ازموجوداطالعاتکارگیريبهبادهدتامیهاسازمانبهراامکاناینسازماندریادگیري

از طرف ). 1392حسینی و چلی سریل، ( نمایند برداريبهرهبودنپیشروویرقابتمزایاي
رهاي توسعه یافته و در حال توسعه ي مهمی است که بسیاري از کشومقوله3دیگرکارآفرینی

کی از شاخصه هاي اصلی کارآفرینی، توجه جدي به آن مبذول داشته و دارند، در این میان ی
وسازماندرنوآوريفرایندوجودآورندةبه4سازمانیرآفرینیکا. کارآفرینی در سازمان است

با توجه به افزایش شدت رقابت ). 2008، 5فوکس(استجدیدتوسعۀ محصوالتحامیوپیشتاز
دید جهت افزایش سهم بازار، موضوع چنین اهمیت ارائه خدمات جهمدر عرصه بانکداري و

ا توجه به آنچه گفته شد این سوال حال ب. اردمورد نظر در شعب بانک صادرات اهمیت زیادي د
سازمانی رابطه اي وجود دارد؟ هدف شود که آیا بین هوش سازمانی و کارآفرینی مطرح می

ینی سازمانی  در شعب بانک صادرات ي هوش سازمانی و کارآفرپژوهش حاضر بررسی رابطه
.شهر اصفهان است

مبانی نظري پژوهش
هوش سازمانی

اجراوگیريتصمیماطالعات،انتشاردرکارآمدي سازمانبرايکمیمعیارسازمانیهوش
باشند تا میها براي حفظ حیات و کارکرد خود نیازمند کارکنان هوشمندسازمان.باشدمی

نظربه). 2012، 6موسوي و همکاران(تري به وظایف خود عمل کنندبتوانند به نحو اثربخش
ملموسهايمورد داراییدرهمها،مهارتدانش،ازرکیبیتهوش سازمانی،)2014(7جانگ

خود اهدافبهرسیدنبرايراآنتوانندمیهاکه سازمانباشدمیغیرملموسهموملموس
هوش سازمانی یکی از پیامدهاي اجتماعی و گروهی و به عنوان کارکردي از . دهندگسترش
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هاي پیچیده جدید، در سازمان). 1،2012احدي نژاد و همکاران(یک گروه از افراد است

بدون شک مدیران . ناشی ازفعالیت عقالیی انسان و هوش سازمانی استسازمان هوشمند 
ان هوشمند را افزایش فعالیت و بهبود عملکرد بدون استفاده از این دو جریها راهی جز سازمان
سانی براي یروي انهاي  ندر دانش و صنعت در جهان،  به افزایش تواناییتوسعه شتاب . ندارند

مدیرانکنونی،پیچیدهدر دنیاي) .2،2012مهرآرا و همکاران(نیاز داردتطبیق با این تغییرات 
دربقاءرشد وهمچنینوخودسازمانهايبرنامهواهدافبهدستیابیمنظوربهسازمانیک

مؤلفهازیکیسازمانیهوشکهباشندمیخاصیهايویژگینیازمندامروزي،متالطممحیط
همهبهنسبتعمیقدانشکسبباتاباشنددارابایستیحاضرعصرمدیراناست،کههایی

هدایتتحتسازمانبتواندبهترآن،نتیجهدروباشندسازمانهوشمنديباعث محیطی،عوامل
). 1393مختاري و همکاران، (کنندرقابتی مدیریتومتالطمدنیايدرراخود

هوش ازکهسازمانیکهاستاینبراعتقادهاي هوشمندسازمانخصوصدرچنینهم
عملکردوسازمانیپیچیدهشرایطصحیح ازدركتواناییچهارازاستبرخورداربهینهسازمانی

وتوسعهها، تواناییآناساسبرعملکردومحیطدرموجودهاينشانهتفسیر تواناییموثر،
از یادگیريوگذشتهتجاربانعکاستواناییوهاي اجراییفعالیتبهمربوطدانشبکارگیري

باشدبرخوردارنامطلوبهوش سازمانیازکهسازمانیراستاایندر.باشدمیبرخوردارهاآن
براصراربه مسائل،پاسخگوییدرکندعملکردمحیطی،تغییراتازعدم آگاهیمانندمواردي
ظرفیت گذشته،هايناکامیتجربیکارگیريبهعدمناکارآمد،هايگیريتصمیموسیاستها
قابلوفوربهسازمانآندرو عملکردارتباطاتبرکافیتمرکرعدمونوآوريدرشدهتهدید

شود اهمیت هوش سازمانی در کسب و کار از این امر ناشی می). 3،2012وریارد(استمشاهده
را ندارد؛ لذا براي غلبه برئل پیش روهوش فردي به تنهایی توانایی فائق آمدن بر مساکه 

ان به عنوان یک ضرورت اهمیت پیدامشکالت، نیاز به ایجاد هوش جمعی در درون سازم
برايانکارغیرقابلالزاماتازیکیسازمانیهوشارتقاء). 4،2011ماریس و اسکارلت(نمایدمی

افزایشطورهمینوالعات،اطتحلیلوتجزیهکسب وطریقازبتوانندتاهاستسازماناغلب
سازمانهامیگرددموجبسازمانیهوشافزایش.بیفزایندخودبرقابلیتهايآگاهی،ایجادودانش

راحاصلنتایجوکردهتحلیلوتجزیهدقت بیشتريباوترسریعراخوداطرافمحیطاطالعات
امراین.دهندقرارنگیرندگاتصمیمدر دسترسمقتضیمواقعدروذخیرهسودمندطریقبه

1. Ahadinezhad  and  et al
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وتفکّرفراینداثربخشیوتسریع کردهسازمانبستردررادانشواطالعاتتبادلجریان
مدل ها و ). 1390و همکاران، غالمی(بخشدمیبهبودچشمگیرينحوبهراجمعیگیريتصمیم

ل؛ به براي مثا.نظریه هاي مختلفی پیرامون مفهوم و ابعاد هوش سازمانی تا کنون ارائه شده است
چشم انداز استراتژیک، سرنوشت : ملمهمترین ابعاد هوش سازمانی شا)2003(1اعتقاد آلبرخت

در این . انش، فشارعملکرد می باشدمشترك، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد د
سب با پیرامون هوش سازمانی و متناپژوهش با بررسی مدل ها و نظریه هاي مختلف ارائه شده 

وش سازمانی مورد بررسی شامل بینش واقعیت هاي جامعه آماري مورد مطالعه؛ مهمترین ابعاد ه
و فناوري اطالعات و ارتباطات ي سازمانی، تغییرگراییراهبردي، مدیریت دانش ، روحیه

.باشدمی

کارآفرینی سازمانی
روزتحوالتوتغییربهمناسبوسریعپاسخیبرايهاسازمانمطلوبسازوکارهايازیکی

کارآفرینهايسازمان.استکارآفرینهايسازمانایجادکار،وکسبفضايدرافزون محیطی
سازمانیکارآفرینیابعادشدناجراییموجباتخود،دروندرکارآفرینیسازيطریق نهادینهاز
در درون سازمان است کارآفرینی سازمانی انقالبی). 1392الوانی و همکاران، (آورندفراهم میرا

این امر ممکن است منجر به تضادهایی . کندکه براي تغییر و نوسازي از درون سیستم مبارزه می
درون سازمان شود، بنابراین احترام گذاشتن یک اصل ضروري به منظور هدایت این تضادها و 

سـازمانی کـارآفرینی ).2011، 2زنویا و مایر(باشدتبدیل آنها به جنبه هاي مثبت براي سازمان می
یـک فراینـد احیـاي بهبـود عملکرد سازمان است؛ مزایاي کارآفرینی سازمانی، در واقع شامل 
نوآوري در طراحی محصول و خـدمات، نـوآوري در فراینـدهاي سازمان، بهبود عملکرد 

مانی کارآفرینی ساز).3،2010زارع مهرجردي و همکاران(سازمان، کـارآیی و اثربخـشی اسـت
به عنوان یک عنصر مهم در توسعه اقتصاد  و ایجاد ثروت نقش دارد، پژوهشگران از واژهاي 

کنند مثل کارآفرینی درون سازمانی، متعددي براي اشاره به کارآفرینی سازمانی استفاده می
هاي سرمایه گذاري شرکتی، کارآفرینی شرکتی داخلی، مدیریت سرمایه گذاري سرمایه گذاري

کارآفرینی سازمانی شکل قابل ) .4،2012زهیر و همکاران(جسارت شرکتی داخلیجدید و 
هاي شرکت را براي نوآوري باشد و فرآیندي است که تالشتوجهی از نوآوري سازمانی می

1. Albrecht
2. Zenovia & Maier
3. Zaree Mahrjerdi  and et al
4. Zahir and  et al
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).1،2014کوراتکو و همکاران(کندمداوم و موثر ، به هنگام رقابت در بازارهاي جهانی تسهیل می

آیند، معموال به دهند، وقتی که به وجود میسازمانی را نمایش میشرکت هایی که کارآفرینی 
هاي جدید عنوان واحدهاي پویا ، انعطاف پذیر و آماده براي کسب مزیت رقابتی و فرصت

هاي کسب و کار جدید و آنها حوزه). 2012کوراتکو و همکاران،(شوندکسب و کار شناخته می
انحراف . کنندهاي موجود را کشف میدر حوزههم چنین روشهاي جدید اجراي کسب و کار 

هاي معمولی از اجرا هاي کسب و کار و محیط هاي عامل، حالتاز روال قبلی ، راهبردها، مدل
به عبارت دیگر زمانی که افراد در اعمال و ابتکارات خود . هاي نوآور می باشددر این شرکت

در شرکت هاي تاسیس شده رشد صرفه نظر از قوانین آزاد هستند، کارآفرینی سازمان
مدل ها و نظریه هاي مختلفی پیرامون مفهوم و ابعاد ). 2014کوراتکو و همکاران،(کندمی

کارآفرینی سازمانی تا کنون ارائه شده است که در این پژوهش و متناسب با واقعیت هاي جامعه 
براساس آن مهمترین استفاده می شود که) 2007(2آماري مورد مطالعه از مدل کرنی وهمکاران

حال با توجه به . ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل پیشگامی، ریسک پذیري و نوآوري می باشد
اهمیت ایجاد نوآوري در شعب منتخب بانک صادرات و باتوجه به افزایش شدت رقابت در این 

نظر در چنین اهمیت ارائه خدمات جدید جهت افزایش سهم بازار، موضوع مورد همعرصه و
.گیردشعب بانک صادرات شهر اصفهان مورد بررسی قرار می

پیشینه پژوهش
هاي داخلیپژوهش

رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدي "در پژوهشی تحت عنوان) 1394(اله توکلی و همکاران
بین هوش سازمانی با خودکارآمدي و نشان دادند که "و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت

چشم انداز استراتژیک، (بین ابعاد هوش سازمانی . ت شغلی رابطه معناداري وجود داردرضای
بین ابعاد . با رضایت شغلی رابطه معناداري وجود دارد) سرنوشت مشترك، میل به تغییر و روحیه

هم چنین متغیر چشم انداز استراتژیک . هوش سازمانی با خودکارآمدي رابطه معناداري وجود دارد
متغیر روحیه نسبت . دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوي تري براي رضایت شغلی می باشدنسبت به

در ) 1393(رضایی. به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوي تري براي خودکارآمدي می باشد
تاثیر مولفه هاي سرمایه ي فکري بر کارآفرینی سازمانی شرکت هاي "پزوهشی تحت عنوان 

نشان داد که مولفه هاي انسانی، "و مهندسی کشاورزي استان زنجاناي، فنیخدمات مشاوره
1. Kuratko and  et al
2. Kearney and et al
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هاي خدمات مشاوره اي، فنی ي فکري بر کارآفرینی سازمانی شرکتساختاري و رابطه اي سرمایه
.و مهندسی کشاورزي استان زنجان اثر مثبت و معنادار دارد

پژوهش هاي خارجی
يو عملکرد نوآورITيهاتیقابل"در پژوهشی تحت عنوان) 2015(1چن و همکاران

اند که کارآفرینی سازمانی به نشان داده"کارآفرینی سازمانی و شدت رقابتنقش: محصول
روش PLSمعادالت ساختاري . شودي خود منجر به بهبود عملکرد نوآوري محصول مینوبه

و ITهاي لیتمدل سازي مورد استفاده در این مطالعه است  که شدت ارتباط مثبت بین قاب
به طور کلی این مقاله به توسعه کارآفرینی قوي تر و . دهدکارآفرینی سازمانی را نشان می

در حالیکه در . کندکمک میITو به درك ما از ارزش کسب و کار ITهاي متمرکز نظریه
.گیردهوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار میپژوهش در حال انجام  رابطه

شناسایی عوامل موثر در کارآفرینی "در پژوهشی تحت عنوان) 2013(2مرزبان و همکاران
به این نتیجه رسیدند که حمایت مدیریت، آزادي عمل وکار، "سازمانی در دانشگاه تهران

استقالل، پاداش و تقویت مرزهاي سازمانی و در دسترس بودن زمان اثر مثبت و معنی / اختیار
.جوکارآفرینی دانشگاه تهران دارددار بر روي 
در دانشمدیریتوسازمانیهوشبینارتباطمطالعهبه)2011(3واعرابیمرجانی

معنادارومثبتارتباطازحاکیآننتایجکهپرداختندایرانمرکزيبانکاقتصاديدپارتمان
.بوددانشمدیریتوسازمانیهاي هوشمولفهبین

ي هوش سازمانی و کارآفرینی شتر به بررسی ارتباط یکی از دو مولفهي پژوهش بیدر پیشینه
سازمانی با دیگر متغیرها پرداخته شده است، در حالیکه در این پژوهش سعی در آن است که به 
بررسی رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات اصفهان 

.پرداخته شود

روش شناسی پژوهش
هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک بررسی رابطهحاضرپژوهشهدف

- و از نظر ماهیت، توصیفیکاربرديهدف،نظرازاین پژوهشباشد وصادرات شهر اصفهان می
اي و براي آزمون به منظور تدوین مبانی نظري پژوهش از روش مطالعات کتابخانه. باشدمیپیمایشی

1. Chen and et al
2. Marzban and et al
3. Marjani & Arabi
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ها ز پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول جهت گردآوري دادهفرضیه هاي پژوهش ا

کارشناسان و مدیران سطوح شاملپژوهشایندرمطالعهموردآماريجامعه. استفاده شده است
اي طبقه- از روش خوشه ايباشد که درآن مختلف در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می

کارشناسان و مدیران سطوح سهمنیزبنديطبقهمعیار. ه استمتناسب با حجم استفاده گردید
بهتوجهباهمچنین،. باشداصفهان میکارکنان  شعب بانک صادرات شهر کلبهبخشمختلف هر

درساختاري،معادالتسازيمدلروشاساس برهادادهتحلیلوتجزیهدرنمونهتعداداهمیت
کهزمانینمونهتعداداین.استشدهگرفتهنظرنمونه در5حداقلپارامترهرازايبهپژوهشاین

میمناسبوقبولقابلهاپژوهشانجامبرايباال باشد،پژوهشمدلدرعاملیبارهاي
براي انجام پژوهش مدل، حجم نمونه مورد نیاز پارامترهايتعدادبهباتوجه،)2010، 1کلین(باشد
. و تحلیل قرار گرفتپرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه 214د ، آورد گردیدکه از این تعدانفر بر216

توسط متغیرهايکههستندسازمانیوکارآفرینیسازمانیهوشپژوهشایندرپنهانمتغیرهاي
ازپژوهشایندرنیازمورد اطالعاتگردآوريبراي.میگیرندقرارگیرياندازهموردپذیرمشاهده

شدهاستفادهشده،تدوینسازمانی وکارآفرینیسازمانیهوشسنجشبرايکهنامهپرسشدو
ازاختیارتعداديدرپرسشنامهها،نامهپرسشنهاییتوزیعازقبلمحتوا،رواییخصوصدر.است

ازاطمینانبراي. گرفتقراربازنگريموردآنهاابهاماتوشدخبرگان و صاحب نظران قرار داده
ضریب آلفاياست،شدهگرفتهکاربهپژوهشایندرکرونباخآلفايروشهانامهپایایی پرسش

قرارمحاسبهموردSPSSافزارنرمازاستفادهباجداگانهصورتبهمتغیرهاازیکهربرايکرونباخ
.اندشدهدادهنشانزیرجدولدرنتایجکهگرفت

کرونباخ کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانیآلفايضریب- 1جدول
87/0ينوآور

87/0ریسک
87/0پیشگامی

94/0کارآفرینی  سازمانی
89/0بینش استراتژیک

81/0تغییر گرایی
89/0روحیه

90/0مدیریت دانش یا یادگیري سازمانی
87/0فناوري اطالعات و ارتباطات

96/0هوش سازمانی
1. Kline
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اخ هوش سازمانی و ضریب آلفاي کرونب94/0ضریب آلفاي کرونباخ کارآفرینی سازمانی 
.استنامهدو پرسشهربرايپایاییازخوبیسطحباشد که نشانگرمی96/0

و SPSSافزارهاي نرمازاستفادهباوساختاريمعادالتسازيمدلروشبهپژوهشاین
Amosیتحلیلساختاريمعادالتسازيمدل. انجام شده استبهراکیفیهاياز پدیدهکم

ترکیبیمعمولطوربهوسازدترمیبینانهواقعکاربرديلحاظبهوتردقیقتی،روش شناخلحاظ
پژوهشگرگیري،اندازهمدلمبناياست؛ برساختاريهايمدلوگیرياندازههايمدلاز

مدلدر. هستندپنهانمتغیرهايگیرندهپذیر، اندازهمشاهدهمتغیرهايکدامکهکندمیتعریف
)1389قاسمی،(شوندمیمشخصپنهانبین متغیرهايمعلولیوعلیطروابساختاريهاي

فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی پژوهشپنج

بین هوش سازمانی وکارآفرینی سازمانی درشعب بانک صادرات  شهر اصفهان رابطه 
.مثبت و معنادار وجود دارد

فرضیه هاي فرعی پژوهش
.ه مثبت و معنادار وجود داردبین بینش راهبردي وکارآفرینی سازمانی رابط- 
.بین مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد- 
.بین روحیه سازمانی وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد- 
.                    بین تغییر گرایی وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد- 
.بین  فناوري اطالعات و ارتباطات وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد- 

تجزیه و تحلیل داده ها
ها از روش تحلیل دراین پژوهش جهت حصول اطمینان از روایی ابزار گردآوري داده

.روش آلفاي کرونباخ استفاده شده استعاملی تاییدي و به منظور تعیین پایایی آن از 
در ) تحلیل عاملی تاییدي(گیري شاخص هاي کلی برازش الگو براي الگوهاي اندازه

.جدول ذیل ارائه شده است



123رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
گیرياندازههاي کلی برازش الگوهايشاخص: 2جدول شماره

آزمون فرضیه هاي پژوهش
بطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی را: آزمون فرضیه اصلی پژوهشهفت 

.مثبت و معنادار وجود دارد
.نتایج مربوط به آزمون فرضیه اصلی پژوهش در جدول ذیل نشان داده شده است

)نتیجه آزمون فرضیه اصلی (ضریب رگرسیونی : 3جدول  شماره

نتیجه P
ضریب 

رگرسیونی فرضیه شماره 
فرضیه

تایید 00/0 88/0 کارآفرینی سازمانی ← هوش سازمانی 1

باشد و نیز با براساس نتایج جدول فوق از آنجایی که آماره آزمون محاسبه شده معنادار می
گونه نتیجه گیري نمود که بین هوش توان اینتوجه به ضریب رگرسیونی محاسبه شده، می

سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداري 
. وجود دارد

نتیجه هوش سازمانی کارآفرینی سازمانی بازه مورد قبول شاخص
قبول 20/2 10/1 3- 1بین  CMIN/df

قبول 92/0 91/0 <90/0 GFI

قبول 92/0 92/0 <90/0 NFI

قبول 06/0 04/0 نزدیک به صفر RMR

قبول 95/0 99/0 <90/0 CFI

قبول 076/0 028/0 نزدیک به صفر RMSEA
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.ل معادالت ساختاري مربوط به فرضیه اصلی در شکل ذیل نشان داده شده استمد

الگوي معادالت ساختاري فرضیه اصلی: 1شکل شماره
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هاي فرعی پژوهشآزمون فرضیه
بین بینش راهبردي وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار : فرضیه فرعی اول

.وجود دارد
.وط به آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش در جدول ذیل نشان داده شده استنتایج مرب

)1نتیجه آزمون فرضیه فرعی(ضریب رگرسیونی : 4جدول شماره

نتیجه P
ضریب 

رگرسیونی فرضیه شماره 
فرضیه

تایید 00/0 95/0 وکارآفرینی سازمانی ← بینش راهبردي 1

باشد و نیز با آزمون محاسبه شده معنادار میبراساس نتایج جدول فوق از آنجایی که آماره 
گونه نتیجه گیري نمود که بین بینش توان اینتوجه به ضریب رگرسیونی محاسبه شده، می

راهبردي و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معنا داري 
در شکل ذیل نشان داده شده مدل معادالت ساختاري مربوط به فرضیه فرعی اول .وجود دارد

.است

الگوي معادالت ساختاري فرضیه فرعی اول: 2شکل شماره 
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کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود بین مدیریت دانش و): فرعی دوم(فرضیه 
.دارد

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم  پژوهش در جدول ذیل نشان داده شده است

)2نتیجه آزمون فرضیه فرعی(ضریب رگرسیونی : 5جدول شماره

نتیجه P
ضریب 

رگرسیونی فرضیه شماره 
فرضیه

تایید 00/0 90/0 کارآفرینی سازمانی ← مدیریت دانش 2

باشد و نیز براساس نتایج جدول فوق از آنجایی که آماره آزمون محاسبه شده معنادار می
گونه نتیجه گیري نمود که بین توان اینسبه شده، میبا توجه به ضریب رگرسیونی محا

مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و 
مدل معادالت ساختاري مربوط به فرضیه فرعی دوم در شکل ذیل .معنا داري وجود دارد

.نشان داده شده است

ي معادالت ساختاري فرضیه فرعی دومالگو: 3شکل شماره
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بین روحیه سازمانی وکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و ):فرعی سوم(فرضیه 

.معنادار وجود دارد
.نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم  پژوهش در جدول ذیل نشان داده شده است

)3نتیجه آزمون فرضیه فرعی(ضریب رگرسیونی : 6جدول شماره

نتیجه P
ضریب 

رگرسیونی فرضیه شماره 
فرضیه

تایید 00/0 95/0 کارآفرینی سازمانی ← روحیه سازمانی 3

باشد و نیز براساس نتایج جدول فوق از آنجایی که آماره آزمون محاسبه شده معنادار می
توان نتیجه گیري نمودکه بین روحیه سازمانی با توجه به ضریب رگرسیونی محاسبه شده،می

رینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معنا داري وجود و کارآف
.مدل معادالت ساختاري مربوط به فرضیه فرعی سوم در شکل ذیل نشان داده شده است.دارد

الگوي معادالت ساختاري فرضیه فرعی سوم: 4شکل شماره 
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کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وبین تغییر گرایی ): فرعی چهارم(فرضیه 
.وجود دارد

.نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم  پژوهش در جدول ذیل نشان داده شده است

)4نتیجه آزمون فرضیه فرعی(ضریب رگرسیونی : 7جدول شماره

نتیجه P
ضریب 

رگرسیونی فرضیه شماره 
فرضیه

تایید 00/0 88/0 زمانیکارآفرینی سا ← تغییر گرایی 4

باشد و نیز براساس نتایج جدول فوق از آنجایی که آماره آزمون محاسبه شده معنادار می
گونه نتیجه گیري نمود که بین توان اینبا توجه به ضریب رگرسیونی محاسبه شده، می

عنا تغییرگرایی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و م
ل معادالت ساختاري مربوط به فرضیه فرعی چهارم در شکل ذیل نشان مد.داري وجود دارد

.داده شده است

الگوي معادالت ساختاري فرضیه فرعی چهارم: 5شکل شماره 
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بین فناوري اطالعات و ارتباطات وکارآفرینی سازمانی ) : فرعی پنجم(فرضیه 
.ر وجود داردرابطه مثبت و معنادا

.نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم پژوهش در جدول ذیل نشان داده شده است

)5نتیجه آزمون فرضیه فرعی(ضریب رگرسیونی : 8جدول شماره

نتیجه P
مقدار 
بحرانی

ضریب 
رگرسیونی فرضیه شماره 

فرضیه

تایید 00/0 22/8 70/0 کارآفرینی 
سازمانی ←

اطالعاتفناوري
وارتباطات 5

باشد و نیز با براساس نتایج جدول فوق از آنجایی که آماره آزمون محاسبه شده معنادار می
توان نتیجه گیري نمود که بین فناوري اطالعات و توجه به ضریب رگرسیونی محاسبه شده، می

داري ارتباطات و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معنا
مدل معادالت ساختاري مربوط به فرضیه فرعی پنجم در شکل ذیل نشان داده شده . وجود دارد

است

الگوي معادالت ساختاري فرضیه فرعی پنجم: 6شکل شماره 
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نتیجه گیري 
ندنیازمفزاینده، هايچالشبهپاسخوخودبقاءوحیاتادامهبرايهاشرکتوهاسازمان

دهندهحرکتموتورعنوانبهسازمانی،کارآفرینیبامهم جزاین.هستندکارآفرینیونوآوري
درکارآفرینیاصلیهستهعنوانبهسازمانیتوسط کارآفرینانکشور وتوسعهوسازمان
ه به متالطم بودن محیط هاي کسب و هما نطور که گفته شد با توج. شودها محقق نمیسازمان

ها به نحو احسن ها باید فرصت هاي جدید را کشف و از آنتوجه به اینکه سازمانکار و با
تغییرگرایی، کاربرد دانش و ایجاد استفاده کنند هوش سازمانی با امکان ایجاد بینش استراتژیک، 

کان را فراهم می کند تا نوآوري و روحیه و فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان  این ام
بهتر بتواند خودش را با تغییرات امی در سازمان به وجود بیاید و درنتیجه سازمانریسک و پیشگ

ی باال هستند که خالقیت و نوآوري به بیان بهتر این کارکنان با ضریب هوش. محیط هماهنگ کند
در یک سازمان بسیار مهم و ضروري دهند، بنابراین هوش سازمانیرا در سازمان افزایش می

ي بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب ه با هدف بررسی رابطهاین مطالع. است
گرفته، بین ابعاد هوش انجامهايفرضیهآزموناساسبر. بانک صادرات شهر اصفهان انجام شد
بهتوجهباواساسبراین. ي مثبت و معناداري وجود داردسازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه

گذاران سیستم بانکی به خصوص بانک پیشنهادهایی به مدیران و سیاسترزیدرپژوهش،نتایج
شودصادرات ایران  ارائه می

شود که باتوجه به تایید رابطه بین بینش راهبردي و کارآفرینی سازمانی پیشنهاد می- 1
چنین مدیران و سیاستگذاران، تحوالت محیطی را در سازمان خود مورد بررسی قرار دهند و هم

.راتژي هاي سازمان را متناسب با تحوالت محیطی تدوین و بازنگري نماینداست
شود که باتوجه به تایید رابطه بین تغییرگرایی و کارآفرینی سازمانی پیشنهاد می- 2

مدیران ارشد سازمان اشتباهات خود را بپذیرند و کارکنان سازمان را  به ایجاد تغییرات و 
.ت محیطی  تشویق نمایندرویه هاي کاري متناسب با تحوال

شود که به با در نظر گرفتن رابطه بین روحیه سازمانی و کارآفرینی سازمانی پیشنهاد می- 3
کیفیت زندگی کاري در سازمان توجه شود و مدیران به تعهدات خود در مقابل کارکنان پایبند 

.باشند
شود مدیران براي شنهاد میبا توجه به رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی پی- 4

ارزش قائل شوند و هم چنین در سازمان اي کارکنان در سازماندانش، یادگیري و رشد حرفه
.وجود آورندکارگیري دانش روز را بهامکان به

شود با توجه به رابطه فناوري اطالعات و ارتباطات و کارآفرینی سازمانی پیشنهاد می- 5
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سازي و استفاده از فناوري هاي جدید توسط سازمان تخصیص که منابع کافی براي پیاده 

.داده شود و آموزش هاي الزم به کاربران براي بکارگیري فناوري هاي جدید ارائه شود
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