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سمینه و هدف :تْثَد فزٌّگ ٍ تؼْذ عاسهاًی هی تَاًذ هٌدز تِ تْثَد ػولىزد عاسهاًی ؽَدّ .وچٌیي اس
اعاعی تزیي اتشارّا تزای رؽذ وارآفزیٌی ،فزٌّگ عاسی اعت .هغالؼِ حاضز تا ّذف تؼییي ارتثاط تیي
فزٌّگ عاسهاًی ٍ تؼْذ عاسهاًی ٍ ّوچٌیي فزٌّگ ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی اس دیذگاُ وارهٌذاى تیوارعتاى
ّای هٌتخة داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس اًدام ؽذُ اعت.
روش پضوهص :پضٍّؼ حاضز ،پضٍّؾی تحلیلی وارتزدی تَد وِ تِ فَرت همغؼی تا هؾاروت ً 150فز اس
وادر درهاًی ٍ اداری ؽاغل در تیوارعتاى ّای ؽْیذ فمیْی ٍ ًواسی ؽیزاس در عال  1394-1395اًدام
ؽذ .دادُ ّای پضٍّؼ تَعظ  3پزعؾٌاهِ اعتاًذارد فزٌّگ عاسهاًی دًیغَى ( ،)2000وارآفزیٌی
عاسهاًی هارگزیت ّیل ( ٍ )2003تؼْذ عاسهاًی آلي ٍ هایز ( )1991خوغ آٍری ؽذ ٍ تَعظ ًزم
افشارّای  ٍ Lizrel 8.5 ٍ SPSS 16تا اعتفادُ اس هذل هؼادالت عاختاری هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.
یافته ها :تز اعاط یافتِ ّای پضٍّؼ ،هیاًگیي اهتیاس فزٌّگ ،تؼْذ ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی تِ تزتیة
 3/38 ± 0/62 ،3/28 ± 0/56 ،3/26 ± 0/57تِ دعت آهذّ .وچٌیيً ،تایح پضٍّؼ ًؾاى داد وِ فزٌّگ
عاسهاًی تا تؼْذ عاسهاًی ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی راتغِ هغتمین دارد .در ػیي حال ،اثز فزٌّگ عاسهاًی تز
تؼْذ ،تیؾتز اس اثز ایي هتغیز تز وارآفزیٌی عاسهاًی هی تاؽذ.
نتیجه گیزی :یافتِ ّای ایي پضٍّؼ ًؾاى داد وِ تِ وارگیزی راّثزدّای هٌاعة تزای تْثَد فزٌّگ
عاسهاًی ،هٌدز تِ تْثَد وارآفزیٌی عاسهاًی ٍ تؼْذ عاسهاًی واروٌاى ًیش خَاّذ ؽذ.
واصه های کلیدی :تیوارعتاى ،فزٌّگ عاسهاًی ،تؼْذ عاسهاًی ،وارآفزیٌی عاسهاًی
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روش پضوهص
پضٍّؼ حاضز اس ًظز ّذف وارتزدی تَدُ ٍ اس ًظز
هاّیت خشء هغالؼات تحلیلی اعت وِ تا اعتفادُ اس هذل
هؼادالت عاختاری تزای آسهَى فزضیات ،تِ فَرت
همغؼی در عال  1394-1395در تیوارعتاىّای
ًواسی ٍ ؽْیذ فمیْی ؽیزاس اًدام ؽذُ اعت .خاهؼِ
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 ٍ )performanceاثزتخؾی ( )effectivenessهی تَاًذ اس
عزیك تؼْذ عاسهاًی (ٍ )organizational commitment
فزٌّگ عاسهاًی ( )organizational cultureافشایؼ یاتذ
( .)1فزٌّگ عاسهاًی تِ عَر هتفاٍتی تؼزیف ؽذُ اعت (.)2
فزٌّگ هوىي اعت تِ ػٌَاى هدوَػِ ای اس ارسػ ّا ،تاٍرّا ٍ
ٌّدارّای گزٍّی یا خاهؼِ تؼزیف ؽَد ( .)3فزٌّگ عاسهاًی،
یه ًظام اس هفاّین هؾتزن یا هدوَػِ ای اس اخشای ولیذی
اعت وِ اس ارسػ ّای عاسهاًی تؾىیل ؽذُ اعت (.)4
تؼْذ عاسهاًی هیشاى تغاتك ٍ تؼلك فزد را تِ عاسهاى
هٌؼىظ هی وٌذ .تغیاری اس پضٍّؼّای اًدام ؽذُ تاوٌَى
اس آى خْت تز تؼْذ توزوش داؽتِ اًذ وِ ایي ػاهل تا پیاهذ
ّای هٌفی خذی هي خولِ اختالل در ػولىزد ٍ تماضا تزای
تزن ؽغل ٍ تغییز آى هزتثظ تَدُ اعت (.)5
در تؼزیف ٍاصُ وارآفزیٌی ( ،)entrepreneurshipهیاى
فاحة ًظزاى اتفاق ًظز ٍخَد ًذارد ،در حمیمت اس هؼٌی آى
ًوی تَاى تِ هفَْم ٍالؼی آى پی تزد .ریؾِ ٍاصُ وارآفزیٌی اس
ولوِ فزاًغَی ) (entreprendreتِ هؼٌای هتؼْذ ؽذى
ًؾأت گزفتِ اعت ( .)6پضٍّؾگزاى تغیاری هؼتمذًذ تَعؼِ
عاسهاًی ،رؽذ ٍ حتی تمای عاسهاى در ؽزایظ رلاتت تاالی
خْاًی ،تِ رفتار وارآفزیٌی افزاد تغتگی دارد .وارآفزیٌی ،تٌْا
تِ فؼالیتّای هخاعزُ آهیش هغتمل فزدی هٌحقز ًوی ؽَد،
تلىِ هدوَػِ ّای عاسهاًی را ًیش در تز هیگیزد ( .)7هذیزاى
عاسهاى ّای وارآفزیي ًغثت تِ عاسهاى ّای عٌتی ،تِ دلیل
ًثَد اعویٌاى ٍ ٍخَد هزسّای تی لاػذُ ٍ حتی تی ثثات،
ًیاسهٌذ اًتخاب عزیغ تیي چٌذیي هغیز ػولیاتی رلاتتی
ّغتٌذ ٍ تزای گزفتي تقویوات ػمالیی اعالػات ًاوافی
دارًذ ( .)8ػلیرغن ریؾِ دار تَدى فزٌّگ وارآفزیٌی در
فزٌّگ هلی ،هتاعفاًِ ٌَّس هَضَع وارآفزیٌی ٍ اّویت آى
در خظ هؾی ّای عیاعی ٍ اخزایی دٍلت ،اًؼىاط هٌاعثی
ًیافتِ اعت .تِ ایي عثة تزرعی ّوِ خاًثِ هَضَع
وارآفزیٌی ٍ درن اّویت ٍ ؽٌاخت ػَاهل هإثز در فزایٌذ
آى ٍ ًیش ؽٌاخت راتغِ آى تا فزٌّگ عاسهاًی ًِ تٌْا هْن
تلىِ ضزٍرتی ػاخل هحغَب هی ؽَد ( .)9اس اعاعی تزیي
اتشارّا تزای رؽذ وارآفزیٌی ،فزٌّگ عاسی هٌغثك تز هفاّین
وارآفزیٌی اعت .اس افلی تزیي هفزٍضات فزٌّگ عاسهاًی،
اهٌیت ٍ اػتواد در هحیظ عاسهاى اعت (.)10

ضیائی ٍ ّوىاراى ( )1389در هغالؼِ ای تا ػٌَاى
"تزرعی راتغِ تیي فزٌّگ عاسهاًی ٍ تؼْذ عاسهاًی در هیاى
واروٌاى وتاتخاًِّای داًؾگاُ تْزاى تز اعاط هذل فزٌّگ
عاسهاًی دًیغَى" ًؾاى دادًذ عثك ًتایح هذل هؼادالت
عاختاری ) ،(SEMفزٌّگ عاسهاًی راتغِ هؼٌاداری تا تؼْذ
عاسهاًی دارد (.)11
تا آغاس دِّ  ٍ 1980پیؾزفت ًاگْاًی فٌایغ در ػزفِ
رلاتت ّای خْاًی ،اّویت تفىز ٍ فزآیٌذّای وارآفزیٌاًِ در
عاسهاى ّا ،تیؼ اس گذؽتِ هَرد تاویذ لزار گزفت ٍ هحمماى
تَخِ خَد را تِ چگًَگی المای وارآفزیٌی در عاختارّای
اداری عاسهاى ّا هؼغَف ًوَدًذ ( .)12لْزهاًی ٍ ّوىاراى
( )1389در هغالؼِ فزٌّگ عاسهاًی ٍ راتغِ آى تا وارآفزیٌی
عاسهاًی در تیي وارهٌذاًی تا هذرن تحقیلی داًؾگاّی تِ
ایي ًتیدِ رعیذًذ تیي "فزٌّگ عاسهاًی" ٍ "وارآفزیٌی
عاسهاًی" در داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی راتغِ هؼٌادار ٍخَد دارد
( .)9عٌدمی ٍ ّوىاراى ( )2014در پضٍّؾی تا ػٌَاى تاثیز
گزایؼ وارآفزیٌی تز تؼْذ عاسهاًیً :مؼ ٍاعغِ ّای ػذالت
عاسهاًی ،تِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ تؼذ ًَآٍری تِ عَر لاتل
تَخْی تز رٍی فزٌّگ عاسهاًی اس عزیك ًمؼ ٍاعظ ػذالت
عاسهاًی اثز دارد ( .)13فزیذ ( )1388در هغالؼِ ای تا ػٌَاى
" تزرعی راتغِ تیي خاللیت ٍ وارآفزیٌی در تیي هزداى ٍ
سًاى ٍرسؽىار ٍ غیز ٍرسؽىار" در تیي داًؾدَیاى داًؾگاُ
یشد تِ ایي ًتیدِ رعیذ وِ تیي خاللیت ٍ وارآفزیٌی راتغِ
ٍخَد دارد ( .)14ؽؼیة ٍ ّوىاراى ( )2013در هغالؼِ خَد
در تیي واروٌاى تاًه ّای خقَفی ٍ دٍلتی در پاوغتاى
ًؾاى دادًذ تیي هزداى ٍ سًاى ،در هَرد ادران تؼْذ تِ
عاسهاى خَد ،تفاٍت ٍخَد دارد (.)15
ّذف ولی ایي پضٍّؼ تؼییي ٍضؼیت فزٌّگ عاسهاًی ٍ
ارتثاط آى تا تؼْذ ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی در تیوارعتاى ّای
هٌتخة داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽیزاس در عال ّای -1395
 1394تَدُ اعت.
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پضٍّؼ ؽاهل توام وارهٌذاى ؽاغل در  2تیوارعتاى
هٌتخة هی تاؽذ.
حدن ًوًَِ تَفیِ ؽذُ تزای تحلیل ػاهل تاییذی حذٍد
ً 200وًَِ تزای  10ػاهل هی تاؽذ (ّ .)16وچٌیي تؼذاد
هتغیزّای پٌْاى ایي پضٍّؼ ًیش  11ػذد اعت ،تٌاتزایي
حدن ًوًَِ  220تزآٍرد ؽذ .پزعؾٌاهِ ّا تِ ًغثت  1تِ 2
(تا تَخِ تِ تؼذاد وارهٌذاى ّز تیوارعتاى) تِ رٍػ ًوًَِ
گیزی تقادفی عثمِ ای در تیي خاهؼِ پضٍّؼ تَسیغ ؽذ.
هؼیار ٍرٍد واروٌاى تِ ایي هغالؼِ ،دارا تَدى عالهت
خغوی ٍ رٍحی ،ؽاغل تَدى در تخؼ ّای اداری،
پؾتیثاًی ،ولیٌیه ٍ پاراولیٌیه تیوارعتاىّای هٌتخة
ؽْز ؽیزاس ٍ ّوچٌیي داؽتي حذالل هذرن دیپلن تَدُ
اعت.
دادُ ّا تا اعتفادُ اس  3پزعؾٌاهِ هدشای فزٌّگ
عاسهاًی دًیغَى ( ،)2000تؼْذ عاسهاًی آلي ٍ هایز
( ٍ )1991عٌدؼ وارآفزیٌی هارگارت ّیل ( )2003خوغ
آٍری گزدیذ .تا ٍخَد ایي وِ  220پزعؾٌاهِ در 2
تیوارعتاى هَرد هغالؼِ تَسیغ گزدیذ ،تٌْا  150پزعؾٌاهِ
تىویل ٍ تحَیل دادُ ؽذ ٍ تز رٍی ّویي تؼذاد پزعؾٌاهِ
تحلیل فَرت گزفت.
پزعؾٌاهِ اعتاًذارد فزٌّگ عاسهاًی دًیغَى ()2000
ؽاهل  60عإال در لالة  4حیغِ هؾاروت (عإاالت  1تا
 ،)15اًغثاق پذیزی (عإاالت  16تا  ،)30عاسگاری (عإاالت
 31تا  ٍ )45هأهَریت (عإاالت  46تا  ) 60تَد .اهتیاس دّی
تِ عإاالت ایي پزعؾٌاهِ تز رٍی عیف  5گشیٌِ ای الیىزت
(واهأل هَافمن تا واهأل هخالفن) تَدُ اعت تِ گًَِ ای وِ تِ
ایي گشیٌِ ّا تِ تزتیة اهتیاس  5تا  ،1تؼلك گزفت.
پزعؾٌاهِ اعتاًذارد تؼْذ عاسهاًی آلي ٍ هایز ()1991
ؽاهل  24عإال در لالة  3حیغِ ػاعفی (عإاالت -7-4-1
ٌّ ،)22-19-16-13-10داری (عإاالت -15-12-9-3
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 ٍ )24-21-18هغتوز (عإاالت -20-17-14-11-8-5-2
 )23تَدُ اعت .اهتیاس دّی تِ عإاالت ایي پزعؾٌاهِ ًیش
تز رٍی عیف  5گشیٌِ ای الیىزت (واهأل هَافمن تا واهأل
هخالفن) تَد تِ گًَِ ای وِ تِ ایي گشیٌِ ّا تِ تزتیة اهتیاس
 5تا  ،1تؼلك گزفت.
پزعؾٌاهِ اعتاًذارد وارآفزیٌی عاسهاًی هارگارت ّیل
( )2003ؽاهل  13عإال در لالة  4حیغِ افؼال عاسهاًی
(عإاالت ً ،)3-2-1گزػ فزدی (عإاالت  ،)6-5-4اًؼغاف
پذیزی (عإاالت  ٍ )9-8-7فزٌّگ وارآفزیي (عإاالت -10
 )13-12-11تَدُ اعت .اهتیاس دّی تِ عإاالت ایي
پزعؾٌاهِ ًیش تز رٍی عیف  5گشیٌِ ای الیىزت (خیلی
سیاد تا خیلی ون) تَد تِ گًَِ ای وِ تِ ایي گشیٌِ ّا تِ
تزتیة اهتیاس  5تا  ،1تؼلك گزفت.
رٍایی ٍ پایایی پزعؾٌاهِ ّای فزٌّگ عاسهاًی دًیغَى
( ٍ )2000تؼْذ عاسهاًی آلي ٍ هایز ( )1991در هغالؼِ
ضیایی ٍ ّوىاراى ( )1390هَرد تاییذ لزار گزفتِ اعت (.)11
فزّادی ٍ ّوىاراى (ً )1394یش در پضٍّؼ خَد ،رٍایی ٍ
پایایی پزعؾٌاهِ وارآفزیٌی عاسهاًی هارگزیت ّیل ()2003
را تأییذ وزدُ اًذ (.)17
خذٍل  :1همایغِ تَسیغ ًوزات هإلفِ ّا تا تَسیغ ًزهال
k-s-z

همذار* P

0/787
1/235
1/041

0/566
0/095
0/229

هتغیز
فزٌّگ عاسهاًی
وارآفزیٌی عاسهاًی
تؼْذ عاسهاًی
* آسهَى وَلوَگزٍف-اعویزًَف
** عغح هؼٌی داری p >0/05

تِ هٌظَر تزرعی ًزهال تَدى دادُ ّا ،اس آسهَى
وَلوَگزٍف-اعویزًَف ) (k-s-zاعتفادُ ؽذً .تایح ایي
آسهَى ،تَسیغ ًزهال هتغیزّا را تأییذ وزد (خذٍل .)1

خذٍل ً :2تایح ؽاخـ ّای تزاسػ هذل هفَْهی پضٍّؼ
ؽاخـ
ضاخص های بزاسش مطلق

ؽاخـ ًیىَیی تزاسػ
ؽاخـ ًیىَیی تزاسػ افالح ؽذُ

ضاخص های بزاسش تطبیقی

ؽاخـ ّای تزاسػ ٌّدار ؽذُ
ؽاخـ ّای تزاسػ تغثیمی
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ػالهت اختقاری

همذار

GFI
AGFI

0/94
0/90

NFI
CFI

0/98
0/99

همذار لاتل لثَل

تیؾتز اس  90درفذ
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تز اعاط ًتایح خذٍل  ٍ 2تا تَخِ تِ ؽاخـ ّای فَق
ٍ همایغِ همادیز تِ دعت آهذُ تا همادیز لاتل لثَل ،هذل اس
تزاسػ خَتی تزخَردار اعت.
دادُ ّا پظ اس خوغ آٍری ٍارد ًزم افشار ّای
 SPSS 16 ٍ Lizrel 8.5گزدیذ .عپظ ؽاخـ ّای آهار
تَفیفی ٍ ًوَدارّای هٌاعة رعن ؽذُ ٍ تزای تدشیِ ٍ
تحلیل دادُ ّا اس هذل هؼادالت عاختاری ( )SEMاعتفادُ
گزدیذ.
تزای رػایت اخالق پضٍّؼ تِ پاعخ دٌّذُ در هَرد
هحزهاًِ تَدى پاعخ ّا ،اعویٌاى دادُ ؽذ ٍ اػتواد آى ّا
تزای دادى اعالػات فادلاًِ ،خلة ؽذ .اگز پاعخ دٌّذُ
ًیاس تِ تَضیح تیؾتز داؽت هحمك ٍظیفِ خَد هی داًغت
تِ عإاالت پاعخ دّذ.
ّوچٌیي ایي پضٍّؼ دارای هدَس اس وویتِ اخالق
داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ فذٍلی یشد تِ ؽوارُ
 IR.SSU.SPH.REC.1395.31هی تاؽذ.
یافته ها
یافتِ ّا ًؾاى هی دّـذ وِ  54/0درفـذ اس وارهٌــذاى
ؽزوت وٌٌذُ در ایي پضٍّؼ سى ٍ  41/0درفذ هزد تَدًذ
ٍ  5/0درفذ ًیش خٌغیت خَد را تیاى ًىزدًذ .اس ًظز عاتمِ
واری 49/3 ،درفذ دارای عاتمِ واری  0تا  10عال30/0 ،
درفذ دارای عاتمِ وار  11تا  20عال 10/7 ،درفذ دارای

راییت متتظرالفرج و همکاران

عاتمِ واری  21تا  30عال تَدًذ ٍ 10/0درفذ افزاد ّن
عاتمِ وار خَد را تیاى ًىزدًذ .اس ًظز عي 41/3 ،درفذ در
فافلِ عٌی تیي 31-40عال 33/3 ،درفذ در فافلِ عٌی
 20تا  30عال 16/0 ،درفذ در فافلِ عٌی  41تا  50عال،
 2/0درفذ در فافلِ عٌی  51تا  60عال تَدًذ ٍ 7/4
درفذ افزاد ّن اس تیاى عي خَد خَدداری وزدًذ39/3 .
درفذ افزاد ،دارای هذرن تحقیلی لیغاًظ 14/0 ،درفذ
فَق لیغاًظ 9/3 ،درفذ فَق دیپلن 20/0 ،درفذ دیپلن،
 4/7درفذ دوتزا ٍ  12/7درفذ ّن تحقیالت خَد را تیاى
ًٌوَدًذ .اس ًظز ٍضؼیت اعتخذاهی 40/7 ،درفذ لزاردادی،
 26/0درفذ افزاد پیواًی 20/7 ،درفذ رعوی 2/7 ،درفذ
عزحی ٍ  9/9درفذ افزاد ّنٍ ،ضؼیت اعتخذاهی خَد را
تیاى ًىزدًذ.
خذٍل  :3هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار فزٌّگ ،تؼْذ ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی
هتغیز
فزٌّگ عاسهاًی
تؼْذ عاسهاًی
وارآفزیٌی عاسهاًی

تؼذاد

اًحزاف هؼیار ±هیاًگیي

150
150
150

3/26 ± 0/57
3/28 ± 0/56
3/38 ±0 /62

ًتایح خذٍل ً 3ؾاى هی دّذ وِ تیؾتزیي هیاًگیي
هزتَط تِ هتغیز وارآفزیٌی عاسهاًی ( ٍ )3/38ووتزیي
هیشاى آى هزتَط تِ فزٌّگ عاسهاًی ( )3/26هی تاؽذ.

ؽىل  1هذل هفَْهی ؽاهل هتغیزّای آؽىار ٍ پٌْاى ٍ
رٍاتظ تیي آىّا را ًؾاى هی دّذً .تایح حافل اس تحلیل هذل
هؼادالت عاختاری ًؾاى هی دّذ فزٌّگ عاسهاًی تز رٍی
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تؼْذ تا همذار تار ػاهلی اعتاًذارد  0/81تیؾتزیي تار ػاهلی را
دارد ٍ ووتزیي تار ػاهلی ًیش هزتَط تِ فزٌّگ عاسهاًی تز
هیتاؽذ.
رٍی وارآفزیٌی عاسهاًی تا همذار تار ػاهلی  0/44
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خذٍل  :4راتغِ تیي هتغیزّا در هذل
هغیز

اثز هغتمین

اثزغیزهغتمین

اثز ول

همذار * t

همذار ** p

رتثِ

تؼْذ

0/87

---

0/87

1/32

p > 0/05

اٍل

وارآفزیٌی

0/44

0/3

0/74

7/32

p > 0/05

دٍم

تعهد

ػاعفی
هغتوز
ٌّداری
افؼال عاسهاًی
ًگزػ فزدی
اًؼغاف پذیزی
فزٌّگ وارآفزیي

0/64
0/39
0/39
---------

------0/22
0/20
0/14
0/21

0/64
0/39
0/39
0/22
0/20
0/14
0/21

--9/06
10/08
2/54
2/53
2/49
2/56

--p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05

اٍل
دٍم
عَم
چْارم
پٌدن
ّفتن
ؽؾن

کارآفزینی

افؼال عاسهاًی
ًگزػ فزدی
اًؼغاف پذیزی
فزٌّگ وارآفزیي

0/64
0/58
0/42
0/62

---------

0/64
0/58
0/42
0/62

--7/24
6/66
8/19

--p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05

--دٍم
عَم
اٍل

فزهنگ

ػاعفی
هغتوز
ٌّداری
افؼال عاسهاًی
ًگزػ فزدی
اًؼغاف پذیزی
فزٌّگ وارآفزیي

---------------

0/55
0/34
0/33
0/48
0/42
0/31
0/45

0/55
0/34
0/33
0/48
0/43
0/31
0/45

11/10
7/42
7/95
7/32
7/21
6/37
7/91

p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05
p > 0/05

اٍل
چْارم
دٍم
ؽؾن
پٌدن
عَم
عَم

اس
فزهنگ

تِ

* عغح هؼٌی داری  t ≥ 1/96هی تاؽذ (عغح هؼٌی داری  95درفذ هی تاؽذ)
** هؼٌی دار در عغح هؼٌی داری p >0/05
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خذٍل ؽوارُ ً 5تایح حافل اس اثزات هذل هؼادالت
عاختاری را ًؾاى هی دّذ .عثك یافتِ ّای ایي خذٍل،
اس تیي  2هتغیز افلی وارآفزیٌی عاسهاًی ٍ تؼْذ
عاسهاًی ،فزٌّگ عاسهاًی تیؾتزیي تأثیز را تز رٍی تؼْذ
عاسهاًی داؽتِ اعت ٍ ّز  2راتغِ هؼٌا دار هی تاؽذ
(.)p > 0/05
بحث
ایي پضٍّؼ تا ّذف تزرعی راتغِ تیي فزٌّگ عاسهاًی ٍ
تؼْذ عاسهاًی ٍ ّوچٌیي راتغِ فزٌّگ عاسهاًی تا
وارآفزیٌی عاسهاًی در وارهٌذاى  2تیوارعتاى ًواسی ٍ ؽْیذ
فمیْی ؽیزاس اعت .تِ ایي هٌظَر ،تا اعتفادُ اس هفاّین ًظزی
 1هذل هفَْهی اس راتغِ تیي ایي  3هتغیز عزاحی ؽذ .تؼذ اس
خوغ آٍری ٍ تدشیِ ٍ تحلیل اعالػات در  2تیوارعتاى
هٌتخة ،هذل پیؾٌْادی تاییذ ؽذ.
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ًتایح ایي تحمیك ًؾاى هی دّذ وِ ارتثاط هثثت ٍ
هؼٌی داری تیي فزٌّگ عاسهاًی ٍ تؼْذ عاسهاًی ٍ
ّوچٌیي تیي فزٌّگ عاسهاًی ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی ٍخَد
دارد ٍ اثز تؼْذ عاسهاًی تز رٍی وارآفزیٌی عاسهاًی ًیش
هؼٌی دار تَدُ اعت .اثز هتغیز فزٌّگ عاسهاًی تز تؼْذ
عاسهاًی تیؾتز اس اثز ایي هتغیز تز رٍی وارآفزیٌی
عاسهاًی تَدُ اعتّ .وچٌیي تؼْذ عاسهاًی تز رٍی
وارآفزیٌی عاسهاًی اثز دارد اها اثز آى ًغثت تِ اثز
فزٌّگ عاسهاًی تز رٍی تؼْذ عاسهاًی ٍ اثز فزٌّگ
عاسهاًی تز وارآفزیٌی عاسهاًی ووتز اعت.
در ایي سهیٌِ هی تَاى تِ ًتایح پضٍّؼ والتِ عیفزی
ٍ ّوىاراى ( )1391در هغالؼِ راتغِ تیي فزٌّگ عاسهاًی
ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی در ادارُ ول تزتیت تذًی اعتاى
تْزاى در تیي وارؽٌاعاى ٍ رؤ عای ادارُ ول تزتیت تذًی
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وِ تیي وارآفزیٌی ٍ تؼْذ عاسهاًی ّوثغتگی هؼٌادار ٍخَد
دارد ( )5وِ اس ًتایح ایي پضٍّؼ حوایت هی وٌذ ،یؼٌی
تؼْذ عاسهاًی تا ٍیضگی ّای وارآفزیٌی راتغِ هؼٌاداری
دارد.
ًمغِ لَت ٍ خٌثِ خذیذ ایي هغالؼِ ،تزرعی ّوشهاى 3
هتغیز فزٌّگ عاسهاًی ،تؼْذ ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی تا
اعتفادُ اس هؼادالت عاختاری هی تاؽذ .ایي پضٍّؼ
هحذٍدیت ّایی ّن داؽتِ اعت وِ تؼذاد سیاد تخؼ ّا در
 2تیوارعتاى ٍ ووثَد آگاّی وارهٌذاى در سهیٌِ وارآفزیٌی
عاسهاًی ،اس آى خولِ هی تاؽذّ .وچٌیي چَى حدن ًوًَِ
هغالؼِ هحذٍد تِ  2تیوارعتاى ػوَهی ٍ آهَسؽی در 1
ؽْز هی تاؽذ ،تٌاتزایي ًوی تَاى ًتایح پضٍّؼ را تِ ّوِ
تیوارعتاى ّا تؼوین داد.
نتیجه گیزی
یافتِ ّای ایي پضٍّؼ ًؾاى داد وِ تِ وارگیزی فزٌّگ
عاسهاًی هٌاعة در تیوارعتاى ّای هٌتخة هی تَاًذ هٌدز
تِ ایداد تؼْذ ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی در واروٌاى ؽَد .اس ایي
رٍ هذیزاى ایي هزاوش هی تَاًٌذ تا ایداد فزٌّگ عاسهاًی
هٌاعة تخقَؿ تا توزوش تز تؼذ هأهَریت ،وارآفزیٌی ٍ
تؼْذ واروٌاى را افشایؼ دٌّذّ .وچٌیي افشایؼ فزٌّگ
عاسهاًی تاػث افشایؼ عغح تؼْذ واروٌاى خَاّذ ؽذ .در
ًتیدِ هذیزاى تیوارعتاى تایذ در خْت تزاًگیختي ایي
هإلفِ تاثیز گذار (فزٌّگ عاسهاًی) دلت تیؾتزی داؽتِ
تاؽٌذ .سهاًی وِ عاسهاى تتَاًذ تَلؼات وارهٌذاى خَد را
تزآٍردُ وٌذ ،هی تَاًذ اًتظار داؽتِ تاؽذ وِ وارهٌذاى ّن
ایذُ ّا ٍ خاللیت ّا ٍ ًَآٍری ّای خَد را در اختیار
عاسهاى لزار دٌّذ.
سپاسگشاری
تذیٌَعیلِ اس هزوش تَعؼِ پضٍّؼ ّای تالیٌی
تیوارعتاى ّای ًواسی ٍ ؽْیذ فمیْی ؽیزاس ٍ ّوچٌیي
اس وارهٌذاى هحتزم ایي  2تیوارعتاى وِ در اًدام ایي
پضٍّؼ تا هحممیي ّوىاری ًوَدُ اًذ ،تؾىز تِ ػول
هی آیذ.
مطارکت نویسندگان
عزاحی پضٍّؼ :ر .م ،م .ػ
خوغ آٍری دادُ ّا :س .م
تحلیل دادُ ّا :س .م
ًگارػ ٍ افالح همالِ :س .م ،م .ػ
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اعتاى تْزاى اؽارُ وزد وِ در ایي هغالؼِ تیي فزٌّگ
عاسهاًی ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی ارتثاط هثثت ٍ هؼٌی داری
گشارػ ؽذُ اعت ( .)10خفایی ٍ ّوىاراى (ً )1389یش
در هغالؼِ تزرعی ًمؼ فزٌّگ ٍ تؼْذ عاسهاًی در
وارآفزیٌی عاسهاًی در داًؾگاُ آساد خزاعاى رضَی در
تیي وارهٌذاى تِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ تیي فزٌّگ
رعالت ،عاسگاری ٍ اًغثاق پذیزی ٍ اًَاع تؼْذ راتغِ
هثثت هؼٌی دار ٍخَد داردٍ ،لی تیي فزٌّگ هؾاروت ٍ
اًَاع ت ؼْذ راتغِ هؼٌی داری ٍخَد ًذارد ٍ فزٌّگ ٍ تؼْذ
در ًْادیٌِ وزدى وارآفزیٌی ًمؼ دارًذ (.)18
در هغالؼِ حاضز تیؾتزیي اثز فزٌّگ عاسهاًی ،تز رٍی
هإلفِ تؼْذ ػاعفی ( )0/55اس هتغیز تؼْذ عاسهاًی ٍ ون
تزیي اثز تز رٍی هإلفِ اًؼغاف پذیزی ( )0/31اس هتغیز
وارآفزیٌی عاسهاًی اعت .ؽؼیة ٍ ّوىاراى ( )2013در
هغالؼِ خَد در تیي واروٌاى تاًه ّای خقَفی ٍ دٍلتی در
پاوغتاى ًؾاى دادًذ وِ فزٌّگ عاسهاًی هی تَاًذ تِ افشایؼ
عغح تؼْذ وارهٌذاى ووه وٌذ (ّ .)15وِ ایي هغالؼات،
ًتایح ایي پضٍّؼ را تاییذ هی ًوایٌذ.
ّوچٌیي اس تیي هإلفِ ّای تؼْذ عاسهاًی تاالتزیي
هیشاى تار ػاهلی هزتَط تِ تؼْذ ػاعفی ( )0/95تَدُ ٍ اس
تیي هإلفِ ّای وارآفزیٌی عاسهاًی تاالتزیي هیشاى تار
ػاهلی هزتَط تِ فزٌّگ وارآفزیي ( )0/78هی تاؽذ ٍ اس
تیي هإلفِ ّای فزٌّگ عاسهاًی تیؾتزیي تار ػاهلی هزتَط
تِ هإلفِ هاهَریت ( )0/95اعت .اگز هاهَریت ٍ رعالت
عاسهاى درعت هؾخـ ؽَد ،راّىارّای ًَآٍراًِ ٍ افشایؼ
تؼْذ وارهٌذاى هی تَاًذ اّذاف عاسهاًی را پیؼ تثزد.
تٌاتزایي هذیزاى تایذ تِ دًثال ایداد سهیٌِ ّای فزٌّگ ٍ تِ
تثغ آى تؼْذ ٍ وارآفزیٌی عاسهاًی تاؽٌذ تا تتَاًٌذ در
ػزفِ رلاتت تز رلثا پیزٍس ؽًَذ.
یافتِ ّای ایي پضٍّؼ ًؾاى داد وِ هیاًگیي ًوزُ
وارآفزیٌی عاسهاًی  3/38هی تاؽذ وِ تاالتزیي هیاًگیي را
داراعتّ .وچٌیي هیاًگیي ًوزُ فزٌّگ عاسهاًی ٍ
وارآفزیٌی عاسهاًی تِ تزتیة  3/28 ٍ 3/26هی تاؽذ وِ
فزٌّگ عاسهاًی ووتزیي هیاًگیي را دارد.
ًتایح پضٍّؼ ّای عایز پضٍّؾگزاى هاًٌذ پضٍّؼ پارعا
هؼیي ٍ ّوىاراى ( )1389در هغالؼِ ای در تیي واروٌاى
غیز ػضَ ّیأت ػلوی رعوی ٍ لزاردادی تخؼ ّای
اداری-خذهاتی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ رٍدّي ًؾاى داد
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.فذٍلی یشد هَرد حوایت هالی لزار گزفتِ اعت

ساسمان حمایت کننده

تعارض منافغ

ِایي همالِ تزگزفتِ اس پایاى ًاهِ وارؽٌاعی ارؽذ رؽت
هذیزیت خذهات تْذاؽتی ٍ درهاًی هی تاؽذ وِ تَعظ
داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی ؽْیذ

ّیچ گًَِ تؼارك هٌافؼی اس عَی ًَیغٌذگاى گشارػ
.ًؾذُ اعت
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Background: The operation of an organization can be improved by
organizational culture and commitment. Further, culture is one of the
most basic tools for development of entrepreneurial. This study was
aimed to examine the relationship between organizational culture,
organizational commitment, and also organizational culture with
organizational entrepreneurship from the viewpoints of hospital
employees of selected Shiraz University of Medical Science.
Methods: This applied and analytical study was carried out with
participation of 150 employees of medical staff and administrative staff
from 2 hospitals selected in Shiraz in 2015-2016. The required data were
gathered using 3 valid questionnaires; Denison organizational culture
(2000), Margarate Hill organizational entrepreneurship (2003), and
Allen and Meyer organizational commitment (1991). Data were then
analyzed thorough statistical software of Lizrel 8.5 and SPSS 16 by using
structural equation modeling.
Results: Our results showed a positive significant relationship between
organizational culture and organizational commitment in addition to
organizational culture and organizational entrepreneurship. With
improving the organizational culture, entrepreneurship and
organizational commitment have significantly increased. However, the
effect of organizational culture on commitment was greater than the
effect of this factor on entrepreneurship. Mean and Standard Deviation
of culture, commitment, and organizational entrepreneurship were
3/38 ± 0/62, 3/28 ± 0/56, and 3/26 ± 0/57, respectively.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that
implementation of appropriate strategies for improving the
organizational culture can increase staffs' commitment and participation
in entrepreneurship.
Key words: Hospital, Organizational culture, Institutional obligation,
Organizational innovation

