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چکیده
این مقاله با هدف بررسی ابعاد و مؤلفههای حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در
بانک کشاورزی انجام شده است که از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است .جامعه آماری
تحقیق استادان دانشگاه ،مدیران و کارشناسان خبره بانکی با تجربه کافی در بانک کشاورزی بود.
نمونهگیری به روش گلوله برفی انجام شد .این بخش پس از مصاحبه با  02نفر از خبرگان به اشباع نظری
رسید .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه باز و مصاحبه میباشد .تحلیل دادههای کیفی حاصل از
مصاحبهها با استفاده از کدگذاری با رویکرد باز و محوری و با نرم افزار  MAXQDA 2018انجام شد.
نتایج تحلیلها نشان داد حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی شامل سه متغیر ساختاری،
محیطی و رفتاری بعنوان ابعاد پژوهش هستند .بعد رفتاری شامل دو مولفهی ویژگیهای شخصی و
مهارتهای بین فردی ،بعد محیطی شامل چهار مولفهی کارکنان ،هیئت مدیره ،سهامداران و مشتریان و
بعد ساختاری شامل پنج مولفه فرهنگسازی سازمانی ،شفافیت ،مشارکت و کارتیمی ،ارزشهایسازمانی
و هنجارسازمانی بود .در مجموع برای این مولفهها تعداد 20شاخص شناسایی شد .از بین شاخصها
بترتیب نوآوری ،آموزش ،شفافیت در فرآیندهای سازمانی ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی دارای بیشترین
فراوانی و دقت در انجام کار ،انگیزش ،تجربه ،پایگاه داده مشتریان ،سودآوری برای سهامداران ،اعتماد
ذینفعان و سهامداران و چابکسازی سازمان دارای کمترین فراوانی بودند .در نهایت مدل تحقیق با 3
بعد11،مولفه و  20شاخص طراحی شد.
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مقدمه
بحث حاکمیت شرکتی از دهه1992در انگلستان ،آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکالت ناشی از عدم
اثربخشی هیئت مدیره در عملکرد شرکتهای بزرگ مطرح و به سرعت به سایر بخشها و سیستم
بانکداری تسری یافت .در سالهای اخیر نیز مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان جنبه اصلی و پویای تجارت
تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش بوده و پیشرفتهای
متعددی در خصوص نحوه عمل حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است .طبق
پژوهشهای تجربی انجام شده اجرا ی اصول صحیح این نظام در سطح شرکت باعث بهبود عملکرد مالی
و افزایش ارزش شرکت میگردد(اسلوان .1)0221،حاکمیت شرکتی سیستم هدایت و کنترل شرکتها
میباشد(کادبری .0)1990،امروزه حاکمیت شرکتی و راهبری موفق سازمانها یکی از اجزای حیاتی
کسب و کارهای موفق و مشخصه اصلی اقتصاد بازار کارآ میباشد که بطور گسترده از طرف عموم مردم
به کار برده میشود(رهنمای رودپشتی و اصالنی .)23-33 :1331،لذا با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی
در سازمانها و نقشهای اثرگذار بازیگران اصلی ،در مطالعات زیادی ابعاد مختلف این کارکردها مورد
بررسی قرار گرفته است :سهامداراننهادی(اولی و همکاران )31-02 :1393،هیاتمدیره(علوی و
سیاهرودی91-113 :1392،؛ جیراپرن و همکاران )19-1 :0213،3دولت(خدادادی و همکاران:1391،
 )11-93هیاترئیسه(تای )313-320 :0210،2سهامداران داخلی(ماریا.)1312-1192 :0212،3
واژه کارآفرینی سازمانی توسط پینکات)1992(0وارد ادبیات کارآفرینی شده است و معتقد است
چنانچه فردی در سازمانهای بزرگ سنتی مانند یک کارآفرین مستقل فعالیت نماید و کار او موجب
ایجاد واحدی جدید در سازمان با خلق و ارائه محصوالت و فرآیندهای جدیدی باشد که سازمان با منابع
جدید ضمن دسترسی به بازارهای تازه و افزایش سهم از بازار به رشد و سودآوری برسد به آن کارآفرینی
سازمانی میگویند(پینکات .)1992،کارآفرینی سازمانی رویکرد نوآورانه در سطح سازمان تلقی میشود.
هر چه رویکرد نوآورانه در سطح سازمان بیشتر شود به همان اندازه تغییرات سازمانی نیاز خواهد داشت.
چرا که کارآفرینی سازمانی نیز برای توسعه کسب و کار ،افزایش درآمد و سود آوری ،پیشگامی در تولید
و توسعه محصوالت ،خدمات و فرآیندهای جدید بشمار میآید(کوراتکو و همکاران .)1999 ،1لذا بدیهی
است سازمانهای مالی همچون بانکها همواره عالوه بر راهبری اثربخش بنگاه ،نیازمند فرآیندهای نوآورانه
در سطح سازمان میباشند(میرفخرالدینی و همکاران .)20-12 :1391 ،کارآفرینی سازمانی پدیدهای
سازمانی ،اجتماعی و فرهنگی است که به ساختار سازمانی ،محیط سازمانی ،رفتار سازمانی و ویژگیهای
فردی در سازمان وابستگی دارد(هورنسبی و همکاران .)033-013 :0220 ،3امروزه سازمانها با سیستم
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حاکمیت شرکتی به ضرورت کارآفرینی سازمانی در رفع موانع پیش روی مسیر حرکتی خود پی بردهاند.
چرا که فرآیندهای کارآفرینی به علت ارزشآفرینی ،اشتغالزایی و سودآوری نقش مهم و بنیادی درفرآیند
رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید(گلستان هاشمی  .)1330،حاکمیت شرکتی نظامی است که شرکتها
با آن ،هدایت و کنترل میشوند(حساس یگانه و باغومیان .)03-02 :1333 ،لذا تالش امروز سازمانها مهیا
کردن و ایجاد یک محیط کارآفرینانه و خلق فرصتهای الزم برای ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی
سازمانی میباشد و در این میان سیستم جدید حاکمیت شرکتی بمفهوم هدایت و راهبری سازمان با
محوریت کارآفرینی سازمانی میتواند در روند رشد و تقویت عملکرد سازمانی اثربخش باشند .با توجه به
انواع مدلهای موجود در حوزههای حاکمیت شرکتی و کارآفرینی سازمانی ،هدف این پژوهش بررسی و
تعیین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک
کشاورزی میباشد .لذا دلیل اصلی انجام این پژوهش پوشش خالءهای کارآفرینیسازمانی و جدید بودن
مبحث حاکمیت شرکتی در سازمانهای مالی دولتی و لزوم استقرار یک سیستم دارای توانمندیهای
الزم بنگاههای مالی و اعتباری برای بروز خالقیت ،نوآوری و ارتقاء عملکرد(سودآوری) میباشد که از
ضرورتهای رقابت و موفقیت در محیط بانکداری امروز میباشد .لذا از دیدگاه نظری انجام این تحقیق
میتواند در خصوص ارائه الگوی جدید حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی برای بانک
کشاورزی اثرگذار باشد .از دیدگاه عملی نیز نتایج و الگوی نهایی ارائه شده در این پژوهش در تدوین
استراتژیها و سیاستگذاریهای مربوط به استقرار حاکمیت شرکتی متناسب با چارچوبهای نظام بانکی
در بانکهای دولتی ایران با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی به تصمیمگیران نظام بانکی ایران کمک
مینماید .با توجه به این توضیحات ضمن طرح مساله در این باب ،در ادامه با تعریف واژگان و مروری بر
مبانی نظری موجود ،مدل مفهومی تحقیق ارائه میشود .لذا این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش اصلی
است که :ابعاد و مولفههای حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی ایران
چگونه میتواند باشد؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
حاکمیت شرکتی :حاکمیت شرکتی قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرآیندها ،فرهنگها و سیستمهایی
است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان
میشود(حساس یگانه و باغومیان .)02-03 :1333،حاکمیت شرکتی بعنوان سیستم و ابزاری برای اصول
کسب و کار ،ماموریت ،چشم انداز ،تعهد و ارزشهایی تعریف میشود که یک شرکت برای دستیابی
موفقیتآمیز به اهداف خود از آنها استفاده مینماید(یوئن .9)0212،هر کشوری بر اساس عواملی همچون
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چارچوبهای قانونی ،ساختار شرکتی و مالی رویههای خاص خود را دارند و عموما از دو سیستم درونی
یا بیرونی و یا ترکیبی از این دو حالت استفاده مینمایند(مارلین .12)0223،با توجه به محیط اقتصادی
کشورها حاکمیت شرکتی دارای سه مدل انگلوساکسونی ،آلمانی و ژاپنی است که بازیگران کلیدی در
محیط حاکمیت ،الگوی مالکیت سهام در کشور معین ،ترکیب هیات مدیره و ملزومات افشاء از اصلیترین
مولفههای مدلهای حاکمیت شرکتی است و مهمترین شاخص حاکمیت شرکتی تفکیک رییس هیات
مدیره از مدیرعامل میباشد(فرزین وش و همکاران .)001-312 :1390،
کارآفرینی سازمانی :کارآفرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازمانی است که
قبالً تاسیس شده است .به این معنی که سازمانها میتوانند نوآوریهای مفید را با تشویق افراد برای فکر
کردن توسعه دهند و به آنها برای تعقیب برنامهها آزادی عمل و انعطافپذیری بدهند بدون این که آنان
را در گیرودار سلسله مراتب بوروکراتیک قرار دهند(استونر .11)1993 ،لذا پیشرفت سریع دانش و فناوری،
حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سازمانی سبب گردید
تا گرایش به کارآفرینی سازمانی در استراتژی سازمانها بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد(هادیزاده
مقدم و رحیمی فیلآبادی .)1332،با بررسی بیشتر ادبیات کارآفرینی در مدلهای متنوع موجود برای
تحقق کارآفرینی سازمانی مشاهده میشود عمال ساختارسازمانی ،رفتارسازمانی و ویژگیهای شخصی از
مهمترین ابعاد کارآفرینی سازمانی میباشند .در همین راستا ضعف فرهنگ سازمانی ،بیانگیزهگی سرمایه
انسانی ،مشکالت پایگاه داده ای ،حاکم بودن رویههای نادرست ،رسمیت و پیچیدگی ،ساختارهای
ناکارآمد ،مشکالت اساسنامهای ،دخالتهای خارج از نظام بانکی ،نارضایتی سهامداران و مشتریان،
زیاندهی و عدم خالقیت و نوآوری از مهمترین دغدغهها و موانع موجود در موفقیت و کارآمدی بنگاههای
مالی و اعتباری دولتی میباشند که درصورت ایجاد شرایط جدید با عبور از موانع موجود ،زمینههای
راهبری صحیح سازمان ،مدیریت مشارکتی ،توانمندسازی سرمایه انسانی ،خالقیت و نوآوری و کارآفرین
بودن سازمان میسر خواهد بود.
از طرفی با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهشهای متنوعی نیز در خصوص حاکمیت شرکتی و
کارآفرینی سازمانی در سازمانها و خصوصا بانکها و موسسات مالی و پولی توسط پژوهشگران یا
شرکتهای مشاوره مالی داخلی و خارجی انجام شده است که در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره
میشود:
پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ساختار و کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه :بانکهای خصوصی
سطح شهر تهران) انجام شد .یافته های پژوهش نشان میدهد که بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی
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رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز سازمانی با ابعاد کارآفرینی سازمانی ،شامل نوآوری ،خطرپذیری و پیشگامی
رابطه معناداری وجود دارد(یدالهی فارسی و همکاران.)33-32 :1333 ،
پژوهشی با عنوان سنجش و رتبهبندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM
انجام شد .یافتهها نشانگر آنست که رهبری ،منابع انسانی ،نوآوری ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی،
نوسازی راهبردی ،کسب و کار جدید و ریسک پذیری از عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی می-
باشند(میرمیران و دژیار.) 9-02 :1393،
پژوهشی با عنوان بررسی نقش مدیریت راهبردی در کارآفرینی سازمانی انجام شد .یافتهها حاکی از
آنست که وجود رابطه معنادار بین ابعاد مدیریت راهبردی و کارآفرینی سازمانی تأیید میشود .بین
مدیریت راهبردی و کارآفرینی سازمانی رابطه منفی و معکوس وجود دارد .بررسی مستمر محیط به منظور
آگاهی یافتن از رویدادها و روندهای محیطی ،شرکت دادن کارکنان در تدوین برنامه راهبردی ،انعطاف
پذیری در برنامه ریزی ،در نظر گرفتن افق زمانی کوتاه در برنامهریزی و استفاده از شیوههای کنترل
راهبردی ،باعث تقویت کارآفرینی سازمانی میشود(طالقانی و طالقانی نژاد.)011-093 :1393 ،
پژوهشی با عنوان بررسی عوامل ساختاری موثر بر توسعه رفتار کارآفرینانه(مورد مطالعه :کارکنان
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی) انجام شد .نتایج بیانگر آن بود که عوامل
ساختاری(سیستم تحقیق و توسعه ،فرآیندها و روشهای کار و سیستم اطالعاتی) در این سازمان با ارتقای
کارآفرینی سازمانی ارتباط معناداری دارند(طالعی قره قشالقی.)01-09 :1390 ،
پژوهشی با عنوان بررسی اثرات و کارکردهای حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی در موسسات
مالی و بانکها انجام شد .نتایج نشان دادند بقا و دوام بخش مالی به کیفیت روش حاکمیت شرکتی )CG
) آن وابسته میباشد .بررسیها نشان میدهد که حاکمیت شرکتی موجب تشویق سرمایهگذاری و توسعه
پایدار ،تقویت بهرهوری و نوآوری ،بهبود کارایی و کاهش هزینهها و بعالوه در رابطه با شرکتها و
سهامداران برخی مزایای آن شامل افزایش عملکرد شرکت ،کاهش هزینه سرمایهای ،حمایت از حقوق و
کاهش ریسک سرمایهگذاران و  ...میباشد(پیرایش و صالحی.)31-20 :1391 ،
پژوهشی با عنوان سیستم حاکمیت شرکتی و جهتگیری کارآفرینی در بخش بانکی :شواهد از یک
کشور در حال توسعه انجام شد .نتایج نشان داده است حاکمیت شرکتی با نوآوری و کارآیی ارتباط مثبت
و معناداری دارد .ریسکپذیری با اثربخشی ،دانش و تعهد ارتباط مثبت و معقول دارد .اما با دخالتها و
درگیری هیئت مدیره رابطه منفی دارد .بر اساس نتایج و یافتهها ،توصیه شده است که هیئت مدیره باید
کنترل و نظارت متوسط داشته باشد؛ مکانیزم حاکمیت سازمانی موجود باید با ترویج فرهنگ تجاری
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انعطافپذیر برای ریسکپذیری منطقی به منظور ارتقاء نوآوری ،باید بازطراحی شود(اولوری و همکاران
.10)09-23 :0223،
پژوهشی با عنوان کارآفرینی سازمانی و تاثیر آن در عملکرد(سازمانهای دولتی مشهد) انجام شد.
آنها بیان کردند سازمانها برای انجام مأموریتها و اهداف خود ،باید ابتکاری ،فعاالنه و در جهت توسعه
کارآفرینی سازمانی باشند .کارآفرینی سازمانی با ارتقای فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینی بهبود
مییابد .نتایج اصلی نشان میدهد که جهتگیری کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی در کشور وجود ندارد.
در این سازمانها هیچ کارآفرینی سازمانی وجود ندارد(یزدی و همکاران.)33-13 :0212 ،
پژوهشی با عنوان ارائه مدل کارآفرینی شرکتی با رویکرد حاکمیت شرکتی انجام شد .نتایج پژوهش
نشان میدهد امکان اعمال مناسب و اجرای مدل کارآفرینی شرکتی نیازمند زمینهها و زیرساختهای
الزم در سازمان مورد نظر است .از طرف دیگر ،سطوح ورودی ،خروجی و ترکیب به عنوان عمل استراتژی
تعریف شده است که باعث تقویت حاکمیت شرکتی میشود(ضیاء.)330-320 :0213 ،
پژوهشی با عنوان بررسی رابطه حاکمیت شرکتی ،ساختار مالکیت و عملکرد بانکی در کشور اردن
انجام شد .نتایج نشان داد تمرکز مالکیت یک رابطه مثبت بر عملکرد نظام بانکی(سود آوری) دارد .در
حالیکه مالکیت خارجی بطور خاص بر عملکرد بانکی(بهرهوری عملیاتی) تاثیر دارد .دیگر یافتهها این
است که باافزایش اندازه هیاتمدیره عملکردبانک افزایشمییابدکه نشان میدهداستانداردهای حاکمیت
شرکتی خوب هر بانک برای سرمایهگذاران و سایر سهامداران مهم است(امرانه.)020-190 :0212 ،
پژوهشی با عنوان کارآفرینی سازمانی در بستر اسپانیا انجام شد .نتایج حاصل نشان دادند که دو سطح
عوامل فردی و محیطی میتواند بر کارآفرینی شرکتها اثر بگذارد .ترس از شکست و آموزش تاثیر مستقیم
بر کارآفرینی سازمانی دارد(اندرو و همکاران.)220-332 :0210 ،
پژوهشی با عنوان یک مدل کارآفرینی استراتژیک بر اساس مدیریت شرکت در شرکتهای تولیدی
ایران انجام شد .یافته ها نشان داد حضور مدیران در هیئت مدیره ،میزان مالکیت توسط اعضای هیئت
مدیره و نیز جبران هیئت مدیره بر اساس عملکرد بلند شرکت تاثیر مثبتی بر شدت کارآفرینی استراتژیک
دارد .عالوه بر این ،سه متغیر تعدیلکنندهای از قبیل سن شرکت ،اندازه شرکت و عملکرد گذشته شرکت
تاثیر زیادی در رابطه بین اداره شرکتها و کارآفرینی استراتژیک دارند(عاشقی اسکوئی و همکاران:0213 ،
.)30-03
روش شناسی تحقیق
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پژوهش حاضر از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی میباشد .جامعه آماری مورد مطالعه
در بخش کیفی شامل؛ استادان دانشگاهی ،مدیران و کارشناسان خبره بانکی با تجربیات کافی در حوزههای
کاری مختلف بانک کشاورزی میباشند که تعداد  20نفر از این جامعه آماری برای نمونه تحقیق انتخاب
شدند .نمونهگیری در این پژوهش با روش گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
این نمونهگیری تا جایی انجام شد که مولفهها و شاخصهای جدیدی ارائه نشد و از نمونه  11ام به بعد
دادههای جدیدی بدست نیامد که برای اطمینان بیشتر تا نفر02ام نمونهگیری ادامه یافت .گردآوری
اطالعات کیفی از طریق پرسشنامه باز و مصاحبههای عمیق در دو بخش انجام یافته است .بخش اول،
شامل مجموعهای از سواالت جمعیت شناختی در زمینه سن ،جنسیت ،سوابق تحصیلی و شغلی
پاسخگویان بود و بخش دوم شامل سواالت مصاحبه بوده است .از اینرو در پژوهش حاضر ،به فراخور
شرایط تالش میشود معیارهای مطرح شده توسط کرسول( )0221برای نیل به اعتبار یا روایی پژوهش
کیفی تا حد ممکن به بهترین حالت مورد استفاده قرار گیرد .تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها با
استفاده از کدگذاری با رویکرد باز و محوری و با نرم افزار  MAXQDA 2018انجام شده است .در
کدگذاری باز نخست بر روی واحدهای معنادار داده با استفاده از یک نام مفهومی برچسب زده میشود و
سپس با استفاده از نامهایی انتزاعیتر مفاهیم به دست آمده دستهبندی میشوند که نام این دستهها را
مقوله میگویند .در مرحله بعد ،با واکاوی دادهها ویژگیها و ابعاد مقولههای به دست آمده پرورش داده
می شود .البته این مراحل به صورت خطی نبوده و معموالً همزمان و با تداخل زیاد صورت میگیرد.
یافتههای تحقیق
ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندهها عبارتند از :تعداد  11نفر(33درصد) مرد و تعداد
3نفر( 3درصد) زن و همچنین از نظر میزان تحصیالت 22درصد با تحصیالت دکتری 22،درصد کارشناسی
ارشد و 02درصد کارشناسی و اکثریت اعضای نمونه معادل با  13درصد آنان در بازه سنی  33تا  32سال
بوده اند .از نظر سابقه کاری  33درصد از آنان دارای با سابقه کاری باالی  02سال و  23درصد دارای
سابقه کاری بین  13تا 02سال بوده اند .تحلیل دادههای کیفی مصاحبهها با استفاده از کدگذاری باز و
محوری انجام گرفت.
کدگذاری باز
در این تحقیق نمونهگیری به حدی انجام گردید تا مفاهیم در موقعیت باز کشف گردد ،سپس مفاهیم
بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهبندی شدهاند .مطابق جدول  1نتایج حاصل از کدگذاری باز
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داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه نشان دادند که تعداد  20کد باز از میان 330
مفهوم شناسایی شده است.
جدول  : 9نتایج حاصل از کدگذاری باز
کدگذاری باز

فراوانی

کدگذاری باز

فراوانی

دقت در انجام کار

3

اعتماد ذینفعان و سهامداران

3

هوش تجاری و هوش هیجانی

2

ارتقای فرهنگ کارآفرینی

13

ریسک پذیری

10

مسئولیتهای اخالقی

3

ابتکار عمل

2

آموزش

02

مهارت ارتباطی

1

چابکسازی سازمان

0

انگیزش

3

بازنگری

0

رهبری

0

تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف

0

مسئولیتهای قانونی

3

ساختار افقی

2

تجربه

3

ساختارسازمانی ارگانیک

13

دانش

3

ارزشها

3

برنامهریزی و سازماندهی

2

نوآوری

03

پاداش برای خالقیت

1

اهداف

3

استقالل

0

مشارکت

9

حمایت از کارکنان کارآفرین

10

استفاده از تجارب دیگران

13

شایستهساالری

0

هماندیشی

13

انگیزش

9

ارزیابی سازمان

0

مسئولیت اجتماعی خیرخواهانه

3

نظارت

9

حفظ منافع سپردهگذاران

0

مقررات

3

پایگاه داده از مشتریان

3

شفافیت در فرایندهای سازمانی

11

سودآوری برای سهامداران

3

شفافیت در افشای اطالعات

13

حفظ حقوق سهامداران

3

مسئولیتپذیری و پاسخگویی

11

کد گذاری محوری
مطابق جدول  0مشاهده می گردد  20کد باز در قالب  3متغیر و  11مولفه دستهبندی شدهاند .که
در ادامه به بررسی متغیرها و مولفههای شناسایی شده پرداخته میشود.
جدول  : 2نتایج حاصل از کدگذاری محوری
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متغیر

مولفهها

کد باز
دقت در انجام کار

ویژگیهای شخصی
بعد رفتاری

هوش تجاری و هوش هیجانی
ریسکپذیری
ابتکار عمل
مهارت ارتباطی

مهارتهای بین فردی

انگیزش
رهبری
مسئولیتهای قانونی

هیئت مدیره

تجربه
دانش
برنامهریزی و سازماندهی
پاداش برای خالقیت
استقالل

کارکنان
بعد محیطی

حمایت از کارکنان کارآفرین
شایستهساالری
انگیزش
مسئولیت اجتماعی خیرخواهانه

مشتریان

حفظ منافع سپردهگذاران
پایگاه داده از مشتریان
سودآوری برای سهامداران

سهامداران

حفظ حقوق سهامداران
اعتماد ذینفعان و سهامداران

متغیر

مولفهها

بعد ساختاری

فرهنگسازی سازمانی

کد باز
ارتقای فرهنگ کارآفرینی
مسئولیتهای اخالقی
آموزش
چابکسازی سازمان
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بازنگری
تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف
ساختار افقی
ساختار سازمانی ارگانیک
ارزشها
ارزشهای سازمانی

نوآوری
اهداف
مشارکت

مشارکت و کارتیمی

استفاده از تجارب دیگران
هماندیشی
ارزیابی سازمان

هنجار سازمانی

نظارت
مقررات
شفافیت در فرایندهای سازمانی

شفافیت

شفافیت در افشای اطالعات
مسئولیتپذیری و پاسخگویی

در شکل  1مالحظه میشود که از مجموع  330مفهوم ،تعداد  023مفهوم مربوط به بعد ساختاری،
 39مفهوم مربوط به بعد محیطی و  39مفهوم مربوط به بعد رفتاری است.

شکل  : 9تصویری کلی از نظرات مصاحبهشوندگان در مورد مقوالت

تشریح «مقوالت» بدست آمده
بعد رفتاری
جدول  3فراوانی مولفههای بعد رفتاری را ارائه میدهد .با توجه به این جدول مالحظه میشود که
از مجموع  39مفهوم شناسایی شده در بعد رفتاری الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی
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سازمانی ،تعداد  03مفهوم( 39درصد) مربوط به مولفه ویژگیهای شخصی و تعداد  10مفهوم( 21درصد)
مربوط به مولفه مهارتهای بین فردی است.
جدول  : 9فراوانی مولفههای بعد رفتاری
مولفه

فراوانی

درصد

ویژ گیهای شخصی

03

33.91

مهارت بین فردی

10

21.23

کل

39

122.22

شکل  : 9توزیع فراوانی مولفههای بعد رفتاری

بعد محیطی
جدول  2فراوانی مولفههای بعد محیطی را ارائه میدهد .با توجه به این جدول مالحظه میشود که
از مجموع  39مفهوم شناسایی شده در بعد محیطی الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی
سازمانی ،تعداد  22مفهوم( 23درصد) مربوط به مولفه کارکنان ،تعداد  03مفهوم( 00درصد) مربوط به
مولفه هیئت مدیره ،تعداد  12مفهوم( 10درصد) مربوط به مولفه سهامداران و تعداد  10مفهوم(13.3
درصد) مربوط به مولفه مشتریان است.

جدول  : 7فراوانی مولفههای بعد محیطی
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مولفه

فراوانی

درصد

کارکنان

22

22.92

هیئت مدیره

03

03.32

سهامداران

12

13.13
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مشتریان

10

13.23

کل

39

122.22

شکل  : 7توزیع فراوانی مولفههای بعد محیطی

بعد ساختاری
جدول  3فراوانی مولفههای بعد ساختاری را ارائه میدهد .با توجه به این جدول مالحظه میشود که
از مجموع  023مفهوم شناسایی شده در بعد ساختاری الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه
کارآفرینی سازمانی ،تعداد  11مفهوم( 32درصد) مربوط به مولفه فرهنگسازی سازمانی ،تعداد 21
مفهوم( 03درصد) مربوط به مولفه شفافیت ،تعداد  39مفهوم( 19درصد) مربوط به مولفه مشارکت و
کارتیمی ،تعداد  31مفهوم( 13درصد) مربوط به مولفه ارزشهای سازمانی و تعداد  02مفهوم( 12درصد)
مربوط به مولفه هنجار سازمانی است.
جدول  : 5فراوانی مولفههای بعد ساختاری
مولفه

فراوانی

درصد

فرهنگسازی سازمانی

11

32.13

شفافیت

21

00.02

مشارکت و کارتیمی

39

13.13

ارزشهای سازمانی

31

12.92

هنجار سازمانی

02

9.00

کل

023

122.22
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شکل  : 5توزیع فراوانی مولفههای بعد ساختاری

مدل مفهومی تحقیق
نتایج حاصل از مصاحبهها به روش تحلیل محتوی مورد بررسی قرار گرفت و با شناسایی ابعاد و
مولفههای الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی ،مدل کیفی در بانک کشاورزی
به صورت شکل  0ارائه شد.

شکل  : 1مدل نهایی تحقیق

714

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هفتم -پائیز 9911
نتیجهگیری
در این تحقیق به منظور شناسایی مؤلفههای حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی
با تعداد  02نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و حاکمیت شرکتی مصاحبه شد .نتایج تحلیل کیفی نشان
داد که الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی شامل  3بعد است.
نتایج روش کیفی نشان داد که بعد رفتاری الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی
سازمانی شامل دو مولفه زیر میباشد :ویژگیهای شخصی(دقت در انجام کار ،هوش تجاری و هوش
هیجانی ،ریسکپذیری ،ابتکار عمل) ،مهارتهای بین فردی(مهارت های ارتباطی ،انگیزش ،رهبری).
نتایج روش کیفی نشان داد که بعد محیطی الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی
سازمانی شامل چهار مولفه زیر میباشد :هیئت مدیره(مسئولیتهای قانونی ،تجربه ،دانش ،برنامهریزی و
سازماندهی) ،کارکنان(پاداش برای خالقیت ،استقالل ،حمایت از کارکنان کارآفرین ،شایستهساالری،
انگیزش) ،سهامداران( سودآوری سهامداران ،حفظ حقوق سهامداران ،اعتماد ذینفعان و سهامداران)،
مشتریان(مسئولیت اجتماعی خیرخواهانه ،حفظ منافع سپردهگذاران ،پایگاه داده از مشتریان).
نتایج روش کیفی نشان داد که بعد ساختاری الگوی حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی
سازمانی شامل پنج مولفه زیر میباشد :فرهنگسازی سازمانی(ارتقای فرهنگ کارآفرینی ،مسئولیتهای
اخالقی ،آموزش ،چابکسازی سازمان ،بازنگری ،تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف ،ساختار افقی،
ساختارسازمانی ارگانیک) ،شفافیت(شفافیت در فرآیندهای سازمانی ،افشای اطالعات ،مسئولیتپذیری و
پاسخگویی) ،مشارکت و کارتیمی(مشارکت ،استفاده از تجارب دیگران ،هماندیشی) ،ارزشهای
سازمانی(ارزشها ،نوآوری ،اهداف) ،هنجارسازمانی(ارزیابی سازمان ،نظارت ،مقررات).
در راستای تبیین نتایج کسب شده میتوان گفت؛ حاکمیت شرکتی یکی از اصول ترقی در بهبود
کسب و کار و ارتقای سازمانها در راستای تفکیک حاکمیت از مدیریت میباشد که با ایجاد شفافیت در
عملکرد و تعریف دقیق حوزه وظایف سطوح مختلف ،موجب حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان شده و
کارایی بیشتر مدیران را تضمین میکند .در سازمانهایی که حاکمیت شرکتی به روز باشد قطعا منجر به
بهبود کارآفرینی سازمانی خواهد شد زیرا مدیران برای بیشینه کردن سود باید برای بقاء و ارزشآفرینی
به کارآفرینی سازمانی و بها دادن به ایدههای خالقانه و نوآوری روی آورند.حاکمیت شرکتی پس از پذیرش
و مقبولیت به عنوان یک اصل و ضرورت برای حفظ و بقای سازمانی و ارتقای عملکرد آن شامل تغییرات
ساختاری در نحوهی انتخاب مدیر عالی و هیأت مدیره و نحوهی انتصاب مدیر عامل خواهد بود و موجب
شفاف سازی و بهبود سایر مولفههای کسب و کار خواهد شد.درصورتی که حاکمیت شرکتی در یک
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شناسایی ابعاد و مؤلفههای حاکمیت شرکتی با رویکرد/...رسولی ،سعیدی ،چراغعلی و گرجی
شرکت به طور صحیح اجرا گردد ،نظارت بر بخشی از شرکت که کنترل دارایی سهامداران و سرمایهگذاران
را بر عهده دارد تضمین میگردد که بهبود عملکرد شرکت و ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیئت مدیره در
برابر سهامداران را نیز به دنبال خواهد داشت .یکی از تبعات مثبت و مورد انتظار حاکمیت شرکتی میتواند
کارآفرینی سازمانی باشد .برای اینکه در سازمانی اصول حاکمیت شرکتی به روز باشد ناگزیر استقبال از
ایدههای جدید و خلق فرصتهای تازه از نتایج آن خواهد بود .کارآفرینی سازمانی بر اساس ایدههای
جدید و نوآورانه و میزان عملیاتی شدن آنها و سنجش تاثیر آنها در شاخصهای عملکردی سنجیده
میشود که در بانک کشاورزی هرچند اقداماتی صورت گرفتهاست ولی مشخصا به نام کارآفرینی سازمانی
تا کنون وجود نداشته است .ایدههای نواورانه میتواند توسط نظام پیشنهادها یا فراخوان برای حل
مسئله ای در سازمان بروز یابد و یا با طرح موضوع در جلسات خبرگان با استفاده از تکنیکهای طوفان
مغزی امکانپذیر شود .شاید مهمترین موضوع مدنظر سهامداران و ذینفعان در حاکمیت شرکتی گذشته
از سودآوری و افزایش ارزش داراییها ،موضوع شفافیت و اطالعرسانی درست و دقیق از سوی مدیران
باشد.
پیشنهادها
بر اساس نتایج تحلیل کیفی دراین پژوهش اهم پیشنهادها بمنظور برقراری الگوی حاکمیت شرکتی
با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی ایران بشرح ذیل ارائه میشود:
 فرهنگسازی الزم زمینههای توسعه کارآفرینی سازمانی را تسهیل مینماید. بازنگری ساختاری برای کارآفرینی سازمانی الزم است و رویههای غلط کارآمدی الزم را ندارند. ایجاد سیستم مدیریت ارگانیک و چابکسازی ،بستر سازمانی برای بهبود کارآفرینی است. استقبال و حمایت از ایدههای نو که قابلیت کاربردی شدن در سازمان را داشته باشند. استفاده از مشوقهای الزم و انگیزاننده ضمن آموزش سرمایه انسانی مستعد و کارآفرین بازنگری شرح وظایف کارکنان ،معرفی و تشویق کارکنان کارآفرین -توجه جامع به نیازهای مشتریان و ارائه طرحهای کارآفرینی در سازمان
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