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(تاریخ دریافت29/11/92 :؛ تاریخ پذیرش)29/70/70 :

چکیده
افزایش رقابت ،سرعت و انعطافپذیري در صنعت بیمه ،شرکتهاي بیمه را بر آن داشته است که همة امكانات الزم براي بهرر بررداري و
استفادة بهینه از منابع ،و در نهایت ،رضایت مشتریان خود بهکار گیرند .بنابراین ،مدیران درصددند عواملی را بهکرار گیرنرد کره بتوانرد بره
افزایش عملكرد و رشد سازمان منجر شود ،هدف این تحقیق ،بررسی رابطة رضایت شغلی کارکنان ،کارآفرینی سازمانی و رشرد سرازمانی
است .این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوة گردآوري داد ها ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعرة آمراري ایرن تحقیرق
شامل مجموعة کارشناسان شرکتهاي بیمه در شهر تهران است .براي انتخاب نمونهها روش نمونهگیري تصادفی ساد بهکار گرفته شد.
جهت گردآوري داد ها ابزار پرسشنامه بهکار گرفته شد .روایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و استادان بیمه بررسی شد و اصرحاات
الزم در آن انجام گرفت .پایایی پرسشنامه با محاسبة آلفاي کرونباخ بررسی شد .یافتههاي ااصل از تحقیق نشان میدهد رابطة مسرتقی
و معناداري میان مؤلفه هاي رضایت شغلی و کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکتهاي بیمه وجود دارد .همچنین ،نتایج نشان داد
یكی از عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی سازمانی ،کارکنانی با رضایت شغلی باال است.

کلیدواژگان
رشد سازمانی ،رضایت شغلی ،شرکتهاي بیمه ،کارآفرینی سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsh.razmjou@yahoo.com :
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مقدمه
در شرایط رقابتی امروز (در اغلب حوزههای خدماتی و تولیدی بهویژه صننت
درصددند به مزی های رقابتی بیشتری دس

یابند .عواملی مانند رضنای

بیهنه) ،سنازما هنا

کارکننا  ،ایندهپنردازی،

نوآوری ،خالقی

و کارآفرینی از جهله عواملیاند که بنه منونور کسنب اینی مزین هنای رقنابتی

الزامیاند .رضای

کننند و

شغلی کارکنا باعث میشود آ ها با دق

و حساسی

بیشتری فتالین

عهلکرد باالتری نشا دهند .ههچنیی ،کارآفرینی سازمانی ،میتواند زمینهساز طنر نورهنای ننو و
جدید دربارة گسترش فتالی های سازمانی شود که متهوالً به تولیند مصونول ینا خندم

جدیند

منجر میشود ،یا میتواند فتالی ها و روندهای فتلی را خالصه کند ،یا باعث کوتناهترشند آ هنا
شود .ههچنیی ،افزایش نوآوری و خالقی

از جهله نتایجی اس

که در ایی گونه سازما ها بیشنتر

مشاهده خواهد شد .ارتقای نوآوری در سنازما هنا ،مرزهنای جغرافینایی را از بنیی منیبنرد و بنه
نگهداری و جذب بیشتر مشتریا جدید منجر میشود.
از طرفی ،مصیط تجاری بسیار پیچیده شده و از مقیاس منطقهای به جهانی تبدیل شنده اسن .
مشتریا از افزایش استانداردها آگاهند و به میزا زیادی به مصوول و خدمات دسترسی دارنند تنا
از میا آ ها انتخاب کنند و مدیرا متهوالً با فشنارهای عهندهای بنه منونور کناهش هزیننههنای
عهلیات و بهبود پشتیبانی مواجه اند و چاره ای جز افزایش مزی های رقابتی خود ندارند .بننابرایی،
رویکرد مدیرا در بهکارگیری عواملی که بتواند به افزایش عهلکرد و رشند سنازما منجنر شنود،
بهسرع

رو به افزایش اس  .در ایی تصقیق ستی میشود تأثیر ایی عوامل و برایند آثنار آ هنا بنر

رشد سازمانی بررسی و مطالته شود.
بیان مسئله
افزایش رقاب  ،سرع

و انتطافپذیری در صنت

بیهه ،شرک های بیهه را بر آ داشته اس

ههة امکانات الزم برای بهرهبرداری و استفادة بهینه از منابع ،و در نهای  ،رضنای
بهکنار گیرنند

)1996, p.20

 .(McGrath,در صننت

بیهنه ،شناهد رقابن

کنه

مشنتریا خنود

چشنهگیر و روزافنزو
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شرک های بیهه هستیم .مشکل دیگر ایی اس

که اغلب شرک های بیهه ،خدمات نسنبتاً مشنابهی

عرضه میکنند که نهیتواند برای آ ها مزی

رقابتی بنه ههنراه داشنته باشند .بنه اینی دلینل اینی

شرک ها توجه خاصی به خالقی
خالقی

آ دارنند و سنتی منیکننند مؤلفنههنای

و نوآوری و اههین

و نوآوری را در ههة اجزای سازمانی خود بهکار گیرند که ایی کار عهدتاً ضهی توجه بنه

کارآفرینی سازمانی و کارکردهای آ قابل تصقق اس

).(Kuratko, 1993, p.30

بیشك ،یکی از مهمتریی مسائل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی نیروی انسنانی اسن  .مفهنوم
کارآفرینی سازمانی با مسائل مربوط به منابع انسانی پیوندی عهیق داشته باشد و جداسازی آ هنا از
یکدیگر غیرمهکی اس  .سؤال اصلی تصقیق نیز ههیی اس

که چگونه میتوا با تکیه بنر مسنائل

انسانی و پرسنلی ،به رشد کارآفرینی سازمانی و رشد سنازما کهنك کنرد؟ در اینی بنیی رضنای
کارکنا از ابتاد مختلف چگونه میتواند به رشد سازمانی منجر شود؟
از نور بسیاری از مصققانی که در حوزة بیهه فتالی
بیههای منوط به تصقق رضنای

کردهاند ،رشند سنازمانی در شنرک هنای

مشنتریا ) ،(Varona, 2002, p.11; Ireland, 2001, p.52ههچننیی،

گسترش بهکارگیری مؤلفنههنا و کارکردهنای کنارآفرینی سنازمانی (

Kuratko, 1993, p.29; Huse,

 )2005, p.248اس  .در اینی تصقینق سنتی منیشنود تنأثیر اینی عنواملی بنر رشند سنازمانی در
شرک های بیههای فتال در ایرا بیشتر بررسی شود.
مبانی نظری تحقیق
کارآفرینی سازمانی

در دهههای اخیر ،رقاب
مجبور کرده اس

شدید سازما ها و تغییر در حوزههای صنتتی ،سازما هنا و شنرک هنا را

بهطور پیوسته نوآوری و کارآفرینی داشته باشند تا تنوا رقنابتی خنود را حفن

کنند ) .(Huse, 2005, p.253کارآفرینی سازمانی دربرگیرندة رفتارها و گنرایشهنای افنراد مختلنف
درو سازمانی به توسته یا راهاندازی فتالی های جدید یا حوزههای کاری جدید اس
.)& Hisrich, 2001, p.497

( Antoncic
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بهطور کلی مهمتریی ابتاد و مؤلفههای کارآفرینی سازمانی عبارتاند از:
سرمایهگذاریدرحوزههایکاریجدید :2به تهایل و توجه عهلیاتی سنازما بنه فتالین
حوزه های تجاری دیگر که متهوالً منرتبط بنا حنوزههنای فتلنی اسن  ،اشناره دارد (

در

lim, 2008,

.)p.1007
نوآوریمحصولوخدمات :1ایجاد نوآوری و تنوع در مصووالت و خدمات عرضهشده یکی
(.)Zahra, 1991, p.325

دیگر از زمینههای کارآفرینی سازمانی اس

نوآوریدرفرایندوتکنولوژی :1کارآفرینی سازمانی شامل تغییر در فراینند تولیند ینا عرضنة
مصووالت و خدمات ،ههچنیی ،رویههای انجامداد فتالی ها اس

(.)lim, 2008, p.1010

خودپروری:4خودپروری یا خودبازسازی بنه تنوا تنرمیم و سناخ

مجندد سنازما توسنط

خودش اشاره دارد ).(Lee, 2011, p.53
رضایت شغلی

رضای

شغلی مفهومی پیچیده و چندبتدی اس

دارد .رضای

شغلی به رضای

که با عوامل روانی ،جسهانی و اجتهناعی ارتبناط

کارکنا از شغل خود و میزا عالقهای که به انجامداد فتالی های

مرتبط با شغل دارند ،اشاره دارد ) .(Antoncic & Antoncic, 2011, pp.589-607متنانی متفناوتی از
رضای

شغلی مطر شده اس

پریش ( )5002رضای
2005

رضای

که هر یك به جنبههای خاصی از رضای

توجه دارند .فریتزچه و

شغلی را احساس یك کارگر از کار خنود تترینف منیکننند (

 .)Parrish,کرانی ( )2995رضای

& Fritzche

شغلی را تتامل فتال با یك شغل عنوا میکند .از نور او،

شغلی حاصل مقایسة آ چیزی اس

که فرد انتوار بهدس آورد آ را داشته اس

که فرد از شغل خود کسب کرده اس

با آ چینزی

).(Cranny, 1992
1. New Business Venturing
2. Product /Service Innovativeness
3. Process /Technology Innovativeness
4. Self-Renewal
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برخالف تأکید مصققا مختلف بر موضوع رضای
مؤلفههای رضای

شغلی ،هنوز توافق عهومی دربنارة ابتناد و

شغلی وجود ندارد .در سال  ،2991هرزبرگ  ،نوریة مشهوری بنا عننوا نورینة

دوعاملی دربارة سطو رضای

فردی مطر کرد .در اینی نورینه ،نیازهنای انسنا بنه دو گنروه

بهداشتی و انگیزهبخشها تقسیم و تفکیك شده اس  .مهمتریی نیازهای بهداشتی در هنر فنردی
عبننارتاننند از شننرایط کنناری ،وضننتی

پرداخن  ،امنین

برآوردهنشد ایی نیازها ،فرد را مسلهاً از رضای

شننغلی ،روابننط بننا ههکننارا و غینره.

شغلی و انگیزهبخشی دور میکند اما تصقق آ ها،

بهتنهایی شرط کافی برای برانگیختهشد نیس  .در مقابنل ،نیازهنای انگیزشنی از قبینل موفقین ،
کار ،مسئولی پذیری و رشد شخوی وجود دارد .تصقق اینی نیازهنا ،منیتوانند

رضای

از ماهی

رضای

شغلی و انگیزش فردی را برآورده کند .رضای

فنردی در صنورتی مطنر منیشنود کنه

نیازهای سطح انگیزشی فرد برآورده شده باشد (. (Antoncic & Antoncic, 2011, p.592
رشد سازمانی

رشد سازمانی متهوالً در قالب جنبههایی از عهلکرد سازمانی تتریف میشنود کنه بنا سنودآوری و
توستة افقی و عهودی سازما ههراه اس

( .)Antoncic & Hisrich, 2001, pp.495-527ههچننیی،

مصققا دیگر به توستة فتالی ها و افزایش دامنة تولیدات سازما ها ،رشد سازمانی اطالق میکنند.
ههچنیی ،رشد سازمانی میتواند به عنوا افزایش تتداد کارکنا یا افزایش اندازة فیزیکی و گسنترة
جغرافیایی سازما ها نیز مطر شود (.)Antoncic& Antonic, 2011, pp.589-607
آنتننونچیو و آنتننونچیو ( )5022اهننداف مشننترض اعسننای سننازما  ،آزادی عهننل کارکنننا در
انجامداد فتالی ها ،جوّ سازمانی که ینادگیری از متخوونا را حهاین

منیکنند ،فتالین هنا و

روندهای کاری که امکا جایگزییکرد یا اعهال تغییرات در آ هنا وجنود دارد ،مخناطرهپنذیری
1. Herzberg
2. Two-Factor Theory
3. Higience
4. Motivators
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سازمانی و فردی ،تهایل سازما به بهکارگیری موارد یادگرفتة جدید و استقبال از تغیینرات مببن ،
اعتهاد و اطهینا و تنروی آ در سنازما  ،پنذیرش مسنئولی هنای شخونی و ارزینابی مسنتهر
ستاندههای سازمانی را مهمتریی شرایط و زمینههای رشد سازمانی مترفنی منیکننند

( & Antoncic

.)Antoncic, 2001
متهوالً رشد سازمانی در قالب یکی از نتای توستة سازمانی مطر میشنود .توسنتة سنازمانی،
فرایندی نواممند و مستهر اس

که میکوشد مبتنی بر علوم رفتاری و با بهرهگیری از استراتژیها و

فنو آ تغییرات شناختی ،فرهنگی و ساختاری فرایندی سازما را به گونهای ایجاد و هدای

کنند

که به تواناسازی سازما برای جه گیریهای راهبردی کارآمد و خودنوسازی اثربخش متناسب بنا
تغییرات حال و آیندة مصیط سازما منجر شود.
دربارة هر یك از متغیرهای ایی تصقیق ،مطالتات زیادی بهطور جداگانه انجام گرفتنه اسن

بنا

ایی حال ،روابط سه متغیر با یکدیگر ،کهتر مورد توجه مصققا قرار گرفته اسن  .دربنارة رضنای
شغلی و عوامل مرتبط با آ  ،شامل شرایط کاری )(Savery, 1996, pp.18-27؛ زما و ساعات کاری
) ،(Silva, 2006, pp.317-328اعتبار سازما ) ،(Yousef, 1998, pp.184-194کیفی

و دامننة روابنط

کارکنا با یکدیگر) ،(Welsby, 2003, pp.7-56ارتباط با کارکنا از سوی سنازما

( Spence, 2002,

)pp.59-85؛ جبرا خدمات وارتقا ( ،)Mozina , 2002شرایط و جنوّ سنازمانی

( Hisrich & Peters,

 )1995و امکا تصویل و یادگیری ( )Ghiselli, 2001, pp.28-37تصقیقاتی انجام گرفته اس .
دربارة کارآفرینی سازمانی نیز دو رونند کلنی قابنل تشنخی

اسن  tرونند اول ،آثنار فراینند

کارآفرینی بر سازما بررسی میشنود کنه مطالتنات بنهطنور کلنی ،بنر تنأثیر مببن
کارآفرینانه بر تقوی

و ارتقای عهلکنرد سنازمانی تأکیند دارد

فتالین هنای

(Lumpkin & Dess, 1996, pp.135-

 .)172روند دوم به عوامل و شرایطی اشاره دارد که بنه ایجناد ،تقوین

و گسنترش کنارآفرینی در

سازما ها منجر میشود .پیگیری ایی موضوع ،بهویژه در سازما هنای بنا سنابقه اههین

دارد زینرا

1. Corporate/Organizational Entrepreneurship Activities
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سازما های تازهتأسیس ،خود به نوعی موهنری از کنارآفرینی مصسنوب منیشنوند (
2007,pp. 127-144

& Kathuria

 .)joshi,کوراتکو و ههکارا ( )5002رابطة میا کنارآفرینی سنازمانی ،عوامنل

درو سازمانی و رضای

کارکنا را بررسی کردند و بر وجود ارتباط متنادار میا ایی عوامل تأکیند

کرد .بخش دیگری از تصقیقات ،آثار سیستمهای منابع انسانی بر سطح ننوآوری کارکننا بررسنی
کردهاند .ایی تصقیقات ،بر ایجاد نونام مشنارک
نوامهای پرداخ

کارکننا در تولیند طنر هنای نوآوراننه و ایجناد

پاداش و سرمایهگذاری مالی بر طنر هنا ،تأکیند شنده اسن

 .)2005آنتونچیو و آنتونچیو ( )5022در تصقیقی با عنوا «رضای

(

Kuratku et al.,

شغلی ،کنارآفرینی سنازمانی و

رشد سازمانی» ،برخی عوامل مؤثر بر رشد سازمانی را بررسی کردنند .نتنای تصقینق آ هنا نشنا
میدهد روابط میا رشد سنازمانی ،کنارآفرینی سنازمانی و رضنای
سازمانی بهشدت متأثر از رضای

شنغلی مببن

اسن

و رشند

شغلی کارکنا و سطح فتالین هنای کارآفریناننه گنزارش شنده

اس .
با توجه به مطالب مطر شده در باال ،فرضیههای تصقیق بر پایة روابط مینا سنه متغینر اصنلی
رضای

شغلی ،کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی به شر زیر مطر میشود:

فرضیة اول :رضای

کارکنا با رشد سازمانی در شرک های بیههای رابطه متنادار دارد.

فرضیة دوم :کارآفرینی سازمانی با رشد سازمانی در شرک های بیههای رابطة متنادار دارد.
فرضیة سوم :رضای

کارکنا با کارآفرینی سازمانی در شرک های بیههای رابطة متنادار دارد.

بر اساس فرضیههای تصقیق مدل مفهومی تصقیق به صورت زیر نشا داده میشود:

1. Systems of HR
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رشدسازمانی
افزایش سودآوری
افزایش تتداد مشتریا

رضایتکارکنان

H1

شرایط کاری
رضای از مافوق
رضای از ههکار
ترفیع و پیشرف شغلی
وضتی دریافتی و پاداشها

H2
H3
کارآفرینیسازمانی
حوزههای کاری جدید
نوآوری در مصوول و خدمات
نوآوری در فرآیند پیشگامی
مخاطرهپذیری
رقاب تهاجهی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
تصقیق حاضر از نور هدف ،کاربردی و از نور نصوة گردآوری دادهها از نوع تصقیقنات توصنیفی و
از شاخة ههبستگی مبتنی بر تصلیل رگرسیو اس
مصققا قود دارند رابطة رضای

که بنه روش پیهایشنی انجنام گرفتنه اسن

و

شغلی ،کارآفرینی سنازمانی و رشند سنازمانی را بررسنی کننند.

جامتة آماری شامل کارشناسا و کارشناسا ارشد شرک ها و مدیرا شرک های بیهة شهر تهرا
بوده اس  .به منوور تتییی حجم نهونه جدول کرجسی و مورگا بهکار گرفته شنده اسن

کنه در

سطح خطای  2درصد و با فرض بزرگبود جامتة آماری ،حجم نهونه برابنر بنا  481نفنر تتینیی
می شود .با ایی حال ،به منوور حوول نتای دقیقتر ،حجم نهونه به  100نفر افزایش مییابند100 .
پرسشنامه توزیع شد که  8پرسشنامه به دلیل خطنای آمناری کننار گذاشنته شند و  495پرسشننامه
تصلیل شد .آمار توصیفی نهونه و ابتاد جهتی شناختی در جدول  2نشا داده شده اس .
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جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی


جنسیت

تحصیالت

سن

سابقةخدمتدرسازمان

گزینه

فراوانی

درصدفراوانی

فراوانیتجمعی

مرد

511

0/95

0/95

ز

218

0/48

%200

مجموع

495

%200

کاردانی و کارشناسی

522

0/91

0/91

کارشناسی ارشد

201

0/59

0/90

دکترا و باالتر

43

0/20

%200

مجموع

495

%200

کهتر از  40سال

19

0/24

0/24

 40تا  12سال

215

0/49

0/19

 12تا  90سال

241

0/41

0/84

باالتر از  90سال

93

0/23

%200

مجموع

495

%200

 5تا  2سال

38

0/50

0/50

 2تا  22سال

291

0/15

0/95

 22تا  52سال

204

0/59

0/88

بیشتر از  52سال

13

0/25

%200

مجموع

495

%200

روایی و پایایی

در ابتدا پرسشنامههای استاندارد بهکار گرفته شد پس از تندویی پرسشننامة اولینه ،مصقنق آ را در
اختیار تتدادی از استادا دانشگاهی و صاحبنورا در زمینة بیهه قرار داد و پس از اخذ نورهنای
اصالحی ،اقدامات اصالحی در پرسشنامهها انجام گرف

که با بررسی مجدد پرسشنامه اصال شنده

روایی آ تأیید شد .ههچنیی ،به منوور سننجش پاینایی ،ینك نهوننة  40تنایی از اعسنای جامتنه
انتخاب شد و پرسشنامههایی توسط ایشا تکهینل و جهنعآوری شند و شناخ

ضنریب آلفنای

کرونباخ با بهکارگیری نرمافزار  SPSSمصاسبه شد که نتای در جدول  5ذکر شده اس .
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جدول  .2بررسی پایایی ابزار تحقیق

منبع

متغیر

آلفایکرونباخ

مؤلفهها

شرایط کاری

رضای

شغلی

)Visoky & Crom (1991

رضای

از مافوق

رضای

از ههکار

ترفیع و پیشرف
وضتی

شغلی

0/398

دریافتی و پاداشها

حوزههای کاری جدید
نوآوری در مصوول و خدمات
کارآفرینی سازمانی

)Antoncic & Hisrich (2001

رشد سازمانی

)Chell(1991) & Lawler et al. (2001

نوآوری در فرآیند
پیشگامی

0/319

مخاطرهپذیری
رقاب

تهاجهی

افزایش سودآوری
افزایش تتداد مشتریا

با توجه به جدول  ،2ضریب آلفای کرونباخ مصاسبهشده برای متغینر رضنای

0/342

شنغلی،0/398 ،

برای متغیر کارآفرینی سازمانی 0/319 ،و ضریب آلفای کرونباخ متغیر رشد سازمانی 0/342 ،اسن .
مقادیر آلفای کرونباخ برای ههة متغیرها باالتر از  0/3اس  .بنابرایی ،پاینایی شناخ

هنای تصقینق

تأیید شد.
روش تجزیهوتحلیل دادهها
به منوور آزمو فرضیههای تصقیق ،ابتدا وضتی

نرمالبود دادهها بررسی منیشنود .اینی کنار از

طریق آزمو کلهوگروف اسهیرونف انجام گرفته اس
توزیع داده ها در ههة موارد نرمال اس

که نتای آ در جدول  4ذکنر شنده اسن .

زیرا با توجه به نتای  ،سطح متناداری ههة متغیرها از 0/02
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بیشتر اس  .در نتیجه ،برای آزمو وجود ههبستگی و ارتبناط بنیی متغینر هنای وابسنته و مسنتقل
آزمو های پارامتریك (روش ضریب ههبستگی پیرسو ) بهکار گرفته شد.
جدول  .3آزمون کلموگروف-اسمیرنوف



رشدسازمانی

رضایتشغلی

کارآفرینیسازمانی

میانگین

1/5299

1/5059

1/4282

آمارهکلموگروفاسمیرونف

2/592

0/918

0/392

سطحمعناداری

0/025

0/392

0/905

فرضیةاول :رضای

شغلی با رشد سازمانی رابطة متنیدار دارد.

بیی نهرات رضای

شغلی و رشد سازمانی ارتباط متناداری وجود دارد زیرا ضریب ههبسنتگی

برابر با  0/228اس

و سطح متناداری از  0/02کهتر اس  .بنابرایی ،رابطة مستقیم و نسبتاً قوی میا

ایی دو متغیر وجود دارد و فرضیة اول تصقیق تأیید میشود (جدول .)1
جدول .4ضرایب همبستگی بین متغیرها

رضایتشغلی کارآفرینیسازمانی

رضای

شغلی

کارآفرینی سازمانی

رشد سازمانی

رشدسازمانی

ضریب ههبستگی

2

**0/153

**0/228

خطا

0/00

0/00

0/00

تتداد

495

495

495

ضریب ههبستگی

**0/153

2

**0/352

خطا

0/00

0/00

0/00

تتداد

495

495

495

ضریب ههبستگی

**0/228

**0/352

2

خطا

0/00

0/00

0/00

تتداد

495

495

495
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ههچنیی ،به منوور تتییی جه

رابطه و تأثیرگذاری ،ههچنیی ،نوشتی متادلة خطی رابطنة اینی

دو متغیر ،متادلة رگرسیو خطی بهکار گرفته شد .شرط اول برای نوشتی متادلة خطنی ،تشنخی
رابطة خطی در نهودار پراکنش اس  .در مرحلة بتد باید خطیبود رابطة متغیرها بررسی شود .ایی
کار به کهك آنالیز واریانس انجام میگیرد (جدول  .)2با توجه به اینکه سطح متنناداری آزمنو ،F
کهتر از  0/02اس  ،میتوا فرض وجود رابطة خطی بیی دو متغیر را تأیید کرد.
جدول .5تجزیهوتحلیل واریانس ()ANOVA

رابطه
رضای

نوع

شغلی -رشد سازمانی

کارآفرینی سازمانی – رشد سازمانی

رضای

شغلی – کارآفرینی سازمانی

مربعمیانگین

رگرسیو

32/953

باقیهاندهها

0/141

رگرسیو

258/500

باقیهاندهها

0/599

رگرسیو

24/595

باقیهاندهها

0/599

در ادامه ،به منوور یافتی متادلنة خطنی رگرسنیو  ،ضنرایب ثابن
(جدول  .)9سطح متناداری آزمو مقدار ثاب

F

سطحمعناداری

231/940

0/00

158/809

0/00

19/595

0/00

و رگرسنیو مصاسنبه شند

و آزمو ضریب مستقل (رضای

شغلی) کهتنر از 2

درصد بود .بنابرایی ،بر متغیر وابسته تأثیرگذار اس  .با توجه به جدول ضرایب ،رضای

شغلی بنر

رشد سازمانی تأثیرگذار اس  .متادلة استانداردنشده به صورت زیر بیا میشود:
(رضای

شغلی)  = 0/292+0/ 999رشد سازمانی

فرضیةدوم :کارآفرینی سازمانی بهطور متنیداری با رشد سازمانی مرتبط اس .
نتای نشا میدهد ارتباط متناداری میا کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی وجنود دارد زینرا
ضریب ههبستگی برابر با  0/352اس

و سطح متناداری 0/00از  0/02کهتر اس  .بننابرایی ،رابطنة

مستقیم میا ایی دو متغیر وجود دارد و فرضیة دوم تأیید میشود.
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جدول .6ضرایب رگرسیون

مدل
رضای



شغلی-

مقدار ثاب

رشد سازمانی

رضای

کارآفرینی سازمانی–
رشد سازمانی
رضای

ضرایبغیراستاندارد

شغلی

مقدار ثاب
کارآفرینی سازمانی

شغلی–

کارآفرینی سازمانی

مقدار ثاب
رضای

شغلی

ههچنیی ،به منوور تتییی جه

B

خطایاستاندارد

0/292

0/409

0/999

0/034

-0/245

0/521

0/392

0/043

2/245

0/141

0/989

0/098

ضرایباستانداردشده
Beta

آمارةتی
0/929

0/228

سطح
معناداری
0/048

0/000 24/559
0/053 -0/923

0/352
0/293

0/000 50/308
5/909

0/020

3/052

0/000

رابطه و تأثیرگذاری ،ههچنیی ،ارائة متادلة خطی رابطة اینی دو

متغیر ،متادلة رگرسیو خطی بهکار گرفته شد .سطح متناداری آزمو  Fکهتر از پن درصد اسن .
بنابرایی ،وجود رابطة خطی بیی دو متغیر تأیید میشود .در ادامنه ،بنه منونور ینافتی متادلنة خطنی
رگرسیو  ،ضرایب ثاب

و رگرسیو مصاسبه شد (جدول  .)9سطح متناداری آزمو مقدار ثابن

و

آزمو ضریب مستقل (کارآفرینی سازمانی) کهتنر از  2درصند اسن  .بننابرایی ،بنر متغینر وابسنته
تأثیرگذار اس  .با توجه به جدول ضرایب ،کارآفرینی سازمانی بر رشد سنازمانی تأثیرگنذار اسن .
متادلة استانداردنشده به شر زیر اس :
(کارآفرینی سازمانی)  = -0/245+0/392رشد سازمانی
فرضیةسوم :رضای

کارکنا با کارآفرینی سازمانی در شرک های بیهه رابطة متنادار دارد.

نتای نشا میدهد میا رضای

شغلی و کارآفرینی سازمانی ارتباط متننادار وجنود دارد ،زینرا

ضریب ههبستگی برابر با  0/153و سطح متناداری از  0/02کهتر اس  .بننابرایی ،رابطنة مسنتقیم و
متوسطی میا ایی دو متغیر وجود دارد و فرضیة سوم تأیید منیشنود .ههچننیی ،سنطح متنناداری
آزمو  Fکهتر از پن درصد اس

(جدول  .)2بنابرایی ،وجود رابطنة خطنی بنیی دو متغینر تأییند

میشود .در ادامه ،به منوور یافتی متادلة خطی رگرسیو  ،ضرایب ثاب
(جدول  .)9سطح متناداری آزمو مقدار ثاب

و رگرسنیو مصاسنبه شند

و آزمو ضریب مستقل (رضای

شغلی) کهتنر از 2
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درصد اس  .بنابرایی ،بر متغیر وابسته تأثیرگذار اس  .با توجه به جدول ضرایب ،رضنای

شنغلی

بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
شغلی) = 2/245+0/989کارآفرینی سازمانی

متادلة استانداردنشده( :رضای
متادلة استانداردشده( :رضای

طبق متادلة فوق ،یك واحد تغییر در رضای

شغلی) = 0/293کارآفرینی سازمانی
شنغلی بنه مقندار  0/293کنارآفرینی سنازمانی را

افزایش میدهد.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای تصقیق نشا میدهد رابطة مستقیهی میا رضای

شغلی کارکنا و رشد سنازمانی وجنود

شغلی از دو جه

بر رشد سازمانی مؤثر اس  .اول اینکنه

دارد .به نور میرسد مؤلفههای رضای
هر چه کارکنا سازمانی رضای
سطح رضای

بیشتری داشته باشند ،برخورد بهتری با مشتریا دارنند در نتیجنه،

مشتریا بیشتر خواهد بود .ههیی عامل سبب جذب مشتریا جدیدتر و رشد تتنداد

مشتریا و در نتیجه ،رشد سودآوری و درآمدزایی بنرای سنازما منیشنود .ههچننیی ،زمنانی کنه
کارکنا از سطح رضای

باالتری برخوردارند ،انگیزه باالتری برای کار و فتالی

سبب بهبود عهلکرد فردی آ ها میشود .رضای
فرد نسب

به سازما متتهد میشود ،سالم

دارند و ایی عامل

شغلی باعث میشود بهرهوری فرد افزایش یابند،

فیزیکی و ذهنی او تسهیی شود ،روحینهاش افنزایش

یابد ،از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدیند شنغلی را بنه سنرع

بیناموزد (

Oswald Clark,

.)1996, pp.359-381
از مهمتریی عواملی که ارتباط تنگاتنگی با رشد سازمانی داشته اس  ،رضای
نتای تصقیق نشا میدهد رضای

از مافوق ،در توهیم کارکنا بنه مانند در سنازما و افنزایش

تتهد سازمانی آ ها ،بسیار مؤثر اس  .حتی نقش و تأثیر آ  ،بیشتر از رضای
اس  .به عبارت دیگر ،میتوا نتیجه گرف
تص

از مافوق اسن .

از حقوق و دسنتهزد

کارکنا شرک های بیهنه ،بنیش از هنر عامنل دیگنر،

تأثیر نصوة برخوردهای مدیرا قرار دارند و اگر از ایی وضتی

رضای

نداشته باشند ،تتهند

رابطة رضایت شغلی کارکنان ،کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکتهای بیمه
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و عهلکرد سازمانی آ ها به نصو چشهگیری کاهش مییابند و سنطح وفناداری آ هنا بنه سنازما
کاهش مییابد .ههچنیی ،به نور میرسد رضای
سطو پایییتر اههی

از مافوق در مینا کارشناسنا بیشنتر از کارکننا

دارد .به عبارت دیگر ،در سطو باالتر نیاز به بهبود روابط مینا کارکننا و

مدیرا  ،بیش از سطو سازمانی دیگر اههی

دارد.

یافتههای دیگر نشا میدهد میا توستة رفتارهای کارآفرینانه و رشد سازمانی رابطة مسنتقیهی
وجود دارد .هر چه رفتارهای کارآفرینانه بیشتری در سازما ها بروز یابد ،سازما نرخ رشد باالتری
دارد .دلیل ایی موضوع احتهاالً ایی اس

که کارآفرینی سازمانی سبب طر نورهنای جدیند و ننو

خواهد شد ،بهطوری که راههای جدید درآمدزایی برای سازما ها فراهم میشود .در شرایط کننونی
که در اغلب زمینههای کسبوکار رقاب

جدی وجود دارد .سنازما هنا و مندیرا درصندد کسنب

مزی های رقابتیاند تا بتوانند از رقبا متهایز شوند .یکی از مزی هنای اصنلی رقنابتی ،ننوآوری در
مصوول و عرضة خدمات اس  .سازما ها در تالشاند تا بتوانند مصووالتی جدیند و منطبنق بنر
نیاز مشتریا تولید و عرضه دهند .برای انجنامداد اینی کنار ،ننوآوری و خالقین

در سنازما هنا

تشویق میشود و مدیرا  ،کارکنا خود را به ارائة طر ها و نورهنای نوآوراننه تشنویق منیکننند.
بیشك ،سازما هایی که کارکنانی خالق و کارآفریی دارند در زمینة نوآوری و خالقین  ،عهلکنرد
بهتری از خود نشا میدهند .از میا مؤلفههای کارآفرینی ،رقاب پذیری بیشتریی رابطه را با رشند
سازمانی داشته اس  .به نور میرسد هر چه از نگاه مدیریتی و سازمانی ،شرایط بنه منونور رقابن
با سازما های دیگر و رقبا فراهم شود و روحیة رقابن
سازما ها تقوی

پنذیری و کسنب مزین هنای رقنابتی در

شود ،احتهال رشد سازمانی در سطح باالتری تصقق مییابند .ههچننیی ،ننوآوری

مصوول از جهله عوامل کارآفرینی اس

که با رشد سازمانی رابطة مستقیم دارد.

پیشنهادها
در ایی بخش با توجه به نتای تصقیق پیشنهادهای کاربردی مطر میشود:
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رضایت کارکنان  -رشد سازمانی

هها گونه که در بخشهای قبل مشاهده شد ،رابطة متناداری میا رضای
شغلی ،رضای

گزارش شد .البته از میا مؤلفههای رضای
سازمانی نداش  ،اما مؤلفههای دیگر (رضای
رضای

شغلی و رشد سنازمانی

از ههکارا  ،رابطة متنناداری بنا رشند

از شرایط کار ،رضای

از مافوق ،رضنای

از ارتقنا،

از حقوق و پاداش) رابطة مستقیهی با ارتقای رشد سازمانی داشتند .بر ایی اساس ،پیشننهاد

میشود:
 -با تنوعبخشی به وظایف پرسنل ،بهبود رضای

از شرایط کنار و در نتیجنه ،رشند سنازمانی

حاصل میشود .لذا پیشنهاد میشود روشهای گردش شغلی و غنیسازی شنغل ،در سنطح
بیشتری دربارة وظایف کارکنا در شرک های بیههای بهکار گرفته شود.
 بهبود سیستم ارزیابی شغل و ارزشیابیهای دورهای که متأسفانه در شرک های بیهنهای بنهشیوة انجام نهی گینرد .ههچننیی ،بهبنود شنیوه هنای مندیریتی و بنهکنارگیری سنبكهنای
حهای گرانه در مدیری

میتواند به بهبود رضای

کارکننا از منافوق و در نتیجنه ،رشند

بیشتر سازمانی منجر شود.
 مسیر شغلی برای اغلب کارکنا فتال در شرک های بیههای مسنیری کنند و از قبنل قابنلپیشبینی اس  .ههیی عامل سبب کاهش انگیزه و فتالی
کارراهههای شغلی و ایجاد فرص های پیشرف

ایی پرسنل شنده اسن  .تترینف

و ارتقای شغلی در سطح وسیعتر میتواند

به رشد سامانی کهك کند.
کارآفرینی سازمانی  -رشد سازمانی

در بخش های قبلی بیا شد میا کنارآفرینی سنازمانی و افنزایش رشند سنازمانی در شنرک هنای
بیههای رابطه متنادار دارند بر ایی اساس پیشنهاد میشود:
 عرضة خدمات جدید به بازار و توستة زمینه های فتالی  ،به رشند بیشنتر سنازمانی منجنرمیشود .پیشنهاد میشود حهای
طر های خالقانه تشویق شوند.

بیشتری از ارائة طر های خالقانه شود و کارکنا به ارائنة

رابطة رضایت شغلی کارکنان ،کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکتهای بیمه
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 نورها و پیشنهادهای کارکنا به کارگرفته شود ایجاد واحدهای تصقیق و توسته ،و برگزاریجلسات خالقی

و اتاق های فکر نیز میتواند به افزایش حجم کیفی و کهّی ارائة طر های

خالقانه منجر شود.
 -واکاوی بیشتر بازار و تشکیل واحدهای فتالتر در حوزة تصقیقات بازار به شنناخ

بیشنتر

روندهای کلی بازار منجر شود که برای سازما های بیهه مفید اس .
رضایت شغلی کارکنان  -کارآفرینی سازمانی

در بخشهای قبلی بیا شد میا کارآفرینی سنازمانی و رضنای

شنغلی کارکننا در شنرک هنای

بیههای رابطة متنادار وجود دارد .بر ایی اساس پیشنهاد میشود:
 برخورد مناسب مدیرا  ،تفویض اختینارات کنافی و آزادی عهنل بیشنتر بنرای کارکننا ،زمینههای بروز خالقی

را در کارکنا افزایش میدهد .در نتیجه ،پیشنهاد میشود سناختار

منتطفتر و سبكهای رهبری مشارکتی بیشتر بهکار گرفته شود.
 -سرمایهگذاری به منوور بهبنود شنرایط کناری و حهاین

از طنر هنای نوآوراننه اگرچنه

هزینههای سازمانی را در کوتاهمدت افزایش میدهد ،به نور میرسد در بلندمدت به رشند
بیشتر سازمانی و افزایش سودآوری و درآمندزایی منجنر شنود .بننابرایی ،حهاین

بیشنتر

سازمانی از ایی طر ها پیشنهاد میشود.
 متهوالَ در شرک های بیهه ،طوری وظایف هر فرد تتریف میشنود کنه زمنا و فرصناندکی برای بروز رفتارهای خالقانه و بهبود روندهای کاری برای پرسنل باقی میماند .ایی
امر میتواند به کارآفرینی سازمانی و رضای
برنامههای کاری پرسنل منتطفتر باشد.

شغلی کارکنا لطهه بزند .پیشننهاد منیشنود

1313 زمستان،4  شمارة،12  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی
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