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  مقدمه 
 .یکی از راههاي پاسخگویی دانشگاهها به الزامات محیطی استفاده از کارآفرینی سازمانی است   

هاي  را نیازمند یافتن زمینهوضعیت اقتصادي کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما
کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهاي  پیشرو در صحنه اقتصادي می

منظور آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروي فعال و کارآفرین بیشتراحساس  مناسب به 
اهرگ حیاتی برخی از صاحبنظران درخصوص اهمیت خالقیت و نوآوري، آنها را به ش. شود می

خالقیت و . کنند که در صورت قطع شدن آن محکوم به زوال و نابودي است سازمان تشبیه می
هاي موجود را شناسایی و  توانند فرصت وسیله آنها می نوآوري ابزاري براي کارآفرینان است که به

ا در نکته اساسی در این مقوله، توجه به پرورش این قابلیته. برداري کنند از آنها بهره
طور بالقوه در همه افراد وجود دارد اما به  چرا که میزانی از خالقیت و نوآوري به. هاست سازمان

اهمیت ]. 21[ ریزي صحیح از طرف مدیران است ها مستلزم برنامه فعلیت رساندن این توانایی
د مانند کارآفرینی سازمانی به آنجا رسیده است که برخی از صاحبنظران آن را یکی ازعوامل تولی

اعتمادي  همچنین با افزایش سریع رقباي جدید و ایجاد حس بی] 24[شناسند سرمایه وکار می
هاي مدیریت سنتی در سازمانها و نیز از دست دادن بهترین نیروهاي کاري  نسبت به شیوه

ام و جانسون اند جانسون . شرکتهایی مانند سه].13: 3[ضرورت کارآفرینی در سازمانها جدي است
از سوي دیگر علیرغم ]. 77[هاي خالق و نوآور هستند این نظر شهرت دارند که داراي فرهنگاز 

دار بودن فرهنگ کارآفرینی در فرهنگ ملی متأسفانه هنوز موضوع کارآفرینی و اهمیت آن  ریشه
این سبب بررسی همه  به. هاي سیاسی و اجرایی دولت انعکاس مناسبی نیافته است مشی در خط

ع کارآفرینی و درك اهمیت وشناخت عوامل مؤثر در فرایند آن و نیز شناخت رابطه جانبه موضو
 . شود آن با فرهنگ سازمانی نه تنها مهم بلکه ضرورتی عاجل محسوب می

 
  فرهنگ سازمانی

وسیله اعضاي سازمان حفظ و به تمایز  فرهنگ سازمانی نظامی از معانی مشترك است که به   
توان فرهنگ  تر می طور مشخص و دقیق به  ]602[شود منجر می سازمانی از سازمان دیگر
. هایی تعریف کرد که بخش عمده آن توسط رابینز مطرح شده است سازمانی را براساس ویژگی

چنانچه فردي در جهت دستیابی به اهداف مورد  :پذیري مخاطره - : اند از ها عبارت این شاخص
یا زیان را بپذیرد، چنین فردي را مخاطره جو نظرش در حدي از خطر یا احتمال وقوع ضرر 

  ]. 934[نامند می



 ۲۷  سازمانی ینیو رابطه آن با کارآفر یفرهنگ سازمان

عبارتی هویت بیانگر  به. دانند اي که افراد کل سازمان را معرف خود می میزان یا درجه :هویت - 
وجود  سویی به زمانی که بین اهداف فردي و اهداف سازمانی هم. یکی شدن فرد در سازمان است

  ]. 573[اي است در جهت دستیابی به انتظارات فردي دن کار وسیلهدا بیاید، در این حالت انجام
هایی که براي کارکنان خود فرصت اظهارنظر در مسائل مربوط به  سازمان :تحمل تعارض -

گرایانه دور بمانند و از  هاي واقع شوند تا کارکنان از ارزیابی سازند و مانع نمی کارشان را فراهم می
کنند که در آن تصمیمات  کنند، محیطی را فراهم می منطقی استقبال می هرگونه انتقاد و استدالل
گریزي، حالتی  اجراي آن نیز افزایش یابد زیرا منطق بینانه بوده و ضمانت و نحوه اجراي امور واقع

در این . کنند گر تصمیمات آنهاست حمایت می طرفه داشته و مدیران از استداللی که توجیه یک
است از میزانی که کارکنان دانشگاه شهید بهشتی براي پذیرش  عبارتپژوهش تحمل تعارض 

 یکپارچگی و انسجام -.گیرند گیري از تعارضات مثبت مورد تشویق قرار می انتقادات و بهره
منظور دستیابی به اهداف  است از وجود تفاهم، اعتماد و پیوستگی در بین گروهها، به عبارت
هاي اعضاي  ن انسجام در سطح باالیی است، عالیق و نگرشهایی که میزا در سازمان. سازمان

گیرد دوستانه است در این حالت  مشابه بوده و موقعیتی که در آن تعامالت صورت می
در . یابد پذیري بین واحدها در سطح باالیی است و تعارضات بین آنها به حداقل کاهش می انعطاف

زان تمایل کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی براي است از می این پژوهش یکپارچگی و انسجام عبارت
ها به شیوه یکسان و هماهنگ با همکاران خود و اینکه این شیوه تا چه حد  عمل کردن به فعالیت

میزان مسئولیت، آزادي و استقاللی  :نوآوري فردي - گیرد مورد پذیرش مسئوالن دانشگاه قرار می
است از میزانی که  ژوهش نوآوري فردي عبارتدر این پ. که افراد درون یک فرهنگ دارا هستند

هاي جدید در  کارگیري شیوه کارکنان دانشگاه آزادند تا به افکار نوشان جامه عمل بپوشانند ودر به
گیرند و پیشنهادات جدید آنان مورد توجه مسئوالن  انجام کارهایشان مورد تشویق قرار می

ز میزانی که اهداف کار کارکنان دانشگاه است ا عبارت:دهی جهت –. آموزشگاه قرار می گیرد
طور واضح و روشن توسط مسئوالن دانشگاه براي آنها بیان شده و کارکنان دانشگاه نسبت به  به

است از  عبارت: حمایت مدیریت -. رود، آگاهی دارند ها، وظایف و انتظاراتی که از آنها می مأموریت
ها، مورد حمایت مسئوالن  ام امور و فعالیتمیزانی که کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی در انج

سازمان تا چه حدي براي  :کنترل -. دانشگاه قرار گرفته و بین آنها همکاري نزدیک وجود دارد
در این . شود سرپرستی وکنترل رفتار کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می

شان و  سئوالن دانشگاه بر عملکرد کارکناناست از میزان نظارت مستقیم م عبارت کنترلپژوهش 
نظیر حقوق و ( تا چه حد پرداخت : سیستم پاداش -. تأکید آنان بر قوانین و مقررات انجام کارها

در این پژوهش مقصود از سیستم پاداش . شود انجام می بر اساس معیار عملکرد کارکنان) ارتقاء 
تشویق قرار گرفته و این نوع عملکرد ارتقاء حدي است که عملکرد خوب کارکنان دانشگاه مورد 
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تا چه حدي ارتباطات سازمانی به : الگوهاي ارتباطات -. همراه دارد و پیشرفت شغلی آنها را به
فرنچ از فرهنگ ]. 573[شود  سلسله مراتب رسمی، فرماندهی سطح باالي سازمان، مرتبط می

فرنچ معتقد است که یک سازمان . استسازمانی همان تعریف سازمان غیر رسمی را ارائه کرده 
در این تعبیر آنچه که در زیر آب قرار دارد . مثل کوه یخ است که بخش عمده آن نامرئی است

اي براي فرهنگ ترسیم کرده است، طبق  شاین نیز سطوح سه گانه].8: 4[فرهنگ سازمان است
هاي  فرضیه.3باورها و ارزشها و .2رفتارها و مصنوعات بشري؛ .1: مدل شاین فرهنگ در سطوح

  .شود زیربنایی متجلی می
زیرا . اند این سطوح بر اساس مشاهدات رفتار افراد و مصنوعات بشري ترتیب یافته

هاي بنیادین پشتوانه آنها مستلزم استنباط  مشاهده این موارد بسیار ساده است، در حالی که فرضیه
به کارکنان سازمان مفهوم  "ها و باورهایی واقعابراي اطالع از اینکه چه نوع رفتار. از این ظواهرند

اکثر کارکنان  "اگرچه معموال. هاي بنیادین متجلی شوند و هویت می بخشند الزم است فرضیه
کارآفرینی نیز از جمله موضوعاتی است که از اواخر ].171: 13[اطالع هستند  سازمان از آنها بی

کارآفرینی موتور رشد . هان قرار گرفته استقرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهاي ج
کارآفرینی سازمانی به  مفهوم  فرایندي است که با القاي فرهنگ ]. 24[و توسعه است 

کارآفرینی سازمانی . انجامد کارآفرینانه در یک سازمان به ارائه نوآوري در محصول و فرایندها می
، ساختار، حمایت مدیریت: ح زیر سنجیدهایی به این شر ها و شاخص توان بر اساس ویژگی را می
، سیستم پیشنهادها و )سیستم ارزیابی و تشویق(فرهنگ سازمانی، سیستمها  ،ها و راهبردها هدف

هاي کارکردي کارآفرین را مورد توجه قرار  اقتصاددانان بیشتر نقش]. 199: 11[سیستم آموزش 
هاي  اعی تأثیرات محیط بر فرد و ویژگیداده و جامعه شناسان و روانشناسان ابعاد فرهنگی و اجتم

با این همه تقریباً در تمامی تعاریف کارآفرینی   .اند شخصی کارآفرینان را مورد بررسی قرار داده
پذیرش .1:شود این توافق وجود دارد که ما با نوعی از رفتار مواجهیم که شامل این موارد می

. 3برداري از منابع و اقتصادي جهت بهره/ ساز ماندهی مجدد مکانیزمهاي اجتماعی. 2پیشگامی؛
 ].9: 20[قبول خطر یا شکست 

در . هاي متعددي براي حرکت به سوي کارآفرینی در شرکتها وجود دارد موانع و محدودیت   
دهند از رفتار کارآفرینانه  قدري مخرب است که افراد ترجیح می برخی از موارد این گونه موانع به

ماهیت .1. دانست فراي مهمترین موانع کارآفرینی را دراین عوامل می .در شرکت اجتناب کنند
هاي  شیوه. 4نبود استعداد کارآفرینانه و .3مدت ؛  نیاز به سودهاي کوتاه.2سازمانهاي بزرگ؛ 

  .نادرست پاداش



 ۲۹  سازمانی ینیو رابطه آن با کارآفر یفرهنگ سازمان

اي عوامل بازدارنده کارآفرینی سازمانی را در چهـار عامـل اصـلی     نیز درمقاله) 2000(زیلبرمن   
 ناپـذیر؛  سلسله مراتب انعطاف .2تأکید بیش از حد بر قوانین و مقررات؛ . 1:صه کرده استزیر خال

  ]. 25[کنترل بیش از اندازه.4نبود آزادي عمل و . 3
عالوه بر موارد مذکور موانـع و مشـکالت زیـادي بـراي کارآفرینـان در سـازمان وجـود دارد کـه         

بورند از این سیستم پیروي کنند تا به عنوان یـک  کارکنان سازمان مج :بوروکراسی. 1: اند از عبارت
جـایی کـه    :بیمـاري پرکـاري  . 2. کارمند خوب در نظر گرفته شـوند و از هـر خطـري دور شـوند    

هـا کـه    این کنتـرل  :هاي دولتی کنترل. 3تالشهاي زیاد به عنوان یک بیماري محسوب می شود؛ 
ارکنان مراکز دولتی گرایش کمتـري بـه   شوند ک گیرند سبب می بخش بزرگی از اقتصاد را در بر می

هـاي فیزیکـی بـراي افـرادي کـه       یا محدودیت تبعیض نژادي، جنسیتی.4کارآفرینی داشته باشند؛ 
  ].106[هاي جزئی دارند ناتوانایی

هاي فردي و رشد و توسعه اقتصادي صورت گرفته  مطالعاتی که در زمینه ارتباط بین ویژگی
یک گروه و مذهب خاص اختصاص ندارد و با رشد و توسعه دهدکه پیشرفت به  است، نشان می
مک کللند ]. 22[توان رشد اقتصادي را در جوامع مختلف فراهم کرد ها در افراد می برخی از ویژگی

پذیري، کنترل درونی، خالقیت و  هاي افراد کارآفرین را شامل انگیزه پیشرفت، ریسک ویژگی
هاي ذکر شده در افراد سبب  انجام شده، پرورش ویژگی بر اساس تحقیقات. داند طلبی می استقالل

هایی  دهند که در افراد قابلیت برخی تحقیقات نشان می. شود تقویت قابلیتهاي کارآفرینی آنان می
دراکر معتقد است که خالقیت . شود وجود دارد که پرورش این قابلیتها موجب کارآفرینی آنان می

به حدي که کارآفرینی بدون خالقیت و نوآوري . وم یکدیگرندو نوآوري با کارآفرینی الزم و ملز
استقالل طلبی، (هوارد در پژوهشی تأثیر توسعه قابلیتهاي کارآفرینی ]. 67[حاصلی ندارد

را بر ) پذیري، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی، و اعتماد به نفس و جسارت خالقیت  ریسک
قرار داد و به این نتیجه رسید که رابطه  آموزان مورد بررسی نفر از دانش 450کارآفرینی 

همچنین ریسال نیز در ]. 3[مستقیمی بین این قابلیتها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد 
پژوهشی خالقیت و نوآوري را مؤثرترین ویژگی در انجام دادن فعالیتهاي کارآفرینانه عنوان کرده 

ارآفرین داراي کنترل درونی، تمایل به احمد در پژوهشی نشان داد که افراد ک]. 23[است
اي دیگر نتیجه گرفته است که  آرشید در مطالعه]781[پذیري و انگیزه پیشرفت هستند ریسک

کارآفرینان موفق داراي منبع کنترل درونی هستند یعنی موفقیت خود را به عواملی چون تالش، 
هاي بروز و پرورش  رسی زمینهعزیزي در بر]. 1[دهند هاي فردي خود نسبت می کوشش و توانایی

ارشد دانشگاه شهیدبهشتی نتیجه  کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی
پذیري،  گرفته است که بین متغیرهاي اعتقاد به کنترل درونی، انگیزه پیشرفت، ریسک

در ]. 12[ردطلبی، و خالقیت دانشجویان با کارآفرینی آنان رابطه معناداري وجود دا استقالل
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آموزان دبیرستانهاي  تحقیقی دیگر خدمتی توسل زمینه بروز و پرورش کارآفرینی در بین دانش
نتیجه این . پسرانه شهرستان کرج را از نظر مدیران، دبیران و دانش آموزان مورد بررسی قرار داد

کز کنترل پذیري، و مر طلبی، ریسک هاي انگیزه پیشرفت، استقالل تحقیق نشان داد که زمینه
برومند نسب  نیز به بررسی رابطه ]. 7[آموزان باالتر از سطح میانگین بوده است درونی دانش

پذیري، خالقیت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید  انگیزه پیشرفت، مخاطره
نی پژوهش وي نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و خالقیت با کارآفری. چمران اهواز پرداخت

اي دیگر با بررسی برخی روحیات  یارائی در مطالعه]. 5[دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد
کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شیراز و مقایسه آن با مدیران صنایع به این نتیجه رسید که 

ن از پذیري دانشجویا مدیران از انگیزه پیشرفت باالتري نسبت به دانشجویان برخوردارند و ریسک
هزار جریبی در پژوهشی دیگر نشان داده است که بین ]. 15[مدیران صنایع باالتر بوده است 

پذیري، نیاز به موفقیت  هاي فردي، انگیزه پیشرفت، ریسک هاي آموزش مهارت کارآفرینی و دوره
  ].14[و خالقیت رابطه معنا داري وجود دارد

  
  روش شناسی 

 هاي تحقیق فرضیه
  .فرهنگ سازمانی با  کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد هاي بین مؤلفه. 1
بین نظرات کارمندان دانشگاه شهید بهشتی درخصوص فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی . 2

 . برحسب جنسیت  تفاوت معنادار وجوددارد
سازمانی بین نظرات کارمندان دانشگاه شهید بهشتی درخصوص فرهنگ سازمانی و کارآفرینی . 3

  . برحسب متغیر سابقه کار تفاوت معنادار وجوددارد
بین نظرات کارمندان دانشگاه شهید بهشتی درخصوص فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی . 4

  .برحسب متغیر مدرك تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد
ی و بین نظرات کارمندان دانشگاه شهید بهشتی درخصوص رابطه بین فرهنگ سازمان. 5

  .کارآفرینی سازمانی برحسب جنسیت آنها تفاوت معنا دار وجود دارد
تحقیق حاضر کاربردي است و روش تحقیقی که در آن مورد استفاده قرارگرفتـه اسـت، از نـوع       

هـاي بـا پرسشـنامه صـورت      آوري اطالعات براي آزمون فرضـیه  جمع. پیمایشی است –توصیفی 
هـاي آنهـا    ینی سـازمانی و فرهنـگ سـازمانی ابتـدا ویژگـی     براي تهیه پرسشـنامه کـارآفر  . گرفت

سـپس  . هایی در نظر گرفته شد تر، براي هر کدام از آنها شاخص شناسایی و به منظور بررسی دقیق
سؤال بسـته   49پرسشنامه شامل . هاي تعیین شده، اقدام به طراحی سؤاالت شد بر مبناي شاخص

روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا بـا اسـتفاده از   . بندي لیکرت است پاسخ از نوع مقیاس درجه



 ۳۱  سازمانی ینیو رابطه آن با کارآفر یفرهنگ سازمان

ضریب پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفـاي کرونبـاخ   . نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت
. بـرآورد شـد  % 86و براي پرسشنامه کـارآفرینی سـازمانی   % 87براي پرسشنامه فرهنگ سازمانی 

نباطی از جمله ضریب همبسـتگی پیرسـون، آزمـون    ها از روشهاي آمار است براي رد یا تأیید فرضیه
Tاي و تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تک نمونه z     وتحلیل رگرسیون گام به گـام اسـتفاده شـده

با توجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماري در این تحقیق آن عـده از کارکنـان دانشـگاه    . است
کاردانی،کارشناسی،کارشناسـی  ( شهید بهشـتی هسـتند کـه داراي مـدرك تحصـیلی دانشـگاهی      

در ایـن تحقیـق از روش نمونـه گیـري     . نفر تعیین شـد 239هستند که تعداد آنها برابر) ارشد،دکترا
نفر اسـت کـه بـا اسـتفاده از جـدول       148نمونه این تحقیق . اي استفاده شده است تصادفی طبقه

ـ . دست آمده است مورگان به ه گیـري جامعـه دانشـگاه    الزم به ذکر است در اجراي این روش نمون
هـا بـه نسـبت     هـا تقسـیم شـد و پرسشـنامه     ها و معاونت ها، پژوهشکده شهید بهشتی به دانشکده

  . درصدي که آنها در نمونه دارند توزیع گردید
  

  مشخصات اعضاء نمونه 
مرد هستند و بیشترین فراوانی را %  5/34کارکنان زن و %  5/65دهد که  ها نشان می بررسی   

افراد نمونه داراي سابقه %  7/48. سال دارند 10تا  1دهند که سابقه کاري  ي تشکیل میافراد
سال   30تا 20داراي سابقه کار %4/13سال و 20تا10داراي سابقه کار %  8/37سال و 1-10کار 

بیشترین درصد فراوانی پاسخ دهندگان با مقطع تحصیلی لیسانس هستند؛ بنابراین .  هستند
درصد داراي  8/27. تواند از نظر کارشناسی قابل قبول باشد حد زیادي می نظرات آنها تا

درصد در مقطع  6/17درصد در مقطع لیسانس و  6/54تحصیالت در مقطع فوق دیپلم، 
  .باشند لیسانس می فوق
هاي تحقیق مورد آزمون  به منظور تعمیم نتایج حاصله ازنمونه به جامعه آماري ، فرضیه: ها یافته

  . فت که نتایج حاصل از محاسبات به اختصار در قالب جدول زیر ارائه شده استقرار گر
  

  هاي  فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه بین مؤلفه. 1جدول
 کارآفرینی سازمانی  ابعاد فرهنگ 

  ضریب همبستگی پیرسون کنترل و سرپرستی مستقیم
sig 

167/0  
69% 

  ضریب همبستگی پیرسون جهت دهی 
sig 

601/0  
001/0 

  احساس هویت سازمانی
 

  ضریب همبستگی پیرسون
sig 

273/0  
003/0 

  388/0  ضریب همبستگی پیرسون  هاي پاداش مناسب سیستم
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 sig 001/0 
  خالقیت فردي

 
  ضریب همبستگی پیرسون

sig 
323/0  
001/0 

  مخاطره پذیري 
 

  ضریب همبستگی پیرسون
sig 

450/0  
001/0 

  تحمل تعارض
 

  ضریب همبستگی پیرسون
sig 

473/0  
001/0 

  یکپارچگی و انسجام سازمانی
 

  ضریب همبستگی پیرسون
sig 

424/0  
001/0 

  الگوهاي باز و متنوع ارتباطات
 

  ضریب همبستگی پیرسون
sig 

436/0  
001/0 

  ضریب همبستگی پیرسون حمایت مدیریت 
sig 

496/0  
000/0 

  یب همبستگی پیرسونضر فرهنگ سازمانی
sig 

628/0  
001/0 

  
  .هاي فرهنگ سازمانی با  کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد بین مؤلفه-1

% 5دست آمده در سطح خطاي  هاي جدول، ضریب همبستگی به باتوجه به داده :مؤلفه کنترل
. شود ینان رد میدرصد اطم 95بنابراین فرض تحقیق با . است 167/0براي این فرضیه برابر 

عبارت دیگر بین کنترل و سرپرستی مستقیم با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی  به
نتایج نشان داد که ایجاد سازمان کارآفرین از طریق تأکید بر اجراي . رابطه معناداري وجود ندارد

ه به جو دانشگاه همچنین باتوج. هاي دست و پاگیر میسر نمی شود خشک و دستورالعمل مقررات
چون کنترل مستقیم و وجود قواعد و مقررات . شد که این فرضیه رد شود بینی می پیش

مؤلفه . سختگیرانه با روحیه علمی باالخص در دانشگاهها و موسسات پژوهشی سازگار نیست
معنادار  >p 05/0در سطح معناداري = r 601/0هاي جدول، زیرا مقدار با توجه به داده:دهی جهت

شود به عبارت دیگر بین جهت دهی و  اطمینان پذیرفته می095/0ست ؛بنابراین فرض تحقیق با ا
با : مؤلفه هویت سازمانی.کار آفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معناداري وجود دارد 

معنادار است  >p 05/0در سطح معناداري  = r 273/0هاي جدول، زیرا مقدار توجه به داده
به عبارت دیگر بین احساس هویت سازمانی با کارآفرینی در . شود این فرض تحقیق تأیید میبنابر

با : هاي پاداش مناسب مؤلفه سیستم. دانشگاه شهید بهشتی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد
معنادار است  >p 05/0در سطح معناداري = r 388/0هاي جدول، زیرا مقدار توجه به داده

هاي پاداش مناسب با کار آفرینی  به عبارت دیگر بین سیستم. شود قیق تأیید میبنابراین فرض تح
با : مؤلفه خالقیت فردي. سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد



 ۳۳  سازمانی ینیو رابطه آن با کارآفر یفرهنگ سازمان

معنا دار است، لذا  >P 05/0در سطح معنا داري = r 323/0هاي جدول، زیرا مقدار توجه به داده
به عبارت دیگر بین خالقیت فردي و کارآفرینی . شود اطمینان تأیید می %95فرض تحقیق با 

الزم به ذکر است نتایج . سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد
و برومند نسب ) 1382(تحقیق حاضر در ارتباط با این فرضیه با نتایج پژوهش محمد عزیزي 

هاي جدول و با توجه به اینکه  با توجه به داده: پذیري خاطرهمؤلفه م. باشد همسو می) 1381(
معنادار است؛ بنابراین فرض تحقیق تأیید  >P 05/0در سطح معناداري = r  450/0مقدار
به عبارت دیگر بین کار آفرینی سازمانی و مخاطره پذیري در دانشگاه شهید بهشتی . شود می

طره پذیري باال در سازمان سبب کارآفرینی بیشتر یعنی مخا. رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد 
الزم به ذکر است نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با این فرضیه با نتایج . خواهد بود و برعکس

  .همسو می باشد) 1381(و برومند نسب ) 1382(پژوهش محمد عزیزي 
طح در س = r 473/0با توجه به داده هاي جدول ، زیرا مقدار: مؤلفه تحمل تعارض

به عبارت دیگر بین . شود معنا دار است؛ بنابراین فرض تحقیق تأیید می>p  05/0معناداري
الزم  ..تحمل تعارض با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معناداري وجود دارد
) 1382(به ذکر است نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با این فرضیه با نتایج پژوهش محمد عزیزي 

 r  424/0هاي جدول، زیرا مقدار باتوجه به داده: مؤلفه انسجام و یکپارچگی سازمان. سو استهم
به عبارت دیگر . شود معنا دار است بنابراین فرض تحقیق تأیید می  >05/0pدرسطح معناداري=

هر چقدر یکپارچگی و انسجام سازمان بیشتر باشد موجب افزایش کارآفرینی خوا هد شد 
 = 436/0rهاي جدول، زیرا مقدار با توجه به داده: الگوهاي باز و متنوع ارتباطات مؤلفه. وبرعکس

. اطمینان تأئید می گردد% 95معنا دار است بنابراین فرض تحقیق با  >p 0/0 5درسطح معناداري
به عبارت دیگر وجود الگوهاي بازارتباطی و نیز تنوع ارتباطات در سازمان باعث کارآفرینی بیشتر 

در سطح  = 496/0rباتوجه به داده هاي جدول، زیرا مقدار : مؤلفه حمایت مدیریت. شدخواهد 
به عبارت دیگر بین میزان . شود معنا دار است لذا فرض تحقیق تأیید می >p 05/0معنا داري

حمایت مدیریت با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معنادار و مستقیم وجود 
  . دارد

ت نظرات کارمندان مرد و زن دانشگاه شهید بهشتی در مورد فرهنگ سازمانی وکـارآفرینی  تفاو. 2
در  t = -472/0و  = t - 504/1دهـد کـه چـون مقـدار     داده هاي جدول فوق نشان میسازمانی 

 معنا دار نیست؛ بنابراین فرض صفر را چون نمی توان رد کرد فـرض  α=05/0 سطح معنا داري
به عبارت دیگر بین دیدگاه زنان و مردان کارمنـد از لحـاظ   . شود اطمینان رد می% 95تحقیق با 

  . فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی تفاوت معنا داري وجود ندارد
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هاي مستقل در خصوص  تفاوت فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی بر حسب  گروهT نتایج آزمون . 2جدول

  جنسیت
  صشاخ  

  متغیر
 

  
 تعداد

  
 میانگین

انحراف 
 معیار

  
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

فرهنگ 
 سازمانی

 135/0 117 - 504/1 50/14 12/68 78 زن 
 76/12 17/72 41 مرد

کارآفرینی 
 سازمانی

 638/0 117 - 472/0 44/11 47/47 78 زن
 07/12 53/48 41 مرد

  
بهشتی در خصوص فرهنـگ سـازمانی و کـارآفرینی سـازمانی      تفاوت نظرات کارمندان دانشگاه شهید. 3

در  F= 296/0و   = F 430/0دهد که با مقـدار  هاي جدول فوق نشان می داده برحسب سابقه کار
تفاوت معنا داري بین نظرات کارکنان در خصوص فرهنگ سازمانی  α = 05/0سطح معناداري

 .ابقه کار افراد وجود نداردو کارآفرینی سازمانی برحسب س
  

طرفه درخصوص تفاوت دیدگاه کارکنان در مورد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سالزمانی  نتایج تحلیل واریانس یک. 3جدول
  برحسب سابقه کار

         
  
 

  شاخص    
  

 منابع تغییرات

مجموع 
 مجذورات 

درجات 
 آزادي

  میانگین 
 مجذورات

f  سطح
 معناداري

فرهنگ 
 یسازمان

 652/0 430/0 158/85 2 316/170 بین گروهی 

   271/198 116 381/22999 درون گروهی

    118 697/23169 جمع کل

       
 744/0 296/0 477/40 2 955/80 بین گروهی  کارآفرینی 

   819/136 116 012/15871 درون گروهی

    118 966/15951 جمع کل

گاه شهید بهشتی درخصوص فرهنگ سازمانی وکارآفرینی سازمانی  تفاوت نظرات کارمندان دانش. 4
 برحسب مدرك تحصیلی                  

  
  
  



 ۳۵  سازمانی ینیو رابطه آن با کارآفر یفرهنگ سازمان

طرفه در خصوص تفاوت بین نظرات کارکنان در مورد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی  نتایج تحلیل  واریانس یک. 4جدول
 سازمانی برحسب مدرك تحصیلی

 
 در سطح معناداري  F=  713/0و   = 899/0Fدهد که با مقدار هاي جدول فوق نشان می داده
05/0=α  بین نظرات کارکنان در مورد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی برحسب مدرك

 .تحصیلی  آنها تفاوت معنا داري وجود ندارد
اوت نظرات کارمندان مرد و زن دانشگاه شهید بهشتی درمورد رابطه بین فرهنگ سازمانی تف  -4

 r=643/0و  r = 605/0داده هاي جدول فوق نشان می دهد که با مقدار  و کارآفرینی سازمانی
نی در رابطه معناداري بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازما α  =05/0 داريدر سطح معنا

 .مردان و زنان کارمند وجود دارد
   

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه بین کارآفرینی و فرهنگ سازمانی در مردان  و زنان. 5جدول
  
 

  شاخص
 متغیر

ضریب  انحراف معیار میانگین تعداد
 همبستگی

 

سطح         
 معنا داري

 001/0 605/0 07/12 53/48 41 کارآفرینی مردان
   76/12 17/72 41 سازمانیفرهنگ 

       
 001/0 643/0 44/11 47/47 78 کارآفرینی زنان

   5/14 12/68 78 فرهنگ سازمانی
  
  

  شاخص 
  
  منابع
 تغییرات

  مجموع
 تمجذورا

درجات 
 آزادي

  میانگین
 مجذورات

  
f 

سطح 
 معناداري

  فرهنگ
 سازمانی

 410/0 899/0 817/176  635/353 بین گروهی

  680/196 116 063/228160 درون گروهی

   118 697/23169 جمع کل

  کارآفرینی
 سازمانی

 493/0 713/0 79/96 2 593/193 بین گروهی

 848/135 116 374/15758 درون گروهی

  118 966/15951 جمع کل
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  نتایج تفاوت همبستگی میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی درزنان ومردان. 6جدول
  زنان مردان

فرهنگ 
 سازمانی

کارآفرینی 
 سازمانی

کارآفرینی  فرهنگ سازمانی
 انیسازم

شاخص 
 توصیفی

 میانگین 47/47 12/68 53/48 17/72
 انحراف معیار 44/11 5/14 07/12 76/12

      605/0R2 = 643/0 R1=  X,Y 
 تعداد 78 41
  

1zr 758/0=  

2zr 701/0=

3
1

3
1

2

21

−
+

−

−

nn

zrzr = 

341
1

378
1

701/0758/0

−
+

−

− = 
132/0
057/0 = 0/428 

کوچکتر است،   )96/1(جدول  zدر مقایسه با  =z 428/0هاي فوق چون مقدار  با توجه به داده
تفاوت معناداري در رابطه بین فرهنگ سازمانی و  α  =05/0 داري معنابنابراین در سطح 

 . نی سازمانی در زنان و مردان وجود نداردکارآفری
  

  :نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام 
بینی شده و حدود  دهی وارد معادله پیش با توجه به داده هاي جدول زیر در گام اول مؤلفه جهت   
بینی را در  این معادله پیش =F 137/66کند و مقدار درصد از تغییرات کارآفرینی راتبیین می 1/36

دهد و درگام دوم نیز مؤلفه مخاطره پذیري به  مورد تأیید قرار می >p 05/0معناداريسطح 
درصد از تغییرات  48/ 4دهی روي هم حدود بینی اضافه شده و به همراه جهت معادله پیش

معادله پیش بینی را >p  05/0در سطح معنا داري  =F 45/54کند ومقدار  کارآفرینی راتبیین می
 . می دهدمورد تأیید قرار 

  
  هاي فرهنگ سازمانی  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام کارآفرینی از روي مؤلفه. 7جدول

  متغیر گام
 

R R2 F sig B 

 566/2 000/0 137/66 361/0 601/0 جهت دهی 1
جهت دهی و مخاطره  2

 پذیري
696/0 484/0 450/54 000/0 301/2  

292/2 
  
  



 ۳۷  سازمانی ینیو رابطه آن با کارآفر یفرهنگ سازمان

  گیري  نتیجه
است که در مجموع بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی  حاکی از آن هاي این پژوهش یافته   

عبارت دیگر با بهبود فرهنگ سازمانی، کارآفرینی  به. سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
،  دهی جهت(عالوه بر این ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی . سازمانی افزایش خواهد یافت

پذیري، تحمل  اي پاداش مناسب، خالقیت فردي، مخاطرهه احساس هویت سازمانی، سیستم
، و )تعارض، یکپارچگی و انسجام سازمانی، الگوهاي باز و متنوع ارتباطات، حمایت مدیریت

طور کلی بهبود ابعاد ذکر  و به. سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی مثبت و معنادار است کارآفرینی
  . شده منجر به کارآفرینی سازمانی خواهد شد

با توجه به نتیجه فوق  جهت نهادینه کردن فرهنگ سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد 
  : می شود که

مسئوالن دانشگاه از اعمال هر گونه کنترل مستقیم و تأکید بر اجراي مقررات خشک و دست . 1
خصی افراد و مسئوالن دانشگاه بایستی با ایجاد همسویی میان اهداف ش. 2و پا گیر پرهیز کنند؛ 

این امر در سازمان از طریق . اهداف دانشگاه زمینه را براي ایجاد کارآفرینی سازمانی فراهم کنند
شود که مسئوالن دانشگاه از افراد مبتکر  پیشنهاد می. 3توانمند سازي کارکنان امکان پذیر است؛ 

ها  است تصمیم گیريالزم . 4و خالق حمایت همه جانبه کرده و براي حفظ این افراد بکوشند؛ 
شود مسئوالن دانشگاه با تعبیه نظام  پیشنهاد می. 5. جمعی بوده و مدیریت مشارکتی حاکم باشد

رسانی به کارکنان در خصوص  ارتباط با مسئوالن دانشگاه در سایت دانشگاه و همچنین اطالع
طات در دانشگاه امکان ارتباط با مدیران دانشگاه از طریق سیستم اتوماسیون، به تسریع ارتبا

  . کمک کنند
هاي این  در پایان الزم به ذکر است استفاده از روشهاي دیگر جمع آوري اطالعات از محدودیت

شود موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاههاي کشور و نیز  تحقیق امکان ندارد و پیشنهاد می
هاي آتی  در پژوهش امکان طراحی رشته کارآفرینی در مقطع کارشناسی در دانشگاههاي کشور

  . مورد بررسی قرار گیرد
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