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 چکيده
 (وظيفه مدار، قدرت مدار، توفيق مدار، حمایت مددار )سازماني  فرهنگ بين انواع هدف از این پژوهش رابطه

پدژوهش حاردر از ندوع    . بایدد و کارآفریني سازماني در بين کارکنان دانشداا  لودوپ پکیداي اادفمان مدي     

جامعه آماری پژوهش یامل کويه کارکنان دانشاا  لووپ پکیاي اادفمان کده در   . پيمایشي است -توايفي

بدا اسدتفاد  از    جامعهنياز دربار  افراد  های موردوری داد آبه منظور گرد. مشغول به کار هستند 5931سال 

نفدر   561ای متناسب با حجم نمونه و بدا اسدتفاد  از فرمدول کدوکران حجدم نمونده        گيری طبقه روش نمونه

ی کرانبدا   ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که از طریق محاسدبه آففدا  ابکار گردآوری داد . تعيين ید  است

یافتده  . به دست آمد 93/0ه کارآفریني سازماني ، و پایایي پرسشنام35/0پایایي پرسشنامه فرهنگ سازماني 

وظيفده مددار، قددرت مددار، توفيدق مددار،       )بين انواع فرهنگ سدازماني  : های تحقيق حاایت از آن دارد که

و کارآفریني سازماني در بين کارکنان دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه مثبت و معنداداری  ( حمایت مدار

 . وجود دارد

 فرهنگ سازماني، کارآفریني سازماني، کارکنان، دانشداا  لودوپ پکیداي    :يديکل واژگان
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 مقدمه

ها و  های اکتسابي فرد دارد و همچنين محدویت فرهنگ در سطح کل جامعه و به یال موي با تأثيرات قابل توجمي که بر ویژگي       

های  های فرهناي و لادت ارزش .[5] بر فرآیند کارآفریني خواهد دایتکند، اثرات قابل توجمي  ها ایجاد مي هایي که برای سازمان فرات

یاي از ابکارهای مناسب برای رید و . برای دستيابي به کارآفریني نيازمند به ابکار هستيم. فرهناي هر دو در نر  کارآفریني اثرگذار هستند

از یک سو نتایج کارآفریني : کارآفریني از دو سو قابل بحث استارتباط فرهنگ و . توسعه کارآفریني وجود فرهنگ حامي کارآفریني است

گذارد و از سوی دیار خود فرایند کارآفریني و فرهنگ حاکم بر جامعه است که هم متأثر از مباني فرهنگ جامعه  است که بر جامعه تأثير مي

آفریني در توسعه همه جانبه در کشورهای انعتي و بنابراین با توجه به نقش کار. تواند در آن تحوالت اساسي ایجاد کرد است هم مي

یود مار آناه رمن توجه  های کارآفرین باید این امر ميسر نمي پيشرفته، کشورهای در حال توسعه نيک باید در پي ایجاد سازمان و یرکت

 .[5] به نقش و اهميت فرهنگ با کارآفریني باید

در این . دارند شورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه جدی مبذول ميکارآفریني مقوفه بسيار مممي است که بسياری از ک

تواند بالث رفع مشاالتي  ها مي گيری از آن های مناسب ید  که بمر  جوامع کارآفریني تبدیل به ابکار نيرومندی در جمت ایجاد فرات

برای ایجاد کارآفریني در هر سازماني در  .[9] و افکایش رقابت یودهمچون بحران ایتغال، کمبود نيروی انساني خالق و پویا، رکود اقتصاد 

کنان مرحوه نخست باید مدیران و کارکنان به آن باور دایته و آن را بپذیرند، و در مرحوه دوپ، یرایط الزپ برای بروز آن در سازمان برای کار

 .از فرهنگ مناسبي برخوردار باید باید که سازمان پذیر مي این امر در اورتي اماان. مميا سازند

. هایي به همرا  آورد  است های اجتمالي را تحت تأثير قرار داد  و چافش تحوالت سریع لوم و فناوری در چند دهه اخير، ارکان نظاپ

اقتصادی جدید افکایش جمعيت در کشورهای در حال رید، کاهش منابع و اماانات موجود در این کشورها و پيدایش نيازهای اجتمالي و 

افراد، . اندیشي بنيادی یا مقطعي برای آنما ید  است هماي سبب توجه نمادها و مقامات مسئول در این کشورها به این نيازها و چار 

ها و جوامعي که نتوانند خود را با این تحوالت پر یتاب همااپ کنند، دچار حافت ایستایي و توقف و ساون ید ، بي یک در آیند   سازمان

های امروزی برای حفظ و بقای خود در محيط متحول و رقابتي باید  سازمان. یوند حضور فعافي نخواهند دایت و سرانجاپ دچار یاست مي

در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزی که . ها و غير  بدهند ها، باورها، اندیشه ها، اهداف، سياست ای در آرمان جانبه تغييرات لميق و همه

تغييرات و تحوالت سریع بين افمووي همرا  ید  و فرایند گذر از جامعه انعتي به جامعه اطاللاتي را سبب ساز گردید  است، از با 

یناسي،  های مختوفي هم چون اقتصاد، روان ای است که ریته یود و مورولي ميان ریته کارآفریني به لنوان موتور اقتصادی یاد مي

کارآفریني مفمومي است همرا  با خوقت بشر و کانون مرکک ثقل کار و تالش . اامل آن نقش اساسي دایته استیناسي و مدیریت در ت جامعه

رود، به طوری که در فرهنگ غرب  امروز  کارآفریني از لوامل رید و توسعه اقتصادی به یمار مي. باید و پيشرفت بشر در قرون متمادی مي

کارآفریني از منابع ممم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری . ناپ گرفته است "ران طالیي کارآفرینيدو"و برخي کشورهای دیار، دو دهه اخير، 

  .[4] است
 

 کارآفرینی و فرهنگ سازمانی
 

وری و توان  توان به یاخص رید و توسعه که از طریق تغيير در روند توفيد، بمر  نمي "توسعه کارآفریني"بدون توجه کافي به مقوفه 

فرهنگ سازماني مناسب یاي از لوامل بسيار ممم در یناسایي، توسعه،  .[1] یود دست یافت و انعتي در لراه اقتصاد حاال مي افکایي فني

های تفار و اندیشيدن است  ها، باورها، درک استنباط و یيو  ای از ارزش فرهنگ سازماني به مجموله. های کارآفرین است داری سازمان بمبود و ناه

 .[6]دارند که الضای سازمان در آن وجه مشترک 

باید، توسعه و ترویج کارآفریني یاي از نيازهای جدی اقتصاد ایران  حوي برای مشاالت اقتصادی امروز مي از آنجایي که کارآفریني را 

های  وری پایين و گرایش به تعدیل نيروی انساني در سازمان ر در یرایطي که کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور از یک سو، بم. باید مي

ن دوفتي و وابسته به دوفت از دیار سو و خيل تاز  واردان به لراه کار از سوی دیار، بيااری را به معضل بکرگ اقتصادی و اجتمالي این زما

به دنبال ر   .[7] صادی، اجتمالي و سياسي استرسد که توسعه کارآفریني در ایران یک ررورت جدی اقت مبدل کرد  است به نظر مي

طراحي . دادن تغييرات وسيع در محيط اقتصادی جمان و یدت یافتن رقابت، به نقش مدیریت استراتژیک توجه بسياری ید  است

ترین لامل  مي است مممبدی. دهد ها را نشان مي ها و سازمان ها  و اجرای سریع و مؤثر آن برتری نسبي یرکت استراتژی مناسب برای سازمان

 .[9] موفقيت یا یاست در این حرکت فرهنگ سازماني است
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افمول و گذر از جامعه انعتي  از سوی دیار پيچيدگي و رقابت رو به رید موجود در دنيای امروز که افبته با تحوالت سریع محيط بين

بنابراین در دنيای امروز یناسایي لوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه . استبه جامعه اطاللاتي و نيک تغيير اقتصاد موي به اقتصاد جماني همرا  

های منحصر به فرد کارآفرین در سازمان یغوي، به لنصر رید و توسعه از ابعاد مختوف اقتصادی، اجتمالي و  فرهنگ در جامعه و ویژگي

و توانایي ادار  ارتباطات بين فرهناي ناته بسيار حائک های مختوف  در قرن حارر، توانایي تطبيق مستمر با فرهنگ. یود سياسي محسوب مي

ها ارتباط مناسب برقرار  های مختوف آینا باید و بتواند با افراد سایر فرهنگ محيط کار جماني نياز به افرادی دارد که فرهنگ. اهميت است

فرهنگ الزپ برای این . باید و بيشترین کارایي مطرح مي کارآفریني بر توسعه اقتصادی جامعه به لنوان یاي از ابکارها با بمترین نتيجه. کند

 .[5] سازی فرهنگ آن سازمان خواهد بود منظور از اهميت خااي برخوردار است فذا بستر الزپ جمت ایجاد کارآفریني در سازمان، آماد 

های امروزی به لبدددارتي سازمان. دهدميهایي هستند که خالقيت و نوآوری، نوک پياان حرکت آنان را تشايل های موفق، سازمانسازمان

ها، افرادی خالق و نوآور بایند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق ساخته برای ادامه حيات، بایستي پویا بود  و مدیران و کارکنان آن

 .[3] گوی نيازهای جامعه بایندو جواب

یود افراد نولي تعمد نسبت به چيکی دایته بایند پس یاي از مسائل  الث ميفرهنگ سازمان تعيين کنند  حد و مرز سازمان است و ب

گردد و یک لامل کنترل به حساب  چرا که فرهنگ موجب ثبات و پایداری سازمان مي .[50] ممم فرهنگ سازماني، حفظ و تقویت آن است

های متفاوتي دارند امروز دنيا،  ها فرهنگ داند که سازمان ميکند  فرهنگ سازماني انواع مختوفي دارد و فردی که در سازمان کار مي. آید مي

دنيای اداقت و یفافيت است و فرهنگ سازماني بایستي فرایند اجتمالي یدن و تطابق رفتاری را در مسير دامن بکند، در حافي که 

را به ... و التماد، همااری، همدفي، و روح خود انسان را محصور خود نمود  های خشک و بي ها مانند یک سد و یک دژ با ویژگي سازمان

ای بدون تطابق با آن موفقيت چنداني کسب  فرهنگ سازماني فيوتری است که هيچ پدید . اند های مختوف از نيروی انساني سوب نمود  بمانه

باید و هر اقدامي بدون آکاهي از  چرا که موفقيت نظاپ ارزیي و التقادات، باورها و رفتار کارکنان در گرو تطابق با فرهنگ مي. نخواهد کرد

فرهنگ سازماني به طور کوي  .[55] بيني نشد  و ناخواسته دایته باید نيروهای فرهناي که هميشه وجود دارند ممان است پيامدهای پيش

 .آید ها به یمار مي ها یا مانعي در را  پيشرفت آن ای برای حرکت و پویایي، خالقيت و نوآوری تواند سرچشمه مي

لواموي که وسعت کارآفریني را تحت تأثير . برای ترویج کارآفریني سازماني باید یرایط مناسبي را در درون سازماني وجود دایته باید

توان به طور خالاه این  های کوي یک محيط مناسب کارآفرین سازماني را مي ویژگي. یود دهند جو، یا محيط کارآفریني ناميد  مي قرار مي

 :دگونه بيان کر

 های پيشرفته و به روز همااپ یود سازمان با تانوفوژی 

  های جدید تشویق یوند اید 

  آزمون و خطا تشویق یود 

 یاست و ناکامي پذیرفته یود 

 لدپ وجود موانع برای ایجاد و توسعه محصوالت جدید 

  روش کار تيمي چند منظور 

 های داوطوبانه افق زماني بوند مدت و برنامه 

 [6] رحمایت مدیریت مدی. 

به « (ی موردی دانشاا  فرستانمطافعه)بررسي رابطه فرهنگ سازماني و کارآفریني »در تحقيق خود تحت لنوان  [55] وحدتي و هماارانش

 .این نتيجه رسيدند که بين فرهنگ و کارآفریني سازماني در دانشاا  مکبور رابطه معناداری وجود دارد

« بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر گرایش کارآفریني سازماني در بانک کارآفرین»در تحقيقي تحت لنوان  [59] منوریان و احمدی تناابني

 .به این نتيجه دست یافتند که فرهنگ سازماني بر گرایش کارآفریني سازماني در بانک مکبور تأثيرگذار است

رابطه بين فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني در ادار  کل تربيت بدني استان »در تحقيقي تحت لنوان  [54] کالته سيفری و تندنویس

های در ميان موففه. داری وجود داردبين فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني ارتباط مثبت و معنيبه این نتایج دست یافتند که « تمران

داری حمایت مدیریت و سيستم پاداش و تشویق با فرهنگ سازماني ارتباط مثبت و معني، ستراتژیکارآفریني سازماني، ساختار، اهداف و ا

 .داری مشاهد  نشدازماني ارتباط معنيددددنشان دادند، اما بين سيستم آموزش و اطاللات و فرهنگ س

« های کوچک با کارآفریني سازماني در یرکت رابطه ابعاد مختوف لدافت سازماني»در تحقيقي تحت لنوان  [51] ررایي دیکگا  و همااران

لدافت بين فردی  ،ای سازماني لدافت توزیعي سازماني، لدافت رویه)به این نتایج دست یافتند که همه ابعاد چمارگانه لدافت سازماني 

 .باید ذکور ميهای م دارای رابطه معنادار و مثبت با کارآفریني سازماني در یرکت( سازماني و لدافت اطاللاتي سازماني
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بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن با کارآفریني سازماني از دیدگا  کارکنان غير »در تحقيقي تحت لنوان  [56] و هماارانش قمرماني

در دانشاا  یميد  "کارآفریني سازماني"و  "فرهنگ سازماني" بينه این نتایج دست یافتند که ب« هيئت لومي در دانشاا  یميد بمشتي

 .رابطه معنادار وجود دارد بمشتي

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با کارآفریني سازماني در بين کارکنان دانشاا  »در تحقيقي تحت لنوان  [57] یمرکي پور و هماارانش

سه  همچنين بين. به این نتایج دست یافتند که بين فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني همبستاي مثبت و قوی وجود دارد« فرستان

با کارآفریني رابطه معناداری وجود دارد وفي در مورد ( یاپارچاي، انسجاپ و حمایت مدیریت و سيستم پاداش)مؤففه از فرهنگ سازماني 

 .های احساس هویت سازماني و کارآفریني سازماني نتایج نشان داد که از فحاظ آماری رابطه معنادار مشاهد  نشد  است مؤففه

به این نتایج « های دوفتي سازمان در سازماني خالقيت و سازماني فرهنگ رابطه»در تحقيق خود تحت لنوان  [59] موغوي و مافاي طبس

 یهرابط یک سازماني و خالقيت لقالیي فرهنگ بين -5. دارد وجود داری معني رابطه سازماني خالقيت و فرهنگ بين -5 :دست یافتند

 فرهنگ بين -4. ددار وجود منفي همبستاي یهرابط سازماني یک خالقيت و مراتبي سوسوه فرهنگ بين -9. دارد وجود مثبت همبستاي

 .دارد وجود همبستاي مثبت یهرابط یک سازماني خالقيت و مشارکتي

رابطه بين منابع قدرت مدیر و انواع فرهنگ سازماني در مدارس متوسطه و راهنمایي »در پژوهش خود با لنوان  [53] سمرابي و همااران

نتيجه گرفتند که بين قدرت قانوني با فرهنگ سازماني ثبات و مشارکتي رابطه وجود دارد در اورتي که بين قدرت « یمرستان خمين

همچنين تفاوت معنادار بين نظرات دبيران و معومان در خصوص منابع قدرت و . ندارد قانوني با فرهنگ سازگای و رسافتي رابطه وجود

 .یناختي تأیيد نشد های جمعيت فرهنگ سازماني بر حسب متغير

ی بين فرهنگ سازماني و بووغ سازماني کارکنان بيمارستانمای وابسته به دانشاا  رابطه»در تحقيقي تحت لنوان  [50] حسيني و همااران

بيمارستان دیار دارای فرهنگ  6بيمارستان دارای فرهنگ ميانه و  1به این نتایج رسيدند که « 5996-5997پ پکیاي اافمان در سال لوو

همچنين بين فرهنگ سازماني و بووغ . همچنين سطح بووغ سازماني بيمارستانمای دانشااهي یمر اافمان نيک متوسط است. رعيف بودند

 .ی مشاهد  یدی معنادارسازماني رابطه

طراحي و ارائه افاویي بومي جمت ارتقای کارآفریني سازماني در دانشاا ؛ مطافعه »در تحقيقي تحت لنوان  [5] کاوسي و چاوش بایي

های پژوهش خود که این واحد از ورعيت کارآفریني مطووبي برخوردار نيست و به منظور  ، در یافته«موردی واحد لووپ و تحقيقات تمران

های کارآفرینانه حمایت کند و بسترهای الزپ را  ای از فعافيت رفتاری و زمينه ،ر کارآفریني در آن بایستي با توجه به لوامل ساختاریاستقرا

ای جمت ارتقای کارآفریني سازماني در واحد لووپ و تحقيقات  برای اجرای آن فراهم آورد؛ توانست مدل لوامل ساختاری، رفتاری و زمينه

 .د اسالمي تمران ارائه کنددانشاا  آزا

مطافعه  :نسازماني، تعمد لاطفي و لموارد کارکناآفرین، فرهنگ کشف رابطه بين رهبری تحول "، در پژوهشي تحت لنوان [55] 5رامانایدو

سازماني بطور مثبت با رهبری تحول آفرین و لموارد کارکنان ارتباط دارد و ، دریافت که فرهنگ "موردی مؤسسات آموزیي در مافکی

 .گری داردسازماني و لموارد کارکنان نقش ميانجيتحول آفرین در ارتباط ميان فرهنگ همچنين رهبری 

ارتباط « سازماني بخشي اثر سازماني، ساختار، استراتژی، و فرهنگ بين ارتباط ایجاد»در پژوهشي با لنوان  [55] 5ژنگ و همااران

با وجود این، بعضي از محققان معتقدند که فرهنگ سازماني . مستقيمي بين فرهنگ سازماني و اثربخشي یخصي و رهبری مشاهد  کردند

 .گيرد گذارد، بواه این تأثيرگذاری از طریق ااالح رفتار الضای سازمان اورت مي مستقيماً بر اثربخشي آن تأثير نمي

به این نتيجه دست یافت که « نقش التماد بين فردی برای کارآفریني ارز در یک اقتصاد گذار»در پژوهش خود تحت لنوان  [59] 9تاتيانا

 . داندوجود التماد بين فردی را برای تبادل اید  های کارآفرینانه بين افراد یک سازمان با هم و مدیریت سازمان رروری مي

هافستد که در تقسيم بندی خود چمار نوع   نگ سازماني با مبناهای متفاوتي ارائه ید  است، از جموههای متفاوتي از فره تقسيم بندی

 :فرهنگ سازماني را تشریح کرد  است

یوند، وظایف  در این نوع فرهنگ، سازمان هرمي یال است و سوسوه مراتب رلایت مي(: رلایت سوسوه مراتب)فرهنگ وظيفه مدار  -5

 .یود و در واقع ابکار لقالیي محدود در جمت رسيدن به اهداف مشخص طباق انتظارات تأکيد ميمشخص هستند و بر ان

در سازماني با این فرهنگ افراد لالقمند به کاریان هستند، انرژی و زمان (: تأکيد بر همااری و استقالل فردی)فرهنگ توفيق مدار  -5

 .بر کاری است که باید انجاپ یود تا اجرای کامل قوانين در این سازمان تأکيد. کنند زیادی برای سازمان ارف مي

                                                           
1
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در این نوع فرهنگ قدرت دست یک نفر است، بعضي از افراد مسوط و دیاران تابع (: قدرت در اختيار یک نفر)فرهنگ قدرت مدار  -9

 .هستند، یک موقعيت اجتمالي نسبتاً محدود بر پایه احتراپ و قدرت

. در این نوع فرهنگ مخافف با رلایت سوسوه مراتب، تخصص گرایي و کار یانواخت است(: ایت سوسوهلدپ رل)فرهنگ حمایت مدار  -4

 .[54] دهند کند از طریق روابط، تقابل، تعوق، اتصال فياقت خود را نشان مي سازمان الضای خود را وادار مي

سات، ایجاد یک . باید ها توسط سات مي بندی قسيمهای متفاوتي وجود دارد که یاي از آن ت بندی در زمينه کارآفریني نيک تقسيم

 : کند های کارآفرین را در چمار فرایند به ترتيب زیر تقسيم مي یرکت و سازمان

تواند آن را به سموفت تغيير دهد  گذارد اما مدیر نمي مجموله لواموي است که برلموارد سازمان تأثير مي(: BE)محيط کسب و کار  -5

. است... این لوامل یامل مشتریان، رقبا، سماپ داران، لرره کنندگان، انعت و. یود داخل و خارج سازمان و یرکت ميو یامل همه لوامل 

 .کند به لبارتي محيط کسب و کار محيط اجتمالي، تانوفوژی، اقتصادی، سياسي است که یک کسب و کار در آن فعافيت مي

به لبارتي . باید هناي کشور به لنوان اساس و زیر بنای توسعه اقتصادی ميفرهناي است برای توسعه فر: (MC)فرهنگ مدیریت  -5

 .های مدیران در به ایتراک گذایته ید  سازمان در یک فضا و زمان است ها و یيو  ای از ارزش دیار درک به لنوان مجموله

از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به یک پدید  اجتمالي است لبارت است از فرایندهای نظاپ یافته : (CE)سازمان اجرایي  -9

 .ی هدفمندی است پيرو یک نظاپ است و دارای رمک و حدودی است که آن را از محيط جدا مي سازدهدفمای معين ،مجموله

باید و به  ها مي گيری به لنوان جوهر ااوي فعافيت مدیران در تمامي وظایف آن تصميم: (DGM)های لمومي مدیریت  تصميم -4

های  حل یود و یامل یناسایي، تعریف، تشخيص مسائل، یافتن یقوق گوناگون برای حل مسئوه، ارزیابي را  کويه وظایف مدیر مربوط مي

اد  کارا از نيروی انساني، تجميکات و دیار منابع سازماني برای هر مدیری برای استف. باید ارائه ید  و انتخاب بمترین یفق یا را  حل مي

های از پيش  وری را از اماانات و منابع خود برای دستيابي به هدف امری رروری است از این رو مدیر هميشه در ادد است تا بيشترین بمر 

 .[51]تعيين محقق سازد 

کراتاو با یناسایي استراتژی سازمان و درنظر گرفتن . یود مبنای کار قرار گرفته ميبندی که توسط سات ید   در این پژوهش، تقسيم

 -9مدیریت منابع انساني  -5ساختار  -5: کند مقوفه کارآفریني برای رسيدن به لموارد مطووب چمار یاخص ممم را در سازمان معرفي مي

بنابراین براساس نظر . یابيمبه بمترین لموارد کارآفرینانه دست ميوی معتقد است بر اساس این چمار یاخص . فرهنگ سازماني -4کنترل 

کراتاو که معتقد است فرهنگ سازماني یاي از لوامل مممي است که موجب لموارد کارآفرینانه بمتر خواهد ید محقق، سعي در اثبات این 

  .پردازدفرريه که بين فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني رابطه وجود دارد مي

های رقابتي، پرداختن به موروع کارآفریني سازماني و  های تانوفوژیک در محيط از این رو با وجود تغييرات سریع و گسترد  و پيشرفت

فذا بستر الزپ جمت ایجاد . های جدید از طریق ایجاد فرهنگ سازماني مناسب در سازمان پيش از پيش حائک اهميت است خوق اید 

سازی فرهنگ آن سازمان خواهد بود و یاي از دالیل فقدان کارآفریني سازماني در دستاا  های اجرایي نبود  آماد کارآفریني در سازمان، 

 بين انواع باید این است که آیا با توجه به مطافب بيان ید  سؤال ااوي که تحقيق حارر به دنبال آن مي. فرهنگ سازماني احيح است

 ر دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد؟فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني د

 

 فرضيات تحقيق

 :فرضيه اصلی
 .بين انواع فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد

 :فرضيات فرعی
 .اردبين فرهنگ وظيفه مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود د -5

 .بين فرهنگ قدرت مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد -5

 .بين فرهنگ حمایت مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد -9

 .ود داردبين فرهنگ توفيق مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وج -4
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 روش پژوهش
 9پس از تعيين که  ،نشانارها استفاد  ید ها وبرای انجاپ پژوهش از مالک. است پيمایشي -های توايفيپژوهش از نوع پژوهش این     

مشتمل بر کويه کارکنان  پژوهش جامعه آماری. آوری اطاللات استفاد  یدگيری پرسشنامه برای جمعنشانار از ابکار انداز  96 مالک و

نياز دربار  افراد جامعه  های موردوری داد آبه منظور گرد. بایندمشغول به کار مي 5931باید که در سال دانشاا  لووپ پکیاي اافمان مي

و برای  يين ید  استنفر تع 561ای متناسب با حجم نمونه و با استفاد  از فرمول کوکران حجم نمونه  گيری طبقه با استفاد  از روش نمونه

. بایدمي زیاد تا خيوي کميارت تنظيم ید که درجات آن از خيوي فای جداگانه و بر اساس طيف پرسشنامه یک از متغيرهای تحقيقهر 

تربيتي  اتي، پرسشنامه در اختيار اساتيد گرو  لووپبرای تعيين روایي پس از تميه مقدم. روایي پرسشنامه از طریق روایي محتوایي بود  است

قابويت التبار پرسشنامه از طریق محاسبه آففای . دانشاا  اافمان بعنوان متخصص قرار گرفت و نظرات آنما در پرسشنامه المال گردید

، و پایایي پرسشنامه کارآفریني سازماني 35/0کرانبا  برآورد  ید  که پایایي پرسشنامه فرهنگ سازماني با استفاد  از روش آففای کرانبا  

 .به دست آمد 93/0

پرسشنامه یمار  یک، مربوط به فرهنگ : گيرد ها در این تحقيق از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته اورت مي آوری داد جمع

باید که ميکان فرهنگ سازماني کارکنان را براساس مؤففه فرهنگ وظيفه مدار، فرهنگ توفيق مدار،  سؤال مي 56سازماني است، و یامل 

، (زیاد)، موافق (بسيار زیاد)کامالً موافق )ای  سنجد و براساس طيف فيارت به اورت پنج گکینه مدار، فرهنگ حمایت مدار، ميفرهنگ قدرت 

 .طراحي ید  است(( خيوي کم)، کامالً مخافف (کم)، مخافف (متوسط)نسبتاً موافق 

ه است که ميکان کارآفریني سازماني را بر اساس پرسشنامه دوپ برای سنجش ميکان کارآفریني سازماني مورد استفاد  قرار گرفت

های این سؤاالت بر اساس  گکینه. سنجد های لمومي مدیریت مي های اجرایي، تصميم های محيط کسب و کار، فرهنگ مدیریت، سازمان مؤففه

خيوي )، کامالً مخافف (کم)، مخافف (متوسط)، نسبتاً موافق (زیاد)، موافق (بسيار زیاد)کامالً موافق )ای  طيف فيارت به اورت پنج گکینه

 .طراحي ید  است(( کم

 

 ها روش تجزیه و تحليل داده
های آماری، از جموه فراواني، دراد فراواني، آمارهای توايفي،  آوری ید ، از انواع یاخصهای جمع در این پژوهش جمت توايف داد 

تاي از آزمونمای همبستاي پيرسون و اسپيرمن، رگرسيون چند متغير  و جمت تعيين همبس. انواع جداول و نمودارها استفاد  گردید  است

 .انجاپ ید  است SPSSهای آماری به وسيوه نرپ افکار کامپيوتری  کويه تحويل. تک خطي استفاد  ید  است

 

 یافته هاي تحقيق
  .ان رابطه وجود داردبين انواع فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافم: فرريه ااوي

یود و  باید فذا فرض افر رد مي مي( 01/0)از سطح معني داری ( <005/0)مقدار به دست آمد  در هر دو آزمون  -pبا توجه به ایناه 

داری وجود دارد و با توجه به  رابطه معني دانشاا  لووپ پکیاي اافمانتوان ادلا کرد که بين دو متغير کارآفریني و فرهنگ سازماني در  مي

دانشاا  به لبارتي انتظار داریم هرچه ميکان استفاد  از فرهنگ سازماني در . مثبت بودن ررایب همبستاي این رابطه از نوع مستقيم است

 .بيشتر باید کارآفریني سازماني نيک بيشتر یود لووپ پکیاي اافمان

 

 اي فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانیبررسی رابطه بين متغير ه 1جدول 

 فرهنگ سازماني متغير

 کارآفریني سازماني

  کندال

 فراواني

 اسپيرمن

 مقدار -p رریب همبستاي مقدار -p رریب همبستاي

796/0 005/0> 561 750/0 005/0> 
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 .   بين فرهنگ وظيفه مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد :فرريه فرلي اول

یود و  باید فذا فرض افر رد مي مي( 01/0)داری  از سطح معني( <005/0)مقدار به دست آمد  در هر دو آزمون  -pبا توجه به ایناه 

داری وجود دارد و  رابطه معني دانشاا  لووپ پکیاي اافمانار و کارآفریني سازماني در توان ادلا کرد که بين دو متغير فرهنگ وظيفه مد مي

به لبارتي انتظار داریم هرچه ميکان استفاد  از فرهنگ وظيفه مدار . با توجه به مثبت بودن ررایب همبستاي این رابطه از نوع مستقيم است

 .سازماني نيک بيشتر یودبيشتر باید کارآفریني  دانشاا  لووپ پکیاي اافماندر 

 

 بررسی رابطه بين متغيرهاي فرهنگ وظيفه مدار و کارآفرینی سازمانی  2جدول  

 فرهنگ وظيفه مدار متغير

 کارآفریني سازماني

  کندال

 فراواني

 اسپيرمن

 مقدار -p رریب همبستاي مقدار -p رریب همبستاي

651/0 005/0> 561 635/0 005/0> 

 

 .بين فرهنگ قدرت مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد :فرريه فرلي دوپ

یود و  باید فذا فرض افر رد مي مي( 01/0)داری  از سطح معني( <005/0)مقدار به دست آمد  در هر دو آزمون  -pبا توجه به ایناه 

داری وجود دارد و  رابطه معني دانشاا  لووپ پکیاي اافمانکارآفریني سازماني در توان ادلا کرد که بين دو متغير فرهنگ قدرت مدار و  مي

به لبارتي انتظار داریم هرچه ميکان استفاد  از فرهنگ قدرت مدار . با توجه به مثبت بودن ررایب همبستاي این رابطه از نوع مستقيم است

 .ي نيک بيشتر یودبيشتر باید کارآفریني سازمان دانشاا  لووپ پکیاي اافماندر 

 

 بررسی رابطه بين متغيرهاي فرهنگ قدرت مدار و کارآفرینی سازمانی 3جدول 

 فرهنگ قدرت مدار متغير

 کارآفریني سازماني

  کندال

 فراواني

 اسپيرمن

 مقدار -p رریب همبستاي مقدار -p رریب همبستاي

971/0 005/0> 561 415/0 005/0> 

 

 . بين فرهنگ توفيق مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد :فرريه فرلي سوپ

یود و  باید فذا فرض افر رد مي مي( 01/0)داری  از سطح معني( <005/0)مقدار به دست آمد  در هر دو آزمون  -pبا توجه به ایناه 

داری وجود دارد و  رابطه معني دانشاا  لووپ پکیاي اافماني و فرهنگ توفيق مدار در توان ادلا کرد که بين دو متغير کارآفریني سازمان مي

به لبارتي انتظار داریم هرچه ميکان استفاد  از کارآفریني سازماني . با توجه به مثبت بودن ررایب همبستاي این رابطه از نوع مستقيم است

 .مدار نيک بيشتر یود بيشتر باید فرهنگ توفيق دانشاا  لووپ پکیاي اافماندر 

 

 

 

 



 51-62، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 بررسی رابطه بين متغيرهاي فرهنگ توفيق مدار و کارآفرینی سازمانی 4جدول 

 فرهنگ توفيق مدار متغير

 کارآفریني سازماني

  کندال

 فراواني

 اسپيرمن

 مقدار -p رریب همبستاي مقدار -p رریب همبستاي

195/0 005/0> 561 657/0 005/0> 

 

 .بين فرهنگ حمایت مدار و کارآفریني سازماني در دانشاا  لووپ پکیاي اافمان رابطه وجود دارد :فرريه فرلي چمارپ

یود و  باید فذا فرض افر رد مي مي( 01/0)داری  از سطح معني( <005/0)مقدار به دست آمد  در هر دو آزمون  -pبا توجه به ایناه 

داری وجود دارد  رابطه معنيدانشاا  لووپ پکیاي اافمان توان ادلا کرد که بين دو متغير فرهنگ حمایت مدار و کارآفریني سازماني در  مي

تي انتظار داریم هرچه ميکان استفاد  از فرهنگ حمایت به لبار. و با توجه به مثبت بودن ررایب همبستاي این رابطه از نوع مستقيم است

 .بيشتر باید کارآفریني سازماني نيک بيشتر یود دانشاا  لووپ پکیاي اافمانمدار در 

 

 بررسی رابطه بين متغيرهاي فرهنگ حمایت مدار و کارآفرینی سازمانی  5جدول 

 فرهنگ حمایت مدار متغير

 کارآفریني سازماني

  کندال

 فراواني

 اسپيرمن

 مقدار -p رریب همبستاي مقدار -p رریب همبستاي

135/0 005/0> 561 675/0 005/0> 
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 بحث و نتيجه گيري
 

چرا که بسياری از . های مدیریتي نفوذ دایته، مفموپ فرهنگ سازماني است یاي از مفاهيمي که طي دو دهه اخير به یدت در نظریه        

ها لواموي  اند که تنما لامل توفيق سازمان ها به این نتيجه رسيد  دالیل موفقيت و یاست سازمانمحققان و ااحب نظران در پي یناخت 

های دیاری با بمترین  گيری دایته و سازمان ها با حداقل اماانات مادی موفقيت و چشم چون ساختار تانوفوژی نيست؛ بواه سازمان

برک و هوارن  .[56] اند ها موثر بود  لوامل غير مادی و معنوی در کاميابي سازمانبنابراین . اند های مادی با یاست مواجه ید  توانایي

بافندگي سازمان به لنوان یک فرایند برنامه ریکی ید ، با دگرگوني فرهنگ "دارند که در مورد اهميت فرهنگ سازماني بيان مي 4ایتيان

همچنين اگر مدیران دراد تغيير . یود هنگ سازماني، مؤثر واقع نميدر واقع دگرگوني در سازمان بدون توجه فر. "سازماني برابر است

از طرفي دیار توسعه . [57] جه دایته بایندوری و لموارد سازماني بایند باید به لوامل تشايل دهند  فرهنگ سازماني و تغيير آن تو بمر 

تغيير و تحوالت دنيای پر یتاب کنوني در لراه لومي و . [59]کارآفریني برای حل مشاالت کشورها در مسير توسعه بسيار حياتي است 

های پي در پي نظاپ اقتصادی د اجتمالي، توجه لميق سياست گذاران و اندیشمندان را به مفموپ کارآفریني فراهم کرد  است،  فني و چافش

های فرهناي هر دو در  های فرهناي و لادت ارزش .اند ها آخرین افاوی توسعه را، توسعه مبتني بر کارآفریني قومداد کرد  جایي که آن تا آن

برای دستيابي به کارآفریني نيازمند به ابکار هستيم یاي از ابکارهای مناسب برای رید و توسعه کارآفریني . نر  کارآفریني اثر گذار هستند

توان فرهنگ حاکم بر  ین فرهنگ را ميفرایند کارآفریني در بطن، فرهنگ خااي را نمفته دارد که ا. وجود فرهنگ حامي کارآفریني است

بنابراین با توجه به نقش کارآفریني در توسعه همه جانبه در کشورهای انعتي و پيشرفته، کشورهای در حال توسعه نيک . سازمان دانست

فرهنگ با کارآفریني  یود مار آناه رمن توجه به نقش و اهميت های کارآفرین باید این امر ميسر نمي باید در پي ایجاد سازمان و یرکت

 .[5] باید

گذارد و از سوی دیار خود  از یک سو نتایج کارآفریني است که برجامعه تأثير مي: ارتباط فرهنگ و کارآفریني از دو سو قابل بحث است

. تواند در آن تحوالت اساسي ایجاد کرد فرایند کارآفریني و فرهنگ حاکم بر جامعه است که هم متأثر از مباني فرهنگ جامعه است هم مي

 محيطي در جامعه و فرد که یاوي به کند؛ تکریق خود به وابسته و نفوذ تحت افراد وجود ژرفای به را تحرک و پویایي لنصر تواند مي خانواد 

 نمو و رید آن در فرد که ای جامعه نوع و محيطي یرایط ،حال لين در .گيرد یال نوآورانه اجتمالي های قافب و بپردازند تعامل به هماهنگ

 های فرات ایجاد با کارآفریني .[53] است تأثيرگذار زیادی ميکان به فرد در مختوف رفتارهای و لادات ایجاد و گيری یال در نيک یابد مي

 نحو  دیار، سوی از یود مي محسوب جامعه فرهناي سطح ارتقای برای اساسي ای زمينه پيش اقتصادی، یرایط بمبود و ثروت توفيد ،یغوي

 مجموله. است ید  استوار ای ویژ  های ارزش و باورها برپایه که طوبد مي را خااي های یيو  و ها روش کارآفریني، ثمربخشي و گيری یال

 فرهنگ این که دارد نمفته را خااي فرهنگ خود بطن در کارآفریني، فرایند واقع در .کرد توقي فرهنگ یک توان مي را باورها و ها روش این

 .[90] دانستجامعه  بر حاکم فرهنگ همان توان مي را

های این پژوهش سازماني، حاکي از آن است که در مجموع بين فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني رابطه  تحقيقات و نتایج یافته

لالو  بر این ارتباط بين  .ماني افکایش خواهد یافتبه لبارت دیار با بمبود فرهنگ سازماني، کارآفریني ساز. مثبت و معناداری وجود دارد

دانشاا  و کارآفریني سازماني در ( مدار، وظيفه قدرت مدار، فرهنگ حمایت مدار، فرهنگ توفيق مدار فرهنگ وظيفه)ابعاد فرهنگ سازماني 

این فرريه با نتایج پژوهش وحدتي و الزپ به ذکر است نتایج تحقيق حارر در ارتباط با . مثبت و معنادار است لووپ پکیاي اافمان

 و یمرکي پور و هماارانش [56] ، قمرماني و هماارانش[54] ، کالته سيفری و تندنویس[59] ، منوریان و احمدی تناابني[55] هماارانش

، [53]اي طبس های پژوهش موغوي و ماف های این پژوهش با یافته رابطه معناداری و همسویي وجود دارد، همچنين نتایج یافته [57]

 .، نيک همخواني دارد[95] ، امدآقایي[95] احمدپورداریاني

 :به طور کوي بمبود ابعاد ذکر ید  منجر به کارآفریني سازماني خواهد ید که به اورت زیر بيان ید 

مستقيم و سوسوه مراتبي در بنابراین هرچه ميکان نظارت . بين فرهنگ وظيفه مدار و کارآفریني سازماني رابطه مستقيم وجود دارد -5

سازمان بيشتر، کارآفریني سازمان نيک بيشتر خواهد بود در این فرهنگ وظایف به طور یفاف تعيين ید  و قابل سنجش و برانطباق انتظارات 

برخالف فرهنگ  کند که این نوع فرهنگ نيک همانند فرهنگ اجتمالي و فرهنگ وظيفه مدار را ایناونه توايف مي [99] دیویس. تأکيد دارد

 . باید و ویژگي آن تمرکک قدرت و فعافيت یاپارچه است ای مبتني بر توجه داخوي و حفظ سيستم مي معقول و توسعه

                                                           
4
 Burke & Hvarn eshtain 
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بين فرهنگ قدرت مدار و کارآفریني سازماني رابطه مستقيم وجود دارد؛ بنابراین هر چه ميکان استفاد  از قدرت مدیر در سازمان  -5

توجه . کنند های دقيق و خردمندانه رفتار مي های قدرت مدار مدیران با روش در سازمان. ها بيشتر است نيک در سازمانبيشتر باید کارآفریني 

 . یود فذا بالث ایجاد کارآفریني در سازمان مي. ها بيشتر به دستورهای کار متمرکک است آن

در فرهنگ توفيق مدار فضای مشاور  و مشارکت و تبادل . دبين فرهنگ توفيق مدار و کارآفریني سازماني رابطه مستقيم وجود دار -9

فذا هرچه در . کنند مند به کار خود هستند در نتيجه انرژی و زمان زیادی برای سازمان ارف مي نظر بسيار مستعد است و افراد لالقه

 . یود ها مي ریني در سازمانها چنين فرهناي حاکم باید، موجب ررایت و التماد کارکنان ید  و بالث افکایش کارآف سازمان

هرچه توسعه سازماني مشارکت و همااری همرا  . بين فرهنگ حمایت مدار و کارآفریني سازماني نيک رابطه مستقيم وجود دارد -4

را است دارد که در فرهنگ حمایت دار مدیریت مشارکتي نه تنما قابل اج اظمار مي [94] ميرسپاسي. باید کارآفریني نيک بيشتر خواهد بود

بنابراین . داند مشخصه این فرهنگ را لدپ تمرکک قدرت، تنوع فعافيت و توجه داخوي به حفظ سيستم مي [99] دیویس. بواه توفيق آميکاست

یود کارآفریني نيک در سازمان وجود  یود گرو  دارای روحيه باال دایته باید فذا بالث مي روابط الضاء بسيار دوستانه است و این بالث مي

 .ایته بایدد
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