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 چکیده :

بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستتان ،   این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه

از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته استت  روش تحقیتق   

نفری کارکنتان، بتر استا      2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد 

نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به صتور  تصتادفی     322جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل 

ساده انتخاب شده است  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگتان و پایتایی آن نیتز بتا     

% مورد تایید قرار گرفت  برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسا ، 821خ و به مقدار ضریب آلفای کرونبا

 SPSSتداعی خاطرا  و جلب اعتماد در نظر گرفته شده است  نتایج فرضیا  که از طریق آزمون رگرسیون و بتا نترم افتزار    

ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازاریتابی عصتبی در   مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک

مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارند  همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحریتک احساستا  بازاریتابی     رضایت

لوب به مشتتریان  عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوال  نوین بانک دارا می باشد  و در نهایت برای ارائه خدما  مط
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Review  
      Abstract : 

In this research, the relationship between the organizational 

structure and the entrepreneurial culture of the organization in 

the gas company in Chahar Mahal and Bakhtiari province has 

been examined  The research population consisted of all the 

employees of Chaharmahal and Bakhtiari Gas Company, who 

numbered 270 people, and 160 people were selected by 

random sampling using the Karjesi-Morgan table. In order to 

collect data, a questionnaire on the structure of entrepreneurial 

culture and organizational structure was used. SPSS version 16 

software was used to analyze the data in two sections of 

descriptive and inferential statistics. In the descriptive analysis 

of the data, the data frequency distribution table, the central 

and dispersion indices, and in the inferential analysis of the 

data, Pearson correlation and simple regression were used  The 

results show that a significant relationship has been observed 

between organizational structure and entrepreneurial 

organizational culture. And there is an inverse relationship 

between the components of organizational structure (formality, 

complexity and concentration) and organizational 

entrepreneurship. That is, the higher the formality, law and 

regulations and complexity in the organizational level and 

concentration, the less organizational entrepreneurship  
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شرکت گاز ) مطالعه موردی: بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینی سازمان 

 (چهار محال و بختیاریاستان 

  یگوجان یدریمحمد ح

انسانی ( ، مدرس گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد دانش آموخته دکترای مدیریت دولتی ) مدیریت منابع 

 اسالمی ، واحد شهرکرد ، ایران

   یزهرا مصلح قهفرخ   

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد شهرکرد ، ایران 

 10/11/1401تاریخ پذیرش:        02/10/1401تاریخ دریافت: 

 

 چکیده :

در اساتان چهاار    گااز  شارکت  در ی ساازمان کاارآفرین بررسی رابطه بین ساختار سازمانی بر فرهنگ در این پژوهش به 

جامعه مورد پژوهش را تمامی کارکناان شارکت گااز اساتان چهارمحاال و بختیااری کاه        پرداخته است . محال و بختیاری 

 _نفر با استفاده از جادول کرجسای    160نفر بوده ، تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد  270تعدادشان 

 استفاده شاد.   ساختار فرهنگ کارآفرینی و ساختار سازمانیبه منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه  .مورگان انتخاب گردید

 تحلیال  در. شاد  اساتفاده  اساتناایی  و توصایفی  آمار دوبخش در 16 نسخه spss افزار نرم از داده ها تحلیل و تجزیه برای

 از هاا  داده اساتناایی  تحلیال  در و پراکنادگی  و مرکازی  شاخصاهای  هاا،  داده فراوانای  توزیاع  جدول از ها داده توصیفی

دهد بین ساختار سازمانی و فرهنگ ساازمانی کاارافرینی رابطاه     نتایج نشان می .گردید ساده رگرسیون و پیرسون هماستگی

مولفه های ساختار سازمانی ) رسمیت، پیچیادگی و تمرکاز ب باا کاارآفرینی ساازمانی      بین  و. معناداری مشاهده شده است

رابطه ی معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح و تمرکز سازمانی بااتتر باشاد،   

 کارآفرینی سازمانی کمتر می شود . 

 

 شرکت گاز ی، فرهنگ کارآفرین، کلیدی: ساختار سازمانی اژگان و
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 :مقدمه 

ها و پي آمدهايي به اكتشاف، ارزيابي و  كارآفريني به معناي بررسي عالمانه اين كه چه كساني، چگونه، با چه اسلوب

 ،يو بسته به سطح تحليل )سازمان باشد يم كنند، يها از طريق ايجاد كاال و خدمات آينده محور اقدام م از فرصت يبردار بهره

ها و  از فرصت يبردار ها، فرآيندهاي اكتشاف، ارزيابي و بهره شامل منابع، فرصت زهآزاد( اين حو ايو مستقل  يدرون سازمان

نظران هر يك از  (. از طرف ديگر صاحب1384 ،ياسيال يبردار است )محمد از افراد مكتشف، ارزياب و بهره يا مجموعه

( خاطر نشان 2005. آلوارو  )اند نمودهكارآفريني براي توجيه رفتارهاي كارآفرينانه تفاسير و توجيهاتي ارائه  يها حوزه

 يها يژگيكه براي توجيه اين رفتارها سه تفسير متفاوت وجود دارد. نخستين تفسير ظهور كارآفرينان و و سازد يم

كارآفرينانه به بافتي كه  يها معتقد است كه استفاده از فرصت . دومين تفسيررديگ يرا با هم مرتبط در نظر م شان يشخص

 يبستگ يطيسازمان به عوامل مح ينيكارآفر يها تي، بستگي دارد. در اين تفسير فعال كنند يزندگي و كار م آنافراد در 

 دارند. 

سازمان است كه شامل  كي ياعضا يهنجارها و ها ارزش و هامشترک از باور يسازمان، نظام ينيكارآفر يسازمان فرهنگ

نوع فرهنگ، در مواجهه سازمان با مشكالت بقا، عدم  نيا ي. بر مبناشود يتحمل افراد خالق م زيو ن تيارزش نهادن به خالق

،  ورياست )مك گ يضرور يبازار، امر يها در تصرف فرصت جسورانهو عمل  يرقبا، نوآور داتيو تهد يطيمح تيقطع

 يانسان يرويبه ن ديسازد. سازمان با نهيسازمان را در خود نهاد ينيفرهنگ كارآفر ديشدن با نيكارآفر ي(. سازمان برا2003

نقش ، سازمان  ني. در اداز آن حداكثر تالش خود را انجام ده تيو حما يو در جهت نگهدار ستهينگر يديعنوان منبع كل به

 ديشود. سازمان با يبانيو پشت تينوآورانه افراد حما يها تياز فعال كند تا جاديا ييو فضا تياصل ابتكار عمل را در تقو د،يبا

( 1990)  مني(. كورنوال و پر2000،  ينسكيكنند )سندرا و داب تيدر خود تقو زيرا ن يريپذ سكيباشند و ر شگامينوآور و پ

منعطف و ارتباطات باز و مكرر در  يسازمان يو مرزها ندهيتمركز بر آ  يريپذ سكيسازمان را با ر ينيكارآفر يها سازمان

ها  . آننهنديارج م يورو هم بهره تيسازمان ، هم به خالق ينيكارآفر يها سازمان ي. اعضاكنند يم فيجهات توص يتمام

سازمان و فرهنگ  شرفتيسبب پ يني. كارآفررنديپذينم كرد، نيدو سبك و سنگ نيا نيب ستيبايموضوع را م نيا

 .گردديم شرفتيو پ ين سبب جهش سازمان به سمت تعالدر سازما ينيكارآفر

متفاوت از يكديگر تفكيك شده و بين  ها، تياصلي هر سازمان است كه بر اساس آن فعال يها يژگيساختار يكي از و وجود

اختيار، مسئوليت ، كنترل مقررات و استانداردها  ضيبا وجود ساختار، روند تفو ني. همچنگردديوظايف هماهنگي ايجاد م

خوب در سازمان مستلزم وجود ساختار خاصي در سازمان است.  ملكردع شود يها مشخص م و مجريان آن ها تيبين فعال

مشوق و يا مانع عملكرد در سازمان باشد. مطالعاتي كه در اين رابطه صورت گرفته، نشان  تواند يساختار دروني سازمان م

 يها شهيخلق اند عها در فرآيندها و روابط كاري، مان و رسميت آن ها يريگ ميدهنده اين است كه وجود تمركز در تصم

موجب افزايش عملكرد باال در سازمان شده كه خلق  ها يريپذ كه توزيع قدرت و انعطاف يدر حال شوند؛يجديد م

(. در اين پژوهش از ميان عوامل سازماني 2000،  ينسكيداب)سندرا و دينما يجديد را در سازمان تسهيل م يها شهياند
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-يم مياند، به بررسي عامل كليدي  ابعاد مختلف ساختار به دسته تقس شده ذكرسازماني مختلف  يها متعددي كه در مدل

شامل  زين يساختار سازمان ييو ابعاد محتوا باشد؛يو تمركز م تيرسم ،يدگيچيآن شامل پ ي. ابعاد ساختارگردند

قرار  ريرا تحت تأث ركنانكا يور كه هركدام به صورت مجزا قادر خواهند بود بهره باشديم يفرهنگ و تكنولوژ ،ياستراتژ

 (.  2022دهند)شهابان، 

و ارباب  انيشركت با مشتر نيبر عهده دارد. ا ياديز اريبس فيوظا يرسان گاز در سطح كشور در اقتصاد و خدمات شركت

شركت گاز  كه ي. درصورتباشديآنان منوط به عملكرد شركت و كاركنان م تيدر تماس است كه رضا ياريبس يهارجوع

در  ديصنعت و تول يخواهند بود. از طرف يشركت گاز ناراض يانكند، شهروندان از خدمت رس يرسان خدمت يخوب نتواند به

 دارد؛  يشركت گاز بستگ يرسان به خدمت زين ياديكشور در حد ز

 تواند يسازمان م ينيكارآفر فرهنگ بر يسازمان ساختار نكهيا به توجهبا و دارد شركت نيا كه يتياهم به توجهبا نيبنابرا

. حال ميسازمان بپرداز ينيبر فرهنگ كارآفر يساختار سازمان نيرابطه ب يبه بررس ديگرد يعس قيتحق نياثرگذار باشد، در ا

 ياريسازمان در شركت گاز استان چهارمحال و بخت ينيو فرهنگ كارآفر يساختار سازمان نيب ايسؤال مطرح است كه آ نيا

 وجود دارد .  يارتباط معنادار

    

 قيتحق نهيشيپ   

 هيسرما يانجيبا نقش م نانهيبر رفتار كارآفر يفرهنگ سازمان ريبا عنوان تأث ي(،  در پژوهش2022و همكاران )  شهابان

 جاديبا ا ينيفرهنگ كارآفر كي جاديا يبرا يو موسسات آموزش عال يدانشگاه يها طيه محداشتند ك انيب ياجتماع

 هيسرما يارتقا يآنها برا قيو تشو يمنابع انسان يتوانمندساز ربه منظو يتيحما تيريو مد يمنعطف با مشاركت يساختار

عالوه بر  رانهيمقررات سختگ ياز اجرا زيناب آنها و پره يها دهيجلسات بحث با كاركنان و استفاده از ا يبرگزار ياجتماع

 داشته باشد. نهيزم نيدر ا يتواند نقش مهم يم يمشاركت يفضا جاديا يآن برا

 نيا جيرا مطالعه نمودند. نتا SMEsدر  يو عملكرد تجار يفرهنگ سازمان ،ينيكارآفر شي(، گرا2022و همكاران) ايز اول

جهت  نيوجود دارد . همچن يفرهنگ سازمان يانجياقتصاد نوظهور و نقش م نيب ياز آن است كه رابطه ا يپژوهش حاك

در  يمتوسط ريتأث ينيكارآفر يريجهت گ گر،يد يدارد.  از سو يمانفرهنگ ساز يرا بر رو ريتأث نيشتريب ينيكارآفر يريگ

 بر تجارت دارد. يمتوسط ريتأث يفرهنگ سازمان ن،يخواهد داشت و عالوه بر ا يمورد عملكرد تجار

انجام دادند فرهنگ  يرقابت تيمز كيبه عنوان  ينيكه با عنوان فرهنگ كارآفر ي(، در پژوهش2022و همكاران )  كاسن

تا از منابع محدود خود  دهد يكه به شركت ها اجازه م يآن بر ساختار سازمان يرگذاريو تأث كنند يم يرا معرف ينيكارآفر

 دانند. يم ياتيداشته باشند را ح يبهتر صياستفاده و تخص
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و  ياقتصاد  يشركتها در توسعه آمادگ يسازمان ياجتماع هيسرما"با عنوان   (2021)وهمكاران   اءينجم الض مطالعات

 نهيشركتها در زم يهمكار يرا برا ييفرصتها يجهان ينشان داد  بازارها سنده،يجذب نو تينو آورانه و ظرف تيقابل يصنعت

 داريپا يريشركتها به رقابت پذ يابيدست يبرا ياجتماع هيسرما نبعها م يهمكار نيمختلف فراهم كرده است.  ا يها

 ني( ب يشناخت ياجتماع تيو ظرف ي، ارتباط ي)فرهنگ ياجتماع هيسرما ريتاث يچگونگ يمطالعه به بررس نيهستند.  ا

پردازد و  يصنعت م يآمادگ تينوآورانه آنها و تثب تيظرف يبر توانمند افتهياقتصاد در حال توسعه و توسعه  كيشركتها در 

 افتهيتوسعه  ياز اقتصادها تاليجيتواندانتقال دانش د يدهد ،كه م يرا نشان م ياجتماع تيسه بعد ظرف تياهم نيهمچن

 كند. ليچهار م تسه يبه انقالب صنعت دنيرس يرا برا گريكديبه 

دارد  يم انيب "كيرفتار استراتژ تيهدا يبرا ياستفاده از فرهنگ و ساختار سازمان"با عنوان   ي، در پژوهش(2005) اونيل

بر پايه زنجيره فرماندهي و سلسله مراتب عمودي و از باال به پايين است،  يكيبا ساختار مكان ييها ارتباطات در سازمان

داراي  كييسازماني دلسرد شوند. در مقابل، ساختار ارگان يريگ ميدهي و تصم ارتباطتا كاركنان در  شود يدرنتيجه باعث م

است كه نياز به تجربه و دانش ويژه، قدرت مناسب و ارتباطات مطلوب، مهارت سطح باال، خالقيت و آموزش  يها يژگيو

 باالتر كاركنان دارد. 

(  ، انجام شد و 2002توسط پاركس  )  "گروه حل مسئله گيتعارض در  تيريو مد يبند رگروهيز"با عنوان   يپژوهش

 قتيسازمان است. در حق تيموفق طياز اهم شرا ياز آن است كه تناسب نوع ساختار با فرهنگ سازمان يآن حاك جينتا

 د.رابطه متقابل هستن يدارا گريكديدو با  نياست كه ساختار را زنده نگه داشته است و ا يفرهنگ سازمان

 نيكند ب يعنوان م "يطبقه بند يبرا ي: تالشيشهر تيريساختار مد"با عنوان   ي(، در پژوهش2002)  سيسانت يد

نه  ريپذ ها اظهار كردند كه ساختار انعطاف ها رابطه وجود دارد. آن در سازمان يو نوآور تيخالق زانيو م يساختار سازمان

از  شتريب يليساختارها خ نيا ينوآور زانيبلكه م انجامد يم ديجد نظراتو  ها دهيا يريو توسعه در بكارگ شرفتيتنها به پ

 است.  ريناپذ سخت و انعطاف يساختارها

با  يبر عملكرد سازمان يبرازش راهبرد ريتاث"با عنوان  ي(، در پژوهش1399) ياصالن ،محسنياهلل طاهرپور كالنتر بيحب

پژوهش  ني: در ا سدينو يم "مادر يدر شركتها يطيتالطم مح يگر ليونقش تعد يساختار سازمان يانجيبرنقش م ديتاك

 يدر شركت ها يبر عملكرد سازمان يطيوتالطم مح ،يساختار سازمان ،(كياستراتژ)  يبرازش راهبرد ريتاث يبه منظور بررس

مادر  يكت هااز آن است كه عملكرد شر يحاك يمدل معادالت ساختار جي. نتارديپذ يشهر تهران صورت  م يمادر تخصص

بر  ياهبردو برازش ر يدهد كه ساختارسازمان ينشان م انسيبر وار يمبتن ريمس لياست. تحل يدر سطح به نسبت مطلوب

 يبرازش راهبرد نيروابط ب يدهد كه ساختار سازمان ينشان م جينتا ن،يدارند. همچن ياثر مثبت و معنادار يعملكرد سازمان

برعملكرد  ياز راه برازش راهبرد يطيكند و تالطم مح يم يگر يانجيم يرا به شكل مثبت و معنادار يو عملكرد سازمان

 .ددار ياثر مثبت و معنادار يسازمان
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دبيران مقطع متوسطه  يور بررسي رابطه بين ساختار سازماني و بهره "با عنوان  يقي(، تحق1393فرخنده نژاد ) عليرضا

است كه ارتباط  نيا انگريب جيپژوهش نتا نيانجام داده است. در ا "94-93م تحصيلي دو مساليناحيه يك شيراز در ن

 دارد. جودو يو ساختار سازمان يور بهره نيب يو قو يدار يمعن

ابعاد ساختار سازماني و ابعاد توانمندي روا نشناختي در  نيبررسي رابطه ب" يبه مطالعه  زي(، ن1392و همكاران ) يحيذب

و  يابعاد ساختار سازمان نيب يدار يدارند كه ارتباط معن يم انيپردازند و ب يم "اه علوم پزشكي مشهد كاركنان دانشگ

 كاركنان وجود ندارد.  يتوانمند

بررسي رابطه بين ساختار سازماني و تحليل رفتگي شغلي در ميان كاركنان دانشگاه شهيد "(، 1390و همكاران ) طبرسا

دهد بين تمام عوامل ساختار سازماني و تحليل رفتگي شغلي همبستگي  يآنها نشان م جيدهند. نتا ي، را انجام م "بهشتي

 مثبت و معنادار است.

بر بهبود عملكرد معاونت آموزش دانشگاه علوم  يساختار سازمان ريتأث "با عنوان ي(، در پژوهش1390و همكاران ) يديمج

 جياستفاده شده است. نتا ها هيفرض ليتحل يبرا نيانگياز م رهايمتغ فيصجهت تو يفي:  از آمار توص سدينويم "يانتظام

مطرح  يفرع هينوع ساختار مناسب چهار فرض يبررس يعملكرد بوده برا ودبر بهب يساختار سازمان رياز تأث يحاك قيتحق

 دييمورد تأ ها هيفرض هيلمطرح شده برنز و استاكر ك وستاريپ يو قرار دادن بر رو ها نيانگيكه پس از استخراج م ديگرد

كرد كه ساختار  يريگ جهينت توان يباالتر بوده است م كيمربوط به ساختار ارگان نيانگيكه م يياز آنجا يقرار گرفت ول

 دارد. يشتريب ريبر بهبود عملكرد تأث كيارگان

 

 قيتحق يشناس روش

كاركنان شركت گاز استان  يباشد. جامعه مورد پژوهش را تمام يم يفيوتوص يمطالعه كاربرد يحاضر نوع پژوهش

نفر با  160تعداد  يتصادف يريداده اند كه با روش نمونه گ لينفر بوده ، تشك 270كه تعدادشان  ياريچهارمحال و بخت

و پرسشنامه  ينداده ها از پرسشنامه ساختار سازما ي. به منظور گردآورديمورگان انتخاب گرد _ ياستفاده از جدول كرجس

( ساخته شده كه شامل 2000)  نزيراب فنياست هيبراساس نظر ياستفاده شد. پرسشنامه ساختار سازمان  ينيفرهنگ كارآفر

( و  16تا  7 ت(، تمركز )سواال6تا  1)سواالت  تيرا براساس رسم يپرسشنامه ميزان ساختار سازمان نيسؤال مي باشد. ا 20

 يلي( مي سنجد. گزينه هاي اين سؤاالت بر اساس طيف ليكرت به صورت پنج گزينه اي )خ20تا  16)سواالت  يدگيچيپ

پرسشنامه را مناسب و قابل قبول  نيا يي(، روا1384كم( طراحي شده است.  بحريني نژاد ) يليمتوسط، كم و خ اد،يز اد،يز

  لياز پرسشنامه استاندارد ه يسازمان ينيسنجش كارآفر ي.براذكر كرده است 92/0 نباخكرو يآن را به روش آلفا ييايو پا

 يپاداش، رهبر تيانعطاف سازمان، وضع ،ينگرش فرد ،يپرسشنامه شامل شش بعد افعال سازمان ني( استفاده شد. ا1996)
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 يمحمد پرسشنامه در پژوهش نيباشد. ا يسوال  بسته پاسخ م 48باشد كه شامل  يم نانهيفرهنگ كارآفر نانه،يكارآفر

 به دست آمد.  88/0كرونباخ  يآلفا بيپرسشنامه در مطالعه مذكور  بر اساس ضر ييايشده است. پا يابي( اعتبار1397)

و  اديز ،يا كم، كم، تا اندازه يلي)شامل: خ باشد يم كرتيل يا نهيپنج گز فيمورد استفاده در پرسشنامه بر اساس ط فيط

 ( اديز يليخ

است. سرمد و همكاران  دهيكرونباخ  استفاده گرد يآلفا بيها از ضر پرسشنامه ييايمشخص نمودن پا يبرا قيتحق نيا در

 ايسواالت پرسشنامه  رمجموعهيهر ز يها نمره انسيوار ديكرونباخ ابتدا با يآلفا بيمحاسبه ضر يبرا»( معتقدندكه 1387)

(. 169)ص « آلفا را بدست آورد بيمول مربوطه مقدار ضركل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فر انسيو وار رآزمونيز

كرونباخ  يآلفا بيپرسشنامه بر اساس ضر ييايشده است. در پژوهش مذكور پا يابي( اعتبار1397)يپرسشنامه محمد نيا

را  زيهمان چ قاًيكند دق يرا كه ادعا م يزيچ يريگ اندازه لهيمفهوم اشاره دارد كه وس نيبه ا ييبه دست آمد. روا 88/0

حداقل  يا پرسشنامه نكهيا ياست و برا ييو محتوا يصور ييآن روا نيمتناسب با آن باشد و از مهمتر يعني ردياندازه بگ

 زانيتا م رديقرار گ يمورد مطالعه و بررس قاًيدق كيتئور يسواالت آزمون با توجه به مبان ديباشد با ييمحتوا ييروا يدارا

 ريدر ز كيپژوهش به تفك يها از پرسشنامه كيهر  ييو محتوا يصور ييموضوع روشن گردد. روا آنها با اسبارتباط و تن

جهت هماهنگ كردن سواالت با  يداشته است ول ييمحتوا ييروا يسازمان يني: پرسشنامه استاندارد كارآفرشود يارائه م

 تيريآن با نظر متخصصان و استادان مد يو صور ييوامحت ييدر آن صورت گرفت. لذا روا ياصالحات مختصر يجامعه آمار

نگرش  ،يشش مولفه مورد نظر را )افعال سازمان ،يسازمان ينيپرسشنامه كارآفر يعامل ليتحل جيقرار گرفت. نتا دييمورد تا

صد  ر% د59( را بدست آورد كه در آن نانهيفرهنگ كارآفر نانه،يكارآفر يپاداش، رهبر تيانعطاف سازمان، وضع ،يفرد

است و  ي( نشان داد كه حجم نمونه كاف>000/0Pو بارتلت  ) KMO%=715سواالت استخراج شده بود. آزمون  سانيوار

% با چرخش متعامد، شش مولفه مورد نظر را بدست 3باالتر از  يعامل يبارها جيوجود دارد. نتا يعوامل در جامعه آمار نيا

 آورد.

 لياستفاده شد. در تحل يو استنباط يفيدر دوبخش آمار توص 16نسخه  spssدادهها از نرم افزار  ليو تحل هيتجز براي

داده ها از  ياستنباط ليو در تحل يداده ها، شاخص هاي مركزي و پراكندگ يفراوان عيداده ها از جدول توز يفيتوص

 .ديساده گرد ونيو رگرس رسونيپ يهمبستگ

 پژوهش یها افتهی

 يها افتهيقرار گرفتند.  ليو تحل هيشده مورد تجز ياور جمع يها مناسب، داده يامار يهااستفاده از روش بخش با نيا در

از روش  ها هيفرض يجهت بررس نياست.  همچن اريو انحراف مع نيانگيم يآمار يها پژوهش شامل شاخص نيا يفيتوص

 . گردد يمربوط به هركدام ارائه م جيو نتا شود يمطرح م يوهشپژ يها هيفرض ري. در زدياستفاده گرد رسونيپ يآمار

 وجود دارد. يسازمان در شركت گاز رابطه معنادار ينيكارآفر يساختار و فرهنگ سازمان ني: بيكل هيفرض
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 ( آموه است.1ان در جدول) جيكه نتا دياستفاده گرد رسونيپ يهمبستگ بياز ضر هيفرض نيا ياستنباط يبررس يبرا

 ينيبستگي و سطح معناداري بين ساختار و فرهنگ كارافر( : ضريب هم1) جدول

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير

 000/0 -62/0 ساختار

-62/0معنادار ) يرابطه منف ينيكارافر يو فرهنگ سازمان يدهد بين ساختار سازمان ( نشان مي 1جدول ) جيكه نتا طورهمان

r=-( وجود دارد. اين ضريب همبستگي از لحاظ آماري معنادار است )001/0 Pيمعنا كه با كاهش ساختار سازمان ني(؛ بد 

 شود. تاييد مي يي كل . لذا فرضيهابدي-يم شيافزا ينيكارافر يفرهنگ سازمان

 يوجود دارد. برا يكت گاز رابطه معنادارسازمان در شر ينيكارافر يو فرهنگ سازمان تيرسم نياول: ب يجزئ هيفرض

 ( آمده است.2ان در جدول) جيكه نتا دياستفاده گرد رسونيپ يهمبستگ بياز ضر هيفرض نيا ياستنباط يبررس

 ينيو فرهنگ كارافر تي( : ضريب همبستگي و سطح معناداري بين رسم2) جدول

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير

 000/0 -55/0 تيرسم

( وجود دارد. -=55/0rمعنادار ) يرابطه منف ينيو فرهنگ كارافر تيدهد بين رسم ( نشان مي 2كه نتايج جدول ) رهمانطو

در ساختار سازمان  تيرسم شيمعنا كه با افزا ني(؛ بدP 001/0اين ضريب همبستگي از لحاظ آماري معنادار است )

 شود. اول تاييد مي يجزئ ي . لذا فرضيهابدي-يكاهش م ينيكارافر يفرهنگ سازمان

 يبررس يوجود دارد . برا يسازمان در شركت گاز رابطه معنادار ينيكارآفر يتمركز و فرهنگ سازمان نيدوم: ب يفرع هيفرض

 ( آمده است.3ان در جدول) جيكه نتا دياستفاده گرد رسونيپ يهمبستگ بياز ضر هيفرض نيا ياستنباط

 ينين تمركز و فرهنگ كارآفر( ضريب همبستگي و سطح معناداري بي3) جدول

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير

 000/0 -54/0 تمركز

( وجود -=54/0rمعنادار ) يرابطه منف ينيكارافر يدهد بين تمركز و فرهنگ سازمان ( نشان مي3نتايج جدول ) همانطور

تمركز در ساختار سازمان  شيمعنا كه با افزا ني(؛ بدP 001/0دارد. اين ضريب همبستگي از لحاظ آماري معنادار است )

 شود. دوم تاييد مي يجزئ ي ضيه. لذا فرابدي¬يكاهش م ينيكارافر يفرهنگ سازمان
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 يوجود دارد. برا يسازمان در شركت گاز رابطه معنادار ينيكارآفر يو فرهنگ سازمان يدگيچيپ نيسوم: ب يفرع هيفرض

 (  آمده است.4ان در جدول) جيكه نتا دياستفاده گرد رسونيپ يتگهمبس بياز ضر هيفرض نيا ياستنباط يبررس

 ينيو فرهنگ كارآفر يدگيچي(: ضريب همبستگي و سطح معناداري بين پ4) جدول

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير

 000/0 -66/0 يدگيچيپ

( وجود -=66/0rمعنادار ) يرابطه منف ينيكارافر يو فرهنگ سازمان يدگيچيدهد بين پ (نشان مي 4نتايج جدول ) همانطور

در ساختار  يدگيچيپ شيمعنا كه با افزا ني(؛ بدP 001/0دارد. اين ضريب همبستگي از لحاظ آماري معنادار است )

 شود. سوم تاييد مي يي جزئ فرضيه ا. لذابدي¬يكاهش م ينيكارافر يسازمان فرهنگ سازمان

 جيو نتا بحث

رابطه به صورت  نيمعنادار وجود دارد و ا يرابطه ا يسازمان يني( و كارآفريختار سازمانبودن) سا يرسم يمولفه ها نيب

گردد. رضازاده  يم يسازمان ينيباعث كاهش كارآفر يدر امور سازمان اديز تيكه رسم يمعن نياست . به ا يمعكوس و منف

 ياجتماع نيدر سازمان تام يسازمان ينيو كارآفر يساختار سازمان بطهرا يبا عنوان بررس 1382كه در سال  يدر پژوهش

مورد با  نيوجود دارد كه ا يرابطه معكوس و منف يسازمان ينيو كارآفر تيرسم نيكه ب ديرس جهينت نيتهران انجام داد به ا

توسط آلبرت   يصادرات يدر شركت ها ينيبر كارآفر تيتمركز و رسم ريكه با عنوان تاث يدارد اما پژوهش يپؤوهش همخوان

با پژوهش  نيدارد كه ا ينيرابطه مثبت با كارآفر تيسطح رسم يباال زانيو همكاران انجام شد، نشان داد كه م وآنايركا

 ياست كه چون در شركت گاز افراد حرفه ا نيذكر كرد ا يناهمخوان نيا يتوان برا يكه م يلياز دال يكيندارد و  يهمخوان

به كار برد اما در  يافراد حرفه ا يتوان برا يكنترل را نم يها ستميها و س هيو رو نيقوان نيبنابرا ستند،مشغول به كار ه

كنند.بين  يرويها پ هي، مقررات و رو نيسازمان الزم است كه افراد از قوان يبه هدف ها دنيرس يبرا يصادرات يشركت ها

دارد. و اين رابطه به صورت معكوس و رابطه اي معنادار وجود  مانيمولفه ي پيچيدگي )ساختار سازماني( و كار آفريني ساز

 نيمنفي مي باشد. به اين معني كه پيچيدگي در سطح باعث كاهش كار آفريني سازماني  مي گردد. در پژوهشي كه حس

 ارآفرينيدر مجتمع اقتصادي كوثر انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه بين پيچيدگي سازماني و ك 1383زاده در سال 

با عنوان بررسي رابطه ي  1382كوس و منفي وجود دارد. حسين رضازاده در پژوهشي كه در سال سازماني رابطه ي مع

ساختار سازماني و كارآفريني سازماني در سازمان تأمين اجتماعي تهران انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه بين پيچيدگي 

موردها با يافته هاي اين پژوهش همخواني دارد.   و منفي وجود داردكه اين عكوسسازماني و كارآفريني سازماني رابطه ي م

مولفه ي تمركز )ساختار سازماني( و كار آفريني سازماني رابطه اي معنادار وجود دارد و اين رابطه به صورت معكوس و 

ا در را اخذ كنند و كاركنان ر انيمنفي است. به اين معني كه اگر مديران در شركت گاز خود به تنهايي تصميم هاي سازم

تصميم گيري ها مشاركت ندهند، كاركنان شركت روحيه ي خود را از دست مي دهند و نتيجه ي اين كار كاهش 
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با  1998كارآفريني سازماني است . پژوهشي كه به وسيله ي البرت كاريوآنا، ميچيل اچ موريس و آنتوني ج والدر سال 

انجام شد، نشان داد كه سطح باالي تمركز در  "صاداراتيبر كارآفريني در شركت هاي  تتأثير تمركز و رسمي"عنوان 

بررسي رابطه ي "با عنوان  1382سازمان سطح پاييني از كارآفريني را موجب مي شود. رضازاده در پژوهشي كه در سال 

پيچيدگي  به اين نتيجه رسيد كه بين د،انجام دا "ساختار سازماني و كارآفريني سازماني در سازمان تأمين اجتماعي تهران

 سازماني و كارآفريني سازماني رابطه ي معكوس و منفي وجود دارد كه اين موردها با يافته هاي اين پژوهش همخواني دارد. 

پايان پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:  با توجه به اين كه بين ساختار سازماني و كارآفريني سازماني  رابطه ي معنادار  در

ه صورت منفي و معكوس مي باشد، لذا به مسئوالن پيشنهاد مي شود كه در ساختار سازماني خود وجود دارد و اين رابطه ب

نمايند كه در واكنش در برابر نيازهاي در حال تغيير محيط انعطاف پذير عمل  حيتجديد نظر كنند و آنرا به گونه اي طرا

كاسته شود.كاركنان را در تصميم گيري مشاركت  كند، از ميزان قوانين و مقررات كه براي كارمندان دست و پاگير است،

و از پايين به باال( ايجاد شود.  با  ييندهد و شرايطي را ايجاد كند كه ارتباطات به گونه ي شفاف و دو سويه) از باال به پا

ميزان باال توجه به اين كه بين رسميت و كارآفريني سازماني رابطه ي معنادار و معكوس وجود دارد و پاسخ دهندگان از 

بودن رسميت در شركت گاز ناراضي بودند، لذا به مسئوالن پيشنهاد مي شود كه از مقررات رسمي زيادي كه بر كاركنان 

مي شود، كاسته شود و تا حدودي به كاركنان اجازه اختيار عمل در كارها و فعاليت هايشان را بدهند و مديران سعي  لاعما

مي و دوستانه داشته باشند و وظايف سازماني را تدوين كنند كه در آن آزادي عمل و كنند با كاركنان رابطه ي غير رس

و وادار كردن آنان به انجام دادن كارها بر اساس مقررات باعث مي  اركنانانعطاف الزم منظور شده باشد زيرا كنترل كردن ك

اين كه بين پيچيدگي و كار آفريني سازماني شود كه كاركنان،قدرت خالقيت و نوآوري خود را از دست بدهند. با توجه به 

مي شود كه در پي كم  پيشنهادرابطه اي معنادار وجود دارد و اين رابطه به صورت معكوس و منفي است، لذا به مسئوالن 

كردن سطوح سازمان، تعداد دواير و عناوين شغلي و نيز پراكندگي محل ها و مناطق جغرافيايي برآيند و فاصله هاي بين 

يريت عالي سازمان و كاركنان عملياتي را كم تر كنند تا كاركنان سطح عمليات بتوانند بيش تر با مديران ارتباط برقرار مد

تغييرات محيطي واكنش مناسب نشان دهند. با توجه به اين كه بين تمركز و كار آفريني سازماني رابطه اي  برابركنند و در 

رت معكوس و منفي است، لذا به مسئوالن پيشنهاد مي شود كه كاركنان را در تصميم معنادار وجود دارد و اين رابطه به صو

گيري هاي دانشگاهي مشاركت دهند و با ايجاد رابطه ي عاطفي با كاركنان و نهادينه كردن آن در ساختار سازماني زمينه 

ن استفاده نمايند تا حس تعهد و مسئوليت ي بروز خالقيت و نوآوري را در كاركنان بارور كنند و از مزاياي هم فكري كاركنا

برقرار شود كه اين  نشگاهكاركنان نسبت به اهداف سازماني بيش تر شود و ارتباط غير رسمي بين كاركنان و مسوالن دا

مهم بررسي رابطه بين ساختار سازماني و... امكان دسترسي به اطالعات و گردش آزاد و سالم را فراهم مي كند و طي اين 

 ند تعامل اطالعات و نظرها و ايده هاي كارآفرينانه و خالق بيش تر امكان ظهور مي يابد.فراي

 منابع 

. پايان نامه "(. بررسي رابطه فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني در دانشگاه شهيد بهشتي 1387زاده،طاهر )  حسين

 ربيتيكارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد بهشتي. دانشكده روانشناسي و علوم ت
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