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سنجش و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل
MADM
سید جلیل میرمیران
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سمیه دژیار

چکیده
توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه ميتواند به رشد نوآوري ،ايجاد محيط رقابتي ،توسعه اقتصادي و ايجاد
شغل در يك جامعه کمك کند .سازمانها بايد شرايطي را فراهم کنند که در کل سازمان ،جو و روحيه
کارآفريني حکمفرما شود و افراد بتوانند بهطور فردي و گروهي ،در سازمان به فعاليتهاي کارآفرينانه
بپردازند .در اين پژوهش ،بهبررسي عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني پرداخته شده است و اهميت عوامل
مؤثر با روشهاي تصميمگيري چند معياره ،مشخص شده است .با توجه بهموارد مذکور در اين پژوهش
تالش شده است تا در مطالعات کتابخانهاي و ميداني انجامشده عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني سازماني
تشريح و اهميت هر يك از عوامل مؤثر با روش  AHPو استفاده از نرمافزار اکسپرت چويس مشخص
شود .مطابق نتايج اين تحقيق ،عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني بهترتيب عبارتاند از :رهبري ،منابع
انساني ،نوآوري ،فرهنگ سازماني ،ساختار سازماني ،نوسازي راهبردي ،کسبوکار جديد و ريسكپذيري.
واژگان کلیدی :کارآفريني سازماني ،عوامل سازماني ،گرايش کارآفرينانه.

تاريخ دريافت مقاله ،1393/07/14 :تاريخ پذيرش مقاله1393/10/03 :
 .1عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي.
 .2دانش آموخته کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي.
E-mail: bahardezhyar@yahoo.com
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 .1مقدمه

امروزه کارآفريني براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي و رشد ضروري است و نقشش کشارآفريني
در پايدارسازي و ثبات اقتصادي تاييد شده است .توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه ميتوانشد بشهرششد
نوآوري ،ايجاد محيط رقابتي ،توسعه اقتصادي و ايجاد شغل در يك جامعه کمشك کنشد .در واقشع
کارآفريني تنها بهفعاليتهاي مخاطرهآميز مستقل منحصر نميشود؛ بلکه شامل سازمان کارآفرين
و مجموعههاي سازماني نيز ميشود (دهقان و همکاران.)1391 ،
سازمانهاي مختلف مشتاقانه در حال ترويج فعاليتهاي کارآفرينانه در ميشان کارکنشان خشود
هستند .کارآفريني ،مفهومي مهم و پيچيده است که شامل طيف وسيعي از فعاليتها ،شاخصها و
موضوعات متعدد است و تحت تاثير عوامل مختلفي قرار ميگيرند؛ بنابراين سنجش و رتبهبنشدي
اين عوامل ضروري است (احمد پور دارياني)1383 ،؛ لذا در اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر
کارآفريني سازماني پرداخته ميشود و اهميت عوامل مؤثر با روشهاي تصميمگيري چنشدمعيشاره
مشخص ميشود.
آيا اهميت و ارزش متغيرهاي موثر بر کارآفريني سازماني يکسان است؟در صورتيکشه پاسشخ
منفي است ،الويت و رتبهبندي هر يك از اين متغيرهشا در چشه جايگشاهي قشرار گرفتشه اسشت؟ و
اهميت پژوهش از اين جهت است کشه کشارآفريني سشازماني راهبشردي بشراي توسشعه اقتصشادي
محسوب ميشود و سازمانها اين راهبرد را در پاسخ به سه نيازي که بر آنها تحميل شده اسشت
بهکار ميگيرند که عبارتاند از:افزايش سريع رقباي جديد ،حس بياعتمادي به روشهشاي توليشد
سنتي.
خروج بهترين نيروهاي کار از سازمان و اقدام آنها براي کارآفريني مستقل و اهداف تحقيشق
عبارتاند از :هدف عام که تعيين تاثير عوامل سازماني و گرايش کارآفرينانه بر کارآفريني سازماني
است و اهداف خاص تحقيق)1 :تعيين وزن عوامل موثر بشر کشارآفريني سشازماني؛  )2رتبشهبنشدي
عوامل موثر بر کارآفريني سازماني.
 .2پیشینه تحقیق
1

مارتين روجاس و همکاران ( ،)2013در مطالعهاي با عنوان «تأثير حمايتهاي تکنولوژيکي،
مهارت و شايستگي و يادگيري سازماني روي کارآفريني سازماني در شرکتهاي تکنولوژي محور
اروپايي» بهبررسي تأثير متغيرهاي مختلف تکنولوژيکي (حمايت مديريت ارشد از فنآوري،
مهارتهاي فنآوري و شايستگي متمايز فنآوري) و يادگيري سازماني بر کارآفريني سازماني و
در نتيجه بررسيوتحليل تأثير کارآفريني در شرکتهاي بزرگ بر عملکرد سازماني در زمينه
1. Martín-Rojasa
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فنآوري شرکت ميپردازد .مانترو سانچز و همکاران در مطالعهاي با عنوان «مديريت منابع
انساني و کارآفريني سازماني به بررسي تأثير مديريت منابع انساني بر کارآفريني سازماني در
شرکتهاي کوچك و متوسط آمريکا ،چين و اسپانيا» ميپردازد.
بهاردواج 1و همکاران در مطالعهاي با عنوان «پيشرانها و توانمندسازهاي کارآفريني شرکتي:
مطالعه موردي شرکتهاي توليد نرمافزار هندي» بهبررسي تأثير تيم مديريت ،چشمانداز
طراحيشده و ساختار رقابتي بر کارآفريني سازماني در شرکتهاي هندي ميپردازد.
الواني و همکاران در مطالعهاي با عنوان «شناسايي و اولويتبندي عوامل سازماني مؤثر بر
اجرايي کردن ابعاد کارآفريني سازماني» توجه بسياري از محققان را به خود جلب کردهاند و با
توجه بهنقش قابل توجه عوامل سازماني در اين زمينه ،هدف اين تحقيق شناسايي و اولويتبندي
عوامل سازماني مؤثر بر اجرايي کردن ابعاد کارآفريني سازماني در شرکتهاي کارآفرين در صنايع
غذايي است.
طبرسا و همکاران ( ،)1390در مطالعهاي با عنوان «بررسي وضعيت کارآفريني سازماني در
نهاد کتابخانههاي عمومي کشور» بهبررسي سنجش کارآفريني سازماني در نهاد کتابخانههاي
عمومي کشور ميپردازد.
عربيون و همکاران در مطالعهاي با عنوان «تأثير ساختار سازماني بر گرايش کارآفرينانه افراد
سازمان ،مورد مطالعه :کتابخانههاي دانشگاه تهران» بررسي تأثير ساختار سازماني بر گرايش
کارآفرينانه افراد سازمان در کتابخانههاي مربوط بهپرديسهاي دانشگاه تهران که در شهر تهران
مستقر هستند ،ميپردازند.
ايمانيپور و همکاران در مطالعهاي بهبررسي رابطه گرايش بهکارآفريني شرکتي و عملکرد و
همبستگي ميان گرايش بهکارآفريني شرکتي نمايندگيهاي فروش حقوقي شرکت سهامي بيمه
ايران در شهر تهران و عملکرد آنها پرداختهاند.
 .3روششناسی تحقیق

اين تحقيق از لحاظ نوع تحقيق از تحقيقات کاربردي و از نظر نحوه جمعآوري دادهها از نوع
پيمايشي است .براي گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .درواقع در اين تحقيق
تالش بر اين است تا عوامل مؤثر برکارآفريني سازماني شناسايي و رتبهبندي شوند .براي انجام
اين هدف ،نيارمند شناسايي عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني است.
ش متغير وابسته :کارآفريني سازماني
ش متغير مستقل :عوامل مؤثر بر کارافريني سازماني (عوامل سازماني و گرايش کارآفرينانه)
1. Bhardwaj
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روش گردآوری دادهها و اطالعات :اين تحقيق سعي بر اين است تا عوامل مؤثر بر کارآفريني
سازماني شناسايي و رتبهبندي شوند .روش استفادهشده براي جمعآوري اطالعات در اين بخش،
پرسشنامه بوده است .الزم به ذکر است که مقياس اندازهگيري پرسشنامه مذکور مقياس زوجي 9
تايي ساعتي است.
جامعه و نمونه آماری :جامعه آماري تحقيق موسس و مديران ارشد شرکتهاي هستند که در
جشنواره کارآفرينان برتر به عنوان کارآفرين برتر معرفي شدهاند .قلمرو مکاني اين مطالعه
شرکتهاي که در جشنواره کارآفرينان برتر به عنوان کارآفرين برتر در سال  1390تا  1393در
استان تهران و البرز ميباشد؛ بنابراين با توجه به مشخص بودن تعداد جامعه آماري از فرمول
کوکران ( )1براي بهدست آوردن حجم نمونه استفاده شده است:
α
2
α
e2 (N−1)+σ2 Z2
2

N σ2 Z2

رابطه ()1

=n

 :nحداقل حجم نمونه
 :Nتعداد جامعه آماري
α

 :Z 2 2ميزان برآورد با در نظر گرفتن ضريب اطمينان  %95اين مقدار برابر  1/96است.
 :eدرصد خطاي مجاز (دقت برآورد) که  0/05در نظر گرفته ميشود.
 :σ2واريانس جامعه که چون از قبل يك شاخص بهعنوان پارامتر واريانس جامعه مورد مطالعه وجود
نداشت؛ بنابراين ميانگين و واريانس جامعه از پيش تعيين نشده بود.
 .4روش و ابزار بررسی و تحیل دادهها

روشهاي تصميمگيري چند شاخصه متعددند و هر يك ويژگيها و شرايط کاربرد خاص خود
را دارند ،شرايط بهکارگيري آنها نيز متفاوت است .در اين ميان يکي از روشهاي مهم و
کاربردي ،فرآيند تحليل سلسله مراتبي )AHP( 1است (اصغرپور )1383 ،که در اين تحقيق براي
رتبهبندي و اولويتبندي عوامل و مؤلفههاي مؤثر بر کارآفريني از آنها استفاده ميشود .براي
تعيين وزن ابتدا بايد مقايسههاي دوتايي بين عوامل اصلي و فرعي صورت بگيرد .براي جمعآوري
دادههاي الزم براي اين مرحله پرسشنامه تحقيق طراحي شد که در آن از مقياس اندازهگيري 9
تايي ساعتي به شرح جدول  1استفاده شده است.

1. Analytical Hierarchy Process
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جدول  :1مقیاس نه کمیتی پروفسور ساعتی برای مقایسه دو دویی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی
درجه اهمیت

تعریف

توضیح

1
3
5
7
9
8و6و4و2

اهميت مساوي
اهميت اندکي بيشتر
اهميت بيشتر
اهميت خيلي بيشتر
اهميت مطلق
مقادير بينابين

در تحقيق هدف ،دو معيار اهميت مساوي دارند.
تجربه نشان ميدهد که براي تحقيق هدف ،اهميت  iکمي بيشتر از  jاست.
تجربه و تامل نشان ميدهد که اهميت  iآشکارا بيشتر از  jاست.
در عمل ثابت شد که اهميت  iخيلي بيشتر از  jاست.
اهميت خيلي بيشتر  iنسبت به  jبهطور قطعي به اثبات رسيده است.
هنگاميکه حالت ميانهاي وجود دارد.

ساختار درختي تهيه شده از عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني در نرمافزار اکسپرت چويس
بهشرح شکل  1است.

شکل  :1ساختار سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی (ماخذ :يافتههاي پژوهش)

در اين تحقيق از نظرات  38نفر که پرسشنامه را بهطور کامل تکميل کردند استفاده شد؛ در
نتيجه يك مدل تصميمگيري گروهي ارائه شده است؛ بنابراين براساس مدل  ،AHPبهمنظور
تعيين ماتريس تصميمگيري نهايي براي مقايسه زوجي عوامل اصلي و فرعي ميانگين هندسي
نظرات پاسخدهندگان را محاسبه کردهاند و در ماتريس نهايي قرار دادهاند و در نهايت درايههاي
ماتريسهاي نهايي را در نرمافزار اکسپرت چويس وارد ميکنند .جدول  2ميانگين هندسي
پاسخها را با توجه بهطيف آن نشان ميدهد.
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جدول  :2میانگین هندسی پاسخها
شماره سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

میانگین هندسی پاسخها
2
3
2
2
2
3
1
3
2
2
2
2
2
(ماخذ :يافتههاي تحقيق)

طیف پاسخ
قرمز
قرمز
قرمز
قرمز
آبي
آبي
يکسان
آبي
آبي
آبي
قرمز
قرمز
قرمز

محاسبه وزن عوامل فرعی گرایش کارآفرینانه :براي تعيين وزن عوامل فرعي عامل اصلي
گرايش کارآفرينانه ،اعداد نهايي مربوط به مقايسههاي زوجي ماتريس وزندهي در ماتريس
عوامل گرايش کارآفرينانه (سوال  2تا  7پرسشنامه) در نرمافزار وارد و محاسبههاي مربوطه انجام
ميشود.

شکل  :2ماتریس نهایی وزندهی عوامل فرعی گرایش کارآفرینانه
(ماخذ :يافتههاي تحقيق)

شکل  2نشاندهنده اهميت نسبي عوامل فرعي گرايش کارآفرينانه از ديدگاه خبرگان است.
همانطور که مشاهده ميشود شاخص ناسازگاري محاسبهشده براي ماتريس مقايسههاي زوجي
برابر با  0/02است .با توجه بهاينکه شاخص ناسازگاري ،کمتر از  0/1است ،قابل قبول است و
نشان ميدهد پاسخدهندگان قضاوت مناسبي در مقايسههاي زوجي داشتهاند.

سنجش و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی با ...
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شکل  :3وزن عوامل فرعی گرایش گارآفرینانه
(ماخذ :يافتههاي تحقيق)

بر اساس شکل  ،3مهمترين عامل فرعي براي گرايش کارآفرينانه ،نوآوري ( )0/460و پس از
آن بهترتيب نوسازي استراتژيك ( ،)0/220کسبوکارجديد ( )0/201و ريسكپذيري ()0/119
قرار دارند.

شکل  :4ماتریس نهایی وزندهی عوامل فرعی عوامل سازمانی
(ماخذ :يافتههاي تحقيق)

شکل  4نشاندهنده اهميت نسبي عوامل فرعي عوامل سازماني از ديدگاه خبرگان است.
شاخص ناسازگاري محاسبهشده براي ماتريس مقايسههاي زوجي برابر با  0/03است .با توجه به
اينکه شاخص ناسازگاري ،کمتر از  0/1است ،قابل قبول است و نشان ميدهد پاسخدهندگان
قضاوت مناسبي در مقايسههاي زوجي داشتهاند.
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شکل  :5وزن عوامل فرعی عوامل سازمانی
(ماخذ :يافتههاي تحقيق)

بر اساس شکل  ،5مهمترين عامل فرعي براي عوامل سازماني ،رهبري ( )0/418و پس از آن
بهترتيب منابع انساني ( ،)0/271فرهنگ سازماني ( )0/191و ساختار سازماني ( )0/120قرار
دارند .در اين مرحله پس از آنکه عناصر هر سطح نسبت بهعنصر مربوط خود در سطح باالتر
بهصورت زوجي مقايسه و وزن نسبي آنها محاسبه شد ،با تلفيق (ضرب) وزنهاي نسبي عوامل
فرعي با وزن عوامل اصلي خود ،وزن نهايي هر عامل فرعي مشخص ميشود که آن را وزن
نهايي مينامند .در اين صورت است که ميتوان اولويت هر عامل فرعي را با توجه بهوزن نهايي
مشخص کرد .وزن نهايي عوامل مؤثر در نرمافزار اکسپرت چويس از فرمان عمل سنتز 1انجام
ميشود .با انجام اين عمل نتيجه زير (شکل  )6حاصل شد.

شکل  :6وزن نهایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی
(ماخذ :يافتههاي تحقيق)

1. Synthesis
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بر اساس شکل  ،6نرخ ناسازگاري براي کل مدل  0/02است که نشاندهنده قضاوت مناسب
در کل مدل توسط خبرگان موضوع است .الزم بهذکر است که مطابق نتايح تلفيق اوزان عوامل
مؤثر بر کارآفريني سازماني ،اولويت عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني عبارت است از رهبري
( ،)0/279منابع انساني ( ،)0/180نوآوري ( ،)0/153فرهنگ سازماني ( ،)0/127ساختار سازماني
( ،)0/080نوسازي استراتژيك ( ،)0/073کسبوکار جديد ()0/067و ريسكپذيري (.)0/041
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

امروزه کارآفريني براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي و رشد ضروري است و نقش کارآفريني
در پايدارسازي و ثبات اقتصادي تأييد شده است .بههمين دليل ،سازمانهاي مختلف مشتاقانه در
حال ترويج فعاليتهاي کارآفرينانه در ميان کارکنان خود هستند .کارآفريني ،مفهومي مهم و
پيچيده است که شامل طيف وسيعي از فعاليتها ،شاخصها و موضوعهاي متعدد است و تحت
تأثير عوامل مختلفي قرار ميگيرند؛ بنابراين سنجش و رتبهبندي اين عوامل ضروري است؛ لذا در
اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني پرداخته شد و اهميت عوامل مؤثر با
روشهاي تصميمگيري چند معياره مشخص شد.
سوال اول تحقيق :وزن عوامل مؤثر بر کارافريني سازماني چگونه است؟
در اين تحقيق براي بررسي اهميت عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني از نظر خبرگان
موضوع ،از رويکرد  AHPاستفاده شد .با توجه به بررسيوتحليل دادههاي حاصل از پرسشگري
با روش  AHPتوسط نرمافزار اکسپرت چويس ،وزن نهايي و نسبي عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر
کارآفريني سازماني بهشرح جدول  3است:
جدول  :3وزن عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی
عوامل اصلی

وزن

مؤثر
عوامل سازماني

0/667

گرايش کارآفرينانه

0/333

عوامل فرعی

وزن نسبی

عوامل فرعی
مؤثر
0/418
رهبري
0/271
منابع انساني
0/191
فرهنگ سازماني
0/120
ساختار سازماني
0/460
نوآوري
0/220
نوسازي استراتژيك
0/201
کسبوکار جديد
0/119
ريسكپذيري
(ماخذ :يافتههاي تحقيق)

وزن نهایی
عوامل فرعی
0/279
0/180
0/127
0/080
0/153
0/073
0/067
0/041

18

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 24زمستان 1393

سوال دوم تحقيق :کدام عوامل در گسترش کارآفريني سازماني داراي اهميت بيشتري هستند؟
با توجه به وزن نهايي بهدستآمده جهت عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني ،مهمترين عامل
تأثيرگذار بر توسعه کارآفريني سازماني بهترتيب عبارتاند از :رهبري ( ،)0/279منابع انساني
( ،)0/180نوآوري ( ،)0/153فرهنگ سازماني ( ،)0/127ساختار سازماني ( ،)0/080نوسازي
استراتژيك ( ،)0/073کسبوکار جديد ( )0/067و ريسكپذيري (.)0/041
پیشنهادها و ارائه راهکارهای کاربردی :با توجه بهنتايج ،پيشنهادهاي زير به مديران و
تصميمگيران شرکتها به منظور توسعه کارآفريني سازماني ارائه ميشود:
ش بر اساس دستاوردهاي تحقيق ،عامل رهبري مهمترين عامل مؤثر بر کارآفريني سازماني است؛
بنابراين به مديران و رهبران شرکتها پيشنهاد ميشود در راستاي بهبود عامل رهبري و در
نتيجه توسعه کارآفريني سازماني در شرکت ،حمايت خود را از ابراز عقايد و پيشنهادي نوين
کارکنان بهطور آشکار اعالن کنند و از افراد خالق و نوآور در سازمان حمايت کافي داشته باشند و
بهآنها منابع الزم را تخصيص دهند.
ش دومين عامل مؤثر بر کارآفريني سازماني ،منابع انساني و وجود نيروي شايسته ،ماهر و يادگيرنده
در سازمان است.
ش نوآوري به عنوان يکي از مؤثرترين عامل (عامل سوم) بر کارآفريني سازماني شناسايي شده
است .براي بهبود نوآوري در سازمانها ،برقراري نظام پيشنهادها در شرکتها ،طراحي سيستمي
بهمنظور پرداخت پاداشهاي مالي و غيرمالي براي کارکنان خالق و نوآور ،ايجاد و توسعه واحد
 ،R&Dايجاد شرايط براي انجام تحقيق و توسعه در واحدهاي صنفي ،حمايت آشکار و صريح
مديريت شرکت از پروژههاي تحقيقاتي پيشنهاد ميشود.
ش بر اساس نتايج تحقيق ،فرهنگ سازماني از عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني سازماني است؛
بنابراين در اين خصوص به مديران شرکتها پيشنهاد ميشود در زمان نياز بهتغييرات در شرکاء
بايد گروههاي موافق و تأثيرگذار در شرکت را شناسايي کنند و با جلب نظر آنها براي تغيير
بهايجاد همدلي و توافق عمومي بيشتري براي تغيير در سازمان دست بيابند.
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