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 :چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی با 

این . می باشد پارس جنوبیکارافرینی سازمانی در کارکنان 

جامعه آماری تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، 

نفر از کارکنان پاالیش گاز بید  055در این پژوهش شامل 

که ( زن 22، مرد 005)نفر 832نمونه مورد مطالعه بلند و 

انتخاب شده اند می  نمونه گیری در دسترسه روش ب

: نتایج این تحقیق نشان داد که: یافته های تحقیق .باشد

بین توانمند سازی با کارآفرینی سازمانی را از منظر 

دارد، بین مولفه  ت گاز بید بلند رابطه وجودکارکنان شرک

احساس شایستگی در شغل،احساس )ی توانمندسازی

با مولفه ی (و احساس معنی داری شغلمشارکت با دیگران 

رکنان شرکت گاز رابطه کارآفرینی عملگرایی از منظر کا

احساس )همچنین بین مولفه ی توانمندسازیوجود دارد، 

شایستگی در شغل،احساس مشارکت با دیگران و احساس 

با مولفه ی کارآفرینی توفیق طلبی از ( معنی داری شغل

 . جود داردمنظر کارکنان شرکت گاز رابطه و

، پاالیشگاه توانمند سازی، کارافرینی سازمانی: کلید واژگان

 گاز بید بلند
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Abstract 
This research aims to investigate the 

relationship between empowerment and 

organizational entrepreneurship in South Pars 

employees. This descriptive research is a 

correlation type. The statistical population of 

this study was 500 employees of high purity 

gas purification staff and 238 people (150 

men, 88 women) selected by available 

sampling method. Findings of the research: 

The results of this research showed that there 

is a relationship between empowerment and 

entrepreneurship from the perspective of 

employees of the long-tail gas company, 

between the empowerment component (sense 

of competence in the job, the sense of 

partnership with others and the sense of 

meaning of the job) The entrepreneurship 

component of pragmatism is related to the 

employees of the gas company. Also, there is a 

relationship between the empowerment 

component (sense of competence in the job, 

the sense of partnership with others and the 

meaningfulness of the job) with the 

entrepreneurial component of success in terms 

of the employees of the gas company. 
Key words: Empowerment, Organizational 

entrepreneurs, Long-tailed gas refinery
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 :مقدمه

در عصری که عصر عدم تداوم لقب گرفته است، سازمانها به منزله پدیده تکامل یافته قرن حاضر، بستر واقعی 

تحوالت دوران معاصر به شمار می آیند و بزرگترین مسئولیت مدیران، رهبران و متفکران هر جامعه یا سازمانی، 

تفکر در مورد گشودن دشواریها و هموارکردن راه آینده و در نهایت تصمیم بهینه چیزی نیست مگر 

کیفیت مطلوب تصمیم ها در سازمان، بستگی به ماهیت و کیفیت تفکری دارد که از آن استفاده (0333،مهدوی)

هر چه این تفکر به روزتر و مناسب تر باشد می تواند انتظار تصمیمات مطلوب تری . می شود

و آسموغلو و ( 0333) ،در بسیاری از پژوهش ها از جمله بررسی های هال و جونز(8558، الوینک)داشت

، تفاوت در نهادهای سیاسی و قوانین حاکم بر جوامع ، به عنوان عامل مهم تفاوت در رشد و (8550)همکاران 

، (0333)روم  در پژوهشهای دیگر مانند بررسی فرانکل و (.0323ابطحی،)توسعه کشورها مطرح شده است

اما در کنار عوامل مذکور، عامل دیگری که ... سیاستهای خاص اقتصادی، در برخی پژوهش، عوامل جغرافیایی و 

: می گوید پیتر دراکر  .امروزه ضروری و فردا احیاتی برای تمامی جوامع دانسته شده، کارآفرینی می باشد

ر برای هیچ کشوری امتیاز رقابتی ویژه به حساب نمی عوامل سنتی تولید یعنی زمین، کار وحتی سرمایه، دیگ»

آید و بنابر مقتضیات، نسل امروز به طور همزمان انقالب دیجیتالی، انقالب اینترنت و انقالب کارآفرینی را تجربه 

مسلماً با توجه به پیچیده شدن سازمانها، رشد تکنولوژی و بدیع بودن علم سازمانها، مدیران بطور .می کند

رشد و موفقیت  ون تالش می کنند دریابند که چگونه سازمانهای خود را خالق و کارآفرین سازند تا باعثروزافز

 (.0330،براموند)سازمانهایشان شوند

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و باالخص فرهنگی امروزکشور به گونه ای است که  حل مشکالت و تنگناها، 

طلب می کند و در این میان نظام آموزشی بیش از پیش نیاز به آن دارد تا  الگوها و راه های جدید و متفاوتی را

مدرسه امروز، رسالت و (. 0330،همتی مرادآبادی)ن در جامعه حرکت کندبه سمت کارآفرینی و نهادینه کردن آ

بهره گیری از مسوولیتی ممتاز در پرورش استعداد و خالقیت افراد جامعه بر عهده دارد، در حالی که کارآفرینی با 

ویژگی هایی چون نوآوری، آینده نگری، ریسک پذیری، توفیق طلبی  و سایر ویژگی های کارآفرینی می تواند 

زمینه مناسبی برای بروز استعدادهای منحصر به فرد مدرسه فراهم سازد، در عمل مشاهده می شود که به دلیل 

ظام آموزشی غیرپویا، غیر خالق و غیر کارآفرین مجالی گریز از کارآفرینی و خالقیت استعداد فراگیرندگان در ن

در واقع جریان قدرتمند و پر تالطم استعداد و خالقیت کودکان، با رسیدن . برای بروز و شکوفایی نخواهد یافت

با نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش و پرورش . به شنزار آموزش غیرخالق، به سرعت خاموشی خواهد گرایید

کارآفرینی در  (.0322، قربانی زاده)یابیم که از این لحاظ در شرایط مطلوبی به سر نمی بریمکشورمان در می 

کشور ما نیاز دارد که از فروش مواد اولیه .حقیقت ارزش آفرینی است و برای هر سازمانی ایجاد بینش می کند

برای رسیدن به اهداف خود، در این حقیقت غیرقابل انکار است که . نجات یابد و به تولیدات کارآفرین متکی شود

امروزه دانش . حوزه رشد و توسعه ملی و به تبع آن توسعه اشتغال باید از بزرگراه کارآفرینی حرکت کنیم

مدیریت الزمه ی مدیریت است و آن عبارتست از نوعی آگاهی گروهی در راستای افزایش تفاهم متقابل و 

وجود مدیران کارآفرین در آموزش و پرورش، فرایند مستمری  (.8552، پائولو)خالقیت نوآوری در سازمان است

                                                
1:Calivan,bayah 
2:Hale and Jonze 
3: peter drucker 
4:Paeolo 
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است که از یک سو منجر به شناسایی و   بهره برداری مؤثر از یک منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی و از سوی 

اگر با دیدگاه مدیریتی به (. 0333،مهدوی)یادگیری می شود -های جدید یاددهیدیگر موجب ایجاد فرصت

آموزشی به کارآفرینی بپردازیم می بینیم که مدیران آموزشی در سطوح متفاوت وزارت، اداره خصوص مدیریت 

های کل مناطق و مدرسه نقشی بی همتا در شکل گیری جو کارآفرینی بازی می کنند بنابراین گسترش 

است که  خالقیت و کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش، بیش از همه نیازمند ساختارها، روشها و مدیرانی

و به این امر به مثابه یک . توانایی شناخت، هدایت و شکوفاسازی استعدادهای بالقوه دانش آموزان را داشته باشند

بی تردید مدیری که خودداری ویژگیهای کارآفرینی است و رویکری مناسب نسبت به این . اصل بنیادی بنگرد

اهمیت بررسی این گونه . ت حساس خود برآیدمسئله دارد، بهتر می تواند از پس نقش حیاتی و مسئولی

های همه جانبه ای را می طلبد و نه تنها مطلوب و  موضوعات تا حدی است که نه یک تحقیق بلکه پژوهش

با توجه به مطالب ارئه شده هدف از این تحقیق پاسخ  (.0330،دادخواه)خواستنی که امری ضروری و حیاتی است

وانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان پارس جنوبی رابطه وجود به این سوال می باشد آیا بین ت

 دارد؟

 شناسی تحقیق روش

کارکنان  جامعه آماری در این پژوهش شامل گروهی از. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد

پژوهش حاضر بر اساس تناسب نمونه آماری  .نفر می باشد 055می باشد که در مجموع  پاالیش گاز بید بلند

؛ به نقل از نادری و نراقی، 0395)0حجم نمونه با جمعیت مورد مطالعه و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان

انتخاب شده اند می  نمونه گیری در دسترسکه به روش ( زن 22، مرد005)نفر 832نمونه مورد مطالعه ( 0320

( میانگین، انحراف معیار، واریانس، خطای استاندارد جداول فراوانی،)در تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی .باشد

و رگرسیون چندگانه  آزمونهای همبستگی برای بررسی فرضیات تحقیق از آمار استنباطی شامل. شوداستفاده می

 .شوداستفاده می SPSS 80به منظور تست مدل و با کمک نرم افزار

 ابزارهای پژوهش 

 :کارکنان پرسشنامه توانمندسازی

بعد را مورد بررسی قرار  0در این تحقیق از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر استفاده شده است که 

مولفه . جهت استفاده در این تحقیق پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. می دهد

برای این مولفه به کمک استاد . دیگران اضافه شده استاعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با 

بنابراین این پرسشنامه در پنج بعد؛ . سوال طراحی شده است و به پرسشنامه نهایی اضافه شده است ۶راهنما 

داری شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس معنی

، 0= کامالً موافقم )ای لیکرتر اساس مقیاس پنج گزینهگویه تنظیم و ب 03در احساس مشارکت با دیگران و 

برای تعیین روایی پرسشنامه  .تنظیم شده است( 0= و کامالً مخالفم 8= ، مخالفم3= ، نظری ندارم ۴= موافقم

اور اعمال توانمندسازی کارکنان هرچند که پرسشنامه استاندارد بود ولی نظرات اصالحی اساتید راهنما و مش

نفر از اعضای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه در  35برای محاسبه میزان پایایی پرسشنامه نیز، ابتدا . شده است

بدست آمد که نشان از  35۰5ضریب آلفای کرونباخ  SPSSبین آنها به اجرا درآمد و سپس با استفاده از نرم افزار 

در ذیل مؤلفه ها و گویه های مربوط به متغیر توانمندسازی کارکنان آمده . پایایی باالی این پرسشنامه می باشد

 .است
                                                
1. Krejcie & Morgan 
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 اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شناسایی کارآفرینان

اعتبار کلی . ، از شیوه آلفاکرونباخ استفاده شده استبرای بررسی اعتبار ابزار بومی شناسایی کارآفرینان ایرانی

همچنین با توجه به نتایج آزمون آلفاکرونباخ، موردی در پرسشنامه وجود ندارد که با . است 38۰5پرسشنامه برابر 

در نهایت بر اساس روش مزبور، اعتبار هریک از . ی معناداری افزایش یابد حذف آن، اعتبار پرسشنامه به اندازه

 :گانه برآورد شد که در جدول زیر ارائه شده است های نه یاسمق

 (51/0= گانه  های هشت آلفاکرونباخ مقیاس)های شناسایی کارآفرینان ایرانی اعتبار مقیاس

 آلفاکرونباخ مقیاس ردیف

 202۰5 توفیق طلبی 0

 292۰5 کانون کنترل درونی 8

 383۰5 خطرپذیری 3

 230۰5 تحمل ابهام ۴

 230۰5 فکریسالست  0

 ۶۶0۰5 رویاپردازی ۶

 ۶95۰5 عمل گرایی 9

 28۶۰5 چالش طلبی 2

 

درصد است که در صورت حذف مقیاس نیاز  ۶۶گانه برابر  های هشت مطابق جدول فوق، آلفاکرونباخ کلی مقیاس

مقیاس که در سطح . یابد درصد افزایش می 98های باقی مانده به  به موفقیت و چالش طلبی، اعتبار مقیاس

های کارآفرینی، این دو مقیاس  به هر حال، با توجه به اینکه در اکثر تحقیقات پیشین و نظریه. باشد دار نمی معنی

های مزبور به تنهایی به اندازه کافی زیاد  به کرات مورد تأکید قرار گرفته است و همچنین اعتبار هر یک از مقیاس

 .شود مه حذف نمیهای مزبور از پرسشنا از این رو مقیاس. است

 :یافته های تحقیق

 های توصیفی یافته

 . ارائه شده است ۴-0ی متغیرهای مورد مطالعه در جدول  های آماری میانگین و انحراف معیار کلیه شاخص

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش: 4-5جدول 

 X SD N متغییر

 832 05۰۶ 3۴۰۶3 توانمند سازی روانشناختی

 832 80۰۶ 09۰88 احساس شایستگی

 832 08۰3 52۰8۴ احساس معنی داری

 832 38۰۴ 83۰83 مشارکت

 

مشاهده می شود متغیر توانمند سازی  میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش: ۴-0همانطوری که در جدول 

و مولفه های توانمند سازی به ترتیب مولفه ی  05۰۶انحراف معیار برابر با  3۴۰۶3روانشناختی با میانگینی برابر با 

، مولفه ی احساس معنی داری با 80۰۶و انحراف معیار برابر با 09۰88با میانگینی برابر با  احساس شایستگی
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و انحراف 83۰83مولفه ی  مشارکت با میانگینی برابر با و  08۰3و انحراف معیار برابر با 52۰8۴میانگینی برابر با 

 .می باشند 38۰۴معیار برابر با

 کار افرینیمیانگین و انحراف معیار  مولفه های : 4-2جدول 

 X SD N بعد

 832 35۰9 9۴۰۴0 کار آفرینی

 832 80۰2 58۰80 عملگرایی

 832 53۰۴ 98۰8۴ توفیق طلبی

 

کار نشان میدهد که   کار افرینیمیانگین و انحراف معیار  مولفه های : ۴-8نتایج به دست آمده از جدول 

و انحراف  58۰80با میانگینی برابر با  عملگرایی، 35۰9و انحراف معیار برابر با 9۴۰۴0با میانگینی برابر با  آفرینی

می باشد که نتایج این  53۰۴و انحراف معیار برابر با 98۰8۴با میانگینی برابر با  توفیق طلبیو  80۰2معیار برابر با

 .تحقیق نشان داد که آزمودنی ها از نمره متوسط به باالیی برخودار می باشند

 فرضیه 

 .بین توانمند سازی با کارآفرینی سازمانی از منظر کارکنان شرکت گاز بید بلند رابطه وجود دارد(5

 توانمند سازی با کارآفرینی سازمانی بیننتایج آزمون همبستگی پیرسون : 4-2جدول 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر

 503۰5 382۰5 یتوانمندساز یرفتارها

 

است از آزمون   ایفاصله چون سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابستهمطرح شده فرضیه های در 

 توانمند سازی با کارآفرینی سازمانی بین مقدار ضریب همبستگی  .شودضریب همبستگی پیرسون استفاده می

 p > 50۰5)معنادار شده 550۰5 با توجه به سطح معناداری 503۰5است که با توجه به سطح معناداری382۰5

 .دهدنشان می  همچنین مثبت بودن ضریب همبستگی(

 توانمند سازی با کارآفرینی سازمانی خالصه نتایج رگرسیونی( 4-9)جدول 

خطای استاندارد 

 برآورد

ضریب تعیین تعدیل 

 شده
 ضریب تعیین

ضریب 

 همبستگی
 مدل

22/55 283/0 522/0 283/0 5 

 

می باشد که نشان می دهد بین  ۶88۰5بین متغیرها ( R)، که ضریب همبستگی جدول فوق نشان می دهد

همبستگی وجود دارد، همچنین ضریب تعیین تعدیل شده که برابر با  با کارآفرینی سازمانیتوانمند سازی 

وابسته به متغیر  کارآفرینی سازمانیدرصد از کل تغییرات متغیر  23۰8می باشد، نشان می دهد که  823۰5

 .می باشد کارآفرینی سازمانی
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 سازی با کارآفرینی سازمانیتوانمند نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (  4-4)جدول

Sig F میانگین مجذورات Df مدل مجموع مجذورات 

 رگرسیون ۴0۰0308 3 25۰0995 3۶9۰ 002/0

 باقیمانده 00۰۴00۶082 83۴ 83۰099۶0

 کل 3۶۰۴0۶0۴۴5 839 

 

جدول تجزیه واریانس نیز معنی دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان داده که سطح 

و سطح معنی داری F (3۶9۰۴ )نتایج جدول فوق نشان می دهد که ، مقدارآزمون .معناداری آن را تایید می کند 

ه مدل خوبی می باشد ، و ، نشان می دهد ک 50۰5می باشد که در سطح خطای کوچکتر از   558۰5برابر با 

 .را تبیین کند  کارآفرینی سازمانیقادر است تغییرات متغیر توانمند سازی متغیر ساختار 

 ، ضرایب  رگرسیون کار افرینی با توجه مولفه ی توانمند سازی(4-1)جدول

Sig T مدل ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده 

Beta انحراف معیار B  

 عرض از مبدا ۴80۰00 089۰۴  ۴۶5۰08 555۰5

 شایستگی 009۰5 5۶۴۰5 ۴30۰5 592۰2 558۰5

 معنی داری ۴83۰5 535۰5 308۰5 9۶۶۰۴ 503۰5

 مشارکت 0۶8۰5 59۶۰5 ۴93۰5 330۰9 550۰5

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که، مولفه های متغیر توانمند سازی از قدرت پیش بینی پذیری برای کار 

، مولفه ی  مشارکت با  ضریب برابر با ین مولفه های متغیر توانمند سازیبرخوردار می باشند و از بافرینی 

 308۰5، و مولفه ی معنی داری با ضریب برابر با پیش بینی برای متغیر کار افرینی دارای باالترین قدرت ۴93۰5

 .کمترین قدرت را در پیش بینی متغیر کارافرینی دارا می باشد

 :یرینتیجه گ

توانمند سازی  از پارس جنوبینتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که به طور کلی کارکنان 

اعطای با توجه به اینکه تعریف کلی حاکم بر توانمندسازی عبارت است از . روانشناختی باالیی برخودار می باشند

این احساس در فرد تا او بتواند کارهای بیشتری  قدرت یا اختیار به کسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد

 از اعضای سازمان میان اثربخشی خود احساس باال بردن فرایند شناختی، روان و  توانمندسازی را انجام دهد

به نظر  کند می آنها در ناتوانی ضعف و احساس کردن برطرف به کمک است که موقعیتهایی شناسایی طریق

از بین . میزان اختیار و ازادی به کارکنان در جهت افزایش بهره وری داده می شود پارس جنوبیمی رسد در 

مولفه های توانمند سازی به ترتیب عبارتند از مولفه ی احساس شایستگی که در این تحقیق نشان داده شد 

کند  میاحساس شایستگی یک باور شخصی است که فرد احساس آزمودنی از نمره متوسط به باالیی برخودارند، 

که در این تحقیق و با توجه به نمره متوسط به  تواند وظائف محول شده را به طور موفقیت آمیز انجام دهد می

این احساس و باور را دارند که توانایی وظایفی را به آنها محول  پارس جنوبیباال می توان اذعان کرد کارکنان 

ی احساس معنی داری نتایج امید بخش و باال به دست همچنین در مولفه . شود و آن را به خوبی انجام دهند
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است،  فرد استانداردهای و ها ایده با کاری وظایف و اهداف آمده است، احسحاس معنی اری یعنی اینکه ارتباط

بین توانمند سازی با کارآفرینی سازمانی از منظر  .شود می تلقی مهم افراد، این ارزشی نظام در فعالیت

توانمند سازی با بین نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که . رابطه وجود داردپارس جنوبی کارکنان 

درصد از  23۰8همبستگی وجود دارد، همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که  کارآفرینی سازمانی

همچنین ضرایب  . باشدمی  کارآفرینی سازمانیوابسته به متغیر  کارآفرینی سازمانیکل تغییرات متغیر 

رگرسیون کار افرینی با توجه مولفه ی توانمند سازی نشان داد که از بین مولفه های متغیر توانمند سازی، مولفه 

ی  مشارکت دارای باالترین قدرت پیش بینی برای متغیر کار افرینی، و مولفه ی معنی داری کمترین قدرت را 

همسویی (0330)همتی مرادآبادینتایج این تحقیق با تحقیقات . باشددر پیش بینی متغیر کارافرینی دارا می 

 .دارد

 منابع 

 .انتشارت پیوند، چاپ اول: آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران "(0323) ابطحی، سید حسن 

کنفرانس ملی  .بررسی رابطهی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی (0330)سمیه ،براموند
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20. 
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