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تاریخ دریافت 9911/95/90 :تاریخ چاپ9911/91/50 :

چکیده
در حال حاضر سير تحوالت جهاني ،کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فنآوري و توسعه اقتصادي قرار داده است .تجربه
موفقيت آميز اغلب کشورهاي پيشرفته و نيز برخي از کشورهاي در حال توسعه در عبور از بحرانهاي اقتصادي به واسطه توسعه
کارآفریني در آن کشورها ،موجب گردیده تا سایر کشورها نيز براي کارآفریني ،کارآفرینان و شکل گيري کسب و کارهاي
نوآورانه اهميت خاصي قائل گردند .کارآفریني با عوامل گوناگوني در ارتباط مي باشد که شاید بتوان گفت مهمترین این عوامل،
فرهنگ سازماني است .از این رو ،تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين مولفه هاي فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني مي پردازد
که از لحاظ هدف ،از انواع تحقيقات کاربردي و از نظر نوع روش ،از انواع تحقيقات توصيفي است بدین منظور از دو پرسشنامه
مجزا استفاده شده است و از طيف پنج گزینه اي ليکرت در تدوین پرسشنامه ها استفاده شده است .جامعه آماري مورد مطالعه در
پژوهش حاضر را کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر و دیگر مناطق تحت پوشش تشکيل مي دهد که بنابر آمار اخذ
شده تعداد آنان  86نفر است .نتایج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که بين مولفه هاي فرهنگ سازماني از دیدگاه کامرون و کویين
و کارآفریني سازماني رابطه معناداري وجود دارد.

واژگان ﮐلیدی
فرهنگ ،فرهنگ سازماني ،9کارآفریني سازماني
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مقدمه
«کارآفریني 9مفهومي عيني و عملي است که هم زمان با آغاز زندگي انسان بر روي زمين و تﻼش براي کسب درآمد و
تﺄمين مایحتاج زندگي پا به عرصه وجود گذاشته است» (سعيدي مهرآباد و مهتدي« .)9961 ،کارآفریني ،واژه اي است
که در اصل از کلمه فرانسوي (آنتروپراندر) 1به معناي متعهد شدن نشﺄت گرفته است .بنابر تعریف واژه نامه وبستر،
کارآفرینکسي است که متعهد ميشود مﺨاطره یﮏ فعاليت اقتصادي را سازماندهي ،اداره و تقبل نماید» (کاتسکيز 9و
کيرگيدو .)1559 ،1در مورد کارآفرینيسازماني بایستگفت :کارآفرینان سازماني نميتوانند به راحتي از کنار مسائل و
مشکﻼتي که ميبينند ،بگذرند .انتهاي همه مسائل را باز ميدانند و همواره به دنبال را هحلي براي آنها ميباشند .هميشه
طرح و ایده جدیدي در ذهن ميپرورانند .آنها آرمانگرا هستند و توانائي خوبي در تبدیل فکرها و ایده ها به واقعيتي
سودآور دارند و باالخره اینکه کارآفرینان سازماني ،با ایجادنوآوري در سازمان سبب تحول اساسي در آن شده و همواره
پيشتاز و پيشگام توسعه محصوالت و خدمات جدید هستند .افراد بسياري که سازمان ها را رها و خودشان سازمان
جدیدي تﺄسيﺲ مي کنند ،نمایانگر این هستند که بيشتر سازمانها قادر نيستند ،محيطي را براي کارآفریني خلق کنند
(صمدآقایي« .)9916 ،نقش سازمانها در دستيابي به هدف هاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،آن چنان برجسته
است که سازمان هاي هر جامعه را گردونه هايتحقق اهداف آن جامعه مي نامند» (خنيفر و وکيلي .)9961 ،در این راستا
موقعيت اقتصادي ،صنعتي ،اجتماعي و فرهنگي امروز کشور به گونهاي است که حل مشکﻼت و تنگناها ،الگوها و راه
حلهاي جدید و متفاوتي را طلب مي کند .ترکيب جمعيتي جوان کشور ،ضرورت ایجاد فرصتهاي شﻐلي و نيز نوسان
بهاي نفت از جمله عوامل عمده اي هستند که موجب ميشوند سياستگذاران و تصميم گيران کﻼن کشور به منبﻊ درآمد
سهلالوصول دیگري به جز نفت بيندیشند و بيشﮏ آن منبﻊ جز ابتکار ،خﻼقيت و نوآوري چيز دیگري نيست .اکنون
در عرصه جهاني ،افراد خﻼق ،نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشﺄ تحوالت بزرگي در زمينه هاي صنعتي ،توليدي و
خدماتي شده اند .چرخهاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه کارآفریني به حرکت در ميآید (پارکير.)1551 ،
خوشبﺨتانه در سال هاي اخير در کشور ما ،مقوله کارآفریني مورد توجه قرار گرفته ،با این وجود این مفهوم براي بسياري
از دست اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب است .شاید به همين دليل تاکنون برنامه ریزي و بسترسازي مناسبي در
حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي و نظام آموزشي کشور براي توسعه کارآفریني صورت نﭙذیرفته است .در موقعيت کنوني
که اقتصادکشورمان با مسائل و نارسایيهاي مهمي نظير فرار مﻐزها ،بيکاري ،کمبود نيروي انساني متﺨصﺺ ،کاهش
سرمایهگذاري دولت ،عدم تحرك و رشد اقتصادي کافي رو به روست ،پرورش و آموزشکارآفرینان از اهميت
مﻀاعفي برخوردار است (ملکي .)9968 ،از طرفي فرهنگ یﮏ سازمان مينياتوري از فرایندهاي کﻼن فرهنگي محيط
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سازمان ميباشد که با ﻇهور مقولههایي مانند فناوري اطﻼعات و ارتباطات ،9پدیده جهاني شدن و چگونگي برخورد با
آن ،دگرگونيهاي جمعيت شناختي ،آموزش مداوم ،انفجار دانش ،بحرانهاي اخﻼقي ،سازمان یادگيرنده و رشد فزاینده
دانش ،توجه به کيفيت و اﺛربﺨشي در سازمان ها ضرورت بسترسازي مناسب در فرهنگ سازماني 1را در همه سطوح
سازماني ایجاد مينماید .شناخت و ارزیابي فرهنگ یﮏ سازمان به عنوان بستر ایجاد تﻐييرات سازماني ،نقشي کليدي در
موفقيت سازمانها بازي ميکند .فرهنگ در یﮏ سازمان به مﺜابه شﺨصيت در یﮏ انسان است که شالوده وجودي آن را
تشکيل ميدهد و باعﺚ تشکل و انسجام سازمان در حرکت به سمت اهداف ميشود .از آن جا که فرهنگ سازماني
شکل دهنده رفتاراعﻀاي سازمان اعم از کارکنان و مدیران در سطوح مﺨتلف است ،ميتواند توانایي سازمان در ایجاد
تﻐيير و جهت گيري استراتژیﮏ را به نحو چشم گيري تحت تﺄﺛير قرار دهد .بدون داشتن یﮏ فرهنگ سازماني اﺛر بﺨش
نميتوان انتظار فعاليت هاي کارآفرینانه داشت.
جهان امروز بيتردید از ویژگي هاي خاصي برخوردار است .یکي از ویژگيهاي عصر حاضر تﻐيير و تحوالت شگرفي
است که در طرز فکر ،ایدئولوژي ،ارزش هاي اجتماعي ،روشهاي انجام کار به چشم مي خورد .از جمله پدیده هایي
که به شدت تحت تﺄﺛير این تﻐييرات قرار مي گيرند ،سازمان ها ميباشند .بيشتر تﻐييراتي که سازمان ها با آن مواجه هستند
از چنان شتاب و نيرویي برخوردار است که در دنياي رقابت افزاي کنوني ،هر نوع مقاومتي را درهم کوبيده و همه را با
خود به جلو ميبرد.
مروری بر ادبیات پژوهش
انواع فرهنﮓ سازمانی
اﻟگوی فرهنﮓ سازمانی مورد استﻔاده در پژوهش حاضر
براي فرهنگ سازماني طبقه بندي هاي گوناگوني انجام گردیده است .از تقسيم بندي هایي که در زمينه فرهنگ
سازماني ارائه شده و شاید جامﻊ ترین آنها باشد و این تحقيق نيز با تکيه بر آن انجام گرفته است ،تقسيم بندي کامرون و
کویين مي باشد که در این تحقيق نيز بدان استناد شده است.
دنيسون ( )1551چهار نوع فرهنگ سازماني «(فرهنگ ویژه ادهوکراسي)»« ،فرهنگ طایفهاي»« ،فرهنگ بازاري» و
«فرهنگ سلسله مراتبي» را با استفاده از چارچوب ارزشهاي رقيب تعریف مي کند .کامرون و کویين 9در سال  ،9111با
استفاده از چارچوب ارز شهاي رقيب ،چهار نوع فرهنگ سازماني زیر تعریف کردند:
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فرهنﮓ طایﻔه ای
فرهنگ طایفهاي (قبيلهاي ،تعاوني یا همکاري) :با محوریت انسجام دروني سازمان و تقویت روحيه کارکنان؛ کار در
یﮏ مکان بسيار دوستانه صميمي به گونهاي که افراد مطالب زیادي را به اشتراك ميگذارند .ویژگيهاي معمول در
یﮏ سازمان با گرایش فرهنگي قبيلهاي غالب عبارتند از کارگروهي ،برنامههاي مشارکت کارکنان ،تعهد باالي کارکنان
به سازمان و همکاران و تعهد باالي شرکت به کارمندان( .ارژنگ یزدي )9911 ،سازماني داراي فرهنگ قبيلهاي است که
بر حفﻆ بقا و انعطافپذیري ،عﻼقه به افراد وحسّاسيت نسبت به مشتریان تﺄکيد دارد .مکان و فﻀاي کاري سازمانهاي با
فرهنگ قبيلهاي بسيار دوستانه است؛ جایي که کارکنان در بسياري از موارد با یکدیگر اشتراك دارند؛ درست مﺜل
اعﻀاي یﮏ خانواده بزرﮒ .انسجام سازماني از طریق وفاداري به سنّتها ایجاد ميشود .تعهد سازماني بسيار باالست.
سازمان بر منافﻊ بلندمدت منابﻊ انساني و دستيابي به درجه باالیي از انسجام و اخﻼق تﺄکيد ميورزد .موفقيت در چنين
سازمان هایي برحسب ميزان حسّاسيت نسبت به مشتریان و عﻼقه به انسانها تعریف ميشود .سازمان پاداش ویژهاي براي
کارهاي گروهي ،مشارکت و توافق آرا در نظر ميگيرد (کامرون و کوئين.)88،1558 ،
فرهنﮓ ویژه ساالر
با محوریت انعطاف سازماني ،کارآفریني و نوآوري .سازمانهایي که این نوع فرهنگ در آنها غالب است ،معموالً
ساختار ارگانيﮏ دارند و مکانيکي نيستند و مشﺨصهي آنان پویایي محيط کار ،خﻼقيت و کارآفریني است .این
سازمانها پرسنل توانمند داشته و درجهي ریسﮏ پذیري باالیي دارند .از دیگر مشﺨصات آنها رهبري مﺆﺛر خﻼق و
ریسﮏپذیر است (ارژنگ یزدي .)9911 ،سازمان هایي داراي فرهنگ ادهوکراسي هستند که بر موقعيتیابي بيروني و
انعطاف پذیري زیاد و فردگرایي تﺄکيد ميورزند .فﻀا و محيط کاري چنين سازمان هایي پویا ،کارآفرین و خﻼّق است
و کارکناني خطر پذیر ،همراه با رهبراني نوآور و خﻼّق را ترغيب ميکند .در سازمانهاي داراي فرهنگ ادهوکراسي
تعهد به تجربهگرایي و نوآوري موجب همبستگي و انسجام سازماني ميشود .در این سازمانها بر حرکت در خط مقدّم
(پيشتاز و پيشگام بودن در نوآوري و خﻼّقيت) تاکيد ميشود .موفقيت ،به معناي منحصر به فرد شدن و ارائهي کاالها یا
خدمات جدید است .رهبرِ توليد یا خدمت خاص شدن در چنين فرهنگ سازماني مهم است و سازمان بر ابتکار و آزادي
عمل فردي تﺄکيد ميورزد (کامرون و کوئين.)1558 ،
فرهنﮓ مبتنی بر بازار
با محوریت رقابت ،کارایي و بهره وري .تمرکز اصلي سازمانها در این نوع فرهنگ بر انجام معامﻼت با سایر ذینفعان و
سهامداران براي ایجاد مزیت رقابتي است .رقابتپذیري و بهرهوري در واقﻊ پایه و اساس فرهنگ بازار محور در سازمان
را تشکيل ميدهد .در سازماني با نوع فرهنگي بازاري برد و باخت همه چيز است و انتظار ميرود این رقابت براي بردن به
سطوح فردي فرهنگ سازماني رسوخ کند( .ارژنگ یزدي .)9911 ،سازماني داراي فرهنگ مبتني بر بازار است که بر
موقعيتیابي بيروني همراه با نياز به ﺛبات و کنترل تﺄکيد ميورزد .چنين سازمان هایي نتيجهگراهستند و توجه اصليآنها
4

0

بررسي ارتباط بين مﺆلفههاي فرهنگ سازماني وکارآفریني سازماني (مطالعه موردي :آموزش و پرورش نيکشهر)

به اجراي درست کارهاست .کارکنان هدف جویند و با یکدیگر رقابت ميکنند .رهبران چالشطلب ،مولّد و
محركهایي سﺨتکوش ،و افرادي پيگير و پایدار هستند .آن چيزي که سازمان را با هم متحد و یکﭙارچه ميسازد،
تﺄکيد بر برنده شدن است .همگان به شهرت و به موفقيت عﻼقه دارند .در بلندمدت بر اقدامات رقابتي و دستيابي به
اهداف و مقاصدکمّي تاکيد ميشود .موفقيت برحسب ميزان نفوذ در بازار تعيين ميشود ،رهبري بازار و قيمت (هزینه)
مهم و حرکت سازمان سﺨتکوشانه و رقابتآميز است (کامرون و کوئين.)1558 ،
فرهنﮓ سلسله مراتبی
با محوریت ﺛبات و حفﻆ وضﻊ موجود .سازمانهایي که تحت سلطهي این فرهنگ قرار دارند ،غالباً با ساختار سلسله
مراتبي رسمي و چندگانه مشﺨﺺ ميشوند .رویههاي استاندارد شده و مشﺨﺺ بر رفتار کارکنان حکومت ميکند و هيچ
قدرت اختياري واگذار شده در کارکنان وجود ندارد یا بسيار اندك است .در این نوع فرهنگ سازماني تﺄکيد شدیدي
بر تقویت قانون و قانونمداري وجود دارد و نگرانيها و اولویتهاي طوالني مدت سازمان عبارتند از ﺛبات و قابليت
پيشبيني آینده .فرهنگ سلسله مراتبي استفاده از رویههاي عملياتي استاندارد و بهترین شيوه عملکرد را پرورش ميدهد
و داراي الیه هاي متعدد عمودي (مقام و منصب) و افقي (واحدهاي کاري) از سيلوهاي عملياتي نسبتاً در انزوا ميباشد.
ساختارها و روابط قدرت به عنوان موانﻊ به اشتراكگذاري دانش ضمني در این سازمانها عمل ميکنند (ارژنگ یزدي،
 .)9911سازماني داراي فرهنگ سلسلهمراتبي است که بر ﺛبات و کنترل دروني تﺄکيد ميورزد ،درآنجا کارها بهطور
کامل رسمي و ساختار یافته اند و رویهها به گونهاي تعریف شدهاند که مشﺨﺺ ميکنند هر فرد چه کاري باید انجام
دهد .حفﻆ و نگهداري ﺛبات و حرکت آرام سازمان بسيار حياتي است .قوانين رسمي و خطمشيها عامل انسجام و
یکﭙارچگي سازمان اند .توجه بلندمدت سازمان بر حفﻆ ﺛبات و عملکرد باال ،همراه با کارایي و عمليات ماندگاري است.
موفقيت برحسب تحویل قابل اعتماد کاال و خدمات ،برنامهي زمانبندي مشﺨﺺ ،و هزینهي کم تعریف ميشود
(کامرون و کوئين.)1558 ،
بخش دوم :ﮐارآفرینی سازمانی
امروزه بر کسي پوشيده نيست که در دنياي پر تﻼطم و متﻐير ،دوام وتوسعه سازمانها در گرو همسو شدن باتحوالت
سریﻊ ،خﻼقيت ،نوآوري وکارآفریني مي باشد .به تعبيري دیگر ،کارآفریني کانون و مرکز ﺛقلکار و تﻼش و پيشرفت
بشر در عصر مدرنيته ،تلقي مي شود .طي سال ها دیدگاه هاي متنوع و تعاریفمﺨتلفي در ارتباط با کارآفریني ارائه شده
است .اما امروزه هيچ تعریف منحصر به فردي نيست که از طرف همگان پذیرفته شده باشد .تعاریف بر طيف وسيعي از
فعاليت هایي مانند تحمل ابهام ،کشف فرصت ها ،خلق سازمان جدید ،توليد ترکيبات جدید و جمﻊ آوري عوامل توليد
تﺄکيد مي کنند (بيلفلد .)1:1556،9اصطﻼح کارآفریني در معنا و مفهوم امروزي آن را اولين بار شومﭙيتر ،دانشمند
اطریشي االصل ساکن آمریکا و معروف به پدر علم کارآفریني ،به کار برد .وي معتقد بود که« :کارآفریني موتور
Bielefeld
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محرك اصلي در توسعه اقتصادي کشورهاست و نقش کارآفرین عبارت است از نوآوري و ا یجاد ترکيبهاي تازه از
مواد» (شومﭙيتر.)9191 ،9
انواع ﮐارآفرینی
 .1ﮐارآفرین فردی)Individual Entrepreneurship( :
تشﺨيﺺ اینکه کارآفرینان چه کساني هستند و باید چه کاري انجام دهند تا کارآفرین ناميده شوند ،نقطه ﺛقل مباحﺚ
متعددي بوده است .در حقيقت اکﺜر افرادي که کارآفرین ناميده مي شوند ،خودشان را شایسته این نام مي دانند .یﮏ
کارآفرین ایاالت مرکزي امریکا که در برابر گروهي از کارآفرینان آینده سﺨن مي گفت تا آنجا پيش رفت که بيان
کرد هيچ چيزي به عنوان کارآفرین وجود ندارد .دليل این امر ریشه در این تعریف ساده دارد که کارآفریني مفهومي
ساده نيست .کارآفریني مشکلهاي بسياري دارد و مشﺨﺺ کردن این امر که وﻇيفه یﮏ کارآفرین چيست ،واقعاً
دشوار است .مﺨترعان ،وکﻼ ،تجار ،آموز ش دهندگان و پزشکان همه مي توانند کارآفرین باشند .اگر توجه ما از
اینکه کارآفرین کيست به این منتقل شود که کارآفرین چه کاري انجام مي دهد آنگاه تعریف کارآفریني روشنتر مي
شود .رونستات فرآیند کارآفریني را ایجاد ﺛروت مي داند .با این تعریف وﻇيفه شناخت یﮏ کارآفرین به مراتب
ساده تر ميشود .کارآفرین فردي است که یﮏ سازمان مستقل را تاسيﺲ یا اکتساب کرده یا نمایندگي آن را کسب
مي کند .در همين راستا عبارت کليدي حاصل از این تعریف سازمان مستقل است.
دليل نيز آن است که در این تعریف تمرکز اصلي بر این مسﺄله است که ﺛروت چگونه در سيستم اقتصادي سازمان
هاي موجود خلق مي شود؟
 .2ﮐارآفرین درون سازمانی)Intrapreneurship( :
گيفورد پينکات در کتاب اشکال ﮐارآفرینی مفهوم کارآفریني در سازمان ها را مطرح کرد .در کارآفریني درون
سازماني کارآفرین به فردي اطﻼق مي شود که در سازمان ها فعاليت مي کند .الزم است که دو حقيقت مهم درباره
کارآفریني در سازمان ها در این مبحﺚ مورد اشاره قرارگيرد .نﺨست آنکه فرایند مورد توجه یﮏ کارآفرین سازماني
با فرآیند مورد توجه کارآفرینان مستقل تفاوت دارد .درست است که مفهوم کارآفریني در سازمان ها گسترده است
اما یﮏ کارآفرین مستقل در بازارهاي اقتصادي گسترده تر و انعطا ف پذیرتر فعاليت مي کند .این تفاوت براي هر
نوع شيوه و شکل کارآفریني محاسن و معایب خاصي را به دنبال دارد .دوم آنکه کارآفریني درون سازماني در
سازماني رخ مي دهد که مانﻊ از کارآفریني مي گردد .به عبارت دیگر بسياري از سازمانها در ایجاد محيطي براي
کارآفریني ناتوان هستند .کارآفرینان مجبور هستند تا موفقيت را در ميان افرادي بيابند که حاضر نيستند به آنها کمﮏ
کنند یا واقعاً نمي خواهند موفقيت آنان را شاهد باشند .بنابراین کارآفرینان سازمان ها افرادي هستند که اغلب در
فعاليتهاي کارآفریني سازمانها و بدون حمایت سازمانشان درگير هستند .البته این فقدان حمایت موضوع مهمي نيست
Schumpeter
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اگر مدیریت بتواند فرآیندها و رفتارهاي مناسبي را در یﮏ سازمان ایجاد کند ،کارآفرینان سازمان ها مي توانند در
محيط مناسبي فعاليت کنند .کارآفرین سازماني را مي توان خلق ،تقویت ،اداره و حمایت کرد.
 .3ﮐارآفرین سازمانی)Organizational Entrepreneurship( :
شومﭙيتر ميگوید :نيازي نيست که کارآفریني یﮏ کار فيزیکي خاص باشد .هر محيط اجتماعي روش خاص خود را
براي کارآفریني دارد .یﮏ سازمان مي تواند محيطي را فراهم آورد که در آن تمام اعﻀا بتوانند در انجام امور
کارآفریني شرکت کنند .افراد بسياري که سازمان ها را رها کرده و خودشان سازمان جدیدي تاسيﺲ مي کنند،
نمایانگر آنند که اکﺜر سازمان ها قادر نيستند محيطي را براي کارآفریني خلق کنند .البته برخي افراد فقط براي تاسيﺲ
یﮏ سازمان جدید سازمان خود را ترك مي کنند و شرایط محيطي داخل سازمان اهميت چنداني برایشان ندارد؛ اما
بسياري از افراد در صورت وجود حمایت متناسب در سازمان مي مانند .سازماني که چنين محيط داخلي را خلق مي
کند سازماني کارآفرین تلقي مي شود .البته حﻀور کارآفرینان در سازمانها منعکﺲ کننده کارآفرین بودن یﮏ
سازمان نيست.
فرضیه های تحقیق:
فرضيه هاي این تحقيق به دو دسته فرضيه هاي اصلي و فرضيه هاي فرعي تقسيم مي شوند.
الف) فرضیه اصلی:
بين مﺆلفههاي فرهنگ سازماني وکارآفریني سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معناداري وجود
دارد.
ب) فرضیه های فرعی:
 .9بين فرهنگ طایفهاي و کارآفریني سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود دارد.
 .1بين فرهنگ ویژه ساال ر و کارآفریني سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود
دارد.
 .9بين فرهنگ مبتني بر بازار و کارآفریني سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود
دارد.
 .1بين فرهنگ سلسله مراتبي در اداره آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود دارد.
 .0بين نظراتکارمندان اداره آموزش و پرورش قروه درخصوص فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني برحسب
جنسيت رابطه معنا داري وجود دارد.
 .8بين نظرات کارمندان اداره آموزش و پرورش نيکشهر درخصوص فرهنگ سازمانيوکارآفریني سازماني برحسب
متﻐير سابقه کار رابطه معنا داري وجود دارد.
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 .1بين رابطه بين نظرات کارمندان اداره آموزش و پرورش نيکشهر درخصوص فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني
برحسب متﻐير مدرك تحصيلي رابطه معنا داري وجود دارد.
روش تحقیق
با توجه به ماهيت پژوهش حاضر که بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با کارآفریني سازماني در سازمان آموزش و
پرورش شهرستان نيکشهر مي باشد ،روش تحقيق مورد استفاده توصيفي و از نوع همبستگي است .توصيفي زیرا آنﭽه را
که هست توصيف ميکند و شامل توصيف ،ﺛبت ،تجزیه و تحليل و تفسير شرایط موجود است و به این دليل همبستگي
است ،چون به بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با کارآفریني سازماني مي پردازد.
جامعه آماری تحقیق
بنا بر نظر اغلب محققان ،جامعه آماري عبارت است از همه اعﻀاي واقعي یا فرضي که عﻼقه مندیم یافته هاي پژوهش
را به آنها تعميم دهيم بطوریکه حداقل در یﮏ صفت مورد نظر مشترك باشند (دالور.)9961،
با این توصيف ،جامعه آماري مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کارکنان ستادي آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر و
دیگر مناطق تحت پوشش تشکيل مي دهد که بنابر آمار اخذ شده تعداد آنان  86نفر است.
تعیین حجم نمونه
براي تعيين حجم نمونه ،از فرمول زیر استفاده مي کنيم( .حسيني)9961 ،
]2  p  q
]2  p  q
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2

N[Z

( N  1)   2  [ z

n

حجم نمونه با توجه به فرمول 86 ،نفر محاسبه شد.
ابزارهای گردآوری داده ها
الف) اطﻼعات کتابﺨانه اي ،از جمله مطالعه و بررسي کتب و نشریات داخلي و خارجي و جستجو در پایگاههاي اطﻼع
رساني (اینترنت) و نيز استفاده از تجارب محققين دیگر به منظور دستيابي به مباني نظري تحقيق.
ب) استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي گردآوري داده ها ،جهت دستيابي به داده هاي مورد نظر.
در این تحقيق براي جمﻊ آوري داده ها از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه فرهنگ سازماني و پرسشنامه کارآفریني سازماني
منابﻊ انساني استفاده شده است الزم به ذکر مي باشد که این دو پرسشنامه استاندارد شده از کتب جلد اول و سوم
پژوهشن امه مدیریت تﺄليف دکتر سيدمحمد مقيمي و دکتر مجيد رمﻀان که حاوي پرسشنامه هاي استاندارد و جهاني مي
باشد اقتباس شده است و از طيف پنج گزینه اي ليکرت (کامﻼًموافقم ،موافقم ،نه موافقم نه مﺨالفم ،مﺨالفم ،کامﻼً
مﺨالفم) در تدوین پرسشنامه ها استفاده شده است.
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نتایج حاصل از بررسی به عمل آمده از فرضیه های تحقیق
سﺆال اصلی تحقیق
چه رابطه ای بین مﺆﻟﻔه های فرهنﮓ سازمانی و ﮐارآفرینی سازمانی وجود دارد؟
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه اصلي مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر با
 50555و  50559مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين مﺆلفههاي فرهنگ سازماني وکارآفریني سازماني در
اداره آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه اول :بین فرهنﮓ طایﻔهای و ﮐارآفرینی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر
رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه اول مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر با
 50555و  50555مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين فرهنگ طایفهاي و کارآفریني سازماني در اداره
آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضیه دوم :بین فرهنﮓ ویژه ساالر و ﮐارآفرینی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان
نیکشهر رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه دوم مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر با
 50551و  50555مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين فرهنگ ویژه ساالر و کارآفریني سازماني در اداره
آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضیه سوم :بین فرهنﮓ مبتنی بر بازار و ﮐارآفرینی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان
نیکشهر رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه سوم مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر با
 50551و  50551مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين فرهنگ مبتني بر بازار و کارآفریني سازماني در اداره
آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین فرهنﮓ سلسله مراتبی وﮐارآفرینی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان
نیکشهر رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه چهارم مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر
با  50551و  50595مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين فرهنگ سلسله مراتبي و کارآفریني سازماني در
اداره آموزش و پرورش شهرستان نيکشهر رابطه معنا داري وجود دارد.
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فرضیه پنجم :بین نﻈراتﮐارمندان اداره آموزش و پرورش نیکشهر درﺧصوص فرهنﮓ سازمانی و
ﮐارآفرینی سازمانی برحسﺐ جنسیت رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه پنجم مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر با
 50551و  50595مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين نظراتکارمندان اداره آموزش و پرورش نيکشهر
درخصوص فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني برحسب جنسيت رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضیه ششم :بین نﻈرات ﮐارمندان اداره آموزش و پرورش نیکشهر درﺧصوص فرهنﮓ
سازمانیوﮐارآفرینی سازمانی برحسﺐ متﻐیر سابقه ﮐار رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه ششم مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر با
 50551و  50551مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين نظرات کارمندان اداره آموزش و پرورش نيکشهر
درخصوص فرهنگ سازمانيوکارآفریني سازماني برحسب متﻐير سابقه کار رابطه معنا داري وجود دارد.
فرضیه هﻔتم :بین رابطه بین نﻈرات ﮐارمندان اداره آموزش و پرورش نیکشهر درﺧصوص فرهنﮓ
سازمانی و ﮐارآفرینی سازمانی برحسﺐ متﻐیر مدرك تحصیلی رابطه معنا داری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاي پيرسون و اسﭙيرمن فرضيه هفتم مقدار  sigبدست آمده از دو آزمون برابر با
 50551و  5050مي باشد که از مقدار  5050کمتر بوده بنابراین بين رابطه بين نظرات کارمندان اداره آموزش و پرورش
نيکشهر درخصوص فرهنگ سازماني و کارآفریني سازماني برحسب متﻐير مدرك تحصيلي رابطه معنا داري وجود دارد.
پیشنهادات
مدیران فرصت بيشتري براي ارایه پيشنهادهاي جدید کارمندان فراهم سازند ،آن ها را تشویق به مسئوليت پذیري
نمایند ،تمهيدات الزم را جهت استقﻼل شﺨصيتي آنان فراهم ساخته ،به استقبال از موقعيت هاي دشوار کاري تشویق
شوند و روحيه خطرپذیري در آنان تقویت گردد.
منابع و مآﺧذ
 .9آذر ،عادل و مﺆمني ،منصور (« .)9960آمار و کاربرد آن در مدیریت» ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات سمت.
 .1احمدپور داریاني ،محمود ،9911 ،طراحي و تبيين الگوي پرورش مدیران کارآفرین صنعت ،رساله دکترا دانشگاه
تربيت مدرس9911 ،
 . .9احمدپور داریاني ،محمود ،9965 ،کارآفریني؛ تعاریف ،نظریات ،الگوها ،انتشارات پردیﺲ.
 .1پاپزن ،عبدالحميد ،توسعه سﺨت افزار ،پول و امکانات و یا مﻐزافزار کارآفریني؛ مجموعه مقاالت همایش توسعه،
.9965
 .0سيدحسيني ،محمد ،9969 ،شناسایي عوامل و شاخصهاي اولویتدار جهت دستيابي به سازمانهاي کارآفرین در
کشور ،پایاننامه کارشناسيارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
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 .8شهرکي پور ،ح؛ ندري ،خ؛ شيرمحمدي ،ر .)9961( .بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با کارآفریني سازماني در
بين کارکنان دانشگاه لرستان .فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات
 .1مدیریت آموزشي .شماره چهارم.
 .6شریف زاده ،م؛ کاﻇمي ،م .)9911( .فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمان .تهران :قدرس .آقایي ،ج.)9916( .
سازمانهاي کارآفرین .چاپ اول .مدیریت دولتي.
 .1عزیزي ،م .)9961( .بررسي و مقایسه زمينه هاي بروز و پرورش کارآفریني در دانشجویان دانشگاه شهيد بهشتي.
پایان نامه کارشناسي ارشد .دانشگاه شهيد بهشتي
10. Ahmed, S. U .(1985). "Risk- Taking Personality, Focus on Control and
Entrepreneurship", Personality and individual difference.
11. Burgelman, R. A .(1991). ‘Intraorganizational ecology of strategy making and
organizational adaptation: Theory and field research’, Organization Science.
12. Covin, J.G & Slevin, D.P (1990). Judging entrepreneurial style and organizational
structures: how to get your act together, management review.
13. Druker, P. (1985) "The Discipline of Innovation", New York, NY: Harvard Business
Review.
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Abstract
At present, the course of global developments has put entrepreneurs at the forefront of
technological development and economic development. The successful experience of most
developed countries as well as some developing countries in overcoming economic crises due
to the development of entrepreneurship in those countries, has led other countries to pay
special attention to entrepreneurship, entrepreneurs and the formation of innovative
businesses. Entrepreneurship is related to various factors, and perhaps the most important of
these factors is organizational culture. Therefore, the present study examines the relationship
between the components of organizational culture and organizational entrepreneurship, which
in terms of purpose, is a type of applied research and in terms of method, is a type of
descriptive research. For this purpose, two separate questionnaires were used. Likert fivechoice spectrum has been used in compiling questionnaires. The statistical population studied
in the present study consists of education staff of Nikshahr city and other covered areas,
which according to the obtained statistics is 68 people. The results show that there is a
significant relationship between the components of organizational culture from the
perspective of Cameron and Quinn and organizational entrepreneurship.
Keywords
Culture, organizational culture, organizational entrepreneurship
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