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 چکيده
استان سمنان سنجش  عوامل موثر بر  رفتار کار آفرینانه در صنعت نفت در  پژوهش این هدف   

 جامعه .است شده انجام پیمایشی روش به که پژوهش،توصیفیاین  .ومازندران وخراسان است

-ي نفتی تشکیل میا هشرکت رابه  عنوان جامعه خبره انتخاب شده اند  که  پژوهش این آماري

شرکت ملی  ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتی ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفتکه شامل دهند 

 .شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان نفربه 03د و باشندراستان سمنان ومازندران وخراسان می گاز

 گردآوري وابزار شده استفادهفازي TOPSISو FAHP ازروش ها داده وتحلیل تجزیه منظور به

ترتیب نهایی  فازيAHP که با روشنتایج بدست آمده حاکی از آن است .است  پرسشنامه اطالعات

،عوامل در اولویت نخستعوامل ساختاري به این صورت است که  عوامل  رفتارکار آفرینانهاهمیت 

ار عوامل با توجه به معی. ترتیب در اولویت بعدي قرار می گیرند  عوامل رفتاري به و زمینه اي 

ساختاري،معیار عوامل زمینه اي و معیار عوامل رفتاري  به ترتیب زیر معیار ساختار ،زیر معیار 

عوامل سیاسی یا دولت و زیر معیار فرهنگ سازمانی در اولویت نخست قرار دارند و در انتها  در هر 

نسبت به  خابرات نفتشرکت خطوط لوله وم،عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه دو روش با توجه به 

براي صنعت نفت به ترتیب بیشترین اهمیت را  شرکت پخش فرآورده هاي نفتی،شرکت ملی گاز

 .دارا می باشند

 فازيFAHP ،TOPSISکار آفرینی  ، صنعت نفت ، رفتار کارآفرینانه  ، :واژگان کليدي
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 مقدمه    

رفتارکارآفرینانه،فعالیت هایی است که  .آورندبتی به رفتارکارآفرینانه روي میامروز اکثرسازمان ها براي کسب مزیت رقا             

ترتیب .(1030مقیمی وهمکاران ،)افراد درشرایط عدم اطمینان بااستفاده ازمنابع و امکانات سازمان اقدامات نوآورانه را انجام میدهند

. ا شناسایی شوند ،منابع فرصت باید منجر به ظهور آن ها شوند در فعالیت کار آفرینانه به این صورت است که قبل از آنکه فرصت ه

کواریانی واحمد پور داریانی )براي ارزیابی وتصمیم در مورد بهره برداري از فرصت ها ابتدا باید این فرصت ها شناسایی شوند 

ود محصوالت ،فعالیت ها ،رویه کارآفرینی سازمانی  فرآیندي است که در آن فرد با حمایت سازمان محل اشتغال خ(.11،ص1033،

(. ZAHRA، 1993)ها وفناوري جدید را کشف  وبه بهره برداري می رساند ودر واقع فعالیت کارآفرینانه اي را به ثمر می رساند 

کارآفرینی (. Echols & Neck، 1998)بنابراین کارآفرینی سازمانی شامل بروز رفتارهاي  کارآفرینانه در سازمان با ثبات است 

افرادي که روحیه . ،اساسا رفتار است ،از این رو یکی از مباحث مهم در بحث کارآفرینی ،تقویت رفتارهاي کارآفرینانه می باشد 

کارآفرینانه آن ها برانگیخته می شود اقدام به رفتارهاي کارآفرینانه از جمله راه اندازي کسب وکار ،ایجاد یک حرفه براي خود 

رفتارکاآفرینانه شامل اقدامات نوآورانه ،قابل اعتماد ودفاع از (.Clark، 2004)ختراع به نام خود می کنند ودیگران ودر نهایت ثبت ا

بروز رفتارهاي کارآفرینانه را (1333)وشاینر(1391)گیب وریچی (.Bird &Schjoedt،2009)اعتبار واقدامات مورد نظر می باشد 

دو عامل اصلی سازمان . ه اند که از بدو تولد در برخی انسان ها وجود داردویژگی ذاتی تلقی می کنند یک پدیده ي ذاتی دانست

(. Zampetekis& Moustakis، 2007)،ساختار سازمانی وتمایالت کارکنان برانگیزاننده رفتار کارآفرینانه می باشند 

مقیمی )دولتی ،خصوصی است  پژوهشگران معتقدند که رفتار کارآفرینانه امري فراگیر وضروري براي همه سازمان ها اعم از

در سازمان هاي بزرگ ،این موضوع حیاتی استکه براي رشد عملکرد وکسب مزیت رقابتی ،از رفتارهاي (. 1030وهمکاران ،

توسعه رفتارهاي کارآفرینانه مدیران به عنوان (. Eskildsen, et al،2004)کارآفرینانه در همه سطوح سلسله مراتبی حمایت کنند

البته کشف واندازه گیري رفتارکارآفرینانه (. Woollard,et al ,2007)براي تشویق نوآوري درسازمانها تلقی می شود سازوکارمهم 

مقیمی وهمکاران )سخت ودشوار می باشد چون به عنوان یک رفتار هدفمند نسبت به یک واقعه خاص تلقی می شود 

ساختار، تصمیم گیري )عوامل ساختاريرعایت دوسطح زیر معیارهاي مساله این تحقیق،تعیین اولویت شرکت هاي نفتی  با (.1030،

( کنترل ، سیستم پاداش، راهبرد ، سیستم مالی وبودجه اي، سیستم ارزیابی عملکرد ، سیستم اطالعاتی، سیستم تحقیق وتوسعه/ 

( عدم اطمینان ، پیچیدگی،  بازار /  دولت، زیر ساخت  ها ، ارتباطات، منابع ، فناوري ، تغییرات/ عوامل سیاسی )،عوامل زمینه اي

فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت ، خطر پذیري، ویژگی هاي مدیران ، ویژگی هاي کارکنان، توانمند سازي کارکنان )،عوامل رفتاري

 .می باشد( عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي ،عوامل رفتاري)وعوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه (، روحیه گروهی
 

 

 ل هاي تحقيق سوا

در صنعت نفت (عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي وعوامل رفتاري  )ترتیب اهمیت معیارهاي عوامل موثر بر  رفتار کار آفرینانه  -1

 چگونه است؟

عوامل با توجه به متغیرهاي  عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي وعوامل رفتاري در صنعت نفت  ترتیب اهمیت زیر متغیرهاي -1

 چگونه است؟اري ،عوامل زمینه اي وعوامل رفتاري ساخت

باتوجه زیر ( شرکت ملی گاز  ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتی  ،شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت )ترتیب اهمیت شرکت ها  -0 

 چگونه است؟عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي وعوامل رفتاري معیارهاي 

 

 مبانی نظري   

 کار آفرینی   

فرینی از جمله موضوعاتی است که به نظر برخی از صاحب نظران ریشه در موسسه هاي کوچک وبخش خصوصی دارد ،اما با کارآ    

رضایی وهمکاران )توسعه ي آن در سازمان هاي بزرگ ،توجه محققان ومدیران زیادي را به سوي خود جلب کرده است 
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کارآفرینی .هوم یا پدیده اي،ارائه تعریف روشن از ان استنخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مف(.03و13،ص1033،

همانند سایر واژه هاي مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می باشد که بتوان تعریف یا تعاریف روشن و مشخصی از 

وم فیزیک و شیمی بشمار نمی رود از انجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره مفاهیم قطعی عل(.1091احمدپورداریانی،)ان ارائه نمود

در این میان کارآفرینی یکی از این واژه هاست که .ارائه یک تعریف قطعی و مشخص براي واژه هاي دشوار و حتی غیر ممکن است

 تعریف واحدي براي آن وجود ندارد و از ابتداي طرح آن در مجالس علمی،تعاریف متفاوتی از دیدگاه هاي گوناگون براي آن ارائه

علیرغم اینکه کارآفرینی از ابتداي خلقت  بشر همواره در تمام شئونات زندگی انسان (.1091کاوسی و چاوش باشی،)شده است

حضور داشته و مبناي تمامی تحوالت و پیشرفت هاي بشر بوده است و با توجه به تعاریف زیاد و متنوع ،هنوز ماهیت اصلی ان 

ی به عنوان یک بینش،فرهنگ و رویکرد نوین سازمانی از   جمله  مهمترین دستاوردهاي کارآفرین(.1091سلجوقی )ناشناخته است 

بین رشته اي علوم اقتصادي ، اجتماعی ،مدیریتی و روانشناسی در چند دهه گذشته است که از ابتدا در سازمان هاي تولیدي و 

ردان و سیاستگذاران کلیه کشورها قرار گرفته صنعتی و سپس در سایر سازمان هاي اجتماعی و خدماتی مورد توجه جدي دولتم

در این کشورها ،کار آفرینی به ابزار ي نیرومند براي ایجاد فرصتهاي مناسب تبدیل ده است که بهره (.1091حسن مرادي ،)است 

بهره وري  گیري از آنها می تواند موجب رفع مشکالتی مانند بحران اشتغال ،کمبود نیروي انسانی خالق وپویا ،کاهش چشمگیر

کارآفرینی به عنوان سنبل (.111،ص1030مردانشاهی وهمکاران ،)،کاهش کیفیت محصوالت وخدمات ، رکورد اقتصاد و رقابت شود

توانایی آن ها در بهره .و نماد تالش و موفقیت در امور تجاري بوده و کارآفرینان پیشگامان موفقیت هاي تجاري در جامعه هستند

آن ها در نوآوري و ظرفیت آن ها در قبال موفقیت ، به عنوان معیارهایی هستند که کارآفرینی نوین  گیري از فرصت ها نیروي

کارآفرینان از نظر رهبري ،مدیریت ، نوآوري ،کارآیی، ایجاد شغل ، رقابت ، تشکیل شرکت هاي . بوسیله آن ها سنجیده می شود

این انقالب .اعتقادي در جوامع الزم است که انقالب کارآفرینی رخ دهد بنابر.جدید و بهره وري، سهم مهمی در رشد اقتصادي دارند

فرآیند کارافرینی را خلق هر چیز (.1091کوراتکو و هاجتس ،)در قرن حاضر ، اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقالب صنعتی دارد

روحی و اجتماعی براي رسیدن به رضایت جدید و با ارزش می داند که توأم با صرف وقت و تالش بسیار و پذیرش خطرات مالی،

به عبارتی دیگر،در فرآیند کارآفرینی تنها خلق محصول یا خدمتی جدید نیست بلکه (. 1093آزادیان،)مالی،فردي و استقالل می داند

سعیدي )خلق محصول جدیدي است که متناسب با بازار و تقاضاي موجود باشد و بتوان آن را در جامعه ارایه نمود

کارآفرینی فرآیند خلق چیز نو وبا ارزش ،باصرف وقت و تالش بسیار و پذیرش ریسک مالی ،روحی و اجتماعی براي (.1093کیا،

کارآفرینی تمایل به اعمال ریسک هاي حساب شده در (.1033اکبري،)بدست آوردن منافع مالی،رضایت شخصی و استقالل می باشد

احمدي )کاري که براي ایجاد مزیت و برتري امکان پذیر است، تلقی می گردد زمینه هاي مختلف شخصی و مالی و سپس انجام هر

کارآفرینی یا همان فرآیند کشف فرصت ها بیان می کند که چگونه افراد به صورت مستقل و یا در داخل سازمان (.1091و درویش،

البته .ایحاد می کنند تا از آن ها استفاده کنندها ،مسائل و چالش هاي ناشناخته رو می بینند و چارچوبی جدید از ابزارها و اهداف 

در راستاي استفاده از فرصت ها .کارآفرین فقط مواردي را می بیند و براي آن ها برنامه ریزي می کند که ارزش الزم را داشته باشند

کوراتکو و ) اهان آن هاست ، کارآفرینان کاالها یا خدماتی را به جامعه عرضه می کند که مشتري پسند بوده و بازار یا محیط خو

 (.1091هاجتس ،

 رفتار کارآفرینانه 
کارآفرینی فرایند شناخت ودستیابی به فرصت ها بدون توجه به کمبود منابع موجود وخلق محصول یا خدمتی جدید وارزش    

جتماعی دانست که هم چنین می توان کارآفرینی را یک برنامه ریزي مهم اقتصادي وا(.Timmons،1990)آفرینی از هیچ است

افراد کارآفرین می تواند مسیر تحوالت (. Sexton &Smilor،1986)نیازمند ترکیبی از استعدادها ،ظرفیت ها ودانش باالست 

 Rezaie،2009)حرفه اي را بشناسند ونسبت به نیازهاي جدید آگاهی یابند ودر راستاي ایجاد مشاغل جدید قدم بر دارند 

&Rahsepar .) 

در دیدگاه رفتاري قصد بر این است که با شناخت ویژگی هاي . اسیس شرکت نوپا شاخص روز رفتار کار آفرینانه  می باشدبنابراین ت

 2008)ذاتی وتقویت ویژگی هاي رفتاري کارآفرینان بیشتري به جامعه معرفی شود تا آهنگ رشد وپیشرفت جامعه تسریع گردد

،Teimoori& Alagheband.)وم ،رفتار کارآفرینی اصطالحی جامع است که همه اقدامات اعضاي شرکت را در گسترده ترین مفه

رفتار کارآفرینانه در خالء روي نمی دهد .که مربوط به کشف ،ارزیابی وبهره برداري از فرصت هاي کارآفرینی هستند در بر می گیرد 

ار فراتر از موضوع ایجاد وتاسیس بنگاه ها است کارآفرینی بسی. بلکه در چارچوب آرایه کاملی از اقدامات سازمان روي می دهد 
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ورفتار کارآفرینانه از بعد مدیریتی به عنوان یک الگوي مدیریتی ومتفاوت از مدیریت سنتی نگریسته ومطرح شده که فرایند وارزش 

ل تغییرات سازمانی رفتار کارکنان ومدیران شام(. 1030خیاطی ومبارکی،)هاي کارآفرینی می تواند در هر سازمانی به وجود آید

به عبارتی آنها باید کارآفرینانه رفتار کنند؛زیرا فقط در چنین شرایطی است که (.Shane&Venkataraman، 2000)است 

مهدوي وند وزالی )شرکت ها می توانند منابع الزم براي ایجاد رشد وتوسعه در زمینه هاي تولید ومنابع انسانی فراهم نمایند

آفرینانه در سازمان ،به همه فعالیت هاي مرتبط با کشف ،ارزیابی وبهره برداري از فرصت هاي کارآفرینانه رفتار کار(.13،ص1033،

رفتار (. Cornwall & Perlman،1990؛ Kuratko,et al، 2005)اطالق می شود که توسط اعضاي سازمان انجام می گیرد

ه افراد در سطوح مختلف ،به طور خودجوش براي تولید با کارآفرینی در سازمان هاي مجموعه اي از فعالیت ها وشیوه هاي ک

استفاده از ترکیب منابع به صورت ابتکاري براي شناسایی وبهره برداري از فرصت ها  در سازمان انجام  می دهند را رفتار کارآفرینانه  

 (Mair، 2002)می گویند

 مدل مفهومی  تحقيق 
در این تحقیق می باشد ،درراستاي هدف حاضر نه عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینا ترتیب اهمیت هدف از انجام پژوهش  حاضر ،   

را از ،ابتدا روي  ابعاد عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه تمرکز می کنیم تا یک لیست از شاخص هاي عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه 

گرفته شده است را  آماده نمائیم 1033وکاوسی ورحمتی در سال  1031، سرابی وهمکاران  در سال  1311مقاله قره خانی در سال 

ابعاد مدل این تحقیق  با استفاده . وسپس جهت تعدیل لیست شاخص ها با متخصصان صنعت نفت  واساتید  مصاحبه اي داشتیم 

نیز  به شرح زیر در نظر گرفته  از طریقه مرسوم پرسشنامه اي طراحی شده وشاخص هاي  انتخابی عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه

، سرابی   1311از مقاله قره خانی در سال در این مدل مفهومی ، عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي و عوامل رفتاري .شده اند  

/ وزیر معیارهاي  عوامل ساختاري  که شامل   ساختار، تصمیم گیري  1033وکاوسی ورحمتی در سال  1031وهمکاران  در سال

ل ، سیستم پاداش، راهبرد ، سیستم مالی وبودجه اي، سیستم ارزیابی عملکرد ، سیستم اطالعاتی، سیستم تحقیق وتوسعه کنتر

،زیر معیارهاي  1033،کاوسی ورحمتی در سال  1031، سرابی وهمکاران  در سال  1311از مقاله قره خانی در سال است از مقاله 

عدم اطمینان ، پیچیدگی،  / دولت، زیر ساخت  ها ، ارتباطات، منابع ، فناوري ، تغییرات  /عوامل سیاسی زمینه اي  که شامل  عوامل

فرهنگ ،زیر معیارهاي عوامل رفتاري  که شامل 1033وکاوسی ورحمتی در سال  1031از مقاله سرابی وهمکاران  در سالبازار 

از کارکنان، توانمند سازي کارکنان ، روحیه گروهی، سازمانی، حمایت مدیریت ، خطر پذیري، ویژگی هاي مدیران ، ویژگی هاي 

سپس . گرفته شده است  1033وکاوسی ورحمتی در سال  1031، سرابی وهمکاران  در سال  1311مقاله قره خانی در سال 

رفتار پرسشنامه بین مدیران ارشد در صنعت نفت  توزیع وبازخودها ،جهت به دست آوردن اهمیت نسبی ابعاد  عوامل موثر بر  

کارآفرینانه واهمیت نسبی شاخص هاي کلیدي عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه تحت هر بعد ، از طریق یک برنامه فرایند تحلیل 

نتایج می تواند براي صنعت نفت  جهت توسعه استراتژي . سلسله مراتبی فازي  وتاپپسیس فازي ،مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت 

 .اف پیشنهاداتی را فراهم نمایدهاي آینده ، توسعه اهد

 .استفاده شده است 1در پژوهش حاضر، از مدل مفهومی نمایش داده شده در شکل 
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 :روش تحقيق
نظرات خبره . فازي استفاده می شود TOPSISو(FAHP)براي تحلیل اطالعات بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازي   

سه عناصر هر سطح مدل با استفاده از میانگین هندسی تلفیق شده ودر نهایت یک جدول مقایسه گان صنعت نفت  در مورد مقای

سپس وزن مربوط به هریک از عناصر در هرسطح با روش تحلیل سلسه . زوجی براي مقایسه عناصر هر سطح بدست آمده است 

شرکت ملی  ، کت پخش فرآورده هاي نفتیشر ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت)شرکت ها  . مراتبی فازي بدست آمده است

با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق ونظر اساتید ، کارشناسان . فازي رتبه بندي شدند  TOPSISبا استفاده ازتکنیک (گاز

شرکت هاي موجود در صنعت نفت که در این تحقیق . شرکت ایرانی درصنعت نفت  به عنوان جامعه خبره انتخاب شده اند 0خبره 

شرکت ملی  -0 شرکت پخش فرآورده هاي نفتی   -1شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت  -1: ورد بررسی قرار گرفته اند  شاملم

در این مرحله خبرگان میزان اهمیت هر یک گزینه هاي مورد نظر را . که در استان سمنان ومازندران و خراسان می باشند گاز

نفر بوده که عالقمند به بحث هاي بهبودواز مدیران با سابقه بین  03در این تحقیق  تعداد خبرگان شرکت کننده. تعیین می کنند 

در . ابزارهاي اصلی در این تحقیق اسناد ومدارک و پرسشنامه می باشد. سال در شرکت هاي فوق الذکر بوده اند 13بیش از

در این میان جهت . ر مدل مفهومی بیان کنند پرسشنامه محقق از خبره ها خواسته شده نظرات خودرا در مورد مقایسه بین عناص

 .از عبارا ت کالمی مندرج در جدول زیر استفاده شده است  FAHPاخذ نظرات خبرگان در قالب عبارات کالمی در روش 

   ساختاري عوامل

 سیستم پاداش 

 بردراه

 

 کنترل/ تصمیم گیري 

 زمینه عوامل

 ای 

 عوامل رفتاري  

 عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه اولویت بندي : هدف

 دولت/ عوامل سیاسی  ساختار

 ارتباطات

 شرکت پخش فرآورده هاي نفتی

 

 شرکت خطوط لوله و مخارات نفت 

 

 شرکت ملی گاز

 

   1سطح

   1سطح

   4سطح

  م اطمینانعد/ تغییرات 

 سیستم مالی وبودجه اي 

 سیستم ارزیابی عملکرد 

 سیستم اطالعاتی  

 سیستم تحقیق وتوسعه 

 زیر ساخت  ها

 

 منابع

 فناوري

 پیچیدگی

 بازار

 مدیریت حمایت 

 فرهنگ سازمانی 

 ویژگی هاي مدیران 

 ذیري خطر پ

 ویژگی هاي کارکنان 

 توانمند سازي کارکنان 

 روحیه گروهی  

 1سطح

 رفتار کارآفرینانه عوامل موثر برمدل سلسله مراتبی  :1شکل
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 FAHPطیف مقیاس فازي  مفاهیم زبانی1الف .جدول

 مقياس زبانی  اعداد فازي  مثلثی  معکوس اعداد فازي مثلثی 

 اهميت برابر  (1 ,1 ,1) (1 ,1 ,1)

 کمی مهمتر  (1 ,0 ,1) (1 ,1/5,1/3)

 مهمتر  (1 ,1 ,0) (1/3 ,1/7,1/5)

 خيلی مهمتر  (3 ,1 ,1) (1/5 ,1/7 ,1/9)

 فوق العاده مهم تر  (11 ,9 ,7) (1/7 ,1/9 ,1/11)

مندرج در جدول زیر استفاده شده  از عبارا ت کالمیفازي  TOPSISوجهت اخذ نظرات خبرگان در قالب عبارات کالمی در روش 

 .است
 فازي TOPSISطیف مقیاس فازي  مفاهیم زبانی1ب جدول

 

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم 

w (1,1,0) (1,0,1) (0,1,1) (1,1,3) (1,3,3) 

 یافته هاي تحقيق 

، ( وامل ساختاري ،عوامل زمینه اي ،عوامل رفتاريعمعیارهاي )   عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه در  رج دبراي مقایسه عوامل من   

 .نشان داده شده است  1وزن هر یک از این عناصر در جدول 

 عوامل رفتار کارآفرینانهاوزان نهایی نرمال شده  .2جداول 

 رفتاري    

 

 اي زمينه

 

 ساختاري

 

 ساختاري 

 

    
 w 32319 32491 32431 

    

عوامل به این نتیجه رسیدیم که ترتیب نهایی اهمیت . ارائه شد 1ولدوسیله گروه تصمیم گیرنده در جبا توجه به پاسخ هایی که به 

عوامل زمینه اي و عوامل رفتاري  به ترتیب در ،به این صورت است که عوامل ساختاري  در اولویت نخستموثر بر  رفتار کارآفرینانه 

جدول  0یر معیارهاي عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي ،عوامل رفتاري،که شامل ز 1براي سطح . اولویت بعدي قرار می گیرند

نتایج و یافته هاي . عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي ،عوامل رفتاري می باشند معیارهاي مقایسه زوجی داریم که به ترتیب با توجه 

 .آمده است( 3)تا ( 0)نهایی حاصل از اوزان مؤلفه هاي فرعی هر یک از عوامل در صنعت نفت  در جداول

 عوامل ساختاريبا توجه به عوامل ساختاري  اوزان نهایی نرمال شده زیر معيارهاي .3داول ج
سيستم    

مالی 

 وبودجه اي

سيستم 

تحقيق 

 وتوسعه

سيستم  

ارزیابی 

 عملکرد

تصميم  

/ گيري 

 کنترل

سيستم  

 پاداش

 

سيستم   ساختار راهبرد

 اطالعاتی

 w 52125 52557 52120 52153 52109 52139 52150 52599 

 

 اوزان نهایی نرمال شده زیرمعيارهاي  عوامل زمينه اي   با توجه به عوامل زمينه اي. 0جداول

عوامل    

سياسی 

دولت/   

زیر  

ساخت 

ها   

 ارتباطات 

 

تغييرات  فناوري منابع  

عدم / 

 اطمينان 

 بازار   پيچيدگی

 W 32141 32193 32101 32111 32139 32331 32399 32303 
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 عوامل رفتاري با توجه بهعوامل رفتاري  اوزان نهایی نرمال شده زیر معيارهاي .5جداول 

روحيه    

 گروهی
 

فرهنگ  

 سازمانی

ویژگی  

هاي 

 کارکنان

ویژگی  

هاي 

 مدیران

توانمند 

سازي 

 کارکنان

خطر  

 پذیري

حمایت 

 مدیریت

w 32333 32193 32104 32143 32119 32111 32119 

در  ساختارمشخص شده است که  0عوامل ساختاري با توجه به عوامل ساختاري ،طبق جدولزیر معیارهاي شاخص  9ر مقایسه د

کنترل ، سیستم پاداش، راهبرد ، سیستم مالی وبودجه اي، سیستم ارزیابی عملکرد ، / ، تصمیم گیري اولویت نخست قراردارد و 

با عوامل زمینه اي  زیر معیارهاي شاخص  9در مقایسه . اولویت بعدي قرار می گیرنددر سیستم اطالعاتی، سیستم تحقیق وتوسعه 

زیر ساخت  ها ، در اولویت نخست قراردارد دولت/ عوامل سیاسی مشخص شده است که  4عوامل زمینه اي  ،طبق جدولتوجه به 

زیر شاخص  1در مقایسه . در اولویت بعدي قرار می گیرندعدم اطمینان ، پیچیدگی،  بازار / ارتباطات، منابع ، فناوري ، تغییرات 

در اولویت نخست فرهنگ سازمانی  مشخص شده است که  1عوامل رفتاري ،طبق جدولبا توجه به عوامل رفتاري  معیارهاي 

در حیه گروهیحمایت مدیریت ، خطر پذیري، ویژگی هاي مدیران ، ویژگی هاي کارکنان، توانمند سازي کارکنان ، رو قراردارد و 

 ،سه  جدول مقایسه زوجی داریم که به ترتیب با توجه به زیر معیارهاي عوامل ساختاري 4براي سطح . اولویت بعدي قرار می گیرند

نتایج و یافته هاي نهایی حاصل از اوزان مؤلفه هاي فرعی هر یک از عوامل در صنعت . عوامل رفتاري  می باشند، عوامل زمینه اي ،

 آمده است ( 9)تا ( 1)ولنفت در جدا

 شرکت  با توجه به زیر معيار عوامل ساختاري3وزن نهایی .6جدول
 ستميس  

 وی مال

يا بودجه  

 ستميس

 قيتحق

 وتوسعه

ی ابیارز ستميس

عملکرد   

/  يريگ ميتصم

 کنترل

 ستميس

 پاداش

 ستميس ساختار راهبرد

یاطالعات  

شرکت 

خطوط 

لوله 

ومخابرات 

 نفت

32191     

 

 

 
 

32431 32411 32111 32101 32443 32011 32130 

شرکت 

پخش 

فرآورده 

هاي 

 نفتی

32113 32431 32113 32311 32313 32111 32011 32111 

شرکت 

 ملی گاز

32111 32311 32091 32111 32134 32433 32131 32391 

 

 

 شرکت  با توجه به زیر معيارعوامل زمينه اي3وزن نهایی . 7جدول
 عوامل  

 یاسيس

دولت/   

 رساختیز

 ها

يفناور منابع ارتباطات /  راتييتغ 

 عدم

نانياطم  

 بازار   پيچيدگی

شرکت خطوط  

لوله ومخابرات 

 نفت

32113 32000 32000 32113 32113 32411 32111 32111 

شرکت پخش  32191 32000 32000 32134 32411 32131 32139 32340 
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فرآورده هاي 

 نفتی

 32093 32113 32001 32411 32001 32000 32000 32111 شرکت ملی گاز

 

 زیر معيار عوامل رفتاريبا توجه به شرکت 3وزن نهایی  .8جدول

روحيه    

 گروهی
 

فرهنگ  

 سازمانی

ویژگی  

هاي 

 کارکنان

ویژگی  

هاي 

 مدیران

توانمند 

سازي 

 کارکنان

خطر  

 پذیري

حمایت 

 مدیریت

شرکت خطوط لوله 

 ومخابرات نفت

32331 32411 32001 32101 32111 32131 32000 

شرکت پخش فرآورده 

 هاي نفتی

32114 32014 32131 32119 32111 32001 32000 

 شرکت ملی گاز

 

32413 32133 32411 32191 32113 32014 32000 

شرکت پخش مشخص شده است که   1طبق جدول سیستم مالی وبودجه ایعنصر مربوط به شرکت ها  با توجه به  0در مقایسه 

عنصر  0در اولویت بعدي و در مقایسه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت  وشرکت ملی گاز  در اولویت اول ، ي نفتیفرآورده ها

شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت مشخص شده است که  1طبق جدول   سیستم تحقیق وتوسعهمربوط به شرکت ها  با توجه به 

عنصر مربوط  به شرکت ها  با توجه  0در اولویت بعدي ودر مقایسه ز شرکت ملی گا در اولویت اولو شرکت پخش فرآورده هاي نفتی

شرکت خطوط  مشخص شده است که 1طبق جدول راهبرد  ، سیستم پاداش ،کنترل / تصمیم گیري  ، سیستم ارزیابی عملکردبه 

عنصر  0و در مقایسه  در اولویت بعديشرکت پخش فرآورده هاي نفتی ، شرکت ملی گاز  در اولویت اول و لوله ومخابرات نفت

در اولویت اول  شرکت خطوط لوله ومخابرات نفتمشخص شده است که  1طبق جدول  ساختار،مربوط به شرکت ها  با توجه به 

سیستم عنصر مربوط به شرکت ها  با توجه به  0در اولویت بعدي و در مقایسه  شرکت ملی گاز و شرکت پخش فرآورده هاي نفتی

شرکت خطوط لوله ومخابرات  در اولویت اول ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتیمشخص شده است که   1طبق جدول    اطالعاتی

 ،دولت/ عوامل سیاسی عنصر مربوط  به شرکت ها  با توجه به  0در مقایسه . در اولویت بعدي قرار می گیرند نفت و شرکت ملی گاز

 در اولویت اول وشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت شده است کهمشخص  1، طبق جدول  بازار ،عدم اطمینان / تغییرات  ،منابع

زیر عنصر مربوط به شرکت ها  با توجه به  0در اولویت بعدي و در مقایسه شرکت پخش فرآورده هاي نفتی ، شرکت ملی گاز 

رکت خطوط ش وشرکت ملی گاز  ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتیمشخص شده است که   1، طبق جدول  ارتباطات ،ساخت  ها 

 1طبق جدول فناوري عنصر مربوط به شرکت ها  با توجه به  0و در مقایسه . داراي اهمیت برابر می باشند لوله ومخابرات نفت 

در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت  در اولویت اول، شرکت ملی گاز و شرکت پخش فرآورده هاي نفتیمشخص شده است که  

شرکت ملی گاز مشخص شده است که 1طبق جدول پیچیدگیمربوط  به شرکت ها  با توجه به عنصر  0اولویت بعدي ودر مقایسه 

در مقایسه .در اولویت بعدي قرار می گیرند شرکت پخش فرآورده هاي نفتی ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت  در اولویت اول و و

در  شرکت پخش فرآورده هاي نفتیشده است که  مشخص  9طبق جدول    روحیه گروهیعنصر مربوط به شرکت ها  با توجه به  0

عنصر مربوط به شرکت ها  با توجه  0در اولویت بعدي و در مقایسه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفتو شرکت ملی گازاولویت اول ،

 شرکت پخش فرآوردهدر اولویت اول  شرکت خطوط لوله ومخابرات نفتمشخص شده است که  9طبق جدول  فرهنگ سازمانیبه 

طبق  ویژگی هاي کارکنانعنصر مربوط  به شرکت ها  با توجه به  0در اولویت بعدي ودر مقایسه  شرکت ملی گاز و هاي نفتی

شرکت پخش فرآورده هاي ،  شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت در اولویت اول و و شرکت ملی گازمشخص شده است که  9جدول 

طبق خطر پذیري، ویژگی هاي مدیران عنصر مربوط  به شرکت ها  با توجه به  0یسه در مقا.در اولویت بعدي قرار می گیرند  نفتی

شرکت پخش فرآورده هاي نفتی ،شرکت خطوط لوله ومخابرات در اولویت اول وشرکت ملی گاز  مشخص شده است که 9جدول 

مشخص شده  9طبق جدول   ارکنانتوانمند سازي کعنصر مربوط به شرکت ها  با توجه به  0در اولویت بعدي و در مقایسه نفت 

داراي اهمیت برابر  شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت، شرکت پخش فرآورده هاي نفتی در اولویت اول و شرکت ملی گازاست که  
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مشخص 9طبق جدول حمایت مدیریت عنصر مربوط به شرکت ها  با توجه به  0ودر اولویت بعدي قرار می گیرند  و در مقایسه 

داراي اهمیت برابر می شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت  وشرکت ملی گاز  ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتی شده است که 

وزن عناصر سه سطح با هم تلفیق شده ووزن نهایی شرکت ها  بدست آمده است همانطور که در ، 3طبق جدول شماره ..باشند

 یب نهایی اهمیت شرکت  با هدف بیشینه سازي جدول ذیل آمده است ،از نظر مدیران  شرکت هاي صنعت نفت  ،ترت

 

در اولویت  شرکت خطوط لوله ومخابرات نفتبه این صورت است که  کارآفرینی هاي کوچک ومتوسط  هايتقیموفو نظر به  

 .در اولویت بعدي قراردارند  شرکت پخش فرآورده هاي نفتیوشرکت ملی گاز نخست ،
 

 

 

 

 

 

شرکت  ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتی ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت)فازي شرکت ها   TOPSISسپس با استفاده از 

ه شده آنها رتبه بندي می اي وعوامل رفتاري و وزنهاي محاسبرا با توجه به زیر معیارهاي عوامل ساختاري ،عوامل زمینه(ملی گاز

 نمائیم

 (ماتریس تصميم)گين نظرات خبرگان ماتریس ميان.15جدول

 
 

 

 

 

 
 

شرکت خطوط لوله 

 ومخابرات نفت

ش فرآورده شرکت پخ

 هاي نفتی

  شرکت ملی گاز

52387 0.111 32001 w 

type:+ 

OR - ? 
+ + + + + + + + 

ی مال ستمیس  

يا وبودجه  

 قیتحق ستمیس

 وتوسعه

 ستمیس

ی ابیارز

 عملکرد

 يریگ میتصم

کنترل/   

 ستمیس

 پاداش

 ستمیس ساختار راهبرد

یاطالعات  

شرکت 

 خطوط

لوله 

ومخابرات 

 نفت

<1,1211,3> <1,1,3> <1,0211,1> <0,1,3> <0,1,3> <1,1211,3> <1,1,3> <1,1,3> 

شرکت 

پخش 

فرآورده 

هاي 

 نفتی

<1,1211,3> <1,4,3> <1,1200,3> <1,1,3> <1,1,3> <0,1211,3> <1,4200,1> <0,1200,3> 

شرکت 

 ملی گاز

<0,1,1> <1,1200,3> <1,4200,1> <1,4200,3> <0,1211,3> <1,1211,3> <1,1211,3> <1,1,3> 

Wj 32111 32311 32114 32110 32143 32103 32114 32333 
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 ميزان فاصله هر گزینه تا ایده آل مثبت ومنفی.11جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به  آورده هاي نفتیشرکت ملی گاز، شرکت پخش فر در اولویت نخست ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 11با توجه به جدول

 .می گیرند ترتیب در اولویت بعدي قرار 

 

 

 

 

 

 Type:+ 

OR - ? 
+ + + + + + + 

روحیه   

 گروهی
 

فرهنگ  

 سازمانی

ویژگی هاي  

 کارکنان

ویژگی هاي  

 مدیران

توانمند 

سازي 

 کارکنان

حمایت  خطر پذیري 

 مدیریت

شرکت 

خطوط لوله 

ابرات ومخ

 نفت

<1,1200,1> <1,3,3> <0,1200,3> <1,3,3> <1,1211,3> <1,0211,1> <1,3,3> 

شرکت پخش 

فرآورده هاي 

 نفتی

<1,1211,1> <0,1,3> <0,1211,3> <1,1211,3> <0,1,1> <1,1200,3> <0,1200,3> 

شرکت ملی 

 گاز

<1,4,1> <1,9200,3> <0,1211,3> <0,1211,3> <1,0211,1> <1,1200,3> <0,1200,3> 

Wj 32333 32193 32104 32143 32119 32111 32119 

 di+  di-  

شرکت خطوط لوله ومخابرات 

 نفت

d1+= 32131 d1-= 32113 

شرکت پخش فرآورده هاي 

 نفتی

d2+= 32039 d2-= 32011 

 d3+= 32133 d3-= 32013 شرکت ملی گاز

 
 اه حل ایده آلر تعيين نزدیکی نسبی یک گزینه به.12جدول

 cli   
شرکت خطوط لوله ومخابرات 

 نفت

cl1= 32113 

شرکت پخش فرآورده هاي 

 نفتی

cl2= 32131 

 cl3= 32111 شرکت ملی گاز



   15 -94، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

 نتيجه گيري  
، ( عوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي ،عوامل رفتاري معیارهاي )   عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه دراین پژوهش  ، رابطه بین    

شرکت پخش  ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت) شرکت ها وعوامل ساختاري ،عوامل زمینه اي ،عوامل رفتاریزیر معیارهاي  

شرکت  ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتی ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت.مطالعه گردید (شرکت ملی گاز ، فرآورده هاي نفتی

مدیرخبره شرکت هاي مختلف در صنعت نفت  در ایران  03براساس نظر  فازيTOPSISفازي و  AHPبا استفاده از  ملی گاز

شرکت ملی نسبت به  شرکت خطوط لوله ومخابرات نفتنتایج بدست آمده در هر دو روش  حاکی از اهمیت بیشتر .ایسه شدند مق

به این   موفقیت عوامل رفتار کار آفرینانه عوامل موثر بر  براي صنعت نفت می باشد ، وبا توجه شرکت پخش فرآورده هاي نفتی،گاز

 ساختار ، عوامل ساختاري با توجه به معیار . در مقایسه با دیگر عوامل باالترین رتبه را دارد   عوامل ساختارينتیجه رسیدیم که که 

عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه از نظر (  1031)مطالعه سرابی وهمکاران  در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با. باالترین اهمیت رادارد 

مطالعه سرابی وهمکاران در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با . اولویت نخست قراردارد  در  عوامل ساختاري در هر دو پژوهش ، معیار 

کنترل ، / ، تصمیم گیري در اولویت نخست قراردارد و  ساختار ، عوامل ساختاري  در هر دو پژوهش با توجه به معیار  (  1031)

اولویت بعدي ، سیستم اطالعاتی، سیستم تحقیق وتوسعه سیستم پاداش، راهبرد ، سیستم مالی وبودجه اي، سیستم ارزیابی عملکرد 

عوامل زمینه اي   با توجه به معیار  (  1031)مطالعه سرابی وهمکاران در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با . را به خود اختصاص دادند

عدم / بع ، فناوري ، تغییرات زیر ساخت  ها ، ارتباطات، منادر اولویت نخست قراردارد  دولت/ عوامل سیاسی  ،در هر دو پژوهش 

با (  1031)مطالعه سرابی وهمکاران در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با . در اولویت بعدي قرار می گیرنداطمینان ، پیچیدگی،  بازار 

یري، حمایت مدیریت ، خطر پذ در اولویت نخست قراردارد و  فرهنگ سازمانی ،  عوامل رفتاري در هر دو پژوهش توجه به معیار  

 . در اولویت بعدي قرار می گیرند ویژگی هاي مدیران ، ویژگی هاي کارکنان، توانمند سازي کارکنان ، روحیه گروهی

 محدودیت هاي تحقيق 
به عبارتی ممکن است جهت انجام تحقیق . در مسیر انجام هر تحقیق مشکالت و محدودیت هایی گریبان گیر محقق می شوند   

در این تحقیق نیز محقق با محدودیت هایی مواجه بوده است که در ادامه به مهمترین . این کار فراهم نگرددتمامی شرایط و ضوابط 

عدم رغبت پاسخگویان به تکمیل پرسشنامه ها به دلیل عدم -1عدم استقبال از انجام پژوهش در سازمان ها ؛ -1:آنها اشاره می گردد

ایج حاصل از تحقیق توسط سازمان ها لذا به منظور ترغیب و ایجاد میل در وجود حوصله کافی،عدم اطمینان از بکارگیري نت

محدودیت هاي ذاتی پرسشنامه ها ، زیرا  -0.کارکنان محقق با ایجاد فضاي مناسب و صمیمی پاسخگویان  را به همکاري متمایل

 پرسشنامه ها ممکن است نتوانند نگرش پاسخگویان را دقیقا منعکس کنند 

 

 گيري  دهاي اجرایی و متمرکز بر نتيجهه پيشنهائارا
 :با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات زیر براي تمامی مدیران صنعت نفت  ارائه می گردد   

پیشنهاد می شود که مدیران در صنعت نفت  براي عوامل موثر بر  رفتار کارآفرینانه  باتوجه به نتایج ذکر شده از مقایسه -1

 . مینه اي و عوامل رفتاري  به ترتیب اهمیت بیشتري قائل شوندعوامل ز،عوامل ساختاري 

،پیشنهاد می اندشده سهیمقا باهمعوامل ساختاري با توجه به عوامل ساختاري زیر معیارهاي شاخص  9با توجه به اینکه  -1

ارزیابی کنترل ، سیستم پاداش، راهبرد ، سیستم مالی وبودجه اي، سیستم / ساختار، تصمیم گیري شود که براي 

 .به ترتیب اهمیت بیشتري قائل شوند عملکرد ، سیستم اطالعاتی، سیستم تحقیق وتوسعه

،پیشنهاد می اند شده سهیمقا باهم عوامل زمینه ايبا توجه به عوامل زمینه اي  زیر معیارهاي شاخص  9با توجه به اینکه  -0

عدم اطمینان ، پیچیدگی،  / ع ، فناوري ، تغییرات دولت،زیر ساخت  ها ، ارتباطات، مناب/ عوامل سیاسی شود که براي  

 .به ترتیب اهمیت بیشتري قائل شوند بازار

،پیشنهاد می اند شدهه  سیمقا باهم عوامل رفتاريبا توجه به عوامل رفتاري  زیر معیارهاي شاخص  1با توجه به اینکه  -4

اي مدیران ، ویژگی هاي کارکنان، توانمند حمایت مدیریت ، خطر پذیري، ویژگی ه و فرهنگ سازمانی شود که براي  

 .به ترتیب اهمیت بیشتري قائل شوندسازي کارکنان ، روحیه گروهی 
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 پيشنهادات آتی 
فازي صورت گرفته ویافته هاي آن تحقیق  MADMپیشنهاد می گرددپژوهش مشابهی با استفاده از سایر تکنیک هاي  -1

 . با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد

عیارهاي ذکر شده  در این تحقیق معیارهاي دیگري با توجه به نیاز بازار در صنعت نفت ودیگر صنایع نیزدر عالوه بر م -1

 .نظر گرفته شوند

 معیارهاي ذکر شده  دردیگر صنایع در نظر گرفته شوند
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 و مراجع منابع

 
 .ن،تهرانو،راهنمایی کارآفرینی،انتشارات آر(1093.)م البنین آزادیان،ا [1]

 .، کارآفرینی ،تعاریف ،نظریات و الگوها،انتشارات پردیس،تهران(1091. )حمود انی، ماحمد پورداری [1]

 .،مبانی کارآفرینی، انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران،چاپ اول(1091.)سیندرویش،ح،لی اکبرعید احمدي،س [0]

 .،توسعه کارآفرینی،انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ چهارم،تهران(1033.)رامت اهلل اکبري،ک [4]

، مدیریت کارآفرینی، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت (1091.)رگس ن مرادي،نحس [1]

 نیرو،کرج

 هاي مراکزتحقیقاتی دانشگاه مدیران ي موثربررفتارکارآفرینانه عوامل،(1030)محمدحسن،. مهدي،مبارکی.خیاطان [1]

 شماره9دوره )پیاوردسالمت( تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده ،مجلهتهران، پزشکی علوم

 .133-139ص،0

 شرکتی کارآفرینی ي توسعه موانع شناسایی،(1033)،مریم.تربفان کاظمی،لیال.صفا،احسان.فر قلی،اله روح رضایی [1]

 کارآفرینی،سال توسعهفصلنامه ،زنجان استان کشاورزي مهندسی و اي،فنی مشاوره خدمات هاي درشرکت

 41-11،صچهاردهم چهارم،شماره

 دولتی درسازمانهاي اثرگذاربررفتارکارآفرینانه عوامل شناسایی ،(1031)،فروتنی،محمد .عبدوي،امیرلعلی.سرابی  [9]

 139-91صص،1اول،شماره سال،رفتارسازمانی مطالعات فصلنامه،ایران

 .،اصول و مبانی کارآفرینی،چاپ شانزدهم ،انتشارات کیا،تهران(1093.)هدي سعیدي کیا،م [3]

 .،کارآفرینی و پروژه ،انتشارات خدمات فرهنگی کرمان، چاپ اول(1091.)مد حسلجوقی،م [13]

،نوآوري و کارآفرینی، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتزیک گروه (1091.)رزانه ،چاوش باشی،ف.سماعیل کاوسی،ا [11]

 .پژوهش هاي فرهنگی و اجتماعی،تهران

 سازمانی ارتقاي کارآفرینی جهت بومی الگویی ارائهو ،طراحی(1033)فرشاد،.طلب زنجان رحمتی، اسماعیل. کاوسی [11]

 .111-141،صص13ستم،شمارهبی راهبرد،سال فصلنامه - تهران، وتحقیقات واحدعلوم :موردي دردانشگاه مطالعه

،نگرش معاصر بر کارآفرینی،ترجمه ابراهیم عاملی مهرابلی،انتشارت (1091)ریچارد هاجتس، و اف؛ دانلد کوراتکو، [10]

 یدانشگاه فردوس

 خدماتی – خود ي کارآفرینانه فرصتهاي شناسایی،(1033)،محمود ، احمدپورداریانی، مریم ،کورانی  [14]

 چهارم،شماره کارآفرینی،سال توسعهفصلنامه ،"هما"ایران اسالمی جمهوري هواپیمایی مسافردرشرکت
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