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  مقدمه
 و كارآفريني فرايند ،ميالدي سوم ةهزار آغاز در بشري حيات بر حاكم هاي جريان ترينعمده از

 كه جوامعي و هاسازمان افراد، .رود مي شمار به تحول و تغيير ساز زمينه و اساس كه است خالقيت
 شوند مي اضمحالل و سكون توقف، دچار ،كنند همگام پرشتاب تحوالت اين با را خود نتوانند

 نيروي كارآفريني نظران، صاحب از بسياري باور به ).1392 ،شايان جهرمي و ترابي و طاهري(
 ةشالود و بنا سنگ كارآفرينان ،حاضر عصر در و است اجتماعي و اقتصادي تغييرات ةمحرك
 ،سازماني كارآفريني ).1380 سبزوار، حداد و علوي( روند مي شمار به كشور هر اقتصادي سيستم

 براي منابع اختصاص و سازماني هايحمايت به كه است اي كارآفرينانه هايتالش ةدربرگيرند
 .دارد احتياج توليدي و ينديافر سازماني، نوآوري قالب در نوآورانه هايفعاليت كردن اجرايي
 گرفته انجام ،اثرگذارند سازماني كارآفريني بر كه سازماني ابعاد دربارة زيادي تحقيقات تاكنون
 انگيزشي و كنترلي هايسيستم قبيل از ،سازمان دروني عوامل به تحقيقات، اين در كه است

 هاي حمايت و )1993 ،اسليون و نامان و 1990 ،اسليون و كووين( سازماني ساختار ،هاشركت
 سازماني فرهنگ هاي لفهؤم و ابعاد ،رسد مي نظر به .)1993زهرا، ( است شده خاصي توجه مديريتي

 تأثيرات دانشگاهيان، ويژه به ،آن موفقيت به كمك و سازماني كارآفريني ارتقاي در تواند مي
   .باشد داشته معناداري
 تركيب و عالي آموزش در جديد هاي ديدگاه و هاپاردايم نوين، هايفناوري پيدايش امروزه
 يافتن به را گذارانسياست و ريزانبرنامه پيش از بيش كشور، اقتصادي وضعيت و جمعيتي
 ها،مدل داشتن ضرورت راستا، اين در و است كرده نيازمند اقتصادي ةصحن در پيشرو هاي زمينه
 نيروي از بهينه ةاستفاد و تربيت آموزش، منظوربه ،هادانشگاه در مناسب راهكارهاي و الگوها
 به توجه با ).1389 ،عليمرداني، قهرماني و ابوالقاسمي( شودمي احساس بيشتر ،كارآفرين و فعال

 عنوانبه توانندمي دارند، دانش ةكنندتوزيع و توليد نهاد عنوانبه هادانشگاه كه هاييظرفيت
 به توجه با .كنند ايفا اساسي نقش ،فناوري ةتوسع و صنعتي نوآوري در ،كارآفرين هايدانشگاه
 به ،آن ةتوسع و بهبود در سازماني فرهنگ ةعمد نقش و ها دانشگاه در سازماني كارآفريني اهميت

 منزلة به تهران دانشگاه مانند بزرگ هايسازمان در كارآفريني سازي پياده براي كه رسد مي نظر
 فرهنگ جمله از ،دانشگاه در مختلف سازماني عوامل دارد ضرورت كشور، عالي آموزش نماد

 بيشتر، شناخت با بتوان تا شود بررسي دقت به سازماني، كارآفريني با آنها ارتباط ةنحو و سازماني
 سوي زا ).1388 ،، مقيمي و يزدانيكردنائيج( كرد ايجاد را الزم هماهنگي و انسجام آنها بين
 موضوع هنوز متأسفانه ،ملي فرهنگ در كارآفريني فرهنگ بودن دار ريشه عليرغم ،ديگر

 به .است نيافته مناسبي انعكاس دولت اجرايي و سياسي هايمشي خط در ،آن اهميت و كارآفريني
 آن فرايند در مؤثر عوامل شناخت و اهميت درك و كارآفريني موضوع ةجانب همه بررسي سبب اين
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 عاجل ضرورتي بلكه است، مهم تنها نه ،سازماني فرهنگ با كارآفريني ةرابط شناخت ،نيز و
 كارآفريني و سازماني فرهنگ بين ةرابط بررسي به حاضر تحقيق در رو، اين از .شودمي محسوب
 فرهنگ ابعاد اساس بر را رابطه اين كه پژوهشي تاكنون كه آنجا از .شود يم پرداخته سازماني
 كند، بررسي را رابطه اين كه پژوهشي انجام است، نشده اجرا ،باشد كرده بررسي هافستد سازماني
 و سازماني كارآفريني ةزمين در تحقيق ةپيشين ،نوشتار اين ادامة در .رسد يم نظر به ضروري
 از تحقيق، يها هيفرض بيان و شناسي روش بر تكيه با سپس ؛شود يم مرور سازماني فرهنگ
 ارائه پژوهش چارچوب ،نظر مد آماري ةجامع از آمده دست هب يها داده تحليل و تجزيه طريق
  .شود مي تحليل ها يافته و شده

  پژوهش نظري پيشينة
  1سازماني كارآفريني

 اهميت بسيار كارآفريني سمت به حركت و وجود امروز، تغييرات از پر دنياي در موفقيت براي
ساز  زمينه ،كارآفرين يها انسان زيرا ؛دانند مي توسعه ابزارهاي از يكي را كارآفريني امروزه. دارد

 اعتمادي بي حس ايجاد و جديد رقباي سريع افزايش به توجه با همچنين،. ها هستند موفقيت
ة وظيف ،ارتباط اين در. شود مي احساس سازمان در كارآفريني ضرورت سنتي، يها شيوه به نسبت
 پرورش راستاي در سازمان هر .است كارآفرين و خالق افراد پرورش و كشف ،پويا يها سازمان
 ).2013، هلنا و گنچالوز؛ آگوستو( داردنياز  كارآفرين افراد و مناسب ساختار به ،نوآور و خالق افراد

 براي كه است سازمان درون در يانقالب و پذيرد مي صورت سازمان درون در سازماني كارآفريني
   .)2014 ،موسيوليس و زاريديس( كند مي تالش سيستم درون از نوسازي و تغيير

 محصوالت معرفي و ايجاد به شركت تعهد مفهوم به را سازماني كارآفريني اسلوين، و كوين
 بيان نيز گينزبرگ و گاث .برند يم كار به ،نوين سازماني يها نظام و جديد يندهايافر جديد،
 و شركت درون در جديد وكار كسب ايجاد :است نتيجه دو ةدربرگيرند سازماني كارآفريني كه اند كرده
 رسمي يها تيفعال شركتي، كارآفريني ؛ديگو يم زهرا .استراتژيك نوسازي طريق از ها سازمان تغيير

 و توليدات طريق از شده، سيسأت قبل از سازمان درون در جديد شركت ايجاد هدف با غيررسمي و
 سازماني، كارآفريني ).1996، بيهورنز و كوراتكو( ستبازارها ةتوسع و ها ينوآور جديد، يندهايافر

 سازماني، كارآفريني .است وكار كسب انجام عرف از خارج رفتاري يها نسبت يا رفتارها ظهور
 توانايي كهشود  مي ييها فعاليت و ها گرايش شامل و دهد مي ارتقا سازمان در را كارآفرينانه رفتار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Corporate entrepreneurship 
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 كند مي تسهيل را نوآوري و ها فرصت شكار و دهد افزايش مي هاخطر با مواجهه در را سازمان
  ).2014 كيور، اندرسون و جك، مك(

 استراتژيك تعهد به و كرده وارد خود فرهنگ در را كارآفريني ةروحي ،كارآفرين يها سازمان
 اصلي هنجارهاي به توجه با ها،سازمان نوع اين در اغلب ).1994 ،كانتر( دارند اعتقاد بلندمدت
 ايروين و 1985 ،كوين( جديد و آميزمخاطره وكارهاي كسب و سازماني كارآفريني قبيل از سازمان

 براي ابزاري سازماني كارآفريني .شودمي كسب ةكنند حركت اولين مزاياي ،)1985 ،رول و
 .است شركت موفقيت و كاركنان نوآوري هايتوانايي افزايشمنظور  به هاشركت و ها سازمان
 ضروري مناسب و پيچيده عملي و تئوري هايتالش مجموعه سازماني، كارآفريني ايجاد براي
 كارآفريني هاياستراتژي ايجادبراي  غيرمستقيم و مستقيم منابع به ها سازمان عملي، نظر از .است

 بتوانند تا هستند آن ابعاد و اجزا ارزيابي نيازمند پيوسته محققان تئوري، نظر از .دارند نياز ثرؤم
  .كنند طراحي و تبيين بيني،پيش را محيطي عوامل
   :از ندا عبارت كه است شده شناسايي سازماني كارآفريني براي اصلي بعد سهحاضر،  تحقيق در
  ؛شود مي جديد هايتكنولوژي و خدمات محصوالت، ايجاد شامل كه 1ينوآور •

 ايجاد و جديد هايوكار كسب در شدن وارد و شدن ريگيپ معناي به كه 2يريپذ مخاطره •
 است؛ جديد يبازارها با ارتباط

 ابتكار، شامل و كند مي اشاره رقابت افزايش در عالي مديريت تمايل به كه 3بودن پيشگام •
 .شود مي شجاعت و رقابتي هجوم و پذيري ريسك

  سازماني فرهنگ
 استفاده .است بوده تحقيق ي برايمتداول موضوع سازماني فرهنگ موضوع ،ميالدي 1980 ةده از
رواج  براي مناسبي روش سازمان، يك در افراد مشترك ذهني افزار نرم براي »فرهنگ« عنوان از

 جديدترين از سازماني فرهنگ مكتب .)2004 بينگ،( است شناختي جامعه ديدگاه اين دوبارة
 از ها تصميم و هارفتار از بسياري شود كه مي فرض مكتب اين در .است سازمان ةنظري مكاتب
 تعيين قبل از و رديگ يم انجام وجود دارد، سازمان اصلي هاي هفرضي ي كه دريهاالگو طريق
 ،آنها زيرا ؛گذارند يم ريتأث سازمان رفتارهاي بر و داشته وجود مداوم طور به ها هفرضي اين .اند شده
 .ندنك يم هدايت، است دهش اتخاذ آنها شبيه نيز قبالً كه هايي گيري تصميم جهت در مكرراً را افراد
 ريتأث اما ،رديگ يم قرار آنها ناخودآگاه ضمير در رفته رفته ،يهاي تصميم و رفتارها چنين پياپي وقوع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Innovation 
2. Risk taking 
3. Proactive 
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 .يابد مي ادامه ،كند مي تغيير سازمان محيط كه زماني حتي سازماني هاي تصميم و رفتارها بر آن
 كه گرفت نظر در ييها فرض پيش و ها ارزش ،هااعتقاد از اي مجموعه توان مي را سازماني هنگفر
 افراد و گذارند تأثير مي سازمان اعضاي رفتار بر ها ارزش اين .اند مشترك سازمان اعضاي بين

 استفاده خود رفتارهاي و ها تصميم براي ييها دستورالعمل عنوان به ها ارزش اين از سازمان
 يا الگو را سازمان فرهنگ )1972( كلي و كلوكوهن ).2009 ،ارمناكيس و گرگوري( كنند مي

تعريف  ،كند مي متمايز ها سازمان ساير از وكرده  فرد منحصربه را سازمان كه اي زندگي روش
 فردي يادگيري بر ،شود اثرگذار سازماني رفتار بر بتواند سازماني فرهنگ كه صورتي در .اند كرده

   .)2015 ،نگانگ و سوك پراسرتچارون سومپراچ،( گذارد تأثير مي نيز سازمان كاركنان
 از بخشي آن است و )2001، هافستد( جمعي ذهني ريزي برنامه ،فرهنگ ،هافستد زعم به
 اعضاي با نه ،داريم اشتراك آن در خود گروه و منطقه ملت، اعضاي با ما كه ماست سازي شرطي
 فرهنگ، بيني پيش قابليت كه رديگ يم نظر در را فرض اين هافستد .ديگر ملت يا منطقه گروه،
   .هستند مرتبط هم با همه ،رفتار و ها ارزش ذهن،

 بيشتر بين كه شود يم گفته هايي رويه و باورها ها، ارزش به شركتي يا سازماني فرهنگ
 يا شغلي يها گروه از است ممكن ها هيرو و باورها ها، ارزش اين .است مشترك سازمان اعضاي
 از خارج براي است ممكن ،آن متعاقب و نشئت گرفته باشند مشترك سازماني تجارب يا يا منطقه
 يها وهيش بر زيادي راتيتأث فرهنگ كه است داده نشان اخير مطالعات .دنباش يكاربرد سازمان
 افراد رفتار بر فرهنگ ريتأث رسد يم نظر به .دارد كاري يها ستميس در ها گروه يا افراد مشاركت

  ).1983، آدلر( باشد سيستم خود بر فرهنگ ريتأث از بيشتر ،كاري يها ستميس درون

  پژوهش تجربي پيشينة
 سازماني فرهنگ بين ةرابط بررسي هدف با را پژوهشي )1389(، ندري و شيرمحمدي پور شهركي

 از داده آوري جمع و ساده گيري نمونه روش با آنها .دادند انجام لرستان دانشگاه كاركنان ميان
 كارآفريني با سازماني فرهنگ هايلفهؤم بين كه دنديرس نتيجه اين به دانشگاه،كارمند  175

 و كامياب .است قوي و مثبت همبستگي نوع از رابطه اين و دارد وجود يمعنادار ةرابط سازماني
 سازماني كارآفريني بر سازماني فرهنگ ابعاد ثيرأت« عنواناي با  همطالع در )1389( فروزشهرستاني

 فرهنگ مختلف ابعاد بين شده، مطالعه كاركنان نظر از دادند نشان »دولتي هاي سازمان در
 ترتيب به ،پذيري ريسك و كاري يها شبكه و سازيتيم سازمان، اعضاي به توجه سازماني،
 اولويت ترتيب به گذارتأثير هايشاخص ساير .گذارند مي سازماني كارآفريني بر را تأثير بيشترين

 يديگرپژوهش  در .است ثبات /پايداري و ياتئجز به توجه نتايج، و پيامدها به توجه طلبي، جاه



   ...فستد ها مدل اساس بر سازماني فرهنگ بين رابطة تبيين و بررسي  ــــــــــــــــــــ   400

 فرهنگ بين كه شد مشخص ،گرفت صورت بيرجند شهر متوسط و كوچك يها شركت در كه
 دارد وجود معناداري و مثبت ةرابط ،ها شركت ةكارآفرينان گرايش با آن ابعاد و كارآفرينانه سازماني

 زارعي( است بيشتر ابعاد ساير به نسبت طلبي تعالي و گرايي تحول مفهوم مورد در معناداري اين و
 )1389( و همكاران عليمرداني كهپژوهشي  در همچنين ).1392 ،، مقيمي، جندقي و ايمانيمتين
 انجام سازماني كارآفريني با آن ةرابط و سازماني فرهنگ موضوع با بهشتي شهيد دانشگاه در

 معناداري و مثبت ةرابطفرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني  بين كه كردند مشخص ،دادند
 .يافت خواهد افزايش سازماني كارآفريني سازماني، فرهنگ بهبود با ديگر بيان به .دارد وجود
 هايسيستم سازماني، هويت احساس دهي، جهت( سازماني فرهنگ ابعاد بين ارتباط ،اين بر عالوه
 سازماني، انسجام و يكپارچگي تعارض، تحمل پذيري،مخاطره فردي، خالقيت مناسب، پاداش

 بهشتي شهيد دانشگاه در سازماني كارآفريني و )مديريت حمايت ارتباطات، متنوع و باز الگوهاي
. شد خواهد منجر سازماني كارآفريني به ،شده ياد ابعاد بهبود كلي طور به و است معنادار و مثبت

 نشان و رسيدند يمشابه نتايج به اي حرفه و فني سازمان در )1392( همكاران و طاهري همچنين
 و كايد .دارد وجود معناداري ةرابط ،تيخالق و سازماني كارآفريني سازماني، فرهنگ بين دادند

 كارآفريني يها شاخص بر سازماني فرهنگ كه رسيدند نتيجه اين به يپژوهش در )2011( روسلي
 هايافته اساس بر .دارد مثبت و مستقيم تأثير پيشگامي و نوآوري پذيري، ريسك شامل سازماني
 توانمندسازي كاركنان، رضايت و انگيزش به كارآفرينانه سازماني فرهنگ ايجاد كه شد مشخص
   .شود ميمنجر  سازماني عملكرد افزايش ،نهايت در و خدمات كيفيت بهبود و كاركنان

 يابزار و رشد استراتژي عنوان به را سازماني كارآفريني اهميت اند كوشيده زيادي محققان
 و همكاران، كوراتكو؛ 1985، پينچات( كنند مطرح رقابتيهاي  مزيت به يابيدست براي ثرؤم

 مطالعات طريق از تا است گرفته صورت نيز ييها تالش و )1996 ،دس و المپكين ؛1996
؛ 1991 ،زهرا( شوند شناسايي و بررسي هاشركت ةكارآفرينان هايفعاليت اصلي عناصر تجربي،
 دروني عوامل كه هستند مهم اين گوياي تحقيقاتي چنين هاييافته ).1996 ،دس و المپكين
 ،كوين و زهرا كوراتكو،( دارند تنگاتنگي ارتباط ،سازماني ةكارآفرينان فضاي خلق با سازمان
 با سازماني كارآفريني مدل اصلي هايمؤلفه از يكي دريافتند )2014( ديما و پونوميچ ).2002
 همانند است، ارتباط دارد؛ كارآفرينانه فرهنگ اساسي هايارزش شامل كه سازماني فرهنگ خلق

، تفتي .كند مي حمايت سازمان محيط در را اساسي هايارزش سازي پياده كه انگيزشي عوامل
 وكردند  سيربر را كارآفرينانه رفتار با سازماني فرهنگ بين ةرابط )2016(محبي و مطلق 

 ...و پاداش سيستم رهبري، ارتباطي، الگوهاي مديريت، از طريق نوآوري بستر ايجاد كه دريافتند
   .است ارتباط در كارآفرينانه رفتار با
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  پژوهش هايفرضيه و نظري چارچوب
 است 1.ام .بي .اي  تحقيقات ،وجود دارد سازماني فرهنگ ةزمين در كه يمطالعات مشهورترين از 

را  خود وسيع تحقيق نتايج ،2فرهنگ پيامدهاي كتاب در وي .است داده انجام هافستد گيرت كه
 و كارمند 116000 از بيش كاري يها ارزش و ها نگرش خود، تحقيق در هافستد. بيان كرده است

 بررسي ،كردند يم كار .ام .بي .اي  شركت براي همگي كه مختلف كشور 40 از بيش در را كارگر
 هر براي هايامتياز ميانگين( شده آوري جمع يها داده عاملي تحليل از استفاده با هافستد .كرد

 عوامل با توان ينم را ابعاد اين كه دارند وجود اساسي بعد پنج كه رسيد نتيجه اين به ،)كشور
 خصوصيات با و كرد توصيف ...و كشور اقتصادي ةتوسع سطح شغل، سطح ،ي همچونديگر

 كه بيان كرد خود تحقيق نتايج اساس بر وي ).2001 ،جان و وان( دنشو يم وصف فرهنگي
   .گذارد يم كارگران يا كاركنان يها ارزش و ها نگرش بر اي عمده ريتأث ملي فرهنگ
 از يا پاره شدن روشن به ،فرهنگي خصوصيات وصف بر عالوه ،هافستد پژوهشي يها افتهي

 اي فرهنگي بعد چهار .رساند يم ياري گوناگون كشورهاي در ها سازمان رفتاريِ و فرهنگي الگوهاي
 فردگرايي .2 ؛3قدرت ةفاصل .1 :از اند عبارت ،كرد بندي گروه آنها اساس بر را كشورها هافستد كه
 ).1997 ،هافستد( 6اطمينان عدم از اجتناب .4 ؛5خويي زن و مردخويي .3 ؛4گرايي جمع و

  قدرت ةفاصل
 .است نابرابري با آنها برخورد ةطريق شود، موجب تفاوت بين جوامع مي كه هايي جنبه از يكي

 توانند يم و دارند ديگران به نسبت بيشتري قدرت افراد برخي دارد؛ وجود يا جامعه هر در نابرابري
 احترام و اجتماعي موقعيت از نيز برخي و دارند بيشتري ثروت برخي، كنند دهي جهت را بقيه رفتار

 اجتماعي شناس روان تحقيق عنوان از قدرت ةفاصل اصطالح ).1997، هافستد( برخوردارند بيشتري
 .كند يم جدا ساؤر از را زيردستان كه است شده مشتق هيجاني ةفاصل عنوان با مولدر مارك آلماني،
 ،كم است قدرت ةفاصل كه كشورهايي در .دهد يم نشان ما به را وابستگي روابط قدرت، ةفاصل

 متقابل وابستگي اين و تمايل دارند مشورت به و داشته سرپرستان به محدودي وابستگي زيردستان
 مخالفت خود را به آساني به زيردستان و است كم آنها بين هيجاني ةفاصل .دهد را نشان مي
 وابستگي زيردستان ،زياد است قدرت ةفاصل مقدار كه كشورهايي در .كنند يم اعالم سرپرستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. IBM 
2. Cultures Consequences 
3. Power Distance 
4. Individualism versus Collectivism 
5. Masculinity versus Femininity 
6. Uncertainty Avoidance 
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 مستقيماً كارمندان و زياد است رؤسا و كارمندان بين هيجاني ةفاصل ،دارند سرپرستان به فراواني
 توصيف تر قدرت كم اعضاي ارزشي سيستم طريق از قدرت ةفاصل .كنند نمي مخالفت ساؤر با
 متولد نابرابر شكل به افراد .نيستند برابر افراد كه است واقعيت اين كنندة بيان بعد اين .شود يم
 برخي .كنند يم برداري بهره خود فيزيكي و ذهني يها يژگيو از يمتفاوت هاي شكل به و شوند يم

 در اختالف موجب زمان كه با گذشت حدي به ،دهند يم رشد ةاجاز ها ينابرابراين  به جوامع
 .)2004 ،تريانديس( شود يم مرسوم جامعه در ثروت و قدرت يها ينابرابر و شده ثروت و قدرت
 با ارتباط در خصوص به ،دهد يم نشان ها سازمان در را انسان نابرابري همچنين قدرت ةفاصل
 زيردستان چرا اينكه و مافوق با مخالفت از كاركنان ترس رؤسا، گيري تصميم رهبري، سبك
 و ريشه دارد جوامع فرهنگ در مسئله اين .كند اتخاذ را تصميمات رئيس يك دهند يم ترجيح
  .رنديپذ يم ها سازمان در را قدرت نابرابر توزيع حدي چه تا افراد اينكه

 بيان زير ترتيب به ،سازماني كارآفريني ابعاد و قدرت ةفاصل بين ةرابط با مرتبط هايفرضيه
  :شوندمي

 هرچه .دارد وجود يدارامعنو  منفي ةرابط ،نوآوري و قدرت ةفاصل بين .الف -1 ةفرضي •
 .يافت خواهد كاهش سازماني نوآوري ،باشد بيشتر سازمان قدرتة فاصل ميزان

 .دارد وجود رابطة منفي و معناداري ،پذيريريسك و قدرت ةفاصل بين .ب - 1 ةفرضي •
 خواهد كاهش سازماني پذيريريسك ،باشد بيشتر سازمان در قدرت ةفاصل ميزان هرچه
 .يافت

 .دارد وجود يدارامعنة منفي و رابط ،بودن پيشگام و قدرت ةفاصل بين .ج -1 ةفرضي •
 بودن پيشگام ميزان ،باشد بيشتر سازمان در قدرت ةفاصل ميزان هرچه كه امعن بدين

 .يافت خواهد كاهش سازماني

 گرايي جمع و فردگرايي
 با و دارد اشاره ،كنند يم احساس گروه يك به متعلق را خود مردم كه يا درجه و ميزان به بعد اين

 هركس و بوده سست افراد ميان ارتباطات ،فردگرا جوامع در .است مرتبط گروه با فرد روابط ماهيت
 را خويش يها تيفعال و ها راه تا شود يم داده زيادي آزادي ،افراد به .است خويش منافع مراقب
 فردي و حسابگرانه ديدگاه از ها سازمان با را خود ةرابط افراد فردگرا جوامع در .كنند انتخاب شانخود

 و است محدود جوامع اين در آن اهداف و سازمان به نسبت كاركنان تعهد .كنند يم تعبير و تفسير
   ).1997، هافستد( گيرند در نظر مي سازمان منافع از بيشتر را خود منافعتا حدي  افراد

 احساس سازمان به ،كنند يم تفسير اخالقي ديدگاه از را سازماني روابط افراد ،گرا جمع جوامع در
 به .دارند توجه فردي تصميمات از بيشتر گروهي تصميماتبه  و دارند روحي تعلق و وفاداري
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 توصيف و تعريف براي هميشه افراد ،مريكاآ فرهنگ نظير فردگرا يها فرهنگ در هافستدة عقيد
 سياست ،ترتيب همين به .كنند يم تكيه شانخود يها تيموفق و فردي يها تيخصوص به خود

 ولي است، افراد فردي يها تيظرف و ها تيموفق بر مبتني كشور اين در كاركنان عملكرد ارزيابي
 گرايش ميزان البته .آنهاست گروهي عملكرد اساس بر افراد ارزيابي ،ژاپن مانند گرا جمع جوامع در

 ژاپندر  براي مثال، .باشد داشته متفاوتي تركيب است ممكن ،مختلف جوامع در گروهي يا فردي
 در ،سازمان كل مسئول عنوان به مثالً فرد نقش شود، مي توجه بسيار گروهي گرايش به كه آن با

  .شوند اخذ مي كامل ةمشاور از پس ها تصميم هرچند ،است برجسته گيري تصميم
ترتيب زير مطرح  به سازماني كارآفريني ابعاد و فردگرايي بين ةرابط به مربوط يها هيفرض

   :شود مي
 هرچه .دارد وجود يمعنادارمثبت و  ةرابط ،نوآوري و فردگرايي بين .الف -2 ةفرضي •

  .يافت خواهد افزايش سازماني نوآوري ،باشد بيشتر سازمان فردگرايي ميزان
 هرچه .دارد وجودرابطة مثبت و معناداري  ،پذيريريسك و فردگرايي بين .ب - 2 ةفرضي •

 .يافت خواهد افزايش سازماني پذيريريسك ،باشد بيشتر سازمان در فردگرايي ميزان

 بدين .دارد وجود ة مثبت و معناداريرابط ،بودن پيشگام و فردگرايي بين .ج -2 ةفرضي •
 سازماني بودن پيشگام ميزان ،باشد بيشتر سازمان در فردگرايي ميزان هرچه كه امعن

 .يافت خواهد افزايش

  خويي زن و مردخويي
 نقش بر مبتني تعاريف زيرا ؛كند يم ارزيابي جوامع در را ها تيجنس بين  نقش تقسيم بعد اين
 در .باشد داشته اي عمده تفاوت ديگر ةجامع با است ممكن جامعه يك در مختلف يها تيجنس
 جنس دو هر به مربوط يها ارزش با ي كه دارندجنسيت به توجه بدون كودكان ،جوامع برخي

 هم و زنان هم جوامع اين در دارند؛ خويي زن گرايش كه هستند هم جوامعي .ابندي يم پرورش
 رسيدگي و افراد بين همكاري تواضع، زندگي، كيفيت به مربوط يها ارزش سري يك در مردان

 گرايي مادي و عقيده در سرسختي و رقابت بر مردخو جوامع در كه حالي در ؛اند سهيم ديگران به
گيرد  قرار مي عموم توجه در كانون باشد مظلوم كه فردي ،خو زن جوامع در ،شود يم كيدأت
تر پنداشته  موفق د،نجوتر ستيزه تر و پرطاقت كه مديراني مردخو، كشورهاي در ).1997، هافستد(

 شدن شناخته درآمد، مردخو، جوامع در .احساسي و بصير ،مطيع ،پذير انعطاف زنان مانند نه شوند، مي
 و ثروت با پيشرفت و دارد محوريت زندگي در كار .دارد زيادي اهميت ،كارمندان براي پيشرفت و

 و همكاري كمتر، مردخويي گرايش با جوامعي در ،ديگر طرف از .شود يم تعريف يا حرفه موقعيت
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 تعامالت مبناي بر پيشرفت و دارد كمتري محوريت كار است، ارزشمند مستخدمان براي امنيت
  .شود يم تعريف انساني

   :ي به شرح زير تدوين شده استيها هيفرضبراي اين بعد، 
 هرچه .دارد وجود يمعنادار ة مثبت ورابط ،نوآوري و مردخويي بين .الف -3 ةفرضي •

  .يافت خواهد افزايش سازماني نوآوري ،باشد بيشتر سازمان مردخويي ميزان
 هرچه .دارد وجود رابطة مثبت و معناداري ،پذيريريسك و مردخويي بين .ب - 3 ةفرضي •

 .يافت خواهد افزايش سازماني پذيريريسك ،باشد بيشتر سازمان در مردخويي ميزان

 بدين .دارد وجود ة مثبت و معناداريرابط ،بودن پيشگام و مردخويي بين .ج -3 ةفرضي •
 سازماني بودن پيشگام ميزان ،باشد بيشتر سازمان در مردخويي ميزان هرچه كه امعن

 .يافت خواهد افزايش

  اطمينان عدم از اجتناب
 اين واقع در .نظارت دارد آينده احتمالي مخاطرات امكان با جامعه افراد ةمواجه ةنحو بر بعد اين

 ،نيز و خاطر اطمينان و مطمئن موقعيت به يابيدست براي را جامعه افراد كوشش و تالش عامل
 اطمينان عدم احساس .كند يم بيان ،كنند يم احساس تعارضي يها تيموقع در افراد كه اضطرابي
 اطمينان عدم احساس ،باشد مشترك جامعه اعضاي ساير بين است ممكن بلكه نيست، شخصي
 فرهنگي ميراث به آنها با شدن رو روبه يها روش و ها احساس اين ،است يادگرفتني و اكتسابي
 و يافته انتقال ،حكومت و مدرسه خانواده، مانند اساسي بنيادهاي طريق از و دارند تعلق جوامع
 زيادي استانداردهاي و هنجارها قواعد، سخت، يها فرهنگ در ).1997، هافستد( شوند يم تقويت
وضع  گذاشتن احترام يا خنديدنبراي  مستحكمي قواعد ،مثال براي .دارد وجود رفتار براي
 ،تريانديس( وجود دارد كمتري استانداردهاي و هنجارها قواعد، نرم، يها فرهنگ در شود، اما مي

 و كراوات استفاده از برخي دارند، تفاوت ديگريك با بودن سخت يا نرم در نيز ها سازمان ).2004
 در .گذارند مي را در پوشيدن لباس آزاد كارمندان برخي و كنند را اجباري مي كت پوشيدن
 از كه گونه آن و باشند داشته ساختار خواهند يم افراد باال، اطمينان عدم از اجتناب با هايي فرهنگ

  ).2004 ،هاپ(افتد  طور دقيق بدانند چه اتفاقي در آينده مي به و كنند رفتار ،رود يم انتظار آنها
  :شوند ترتيب زير مطرح مي به بعد اين به مربوط يها هيفرض

 وجود يمعنادار ة منفي ورابط ،نوآوري و اطمينان عدم از اجتناب بين .الف - 4 ةفرضي •
 سازماني نوآوري ،باشد بيشتر سازمان در اطمينان عدم از اجتناب ميزان هرچه .دارد

  .يافت خواهد كاهش
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 و معناداري ة منفيرابط ،پذيريريسك و اطمينان عدم از اجتناب بين .ب -4 ةفرضي •
 پذيريريسك ،باشد بيشتر سازمان در اطمينان عدم از اجتناب ميزان هرچه .دارد وجود

 .يافت خواهد كاهش سازماني

 ة منفي و معناداريرابط ،بودن پيشگام و اطمينان عدم از اجتناب بين .ج -4 ةفرضي •
 ،باشد بيشتر سازمان در اطمينان عدم از اجتناب ميزان هرچه كه امعن بدين .دارد وجود
 .يافت خواهد كاهش سازماني بودن پيشگام ميزان

  تحقيق شناسي روش
ـ  توصيفي نوع از ،هاداده گردآوري ةشيو لحاظ از ،است كاربردي هدف، لحاظ از حاضر تحقيق

 نوع از ،اندشده آوريجمع يخاص زمان در هاداده كه شود و از آنجا محسوب مي همبستگي
 قابل موجود منابع در و شده توليد قبالً كه هاي داده( ثانويه يها داده تحقيق اين در .است مقطعي

 همچنين و مدارك و اسناد كتب، ةمطالع شامل ،يا كتابخانه روش طريق از )است دسترسي
 اصلي هاي داده همچنين .شد استفاده نظري مباني تدوين برايآنها  از وند شد آوري جمع اينترنت
  .شدند آوريجمع پرسشنامه از استفاده با و ميداني صورت به تحقيق، يها هيفرض آزمون براي

 پست در تهران دانشگاههاي زيرمجموعة  دانشكده كاركنان ،حاضر پژوهش آماري ةجامع
 بودن همگن به توجه با .است شده گرفته نظر در، نفر 3200 به تعداد سرپرستي و كارشناسي

حجم  كوكران فرمول كمك استفاده شد و به ساده تصادفي گيري نمونه روشاز  آماري، ةجامع
 تحقيق در .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد پرسشنامه 285 نهايت در كهدست آمد  نمونه به
 اصلي الؤس 25 ة پژوهشپرسشنامدر  .است پرسشنامه اطالعات گردآوري اصلي ابزار حاضر،

 نيز 25 تا 17 هاي سنجيد و سؤال را مي سازماني فرهنگ ابعاد 16 تا 1هاي  سؤال مطرح شد كه
 .پرداخت مي 2بودن پيشگام و 1پذيريريسك نوآوري، يعني سازماني كارآفريني ابعاد سنجشبه 

 شناختي جمعيت يها يژگيو شناسايي براي تحقيق پرسشنامه در نيز عمومي الؤس چهار
   .مطرح شد دهندگان پاسخ

برابر  قدرت ةفاصلبراي  كرونباخ لفايآ شاخص اساس بر تحقيق ابعاد ازيك  هر پايايي ميزان
 برابر با اطمينان عدم از اجتناب، 850/0 برابر با خويي زن، 805/0 برابر با فردگرايي، 862/0 با

 930/0 برابر با بودن پيشگام و 845/0 برابر با پذيري ريسك، 789/0 برابر با نوآوري، 722/0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Risk taking 
2. Proactive 
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 دست آمد، به 6/0بيشتر از  تحقيق متغيرهاي از يك هر آلفاي ضريب كه آنجا از .دست آمد به
  .است برخوردار مناسبي پايايي از پرسشنامه كه كرد ادعا توان يم

 مندرج در اطالعات تمام ،آنهاآوري  جمع و آماري ةنمون بين هاپرسشنامه توزيع از پس
 هايداده تحليل و تجزيه .شدند تفسير نظر مد هايآماره و شد رايانه وارد تحقيق هايپرسشنامه
 آمار نوع دو هر از پژوهش حاضر در .انجام گرفت SPSS اي رايانه افزارنرمكمك  نيز به تحقيق
 استفاده )هافرضيه آزمونبراي ( استنباطيآمار  و) شناسي براي نمايش اطالعات جمعيت( توصيفي

  .شده است

  پژوهش هاييافته
  پژوهش توصيفي هاي يافته

 پرداخته پژوهش آماري ةنمون شناختي جمعيت و توصيفي يها ويژگي بررسي به ،نخست بخش در
 ميزان تأهل، وضعيت جنسيت،( اصلي متغير چهار قالب در آمده دست هب يها يافته .شود مي

  .شود مشاهده مي 1 جدول آن در نتايج كه است )خدمتة سابق و تحصيالت

  پژوهش در كنندگان مشاركت توصيفي بررسي نتايج .1 جدول
 پژوهشمتغيرهاي زيرمتغيرها فراواني (%) درصد مجموع 

158 
مرد 79 50

 جنسيت
زن 79 50

158 
 مجرد  53  33.5

 تأهل وضعيت
 متأهل  105  66.5

154 

 دكتري 1  0.6

 تحصيالت ميزان

 كارشناسارشد  70  44.3
 كارشناس  68  43
 ديپلمفوق  11  7

 ترنييپاوديپلم 8  5.1

158 

 سال5ازكمتر  39  24.7
 سال15تا5  68  43.0 خدمت ةسابق

 سال15بيشتر از  51  32.3
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  پژوهش تحليلي هاي يافته
  ج -1 تا الف -1 هايفرضيه تحليل
 در سـازماني  كـارآفريني  ابعـاد  و قـدرت  ةفاصل بين همبستگي بررسي براي پيرسون آزمون نتايج
 ابعـاد  و قـدرت  ةفاصـل  بـين  دهـد  يمـ  نشان جدول اين هايافتهي .است شده داده نشان 2 جدول

   .دارد وجود يمعنادار ة منفي ورابط سازماني كارآفريني

  سازماني كارآفريني ابعاد و قدرت ةفاصل بين همبستگي بررسي براي پيرسون آزمون نتايج .2 جدول
  بودن پيشگام  پذيريريسك  نوآوري  متغيرها نام

  ** -457/0  ** - 0393/0  ** -399/0  قدرت ةفاصل

  درصد يك سطح در معنادار همبستگي ∗∗، درصد 5 سطح در معنادار همبستگي ∗
  

  ج -2 تا الف -2 هايفرضيه تحليل
 كارآفريني ابعاد و فردگرايي بين ةرابط مطرح شده براي ةفرضي سه ،3ي جدول هايافته به توجه با

   .رسد به تأييد مي% 99 اطمينان سطح در سازماني

 سازماني كارآفريني ابعاد و فردگرايي بين همبستگي بررسي براي پيرسون آزمون نتايج .3 جدول
  بودن پيشگام  پذيريريسك  نوآوري  متغيرها نام

  ** 442/0  ** 389/0  ** 352/0  فردگرايي
    درصد يك سطح در معنادار همبستگي ∗∗ د،درص 5 سطح در معنادار همبستگي ∗

 ج -3 تا الف -3 هايفرضيهتحليل 
 شده داده نشان ج -3الف تا  -3هاي  فرضيه بررسي براي پيرسون آزمون نتايج ،4 جدول در

 ابعاد و مردخويي بين ةرابط براي شده مطرح هايفرضيه تمام ها،يافته اين به توجه با .است
  .شود تأييد مي %99 اطمينان سطح در ،سازماني كارآفريني

  سازماني كارآفريني ابعاد و مردخويي بين همبستگي بررسي براي پيرسون آزمون نتايج .4 جدول
  بودن پيشگام  پذيريريسك  نوآوري  متغيرها نام

  ** 304/0  ** 352/0  ** 400/0  مردخويي
  درصد يك سطح در معنادار همبستگي ∗∗ ،درصد 5 سطح در معنادار همبستگي ∗
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  ج-4 تا الف -4 هايفرضيهتحليل 
. است شده داده نشان ج -4 تا الف -4 هايفرضيه بررسي براي پيرسون آزمون نتايج 5 جدول در
 و اطمينان عدم از اجتناب بين ةرابط دربارة شده مطرح هايفرضيه تمام ها،يافته اين به توجه با

   .شود تأييد مي %99 اطمينان سطح در، سازماني كارآفريني ابعاد

  سازماني كارآفريني ابعاد و اطمينان عدم از اجتناب بين همبستگي بررسي براي پيرسون آزمون نتايج .5 جدول

  بودن پيشگام  پذيريريسك  نوآوري  متغيرها نام

  ** -552/0  ** -455/0  ** -558/0  اطمينان عدم از اجتناب
  درصد يك سطح در معنادار همبستگي ∗∗ د،درص 5 سطح در معنادار همبستگي ∗

   گيرينتيجه
 سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ ابعاد بين روابط شناسايي و بررسي دنبال به حاضر پژوهش

 براي .شد سازماندهي و طراحي ها همبستگي اين ميزان و معنادار روابط يافتن براي و بود
 تحليل براي هايي فرضيه پژوهش، تئوريك مباني تفصيلي ةمطالع از پس هدف، اين به دستيابي
 روايي كه اي پرسشنامه از ،شده طراحي يها فرضيه رد يا تأييدمنظور  به .شد طراحي مدنظر روابط

هاي الزم از  داده .استفاده شد بود، برخوردارمناسبي  اعتبار از و به تأييد رسيد آن پايايي و
 گونه همان .شدند تحليل و تجزيه آماري تحليل افزار نرمكمك  بهآوري شده و  ها جمع پرسشنامه

به  درصد 99 اطمينان سطح در تحقيق هايفرضيه تمام حاضر، پژوهش در شد، داده نشان كه
 كارآفريني ابعاد و سازماني فرهنگ هاي مؤلفه يا ابعاد بين دهد يم نشان ها افتهي اين .تأييد رسيدند

مانند  گذشتهنتايج  با حاضر پژوهش هاي يافته ةمقايس .دارد وجود يمعنادار ةرابط ،سازماني
 وجودهماهنگي  ها يافته بين دهد مي نشان ،)2004(و بينگ ) 2004(، تريانديس )1997( هافستد

  .دارد
 نوآوري،( سازماني فرينيآكار متغير سه با )قدرت ةفاصل( پژوهش اول بعدبر اساس نتايج، 

 اينتأييد  ،نظري ادبيات به توجه با .دارد معناداري و منفي ةرابط ،)بودن پيشگام و پذيري ريسك
 مانند( حكمفرماست اي حرفه وكراسيوربكه كمابيش  ييها سازماندر  .شد بيني مي پيش فرضيه
 نوآوري ةاجاز و نمود بيشتري دارد قدرت ةفاصل ،با تنوع همراه است اجرايي كارهاي و) دانشگاه
 در پس .شود نمي فراهم كاركنان براي بودن پيشگام و ريسكي تصميمات شود و زمينة داده نمي

 قدرت ةفاصل ،بودن پيشگام و پذيري ريسك نوآوري، ترغيب براي است الزم ،هاييسازمان چنين
 از .شود مشهودتر خدمات ةارائ همچنين و پيشرفت و رشد فضاي تا را كاهش داد ها سازمان در
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 ميزان به بودن پيشگام ةمؤلف با ة فاصلة قدرترابط بيشترين ،سازماني فرينيآكار اصلي ةمؤلف سه
   .بود درصد 45

 نوآوري،( سازماني فرينيآكار ةمؤلف سه با )فردگرايي( پژوهش دوم بعدنتايج نشان داد 
 گرا جمع جوامع در اينكه به توجه با .دارد معناداري و مثبت ةرابط )بودن پيشگام و پذيري ريسك
 تعلق و وفاداري احساس سازمان به ،كنند يم تفسير اخالقي ديدگاه از را خود سازماني روابط افراد
 كاهش احتمال شود، توجه مي فردي تصميمات از بيشتر گروهي تصميماتبه  و دارند روحي
از آنجا كه  .نيست انتظار از دور ،هاي گروهي مد نظر قرارگرفتن تصميم و نوآوري و پذيري ريسك

 بيشتر فردگرا يها سازمان در كارآفريني ،است فرد بر مبتني پاداش و نتايج فردگرا يها سازمان در
 كارآفريني گرا جمع يها سازمان در كه به اين معنا نيست آنچه بيان شد البته است، تر ملموس و

 تر پربازده و بيشتر ، كارآفرينيفردگرا يها سازمان در كه است به اين مفهوم بلكه ،نگيرد صورت
 ة فردگراييرابط بيشترين ،سازماني فرينيآكار اصلي ةمؤلف سه بين ازگفتني است . شود  ميانجام 

   .است درصد 44 ميزان به بودن پيشگام ةمؤلف با
 نوآوري،( سازماني فرينيآكار ةمؤلف سه با مردخويي يعني پژوهش سوم بعد بر اساس نتايج،

 فرينيآكار ،اصلي ةمؤلف سه بين از .دارد معناداري و مثبت ةرابط )بودن پيشگام و پذيري ريسك
 ، درطور مسلم به .است درصد 40 ميزان به نوآوري ةمؤلف با مردخوديي ةرابط بيشترين ،سازماني
با همين گرايش شكل  نيز هاسازمان ساختار ؛شود مشاهده مي خويي زن گرايش به كه جوامعي

 و افراد بين همكاري تواضع، زندگي، كيفيت به مربوط يها ارزش ،هاسازمان اين در .گيرد مي
 توجه بودن پيشگام و پذيري ريسك نوآوري، رقابت، به و بيشتري داردنمود  ،ديگران به رسيدگي

 كيدأت گرايي مادي و عقيده در سرسختي و رقابت بر ،مردخو جوامع در كه حالي در .شود زيادي نمي
 گذاري سرمايه بيشتر ،رقابت و برتري ،پيشرفت براي ها سازمان ،ها ويژگي اين و به موجب شود يم

 مطابق نيز مطالعه اين در .مشاهده كرد كارآفريني در توانمي را آن نتايج از يكي كه كنند مي
   .كندمي تبيين را سازماني كارآفريني ابعاد بيشتر خويي مرد كه شد مشخص ،نظري ادبيات

 سازماني فرينيآكار ةمؤلف سه با ،)اطمينان عدم از اجتناب( پژوهش چهارم بعدبر اساس نتايج، 
 اصلي ةمؤلف سه بين از .دارد معناداري و منفي ةرابط )بودن پيشگام و پذيري ريسك نوآوري،(

) درصد 56 حدود( نوآوري ةمؤلف با ة اجتناب از عدم اطمينانرابط بيشترين ،سازماني فرينيآكار
 واقع در .نظارت دارد آينده احتمالي مخاطرات امكان با جامعه افراد ةمواجه ةنحو بر بعد اين .است
 و خاطر اطمينان و مطمئن موقعيت به يابيدست براي را جامعه افراد كوشش و تالش ،عامل اين
 ها سازمان هرچه .كند يم بيان ،كنند يم احساس تعارضي يها تيموقع در افراد كه اضطرابي ،نيز

 دنبال به به بيان ديگر، و وضع كنند تري سخت و سفت قوانينبيني رفتار كاركنان،  براي پيش
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 دانشگاه مانند يهايسازمان اينكه به توجه با. شود كاسته مي افراد كارآفريني ةروحياز  ،باشند ثبات
پاسخگويي  براي ،دنتطابق ده پژوهشي و آموزشيهاي  روش آخرين با را خوداند  موظف ،تهران

 از كه دهد رخ مي زمانياتفاق  اين را تقويت كنند؛ افراد كارآفريني ةروحي بايدبهتر به تغييرات 
 و نوآوري پذيري، ريسك از زياد قوانين وجود در واقع، .شود كاسته سازماني روكراسيوب

 افزايش در كاركنان، نسبي آزادي كه كرد مشخص آمده دست هب نتايج .كاهد مي بودن پيشگام
   .دارد بسزايي نقش سازماني كارآفريني ةروحي

 با پژوهشي ،سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ ةحوز در گرفته صورت تحقيقات رغم علي
 نوعي به كه نگرفته صورت هادانشگاه در هافستد تحقيق هايمؤلفه باخصوص  و به موضوع اين

توانند براي پيشبرد اهداف  ها مي دانشگاه رؤساي ارشد .شودمي محسوب پژوهش اين نوآوري
  .استفاده كنند تحقيق اين دستاوردهاي از سازماني

  حاضر تحقيق براي پيشنهادهايي
 دنبال به سازمان در بايد ،سازماني فرهنگ اول بعد تحليل آمده از دست به يها يافته به توجه با

 مثبت جهت در را سازماني فرينيآكار ميزان بتوانيم تا باشيم قدرت ةفاصل بيشتر هرچه كاهش
 ةمؤلف سه ميزاناز  ،شود احساس بيشتر يا باشد بيشتر قدرت ةفاصل هرچه واقع، در .كنيم تحريك
 خلق انتظار رو اين از .شود مي كاسته ،)بودن پذيري و پيشگام نوآوري، ريسك( فرينيآكار اصلي

 ،پيشنهادي يها راه از يكي .نيست محتمل و انتظار مورد انمساز دركارآفرينانه  يها موقعيت
 كاركنان تا است سازمان مختلف يها بخش در كاركنان با مديران تر گسترده و تر نزديك ارتباطات

  .شود كمتر خأل اين و نكنند فاصلة زيادي را احساس مديران قدرت ميزان و خود بيندر سازمان، 
 ميان مثبت ةرابط يعني ،سازماني فرهنگ دوم بعد تحليل آمده از دست به يها يافته به توجه با

 و شخصيتي هاي ويژگي به است الزم رسد مي نظر به ،سازماني فرينيآكار ابعاد و فردگرايي
 به احترام ضمنآيد كه  فراهم فضايي وشود  توجه سازمان نيروهاي و كاركنان معنادار هاي تفاوت
ة مرحل به آنها يايتوان و استعدادها شود تالش كاركنان، از يك هر يها خواسته ويق عال

   .برسد شكوفايي
 فرينيآكار اصلي يها مؤلفه با مردخويي ميان معنادار و مثبت ةرابط به توجه با همچنين

 به نيز ها سازمان در طبعاً كه كشور ملي فرهنگ عمق از بايد را بعد اين رسد مي نظر به سازماني،
 ويژگي ةغلب و ايرانيجامعة  يها ويژگي به توجه با .كرد تحليل و تبيين ،است درك قابل روشني

 سطح به ،برخوردارند صفت ايناز  بااليي سطح در كه افرادي ،ايران در مردساالري يا مردخويي
 كشورهاي در است معتقد فستدها  .يافت خواهند دست سازمان در فرينيآكار و موفقيت از باالتري
 زنان مانند نه و باشند تر پرطاقت و ترجو ستيزه كه شوند يم پنداشته موفق مديراني مردخو،
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 براي پيشرفت و شدن شناخته درآمد، مردخو، جوامع در .احساسي بصير مطيع، ،پذير انعطاف
 يا حرفه موقعيت و ثروت با پيشرفت و است كار محوريت زندگي .دارد زيادي اهميت كارمندان
 و همكاري ،نمود كمتري دارد مردخويي به گرايش كه جوامعي در ،ديگر طرف از .شود يم تعريف
 تعامالت مبناي بر پيشرفت و دارد كمتري محوريت كار ،مندتر استارزش مستخدمان براي امنيت
 داشتن كه رسد مي نظر به تفسيرها، اين به توجه با ).1997، هافستد( شود يم تعريف انساني
 شايان كمك فرينيآكار ،آن طبع به و وكارها كسب در موفقيت به جامعه در مردخويي صفت
   .كند مي توجهي

 اجتناب يعني ،سازماني فرهنگ چهارم بعد دست آمده براي به يها يافته به اتكا بادر نهايت، 
 مهم ةنكت اين سازماني، فرينيآكار اصلي هاي مؤلفه با آن معنادار و منفي ةرابط و اطمينان عدم از

 انتظارتوان  مي ،باشد كمتر سازمان كاركنان و نيروها اطمينان عدم هرچه كه شود مشخص مي
 اين از .تصور كرد سازمان در فرينانهآكار هاي فرصت خلق و فرينيآكار به دستيابي برايبيشتري 

 تاشود  فراهم شرايطي سازمان، در فرينيآكار باالتر سطوح به دستيابي براي شود مي پيشنهاد رو
 از استفاده با و امن و مطمئن يمحيط در بتوانند سازمان در دانشي نيروهاي ويژه به ،كاركنان
   .بپردازند فرينانهآكار هاي فرصت خلقبه  نوآوري و خالقيت

  آتي تحقيقات براي پيشنهادهايي
 هاي مؤلفه و ابعاد نقش شود يم پيشنهاد آتي نامحقق به حاضر، پژوهش يها يافته به توجه با

 مراحل در آن، براي بومي چارچوب يا مدل يك كارگيري هب و شناسايي بارا  سازماني فرهنگ
 هاي مؤلفه نقش شود مي پيشنهاد همچنين .كنند تحليل و بررسي ،سازماني فرينيآكار مختلف
 فرينانهآكار هاي فرصت از استفاده و خلق به )نخبگان ويژه به( افراد گرايش بر را ايران ملي فرهنگ

   .دهند قرار دانشگاهي و فرينيآكار ةجامعر اختيا در را خود يها يافته و ارزيابي كنند جامعه در

  منابع فهرست
بين فرهنگ سـازماني كارآفرينانـه و    ةرابط ةمطالع .)1392( .ايماني، ع ،.جندقي، غ ،.م.مقيمي، س ،.زارعي متين، ح
، )21( 6، هـاي مـديريت عمـومي    پـژوهش . هاي كوچك و متوسطشركت ةمطالع: گيري كارآفرينانهجهت

78-49.  
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني در بـين كاركنـان دانشـگاه    ). 1389( .شيرمحمدي، ر ،.ندري، خ ،.پور، ح شهركي

  .109-136 ،)4(1، تحقيقات مديريت آموزشي .رستانل

و  يفنـ  يها در سازمان تيو خالق ينيكارآفر ةرابط يبررس). 1392. (س ،يتراب ،.ا .ش ،يجهرم انيشا ،.ع ،يطاهر
  . 45-61، )4(1 ،يآموزش تيريمد نينو يكردهايرو ةمجلگچساران،  يا حرفه
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