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متعددي انجام شده است اما عوامل سازماني مناسب ميتواند نقش تعيين کنندهاي در
توسعه گرايش به کارآفريني داشته باشد .هدف اين مقاله بررسي عوامل سازماني
مؤثر بر گرايش به کارآفريني در نظام بانکي کشور ميباشد .جامعه آماري اين
پژوهش 1011نفر از کارکنان بانکهاي خصوصي در شهر تهران بوده است .به
منظور گردآوري دادهها ،پرسشنامه پژوهش به  051نفر از کارکنان به صورت
تصادفي ارائه شد که از اين تعداد 082پرسشنامه برگشت داده شد و اين تعداد در
تجزيه و تحليل آماري(که از طريق  SPSSو ليزرل انجام شد) مورد استفاده قرار
گرفت .نتايج نشان ميدهد که حمايت مديريت عالي و سيستم پاداش کارآمد
بيشترين نقش را در توسعه گرايش به کارآفريني در نظام بانکي کشور داشته و
عواملي نظير برقراري روابط سازنده بينسازماني ،عدم تمرکز و رسميت در مرحله
بعدي ميتواند گرايش به کارآفريني در نظام بانکي کشور را تقويت کند.
واژگان کلیدي :گرايش به کارآفريني ،عوامل سازماني ،بانکهاي خصوصي

مقدمه
امروزه به دليل اهميت و جايگاه نظام بانکداري در توسعه کشورها و همچنين
اهميت روزافزون سه انقالب "کارآفريني" "ديجيتال" و "اينترنت ،"1نظام بانکي
کشور ملزم به پذيرش و اعمال آن تغييرات در الگوهاي خدمات رساني خود
ميباشد (هيل 0)08 :0110،گرايش به کارآفريني به عنوان نگرش راهبردي سازمان
تعريف ميشود که گرايش رقابتي سازمان 0را نشان ميدهد .يک نگرش استراتژيک
سازمان ميتواند طيفي از محافظه کاري تا گرايش به کارآفريني قرار گيرد
سازمانهايي که در طيف کارآفريني قرار دارند مخاطره پذير و نوآور بوده و به طور
فعال عمل ميکنند ) (Milles & Covin,2002بر عکس سازمانهاي محافظه کار،
سازمانهايي هستند که مخاطرهها را به حداقل ميرسانند ،نوآور نيستند و به طور
مبتکرانه و پيشتاز عمل نميکنند ) (Covin and Slevin, 1991اين گونه سازمانها
1- Internet, Dijital and Entrepreneurship Revolutions
2- Hill,2003, p.38
3- Firm competitive orientation
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شبيه به سازمانهاي انطباقي (Mintzberg,1993) 1و سازمانهاي با راهبرد
تدافعي (Lober,2001) 0هستند .ابعاد گرايش به کارآفريني 5از طريق مخاطره
پذيري ،نوآوري و ابتکار عمل يا پيشتازي شناخته ميشوند & (Patrick
) Davis,2010بنابراين استراتژي کارآفريني از طريق توجه به ابعاد نوآور بودن،
مخاطره پذيري و ابتکار عمل محقق ميشود.
از آنجايي که صنعت خدمات بانکي از دهه  1991با تحوالت شگرفي مواجه
بوده است .بنابراين در سالهاي اخير سرعت اين تغييرات همراه با توسعه امکانات
ارتباطي ،جهاني شدن ،0مقررات زدايي ،2پيشرفتهاي فن آوري و بخصوص
گسترش فنآوريهاي پيشرفته اطالعاتي و ارتباطي افزايش چشمگيري داشته است
) .(Knight,2000, p.13با وجود اين ،خدمات ارائه شده توسط نظام بانکي کشور از
تنوع ،کيفيت و سرعت 5الزم برخوردار نيست .بمنظور برطرف کردن مسايل و
چالشهاي نظام بانکي کشور ،ايجاد بسترها و زمينههاي مناسب جهت افزايش
گرايش به کارآفريني 6ميتواند الگويي اثربخش جهت حصول به اهداف نوآوري،
ابتکار عمل و ارائه محصوالت و فرآيندهاي کاري جديد و در نهايت بهبود کيفيت
خدمات رساني محسوب شود .از اين رو به دليل اين که بانکهاي خصوصي به
دنبال کسب سودآوري ،جذب مشتريان بيشتر ،تأمين رضايت سهامداران و سپرده
گذاران ميباشند در اين راستا اقداماتي را جهت توسعه خالقيت و نوآوري به منظور
ارائه محصوالت جديد با کيفيت باال و در حداقل زمان ممکن به عمل ميآورند.
بنابراين ،عوامل مؤثر بر گرايش به کارآفريني ميتواند ديدگاه مديران بانکها را
نسبت به موضوع کارآفريني وسيع نمايد تا آنان با فراهم ساختن زيرساختها عوامل
مناسب تقويت کننده مخاطره پذيري ،ابتکار عمل و نوآوري ،شرايط الزم را براي
ورود سازنده و اثربخش فرآيند کارآفريني و عملياتي نمودن آن و نيز بروز خالقيت
1- Adaptive organizations
2- Defender firms
)5- Entrepreneurial Orientation(EO
3 - Globalization
4- Deregulation
5- Diversity, quality and speed
6- Entrepreneurial orientation
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و نوآوري در خدمات بانکي فراهم نمايند .بنابراين سؤال اصلي تحقيق اين است که
عوامل مؤثر بر گرايش به کارآفريني در بانکهاي خصوصي کداماند و نتيجه تحقيق
به مديران بانکها کمک خواهد کرد تا شرايط مناسبي را به منظور بهبود وضعيت
گرايش به کارآفريني فراهم نمايند.

چارچوب نظري و مدل مفهومیتحقیق
گرايش به کارآفريني چارچوب مفيدي را جهت فهم فرايندها و فعاليتهاي
درون کارآفريني سازمان فراهم کرده و نوعي گرايش راهبردي را به سازمان القا
ميکند ) . (Zahra & Dess,2010در سالهاي اخير مفهوم کارآفريني از سطح
فردي به سطح سازماني منتقل شده و رايجترين مفهوم که در تجزيه و تحليل
کارآفريني سطح سازمان مورد استفاده قرار گرفته است ،گرايش به کارآفريني
ميباشد .يکي از ديدگاههاي مهم که فرايند کارآفريني را به استراتژيهاي سازمان
پيوند ميدهد گرايش به کارآفريني است) (Covin & Slevin,1991براساس اين
ديدگاه ،هر سازماني ميتواند در طيفي از منفعل يا محافظه کار 1تا فعال و مؤثر يا
کارآفرين 0قرار گيرد ) .(Miller & Friesen,2008, p.23زماني که سازمان فعال
است در راهبردهاي سازمانياش ،نوآوري ،ابتکار عمل و پيشتازي ،و نيز مخاطره
پذيري را در نظر ميگيرد و در مقايسه با سازمانهاي منفعل بر شناسايي ،ارزيابي و
بهره برداري از فرصتها تاکيد بيشتري ميکند ).(Lumpkin & Dess,2001
گرايش به کارآفريني شامل فرآيندها ،اقدامات و تصميماتي ميباشد که منجر به
ورود به کسب و کار جديد ميشود که با مجموعه اي از ويژگيهاي شخصيتي،
ارزشها ،باورها و طرزتلقيهاي افراد مرتبط است و تاثير زيادي بر افزايش انگيزش
افراد در فرآيند کارآفريني دارد ) .(Dess and Lumpkin,2005, p.21ميلر()1980
معتقد است سازمانهايي که گرايش به کارآفريني دارند داراي ويژگيهايي نظير
نوآوري در بازار و محصول ،مخاطره پذيري و ابتکار عمل ميباشند که اين امر نقش
اصلي را در کسب جايگاه راهبردي سازمان در محيط رقابتي ايفا ميکند .از نظر
1 - Passive or conservative
2- Aggressive or entrepreneurial
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کوين و سليوين گرايش به کارآفريني به وضعيت راهبردي و قابليت سازماني اشاره
دارد که بر نوآوربودن ،ابتکار عمل داشتن و مخاطره پذيري متمرکز است (Covin
) .& Miles,2009نوآور بودن؛ در حل مسايل بخصوص زماني که فنآوريهاي
جديد اطالعاتي و ارتباطي و سيستمهاي نوين کاري در اداره امور سازمانها به کار
گرفته ميشود .هم چنين به گرايش سازمانها جهت تحقيق و بررسي ،حمايت از
ايدههاي جديد و جدا از اقدامات از قبل تعيين شده اشاره دارد ( (Morris,2008,
 .p.14ابتکار عمل داشتن؛ به پيش بيني نيازها ،فرصتها و تغييرات آينده محيطي و به
کارگيري شيوهها و تکنيکهاي جديد جهت پاسخگويي و بهرهبرداري از آنها اشاره
دارد .مخاطره پذير بودن؛ تمايل به سرمايهگذاري در پروژههايي ميباشد & (Lee
) Peterson,2000, p.46که پيامدها يا سود در سطح باال و شکستهاي بزرگ به
همراه دارد و عالقهمندي به پذيرش مخاطره ،به عنوان پيش زمينههاي الزم جهت
موفقيت در عرصه رقابت جهاني محسوب ميشود & (Covin, Green
) .Slevin,2006همچنين هر کدام از ابعاد سه گانه گرايش به کارآفريني شامل
نوآور بودن ،مخاطره پذيري و ابتکار عمل داراي مؤلفههايي است که در جدول
شماره  1ارائه شده است.
جدول  .1گرایش به کارآفرینی
ابتکار عمل داشتن

نوآور بودن
1

خطوط توليد جديد
تغييرات در محصول
رهبري تحقيق و توسعه
3

پذيرش تکنيکهاي جديد
نگرش رقابتي 4و جسور بودن در محيط رقابتي
تصميم گيري خالق و هوشمندانه5

ریسک پذیري
وام گرفتن کردن بسيار زياد
درآمد ناشناخته بازار
پذيرفتن ريسک پروژه ها

2

منبع( :کوین و سلوین)1001 ،

به منظور دستيابي به مدل مفهوميتحقيق ،مدل عوامل مؤثر بر گرايش به
کارآفريني کوراتکو ،هورنزبي ،آيرلند و نيز جورسکي و کوهلي نظير عوامل
حمايت مديريت عالي ،برقراري ارتباطات سازنده بين واحدهاي سازماني و
1- New product lines
2- Borrowing heavily
3- Product modification
4- Competitive posture
5- Boldness
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سيستمهاي سازماني نظير ميزان رسميت ،تمرکز و سيستم پاداش به عنوان متغيرهاي
مستقل تأثيرگذار بر گرايش به کارآفريني و نيز ابعاد گرايش به کارآفريني کوين و
سليوين (نوآور و ريسک پذير بودن و ابتکار عمل داشتن) به عنوان متغير وابسته در
مدل مفهوميتحقيق پس از کسب نظر خبرگان که متشکل از اساتيد دانشگاهي و
مديران عالي بانکها که از موضوع کارآفريني مطلع بودند ،انتخاب و بر اين اساس،
مدل مفهوميتحقيق به شرح ذيل ارائه شده است:
عوامل سازمانی

برقراري ارتباطات سازنده

شکل .1مدل مفهومیتحقیق

پیشینه تحقیق
دانيل تي هالت و همکارانش 1در تحقيقي تحت عنوان عوامل و نتايج کارآفريني
سازماني در نيروي هوايي آمريکا در سال  ،0118به بررسي عوامل مؤثر بر گرايش
به کارآفريني و نتايج حاصل از آن پرداختهاند .محققين با توجه به تحقيقات انجام
شده طي سالهاي اخير در زمينه کارآفريني سازماني توسط صاحبنظران اين رشته
از جمله کوراتکو ،هورنزبي ،آيرلند و نيز جورسکي و کوهلي عوامل سازماني مؤثر
بر گرايش به کارآفريني را شامل پنج عامل :استفاده مناسب از سيستم پاداش،
حمايت مديريت عالي ،دسترسي به منابع ،ساختار سازماني حمايت کننده و مخاطره
پذيري دانسته و به بررسي تاثير اين پنج عامل بر گرايش به کارآفريني پرداختهاند
) .(Holt, 2007هم چنين هورنزبي ،کوراتکو ،شفرد 0در تحقيقي تحت عنوان
"اعمال کارآفرينانه مديران سازمان" ،به بررسي نقش مديران سطوح مختلف سازمان
1- Daniel T. Holt
2- Horonsby, Kuratki,Shephered
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در اجراي راهبردي کارآفريني سازماني پرداختهاند و نتايج تحقيق حاکي از آن بود
که مديران در سطوح مختلف ،نقشهاي متفاوتي را در ايجاد ساختاري که بتوان در
آن ايدههاي ک ارآفرينانه را اجراء کرد ،دارند و در مقايسه با يکديگر ،مديران ارشد
داراي قدرت ساختاري بيشتري براي پيادهسازي ايدههاي کارآفرينانه نسبت به
مديران عملياتي هستند .هم چنين مشخص شد که ارتباط معنيداري بين حمايت
مديريت عالي ،آزادي عمل و تعداد ايدههاي اجراء شده وجود داشته و تأييد
ميکنند که مديران با سطح سازماني باالتر ،قادر به جلب حمايت مديران ارشد و
داراي آزادي عمل بيشتري نسبت به مديران سطوح پايين تر هستند .براساس يافتههاي
اين تحقيق ،داشتن آزادي عمل در سطوح مديريتي ارشد و مياني موجب افزايش
اجراي ايدههاي کارآفرينانه ميشود در حالي که در سطوح مديريت عملياتي تأثيري
بر تقويت گرايش به کارآفريني ندارد (Hornsby, Kuratko, Shepherd,2009,
).p.243

فرضیههاي پژوهش
فرضيهها بر اساس مدل مفهوميتحقيق برگرفته از منابع علميمعتبر شکل گرفتهاند بر
اين اساس فرضيههاي تحقيق به شرح ذيل ارائه ميشود:
فرضیه اصلی
بين عوامل سازماني و گرايش به کارآفريني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
فرضیههاي فرعی
 .1بين "حمايت مديريت عالي" و "نوآور بودن" ارتباط معناداري وجود دارد.
 .2بين "برقراري روابط سازنده بين واحد سازماني" و "نوآور بودن" ارتباط
معناداري وجود دارد.
 .3بين "عدم تمرکز" و "نوآور بودن" ارتباط معناداري وجود دارد.
 .4بين "عدم رسميت" و "نوآور بودن" ارتباط معناداري وجود دارد.
 .5بين "سيستم پاداش" و "نوآور بودن" ارتباط معناداري وجود دارد.
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 .6بين "حمايت مديريت عالي" و "ريسک پذيري" ارتباط معناداري وجود دارد.
 .7بين "برقراري روابط سازنده بين واحد سازماني" و " ريسک پذيري " ارتباط
معناداري وجود دارد.
 .8بين "عدم تمرکز" و " ريسک پذيري " ارتباط معناداري وجود دارد.
 .9بين "عدم رسميت" و " ريسک پذيري " ارتباط معناداري وجود دارد.
 .11بين "سيستم پاداش" و " ريسک پذيري " ارتباط معناداري وجود دارد.
 .11بين "حمايت مديريت عالي" و "ابتکار عمل داشتن" ارتباط معناداري وجود
دارد.
 .12بين "برقراري روابط سازنده بين واحد سازماني" و " ابتکار عمل داشتن" ارتباط
معناداري وجود دارد.
 .13بين "عدم تمرکز" و "ابتکار عمل داشتن" ارتباط معناداري وجود دارد.
 .14بين "عدم رسميت" و " ابتکار عمل داشتن" ارتباط معناداري وجود دارد.
 .15بين "سيستم پاداش" و " ابتکار عمل داشتن" ارتباط معناداري وجود دارد.

روش شناسی تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف ،توسعهاي و کاربردي و نيز به لحاظ شيوه گردآوري و
تحليل اطالعات ،توصيفي تحليلي و از نوع همبستگي است .مباني نظري و پيشينه
تحقيق با استفاده از منابع کتابخانهاي ،پايگاههاي اطالع رساني و مراجعه به
متخصصان و خبرگان ،تدوين شده و بر اين اساس الگوي عوامل سازماني کوراتکو،
هورنزبي ،آيرلند ،جورسکي و کوهلي و نيز گرايش به کارآفريني کوين و اسلوين به
عنوان مبناي نظري تحقيق انتخاب گرديد .جامعه آماري اين پژوهش  1011نفر از
کارکنان بانکهاي خصوصي(اقتصاد نوين ،پارسيان ،سامان ،پاسارگاد ،سرمايه و
کارآفرين) در شهر تهران بوده است .به منظور گردآوري دادهها ،پرسشنامه پژوهش
(ابزار گردآوري دادهها) به  051نفر از کارکنان به صورت تصادفي ارائه شد که از
اين تعداد  082پرسشنامه برگشت داده شد و اين تعداد در تجزيه و تحليل آماري
مورد استفاده قرار گرفت ..سؤاالت تخصصي در خصوص ابعاد عوامل سازماني و
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تأثير آن بر گرايش به کارآفريني در نظام بانکي کشور بوده و به طور متوسط براي
هر بعد 0 ،سوال (در مجموع  05سوال) طراحي شد .بدين منظور يک نمونه اوليه
شامل  01پرسشنامه پيشآزمون گرديد و سپس با استفاده از دادههاي به دست آمده
از اين پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماري  SPSSميزان ضريب اعتماد با روش
آلفاي کرونباخ  88/6درصد شد و اين عدد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد
استفاده ،از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي الزم برخوردار است .براي
تجزيه وتحليل دادهها به طور عمده از روشهاي توصيفي و تحليل آماري به ويژه
روش تحليل همبستگي استفاده شد و با توجه به اين که آزمون فرضيهها عمدتاً
مستلزم تحليل همبستگي است و متغيرهاي مورد بررسي کيفي بوده ،براي آزمون
فرضيهها از روش ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد .براي طراحي پرسشنامه اين
پژوهش ،از طيف پنج گزينهاي ليکرت استفاده گرديد.
به منظور تحليل ساختار دروني پرسشنامه و کشف عوامل تشکيل دهنده هر سازه
يا متغير مکنون ،از ابزار تحليل عاملي تأييدي استفاده ميشود .هم چنين در اين بخش
با استفاده از تحليل عاملي تأييدي معادالت اندازهگيري شده مربوط به هر سازه
(متغير مکنون) استخراج و تفسير شدند .با توجه به نتايج به دست آمده ،تماميبارهاي
عاملي مرتبط با سازههاي مديريت عالي ،پويايي بين واحدهاي سازماني و سيستمهاي
سازماني مربوط به متغير عوامل سازماني در سطح اطمينان  99درصد معنادار ميباشد.
هم چنين با توجه به نتايج به دست آمده ،تماميبارهاي عاملي مرتبط با سازههاي
نوآوري ،ابتکار عمل و مخاطره پذيري مربوط به متغير گرايش به کارآفريني در
سطح اطمينان  99درصد معنادار ميباشند .شاخصهاي به دست آمده ( = P-value
 )1.0000, RMSEA= 0.000نشان دهنده برازش مطلوب مدل اندازه گيري
ميباشد .يعني تماميابعاد ،مولفهها و شاخصهايي که براي سازه عوامل سازماني
تعريف شده ،مناسب هستند و به لحاظ تجربي ميتوانند متغير عوامل سازماني را
تبيين و اندازه گيري نمايند .با توجه به نتايج جدول ،تماميبارهاي عاملي مرتبط با
سازه عوامل سازماني در سطح اطمينان  99درصد معنادار ميباشند .با توجه به
ضرايب تعيين ( ) و هم چنين ضرايب استاندارد شده در مييابيم که متغير آشکار
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مديريت عالي بيشترين نقش را در اندازه گيري عوامل سازماني دارد و بيشترين بار
عاملي ( )1/60را نيز به خود اختصاص داده و سيستمهاي سازماني و برقراري
ارتباطات سازنده در اولويتهاي بعدي قرار دارند .شاخصهاي به دست آمده نشان
دهنده برازش مطلوب مدل اندازه گيري ميباشد .يعني تماميمولفهها و شاخصهايي
که براي سازه گرايش به کارآفريني تعريف شده مناسب هستند و به لحاظ تجربي
ميتوانند متغير گرايش به کارآفريني را تبيين و اندازه گيري نمايند .با توجه به نتايج
به دست آمده ،تماميبارهاي عاملي مرتبط با سازه گرايش به کارآفريني در سطح
اطمينان  99درصد معنادار ميباشند .با توجه به ضرايب تعيين ( ) و هم چنين
ضرايب استاندارد شده در مييابيم که متغير آشکار ابتکار عمل بيشترين نقش را در
اندازه گيري سازه گرايش به کارآفريني دارد و بيشترين بار عاملي ( )1/91را نيز به
خود اختصاص داده و متغيرهاي نوآوري و ريسک پذيري در اولويتهاي بعدي
قرار دارند.

بررسی و تجزیه و تحلیل الگوي پیشنهادي
چنان که قبل از اين اشاره شد با توجه به مباني نظري پژوهش ،الگوي
مفهومينمودار شماره ( )1براي عوامل سازماني و گرايش به کارآفريني در نظر
گرفته شد .به منظور دستيابي به الگوي بهتري براي نظام بانکي کشور از تحليل عاملي
اکتشافي استفاده شد که در طي آن متغيرهايي در هم ادغام و در نهايت الگوي
مفهوميبه دست آمد و به منظور تأييد آن از تحليل عاملي تاييدي با نرم افزار ليزرل
استفاده شد .در اين بخش ،جهت محاسبه و سنجش برازش مدل متغير مستقل (عوامل
سازماني) و متغير وابسته (گرايش به کارآفريني) حضور دارند که در نمودار  0و  0به
آنها اشاره شده است.
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نمودار  .2برازش بخش ساختاري مدل مفهومی پژوهش (استاندارد)

نمودار  .0برازش بخش ساختاري مدل مفهومیپژوهش (معناداري)
= 2.204, GFI = 0.98, RMSEA=0.065, CFI=0.99, AGFI=0.95, NFI=0.98,
NNFI=0.97

𝜒2
𝑓𝑑
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از آنجايي که شاخصهاي برازش به دست آمده باالتر از حد مجاز هستند،
بنابراين مدل مفهومياز برازش مطلوبي برخوردار است؛ يعني دادههاي جمع آوري
شده به خوبي روابط بين مدل مفهوميرا تبيين و نشان ميدهند .تماميبارهاي عاملي
به دست آمده در سطح اطمينان  %99معني دار هستند .عوامل سازماني اثر مثبت و
معناداري بر گرايش به کارآفريني دارد و در کل متغير مستقل عوامل سازماني %68
از تغييرات متغير مستقل گرايش به کارآفريني را تبيين ميکند و  %00باقيمانده
مربوط به عواملي است که در گرايش به کارآفريني تاثير گذار هستند ولي آنها را در
اين مدل لحاظ نکرده6ايم.

یافتههاي تحقیق
نتايج پژوهش در دو بخش قابل ارائه است که در قسمت اول ويژگيهاي جامعه
آماري مورد بررسي و تحليل قرار گرفته که نتايج آن به شرح ذيل ميباشد:
 .1بررسيهاي به دست آمده حاکي از آن است که  %51پاسخ دهندگان مديران
شعب و  %20اعضاي تيم مديريت ارشد بودند .هم چنين اطالعات جمع آوري
شده نشان ميدهد که اغلب پاسخ دهندگان قابليت و توانايي الزم را جهت
مديريت شعب دارا بودهاند .به عالوه  %81پاسخ دهندگان مرد و  %01زن بودند.
هم چنين اطالعات به دست آمده نشان ميدهد که  %96پاسخ دهندگان داراي
تحصيالت دانشگاهي ميباشند که  %86آنان داراي درجه ليسانس و  % 5داراي
مدرک فوق ليسانس و دکتري هستند .بيش از نيمياز پاسخ دهندگان()%58
کمتر از  11سال تجربه دارند و  %21بيش از  11سال تجربه در پست سازماني
خود دارند .اين عامل ميتواند نشان دهنده اين واقعيت باشد که مديران بايد
بتدريج از پست فعليشان در بانک ارتقا داده شوند .هم چنين دادهها نشان
ميدهد که  %9شعب کمتر از  1111مشتري دارند درصورتي که  %50پاسخ
دهندگان مشترياني از  1111تا  0111نفر داشتهاند و  %05شعب مشترياني از
 0111تا  0111و  %0بيش از  211مشتري داشتهاند  .اين يافتهها نشان ميدهد که
خدمات ارائه شده توسط بانک ها ،رضايت مشتريان را تامين کرده است .به

عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفریني در08 ...

عالوه سه چهارم شعب( )%88تعداد کارکنانشان را از  5تا  15نفر اعالم
داشتهاند و  %00بيش از  6کارمند داشتهاند .
 .2براي بررسي نتايج جانبي پژوهش عالوه بر ضريب همبستگي اسپيرمن ،از
آزمون عالمت (به جاي آزمون دوجملهاي ،به دليل دقت بيشتر آزمون عالمت)
استفاده شد .در اين پژوهش براي تحليل دادهها ،از آمار ناپارامتريک استفاده
شده است .نتايج آزمون کولموگوروف ـ اسميرنوف ( )KSبيانگر نرمال نبودن
توزيع دادهها بوده ،در نتيجه استفاده از آمار ناپارامتريک را توجيه مينمايد.
جدول  .0سطح معنی داري متغیرهاي گرایش به کارآفرینی
نوآور بودن

ریسک پذیري

ابتکار عمل یا پیشگامی

آماره )(KS

1/714

1/183

1/671

سطح معنیداري

1/116

1/122

1/118

جدول  .4سطح معنی داري متغیرهاي عوامل سازمانی
حمایت

برقراري روابط

مدیریت

سازنده بین واحد

عدم تمرکز

عدم رسمیت

سیستم پاداش

عالی

سازمانی

آماره )(KS

1/238

1/599

1/544

2/118

2/951

سطح معنیداري

193/1

1/112

1/117.

111.

111

در جداول شماره  0و  ،2سطح معنيداري براي متغيرهاي حمايت مديريت
عالي( 5سوال) ،برقراري روابط سازنده بين واحد سازماني( 8سوال) ،عدم تمرکز(0
سوال) ،عدم رسميت( 0سوال) و سيستم پاداش( 0سوال) کمتر از  1015است ،لذا در
سطح اطمينان  %95ادعاي نرمال بودن توزيع متغير رد ميشود؛ به عبارتي دادهها از
توزيع نرمال برخوردار نيستند .از آنجايي که هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل
سازماني اثرگذار بر گرايش به کارآفريني در نظام بانکي کشور بوده لذا به منظور
بررسي رابطه عوامل سازماني با گرايش به کارآفريني از آزمون همبستگي اسپيرمن
استفاده شد .آزمون همبستگي اسپيرمن اين امکان را فراهم ميکند تا با لحاظ کردن
سطح معناداري بتوان معنيدار بودن فرضيهها را مورد بررسي قرار داد .فرضيه اصلي
تحقيق "بين عوامل سازماني و گرايش به کارآفريني ارتباط معناداري وجود دارد".
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که در جدول شماره  5آزمون همبستگي بين عوامل سازماني و گرايش به کارآفريني
ارائه شده است.
جدول  .5آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل سازمانی و گرایش به کارآفرینی
ضریب همبستگی

متغیر
عوامل سازماني
گرايش به کارآفريني

(**)1/327

عدد معنیداري

رابطه معنیداري

1/112.

وجود دارد

به علت اينکه عدد معناداري کوچکتر از  1015است فرض صفر رد و وجود
همبستگي معناداري تأييد ميشود .در سطح اطمينان  %99ميتوان نتيجه گرفت که
چون سطح معنيداري  1/110از ميزان خطا  1/15کمتر است لذا فرض  H0مبني بر
عدم وجود رابطه معناداري بين عوامل سازماني و گرايش به کارآفريني ،در سازمان
رد ميشود و فرض  H1يا وجود رابطه معنيداري بين عوامل سازماني و گرايش به
کارآفريني ،پذيرفته ميشود و ميزان همبستگي آن  1/008است.به طور خالصه
ميتوان گفت:
همبستگی (اسپیرمن)فرضیهها

میزان رابطه بدست آمده و وضعیت معناداري

فرضيه اصلي
فرضيه فرعي 1
فرضيه فرعي 2
فرضيه فرعي 3
فرضيه فرعي 4
فرضيه فرعي 5
فرضيه فرعي 6
فرضيه فرعي 7
فرضيه فرعي 8
فرضيه فرعي 9
فرضيه فرعي 11
فرضيه فرعي 11
فرضيه فرعي 12
فرضيه فرعي 13
فرضيه فرعي 14
فرضيه فرعي 15

 1/327معنادار در سطح 1/11
 1/273معنادار سطح 1/11
 1/217معنادار
 1/277معنادار در سطح 1/11
 1/1339معنادار در سطح 1/11
 1/249معنادار در سطح 1/15
 1/262معنادار در سطح 1/15
 1/234معنادار در سطح 1/15
 1/398معنادار در سطح 1/11
1/217معنادار در سطح 1/15
 1/312معنادار در سطح 1/11
1/451معنادار در سطح 1/11
 1/454معنادار در سطح 1/11
 1/316معنادار در سطح 1/11
 1/326معنادار در سطح 1/11
 1/271معنادار در سطح 1/11
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بحث و نتیجه گیري
با توجه به مدل ارائه شده و معادالت ساختاري بين متغيرها و رابطه علّي مشخص
شده بين آنها ميتوان بيان کرد از آنجايي که بين عوامل سازماني و گرايش به
کارآفريني رابطه علّي وجود دارد ،به منظور افزايش سطح گرايش به کارآفريني
ميتوان به عوامل سازماني بخصوص حمايت مديريت عالي به عنوان عاملي مهم
توجه کرد .با توجه به فرضيات مطرح شده در تحقيق حاضر ،به بررسي نتايج آن
ميپردازيم :فرضيه اصلي" :بين عوامل سازماني و گرايش به کارآفريني ارتباط
معناداري وجود دارد ".چنانکه پيش از اين بيان شد اين فرضيه در سطح اطمينان
 %99تأييد شد .در خصوص تفسير نتيجه بدست آمده ميتوان گفت که از لحاظ
نظري اين نتيجه نيز قابل فرض و تاييد بود.
در ميان عوامل سازماني ،مديريت عالي بيشترين نقش را در تقويت گرايش به
کارآفريني در نظام بانکي به خود اختصاص داده و سيستمهاي سازماني و برقراري
ارتباطات سازنده در اولويتهاي بعدي قرار دارند .هم چنين متغير ابتکار عمل
بيشترين نقش را در اندازهگيري سازه گرايش به کارآفريني دارد و بيشترين بار
عاملي را نيز به خود اختصاص داده است و متغيرهاي نوآوري و مخاطره پذيري در
اولويتهاي بعدي قرار دارند.
در خصوص وضعيت مخاطره پذيري مديريت عالي ،به دليل اينکه در نظام بانکي
کشور ارتباطات از طريق کانالهاي رسميانجام ميشود فرصتهاي کمتري براي
فعاليتهاي خالقانه فراهم ميشود .افراد به طور طبيعي احساس ميکنند که پاداش بر
حسب ميزان رعايت قوانين و مقررات و نه بر مبناي پذيرفتن مخاطره به دست
ميآيد .به طور کلي مديران بانکها کمتر مخاطره پذير هستند مخاطره پذيري به
دليل ارتباط آن با شکست تشويق نشده و غير قابل قبول ميباشد.
در مورد ارتباطات سازنده بين واحد سازماني ،ارتباطات رسميبين واحد سازماني
در صنعت بانکداري بسيار قوي است و سبک مديريتي به جاي مشارکتي ،بيشتر
بوروکراتيک و سلسله مراتبي است .در بانکها به جاي روابط غيررسمي ،ارتباطات
رسميبين واحدهاي سازمان حاکم است .جمعآوري اطالعات ،به اشتراک گذاشتن
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و استفاده از آن از طريق کانالهاي رسميارتباطات انجام ميشود .ارتباطات به جاي
توسعه کارآفريني سازماني در بانک جهت انجام امور روزمره به کار گرفته ميشود.
هم چنين رسميسازي و تمرکزگرايي از جمله ويژگيهاي اصلي ساختار سازماني
در بانکهاي کشور محسوب ميشود .چنين ساختارهايي تبادل اطالعات و ايدهها را
ترغيب نميکند و موانعي را در تقويت گرايش به کارآفريني ايجاد مينمايد .چنين
ويژگيهاي سيستم سازماني با گرايش به کارآفريني سازگاري ندارد.
به طور سنتي ،سيستم پاداش در بانکها رابطه مستقيم کميبا رضايت مشتريان و
عملکرد دارد و آن بر مبناي دستمزد در صنعت بانکداري که براساس سياستهاي
دستمزد دولت و بازار نيروي کار تعيين ميشود ،مبتني است .برخي بانکها يک
سيستم ارزيابي عملکرد دارند ،اما عملکرد کلي بانک را مورد ارزيابي قرار ميدهند
و به کارکنان خود پاداش مساوي پرداخت ميکنند .به هرحال ،ميزان رقابت در
صنعت بانکداري در حال افزايش است و برخي مديران بانکها معتقدند که سيستم
پاداش نقش مهميرا در بهبود عملکرد بانک و جلب رضايت مشتريان به منظور
کسب سهم بيشتري از بازار ايفا ميکند .بنابراين ،بانکها سيستم پاداش را بر مبناي
عوامل بازار نظير تعداد حسابهاي جديد ،تعداد مشتريان ،ميزان رضايت مشتري
پايهريزي کردهاند .اما کارکنان بانکها هنوز معتقدند که اساساً به آنها برمبناي ميزان
سازگاري با قوانين يا وفاداريشان به سازمان و نه به خاطر خالقيت پاداش داده
ميشود.
به طورکلي گرايش به کارآفريني از سه نياز اساسي يعني افزايش رقباي جديد،
ايجاد حس بي اعتمادي نسبت به شيوههاي مديريت سنتي ،خروج بهترين نيروهاي
کار و اقدام آنها به کارآفريني مستقل نشات گرفته و به منظور دستيابي به نظام
بانکي کارآفرين ضروري است که عوامل سازماني مناسب و مساعد جهت افزايش
گرايش به کارآفريني فراهم شود که در صورت تحقق اين امر ،گسترش نوآوري و
خالقيت ،توليد محصوالت و خدمات جديد و متنوع ،فرآيندهاي کاري نوين،
افزايش مزيت رقابتي در عرصه ملي و جهاني توسط نظام بانکي کشور را موجب
خواهد شد.
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به طور کلي نتايج تحقيق نشان داد که بانکها ميبايد به نوآوري ،ابتکار عمل و
مخاطره پذيري بپردازند و دستيابي به اينها نيز مستلزم حمايت مديريت عالي ،وجود
روابط سازنده بين واحد سازماني و وجود ويژگهايي نظير عدم تمرکز و رسميت و
نيز سيستم پاداش کارآمد و مؤثر ميباشد.

پیشنهادها
از آنجايي که محيط متحول و رقابتي ،سازمانها را بر آن داشته است که تغييرات
عميق و همهجانبهاي در زمينههاي شيوه مديريت عالي ،روابط بين واحد سازماني،
سيستمهاي سازماني نظير تمرکز ،رسميت و سيستم پاداش خود ايجاد نمايند .بنابراين
ميتوان گفت آشکارترين مزيت عوامل سازماني مؤثر ،افزايش گرايش به
کارآفريني(نوآوري ،ابتکارعمل و مخاطره پذيري) و متعاقب آن بهبود عملکرد
سازمان از ابعاد کيفي ،کمي ،تنوع و محصوالت و فرايندهاي کار جديد است .در
اين راستا بايد اشاره کرد که عوامل سازماني مناسب ،تقويت کننده گرايش به
کارآفريني است و عواملي نظير عدم حمايت مديريت عالي ،تعارض بين واحد
سازماني ،رسميت و تمرکز و نيز عدم وجود سيستم پاداش کارآمد موجب تضعيف
گرايش به کارآفريني در بانکها خواهد شد .بنابراين ،بانکها به منظور تقويت
گرايش به کارآفريني ،ميبايد تدابيري نظير حمايت مديريت عالي از گرايش به
کارآفريني ،برقراري ارتباطات سازنده سازماني ،عدم رسميت و تمرکز ،استقرار
سيستم پاداش کارآمد را در اولويت کاري خود قرار دهند.
ميزان گرايش به کارآفريني در بانکها به واسطه رسميت ،تمرکزگرايي و نيز
عدم استقرار سيستم پاداش مؤثر با موانعي مواجه است و بانکها بايستي سعي کنند تا
ساختارهاي غيررسميو نامتمرکز را جهت افزايش گرايش به کارآفريني به منظور
پاسخگويي سريع و مناسب به نيازهاي مشتريان ،جايگزين ساختارهاي سنتي متمرکز
و رسمينمايند.
از آنجايي که سيستم پاداش نقش مهميرا در خالقيت و نوآوري کارکنان و نيز
تحقق اهداف عملکرد ايفا ميکند و ابزاري مؤثر در شکل گيري گرايش و رفتار
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کارکنان و مديران به سوي کارآفريني محسوب ميشود ،پس بانکها بايستي
برمبناي ميزان تامين رضايت مشتريان و کيفيت خدماترساني به کارکنان خود
پاداش دهند که در صورت تحقق اين امر ،نوآوري و ابتکار عمل و مخاطره پذيري
به منظور ارائه محصوالت و خدمات جديد ،سيستمها و فرايند و شيوههاي نوين
کاري مورد توجه قرار گرفته و تقويت خواهد شد.
مديريت عالي نقش اساسي را در الگوسازي ارزشهاي سازماني ايفا ميکند و
باورها ،درک و نيز تعهد مديريت عالي به تحقق کارآفريني در سازمان نقش مهميرا
در پاسخگويي به تغييرات بازار و نيازها و خواستههاي متغير محيطي برعهده دارد .لذا
مديريت عالي بانکها بايستي مزاياي گرايش به کارآفريني را به زيردستانش از
طريق سخنراني ،انتشارات سازمان ،خط مشيهاي سازماني و بخصوص اقدامات
شخصي تشريح کند .هم چنين مديريت عالي در جهت تقويت گرايش به
کارآفريني ،ميبايستي نقش تسهيل کننده و بسترساز را در بانک از طريق برقراي
ارتباطات سازنده و ترغيب همکاري بين کارکنان ايفا کند.
ارتباطات سازنده بين واحد سازماني موجب تقويت گرايش به کارآفريني در
سازمان شده و به هم وابستگي را در داخل سازمان گسترش ميدهد و کارکنان را
ترغيب ميکند تا با توليد اطالعات و به کارگيري آن سهم بيشتري را در گرايش به
کارآفريني سازماني ايفا نمايند .هم چنين روابط بين واحدي ،تأثير مثبتي بر گرايش
به کارآفريني از طريق افزايش ارتباطات ،هماهنگي و تعامل دارد .بنابراين به بانکها
توصيه ميشود تا با ايجاد فضاي آزاد بحث و گفتگو در مورد مسايل کاري ،تعامل
سازنده ميان کارکنان و مديران ،موجبات افزايش نوآوري و مخاطره پذيري را فراهم
نمايند.
از آنجايي که ساختار ارگانيک بر ابعاد گرايش به کارآفريني (ابتکارعمل،
نوآوري بودن و مخاطره پذيري) تأثير مثبتي را بر جاي ميگذارد لذا به بانکها
توصيه ميشود تا ويژگيهاي ساختار سازماني ارگانيکي نظير انعطافپذيري باال،
عدم تمرکز ،رسميت پايين در بانکها استقرار دهند تا افراد با آزادي عمل،
مشارکت باال ،خالقيت و نوآوري بيشتر و مخاطره پذيري باال جهت به کارگيري
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ايدههاي نو در سازمان مشغول خدمت باشند .در اين راستا شايد نتوان به راحتي در
مورد تغيير ساختار کلي سازمان نظر داد (الاقل در کوتاهمدت) اما از آنجايي که نظام
بوروکراتيک ،ساختار مکانيکي را طلب ميکند و کارآفريني به ساختار ارگانيک
نيازمند است .بنابراين پيشنهاد ميشود که سازمان از هر دو ساختار استفاده نمايد .از
روشهاي ايجاد ساختار دومنظوره ميتوان به تشکيل دواير خالق در سازمان اشاره
کرد.
بانکها بايستي ويژگيهاي ساختار سازماني ارگانيکي نظير انعطاف پذيري باال،
عدم تمرکز ،رسميت پايين در بانک مربوط استقرار دهند تا افراد با آزادي عمل،
مشارکت باال ،خالقيت و نوآوري بيشتر و مخاطره پذيري باال جهت به کارگيري
ايدههاي نو در سازمان مشغول خدمت باشند.
مديران عالي بانکها بايستي شرايط و عوامل سازماني مناسب را در نظام بانکي
مربوطه فراهم نمايند که اين امر ميتواند به عنوان گاميارزنده در افزايش گرايش به
کارآفريني در نظام بانکي کشور محسوب شود.
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