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ارتباط بين دريافت حمايت سازماني و هوش هيجاني با رفتار کارآفريني
کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان فارس
محمد چيذري ،1عنايت عباسي ،1مهدي رحمانيان کوشککي
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 .1استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیتمدرس
 .2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیتمدرس
 .3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه علومتحقیقات تهران
(تاریخ دریافت -00/03/11 :تاریخ تصویب)01/03/07 :

چکيده
هدف این تحقیق بررسی رابطة بین دریافت حمایت سازمانی و خصلت هوش هیجانی با رفتار کارآفرینانة
کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است .روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نوع مطالعة
پیمایشی است .جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل  110نفر از کارشناسان فنی در سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس است .با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  22نفر
به عنوان حجم نمونه تعیین شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای بود که روایی آن با کسب نظرهای
استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیتمدرس و تعدادی از کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس به دست آمد؛ همچنین آزمون پیشاهنگ برای بهدستآوردن پایایی ابزار پژوهش
انجام و ضرایب آلفای کرونباخ برای قسمتهای مختلف پرسشنامه بین  0/73و  0/77محاسبه شد .نتایج
حاصل از همبستگی بین متغیرها ارتباط مثبت و معنیداری را بین رفتار کارآفرینی کارکنان با متغیرهای
دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی نشان داد .رابطة مثبت بین دو متغیر دریافت حمایت سازمانی و
رفتار کارآفرینانة کارکنان با استفاده از متغیر سابقة شغلی تعدیل شد؛ به عبارت دیگر ،این رابطه در مورد
کارکنان دارای سابقة شغلی کمتر از  11سال در قیاس با کارکنان دارای سابقة شغلی بیشتر از  11سال
قویتر است .نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیرة گامبهگام نشان داد که متغیرهای دریافت حمایت
سازمانی و هوش هیجانی ،به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار ،در مجموع  11/0درصد از تغییرات متغیر
رفتار کارآفرینی کارکنان را تبیین کردند.
واژههاي کليدي :استان فارس ،دریافت حمایت سازمانی ،رفتار کارآفرینانه ،هوش هیجانی
مقدمه
با توجه به تغيير و تحوالت عصر حاضر و ورود سازمانها به
اقتصاد "دانشمحور" ،نيروي انساني نسبت به ساير منابع سازمان
از اهميت و اولويت خاصي برخوردار شدهاست ( Roepki,
 .)2000از سوي ديگر ،در طول چند دهة اخير موضوعات تحول،
 نويسندة مسئول:

نوآوري و کارآفريني توجه زيادي را در سازمانهاي دولتي و
خصوصي به خود جلب کردهاست .امروزه ،محققان کارآفريني را
به عنوان فرايندي توصيف ميکنند که در شرايط و فضاهاي
متعدد شکل ميگيرد و نبايد بهتنهايي از زاوية مددرساني
اقتصادي به آن نگريست ( ;Bruyat & Julien, 2000
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)Zampetakis & et al, 2009؛ به سخن ديگر ،امروزه اصطالح
کارآفريني در مباحث بخش دولتي وارد شده که بهطور عمده
ناشي از اهميت نقش دولت در جوامع و تالش براي ايجاد تحول
در سازمانهاي دولتي و بهبود عملکرد آنها بوده است
( .)Zampetakis & Moustakis, 2007به اعتقاد & Bruyat
 )2000( Julienکارآفريني به فرايند تغيير ،ظهور و خلق ارزشي
تازه ميپردازد .اين گونه افراد به آنچه از آن به عنوان کارآفريني
درونسازماني 7يا کارآفريني در بستر يک سازمان نام برده
ميشود تمايل دارند .کارآفريني درون سازماني به شيوههاي
مختلفي مانند کارآفريني دروني ،کارآفريني سازماني ،کارآفريني
داخل سازمان و کسبوکار سازماني تفسير شدهاست
(.)2001( Robinson.)Antoncic & Hisrich, 2004
کارآفريني درونسازماني را پديدآورندة رفتارهاي کارآفريني در
درون سازمان ،ساماندهي مجدد منابع داخلي ،اقتدار سازماني و
دنبالکردن فرصتهاي جديد در سازمان بيان کردهاست .نبايد
چنين تصور کرد که کارآفريني درون سازماني تنها در
سازمانهاي کارآفرين ديده ميشود ،بلکه در سازمانهاي سنتي
و بوروکراتيک (غير کارآفرين) نيز ميتواند اتفاق بيفتد؛ اما به
قدري نادر و بياثر است که نميتواند سازمان را در محيطهاي
پيچيده ،پويا ،رقابتي و نامطمئن موفق و ابقا کند .اين در حالي
است که امروزه وجود نداشتن کارآفريني در سازمانها ،به
خصوص سازمانهاي دولتي ،به تشديد بوروکراسي (ديوان
ساالري) و کاهش بهرهوري در سازمانها انجاميدهاست ،و اين امر
باعث شکلگيري سازمانهايي شده که نهتنها فعاليتشان کمتر از
حد انتظار است ،بلکه ناکارآمد و کامالً بيهوده و غير اثربخش
هستند .روند کلي در سازمانهاي دولتي ايران مؤيد اين مطلب
است که وضعيت حاکم در اين سازمانها سنتي و غير کارآفرينانه
است و به نظر ميرسد که مهمترين داليل ناکارآمدي
سازمانهاي دولتي ايران را بايد در فقدان نوآوري و کارآفريني
درون سازماني جستوجو کرد؛ بنابراين براي فائقآمدن بر اين
مشکالت و رسيدن به کارآفريني درونسازماني ساختارگرايي و
عملگرايي سازمانهاي دولتي بايد متحول شود تا از بوروکراسي
دور شوند .اين مهم تنها از طريق تشويق و ترغيب کارکنان به
رفتارهايي از قبيل نوآوري ،مشارکت ،سازماندهي وظايف روزانه و
تجاريکردن محصوالت و خدمات جديد در سازمان محقق
خواهدشد .در عصر حاضر ،سازمانها براي مؤثربودن به افراد

2. Entrepreneurship Behavior

آيندهنگر نياز دارند که بدانند چه کارهايي بايد انجام شود تا
بتوانند به راحتي با کساني که گوشبهزنگ تحوالت هستند
ارتباط برقرار کنند و ،خود و سازمانشان را براي رويارويي با
چالشهاي فردا آماده سازند .بر اين اساس ،کليديترين جزء
فرايند کارآفريني درونسازماني کارکنان هستند؛ به عبارت ديگر،
کارکناني که در درون سازمانهاي بزرگ ،پيچيده و تثبيتشده
روحية کارآفريني داشتهباشند ،کارآفرينان درون سازماني ناميده
ميشوند ( )2000( Borins .)Bart, 2006در مطالعهاي به اين
نتيجه رسيد که عامل اصلي نوآوريهاي بخش دولتي در اياالت
متحده و کشورهاي پيشرفتة اقتصادي وجود کارکنان خط مقدم
و مديران مياني خالق است 72 .درصد نوآوريهاي سازمانهاي
دولتي امريکا و  93درصد کشورهاي پيشرفتة اقتصادي مربوط به
کارکنان خالق است.
يکي از نيازهاي فراگير و ضروري براي تمام سازمانها
(اعم از دولتي ،خصوصي ،داوطلبانه و غيره) و با هر اندازهاي
(بزرگ ،متوسط و کوچک) رفتار کارآفريني 7در سازمان است.
رفتار کارآفريني در سازمان دربردارندة مجموعهاي از
فعاليتها و روشهايي است که به کمک آنها افراد در سطوح
مختلف سازمان اقدام به توليد و استفاده از منابع براي
شناسايي و پيگيري فرصتها ميکنند .اين رفتارها به عنوان
کشف ،ارزيابي و بهرهبرداري از فرصتها به منظور ايجاد کاال
و خدمات جديد در سازمان تعريف ميشوند ( & Shane
 .)Venkataraman, 2000در تحقيقيEchols & Neck ،
( )1998بر پاية مطالعات خود در تبيين فرايند کارآفريني
سازماني مدلي ارائه کردند که بر اساس آن مؤلفههاي رفتار
کارآفريني کارکنان و نيز ساختار سازماني ،عناصر ضروري در
موفقيت فعاليتهاي کارآفريني کارکنان در سازمان مطرح
شدهاند .بدين منظور ،براي سازمانها حياتي است که از
رفتارهاي کارآفريني در طول سلسلهمراتب سازماني حمايت
کنند تا عملکردهاي سازماني توسعه و مزيت رقابتي افزايش
يابد ( .)Mair, 2005; Kuratko & et al, 2005در اين
راستا ،شناسايي عوامل مؤثر بر رفتارهاي کارآفريني کارکنان
حائز اهميت است .در سازمان ،عوامل گوناگوني رفتار
کارآفريني افراد را تغيير و تحت تأثير قرار ميدهند .يکي از
اين عوامل دريافت حمايت سازماني ( 3)POSاست .مبناي
نظري حمايت سازماني نظرية «تبادل اجتماعي» است .برطبق
1. Intrapreneurship
3. Perceived Organizational Support
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نظرية تبادل اجتماعي وقتي کسي در حق ديگري لطفي
ميکند ،او خود را موظف ميداند که لطف او را جبران کند.
محققان معتقدند بين کارکنان و سازمان چنين رابطهاي در
جريان است؛ زيرا سازمان منبعي است که نيازهاي کارکنان را
برآورده ميسازد ( .)Taleghani & et al, 2010در مطالعاتي
که سازمان را از حيث نيرو و عمق عملکردهاي کارآفريني
ارزيابي کردهاند ،حمايت سازماني به ادراکات کارمندان از
فعاليتهاي سطوح مختلف مديريتي محدود شده و سازمان به
عنوان يک کل ناديده گرفته شدهاست ( Hornsby & et al,
 .)2002اين در حالي است که تئوري حمايت سازماني
چارچوب نظري مفيدي براي درک رفتار کارآفريني کارکنان
در سازمان است (.)Rhoades & Eisenberger, 2002
مطابق با تئوري حمايت سازماني ،اگر سازمان به رفاه و
حمايت کارکنان توجه کند ،کارکنان اين توجه را با تعهد
بيشتر و عملکرد بهتر جبران ميکنند ( Eisenberger & et
 .)al, 2001دريافت حمايت سازماني ميتواند به طرق
مختلفي مانند پشتيباني از ايدههاي خالق ،تدارک منابع
ضروري و آزادي عمل در سازمان انجام شود.
از عوامل ديگري که کارآفريني افراد را در سازمان بهشدت
تحت تأثير قرار ميدهد خصيصة هوش هيجاني ( 7)EIاست.
متأسفانه ،مرور ادبيات موضوعي در اين زمينه نشان ميدهد
که در تحقيقات گوناگون ( & Antoncic, 2007; Antoncic
 )Zorn, 2004بيشتر بر جنبههاي شناختي عملکرد کارکنان
تأکيد شده و تأثير ابعاد هيجاني در تحقيقات رفتار سازماني
به طور وسيعي ناديده گرفته شده است ( Jordan & et al,
)2002؛ از اين رو شواهد تجربي کمي در زمينة ابعاد هيجاني
از جمله هوش هيجاني کارکنان و تأثيرگذاري آن بر نگرش و
رفتارهاي شغلي آنها وجود دارد )2004( Turner .هوش
هيجاني را يکي از مؤلفههاي هوش کلي ميداند که به زندگي
شخصي و حرفهاي افراد کمک ميکند .هوش هيجاني
دربردارندة مؤلفههاي ارزيابي خودادراکي ( ،7)SEAارزيابي
احساسات ديگران ( 9)OEAاستفاده از احساسات ( 4)UOEو
تنظيم احساسات ( 5)ROEاست.
ارزيابي خودادراکي يعني اينکه فرد درک مناسبي از
احساسات شخصي خود دارد؛ ارزيابي احساسات ديگران يعني
اينکه فرد احساسات و ادراکات ديگران در محيط اطراف خود را

بهخوبي ميشناسد؛ استفاده از احساسات يعني اينکه فرد در
شرايط مختلف حاضر به بهکارگيري عواطف و احساسات در
محيط کاري خود است و تنظيم احساسات دربردارندة کنترل
احساسات در شرايط زماني مختلف براي توسعة روابط با افراد
است (Korkmaz & Arpaci.)Wong & Law, 2002
( )2009هوش هيجاني را عاملي ميدانند که تحت تأثير آن
افراد از طريق بهکاربردن روشهاي مختلف زندگي ،مشاغل،
مهارتهاي اجتماعي ،کنترل احساسات و روابط با افراد ديگر را
توسعه ميبخشند ،به بيان ديگر ،هوش هيجاني توانايي درک
هيجانها و عواطف به منظور دستيابي به ايجاد هيجانهايي
است که ضمن کمک به تفکر بهتر به شناخت هيجانها و
عواطف نيز منجر شود (.)Slaski & Cartwright, 2003
در مطالعات مختلفي ،ارتباط بين دريافت حمايت
سازماني ،هوش هيجاني با رفتارهاي کارآفريني کارکنان در
سازمان بررسي شده است )2000( Littunen .در تحقيق
خود به اين نتيجه رسيد که عوامل مختلفي ميتواند فعاليت و
رفتار کارآفريني کارکنان در سازمان را تحت تأثير قرار دهد.
يکي از اين عوامل دريافت حمايت سازماني است .وجود
دريافت حمايت سازماني به دليل اينکه يک انديشة
حمايتکنندة توسعة فردي و درونسازماني را به وجود
ميآورد ،ميتواند انديشة رفتار کارآفريني را در کارکنان
تقويت کند )2009( Riggle & et al .در پژوهشي فراتحليلي
نشان دادند که دريافت حمايت سازماني بهشدت تعهد و
مشارکت را در سازمان افزايش ميدهد و باعث افزايش
عملکرد باالي کارکنان در سازمان ميشودAntoncic .
( )2007در مطالعة خود حمايت سازماني را يکي از عوامل
مهم و تأثيرگذار در بروز رفتار کارآفريني کارکنان در سازمان
بيان کردهاست )2007( Zampetakis & Moustakis .و
 )2009( Zampetakis & et alدر پژوهش خود بر وجود
رابطة مثبت بين دريافت حمايت سازماني و رفتار کارآفريني
در کارکنان تأکيد کردهاند .همانگونه که بيان شد ،يکي ديگر
از عوامل تأثيرگذار بر رفتار و فعاليت کارآفريني هوش
هيجاني است .وجود هوش هيجاني در سازمان موجبات ايجاد
مقاومت نسبت به فشارها و استرسهاي محيطي در سازمان را
فراهم ميآورد )2002( Wong & Law .در تحقيق خود
نشان دادند که خصيصة هوش هيجاني پوششي فراگير از

2. Self Emotion Appraisal
4. Utilization of Emotion

1. Emotional Intelligence
3. Other’s Emotion Appraisal
5. Regulation of Emotion
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تأثيرگذارند .متغير وابسته در اين تحقيق رفتار کارآفريني
کارکنان در سازمان جهاد کشاورزي استان فارس است .ابزار
مورد استفاده در اين تحقيق براي گردآوري اطالعات و دادهها
پرسشنامهاي دربردارندة چهار قسمت دريافت حمايت
سازماني ،هوش هيجاني ،رفتار کارآفريني و ويژگيهاي فردي
و حرفهاي کارکنان بود .براي سنجش دريافت حمايت
سازماني از شاخص هشت سؤالي ايزنبرگر و همکاران
( )Eisenberger & et al, 1986و همچنين براي سنجش
هوش هيجاني از شاخص 72سؤالي ونگ و الو ( & Wong
 )Law, 2002شامل چهار قسمت ارزيابي خودادراکي ،ارزيابي
احساسات ديگران ،استفاده از احساسات و کاربرد احساسات
استفاده شد و به منظور سنجش رفتار کارآفريني کارکنان از
شاخص ششسؤالي پيرس و همکاران ( Pearce & et al,
 )1997دربردارندة (تغيير مداري و نگرش استراتژيک) بهره
برديم .تمام متغيرهاي اشارهشده در قالب طيف ليکرت 5
قسمتي (از :7کامالً مخالفم تا  :5کامالً موافقم) مورد سنجش
قرار گرفتهاست .به منظور تعيين روايي پرسشنامه از نظرها و
پيشنهادهاي تعدادي از کارشناسان و محققان سازمان جهاد
کشاورزي استان فارس بهره گرفته شد .براي تعيين سنجش
پايايي پرسشنامه ضريب آلفاي کرونباخ براي بخشهاي
مختلف محاسبه شد .ضريب آلفاي کرونباخ براي قسمتهاي
مختلف پرسشنامه بين  7/29و  7/72تعيين شد که
نشاندهندة پايايي مطلوب ابزار تحقيق است (جدول .)7
تجزيهوتحليل دادههاي پژوهش حاضر در دو بخش آمار
توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرمافزار SPSSwin16
انجام شدهاست .در بخش آمار توصيفي ،با استفاده از
مشخصههاي آماري نظير فراواني ،ميانگين ،واريانس و انحراف
معيار به توصيف دادههاي پژوهش پرداخته شدهاست .در
بخش آمار استنباطي نيز از ضريب همبستگي ،رگرسيون
چندمتغيره و مقايسة ميانگين گروهها استفاده شدهاست.

احساسات مربوط به خودارادگي است که بهطور مستقيم به
متغيرهاي سازماني از جمله رضايت و عملکرد شغلي مربوط
ميشود .در ضمن ،در مطالعة ديگري Hermann & et al
( )2007بر وجود رابطة مثبت و معنيدار بين هوش هيجاني و
رفتار کارآفريني کارکنان در سازمان تأکيد کردهاند.
بنابراين با توجه به آنچه گفته شد ،اين مطالعه با هدف کلي
ارتباط بين دريافت حمايت سازماني و خصلت هوش هيجاني با
رفتارهاي کارآفريني کارکنان در سازمان جهاد کشاورزي استان
فارس انجام پذيرفتهاست تا ضمن بررسي شرايط تأثيرگذار بر
رفتارهاي کارآفريني کارکنان اقدامات الزم در جهت ترغيب
کارکنان به رفتار کارآفريني در سازمان صورت پذيرد .در راستاي
تحقق هدف کلي فوق اهداف اختصاصي زير مورد نظرند:
 شناخت ويژگيهاي فردي و حرفهاي کارکنان؛ بررسي رابطة بين دريافت حمايت سازماني با رفتارکارآفريني کارکنان؛
 بررسي رابطة بين هوش هيجاني با رفتار کارآفرينيکارکنان؛
 بررسي تأثير دريافت حمايت سازماني و هوش هيجانيبا رفتار کارآفرينانة کارکنان.
روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي است که به روش
پيمايشي انجام شدهاست .جامعة آماري مورد نظر شامل همة
کارشناسان فني سازمان جهاد کشاورزي استان فارس به
تعداد  777نفر است .با استفاده از فرمول کوکران و
نمونهگيري تصادفي تعداد  27نفر از بخشهاي مختلف به
عنوان نمونة مورد نظر انتخاب شدند (جدول  .)7متغيرهاي
مستقل در اين تحقيق شامل دريافت حمايت سازماني ،هوش
هيجاني و ويژگيهاي فردي و حرفهاي کارکنان است که
بهطور بالقوه بر رفتار کارآفريني کارکنان در سازمان

جدول  .1تعداد کل کارشناسان فني مورد مطالعه و نمونة انتخابشده در بخشهاي مختلف
واحد مورد مطالعه

مديريت توليدات گياهي
مديريت توليدات دامي
مديريت ترويج و آموزش کشاورزي
مديريت آب و خاک
مديريت صنايع کشاورزي و مکانيزاسيون
مجموع

تعداد نمونه

تعداد جامعه

مرد

زن

مرد

زن

72
72
72
72
72

2
9
9
7
5

74
3
7
77
77

5
7
7
7
7

777

27
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جدول  .1تعداد گويهها و ميزان ضريب آلفاي کرونباخ بخشهاي مختلف پرسشنامه
بخش

تعداد گويهها

آلفاي کرونباخ

هوش هيجاني
دريافت حمايت سازماني
رفتار کارآفريني
مجموع

72
7
2
97

7/234
7/727
7/297
7/237

نتايج و بحث
مطابق با يافتههاي بهدستآمده از ويژگيهاي فردي و
حرفهاي کارکنان در جدول  ،9سن بيش از يکسوم کارکنان
بين  45-92سال و ميانگين سني کارکنان  93سال است.
 42/7درصد ( 73نفر) سابقة شغلي 75سال و بيشتر دارند و
مابقي ،يعني  59/7درصد ( 99نفر) ،زير  75سال سابقه دارند.
ميانگين سابقة شغلي کارکنان  75سال است .توزيع فراواني
کارکنان بر اساس مقاطع تحصيلي (ميزان تحصيالت) نشان
ميدهد که مقطع تحصيلي بيشتر افراد شرکتکننده در اين

تحقيق ( 93نفر 27/3 ،درصد) باالتر از ليسانس و مابقي (79
نفر 92/7 ،درصد) زير ليسانس است .توزيع فراواني کارکنان
بر اساس جنسيت نشاندهندة آن است که بيشتر افراد مورد
مطالعه در اين تحقيق ( 49نفر 23/4 ،درصد) را مردان و
مابقي ( 73نفر 97/2 ،درصد) را زنان تشکيل ميدهند؛
همچنين توزيع فراواني کارکنان بر اساس وضعيت تأهل نشان
ميدهد که بيشتر کارکنان مورد مطالعه متأهل ( 42نفر،
 24/7درصد) و بقيه ( 72نفر 75/7 ،درصد) مجردند.

جدول .9ويژگيهاي فردي و حرفهاي کارکنان()n=61
متغير

سطوح متغير

فراواني

*
79
 95سال و کمتر
سن (سال)
74
45-92
75
 42سال و بيشتر
**
73
باالتر از  75سال
سابقة شغلي
99
زير  75سال
93
باالتر از ليسانس
ميزان تحصيالت
79
زير ليسانس
49
مرد
جنسيت
73
زن
42
متأهل
وضعيت تأهل
72
مجرد
** ميانگين سابقة شغلي  75سال با انحراف معيار 3/97
* ميانگين سن  97/3سال با انحراف معيار3/73

بررسي وضعيت متغيرهاي مهم تحقيق

رفتار کارآفريني ،دريافت حمايت سازماني و هوش هيجاني
متغيرهاي مهم تحقيق هستند .در ادامه ،وضعيت هريک از
اين متغيرها در نمونة مورد بررسي آورده شدهاست.
بررسي وضعيت رفتار کارآفريني

همانگونه که قبالً گفتهشد ،براي سنجش متغير رفتار
کارآفريني از  2گويه استفاده شد .رتبهبندي اين گويهها با
توجه به ميانگين و انحراف معيار هر گويه در جدول  4ارائه
شدهاست .نتايج حاصل بيانکنندة آن است که گويههايي از

درصد

92/7
97/2
74/7
42/7
59/7
27/3
92/7
23/4
97/2
24/7
75/7

قبيل« :من همکارانم را به فکرکردن در مورد يک روش جديد
و محرک تشويق ميکنم» (ميانگين ،9/37 :انحراف معيار:
 )7/79و «من براي پيداکردن راهي در جهت توسعة خدمات
سازمانم با همکارانم وقت ميگذارم» (ميانگين ،9/79 :انحراف
معيار )7/77 :از جمله گويههايي بودهاند که با ميانگين بيشتر از
سه در رتبههاي اول و دوم قرار گرفتهاند .از سوي ديگر،
گويههاي «من همکارانم را تشويق ميکنم که براي بيان ايده-
هاي خود پيشقدم شوند تا سرويس و خدماتمان بهبود يابد»
(ميانگين ،7/27:انحراف معيار )7/25 :و «من به کسب
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مهارتهاي جديد در سازمان شوق و اشتياق نشان ميدهم»
(ميانگين ،7/49:انحراف معيار )7/22 :از جمله گويههايي

هستند که با ميانگين کمتر از دو رتبههاي آخر را به خود
اختصاص دادهاند (جدول .)4

جدول  .4وضعيت رفتار کارآفريني در سازمان جهاد کشاورزي از ديدگاه کارکنان ()n=61
رفتار کارآفريني

*

تعداد

ميانگين

من همکارانم را به فکرکردن در مورد يک روش جديد و محرک تشويق ميکنم

27

9/37

7/79

من براي پيداکردن راهي در جهت توسعة خدمات سازمانمان با همکارانم وقت ميگذارم

27

9/79

7/77

من قادرم براي آنکه در سازمان نتايج مطلوب حاصل شود سريع نحوة فعاليت خود را به آن سمت سوق دهم

27

7/97

7/72

من در ادارة خود براي دستيابي به چاشها جو مناسبي را براي کار گروهي فراهم کردهام

27

7/27

7/77

من همکارانم را تشويق ميکنم که براي بيان ايدههاي خود پيشقدم شوند تا سرويس و خدماتمان بهبود يابد

27

7/27

7/25

من به کسب مهارتهاي جديد شوق و اشتياق نشان ميدهم

27

7/49

7/22

7/92

7/77

مجموع

انحراف معيار

 مقياس :7 :کامالً مخالفم  :7مخالفم  :9تا حدودي  :4موافقم  :5کامالً موافقم
جدول  .5وضعيت شاخصهاي هوش هيجاني از ديدگاه کارکنان ()n=61
مؤلفة هوش هيجاني

ارزيابي خودادراکي ()SEA
من از اينکه احساس خاصي در هر زمان دارم ،درک خوبي دارم
من درک مناسبي از احساسات شخصي خود دارم
من واقعاً آن چيزي را که حس ميکنم ميفهمم
من هميشه ميدانم که چه حسي دارم
مجموع
استفاده از احساسات ()UOE
من ابتدا براي خودم اهدافي مشخص ميکنم و سپس سعي ميکنم به بهترين وجه به آن دست يابم
من هميشه به خودم ميگويم که فرد اليق و شايستهاي هستم
من فردي باانگيزهاي هستم
من هميشه خودم را به انجام بهترينها تشويق ميکنم
مجموع
ارزيابي احساسات ديگران ()OEA
من هميشه از روي رفتار دوستانم احساساتشان را ميفهمم
من مشاهدهگر خوبي از احساسات ديگران هستم
من به احساسات و ادراکات ديگران حساس هستم
من احساسات مردم اطرافم را بهخوبي متوجه ميشوم
مجموع
تنظيم احساسات ()ROE
من قادر به کنترل خشم خود هستم و مشکالت را به روش معقوالنهاي کنترل ميکنم
من کامالً قادر به کنترل احساساتم هستم
من هميشه زماني که ناراحت ميشوم ميتوانم بهسرعت خود را آرام کنم
من کنترل خوبي روي احساسات شخصي خودم دارم
مجموع
 مقياس :7 :کامالً مخالفم  :7مخالفم  :9تا حدودي  :4موافقم  :5کامالً موافقم

تعداد

ميانگين

*

انحراف معيار

27
27
27
27

4/25
4/27
4/52
4/47
4/57

7/79
7/72
7/72
7/75
7/77

27
27
27
27

4/47
4/75
4/77
9/32
4/75

7/35
7/23
7/23
7/24
7/23

27
27
53
27

4/77
9/37
9/72
9/72
9/55

7/25
7/75
7/37
7/23
7/77

57
27
27
27

9/27
9/75
9/72
9/77
9/79

7/72
7/23
7/39
7/22
7/74
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بررسي وضعيت هوش هيجاني

بررسي وضعيت دريافت حمايت سازماني

هوش هيجاني کارکنان در قالب چهار شاخص ارزيابي خود
ادراکي ( ،)SEAارزيابي احساسات ديگران ( ،)OEAاستفاده از
احساسات ( )UOEو تنظيم احساسات ( )ROEمورد سنجش
قرار گرفت .همانگونه که از جدول  5بر ميآيد ،از ديدگاه
کارکنان شاخصهاي "ارزيابي خودادراکي" (ميانگين،4/57 :
انحراف معيار )7/77 :و "استفاده از احساسات" (ميانگين:
 ،4/75انحراف معيار )7/23 :از جمله شاخصهايي بودهاند که
مقادير ميانگين آنها باالتر از چهار بوده است و رتبههاي اول و
دوم را به خود اختصاص دادهاند .از سوي ديگر ،شاخصهاي
"ارزيابي احساسات ديگران" (ميانگين ،9/55:انحراف معيار:
 )7/77و "تنظيم احساسات" (ميانگين ،9/79:انحراف معيار:
 )7/74از جمله شاخصهايي هستند که ميانگين آنها کمتر از
چهار بوده است و در نتيجه در رتبههاي آخر قرار گرفتهاند.

متغير دريافت حمايت سازماني در قالب  7گويه مورد سنجش
قرار گرفت .نتايج بهدستآمده از جدول  2حاکي از آن است
که گويههاي «سازمان به رضايت کلي من در انجام وظايفم
توجه نشان ميدهد» (ميانگين ،4/97 :انحراف معيار )7/97 :و
«سازمان موجبات سربلندي و رضايت مرا در اتمام وظايفم
ايجاد ميکند» (ميانگين ،4/77 :انحراف معيار )7/77 :از
جمله گويههايي بودهاند که با داشتن ميانگين باالتر از چهار
در رتبههاي اول و دوم قرار گرفتهاند .از سوي ديگر ،گويههاي
«سازمان به آرامش روحي و رواني من توجه ميکند»
(ميانگين ،7/37 :انحراف معيار )7/75 :و «سازمان به سهم
من در بهبود آن ارزش مينهد» (ميانگين ،7/39:انحراف
معيار )7/77 :از جمله گويههايي هستند که با داشتن ميانگين
کمتر از سه رتبههاي آخر را به خود اختصاص دادهاند
(جدول .)2

جدول  .6وضعيت مؤلفة دريافت حمايت سازماني از ديدگاه کارکنان ()n=61
مؤلفة دريافت حمايت سازماني

سازمان به رضايت کلي من در انجام وظايفم توجه نشان ميدهد
سازمان موجبات سربلندي و رضايت مرا در اتمام وظايفم ايجاد ميکند
اگر من کارهايم را به نحو احسن انجام دهم ،سازمان به نوبة خود از من حمايت الزم را به
عمل ميآورد
سازمان هر تالش اضافي مرا مورد قدرداني قرار ميدهد
سازمان هر شکايت و دادخواهي از سوي من را مورد توجه قرار ميدهد
سازمان براي من اهميت و ارزش بسيار زيادي قائل است
سازمان به آرامش روحي و رواني من توجه ميکند
سازمان به سهم من در بهبود آن ارزش مينهد
مجموع

*

انحراف معيار

تعداد

ميانگين رتبهاي

27
27
57

4/97
4/77
9/39

7/79
7/77
7/72

27
27
27
27
27

9/73
9/37
9/22
7/37
7/39
9/27

7/77
7/77
7/74
7/75
7/79
7/32

 مقياس :7 :کامالً مخالفم  :7مخالفم  :9تا حدودي  :4موافقم  :5کامالً موافقم
بررسي ضريب همبستگي بين برخي از متغيرهاي مستقل و
رفتار کارآفريني کارکنان

بعد از مشخصشدن وضعيت متغيرهاي مهم تحقيق ،براي
بررسي ارتباط بين متغيرهاي سن ،سابقة شغلي ،دريافت
حمايت سازماني و هوش هيجاني با متغير رفتار کارآفريني
کارکنان در سازمان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده
شدهاست .نتايج کسبشده از تحليل همبستگي بين متغير
وابسته (رفتار کارآفريني کارکنان) با متغيرهاي مستقل مورد
مطالعه در جدول  2نشان داده شدهاست .بر اساس اطالعات
کسبشده ،بين متغير رفتار کارآفريني با متغيرهاي دريافت

حمايت سازماني و هوش هيجاني رابطهاي مثبت و معنيدار
در سطح  7/75مشاهده شد .در ضمن ،بين متغير سن و رفتار
کارآفريني و همچنين بين متغير سابقة شغلي و رفتار
کارآفريني کارکنان همبستگي مثبت و معنيداري مشاهده
نشد؛ به عبارت ديگر ،بروز رفتار کارآفرينانه از سوي کارکنان
تابع سن و سابقة شغلي آنها نيست .اين نتايج با مطالعات
& Zampetakis & etal, (2007) Zampetakis
 (2009) moustakisمغايرت دارد .به عقيدة آنان ،کارکنان

تازهکار با سابقة کمتر نسبت به افرادي که سالها از
حضورشان در سازمان ميگذرد امتياز باالتري در زمينة بروز
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رفتار کارآفريني در سازمان دارند .دريافت حمايت سازماني با
رفتار کارآفريني کارکنان در سطح پنج درصد داراي رابطة
مثبت و معنيدار است؛ به عبارت ديگر ،هر اندازه کارکنان
حمايت سازماني بيشتري دريافت کنند ،تمايل بيشتري براي
بروز رفتار و بينش کارآفريني در جهت سودرساني به سازمان
از خود نشان ميدهند .اين نتايج با مطالعات Antoncic
(et al ،(2007( Zampetakis & Moustakis ،(2007
& )2009( Riggle & et al , (2009) Zampetakis
همخواني دارد .مطابق با يافتههاي اين محققان دريافت
حمايت سازماني يکي از عوامل مهم و تأثيرگذار دربارة رفتار
کارآفريني کارکنان در سازمان است .در ادامه ،در اين بررسي
با اقتباس از تحقيق  )2009( Zampetakis & et alاثر
متغير سابقة شغلي به عنوان يک متغير تعديلکنندة رابطة
دريافت حمايت سازماني و رفتار کارآفريني بررسي شدهاست.
 )2009( Zampetakis & et alدر تحقيق خود به اين نتيجه
رسيدند که رابطة مثبت بين دريافت حمايت سازماني و رفتار
کارآفريني در کارمندان با سابقة پايين (زير  77سال) در
مقايسه با کارمندان با سابقهتر (باالي  77سال) قويتر است.
در اين تحقيق ،سابقة شغلي  75سال مالک مقايسه در نظر
گرفته شد 7و رابطة بين دريافت حمايت سازماني و رفتار
کارآفريني در دو گروه کارکنان کمتر و بيشتر از  75سال
سابقه محاسبه شد (جدول  .)7بر اساس نتايج حاصل بين دو
متغير دريافت حمايت سازماني و رفتار کارآفريني در کارکنان
زير  75سال سابقه رابطة مثبت و معنيداري در سطح پنج

درصد وجود دارد ،در حالي که رابطة بين دريافت حمايت
سازماني و رفتار کارآفريني کارکنان داراي سابقة شغلي بيشتر
از  75سال معنيدار نشدهاست؛ به عبارت ديگر ،رابطة مثبت
بين دريافت حمايت سازماني و رفتار کارآفريني در کارکنان با
سابقة کمتر قويتر است .اين نتايج با يافتههاي بهدستآمده
از مطالعات Zampetakis & et al, (2007) Zampetakis
 )2009( & moustakis, (2003) Sturmanهمخواني ولي
با نتايج مطالعة  )2002( Rhoades & Eisenbergerمغايرت
دارد؛ همچنين متغير هوش هيجاني با رفتار کارآفريني
کارکنان در سطح پنج درصد داراي رابطة مثبت و معنيداري
است .اين به آن معني است که کارکناني که درک مناسبي از
احساسات خود دارند قادر به ارزيابي احساسات ديگران
هستند و ميتوانند احساسات و هيجانات خود را کنترل و در
جاي مناسب از آن استفاده کنند و رفتار کارآفريني بيشتري
را از خود بروز دهند .يافتههاي بهدستآمده از مطالعات
, (2009( Zampetakis & et al, (2002) wong & low
 (2007) Hermann & et alنيز وجود رابطة مثبت و
معنيدار بين متغير هوش هيجاني و رفتار کارآفريني کارکنان
در سازمان را تأييد ميکنند .در تحقيق ديگريSlaski & ،
 )2003( Cartwrightشاهد افزايش اعجابآور هوش هيجاني
و کاهش عوامل مرتبط با استرس و در نتيجه بروز رفتارهاي
کارآفريني در گروهي از مديران انگليسي بودند که
آموزشهاي مربوط به هوش هيجاني را دريافت کردهبودند.

جدول .5همبستگي بين برخي از متغيرهاي مستقل پژوهش و رفتار کارآفريني کارکنان
متغير

سن

سن

سابقة شغلي

رفتار کارآفريني

دريافت حمايت سازماني

هوش هيجاني

7

سابقة شغلي

**

7

7/373

رفتار کارآفريني

-7/722

-7/727

دريافت حمايت سازماني

-7/797

-7/777

*

هوش هيجاني

7/739

7/757

**

 معنيداري در سطح 7/75

7
7

7/973

7/797

7/977

7

 معنيداري در سطح 7/77

جدول .5همبستگي بين متغيرهاي دريافت حمايت سازماني و رفتار کارآفريني کارکنان (تعديلشده با استفاده از سابقة شغلي)
متغير

سابقة شغلي کمتر از  75سال
سابقة شغلي  75سال و بيشتر
 معني داري در سطح 75

( rمقدار ضريب همبستگي)
*

7/474
7/777
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در ادامه ،براي برآورد تأثير جمعي متغيرهاي مستقل
(دريافت حمايت سازماني و هوش هيجاني) بر رفتار
کارآفريني کارکنان در سازمان از رگرسيون چندگانه 7به روش
گامبهگام استفاده شدهاست .نتايج بهدستآمده نشان ميدهد
که دو متغير دريافت حمايت سازماني و هوش هيجاني
بيشترين تأثير را بر رفتار کارآفرينانة کارکنان در سازمان
دارند و در مجموع حدود  72درصد از تغييرات مربوط به بروز
رفتار کارآفريني کارکنان را تبيين ميکنند .با توجه به مقادير
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بتاي بهدستآمده ،متغير دريافت حمايت سازماني بيشترين
سهم را در تبيين متغير وابسته (رفتار کارآفريني کارکنان)
داراست (جدول  .)3با توجه به نتايج بهدستآمده ،معادلة
خطي رگرسيون با توجه به ضرايب بتا به قرار زير است:
Y= 2/352 + 7/727X7 + 7/742X7

 :Yرفتار کارآفريني کارکنان
 :X1دريافت حمايت سازماني
 :X2هوش هيجاني

جدول .3مقدار تأثير متغيرهاي مستقل در رفتار کارآفريني کارکنان
متغير
مقدار ثابت ()Constant
دريافت حمايت سازماني
هوش هيجاني

 معنيداري در سطح /75

B
2/352
7/794
7/774
Sig = 7/772

انحراف معيار
7/333
7/729
7/727
F=5/532

 معني داري در سطح 7/77

مقايسة ميانگين گروهها

به منظور مقايسة رفتار کارآفريني در بين مردان و زنان و
همچنين افراد داراي سطوح تحصيلي پايينتر و باالتر از
ليسانس ،از آزمون من ويت ني 7استفاده شدهاست .نتايج
بهدستآمده از جدول  77نشان ميدهد که بين کارکنان مرد
و زن در رابطه با رفتار کارآفرينانه در سازمان اختالف
معنيداري وجود ندارد .اين نتايج با يافتههاي بهدستآمده از
مطالعات & Zampetakis & et al, (2007) Zampetakis
 (2009) Moustakisمغايرت دارد .بر اساس بخش ديگري از

Beta
7/727
7/742
R2adj = 7/797

t
**9/747
*7/799
*7/772
R2= 7/753

سطح معنيداري
7/777
7/792
7/747
R = 7/933

نتايج مربوط به مقايسة ميانگين گروهها بين کارکنان داراي
تحصيالت دانشگاهي پايينتر و باالتر از ليسانس درخصوص
رفتار کارآفريني تفاوت معنيداري وجود دارد .با توجه به
اينکه ميانگين رتبهاي کارکنان داراي مدرک تحصيلي
ليسانس به باالتر بيشتر از کارکنان زير ليسانس است ،به نظر
ميرسد کارکنان با تحصيالت دانشگاهي باالتر احتماالً بيشتر
از ساير کارکنان اهل تغييرمداري و نوآوري هستند .اين نتايج
با يافتههاي تحقيقات مذکور همخواني دارد.

جدول .16مقايسة رفتار کارآفرينانة کارکنان بر حسب جنسيت و تحصيالت ()n=61
متغير

سطوح تغيير

فراواني

ميانگين رتبهاي

مالک z

سطح معنيداري

جنسيت

مرد

49

97/72

-/775

7/797

زن

73

97/74

ليسانس و باالتر

93

99/79

زير ليسانس

79

79/73

تحصيالت
 معنيداري در سطح 7/75

نتيجهگيري و پيشنهادها

نتايج تحقيق نشان داد که هردوي عوامل فردي (هوش
هيجاني و سابقة شغلي) و عوامل زمينهاي (حمايت سازماني)
با رفتارهاي کارآفريني کارکنان در سازمان مرتبط است .بر
اين اساس ،کارکنان با هوش هيجاني بيشتر (کارکناني که
2. Mann-Whitney Test

*-7/779

7/794

درک مناسبي از احساسات خود دارند ،احساسات و ادراکات
ديگران را بهخوبي ميشناسند ،قادر به بهکارگيري عواطف و
احساسات در محيط کاري هستند و قادرند با ديگران ارتباط
برقرار کنند) و کارکناني که از حمايتهاي سازماني (مادي و
معنوي) در زمينههاي مختلف برخوردار باشند ،رفتار
1. Multiple regression
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کارآفريني بيشتري در سازمان دارند .بر اساس بخش ديگري
از نتايج تحقيق ،رابطة مثبت بين دريافت حمايت سازماني و
رفتار کارآفريني با استفاده از متغير سابقة شغلي تعديل و
مشخص شد که اين رابطه در مورد کارکنان با سابقة کمتر
قويتر است .با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق ،موارد زير
بهمنظور بهبود کيفي رفتار کارآفريني در سازمان و حرکت به
سمت کارکناني کارآفرين و توانمند پيشنهاد ميشود:
با توجه به وجود رابطة مثبت بين دريافت حمايت
سازماني و رفتار کارآفريني و همچنين بر اساس رتبهبندي
انجامشده ،گويههاي «سازمان به آرامش روحي و رواني من
توجه ميکند» و «سازمان به سهم من در بهبود آن ارزش
مينهد» رتبههاي آخر را به خود اختصاص دادهاند؛ ازاينرو
پيشنهاد ميشود مديران سازمان در سطوح و ردههاي مختلف
از کارکنان حمايتهاي الزم را به عمل آورند ،از ايدههاي نو و
خالق پشتيباني کنند و منابع الزم را براي انجام فعاليتهاي
کارآفرينانة کارکنان تدارک بينند .در اين زمينه ،توجه بيشتر
به کارکنان داراي سابقة شغلي کمتر ضروري است؛ چراکه اين
دسته از افراد بر خالف کارکنان با سابقة شغلي باالتر ،که با
سازمان آشنايي بيشتري دارند و ميدانند که چگونه با
فرهنگ سازمان کار کنند ،به دليل آشنانبودن با فرهنگ و
هنجارهاي سازمان به حمايت و پشتيباني بيشتري نياز دارند.
برگزاري دورههاي آموزشي و توجيهي براي اين دسته از
کارکنان و اظهار تمايل مديران و دستاندکاران براي حمايت
از آنها زمينه را براي بروز رفتارهاي کارآفرينانة کارکنان
فراهم خواهدآورد.
با توجه به وجود رابطة مثبت بين هوش هيجاني و رفتار
کارآفريني و همچنين از آنجايي که شاخصهاي "ارزيابي
احساسات ديگران" و "تنظيم احساسات" رتبههاي آخر را به
خود اختصاص دادهاند ،به مديران قسمتهاي مختلف سازمان
پيشنهاد ميشود که از طريق آموزشهاي مناسب در خصوص
چگونگي کنترل و بهبود توانمنديهاي هوش هيجاني در

کارکنان ،به طريقي که به بروز رفتارها و فعاليتهاي
کارآفرينانة آنان در سازمان منجر شود ،اقدامات الزم را به
عمل آورند .تشکيل گروههاي رقابتي سالم در سازمان با
افزايش هوش هيجاني و حساسيتهاي بينفردي و کمک به
شناسايي احساسات يکديگر به بروز نوآوري و خالقيت در
کارکنان منجر ميشود .در اين فرايند ،توجه به ويژگيهاي
فردي افراد ضروري است.
با توجه به اينکه بين کارکنان داراي تحصيالت باالتر و
پايينتر از ليسانس به لحاظ بروز رفتارهاي کارآفرينانه تفاوت
معنيداري وجود دارد ،پيشنهاد ميشود تا شرايط الزم براي
به اشتراک گذاشتن دانش و تبادل اطالعات کارکنان داراي
تحصيالت دانشگاهي باالتر با ساير افراد فراهم شود .تشکيل
تيمها و گروههاي کاري ،برگزاري جلسات منظم همانديشي
بين کارکنان از جمله پيشنهادهاي قابل طرح در اين زمينه
است.
پيشنهاد ميشود تا با ارائة مکانيزمها و راهکارهاي علمي-
کاربردي براي تحول فرهنگ سنتي (بوروکراتيک) سازماني
تالش الزم به کار بسته شود تا بتوان با ظرفيتسازي الزم در
اين گونه سازمانها زمينه را براي پاسخگويي آنها در شرايط
پويا و متحول امروزي که نيازها و خواستههاي شهروندان و
ارباب رجوع متنوع و رو به افزايش است فراهم کرد.
با توجه به نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره ،حدود
 72درصد از واريانس متغير وابستة تحقيق (رفتار کارآفرينانه)
به وسيلة دو متغير دريافت حمايت سازماني و هوش هيجاني
تبيين شد .گرچه در تحقيق حاضر براي سنجش متغيرهاي
تحقيق از يک پرسشنامة استاندارد استفاده شد ،ولي به
منظور شناسايي ساير متغيرهاي مهم تبيينکنندة رفتار
کارآفرينانة کارکنان پيشنهاد ميشود تا در اين زمينه
تحقيقات بيشتر با تعداد متغيرها و نمونههاي بيشتر انجام
شود.
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