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چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطة بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در بين 

 آماري در اين پژوهش كلية كاركنان دانشگاه لرستان در سال جامعة. كاركنان دانشگاه لرستان مي باشد

 نفر از كاركنان به عنوان نمونه آماري پژوهش 175، نفر مي باشد300 است كه تعداد آنها 89-88

در اين پژوهش ابزار سنجش . انتخاب شدند و از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است

ضريب آن . دشيايي پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ محاسبه پرسشنامه محقق ساخته است كه پا

اين ميزان نشان دهنده .  بوده است79/0 و براي كارآفريني سازماني 81/0براي فرهنگ سازماني معادل 

در بخش تجزيه و تحليل آماري در آمار توصيفي از . باشدهمساني دروني بين سواالت پرسشنامه مي

راكندگي و در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي ضريب همبستگي مشخص كننده هاي مركزي و پ

 استفاده شده spss15به منظور تجزيه و تحليل داده ها از بسته نرم افزاري . استفاده شده استپيرسون

پارچگي و يك(ها نشان داده كه بين سه مؤلفه از فرهنگ سازماني نتايج به دست آمده از سوال. است

ولي در . با كارآفريني سازماني رابطه معني دار وجود دارد) يريت و سيستم پاداشانسجام، حمايت مد

مورد مؤلفه احساس هويت سازماني و كارآفريني سازماني نتايج نشان داد كه از لحاظ آماري رابطه 

نتايج به دست آمده از سوال دوم نشان داد كه بين ابعاد فرهنگ سازماني . معني دارمشاهده نشده است

.كارآفريني سازماني در دانشگاه همبستگي مثبت و قوي وجود داردبر 

. فرهنگ سازماني، كارآفريني سازماني، دانشگاه:واژه هاكليد

مقدمه

ها عالوه بر مأموريت هاي آموزشي و تحقيقاتي، در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاه

توسعه تكنولوژي را نيز مأموريت سوم خود يعني مشاركت فزاينده تردر فرآيند نوآوري و 

رودهناسالمي واحددانشگاه آزاداستاديار*

برنامه ريزي آموزشيكارشناس ارشد**

رشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي ��***



89898989 تابستان  تابستان  تابستان  تابستان – شماره چهارم  شماره چهارم  شماره چهارم  شماره چهارم ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي پژوهشي پژوهشي پژوهشي---- علمي علمي علمي علميفصلنامةفصلنامةفصلنامةفصلنامة 110

. باشندها در حال رشد ميبر اين اساس شبكه هاي جديد وابسته به دانشگاه. عهده دار شده اند

ها با توجه به ظرفيت هايي كه به عنوان نهاد توليد و توزيع كننده دانش دارند، به دانشگاه

 فناوري ايفاء هاي كارآفرين نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و توسعهعنوان دانشگاه

در اين راستا، عصر حاضر شاهد تحوالت عظيمي در نظام هاي دانشگاهي به منظور . كنندمي

. استتر آنها، با فرآيند توسعه اقتصادي بومي، منطقه اي و بين الملليهمسويي هر چه فزون

 رويكرد حاكم بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، رويكردي نيازگرا در تعامل با ،لذا

هاي اين تعامل و كنش متقابل محيط هاي دانشگاهي با بنگاه. استهاي بيروني دانشگاه زمانسا

هاي بيروني، چنانچه سازمان يافته وبا مكانيزم هاي اثربخشي همراه باشد، اقتصادي و سازمان

اكنون همه. حاصلي جز بهره وري بيشتر از منابع انساني و غيرانساني را به دنبال نخواهد داشت

هاي موفق، نه در ابعاد فيزيكي و تكنولوژي آنها، بلكه ذيرفته اند كه موفقيت چشمگير سازمانپ

ها و باورهاي كاركنان نهفته در عوامل غيرملموس قدرتمند در فرهنگ سازماني آنها، ارزش

ها، فرهنگ سازماني در سيستم اعتقادي سازمان آشكار شده از طريق زبان، عالئم و نشانه. است

، بيان مي شود و رسوم كه منعكس كننده رفتار ناشي از يك سيستم اعتقادي استآداب

). 89، ص 1373كاظمي، (

 نوع اين سيستم اعتقادي مي تواند اثر زيادي بر روي چگونگي رفتار اعضاي ،بنابراين

ها مهم ترين سازمانبا پذيرش دانشگاه به عنوان سازمان، آن هم يكي از. سازمان داشته باشد

 مي تواند ،ر خدمت جامعه در مي يابيم كه نوع فرهنگ سازماني كه در دانشگاه شكل مي گيردد

.اثر زيادي در فعاليت هاي كاركنان نظام آموزشي داشته باشد

ها، باالخص در اين پژوهش قصد داريم ضمن بيان نقش هاي جديد و كارآفرين سازمان

 وجود آوردن شرايط و زمينه هاي محيط هاي دانشگاهي، فرهنگ سازماني را كه در به

مطمئناً . كارآفريني سازماني در دانشگاه سهم بسزايي دارد، مورد بحث و بررسي قرار دهيم

كه به مديران آگاهي از فرهنگ سازماني در رابطه با كارآفريني سازماني در دانشگاه عالوه بر آن

، هم چنين زمينه اي را فراهم كمك خواهد كرد تا محيط مناسبي را براي كاركنان فراهم كنند

 به كاستي هاي موجود در محدوده فرهنگ سازماني ،مي كند كه مسئوالن سطوح باالتر اين نظام

.و كارآفريني سازماني بيشتر آگاه شوند ودر جهت رفع اين كاستي ها تالش كنند
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طرح مساله

عصر حاضر هاي يكي از ويژگي. جهان امروز بي ترديد ازويژگي خاصي برخورداراست

هاي هاي اجتماعي، روشتغيير و تحوالت شگرفي است كه در طرز فكر، ايدئولوژي، ارزش

اين تغييرات قراراز جمله پديده هايي كه به شدت تحت تاثير. انجام كار، به چشم مي خورد

ها با آن مواجه هستند از كثرت تغييراتي كه سازمان. ها مي باشند سازمان،گرفته و مي گيرند

 هر نوع مقاومتي را ،نان شتاب و نيرويي برخوردار است كه در دنياي رقابت افزاي كنونيچ

. درهم كوبيده و همه را با خود به جلو مي برد

 سرعت نوآوري به قدري افزايش يافته كه تغييرات و ابتكارات به امري ،سوي ديگراز

 در مقابل ساير رقبا براي خود ها به عنوان مزيت رقابتيعادي تبديل شده است و آنچه سازمان

اين موارد . از اهميت آن كاسته مي شوده به سرعت توسط ديگران تقليد شد،مي گيرنددر نظر

ها هرچه بيشتر در معرض خطر قرار گيرد و يافتن راه چاره به باعث شده تا حيات سازمان

اينجاست كه . ها مطرح شودعنوان دغدغه فكري هميشگي براي مديران شركت ها و سازمان

 برجسته ترمي شود و تنها ، به عبارتي كارآفرينان سازماني،اهميت نيروي انساني خالق و نوآور

ها دست يابد و در عرصة با وجود چنين افرادي است كه يك سازمان قادر است به نوآوري

 مهم از.ترين عوامل بقاي سازماني استتوانايي خلق مزيت رقابتي از مهم. رقابت دوام آورد

ترين و اساسي ترين ساز و كارهاي خلق مزيت رقابتي پايدار در محيط پوياي امروزي، استفاده 

.استاز نوآوري در محصوالت و ارائه خدمات 

هاي تغيير و تحوالت گسترده امروزي و پويايي رقابت باعث شده است تا سازمان

ق و كارآفرين را هر چه بيشترهوشمند به دنبال ايجاد شرايطي باشند كه بتوانند افراد خال

. جذب، مديريت و نگهداري كنند تا از مزاياي كارآفريني سازماني هرچه بيشتر بهره مند شوند

ها مي توانند با تعداد اندكي افراد خالق و كارآفرين و با اجراي طرح امروزه سازمان

د شرايطي را فراهم آورند ها بايآن. كارآفرينانه بر رقباي منعطف، نوآور و فرصت گرا فائق آيند

طور فردي يا گروهي فعاليت ه تا همه كاركنان روحيه كارآفريني پيدا كرده و بتوانند به راحتي ب

).1، ص1378صمدآقايي، (هاي كارآفرينانه خود را به اجرا در آورند 
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 تنها ،هاي امروزي است براي غلبه بر مشكالت و تهديدات كه متوجه سازمان،بنابراين

بستر . ها مي باشده حل كارساز است و آن هم ايجاد بستر فرهنگ كارآفريني در سازمانيك را

فرهنگي به عنوان عاملي زيربنايي و يا حتي مبنا و اساس ساير بسترهاي الزمه براي كارآفريني، 

با . در شناخت باورها، حقوق، آداب، رسوم و اخالق يك ملت استعميقمستلزم تحوالت

 فوق و نيز به دليل كمبود منابع مالي از يك طرف و انتظارات متفاوت توجه به توضيحات

ها ها از جمله دانشگاههاي فرهنگي از طرف ديگر، سازماناجتماعي، اقتصادي و نيز چالش

مركز علمي پژوهشي دانشگاه به عنوان غني ترين. مجبورند به سمت كارآفريني حركت كنند

قشي كليدي و حياتي در تحوالت اقتصادي، اجتماعي و  همواره ن،در توليد دانش و فناوري

 خود نيز شديداًً تحت تأثير مستقيم ، با اين وجود.فرهنگي محيط پيرامون خود داشته اند

. هاي محيطي هستندتغييرات و دگرگوني

جامعه موجب ايجاد انتظاراتي جديد شده است و سياستگذاران، جايگاه رفيع دانشگاه در

ن دانشگاهي را ملزم مي كند تا ضمن درك نيازهاي متحول دنياي كار و اشتغال مجريان و مديرا

آموزش هاي خود را كارآمد و معطوف به حل مسأله نمايد و ضمن پرورش انسان هاي خالق 

اجتماعي كار و - و كارآفرين و داراي مهارت هاي عملي براي ورود به عرصه هاي اقتصادي

ادي و كاربردي ايجاد كنند و توانايي ارائه خدمات زندگي، تعادلي بين پژوهش هاي بني

امروزه دوره هاي آموزش كارآفريني به . اي به روز و كارساز را به جامعه داشته باشندمشاوره

هاي دانشگاهي نه تنها در بين دروس و ترين و گسترده ترين فعاليتعنوان يكي از مهم

 بلكه با ،شناسي ارشد نهادينه شده استهاي تحصيلي در مقاطع مختلف كارشناسي و كاررشته

احداث مراكز رشد، دانشجويان و فارغ التحصيالن حمايت مي شوند تا طرح هاي تجاري خود 

.را در اين مراكز راه اندازي كنند

در اكثر كشورهاي در حال توسعه همچون ايران، شرايط اقتصادي و اجتماعي به گونه اي 

يم مالي و انساني به لحاظ عدم بهره برداري صحيح و است كه ضمن برخورداري ازمنابع عظ

هاي روست كه نيازمند راه حله بمعقول، هم چنان با مشكالت و معضالت سنتي و نوين رو

موضوعات جديدي كه طي چند دهه اخير در سطح جهان مطرح شده و جوامع . بديع مي باشد

ر اقتصاد دانش محور، ترغيب به مباحثي نظي. در حال توسعه را نيز به آن سو هدايت مي كند
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نوآوري، توليد محصول و خدمات جديد، ايجاد كسب و كارهاي كوچك، متوسط و 

 هم چون معضل 70هم چنين مشكالت و معضالت خاص كشور در دهه ... خوداشتغالي و

بيكاري جوانان به ويژه فارغ التحصيالن دانشگاهي، عدم توان پاسخگويي بخش صنعت در 

ت و ارائه خدمات متنوع و نو، عدم شناخت نيازهاي جامعه و ناتواني برخي توليد محصوال

بخش ها در پاسخگويي به نيازهاي شناخته شده موجب شد تا در تدوين برنامه سوم توسعه 

كشور بر موضوع كارآفريني تأكيد شود و دولت كه بيشترين و قوي ترين اهرم ها براي ايجاد، 

كارآفرين را در اختيار دارد، ضروري است كه با اتخاذ تقويت و حمايت از فعاليت هاي 

شد كارآفرينان را فراهم كند، كه سياست ها و بسترسازي مناسب، شرايط الزم براي پرورش و ر

. هاي اخير در اين خصوص اقدامات گوناگون و پراكنده اي صورت گرفته استطي سالرد

 بررسي موضوع رابطه فرهنگ ،گرديده آنچه باعث عالقه پژوهشگر به اين موضوع ،بنابراين

سازماني با كارآفريني سازماني از ديدگاه كاركنان دانشگاه لرستان مي باشد تا از اين طريق به 

:اين  سوال پاسخ دهد كه

 بين فرهنگ سازماني حاكم بر دانشگاه و كارآفريني چه نوع رابطه اي وجود دارد؟-

اهداف پژوهش

هدف كلي

. دانشگاه لرستان بين كاركنان كارآفريني سازماني دربارهنگ سازماني بررسي رابطه بين ف-1

اهداف جزيي

بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در بين كاركنان دانشگاه -2

.لرستان

استفاده از كارآفرينان عملي به مديران دانشگاه لرستان به منظور ارائه راهكارهاي علمي و-3

.در دانشگاهبرتر 
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چوب نظريرچا

 صاحبنظران مختلف براي طبقه بندي فرهنگ سازمان ها و تشخيص نوع فرهنگ سازمان 

.شودشاخص هاي مختلفي را ارائه كرده اند كه در اينجا به نمونه هايي از آنها اشاره مي 

: 1انواع فرهنگ سازماني از ديدگاه دنيل دنيسون

ه فرهنگ سازماني و اثربخشي انجام شده به اين نتيجـه رسـيده             دنيل دنيسون با پژوهش در زمين     

 كه رابطه مناسب بين استراتژي، محيط و فرهنگ به گونه اي است كه مي توان آنهـا را در                    است

.    چهار گروه دسته بندي كرد

محيط و استراتژي با فرهنگ سازمانيرابطه. 1جدول 

نيازهاي محيط

ثبات و پايداري                       انعطاف پذيري

: 2فرهنگ انعطاف پذير-1

از ويژگي هاي فرهنگ انعطاف پذير اين است كه از مجراي انعطاف پذيري و از نظر 

در . جه كرده و تالش مي شود تا نيازهاي مشتريان تأمين گردداستراتژيك به محيط خارجي تو

اين فرهنگ هنجارها و باورهايي مورد تأييد قرار مي گيرند يا تقويت مي شوند كه بتوان از 

طريق آن عالئم موجود در محيط را شناسايي و تفسير نمود و بر اساس آن واكنش مناسب از 

هاي جديد چنين شركتي بايد در برابر طرح. گرفت يا رفتاري مناسب در پيش ،خود نشان داد

سرعت از خود واكنش نشان داده و توان اين را داشته باشد كه تجديد ساختار نمايد ه و اصلي ب

يان يدفت، ترجمه پارسا(و براي انجام يك كار جديد مجموعه رفتارهاي جديدي در پيش گيرد 

). 405، ص 1381و اعرابي، 

1- Daniel Denison                                2- adaptability  culture

فرهنگ انعطاف پذير فرهنگ مأموريتي داخل

فرهنگ مشاركتي فرهنگ بوروكراتيك خارج



115 ...  ...  ...  ...  بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در بين بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در بين بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در بين بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در بين 

: 1 فرهنگ مأموريتي-2

 ولي ،سازماني كه چنين فرهنگي دارد مي كوشد تا نيازهاي محيط خارجي را تأمين كند

در اين فرهنگ به . سرعت دستخوش تغييرات قرار گيرده نمي بيند كه بالزامي را در خود

اين ديدگاه نوع فعاليت اعضاي سازمان را تعيين . هاي مشترك توجه زيادي مي شودديدگاه

. ا مفهومي به خود مي گيرد كه از حد كارهاي متعارف باالتر مي رودكند و اين فعاليت همي

افراد كامالً در جريان امور و مسيري كه شركت بايد طي كند، نوع نقش و هدف سازمان قرار 

را در د، آنكننرهبران سازمان داراي ديدگاه مشتركي مي شوند، آينده را ترسيم مي . گيرندمي

د و تصوير به گونه اي در مي آيد كه براي يكايك اعضاي معرض ديد همگان قرار مي دهن

. سازمان اهميت خاصي پيدا مي كند

: 2 فرهنگ مشاركتي-3

در فرهنگ مشاركتي به مسئله مشاركت و درگيري اعضاي سازمان در امور و توجه كردن 

شدت به اگر فرهنگ . توجه مي شود،به تغييراتي كه به سرعت در محيط خارجي رخ مي دهد

در اين . اعمال مي گردد) كنترل فرهنگي، خود كنترلي( بر سازمان كنترل قومي ،مشاركتي شود

فرهنگ بيش از هر چيز به نيازهاي كاركنان توجه مي شود و همين امر موجب عملكرد عالي 

ه مشاركت باعث مي شود نوعي احساس مسئوليت و مالكيت در افراد ب. سازمان خواهد شد

.ه آنان تعهد بيشتري به سازمان پيدا خواهند كردوجود آيد و در نتيج

:3 فرهنگ بوروكراتيك-4

 بر امور درون سازمان تأكيد و مي كوشد ،سازماني كه چنين فرهنگي بر آن حاكم باشد

چنين سازماني . خود را در محيطي ثابت بپندارد و از نظر رفتار نوعي تداوم رفتار در پيش گيرد

. ن روش يا شيوه انجام كارها مورد توجه و تأكيد قرار مي گيردداراي فرهنگي است كه در آ

هاي ها موجب همكاري بيشتر و اجراي سياست ها و روشعالئم، نشانه ها، قهرمانان و جشن

در چنين سازماني افراد . مي آيند اهداف به اجرا درپابرجايي مي شوند كه در جهت تأمين

اس رويه اي ثابت و با ايجاد هماهنگي و اشتراك مشاركت چندان فعالي ندارند و كارها براس

1- mission culture 3- mureaucratic culture
2- involvement culture
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پارچگي و كارايي باالست موفقيت سازمان در گرو يك. مساعي بين اعضاء انجام مي شود

). 405، ص 1381يان و اعرابي، يدفت، ترجمه پارسا(

: 1مدل فرهنگ سازماني از ديدگاه فيزي

 كه عبارتند از فرهنگ مبتني بر  از ديدگاه فيزي چهار نوع فرهنگ سازماني وجود دارد

). 39، ص 1377شريف زاده، كاظمي، (وظيفه، موفقيت، قدرت و حمايت 

: 2فرهنگ مبتني بر وظيفه-1

طور روشني تعريف شده و ه در فرهنگ مبتني بر وظيفه، وظايف نسبتاً ساده هستند و ب

نگي بخش هاي  سهولت انجام وظايف در اين فرهنگ ها موجب هماه.قابل سنجش مي باشند

. سازمان هاي دولتي  شركت هاي بزرگ داراي اين گونه فرهنگ مي باشند. سازمان مي شوند

: 3فرهنگ مبتني بر موفقيت-2

افراد به خود كار عالقمند. در اين نوع فرهنگ بيشتر بر روي انجام كار تأكيد مي شود

 فرهنگ افراد زمان و انرژي بااليي در اين.  دارندانهمبارزه طلبشيوه اي  و در انجام كار شوندمي

موسسه هاي . افراد از انجام كار لذت مي برند و از درون ارضاء مي شوند. صرف مي كنند

. پژوهشي نمونه هايي هستند كه داراي اين نوع فرهنگ مي باشند

: 4فرهنگ مبتني بر قدرت-3

زمان فرمانبردار آنان در اين فرهنگ افراد معيني بر سازمان مسلط هستند و بقيه افراد سا

عالوه خيلي قدرتمند مي باشند و زيردستان يا شاكي ه  خيلي مشهور، ب، رهبران.مي باشند

هاي مافيايي غربي نمونه اي از اين نوع سازمان. هستند يا مشتاق و حد وسطي وجود ندارد

.ها مي باشندفرهنگ

1- Pheysey Cdiana 3- achievement culture
2- role culture 4- power culture
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: 1 فرهنگ مبتني بر حمايت-4

به همين دليل بر رضايت اعضاي سازمان حاصل شود؛  كه در اين فرهنگ سعي مي شود

هايي كه داراي اين در سازمان. روابط دو طرفه، تعلق و وابستگي افراد تأكيد بيشتري مي شود

.  افراد فارغ از تعهدات گروهي به سازمان كمك مي كنندهستند،نوع فرهنگ 

د اداره سازماني مشاركت ها معموالً افراد در فراين در اين گونه سازمان،به همين دليل

كارخانجات چين در طول انقالب فرهنگي داراي .  بر وفاداري افراد تأكيد مي شود ودارند

. چنين فرهنگي بوده اند

: 2طبقه بندي فرهنگ سازماني از ديدگاه فرن هام و گانتر

ي و ــر به دنبال سنجش هنجارهاي عملياتــدي فرن هام و گانتـــدر اين طبقه بن

، 1377شريف زاده، كاظمي، (ين هنجارهايي است كه سبك فرهنگي را  مشخص كنند همچن

) 35ص 

: فرهنگ انسان محوري-1

هايي است كه بر محور فردي و مشاركتي اداره مي شوند و اعضاي مشخصه سازمان

. سازمان انتظار دارند روابط با يكديگر داشته باشند

: فرهنگ ارتباط نزديك-2

هايي است كه روابط بين افراد، اولويت زيادي در فعاليت هاي سازماني ويژگي سازمان

اعضاء توقعات دوستانه اي از يكديگر دارند و حساسيت زيادي نسبت به رضايت گروه . دارد

. كاري از خود نشان مي دهند

1- support culture 2- Furnham Gunter
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:1 فرهنگ موافقتي-3

راد حداقل در هايي است كه از تضاد دوري مي جويند و روابط بين افويژگي سازمان

افراد احساس مي كنند براي كسب تأييد به توافق برسند و . سطح سرپرستان خوشايند است

. نسبت به يكديگر عالقه نشان دهند

: 2فرهنگ سنتي-4

هايي است كه به شيوه سنتي و بوروكراتيك تركيب يافته و اداره توصيف سازمان

.  قوانين و مقررات پيروي كننداز اعضاي سازمان انتظار مي رود كه از. شوندمي

: 3فرهنگ دستوري-5

. هايي است كه به شيوه سلسله مراتبي و غير مشاركتي اداره مي شوندمشخصه سازمان

هايي به پيروي صرف اعضاء از آنچه در چنين سازمان. تصميم گيري به شيوه تمركز مي شوند

. گردد توسط سرپرستان ابالغ مي منجر مي شود و دستورات صريح و روشنمي گويند،به آنها 

:4فرهنگ اجتنابي-4

؛ها به اعضاء پاداش تعلق نمي گيردهايي است كه در قبال موفقيتخصوصيات سازمان

اين سيستم پاداش منفي باعث مي شود . اما در قبال اشتباهات و خطاها تنبيه صورت مي گيرد

هر گونه عملي كه به سرزنش ناشي از د و از كننها را به ديگران واگذار كه اعضاء مسئوليت

.  اجتناب ورزند،خطا منجر شود

: 5فرهنگ تقابل-7

در آنها مورد تشويق هايي است كه مواجهه و مستولي شدن بر مسائلويژگي سازمان

وذ بر كاركنان ــات ديگران موجب كسب پست و نفيانتقاد و برخورد با نظر. قرارمي گيرد

.شودمي

1. agreemental culture 4. avoidance culture
2. traditional culture 5. conflict culture
3. orderd culture
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: فرهنگ قدرتي-8

هايي است كه ساختاري غير مشاركتي دارند كه بر اساس اقتدار ناشي از مشخصه سازمان

افراد سازمان بر اين باورند كه تصدي پست، كنترل . هاي افراد شكل گرفته استپست

. زيردستان و در عين حال پاسخگو بودن به سرپرستان به كسب پاداش منجر مي گردد

: 1فرهنگ رقابتي-9

هايي حاكم است كه برنده شدن در رقابت هاي داخلي سازمان ارزش خاصي ندر سازما

. دارد و اعضاي سازمان در صورت عملكرد بهتر نسبت به يكديگر پاداش دريافت مي دارند

اعضاء در چارچوب رابطه برد ـ باخت فعاليت مي كنند و معتقدند بايد نسبت به ، بنابراين

. بگيرند تا مورد توجه واقع شوندهمرديف هايشان حالت رقابتي به خود

:كمال/ فرهنگ شايستگي-10

اين نوع فرهنگ ويژگي سازمان هايي است كه كمال جويي، پايداري و سخت كوشي در آنها 

اعضاء احساس مي كنند كه بايد از رخ دادن اشتباه اجتناب ورزند و در پيگيري . ارزشمند است

. اي تحقق اهداف تعيين شده سازمان تالش نمايندكارها كوشا باشند و در تمام ساعات كار بر

: 2 فرهنگ كسب موفقيت-11

 افرادي در سازمان .هايي است كه كارها را به خوبي انجام مي دهندخصوصيات سازمان

ها اعضاي اين سازمان. ارزشمند هستند كه با همكاري جمعي در پي تحقق اهداف باشند

پي ريزي كرده و آنها را با جديت در انجام كارها و هايي را براي كسب اهداف واقعي طرح

. ضابطه هاي عالي پيگيري مي كنند

:  فرهنگ خوديابي-12

هايي است كه در آنها رشد فردي، خالقيت و كيفيت، بيش از كميت و نمايانگر سازمان

ها به كسب لذت از كارهايشان، بهبود واعضاي اين سازمان. انجام وظيفه داراي ارزش است

شريف زاده، كاظمي، (.ه فعاليت هاي جديد تشويق مي شوندبازسازي فردي و دست زدن ب

). 35-37ص 1377

1- competition culture 2-succeed culture
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انواع فرهنگ سازماني از ديدگاه كوئين 

 چهار نوع فرهنگ را در سازمان ها نام برده و براي هر كدام ويژگي هايي را بر 1كوئين

. نشان داده شده استو خصوصيت آنها ها  اين فرهنگ2-2شمرده كه در جدول 

2فرهنگ عقاليي-1

)توسعه اي (2فرهنگ ايدئولوژيك-2

3فرهنگ توافقي-3

4فرهنگ سلسله مراتب-4

چهار نوع فرهنگ سازماني و ويژگي هاي آن.2جدول 

هاانواع  فرهنگ

متغيرهاي سازماني

فرهنگ فرهنگ عقاليي

ايدئولوژيك

فرهنگ سلسله فرهنگ توافقي

مراتبي

هدافتحقق اهدف سازمان

سازماني مشخص

تحقق اهداف گروه

هاي و رسالت

سازمان

ها مان اجراي فربقاي گروه

و دستورات

حمايت هاي خارج بازدهي و راندمانمعيار عملكرد

از سازمان

كنترل و ثباتاتفاق و انسجام گروه

قوانين و مقرراتعضويت در گروههبر كاريزماررئيسمرجع اختيار

دانش فنيمنابع غير رسميهاارزششايستگيمنبع قدرت

سلسله مراتبيمشاركتيقضاوتيعقاليينحوه تصميم گيري

محافظه كارانهحمايتي و دوستانهپذيرفردي و مخاطره مدارهدايتي و هدف سبك رهبري

اساس قرار وبرقبولشيوه رهبري و

پيمان با سازمان

كنترلسرپرستي وتعهد به گروههاتعهد به ارزش

هاي رسميمالككيفيت روابطهاشدت تالشبازدهي ملموسمعيار ارزشيابي

صميميت  ورشدتوفيقانگيزش

همبستگي

امنيت

1- Quinn                        3- ideological culture                       
2- rational culture 4- consensual culture
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:انواع فرهنگ سازماني از ديدگاه چارلز هندي

نمادهايي براي معرفي چهار نوع سازمان و چارلز هندي از خدايان اساطير يونان به عنوان 

: اين چهار فرهنگ عبارتند از. مديريت فرهنگ هاي مرتبط با هر يك استفاده كرده است

).1384هندي، ترجمه كهزاد آذرهوش، (زئوس، آپولو، آتنا و ديونيسوس 

):باشگاهي (1فرهنگ زئوس-1

 كار وطبقه بندي مبتني بر  از روش تقسيم،سازماني كه از اين فرهنگ استفاده مي كند

اين فرهنگ نشان دهنده نوعي مديريت پدرساالنه و به . وظايف يا محصول استفاده مي كند

هاي فرهنگ باشگاهي را مي توان در سازمان. اعتماد متقابل بين مديريت و كاركنان استوار است

يري بسيار فرهنگ باشگاهي براي ايجاد سرعت در تصميم گ. كوچك كارآفرين مشاهده كرد

. عالي است

): ايفاي نقش (2فرهنگ آپولويي-2

. آپولو نام يك معبد يوناني است. اين نوع فرهنگ نماد فرهنگ مبتني بر ايفاي نقش است

ها در سازمان مبتني بر اين فرهنگ ستون. زيرا قدرت و زيبايي اين معبد در ستون هاي آن است

ن سازمان داشتن شغل ثابت، مستلزم پيوستن به  در فرهنگ اي.نمايانگر وظايف تخصصي هستند

سبك آپولو با فرض اين. يكي از اين ستون ها و تالش براي رسيدن به باالترين نقطه آن است

در اين فرهنگ ثبات و پيش بيني .  بسيار عالي استي سبك،كه فردا نيز مانند ديروز خواهد بود

. پذيري مد نظر قرار گرفته و تشويق مي شوند

): وظيفه گرايي(3رهنگ آتناييف-3

اين فرهنگ عمده ترين كار مديريت را كوشش مستمر براي حل موفقيت آميز مشكالت 

زيرا اين فرهنگ منابع را از قسمت هاي مختلف . نماد فرهنگ وظيفه گرا شبكه است. پنداردمي

ت كه فرهنگ مزبور بر اين باور اس. بيرون كشيده و روي يك مشكل خاص متمركز مي شود

فرد براي عضويت در گروه به توانايي، خالقيت، رويكردي نوين و فراست و دركي جديد نياز 

. دارد

1- Zeus culture 3- Athena culture
2- Apollo culture
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): 2اصالت (1فرهنگ ديونيسوس-4

 ولي در اين فرهنگ علت وجودي سازمان ،در سه فرهنگ باال فرد تابع سازمان است-5

اين فرهنگ را ترجيح متخصصان . هاي او شمرده مي شودكمك به فرد براي رسيدن به هدف

 زيرا در حال و هواي آن مي توانند هويت و آزادي عمل خود را حفظ كرده و از اين؛دهندمي

در تقسيم بندي ديگري فرهنگ سازماني به چهار . دور باشند،شمار آينده كه مملوك ديگران ب

: شودنوع تقسيم مي

 و هماهنگي سلسله  سازماني كه رسميت رويه هاي عملياتي:3فرهنگ بوروكراتيك-1

. كار مي گيرده مراتبي ب

ها و صفات سنتي، وفاداري، تعهد  سازماني كه داراي ويژگي:4فرهنگ قبيله اي-2

شخصي، جامعه پذيري گسترده و جامع، كار تيمي، خود مديريتي و نفوذ اجتماعي 

.است

نوع اين . كار بردن سطح باالي خطرپذيري، پويايي و خالقيته  ب:فرهنگ كارآفريني-3

فرهنگ نه تنها با سرعت به تغييرات محيطي واكنش نشان مي دهد، بلكه تغيير را ايجاد 

مي كند و انعطاف پذيري و آزادي در سازمان تشويق مي شود و به افراد نوآور پاداش 

.داده مي شود

كه مالي و ويژه آنه  نيل به اهداف قابل اندازه گيري و مورد تقاضا، ب:5فرهنگ بازار-4

مقيمي، (دادي است  بين فرد و سازمان قراربر بازار باشد و در فرهنگ بازار روابطمبتني 

). 166، ص 1377

1- Dionysus culture 4- clan culture 
2- existential 5- market culture
3- bureaucratic culturre
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 انواع فرهنگ سازماني.3جدول 

منعطف

گرايش

ثابت

بيروني

                                                                   كانونتوجه      دروني

تغيير فرهنگ سازماني

ترين و مشكل ترين مرحله در فرآيند مديريت فرهنگ تغيير فرهنگ سازماني شايد مهم

). 112، ص 1378زارعي متين، (سازماني باشد 

. سازماني تأثير گذار استعوامل زير بر نحوه تغيير و اثربخشي تغيير فرهنگ 

: در دسترس بودن الگوي فرهنگي جايگزين-1

. تا الگويي براي جايگزيني در دسترس نباشد، تغيير فرهنگ موجود مفهوم پيدا نمي كند

دنبال تهيه و تدوين الگوي مناسب بايد آگاهي و توانايي الزم در مورد الگو داده شود ه ب

).1988، 2ويلكينس(

:  ضاي سازمان به الگوي موجود ميزان تعهد اع-2

هر چه تعهد اخالقي افراد نسبت به الگوي موجود بيشتر باشد، در محافظت از آن بيشتر 

 اما ؛البته چنين تعهدي اثر برجسته اي بر رضايت شغلي خواهد داشت. پايبندي نشان مي دهند

د و شايد در نهايت اين تعهد شديد ممكن است باعث ايجاد ممانعت در برابر تغيير سازمان گرد

زيرا سازمان در آن شرايط نمي تواند مطابق تغييرات . منجر به كاهش اثربخشي سازمان شود

. محيطي به انجام اصالحات و تعديالت الزم بپردازد

فرهنگ قبيله ايفرهنگ كارآفريني

فرهنگ بوروكراتيكفرهنگ بازار
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:  ميزان سيال بودن الگوي مورد نظر-3

د خود را با يك الگوي مطلوب بايد توانايي تطابق با شرايط محيطي را داشته باشد و بتوان

 مي توان انتظار داشت كه ، هر چه الگو بيشتر سيال باشد.شرايط پويا و جديد تطبيق دهد

 فرهنگ ثابت ـ محور خواهد ،فرهنگ  تغيير ـ محور باشد و هر چه سيال بودن الگو پايين باشد

. بود

: ميزان ارتباط بين فرهنگ حاكم بر جامعه و فرهنگ سازمان-1

هاي حاكم مورد قبول افراد در ي دارد كه اگر بين اعتقادات و ارزشاين سازمان بيان م

جامعه، با اعتقادات و ارزش هاي الگوي مورد نظر در سازمان سازگاري وجود داشته باشد، 

 تغيير فرهنگ با ممانعت از طرف اعضاي سازمان ، در غير اين صورت.تر استپذيرش آسان

. رو مي شوده روب

كارآفريني

 نمي توان به مفهوم واقعي آن دست ،كلمهاين  كه از ،ست نو اواژه اي» كارآفريني«واژه 

 نشأت گرفته كه به Enterprendre از كلمه فرانسوي  Entrepreneurshipواژه. يافت

.  است1معناي متعهد شدن

ه  اغلب شنوند،بنابراين. در زبان فارسي معادل دقيقي براي انتقال مفهوم آن وجود ندارد

.ناآشنا را به اشتباه مي اندازد

عنوان كسي تعريف مي كند كه خطرات كسب و كار ه فرهنگ لغت وبستر كار آفرين را ب

. يا تجارت را قبول كرده و سازماندهي مي كند

متهور در اقدام به (در فرهنگ لغت دكتر عباس آريانپور كاشاني كارآفرين به معناي 

در نظر گرفته ) به دريا زدن، و پيشقدم در تاسيس شركتكارهاي مهم، جسور، بي باك، دل 

) 54، ص 1379به نقل از نخجواني، . (شده است

1- undertaken 
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طور ساده كارآفرين به شخص حقيقي يا حقوقي اي گفته مي شود كه توانايي تحمل ه ب

را دارد و مي تواند يك انديشه اوليه را به يك فعاليت اقتصادي تبديل ) اغلب مالي(مخاطره 

در هر پست و مقامي ... توانيم يك كارآفرين باشيم، چه كارمند، چه كشاورز و مه ما ميه. كند

كه باشيم در راه انجام فعاليت هاي خود مي توانيم كارآفرين بوده و انديشه هاي خود را براي 

. بهبود انجام كارها به واقعيت، تبديل كنيم

... شت، آبياري، نگهداري و هاي جديد كايك كشاورز مي تواند با راه اندازي روش

يك كارمند مي تواند براي انجام فعاليت هاي . كميت يا كيفيت محصوالت خود را باال ببرد

هاي جديدي را اختيار كند تا انجام كارها روزانه و البته در چهارچوب اختيارات خود روش

دس مي تواند با يك مهن. تر و با كيفيت باالتري صورت پذيردبراي خود و ارباب رجوع سريع

قبول هزينه هاي توليد آزمايشگاهي، نمونه اي از يك محصول را توليد كرده و در صورت مفيد 

يك مربي تيم فوتبال مي تواند با . را توليد انبوه نمايد و به جامعه خود خدمت كندبودن آن

. هاي بسيار دست پيدا كندهاي مديريتي و آرايش يك تيم به موفقيتاتخاذ روش

هايي كه آورده شد نوعي طور كه در موارد فوق مالحظه مي شود در تمام مثالمانه

اين مخاطره ممكن است باعث از بين رفتن محصول كشاورز شود يا باعث . مخاطره وجود دارد

و دست آخر شود تا كارمند توبيخ يا اخراج شود و يا سرمايه گذاري آن مهندس به هدر رود

.  است سمت يا اعتبار خود را از دست دهدكه آن مربي تيم ممكنآن

كارآفريني بدون « مشاهده مي كنيد كه به سادگي مي توان اين نتيجه را گرفت كه ،بنابراين

.  تعاريف مختلفي از كارآفريني و واژه كارآفرين ارائه شده است.»مخاطره امكان پذير نمي باشد

. كه در ذيل به نمونه هايي از آن اشاره مي شود

 كارآفريني را فرايند خلق ارزش همراه با منابعي منحصر به فرد جهت بهره 1يونسوناست�

).1991، 2پاولو(برداري از يك فرصت مي داند 

كند  معتقد است كارآفريني عاملي است كه تمامي ابزار توليد را تركيب مي3جان باتيست سي�

ر مي گيرد، ارزش دستمزدها، كاه و مسئوليت ارزشي توليدات، بازيافت كل سرمايه اي را كه ب

1- Stevenson 3- J. b. say
2- Pavlin
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احمد پوردارياني، (بهره و اجاره اي كه مي پردازد و نيز سود حاصله را بر عهده مي گيرد 

). 6، ص 1377

 كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است ، بر طبق نظر ايشان1 ژوزف شومپيتر�

از ديدگاه او نوآوري مالك . اد نوآوري يا ايجاد تركيب تازه از مو:و نقش وي عبارت است از

. كارآفريني است

 معتقد بود كه كارآفرين كسي است كه يك شركت يا واحد اقتصادي را 2 مك كلي لند�

). 9همان منبع، ص (سازماندهي مي كند و ظرفيت توليدي آن را افزايش مي دهد 

ديدي را با  معتقد است كه كارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك ج3 پيتر دراكر�

). 21، ص 1377احمد پوردارياني، (سرمايه خود شروع مي كند 

عنوان يك مبتكر مطرح مي كند كه وظيفه وي شكل دهي ه  كارآفرين را ب4 روبرت هيسريچ�

مجدد يا تغيير اساسي در الگوي توليد از طريق دستيابي به يك اختراع جديد، دستيابي به شيوه 

محصول جديد، توليد يك محصول قديمي به شيوه جديد، تكنولوژي ناشناخته توليد يك 

دستيابي به يك بازار جديد عرضه مواد اوليه يا يك بازار فروش جديد براي محصوالت يا راه 

).1992هيسريچ و پيترز، (اندازي يك صنعت جديد مي باشد 

ليت معتقدند كه كارآفرين فردي است كه اقدام به ايجاد يك فعا) 1997 (5 لگ و هايندل� 

صورت كار ابتكاري در ه اقتصادي جديد مي كند، چه به صورت يك سازمان جديد و چه ب

). 2000و همكاران، 6بلكمن(سازمان 

كارآفرينان از نوآوري : تر مي تواند به صورت زير تعريف شودكارآفرين در يك شكل جامع

آنها اين عمل . هره ببرندها براي كسب سود باستفاده مي كنند تا تغيير ايجاد كنند و از فرصت

جايي منابع اقتصادي از سطح پايين تر به سطح باالتري از بهره وري و بازده ه را از طريق جاب

.  در اين مسير ميزاني از خطر و عدم قطعيت را مي پذيرند.انجام مي دهند

1- Joseph Schumpeter 4-Robert Hisrich
2- McClelland 5- Legge & Hindle
3- Drucker 6- blackman and et al�
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جود با نگاه به تعاريف ذكر شده متوجه خواهيم شد كه تعريف جامع و مانعي از كارآفريني و

ندارد و هر صاحبنظري از ديد خود به تعريف آن پرداخته و برخورد آنان با مقوله كارآفريني 

همچون برخورد افراد نابينايي است كه با موجودي مواجه مي شوند و هر كدام متناسب با 

.)3، ص1377احمدپوردارياني، ( به توصيف آن مي پردازند ،كنندعضوي از حيوان كه لمس مي

دانان بيشتر نقش هاي كاركردي كارآفرين را مورد توجه قرار داده و جامعه شناسان و اقتصاد 

روانشناسان ابعاد فرهنگي و اجتماعي تاثيرات محيط بر فرد و ويژگي هاي شخصي كارآفرينان 

. را مورد بررسي قرارداده اند

 ما با نوعي از رفتار  تقريباً در تمامي تعاريف كارآفريني اين توافق وجود دارد كه،با اين همه

: مواجهيم كه شامل موارد زير مي باشد

پذيرش پيشگامي -1

. اقتصادي جهت بهره برداري از منابع/ هاي اجتماعيسازماندهي مجدد مكانيزم-2

. قبول خطر يا شكست-3

كارآفرينان به تغيير به عنوان يك پديده طبيعي مي نگرند و در جستجوي تغيير بوده و از آن به 

،هايي كه راندمان پايين دارندكارآفرينان منابع را از بخش. ك فرصت استفاده مي كنندعنوان ي

.  تبديل مي كنند،هايي كه راندمان بااليي دارندبه بخش

شومپيتر كارآفريني را به عنوان نيروي بر هم زننده اقتصاد به كار برده و آن را تخريب خالق 

ترين اين بخش ها  مختلفي فعاليت مي كنند كه مهمهاياصوالً كارآفرينان در بخش. مي نامد

: عبارتند از

امور بازرگاني-1

.  امور اجتماعي كه كارآفرين اجتماعي ناميده مي شود-2

 امور علمي -3

 امور هنري -4

 امور ورزشي-5

 خدمت سربازي -6

).1992هيسريچ و پيترز، ( امور اكتشافي و ماجراجويانه -7
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وان گفت كه كارآفرينان افرادي هستند كه ارزش منابع، كار، مواد و ديگر  مي ت،طور خالصهه ب

 كارآفرينان هميشه به ،از اين جهت. عوامل توليد را تغيير مي دهند تا ارزشمند ترازگذشته شوند

. دنبال نوآوري و كارهاي جديد هستند

نها از دانش مربوط آ. كننددر دنياي جديد، كارآفرينان كسب و كار جديدي را راه اندازي مي

ها و اختراعات استفاده مي كنند تا اهداف مهم و قابل توجهي تنظيم كنند و از طريق به نوآوري

كارآفريني يك شغل است كه .  بازده كاري خود را افزايش دهند،تكنولوژي جديد سعي مي كنند

 همانند همه مشاغل چرا كه كارآفريني مي تواند. عنوان شكلي از زندگي انتخاب شوده تواند بمي

. ديگر آموخته شود، مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد و برنامه ريزي و سازماندهي شود

1تعاريف كارآفريني سازماني

هاي  كارآفرين سازماني فردي است كه همچون يك كارآفرين در سازمان):1985(پينكات -1

د كه موفقيت آنها ايجاد واحدهاي بزرگ فعاليت مي كند، و به كارآفريناني اداري گفته مي شو

آنها محصوالت، خدمات و فرايندهاي جديدي را ارائه . مستقل جديد در يك شركت مي باشد

. مي كنند كه شركت را قادر به رشد و سودآوري مي سازد

.  هم باشد2ي است كه مجري و اهل عملي كارآفرين سازماني فردي رويا):1988(جك دان كن -2

هاي انگيزشي و حمايتي فعاليت  افرادي كه در محيط):1987(، چارلز گاتچيمايكل ورنر-3

. مي كنند و كليد اصلي بازار يابي و توسعه محصول در يك شركت مي باشند

ها و فناوري  كسي كه در زير چتر يك شركت محصوالت، فعاليت):1990(گينزبرگو گاث -4

.جديد را كشف مي كند و به بهره برداري مي رساند

هاي بزرگ، حيثيت شغلي خود را بر روي نتايج  افرادي كه در سازمان):1990(كانتر -5

. حاصل از نوآوري مي گذارند

 كارآفرين سازماني، فردي است كه در يك سازمان بزرگ ):1990(كورن وال و پرل مان -6

زماني آشكار از نقطه نظر شركت، مزاياي داشتن كارآفرينان سا. دكنهمچون كار آفرين عمل مي 

1- lntrapreneur 2- Doer
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گونه افراد به معرفي و توليد محصوالت، خدمات و فرايندهاي جديد مي است، چرا كه اين

. پردازند و بدين ترتيب موجب رشد و سود دهي آن مي شوند

 كارآفرين سازماني فرد رويا بيني است كه محاسبه مي كند ):1989(كوراتكو و هاجتس -7

.ور تبديل نمايدچگونه يك فكر را به يك واقعيت سودآ

هاي بسياري بين كارآفريني و كارآفريني سازماني وجود دارد و تفاوت آنها در شباهت

موضوع اصلي آن ايجاد يا . اين است كه كار آفريني سازماني در داخل سازمان صورت مي گيرد

توسعه روح كار آفرينانه در داخل محدوده شركت مي باشد كه به موجب آن، نوآوري ارتقاء 

).47-48، ص1385حسن مرادي، (ي يابد م

روش پژوهش 

روش توصيفي از نوع همبستگي و همچنين       با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسي از          

.از روش اسنادي و كتابخانه اي بهره گرفته شده است

سواالت پژوهش

سازماني رابطه وجود دارد؟ آيا بين فرهنگ سازماني و كارآفريني-1

ابعاد فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني رابطه وجود دارد؟ آيا بين -2

گيريتعيين حجم نمونه و روش نمونه،جامعه آماري

1388در سال است كه جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه كاركنان دانشگاه لرستان 

كه از كارگزيني تعداد كاركنان در دانشگاه لرستان با توجه به استعالمي .مشغول به كار بوده اند

 با توجه به حجم جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان . نفر بودند300،دانشگاه شد

در ضمن، با استفاده از . نفر از كاركنان به عنوان نمونه آماري پژوهش تعيين شدند175تعداد 

.روش نمونه گيري تصادفي ساده، حجم نمونه در جامعه آماري انتخاب گرديد

 پژوهشابزار

: در اين پژوهش جمع آوري اطالعات به شرح زير صورت گرفته است
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هاي داخلي و نامهها، نشريات، فصلنامهپايان استفاده از كتب،     : روش كتابخانه اي و اسنادي     -

.مقاله هاي خارجي

كه در زمينه پژوهش پرسشنامه استاندارد طراحي نشده،  با توجه به اين: روش ميداني-

پرسشنامه . ده استكرساخته  براي كسب اطالعات اقدام به طراحي پرسشنامه محققپژوهشگر

) 1-5( فاصله اي  ارزشي5 براساس نمره هاي مذكور با راهنمايي استاد راهنمادر مقياس ليكرت

.  استشدهتهيه و تنظيم 

:اين پرسشنامه شامل دو قسمت است

هاي جمعيت شناختي منظور كسب اطالعات در باره ويژگيه سواالتي ب-1

حمايـت مـديريت، يـك     مولفه هـاي آن نظيـر       (سواالتي به منظور بررسي فرهنگ سازماني       -2

 و كارآفريني سازماني، پژوهـشگر بـا بهـره          )پارچگي و انسجام، هويت سازماني، سيستم پاداش      

گيري از روش نمره گذاري تالش كرده است اين بعد را در ميان جامعـه مـورد مطالعـه درجـه                 

، »زيـاد  «،»خيلـي زيـاد   «: بـا پـنج طيـف مقيـاس ليكـرت          گويه ها    ،بدين صورت كه  . دكندي  بن

.  مورد بررسي قرار گرفت»خيلي كم« و »كم«، »تاحدودي«

»خيلـي زيـاد  «ها اين مسئله به پاسخگويان گفته شدكه طيف هـاي        ه  براي اندازه گيري كمي داد    

 اختـصاص داده    1 نمـره    »خيلي كم « و   2ره   نم »كم«،  3 نمره   »تاحدودي«،  4نمره  » زياد«،  5نمره  

فرهنـگ سـازماني و     سپس با محاسبه آماري مجموعه گويه ها، شاخصي تحت عنوان           . مي شود 

پـارچگي و   يـك ( سوال است كـه      26فرهنگ سازماني شامل    .دست آمد ه  كارآفريني سازماني ب  

و )  سـوال 7ي  سوال، هويت سازمان7 سوال، حمايت مديريت 5 سوال، سيستم پاداش   7انسجام  

.باشد سوال مي13كارآفريني سازماني شامل

جهت تعيين روايي پرسشنامه پژوهش حاضر، پـس از اسـتخراج مؤلفـه هـاي اساسـي فرهنـگ        

و ) پارچگي و انـسجام، حمايـت مـديريت، هويـت سـازماني و سيـستم پـاداش                يك(سازماني  

ني چند نفـر از صـاحبنظران و        ها تهيه شد كه پس از بازبي      كارآفريني سازماني چك ليستي از آن     

جهـت  . شـد نامه اوليه تدوين    مشاور، بر اساس آن پرسش    استاد راهنما و  نظرخواهي   و بررسي

 كه پس   شدنامه به چند نفر از متخصصان در اين زمينه ارائه           تعيين اعتبار محتوائي، ابتدا پرسش    
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سوال مربوط بـه فرهنـگ   26 سوال كه    39نامه تدوين و تنظيم و با        پرسش از انجام اصالحاتي،  

.  نهائي گرديد،سوال مربوط به كارآفريني بود13سازماني و 

نامـه بـا روش    ي پرسـش  يد، بعـد پايـا    ش نفر از كاركنان توزيع      30نامه بين   سپس پرسش 

 و بـراي    81/0 معـادل    فرهنـگ سـازماني    ضـريب آن بـراي       آلفاي كرونبـاخ محاسـبه گرديـد و       

اين ميـزان نـشان دهنـده همـساني درونـي بـاال بـين        .  است بوده79/0كارآفريني سازماني برابر   

.مي باشدنامهسواالت پرسش

هاروش تجزيه و تحليل داده

در .  از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد،آوري شدههاي جمعجهت تجزيه و تحليل داده

ي از بخش آمار توصيفي از مشخص كننده هاي مركزي و پراكندگي و در بخش آمار استنباط

البته شايان ذكر است، به منظور تجزيه و .هاي ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده استآزمون

.  بهره گرفته شد15SPSSدست آمده از بسته نرم افزاري ه تحليل داده هاي آماري اطالعات ب

ي پژوهشمتغيرهاعملياتي تعاريف 

تجزيه وفرهنگي كه پس اززاين پژوهش فرهنگ سازماني عبارت است ا در:فرهنگ سازماني

راو فرهنگ سازماني مورد سنجش قرهاتحليل سوال ها ميزان پايبندي كاركنان به ارزش

. احساس كردن محسوب مي شوندتفكركردن وشيوه اي براي رفتار كردن،به عنوانوگيردمي

 از گفت فرهنگ سازماني نمره اي است كه آزمودنيمي توان ،دقيق تربه طور مشخص و

فرهنگ سازماني در اين پژوهش . نامه محقق ساخته فرهنگ سازماني به دست مي آوردپرسش

7 سوالي سنجيده مي شود كه داراي ابعاد احساس هويت سازماني با 26نامه توسط پرسش

7 سوال، حمايت مديريت با 7پارچگي و انسجام با  سوال، يك5سوال، سيستم پاداش با 

.باشدميسوال،

سوالي كارآفريني به 13نامه محقق ساخته  نمره اي است كه آزمودني از پرسش:رينيكارآف

.دست مي آورد
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آن در88-89سال تحصيلي تمامي كاركنان دانشگاه لرستان كه درمنظور:دانشگاه لرستان

. هستنددانشگاه مشغول به كار

يافته ها

ني در دانشگاه رابطه وجود دارد؟ آيا  بين فرهنگ سازماني و كارآفريني سازما:سوال اول

تنظيم و 4نتايج در جدول. شدبراي بررسي اين سوال از ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

.تدوين شده است

ضرايب همبستگي بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني.4جدول 

ضريب همبستگيمتغيرها

r
سطع معني داري

Sig
782/0000/0**فرهنگ سازماني و كارآفريني

نتايج ضريب هبستگي پيرسون بين فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني نشان مي دهد، 

كه نتايج نشان داده است، ضريب طوريه ب. بين اين دو عامل رابطه معني دار وجود دارد

بوده sig=000/0 با =782/0rهمبستگي بين فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني معادل 

مشاهده شده % 1 بين اين دو عامل رابطه مثبت و قوي در سطح معني داري ،روازاين. است

.است

 آيا بين ابعاد فرهنگ سازماني و كارآفريني رابطه وجود دارد؟:سوال دوم

 تنظيم و 5نتايج در جدول . دشبراي بررسي اين سوال از ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

.تدوين شده است

ي بين مولفه هاي فرهنگ سازماني با كارآفريني سازمانيضرايب همبستگ.5جدول 

Sigسطع معني داريrضريب همبستگيمولفه ها

726/0000/0**حمايت مديريت

716/0000/0**پارچگي و انسجام سازمانييك

733/0000/0**سيستم پاداش

042/0577/0احساس هويت سازماني

. است01/0منظور سطح معني داري ** 
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نتايج ضريب هبستگي پيرسون بين ابعاد فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني نشان 

ه ب. دهد، بين سه مولفه از ابعاد فرهنگ سازماني با كارآفريني رابطه معني دار وجود داردمي

كه نتايج نشان داده است، ضريب همبستگي بين مولفه حمايت مديريت و كارآفريني طوري

 بين اين دو عامل رابطه مثبت ،از اين رو. بوده استsig=000/0با r=726/0سازماني معادل 

. مشاهده شده است% 1و قوي در سطح معني داري 

پارچگي و انسجام سازماني و كارآفريني سازماني نتايج نشان مورد رابطه مولفه يكدر

فريني پارچگي و انسجام سازماني و كارآچون ضريب همبستگي بين مولفه يك،داده است

 بين اين دو عامل رابطه مثبت و ، از اين رو،بوده استsig=000/0با r=716/0سازماني برابر 

. مشاهده شده است% 1قوي در سطح معني داري 

، مورد رابطه مولفه سيستم پاداش مناسب و كارآفريني سازماني نتايج نشان داده استدر

با r=733/0با كارآفريني سازماني برابر چون ضريب همبستگي بين اين مولفه فرهنگ سازماني 

000/0=sigبين اين دو عامل رابطه مثبت و قوي در سطح معني داري ، از اين رو،بوده است 

.   مشاهده شده است% 1

 چون ،مورد رابطه مولفه احساس هويت سازماني و كارآفريني سازماني نتايج نشان داده استدر

 با r=042/0ي سازماني برابر ــيت سازماني و كارآفرينضريب همبستگي بين مولفه احساس هو

577/0=sigبين اين دو عامل رابطه معني داري از لحاظ آماري مشاهده نشده ، از اين رو،بوده است 

.است

نتيجه گيري

ها مي توانند با تعداد اندكي افراد خالق و كارآفرين و با اجراي طرح امروزه سازمان

سرعت نوآوري به قدري افزايش يافته .  منعطف، نوآورو فرصت گرا فائق آيندكارآفرينانه بر رقباي

ها به عنوان مزيت رقابتي در كه تغييرات و ابتكارات به امري عادي تبديل شده است و آنچه سازمان

و از اهميت آن ه د شدلي به سرعت توسط ديگران تق،مقابل ساير رقبا براي خود در نظر مي گيرند

و گيردقرارها هرچه بيشتر در معرض خطر باعث شده تا حيات سازمان،اين موارد.كاسته مي شود

از.ها مطرح شودها و سازمانيافتن راه چاره به عنوان دغدغه فكري هميشگي براي مديران شركت



89898989 تابستان  تابستان  تابستان  تابستان – شماره چهارم  شماره چهارم  شماره چهارم  شماره چهارم ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي پژوهشي پژوهشي پژوهشي---- علمي علمي علمي علميفصلنامةفصلنامةفصلنامةفصلنامة 134

مركز  دانشگاه به عنوان غني ترين.ها مجبورند به سمت كارآفريني حركت كنندجمله دانشگاه

 همواره نقشي كليدي و حياتي در تحوالت اقتصادي، ،توليد دانش و فناوري درعلمي پژوهشي

.اجتماعي و فرهنگي محيط پيرامون خود داشته اند

ازديدگاه كاركنان كارآفرينيفرهنگ سازماني ورابطه به بررسي پژوهشاين از اين رو، 

 هاي شاخص فرهنگ  مولفه،كارآفريني ضمن بررسي عالوه،ه ب و پرداختهدانشگاه لرستان

پارچگي و انسجام، سيستم پاداش، احساس نظير حمايت مديريت، يك (كاركنانسازماني 

بررسي تاثير اين مولفه ها با داده و در نهايت به  مورد سنجش قرار را نيز) هويت سازماني

.كارآفريني كاركنان پرداخته است

حمايت مديريت، يك( سازماني  آن است بين سه مولفه از فرهنگاولين يافته پژوهش حاضر

.با كارآفريني رابطه معني دار وجود دارد) پارچگي و انسجام سازماني و سيستم پاداش

آن است بين ابعاد شاخص فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني دومين يافته پژوهش حاضر 

ته هاي نتايج يافته هاي اين پژوهش با ياف. در دانشگاه هبستگي مثبت و قوي وجود دارد

، حسين زاده )1378(، صمدآقايي )1383(، احمدپوردارياني )1382(پژوهش جهانگيري 

.، همخواني دارد)2005(، كروكت )1387(

پيشنهادهاي پژوهش 

ي سازماني رابطه ــ نشان داد بين سيستم هاي مناسب پاداش و كارآفرين نتايج به دست آمده-1

ي و قابليت افراد ــاساس شايستگاداش مناسب كه برم پـذا وجود سيستـ ل؛معنادار وجود دارد

.رسدمي ضروري به نظر،ه شودـــرد افراد توجـم شده باشد و در آن به عملكـــتنظي

، لذا؛پارچگي منجر به كارآفريني سازماني مي گرددنتايج به دست آمده نشان داد انسجام و يك-2

ح وجود داشته باشد و مديران از تصميم شايسته است هماهنگي بين كاركنان در تمامي سطو

 الزم است تصميم گيري ها جمعي بوده و مديريت .گيري هاي انفرادي و عجوالنه بپرهيزند

ها  به اعضاء اهميت زيادي داده مي شود و با مشاركت آن،در اين فرهنگ. مشاركتي حاكم باشد

 تعهد بيشتري نسبت به ،آورد، در نتيجهنوعي احساس مسؤليت و مالكيت در آنها به وجود

 ساختارهاي سازماني دانشگاه بايد به گونه اي تغيير يابد ، در اين راستا.سازمان احساس مي كنند
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نمايد و افراد كه حدفاصل بين دانشكده ها و واحدهاي مختلف در يك دانشگاه را كمرنگ تر

ين تغييرات فرهنگي  اعمال ا،اگرچه. كنندرا به عضويت در تيم ها و گروهاي هم عمل تشويق 

 ليكن هرگونه تالش ،كاري بسيار دشوار و زمان براست و نمي تواند باجبر و فشار ايجاد گردد

مي توانند ن دانشگاهوالئمس. دن آن مي تواند نويدبخش كارآفريني سازماني گرددكربراي پياده 

سجام و يكواحدهاي مرتبط با سازمان انها وه نشست هاي بين گروبا برگزاري جلسات و

.پارچگي سازماني را افزايش دهند

باتوجه به نتايج به دست آمده  بين حمايت و كارآفريني سازمان رابطه معناداري وجود -3

ن امر الزم است حمايت و پشتيباني از افراد و توجه به مسائل آنان را الئو لذا مس؛دارد

.سرلوحه كارخود قرار دهند

اي تأثيرگذار بر كارآفريني ــموزشي در جهت تقويت متغيرههاي آه  دوربراي برگــزاري-4

.كرددام ـاقبايد ) م پاداش، هويت سازمانيـپارچگي و انسجام، سيستحمايت، يك(

پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي 

. هاها و دانشگاه طراحي الگو، كارآفريني در دانشكده-1

.اي كشور ه بررسي موانع كارآفريني سازماني در دانشگاه-2

. ها هيأت علمي، دانشجويان وكاركنان دانشگاهيهاي ترويج روحيه كارآفريني در اعضا بررسي روش-3

. ها طراحي مدلي براي سنجش ميزان كارآفريني در دانشگاه-4

. ها بررسي رابطة متغيرهاي گوناگون بر كارآفريني در دانشگاه-5

، راهكارهاي ترويج فرهنگ كارآفريني در سازمان هاهاي كارآفريني سازماني و موانع و محدوديت-6

.ندگيربررسي قرار دانشگاه موردخصباال

 ارائه راهكارهاي علمي و عملي به مديران دانشگاه لرستان به منظور استفاده از كارآفرينان برتر در -7

.دانشگاه

منابع

.انتشارات پرديس: تهران» لگوها ا- نظريات-كارآفريني؛ تعريف). 1383. (احمدپوردارياني، محمود-



89898989 تابستان  تابستان  تابستان  تابستان – شماره چهارم  شماره چهارم  شماره چهارم  شماره چهارم ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي پژوهشي پژوهشي پژوهشي---- علمي علمي علمي علميفصلنامةفصلنامةفصلنامةفصلنامة 136

طراحي و تبيين الگوي پرورش مديران كارآفرين در صنعت، ). 1377. (احمدپوردارياني، محمود-

. دانشگاه تربيت مدرس. دكتريرساله

آموزش انتشارات مؤسسه تحقيقات و: ، كرجمديريت كارآفريني). 1385. (حسن مرادي، نرگس-

.مديريت

دوم، ترجمه علي ، جلدتئوري و طراحي سازمان). 1379-1374-1381. (ال. دفت، ريچارد-

.هاي فرهنگي، تهرانيان و محمد اعرابي، چاپ دوم، دفتر پژوهشيپارسا

.ارات قومسـ، انتشانــمديريت فرهنگ سازم). 1377. (فتاح؛ كاظمي، مهديشريف زاده،-

.ت مركز آموزش مديريت دولتياراـ، انتشهاي كارآفرينسازمان). 1378. (صمدآقايي، جليل-

بررسي مفاهيم فرهنگ و فضاي سازماني، فصلنامه مطالعات مديريت، ). 1373. (كاظمي، مهدي-

.4شماره 

.، نشرترمهت، رويكردي پژوهشيــسازمان و مديري). 1377. (ي، سيدمحمدــمقيم-

.5و4اره ـرين، شمنشريه كارآف. »هاكارآفرين ها انگيزه آفرين«). 1379. (نخجواني، صمد-

انتشارات فرا: ، ترجمه كهزاد آذرهوش، تهرانخدايان مديريت). 1384-1376. (هندي، چارلز-

- Blackman, A. & Hurd, T. & Timo, N. (200). ”Entrepreneurs: more 
honest than we think?” A preliminary lnvestigation in to the 
characterics and values of owner manager,Griffith university

- Hisrich Robert & peters Michael, (1992-2002). ”Entrepreurship: 
starting, Developing and Managing a New Entrepreneurship: 
staring, Developing and Managing a New enterprise”, richad. 
IrWIN, Inc, 2nd ed

- Wilkins. A. L, Dyer J. R, (1998). Toward Culturally Sensitive 
Theories of culture change, Academy of M.R.Vol 13


