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چکيده
زمينه و هدف:يکي از راههاي جذب نيروي خالق و ايجاد کار آفريني سازماني وجود بستر فرهنگي مناسب ميباشد .از
طرف ديگر با توجه به اينکه يکي از ارکان کارآفريني،خالقيت است همچنين دانشمن.ان معتق.ن .که تفکر خالق ،نمايش
باالترين درجهي سالمت عاطفي ميباش ،.در اين تحقيق به مطالعه رابطه هوش هيجاني و کارآفريي سازماني بدا در نردر
گرفتن نقش واسطه اي فرهنگ سازماني ميپردازيم،
روش پژوهش :اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي ميباش .و جامعه آماري آن تمام کارکندان اداره فرهندگ و ارشداد
اسالمي کرمانشاه ( )36است ،در تحقيق حاضر از تمام شماري اسدتفاده نمدوديم ،بده منردور جمدو آوري دادههدا ازسده
پرسشنامه استان.اردهوش هيجداني ،فرهندگ سدازماني وکدارآفريني سدازماني کده بده ترتيدب بدا ضدريب آلفداي ،0.090
0.903و 0.874مورد تايي .قرار گرفت،استفاده ش ،.همچنين روايي صوري پرسشنامهها از نردر اسداتي .مدورد تاييد .قدرار
گرفت براي تجزيه و تحليل داده از آزمونهاي کلوموگروف اسميرنوف،همبستگي اسدييرمن ،رگرسديون و تحليدل مسدير
استفاده ش.ه است
يافته ها :با آزمون هر يک از فرضيهها در سطح اطمينان  99درص .فرضيهي اصلي مبني بر وجود رابطهي مثبدت و معندي
دار بين هوش هيجاني و کارآفريني سازماني با درنرر گرفتن نقش واسطهاي فرهنگ سازماني تايي .ميشود بر اساس نتايج
تحقيق مبني بر وجود رابطه ي مثبت و معني دار بين هدوش هيجداني و کدارآفريني سدازماني ،هدوش هيجداني و فرهندگ
سازماني و فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني و نتايج آزمون تحليل مسير ما وجود اين رابطه راتايي .کرديم و به ايدن
نتيجه رسي.يم که وجود فرهنگي که در سازمان مورد بررسي ما قرار دارد اين رابطه را تش.ي .ميکن ،.چون بر طبق نتدايج
تاثير مستقيم هوش هيجاني بر کارآفريني سازماني 0/14و تاثير غير مستقيم آن با واسطهي فرهنگ سازماني 0/40اسدت و
اين به وضوح نشان دهن.هي افزايش تاثير ميباش.
نتيجه گيري:نتايج تحقيق حاکي از آن است که ،فرهنگ مشوق کارآفريني در سازمان موجود سبب ايجاد بستري مناسدب
براي پرورش روحيه کارآفريني و حس خالقيت در سازمان ش.ه است
واژگان کليدي:کارآفريني ،هوش هيجاني ،فرهنگ سازماني ،م.يريت عواطف ،خالقيت و نوآوري
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مقدمه
به طور کلي گرايش به سمت کارآفريني در جهاني که سرشار از تغيير و دگرگوني ميباش .به شد.ت احسداس
ميشود و براي تمامي کشورها امري حياتي به نرر ميرس .اگر اين امر در کشور ما به فعليدت برسد ،.بسدياري از
مشکالت اقتصادي ما نرير بيکاري در آين.ه اي نه چن.ان دور حل خواه .ش( .انضدباطي و ولدي پدور18 ،1389 ،؛
هادي زاده مق.م ،رامين مهر و حسيني )1388 ،139،توسعه ي کارآفريني يکي از نيازهاي ج.ي اقتصاد راک .ايدران
است و به نرر ميرس.که توسعه ي کارآفريني يک ضرورت ج.ي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي است (فيض بخش
و تقي ياري  )1389 ،10،مهم ترين دستاوردهاي كارآفريني در توسعهي كشورها ،ايجداد اشدتغال ،رفداه ،ثدروت و
شناخت فرصت هاي شغلي مناسب است اهميت توسعهي كارآفريني به ح.ي است كده مطدابق بدا برنامده چهدارم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،دولت موظف است ،توجه ويژهاي به بحث كارآفريني و حمايت از طرحهاي
خود اشتغالي بنماي .و با توجه به بن .ح مادهي 27اين قانون ،دولت ميبايست ت.ابير الزم بده منردور اصدالح نردام
آموزش کشورجهت ارتقاي توانايي ،خالقيت ،مهارت ،نوآوري ،خطر پذيري و کارآفريني را اتخدا نمايند .شدواه.
ج.ي .اين نكته را بيان ميدارن.كه شخصيت و هوش هيجاني در ايجاد كارآفريني نقش مهمي را ايفا مديكنند ،.امدا
تاكنون تالشهاي ان.كي براي اثبات اين موضوع انجام ش.هاست (کماليدان و فاضدل . )1390 ،127 ،بدا توجده بده
اهميت موضوع كارآفريني و مزايايي كه در نتيجه وجود آن حاصل ميشود در اين پژوهش به مطالعهي نقش هوش
سال هشتم /ويژه نامه 1396

هيجاني در رابطه با کارآفريني سازماني با در نرر گرفتن نقش واسطه اي فرهنگ سازماني خواهيم پرداخت
مباني نظري و پيشينه تحقيق
هوش هيجاني بخشي از هوش اجتماعي است که شامل تواندايي مشداه.ه خدود و ديگدر احساسدات مديباشد.
(رضايي و سميعي )1 ،2015 ،30در دوراني که مفهوم کلي شغل به سرعت جاي خود را به مهارتهاي قابل حمدل
ميده ،.اين ويژگيها صفات اوليه اي هستن .که ما را واج .شرايط استخ.ام ش.ن ميکنن .دهها سال است که ايدن
موضوع تحت عناوين گوناگون نرير منش،شخصيت،مهارتهاي نرم و صالحيت به طور مبهم مطرح ش.ه اند ،.امدا
امروز شناخت دقيق تر اين استع.ادهاي بشري نام ج.ي.ي يافته است هوش هيجاني (پارسا )1391 ،طبق تعريف
فين لي هوش هيجاني ،توانايي اداره کردن احساسات و هيجانها خود و ديگران (نوري امام زاده اي ،نصيري ،1383
28؛ پور کياني ،اميري و آ ر پور 215 ،1392؛ کماليان و فاضل )1390 ،129 ،تمايز ميان آنها و به کدار بدردن ايدن
اطالعات براي راهنمايي فکر و عمل بيان ش.ه است (پور کياني ،اميري و آ ر پور )214 ،1392 ،هوش هيجاني بده
عنوان توانايي تشخيص ،استفاده ،درک و م.يريت احساسات شناخته ش.ه اسدت (تدرزا ،وفدا. )2 ،20152همچندين
هوش هيجاني ريشه در هوش اجتماعي دارد و هم هوش درون فردي و هم بين فردي را شامل ميشود (هاديا ،هاال
 ،)2 ،20153همچنين دو رويکرد در رابطه با هوش هيجاني وجود دارد الف -رويکرد توانايي شناخته ش.ه ،هدوش
هيجاني مجموعهاي از تواناييهاي هني عم.ه در قلمرو پردازش فعال اطالعات هيجاني است و چهدار بعد .ادراک
حسي و ابراز عواطف ،تسهيل عاطفي تفکر ،درک و تحليل اطالعات عاطفي و به کدار گيدري داندش عداطفي و در
نهايت م.يريت عواطف را شامل است ب -رويکرد خصيصه يا شخصيت ،هوش هيجداني آميدزهاي از سدازههداي
مختلف انگيزش و هيجان است و بر مبناي مجموعهاي از ويژگيهاي شخصيتي و تواناييهاي غير شناختي تعريف
ميشود (صبري ،البرزي وبهرامي)37-36 ،1391 ،

مطالعهي رابطه ي هوش هيجاني و کارآفريني سازماني با در نرر گرفتن نقش واسطه اي فرهنگ سازماني 285 /

تعريف کارآفريني آنچنان واضح نمي باش .و چالش آفرين اسدت (احمدت آگلدو،التنر و پرمازيدک،)1 ،2011 4
کارآفريني را مي تدوان فرآيند .تج.يد .نررسدازماني و يدک وسديله بدراي پيشدرفت اقتصداديتعريفکرد (سديفري و
تن.نويس107 ،1390؛ بوگان و داريتي. )2 ،20085کارآفريني سازماني ترکيبي از فعاليتهاي رسمي و غير رسمي با
ه.ف ايجاد سرمايه گذاري در کسب و کارهاي ج.ي .و ديگر فعاليتها بدراي گسدترش فعاليدتهداي شدرکت در
زمينههاي غير مرتبط يا کم ارتباط با دامنه فعلي از شايستگيهاي موجود مديباشد( .بالسدوگيلي ،باسدو،)3 ،20096
همچنين ميتوان گفت کارآفريني سازماني اق.ام و عمل در زمينهي مشکالت ،نيازها و يا تغييرات آين.ه است (هازن،
مي.ل ،السن )828 ،2008 7وکارآفرينان
سازماني نمي توانند .بده راحتدي از کندار مسدالل و مشدکالتي کده مدي بينند ،.بگذرند( .حيد.ري ،پداپ زن و
دارابخاني ،)146 ،1391همچنين اين کارآفريني و سرمايه گذاري بدراي ندوآوري در سدازمانهاي کوچدک از طريدق
جذب منابو خارجي و در شرکتهاي بزرگ با استفاده از منابو داخلي انجام ميپذيرد ( ماريتز ،ريدک و اسدتراي.
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. )828 ،2008

ج.ول 1تعاريف کارآفريني
تعريف

نظريه پرداز
کرير )1399( 9

فراين .ايجاد کسب و کار ج.ي .در داخل شرکتهاي تاسيسي ش.ه به منرور بهبود سودآوري
سازماني و بهبود موقعيت رقابتي يک شرکت

کويين و سليوين )1991( 10

گسترش دامنهي شايستگي شرکت و مجموعه اي از فرصتهاي مربوطه از طريق ترکيب منابو
داخلي تولي .ج.ي.

کارآفريني درون سازماني
آنتونيک و هيسريچ )2001( 11

فرآين.ي که در شرکت موجود است که ب.ون در نرر گرفتن ان.ازهي آن ،نه تنها به سرمايه
گذاري کسب و کار ج.ي .منجر ميشود ،بلکه به ديگر فعاليتهاي نوآورانه و جهت گيري هايي
مانن .توسعهي محصوالت ج.ي ،.خ.مات فناوري ،روشهاي اداري ،راهبردها و وضعيتهاي
رقابتي نيز منجر ميشود

کرير )1996( 12

معرفي و پياده سازي يک نوآوري مهم براي شرکت توسط يک يا چن .کارمن .مشغول به کار در
سازمان تاسيس ش.ه است

منبو مقيمي ،وکيلي و اکبري1392 ،306 ،
م.ل کارآفريني سازماني کورنوال و پرلمن بر مبناي رويکرد م.يريت راهبردي است اطالعات حاصل از محديط
دروني و بيروني سازمان سرآغاز فرآين .کارآفريني سدازماني هسدتن .ايدن اطالعدات دادههداي حاصدل از ارزيدابي
گزينههاي راهبردي هستن .و هنگامي که يک طرح کاربردي تعيين ش ،.باي .اجرا شدود عوامدل فدردي ،گروهدي و
سازماني که براي يک سازمان کارآفرين الزامي هستن ،.باي .موضوع ارزيابي و اجراي يک طرح راهبردي قرار گيرن.
و نتايج طرح راهبردي ،براي کنترل و ارزيابي استفاده ميشود تغيير در اين طرح را ميتوان در هدر مرحلده از ايدن
فرآين .و براي افزايش عملکرد و کارايي انجام داد (مقيمي ،وکيلي و اکبري)1392 ،307 ،
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شکل 1م.ل کارآفريني سازماني کورنوال و پرلمن
منبو مقيمي ،وکيلي و اکبري1392 ،307 ،
سال هشتم /ويژه نامه 1396

فرهنگ سازماني يک فراين .ج.ي .ي ا نوآورانه است که افراد درون سازمان با تکرار گزينهها (انتخدابهدا ) آن را
ياد ميگيرن( .جي )2007 ،253 ،مي تون گفت که فرهنگ براي سازمان در واقو چيزي است که به افراد آن سازمان
شخصيت و هويت ميبخش ،.به طور خاص تر يک سري از خصوصيات خاص يکسان است که بخشي را از ديگر
بخشها متمايز ميکن( .سنتيو ،گبر واستفانسکو )2012 ،553 ،13همچنين ،فرهنگ به معناي چيزي که يدک سدازمان
دارد نيست ،بلکه علت وجودي سازمان است و يا در واقو چيزي است که سدازمان بدر اسداس آن بندا شد.ه اسدت
(تسيو ،جوشا و کاترين)2006 ،11414
فرهنگ سازماني از دي.گاه فيزيشامل اين موارد ميباش .فرهنگ مبتني بر وظيفه ،فرهنگ مبتني بر موفقيت،
فرهنگ مبتني بر ق.رت ،فرهنگ مبتني بر حمايت (فيزي )1996 ،67 15در کل فرهنگ مبتني بر ق.رت ،ق.رت مانور
را از افراد ميگيرد وآنها را در حصاري ناشي از اطاعت از دستورات مافوق محصور کرده ،همچنين فرهنگ مبتني بر
ق.رت به افراد اجازهي دخالت در تصميم گيريها و حل مسالل را نمي ده .و وجود اين دو نوع فرهنگ در
سازمان روح کارآفريني و خالقيت را از افراد ميگيرد ،اما فرهنگ مبتني بر موفقيت افراد را وادار به تالش و فرهنگ
حمايتي به دليل برقراري رابطهي خوب م.ير و کارمن.ان و ع.م تنبيه افراد به خاطر شکست اي.ه هايشان زمينهي
مساع.ي را براي کارآفريني سازماني فراهم ميکن.
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فرضيههاي پژوهش
فرضيه اصلي رابطهي هوش هيجاني با کارآفريني سازماني با در نرر گرفتن نقش واسطهاي فرهنگ سازماني
معنادار ميباش.

فرضيههاي فرعي
رابطهي هوش هيجاني با فرهنگ سازماني معنادار ميباش.
رابطهي فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني معنادار ميباش.
رابطهي هوش هيجاني با کارآفريني سازماني معنادار ميباش.
روش پژوهش
تحقيق حاضر ،از نوع تحقيق همبستگي است که يکي از روشهاي تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) مديباشد .و
رابطه ميان متغيرها را براساس ه.ف تحقيق بررسي ميکن ،.از جنبه هد.ف کداربردي اسدت جامعه آمداري )(N=36
مورد مطالعه در اين تحقيق شامل کليهي کارکنان شاغل در سازمان فرهندگ و ارشداد اسدالمي شهرسدتان کرمانشداه
ميباش ،.در نتيجه از تمام شماري استفاده ش.ه است
در اين تحقيق از سه پرسشنامهي هوش هيجاني ،فرهنگ سازماني و کارآفريني سازماني استفاده کرده ايم
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پرسشنامهي هوش هيجاني ( مقيمي ،رمضان153 -154 ،1390 ،ا) ستخراج ش.ه است و شامل  25سوال
ميباش .سواالت موجود در اين پرسشنامه به بررسي ابعاد پنج گانهي هوش هيجاني شامل خودآگاهي ،م.يريت
عواطف ،هم.ردي و مهارت اجتماعي ميپردازد
پرسشنامهي فرهنگ سازماني (مقيمي ،رمضان169 -170 1390ا) ستخراج ش.ه است و شامل  18سوال
ميباش .سواالت موجود در اين پرسشنامه به بررسي ابعاد مختلف فرهنگ سازماني شامل چالش شغلي ،ارتباطات،
نوآوري ،اعتماد و پيوستگي اجتماعي ميپردازد
پرسشنامهي کارآفريني درون سازمانياز و شامل  15سوال ميباش .سواالت موجود در اين پرسشنامه به وسيلهي
کورنوال و پرلمن 16طراحي ش.ه است که پاسخ به سواالت آن به شناسايي ميزان استفاده از کارآفريني درون
سازماني در سازمان کمک خواه .کرد (مقيمي ،رمضان)197 -198 1390 ،
روايي پرسشنامههاي مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از نررات اساتي .دانشک.هي کشاورزي (گروه
آموزش و ترويج) و اساتي .دانشک.هي علوم اجتماعي (کارآفريني) از نرر صوري مورد تايي .قرار گرفت براي تعيين
پايايي پرسشنامههاي مورد استفاده در اين پژوهش تع.اد  30پرسشنامه ( در سازمانهاي فرهنگ و ارشاد اسالمي
شهرستانهاي صحنه ،کنگاور و استان کرمانشاه) پخش و براي پرسشنامههاي هوش هيجاني ،فرهنگ سازماني
وکارآفريني سازماني به ترتيب آلفاهاي  /903 ،/90و  /874به دست آم .وبا توجه به اينکه اين اع.اد بيشتر از /60
است پايايي پرسشنامه مورد تايي .قرار گرفت
سال هشتم /ويژه نامه 1396

در تحليل دادهها از نرم افزار  spssاستفاده ش .و در زمينهي آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل داده از
آزمونهاي کلوموگروف اسميرنوف،همبستگي اسييرمن ،رگرسيون و تحليل مسير استفاده ش.ه است  ،همچنين براي
تحليل مشخصات شخصي کارکنان با استفاده از روشهاي آمار توصيفي ،آماره هايي همچون درص ،.فراواني،
فراواني تجمعي و ميانگين دادهها را ان.ازه گرفته ايم
يافتههاي توصيفي
نتايج آمار جمعيت شناختي پاسخ دهن.گان در زمينهي جنسيت نشان داد  27/3درص .پاسخ دهن.گان زن و
 72/7درص .مرد بودن ،.ميانگين رتبههاي کارآفريني سازماني زنان شاغل برابر با  14/06و مردان 18/1مي باش .که
اين اختالف چن.ان مشهود نمي باش .باي .به اين نکته توجه داشت ،از آنجا که تع.اد افراد تشکيل دهن.هي نمونهي
مورد بررسي ما مق.ارش از  20بيشتر ميباش .باي .به نمرهي  Zتوجه شود و از آنجا که اين مق.ار برابر ( -1/073
ق.ر مطلق آن کمتر از 1/96ميباش ).و سطح معناداري حاصل مطلوب نيست ( )S=0.283تفاوت معناداري بين
نمرههاي دو گروه وجود ن.ارد
در زمينهي تحصيالت  8/3درص .داراي م.رک دييلم 63/9 ،در ص .داراي م.رک کارشناسي و  27/8درص.
داراي م.رک کارشناسي ارش .بودن،.

ميانگين رتبههاي کارآفريني سازماني پاسخگويان دييلم،19/33

ليسانس18/76و فوق ليسانس17/65مي باش .که اين اختالف چن.ان مشهود نمي باش .مق.ارخي دو  0/98و سطح
معناداري حاصل مطلوب نيست ( )S=0.283در نتيجه تفاوت معناداري بين نمرههاي دو گروه وجود ن.ارد و در
واقو سطح تحصيالت تاثير چن.ان زيادي بر کارآفريني سازماني ن.ارد
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يافتههاي استنباطي
فرضيه اول :با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان  99درص ،.مق.ار sig=0به دست آم .از آنجا که اين مق.ار
کمتر از  0/01ميباش ،.لذا فرض صفر را رد کرده و از آنجا که ضريب همبستگي اسييرمن  0/590ميباش .رابطهي
بين دو متغير مستقيم است ب.ين ترتيب فرضيهي فرعي اول تحقيق در سطح اطمينان 99درص .تايي .ميگردد
فرضيه دوم :با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان  99درص ،.مق.ار sig=0به دست آم .از آنجا که اين مق.ار
کمتر از  0/01ميباش ،.لذا فرض صفر را رد کرده و از آنجا که ضريب همبستگي اسييرمن 0/774ميباش .رابطهي
بين دو متغير مستقيم است ب.ين ترتيب فرضيهي فرعي دوم تحقيق در سطح اطمينان 99درص .تايي.
ميگردد فرضيه سوم :با انجام آزمون مربوطه در سطح اطمينان  99درص ،.مق.ار sig=0.006به دست آم .از آنجا که
اين مق.ار کمتر از  0/01ميباش ،.لذا فرض صفر را رد کرده و از آنجا که ضريب همبستگي اسييرمن 0/450ميباش.
رابطهي بين دو متغير مستقيم است ب.ين ترتيب فرضيهي فرعي سوم تحقيق نيز در سطح اطمينان 99درص .تايي.
ميگردد
از آنجا که بر اساس تحقيق ما بين فرهنگ سازماني و کارآفريني سازماني رابطه مثبت و معني دار وجود دارد و
از طرف ديگر بين هوش هيجاني و فرهنگ سازماني نيز رابطهاي اين چنيني برقرار است  ،ميتوان استنتاج کرد که
بين هوش هيجاني و کارآفريني سازماني با درنرر گرفتن نقش واسطهاي فرهنگ رابطهاي مثبت و معني دار وجود

ج.ول 4نتايج آزمون همبستگي اسييرمن براي متغييرهاي مورد پژوهش
متغيرها

فرهنگ سازماني

هوش هيجاني

فرض  1رابطهي هوش هيجاني با فرهنگ سازماني معنادار ميباش.
هوش هيجاني
فرهنگ سازماني

**.590

1.000

1.000

**

.590

فرض 2رابطهي فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني معنادار ميباش.
کارآفريني سازماني
فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني

کارآفريني سازماني

**.774

1.000

1.000

**.774

فرض 3رابطهي هوش هيجاني با کارآفريني سازماني معنادار ميباش.
کارآفريني سازماني
هوش هيجاني

هوش هيجاني

کارآفريني سازماني

**.450

1.000

1.000

**

.450

تحليل مسير
فرضيه اصلي رابطهي هوش هيجاني با کارآفريني سازماني با در نرر گرفتن نقش واسطهاي فرهنگ سازماني
معنادار ميباش.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دارد ،لذا فرض اصلي تحقيق ما نيز مورد تايي .واقو ميشود
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شکل 1م.ل تحليلي عوامل موثر بر کارآفريني سازماني
بر اساس تحليل انجام ش.ه مشخص ميشود که تاثير متغير هدوش هيجداني بدر روي کدارآفريني سدازماني بده
صورت مستقيم /14و تاثير آن به صورت غير مستقيم /40ميباش .و جمو تاثير مستقيم و غير مستقيم /44است و اين
امر نشان ميده .که فرهنگ سازماني باعث افزايش ش.ت تاثير ش.ه است
نتايج حاصل ازآزمون تحليل رگرسيون درج.ول زير نتايج حاصل ازآزمون تحليل رگرسيون درج.ول زير
ضريب رگرسيون هوش هيجاني 0.130و فرهنگ سازماني 0.595ميباش .و ضريب رگرسيون استان.اد ش.ه به
ترتيب 0.120و 0.111ميباش ،.از طرفي ضريب تعيين 0.63ميباش .و اين به اين معنا است که ،متغيرهاي وارد
ش.ه به معادله توانسته ان 0 63.از واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين نماي ،.همچنين ضريب تعيين
تع.يل يافته  0.607ميباش ،.که اين مق.ار نسبت به ضريب تعيين حقيقي تر است ،زيرا الزاما با افزايش تع.اد
متغيرهاي مستقل تغيير نمي ياب .به صورت خالصه بيان ش.ه است به صورت خالصه بيان ش.ه است
سال هشتم /ويژه نامه 1396

ج.ول 6نتايج آزمون تحليل رگرسيون
روش ورود متغيرها همزمان (اجباري)
ضريب همبستگي چن.گانه

0.794

ضريب تعيين

0.63

ضريب تعيين تع.يل يافته

0.607

خطاي معيار

6.88

تحليل واريانس

27.214

سطح معناداري

0.00

ج.ول  7ضرايب آزمون تحليل رگرسيون
متغيرهاي مستقل

ضريب رگرسيون

ضريب رگرسيون استاندارد شده

مق.ار ثابت

-6.254

هوش هيجاني

0.130

0.120

فرهنگ سازماني

0.595

0.111

t

سطح معناداري

9.630

-0.649

0.521

0.142

1.082

0.288

0.703

5.345

0.00

خطاي معيار

با توجه به نتايج حاصل ميتوان معادالت رگرسيوني استان.ارد و غير استان.ارد را به صورت زير نوشت
معادله رگرسيون غير استان.ارد
Y= a+b1x1+ b2x2+… bkxk

(فرهنگ سازماني) (( + ) /595هوش) ( = - 6/254+ ) /130کارآفريني
معادله رگرسيون استان.ارد

ZY= B1Z1+ B2Z2+… BkZk

(فرهنگ سازماني) (( + ) /111هوش هيجاني) ( = )/120کارآفريني
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بحث و نتيجه گيري
به طور کلي با توجه به نتايج تجزيه و تحليل آماري ،هوش هيجاني با کارآفريني سازماني رابطدهي مسدتقيم و
معني دار دارد و بين کارآفريني و فرهنگ سازماني نيز يک رابطه معنا دار وجود دارد با آزمون هر يک از فرضيههدا
در سطح اطمينان  99درص .فرضيهي اصلي مبني بر وجود رابطهي مثبت و معني دار بين هوش هيجاني و کارآفريني
سازماني با درنرر گرفتن نقش واسطهاي فرهنگ سازماني تايي .ميشود بر اساس نتايج تحقيق و نتايج آزمون تحليل
مسير حتي به اين نتيجه رسي.ه ايم که وجود فرهنگي که در سازمان مورد بررسي ما قرار دارد اين رابطده را تشد.ي.
ميکن ،.چون بر طبق نتايج تاثير مستقيم هوش هيجاني بر کارآفريني سازماني /14و تاثير غير مستقيم آن با واسطهي
فرهنگ سازماني /4است و اين به وضوح نشان دهن.هي افزايش تاثير ميباش ،.اين نتايج در راستاي نتدايج حاصدل
از ،تحقيق کماليان و فاضل ( )1390در زمينهي رابطهي هوش هيجاني و کارآفريني دانشجويان ميباش .که نشان داد
بين هوش هيجاني و کارآفريني رابطهي همبستگي مثبت وجود دارد همچنين در تحقيق پور کياني ،اميري و آ ر پور
که در سال  1391به بررسي رابطهي هوش هيجاني و کارآفريني سازماني در دانشگاه علوم پزشکي کرمان پرداختن.
از سه مؤلفهي کارآفريني سازماني که شامل ريسک پذيري ،پيشگامي و نوآوري اسدت ،دو مؤلفدهي اول بدا هدوش
هيجاني کارکنان داراي ارتباط معني داري بود ،اما بين نوآوري با هدوش هيجداني کارکندان رابطده معنداداري وجدود
ن.اشت ولي در کل ميتوان استنتاج کرد که يک رابطهي معني دار بين هوش هيجاني و کارآفريني در اين تحقيق بده
نوآوري و هوش هيجاني رابطهي معني داري به دست نيام.ه اين است که احتماال سواالت پرسشنامهي مورد استفاده
در اين تحقيق در قسمت مولفه ي نوآوري وضوح الزم را ن.اشته زيرا بر طبق نتدايج مدا بدين ايدن مولفده و هدوش
هيجاني نيز رابطهي معني دار وجود دارد در تحقيقي با عندوان رابطدهي تفداوتهداي فدردي در هدوش هيجداني و
کارآفريني که توسط احمت آگلو،التنر و پرمازيک در سال  2011انجام ش ،.هوش هيجاني با رفتدار کارآفرينانده و
موفقيت کارآفريني رابطه داشتن .و اين تاثير به ويژگي افراد مثل خود سنجي ،متغيرهاي جمعيتي و تفاوتهاي فردي
در شخصيت کارآفرينان بستگي دارد اين تحقيق پيشنهاد ميکن .که تفاوتهاي فردي بين کارآفرينان نتيجهي تفاوت
آنها در هوش هيجاني است وتقريبا در اين سه تحقيق هم مولفه هايشان (ريسک پذيري ،کنترل دروندي و مد.يريت
ارتباطات) با تحقيق ما همسان بوده و هم در سازمان صورت گرفته است اين ميتوان .دليل هم راسدتايي نتايجمدان
باش .کالته سيفري و تن .نويس در تحقيقي با عنوان رابطهي فرهنگ سازماني با کارآفريني در سدال  1390بده ايدن
نتيجه رسي.ن.که بينفرهنگسازمانيوکارآفرينيسازمانيارتباطمثبتومعني داريوجدوددارد ( ، ) p< 0.05 ،r= 0.331حيد.ري،
پاپ زن و دارابخاني ( )1391در تحقيقي با عنوان بررسي رابطهي فرهنگ سازماني و کارآفريني سازماني بيان کردن.
کهبينمتغيرفرهنگسازمانيبامؤلفه هايکارآفرينيسازمانيرابطهمثبتومعناداريوجوددارد ميتوان گفت تشابه نتايج حاصدل از
اين تحقيقات و تحقيق ما مانن .موارد کر ش.ه در باال در مورد دو متغير اول ،به دليل تشابه تقريبي مولفههاي متغيدر
فرهنگ و کارآفريني حاضر در پرسشنامهها و عالوه بر آن ،هم به دليل وجود فرهنگي مشابه در سازمانهداي مدورد
بررسي ميباش .زيرا اين سازمانها اکثرا دولتي بوده و شباهتهاي زيادي از نرر فرهنگي به هم دارن .وهم به دليدل
بررسي سازمانهاي مورد مطالعه در ايران اين تشابه دو چن.ان ميشود در تحقيق صدورت گرفتده توسدط بوگدان و
داريتي در سال  2006با نام فرهنگ و کارآفريني؟تاثير فرهنگ نهادينه ش.ه در افراد و افزايش کارآفريني آنهدا مدورد
تايي .قرار گرفت .

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دست آم.ه و اين نيز در کل همراستا با نتيجهي تحقيق ما ميباش .اما نرر مدا در مدورد اينکده در ايدن تحقيدق بدين
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از آنجا که بين متغيرهاي مورد بررسي رابطهي همبستگي بين فرهنگ سازماني و کدارآفريني سدازماني از همده
بيشتر بوده پيشنهاد ميشود که در نهادينه کردن هرچه بيشتر اين فرهندگ در بدين اعضداي سدازمان کوشدش شدود،
همچنين پيشنهاد ميشود که م.يريت اين سازمان به واح .پژوهش اين فرصت را ب.ه .تا نوع فرهنگ اين سدازمان
را مشخص کرده و اگر رگه هايي از فرهنگ بروکراتيک در سازمان مشاه.ه ميشود ( از آنجا که طي تحقيقات ايدن
فرهنگ مانو از کارآفريني است) در ص.د حذف آن برآي .تا فرهنگ ايدن سدازمان هرچده بيشدتر بسدتر الزم بدراي
کارآفريني در اين سازمان را فراهم کن .همچنين زمينههاي زير را برا ي تحقيق به پژوهشگران پيشنهاد مديکنديم از
آنجا که در بين متغيرهاي تحقيق ش.ت رابطهي فرهنگ سازماني و کارآفريني سازماني از همه بيشتر بود ،لذا پيشنهاد
ميشود که ديگر محققان به بررسي رابطهي انواع مختلف فرهنگ با کارآفريني سازماني در اين اداره و ديگر ادارهها
پرداخته و بهترين نوع آن را براي ترويج بين سازمانها انتخاب کنن .همچنين تک تک مولفههاي هدوش هيجداني و
نحوهي ارتباط آنها با فرهنگ و کارآفريني را بررسي کرده تا متوجه شون .ک.ام مولفهها تاثير بيشتري بدر کدارآفريني
داشته و براي افزايش کارآفريني در سازمانهاي مورد بررسيشان به م.ير براي تقويت آن مولفهها کمک کنند .ونيدز
تعيين نيازهاي آموزشي جهت افزايش ميزان هوش هيجاني کارکنان که بر افزايش کارآفريني سازماني تاثير مستقيم و
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