
ی   دانشكده مديريت دانشگاه تهران  د بازرگا

  2، شماره 5دوره 
  1392  تابستان
  89-114صص 

 

كارآفرينانه بر كارآفريني دانشگاهي در  سازماني فرهنگ تأثيرتبيين 
  دانشگاه تهران

  3ناهيد محمدزاده پارچين، 2سيد مصطفي رضوي، 1محمدرضا زالي

فرهنـگ سـازماني كارآفرينانـه بـر كـارآفريني       تـأثير پژوهش حاضر بـا هـدف تبيـين     :چكيده
. گرفتــه اســتدر دانشــگاه تهــران و بــا روش توصــيفي از نــوع پيمايشــي انجــام   ،دانشــگاهي
كـارآفريني دانشـگاهي و    زمينـة  در كـه  يو مطالعـات  نظـري پس از بررسي مبـاني   پژوهشگران

 بـراي . فرعـي پرداختنـد   سـؤال اصـلي پـژوهش و ده    سـؤال ، به طرح انجام شده است فرهنگ
و  )2003( كارآفرينانـه مـك گـواير   سـازماني  سـنجش فرهنـگ    ةنامـ  پرسـش  ،ها گردآوري داده

نفـري از   244اي  روي نمونـه  )2006( كـارآفريني دانشـگاهي برنـان و مـك گـوان      نامة پرسش
. دشـ اجـرا  ، اي انتخاب شدند گيري تصادفي طبقه روش نمونه ت علمي دانشگاه كه بهئاعضاي هي

نتايج آزمون رگرسيون خطي نشان داد كه فرهنگ سازماني كارآفرينانه بر كارآفريني دانشـگاهي  
متغيرها در مقايسه با يكـديگر، نشـان    ةهمچنين نتايج آزمون فريدمن درخصوص رتب. دارد تأثير
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   مقدمه
 در مفهـومي  تحـوالت  الكترونيـك،  انقـالب  ارتباطـات،  ةتوسـع  اطالعات، انفجار امروز جهان در

پرشـتابي   تحول معرض در را انساني جوامع فرهنگي، بنيادين تغييرات و ثروت و قدرت يها نظام
 وهـا   دانشـگاه  جهـاني،  يها دگرگوني و تحوالت اين اي كه گونه به ،)1388فراستخواه، ( داده قرار
شـك   بي. است داده قرار تأثير تحت امروزي، جوامع از حياتي جزئي ةمنزل به نيز، را آنها يها نقش

 مأموريـت حركت بـه سـوي ايفـاي نقـش يـا       ،ها در دنياي امروز يكي از نيازهاي اساسي دانشگاه
 عنـوان كـارآفريني دانشـگاهي، بـه آن پرداختـه شـده اسـت        بااخير  مطالعاتسومي است كه در 

)Etzkowitz, 2003.(  
دارد  تبديل شدن دانش به مزيت رقابتي اصلي و اساسي در دنياي امروز، كشورها را بر آن مي

جهـاني شـدن،   . ها داشته باشـند  اي به مراكز توليد دانش و انتقال آن به ساير حوزه كه توجه ويژه
هـاي ملـي و جهـاني و همچنـين      ي بر فناوري بين كشورها، افـزايش هزينـه  افزايش رقابت مبتن

ي مـالي و  يهـا را وادار بـه خودكفـا    ، دانشـگاه هاي گذشته سالها در  كاهش بودجه دولتي دانشگاه
يكـي از   كـه  كـارآفريني دانشـگاهي   ةاز ايـن رو توسـع  . كند مي هاي جديد در جوامع ايفاي نقش

براي مواجهه با اين تغييـرات و فشـارها    است، كليدي آموزش عاليهاي حياتي استراتژيك و  ابزار
  .ضروري است

تي، اسـتنفورد و بركلـي   . آي. هاروارد، ام هاي مانند دانشگاه ،هاي معتبر جهان امروزه دانشگاه
 شـدة  هـاي مشـتق   ، اقدامات زيـادي بـراي ايجـاد شـركت    هستند كه جزء ده دانشگاه برتر جهان

ـ  دانـش بنيـان انجـام داده   هاي  دانشگاهي و شركت  & Mowery & Nelson & Sampat(د ان

Ziedonis, 2004.(  
هـاي   ، هر چند در بين دانشـگاه است نماد آموزش عالي كشور كهدر ايران نيز دانشگاه تهران 

 ةهاي باالتر جهاني و همچنين حفظ رتب اما براي صعود به رتبه دارد،را  )ARWU(اول  بةايران رت
هاي  بايستي فعاليت ،)ها نسل سوم دانشگاه(دانشگاه كارآفرين  يابي به براي دستبرتر در كشور و 

   . كندكارآفريني دانشگاهي معطوف  ةتوسع به سويآموزشي و پژوهشي خود را 
و هـا   روش ،هـا  نظـام سـاختار سـازماني،    ازجمله فرهنگ سـازماني،  ،عوامل سازماني مختلفي

تـوان يكـي از    مـي  فرهنـگ سـازماني را  . كارآفريني دانشگاهي مـؤثر هسـتند   ةدر توسع ،فناوري
در فرهنـگ كارآفرينانـه، بـر    . كـرد ها تلقي  كارآفريني در دانشگاه ةترين عوامل مؤثر بر توسع مهم

رواج ايـن نـوع    ).Clark, 1998(شـود   تأكيـد مـي  شناسايي، حمايت و رشد اسـتعدادهاي خـالق   
رقبا، نوآوري و خطرپـذيري را بـراي    هايبا تهديد رويي روبها در ه شود دانشگاه مي فرهنگ سبب

  ).MCquaire, 2003(، امري ضروري تلقي كنند ها برداري از فرصت بهره
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كارآفريني دانشگاهي كمتر پرداخته شده است و با  ةهاي ايران به توسع از آنجاكه در دانشگاه 
 هـا  رواج فرهنگ كارآفرينانه در دانشـگاه رسد  مي به نظر ،ها توجه به رسالت جديد جهاني دانشگاه

 ،از ايـن رو  .كنـد اقتصادي را تسـهيل   ةيعني توسع ،سوم دانشگاه مأموريتيابي به  تواند دست مي
 ،كارآفريني دانشـگاهي ة توسعكارآفرينانه براي  فرهنگ سازمانيپرداختن به موضوعاتي همچون 

  . رسد مي نظر به امري مهم
فرهنگ سازماني كارآفرينانه بر "كه آيا است  سؤالگويي به اين  پاسخ پيش رو در پيپژوهش 

انـداز  از آنجا كه در محور چهارم سند چشم و "؟دارد تأثيركارآفريني دانشگاهي در دانشگاه تهران 
رود تـا بـا    مـي  كارآفريني اختصاص يافته است، انتظار ةساله، يكي از عناوين اصلي به توسع بيست

تـوان بـراي    مـي عوامل مزبور بر كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه تهران،  تأثير شناسايي و تبيين
گـام   ،در دانشـگاه تهـران  ) دانشـگاه كـارآفرين  (هـا   نسل سوم دانشگاه به هرچه بيشتريابي  دست

  .مؤثري برداشت
 تـأثير آيا فرهنگ سازماني كارآفرينانه بر كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه تهران  :سؤال اصلي

  ؟دارد
، ارتباطـات بـاز  ، ارزشـمندي كـار  ، سلطه جـويي ، تحمل خالقيت ،باكي بيآيا  :سؤاالت فرعي
بـر كـارآفريني دانشـگاهي در دانشـگاه      ، آزادي بيان و شادابيپذيري، پيشگامي همكاري، ريسك

  د؟ندار تأثيرتهران 

  پيشينة پژوهش 
  نظري  پيشينة

  1دانشگاهي يكارآفرين
هـاي مختلـف، تكامـل     يـابيم كـه ايـن بحـث طـي دوره      كـارآفريني درمـي  با مروري بر ادبيات  

پديـدار  هـاي مختلـف    انواع جديدي از كارآفريني در دوران اي كه گونه ؛ بهچشمگيري داشته است
  :داننـد  مـي  ، كـارآفريني را مشـتمل بـر دو نـوع عمـده     بيشـتر پژوهشـگران  طور كلـي   به. اند شده
  . 3سازماني) و دو 2فردي )يك

كـارآفريني دانشـگاهي يكـي از    . ني دانشگاهي نـوعي از كـارآفريني سـازماني اسـت    ارآفريك
ـ   ةها در توسـع  مهمي است كه مشاركت دانشگاه هاي شبكه  فـراهم فزاينـده  طـور   هاقتصـادي را ب

                                                 
1. Academic Entrepreneurship 
2. Independent/Individual Entrepreneurship 
3. Intrapreneurship 



ی   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  92   1392 تابستان، 2 شماره ،5 دوره ،د بازرگا

هـا يـا    كارآفريني در بسـتر دانشـگاه   ةسمت پژوهش در زمين هاي اخير گرايش به در دهه. آورد مي
هـا بيشـتر در آمريكـا و كشـورهاي      ايـن پـژوهش  . گسترش بوده است روبهكارآفريني دانشگاهي 

  .اروپايي انجام گرفته و در آسيا نيز رو به افزايش است
محـيط دانشـگاه،    ازجملـه  ،و سـطوح مختلـف   گستردههاي  كارآفريني دانشگاهي حوزه ةمقول

 ,Zhang( گيـرد  يمـ  سازي دربر تجاري برايرا  فناوريگيري از دانش و  ساختار و چگونگي بهره

هاي  شركتمانند كارآفريني سازماني، كارآفريني شركتي،  ،هاي مختلف تواند از جنبه مي و )2007
  ).Etzkowitz, 2003(د مورد بررسي قرار گير ،مشتقه دانشگاهي

مثـال اعطـاي    ، برايها كمك ساير حوزه هايي است كه به كارآفريني دانشگاهي يكي از حوزه
دانشـگاهي را بـه   مطالعات هاي تحقيقاتي، دانش ناب و تحرك نيروي كار، نتايج  مجوزها، بودجه

بـراي افـزايش    اسـت  تالشي ةمنزل كارآفريني دانشگاهي به. كند مي كاال و خدمات تجاري تبديل
 & Louis(هاي پژوهشـي   توسعه و بازاريابي ايده با كه بايد فردي يا نهادي اعتبارمنافع، نفوذ و 

Blumenthal & Gluck & Stoto, 1989( ها و منـابع جديـد    سازي نقش صورت يكپارچه يا به
 انجـام شـود  پژوهشـگران  مطالعـات   هـاي جديـد بـراي    در بستر سازماني موجـود و ايجـاد مـدل   

)Colyvas & Powell, 2003.(  
تهديـدي بـراي تماميـت     همچون پارادايم كارآفرينانه به نظران برخي از دانشمندان و صاحب

 ؛هـا مقابلـه كـرد    نگرند و معتقدند كه بايد با گرايش به كارآفريني در دانشگاه مي ها گاهسنتي دانش
 شـود منتقد مستقل جامعه  در جايگاهتواند منجر به از بين رفتن نقش دانشگاه  مي زيرا منافع مالي

)Etzkowitz & Leydesdorff, 2000.(   
سـازي،   هـاي تجـاري   كليـه فعاليـت  برخي از پژوهشگران در تعريف كارآفريني دانشگاهي، به 

  ).Klofsten & Evans, 2000(د ادي آموزشي و پژوهشي اشاره دارنخارج از وظايف ع
هـاي كارآفرينانـه    فعاليـت  همـة كارآفريني دانشـگاهي را شـامل    ،برخي ديگر از پژوهشگران

انتقـال  هـاي جديـد در دانشـگاه،     دانند كه محدود به واگذاري امتيـاز، ايجـاد شـركت    مي دانشگاه
 شـود  اي نمـي  منطقـه  ةهاي علم و فناوري، واگذاري حق امتياز و توسع فناوري، مراكز رشد، پارك

)Rothaermel & Agung & Jiang, 2007.(  
ماننـد ايجـاد    ،رفتارهـاي كارآفرينانـه دانشـگاهيان    همةتواند شامل  مي كارآفريني دانشگاهي

هاي مشـترك بـا صـنعت، تمهيـداتي      پژوهشهاي جديد در دانشگاه، ايجاد مراكزي براي  شركت
 باشـد  يهـاي دانشـگاه   هاي فكري و واگذاري حق امتياز نتـايج پـژوهش   براي حفاظت از دارايي

)Rothaermel, Agung & Jiang, 2007.(  
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هاي  ت علمي آنها به فعاليتئها و اعضاي هي السترا كارآفريني دانشگاهي را پرداختن دانشگاه
هـاي مبتنـي بـر     گذاري در شـركت  هاي دانشگاه و صنعت، سرمايه اريهمك مانندتجاري مرتبط، 

هـاي نوپـا بـه     سيس شـركت أرشد مبتني بر دانشگاه، ت ةهاي در مرحل دانشگاه، حمايت از شركت
 هـا،  هـا و شـركت   علمـي در دانشـگاه   هيئـت زمان اعضاي  كارگيري هم به و كوشش دانشگاهيان

ــي ــد م ــت ).Lacetera, 2006( دان ــارانش 1راي ــع  و همك ــگاهي را توس ــارآفريني دانش ــز ك  ةني
هاي فكري و مشتمل بر اقدام به ايجاد  فراتر از تمركز سنتي بر اعطاي امتياز دارايي ،سازي تجاري
 & Wright(د داننـ  مـي  ها، هاي انشعابي حاصل از فناوري و دانش توليد شده در دانشگاه شركت

Filatotchev, 2007.(  

  دانشگاهي يكارآفرين هاي مدل
 دانشگاهي كارآفريني هاي مدل با مرتبط زيادي يها پژوهش و مطالعات اخير، يها دهه در اگرچه 

 بـودن  نـو  دليل به. دارد وجود يكمبودهاي همچنان حوزه اين در كلي طور به ولي ؛است شده انجام
و  پرداخته خاصي ةزمين به هريك و بوده نامتمركزها  پژوهش اين دانشگاهي، كارآفرينيمطالعات 
  .اند قرار داده ابعاد مختلفي مورد بررسي دانشگاهي را از كارآفريني

 دليـل نـوگرايي و   به ،)2006( 2گوان در اين پژوهش از مدل كارآفريني دانشگاهي برنان و مك
شناسـايي عناصـر اصـلي     بـراي ايـن مـدل   . بودن با فضاي دانشگاهي استفاده شده است متناسب

كـه   است هاي مختلف توليد دانش و فرآيندهاي خلق ارزش برحسب روش ،كارآفريني دانشگاهي
كـارآفريني دانشـگاهي برحسـب دو روش توليـد علـم      . شود مي منجر به مزيت رقابتي در سازمان

 و 4جـويي  مزيـت  3،جـويي  فرصـت و كارآفرينان دانشگاهي با استفاده از سه فرآيند  شود مي ايجاد
را دو فرآينـد توليـد دانـش    . كننـد  مـي  بين ايـن دو روش توليـد دانـش اتصـال ايجـاد      5،نوجويي
كـه ابزارهـا و    اسـت  اي رشـته  پيرامـون اولين فرآينـد،  . كنند مي هاي دانشگاهي استفاده كارآفرين

وضعيت عمومي  ةكنند اين فرآيند، مشخص. هاي آن در اختيار كارآفرين دانشگاهي قرار دارد روش
انـد،   را جزء وظايف اصلي خـود نهادينـه كـرده    پژوهشهايي كه  در تمام دانشگاه كمابيشاست و 

متفـاوت   ةهاي ديگر با رشت اي و كار با دانشگاه دومين فرآيند حول تعامالت بين رشته. وجود دارد
به نام سيستم  تري گستردههر دو روش در محيط . هاي غير دانشگاهي قرار دارد يا افراد و سازمان

  .پذيرد مي كارآفريني دانشگاه انجام
                                                 
1. Wright 
2. Brennan & McGowan 
3. Opportunity Seeking 
4. Advantage Seeking 
5. Novelty Seeking 
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  يمدل پوياي كارآفريني دانشگاه. 1شكل 

   1فرهنگ سازماني كارآفرينانه
هـا و هنجارهـاي اعضـاي يـك      فرهنگ سازماني كارآفرينانه، نظـامي مشـترك از باورهـا، ارزش   

برمبنـاي ايـن   . شود مي به خالقيت و نيز تحمل افراد خالق گذاري سازمان است كه شامل ارزش
رقبا،  دهايسازمان با مشكالت بقا، عدم قطعيت محيطي و تهدي رويي هنگام روبهنوع فرهنگ، در 

در  ).MCquaire, 2003( ها، امري ضروريست برداري از فرصت نوآوري و خطرپذيري براي بهره
 ،انـد  كارآفرينانـه بـه پـژوهش پرداختـه    سـازماني   هنگادبيات فر ةميان پژوهشگراني كه در زمين

ســاته اشــاره كــرد  و مــوريس، كورنــوال و پــرلمن، وينزلــو، اكــوال چــونتــوان بــه افــرادي  مــي
)MCquaire, 2003 ( پرداخته و سپس با  آنهاكه در ادامه به فرهنگ سازماني كارآفرينانه از نگاه

   .شود مي تطبيق دادهگواير  چارچوب فرهنگ سازماني كارآفرينانه مك

  2فرهنگ سازماني كارآفرينانه از نگاه ساته
الگـوي سـطحي و   ( اي كه ساته انجام داد، دو رويكرد مختلف كارآفريني گسترده مطالعات ةبر پاي

كرده ها را معرفي  شاخص اين شناسايي الگوي عميق، ساته براي. را شناسايي كرد )الگوي عميق

                                                 
1. Entrepreneurial Organizational Culture 
2. Sathe 
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تفـويض اختيـار و    )4 ؛هـا  يـادگيري از شكسـت   )3؛ هاي داخلـي  انگيزه )2؛ خود انتخابي )1 :است
 ).Sathe, 1988( كاهش بودجه )7نافرماني و ) 6؛ ارتباطات باز )5 ؛كنترل

   1فرهنگ سازماني كارآفرينانه از نظر كورنوال و پرلمن
  :كننـد  مـي  ويژگـي را معرفـي   دهشناسايي فرهنگ كارآفرينانـه سـازماني    براي كورنوال و پرلمن

  ؛نظام اخالقي مبتنـي بـر درسـتي، اعتمـاد و بـاور پـذيري       )3كسب احترام؛ ) 2پذيري؛  ريسك) 1
 ؛كسـب ارزش  )8؛ رهبري در تمام سطوح )7؛ ر را تفريح دانستنكا) 6؛ تعهد احساسي )5؛ افراد) 4
 & Cornwall(ي اثربخشـي و كـارآي  ) 10و  اعضا، جزئيات، ساختار و فرآينـد  توجه مستمر به )9

Perlman, 1990.(  

  2فرهنگ سازماني كارآفرينانه از نگاه وينزلو
 و مشـتري  بـه  توجه) 2؛ هيجان و شور )1 :دارد وينزلو فرهنگ كارآفرينانه شش ويژگي ديدگاه از

  هـاي قـانوني؛   هـاي شخصـي، مـالي و موضـوع     مشي ها و خط سياست به توجه از بيش محصول،
 و شايستگي به رهبران اعتماد )5؛ نفس اعتمادبه ةروحي و خودانگيزشي) 4؛ كار اجراي بر تمركز) 3

 بـا  ماننـد آن  و ادبانـه  بـي  تجربي، گستاخانه، جدلي، هاي روش با كاركنان رفتار )6و  افراد قابليت
وينزلو بر اين بـاور اسـت كـه چـون فرهنـگ سـازماني       . گيرد و توليد انجام مي مسئله حل هدف

سـازماني معمـول دارد؛ ممكـن اسـت رفتارهـاي گسـتاخانه و       هايي با فرهنگ  كارآفرينانه تفاوت
 شـود  شكسته فرهنگ نوع اين در است ممكن نيز عادي هنجارهاي از برخياي نيز بزند  ادبانه بي

)Winslow, 1990.(  

  3فرهنگ سازماني كارآفرينانه از نگاه اكوال
ي معتقد به تحريـك افـراد بـرا   دهد و  مي خود تعريفي از محيط سازمان را ارائه مطالعةاكوال در  

آنـان ضـعف و    وسـيلة  بـه دهـد تـا    مـي  محيطي را ارائه ةوي همچنين ده مشخص. خالقيت است
اي از  تـوان در يـك مجموعـه    مـي  هـا را  سـازمان  ،توانمندي محيط را بسنجد كـه بـر اسـاس آن   

هـا   شاخصاين . بندي كرد طبقه) محيط خالق(تا باالترين درجه ) محيط ايستا(ترين درجه  ضعيف
  ؛زمـان تفكـر   )5 ؛اعتمـاد و صـراحت   )4؛ پويـايي ) 3؛ )آزادي و استقالل )2؛ چالش) 1 :د ازعبارتن

 پــذيري ريســك )10و  مــذاكره )9 ؛هــا پشــتيباني از ايــده )8؛ تعارضــات) 7؛ تفــريح و شــادابي )6
)Ekvall, Kickul & Prather, 1994.(  

                                                 
1. Cornwall & Perlman 
2. Winslow 
3. Ekvall 
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   1موريس ديدگاه فرهنگ سازماني كارآفرينانه از
هـاي دولتـي و بخـش     هاي خود در مورد فرهنگ كـارآفريني در سـازمان   يافته اساس موريس بر
  :براي شناسايي و ارزيابي فرهنگ كارآفرينانه سـازماني دسـت يافـت    زير به معيارهاي ،خصوصي

ــوآوري )2 ؛فرهنــگ قــوي )1   و پــذيري و تحمــل در پــذيرش شكســت ريســك )3؛ تعهــد در ن
  ).Morris, 1998(ي پيشگام )4

   2گواير چارچوب فرهنگ سازماني كارآفرينانه مك
ـ  2003در سال  گواير مك سـازمان طراحـي كـرده     ةمدل جامعي براي ارزيابي فرهنگ كارآفرينان
گواير بر اساس ابعاد پيشـنهادي كورنـوال و پـرلمن،     ابعاد فرهنگ سازماني كارآفرينانه مك .است

ابعـاد فرهنـگ   . شدة اين پژوهش اسـت  گرفته كار مدل به كه است وينزلو، اكوال، ساته و موريس
  :است زير موارد گواير شامل كارآفرينانه سازماني مك

ويـژه در   و عملكردشـان، بـه   گيـري  تصـميم  در افـراد  بـاكي  بـي  به متغير اين 3:باكي بي )1
دادن  باكانه براي شكل دادن به اقدامات بي دارد؛ يعني اولويت اشاره جديد هاي فرصت با رويي روبه

 در حتـي  ؛بـودن  جـاري  منـابع  به محدود اي بودن گرا واكنش بودن، منفعل غير جاي بهمحيط آينده 
هـا يـا محصـوالت     يـك از فعاليـت   هـيچ  پذيرش تغيير و باور داشتن اينكـه . اطمينان عدم شرايط
 گواير را عد از ابعاد فرهنگ سازماني كارآفرينانه مكاين ب. دائمي و خالي از اشكال نيست ،سازمان

توان با سطحي از شور و هيجـان وينزلـو، پويـايي اكـوال، تفـويض اختيـار و كنتـرل سـاته و          مي
  .پيشگامي موريس منطبق دانست

گذاشتن براي استفاده از رويكردهـاي   كردن و ارزش اين واژه به قبول 4:تحمل خالقيت )2
خالقيـت افـراد سـازمان يـا      هاي رفتاري ناشي از به تفاوت ويژه مختلف كار كردن اشاره دارد و به

عـد را كورنـوال و   ايـن ب . كشند مي كه وضع موجود سازمان را به چالش اشاره دارد تحمل اعضايي
پشـتيباني از ايـده و    منزلـة  بـه افراد كنجكاو، اكوال  منزلة به تعهد احساسي، وينزلو  منزلة بهپرلمن 
 .كنند مي نافرماني قلمداد ساته،

اين معناست كه موفقيت در رقابـت بـراي اعضـاي سـازمان      اين واژه به 5:سلطه جويي )3
قرار كنند كه در محيطي  مي گونه تصور همواره اين ،ارزشمند است و افراد يك سازمان كارآفرينانه

كند تا غلبه خود را بر ديگـر   مي نظر داشته و هر رقيب نوعي برخورد زيركه تمامي رقبا آنها  دارند
                                                 
1. Morris 
2. MCquaire 
3. Boldness 
4. Tolerance of creative deviation 
5. Underdog aggressiveness 
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تعهـد   ،شـده و نيـز   كورنوال و پرلمن با تعابيري همچون احترام كسـب عد را اين ب. رقبا نشان دهد
 .كنند مي احساسي و وينزلو به شور و هيجان ياد

 دارامعن بايد كارآفرين سازمان كي در كار كه است آن واژه اين مفهوم 1:كار ارزشمندي )4
 عمـل بـر ضـد   آزادي آنهـا نيـاز بـه     .باشد ارزشمند سازمان اعضاي براي بايد آن  خروجي و بوده

آورد، احسـاس ارزش   دسـت مـي   وپاگير دارند و از نتايجي كه سازمان بـه  هاي دست ساالري ديوان
 عملكـرد  با افراد به نسبت كمي تحمل اعضا كارآفرينانه، فرهنگ دارايدر يك سازمان . كنند مي
، اسـتقالل و  وينزلو انجام كامل كار رهبران و اعتماد و شايستگي آنها، اكـوال چـالش  . دارند ينپاي

 دروني و نيز تفويض اختيار و كنترل را ارزشمند بـودن كـار   ةزمان تفكر و ساته خودانتخابي، انگيز
 .پندارند مي

 بايـد  قبول قابل ريسك ،دارند اعتقاد سازمان كاركنان كه است سطحي 2:پذيري ريسك )5
شرمندگي، منبعـي بـراي   جاي  ، بهشكست اينكه و شود انجام كارها در سازماني سطوح تمامي در

 كسـب  ايـ  نـوآوري  راه در هوشمندانه يها شكست به كه مفهوم اين به همچنين .يادگيري است
عد را كورنوال و پـرلمن و اكـوال   اين ب. شود داده پاداش بايدها  موفقيت همانند جديد، يها فرصت

 .دانند مي يادگيري از شكست ةريسك و ساته و موريس نيز واژ ةواژ
افـراد   ارتباطـات بـاز و مكـررِ    بر اين باورندبه اين مفهوم است كه اعضا  3:باز ارتباطات )6

بـاور  . كار اسـت  هاي تاز ضرور ،بدون مرز داخل و خارج از سازمان و دسترسي همه به اطالعات
د و اين شامل همه اعضاي سـازمان  نتوانند از منابع مختلف بيان شو مي هاو پيشنهاد ها كه ايدهاين

  .نامند مي عد را ساته ارتباطات باز و اكوال اعتماد و صراحتاين ب .سطوح استدر تمامي 
هـاي جمعـي يـا     سطحي است كه افراد، اهداف سازماني را از طريق تـالش  4:همكاري )7

افـراد بـراي رسـيدن     و كننـد  مـي  گروهي و با همكاري و تشريك مساعي با ديگر اعضـا كسـب  
عد را كورنوال و پرلمن افراد و اكوال اين ب. ائل هستندصورت تيمي و گروهي ارزش ق به ،اهداف به

  .نامند مي تعارض
دانند كه فراتر از نياز مشتري  مي بر اساس اين مفهوم، اعضا الزم و مقتضي 5:پيشگامي )8

شـود كـه پيشـگام بـودن بـراي بقـاي سـازمان و         مي مشتري فكر و عمل كنند و شامل اين باور
فرهنـگ سـازماني كارآفرينانـه ارزش زيـادي بـراي       .امري حياتي و ضروري اسـت  ،موفقيت آن

عـد را  ايـن ب . توليد محصوالت و خدمات جديد قائل است ةواسط به ،نوآوري و تبديل آن به درآمد
                                                 
1. Work meaning fulness 
2. Risk taking 
3.Open communication  
4. Cooperation 
5. Proactive innovation 
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كنند، وينزلو توجـه بـه    مي به منافع مشتريان تعبير گذاري ارج ،و نيزدائمي كورنوال و پرلمن توجه 
 .كنند مي و پيشگامي تعبيرمحصوالت و موريس آن را تعهد به نوآوري 

 بتواننـد  سازمان در صورت نارضايتي از سازمان، يبه اين مفهوم كه اعضا 1:آزادي بيان )9
. يا آنكه سازمان را ترك كننـد  سكوت برنجندتا اينكه در  ،بهبود آن عقايد خود را بيان كنند براي

هـاي   ايدهست راهي براي بيان هايي كه فرهنگ كارآفرينانه دارند، بر اين باورند كه بهتر ا سازمان
عـد را وينزلـو   ايـن ب . تا آنكه مهارت وي را از دست دهـيم  اي در سازمان داشته باشيم افراد حرفه

 .نامند مي اعتماد رهبران به قابليت افراد و اكوال مذاكره

اين مفهوم كه اعضا براي شادماني ارزش قائل هستند و عقيـده   به 2:شادابي محيط كار )10
هاي مفـرح ممكـن    استفاده از روش باور اينكه. دارند ضروري است كه در محيط كاري شاد باشند

عـد را كورنـوال و پـرلمن كـار را تفـريح      ايـن ب . هاي جديد حل مسئله شود است سبب بروز روش
  ).MCquaire, 2003( نامند مي دابي و تفريحدانستن، وينزلو خودانگيزشي و اكوال شا

فرهنگ سازماني از نگاه كورنوال و پرلمن، وينزلو، اكوال، سـاته  هاي  مؤلفه 1شماره در جدول 
شـده   گواير تطبيـق داده  وب فرهنگ سازماني كارآفرينانه مكو با چارچبندي شده  و موريس جمع

  .است

   هاي فرهنگ سازماني كارآفرينانه لفهؤم .1جدول 

ابعاد فرهنگ كارآفرينانه
  سازماني

 كورنوال و پرلمن
)1990(  

 وينزلو
)1990(  

  اكوال
)1994(  

  ساته
)1988(  

  موريس
)1998(  

  √  √  √ √    باكي بي
    √  √ √ √  تحمل خالقيت

       √ √  جويي سلطه
    √  √ √ √  ارزشمندي كار

  √  √  √   √  پذيري ريسك
    √  √      ارتباطات باز
      √   √  همكاري
  √     √ √  پيشگامي
      √ √    آزادي بيان

      √ √ √ شادابي محيط كار
    پژوهشگران: منبع

                                                 
1. Voice 
2. Fun 
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    پژوهش ةپيشين
موضـوع  مـورد  گرفتـه در   داخلـي و خـارجي انجـام    اين بخش به مرور كوتاهي از برخي مطالعات

  .شده است داده پژوهش اختصاص
مدلي جامع براي ، "فرهنگ سازماني كارآفرينانه"عنوان  بادر پژوهش خود ) 2003(گواير  مك

نتايج پژوهش او سـبب ارائـه   . ده استكرشناسايي و ارزيابي فرهنگ كارآفرينانه سازماني طراحي 
تعريفي از فرهنگ كارآفريني سازماني و همچنين يك مدل و ابزار بـراي شناسـايي و ارزيـابي از    

بـر   ،گـواير  ل مكابعاد فرهنگ سازماني كارآفرينانه در مد. فرهنگ كارآفريني سازماني شده است
   .است اساس ابعاد پيشنهادي كورنوال و پرلمن، وينزلو، اكوال، ساته و موريس

آفرينانه در سيسـتم دانشـگاهي   تغييرات كار"پژوهشي با عنوان ) 2003( 1جاكوب و همكاران
موردي ميزان  ةاين پژوهش به مطالع. انجام دادند ")2دانشگاه صنعتي چالمرز :مورد مطالعه( سوئد

شـور  نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه اين ك. ه استكارآفريني دانشگاهي در كشور سوئد پرداخت
همچنين پژوهش نشان . نوآوري و خالقيت تغيير داده است ويس سياست تحقيقات ملي خود را به

ختاري و زيرا هر دو تغييرات زيرسـا  ؛كشد چند سال طول ميايجاد يك دانشگاه كارآفرين داد كه 
همچنين يكي از عناصر مـورد نيـاز بـراي    . الزم هستند ،يابي به اين موفقيت فرهنگي براي دست

  .سياست نوآوري اين كشور، تحمل خالقيت در سطوح خرد و كالن است
اقتصـادي   ةهـاي توسـع   كارآفريني، سياسـت "عنوان  باپژوهشي ) 2004( 3آئودرسيچ و فيليپ

ها  نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه تغيير در دانشگاه. اند انجام داده "هاي كارآفرين ملي، دانشگاه
فرهنگ كارآفرينانه دارد و اگرچه تغيير در محتواي تحقيقات دانشـگاهي از   ةايجاد و توسع نياز به

  . اما كافي نيست ،مدتي پيش آغاز شده است
دهاي دخيـل در  پژوهشي با هدف كشف، توصيف و توضيح فرآينـ ) 2006(گوان  برنان و مك
آنها به ايـن مطلـب    .دانشگاه آلستر انگلستان پرداختند دردر ميان دانشگاهيان  ،كاربرد كارآفريني

محـور، بـر اهميـت    ها در اقتصادهاي علـم  دانشگاه كه با توجه به نقش در حال تغيير كردنداشاره 
ـ ا سـبب  دسـت آمـده   نتايج به. آفريني دانشگاهي نيز افزوده شده استنقش كار  بـراي مـدلي   ةرائ

هــاي مختلــف توليــد دانــش و  برحســب روش ،شناســايي عناصــر اصــلي كــارآفريني دانشــگاهي
  .شدفرآيندهاي خلق ارزش 

                                                 
1. Jacob et al 
2. Chalmers 
3. Audretsch & Phillips 
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مـوردي   ة، بـه مطالعـ  "ايجاد دانشگاه كارآفرين"عنوان  بادر پژوهشي ) 2006( 1اوشي و آلن 
تـي و  .آي.تجـارب دانشـگاه ام  ز استفاده ا ،هدف آنها از اين پژوهش. تي، پرداختند.آي.دانشگاه ام

نشان داد نتايج پژوهش . نشگاهي بودها در راستاي كارآفريني دا هايي به ساير دانشگاه توصيه ةارائ
خـوبي فرهنـگ كارآفرينانـه و     بـه  موفق تحقيقـاتي اسـت كـه توانسـته    يك دانشگاه  ،.تي.آي.ام

  . دهدسازي تحقيقات دانشگاهي را رواج  تجاري
اي بر سـازمان در   مقدمه"عنوان  باپژوهشي  ،دانشگاه عبدالرازق مالزياز ) 2008( 2يوسف بن

هدف از انجـام ايـن   . دادانجام  "ها كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در تحقيقات عمومي دانشگاه
فرهنگ، مديريت، ساختار،  مانند(پژوهش، بررسي عوامل سازماني مرتبط با كارآفريني دانشگاهي 

 ،نتـايج پـژوهش نشـان داد   . در چهـار دانشـگاه بـود   ) ها و مديريت سيستم ها، منابع انساني كنترل
توانـد بـراي دولـت، اقتصـاد و مـردم       مي ،ها اين دانشگاه فرهنگ كارآفريني دانشگاهي در ةتوسع

  .سودمند واقع شود و فرهنگ كارآفرينانه بايستي در سيستم دانشگاهي، بيش از پيش ايجاد شود
فرهنگ سـازماني   تأثيربررسي و تبيين "درخصوص پژوهشي را ) 1384(شجاعي و همكاران 

انجـام   "هاي فني و پرديس علوم دانشگاه تهـران  ت علمي پرديس دانشكدهئحاكم بر اعضاي هي
در وضـع   ،هـا  نشان داد كه فرهنگ سازماني حاكم بر پـرديس  پژوهشنتايج حاصل از اين . دادند

لوب بايد فرهنگ سازماني كارآفريني باشد و كه وضع مط در حالي است؛ موجود فرهنگ مشاركتي
  .داد گسترشفرهنگ كارآفريني را  ،بايد با راهكارها و اقداماتي مقتضي و مناسب

فرهنـگ كارآفرينانـه بـر گـرايش      تـأثير بررسـي  "عنـوان   باپژوهشي را ) 1387(احمدي آذر 
اين  ازآمده  دست هنتايج ب اساسبر . انجام داد "كارآفرينانه و عملكرد در گروه صنعتي ايران خودرو

ييد كارشناسان و مديران سازمان قرار گرفتـه  أهاي فرهنگ كارآفرينانه مورد ت لفهؤاكثر م پژوهش،
تواند مسبب بهبود عملكـرد   مي ،يك فرهنگ مولد در سازمان منزلة بهفرهنگ كارآفرينانه  و است

  .شودسازمان 
كارآفريني دانشگاهي در ايران، بـر اسـاس   تبيين الگوي "عنوان  باپژوهشي ) 1387(سعيدنيا 

 براي مناسبي مدل ةارائ درپياين پژوهش . انجام داده است "محور نقش دانشگاه در اقتصاد دانش

 كـارآفريني  ةپديد نظري هاي پايه ،بر اين اساس .بود كشور در دانشگاهي كارآفريني به يابي دست

 مفهـومي  مـدل  و قـرار گرفتـه   مقايسـه  اجتمـاعي مـورد   و كالن اقتصـادي  اهداف با دانشگاهي

 اسـت  اين آمده دست به ةنتيج. موجود ارائه شده است هاي واقعيت با منطبق دانشگاهي كارآفريني

                                                 
1. O’Shea & Allen 
2. Bin Yusuf 
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 به دست بلندمدت انداز چشم يك با بايد ،كارآفرين محيط يك به شدن  تبدي براي ها دانشگاه كه

  .بزنند داخلي فرهنگ و ساختار تغيير
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و "عنوان  بادر پژوهش خود ) 1388(كردنائيج و همكاران 

 چـون،  هـاي بزرگـي   كنند كـه سـازمان   مي ، اشاره"ساختار سازماني كارآفرينانه در دانشگاه تهران
ـ  ترين دانشگاه كشور و موفق نخستين ـ كهدانشگاه تهران   سـازي كـارآفريني    پيـاده  بـراي  است 

ازجملـه سـاختار و فرهنـگ     ،بايست عوامـل سـازماني مختلـف موجـود در دانشـگاه      مي ،سازماني
فرهنگ  ةگان نتايج حاكي از آن بود كه بين تمامي ابعاد ده. سازماني خود را مورد بررسي قرار دهند

پذيري، هدايت، كنترل، حمايت مديريت، هويت،  خالقيت فردي، سيستم پاداش، ريسك(سازماني 
بجـز  (ر سـازماني كارآفرينانـه   و سـاختا  )پـذيري، يكپـارچگي و انسـجام    ت، تعارضالگوي ارتباطا

  .معناداري وجود دارد ةرابط ،)پذيري ريسك
فرهنگ كارآفرينانه سازماني بر  تأثيربررسي "عنوان  باپژوهشي را ) 1389(طبرسا و همكاران 

نتايج حاكي از آن است كه  ،اند انجام داده "هاي عمومي كشور خالقيت و نوآوري در نهاد كتابخانه
 عـد ارزشـمندي كـار و تفـريح و سـرگرمي در      از بين ابعاد مختلف فرهنگ سازماني كارآفرينانـه، ب

ثمـر،   و ساير ابعاد شامل جسارت، تحمـل انحـراف خالقانـه، تهـاجم بـي      هستند وضعيت مطلوبي
و همچنـين  فعـال، كـالم    پذيري، ارتباط باز، همكاري و تشريك مسـاعي، نـوآوري پـيش    ريسك

  .است فرهنگ سازماني كارآفرينانه نيز در وضعيت نامطلوبي
پژوهشي را با هدف بررسي ميزان كارآفريني سـازماني   ،)1389(كاظمي و آفاق ارجمندي نژاد 

جـاي   دهـد كـه افـراد نمونـه بـه      مـي  نشـان  نتـايج انـد،   هاي دولتي انجام داده در يكي از دانشگاه
فرهنگ كارآفرينانه ، بيشـتر متمايـل بـه حفـظ رفتـار اداري در       جاي گيري كارآفرينانه و به جهت

  .سازمان هستند
، عوامل "عوامل سازماني بر كارآفريني دانشگاهي تأثير"عنوان  با يدر پژوهش) 1389(موغلي 

هـاي مـديريت منـابع انسـاني و      هاي نظارتي، ساختار، سيسـتم  سيستم ،سازماني فرهنگ سازماني
عامـل سـازماني    پنج ةكه رابط دهد نشان مينتايج حاصل  .داده استمورد بررسي قرار  را رهبري

مثبت و معناداري بـر   تأثير ،همچنين فرهنگ. كارآفريني دانشگاهي مثبت است سوي با گرايش به
  .سطح كارآفريني دانشگاهي دارد

زماني بـا  در پژوهش خود به بررسي رابطه بـين فرهنـگ سـا   ) 1389(پور و همكاران  شهركي
نتـايج  . پرداختنـد  88-89كارآفريني سازماني در بين كاركنان دانشگاه لرستان در سال تحصـيلي  

 ،اين پژوهش نشان داد كـه بـين ابعـاد فرهنـگ سـازماني بـر كـارآفريني سـازماني در دانشـگاه         
  .همبستگي مثبت و قوي وجود دارد
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فرهنــگ ســازماني  بررســي وضــعيت"عنــوان  بــادر پژوهشــي ) 1389(قنــاتي و همكــاران 
به بررسي وضعيت فرهنگ سازماني كارآفرينانه و شناسـايي نقـاط    "كارآفرينانه در دانشگاه تهران
نتايج پژوهش حاكي از آن بود كـه فرهنـگ سـازماني كارآفرينانـه در      .ضعف و قوت آن پرداختند

ارزشمندي كـار در  عد تفريح و سرگرمي و تنها دو ب. در وضعيت مطلوبي قرار ندارد ،دانشگاه تهران
 .ابعاد فرهنگ سازماني كارآفرينانه در وضعيتي نامطلوب هستند ديگروضعيت مطلوب بوده و 

  چارچوب مفهومي 
ارزيـابي فرهنـگ سـازماني    گرفتـه،   انجـام پس از مرور مباني نظري و مطالعـات   پژوهشدر اين 

مـورد  ) 2003(گواير  فرهنگ سازماني مك ة آن،گان مدل و ابعاد ده ،دليل جامع بودن بهكارآفرينانه، 
جـويي، ارزشـمندي    باكي، تحمل خالقيت، سلطه بي :اين ابعاد عبارتند از. استفاده قرار گرفته است

  .پذيري، ارتباطات باز، همكاري، پيشگامي، آزادي بيان و شادابي محيط كار كار، ريسك
از سـوي  هاي مختلفي  مدل ،نيزبراي سنجش عملياتي مفهوم كارآفريني دانشگاهي همچنين 

و رفتـار   بودن با فضـاي دانشـگاهي   دليل نوگرايي و متناسب نظران مطرح شده است كه به صاحب
) 2006(گـوان   در اين پژوهش از مدل كارآفريني دانشگاهي برنان و مـك  كارآفرينان دانشگاهي،

ينـد خلـق دانـش    گوان، كارآفريني دانشـگاهي، فرآ  مدل برنان و مك براساس. استفاده شده است
دانشـگاهي اسـت كـه اسـاس      مطالعـات در  نوجويي و جويي مزيت، جويي فرصت برايدانشگاهي 

  .دهد مي شكل پژوهش پيش روگيري متغير كارآفريني دانشگاهي را در  اندازه
  

  
  چارچوب مفهومي پژوهش .2شكل 

 فرهنگ كارآفرينانه
  باكي بي

  تحمل خالقيت
  جويي سلطه

  ارزشمندي كار
  پذيري ريسك

  ارتباطات باز
  همكاري
  پيشگامي
  آزادي بيان

  شادابي محيط كار

 كارآفريني دانشگاهي
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  روش پژوهش 
از نـوع   ،هـا  گـردآوري داده  چگـونگي برحسـب   هـا  پـژوهش بنـدي   ديـد دسـته   پژوهش حاضر از

 ةجامعـ  .اسـت  هاي كاربردي هدف، از نوع پژوهشبه  با توجه پيمايشي وـ توصيفي   هاي پژوهش
هاي علوم، فني و دانشكده ت علمي پرديسئشامل كليه مديران و اعضاي هي ،آماري اين پژوهش

، كـه در زمـان انجـام پـژوهش     هسـتند هاي علوم اجتماعي و رفتـاري دانشـگاه تهـران     دانشكده
كه  آمد دست بهنفر  244حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  .نفر برآورد شدند 672درمجموع 

  .شده استانتخاب  اي طبقه ـ يگيري تصادفكمك نمونه به
اي و بـراي   از منابع كتابخانه ،براي كسب اطالعات نظري و ادبيات موضوعي پژوهشدر اين 

 . شده استاستفاده  نامه پرسشاز ابزار مصاحبه و  ،گردآوري اطالعاتي ميداني

  هاي پژوهش  يافته
ـ    پـژوهش فرعـي   اصـلي و  هـاي  هنتايج بررسـي فرضـي   ،2در جدول شماره   ةبـا اسـتفاده از معادل

  . آورده شده است طور جداگانه به ،رگرسيون

با آزمون رگرسيون كارآفرينانه  فرهنگ دانشگاهي و يمتغيرهاي كارآفرينبررسي روابط بين  .2جدول
  خطي

 خط معادله
 رگرسيون

 آماره
  آزمون

 ضريب
  تعيين

ضريب
  همبستگي

آزموننتايج
 واريانس تحليل

 متغيرمستقل
 وابسته متغير
)Y(  

Y= 06/1 x 37/341  58/0 78/0 000/0  فرهنگ
 كارآفرينانه

 كارآفريني
 دانشگاهي

  
 آزمـون  داريامعنـ  سـطح  بـه  مربـوط  عدد شود، مي مشاهده 2شماره  جدول در كه طور همان

 95 احتمـال  با بنابراين است، كمتر%) 5( آزمون براي قبول قابل خطاي سطح از ،واريانس تحليل
 ةرابطـ  ،)كارآفرينانه فرهنگ و دانشگاهي كارآفريني( متغيرها اين بين كه شود مي مشخص درصد
 كنـد  مي تغيير نيز دانشگاهي كارآفريني ميزان كارآفرينانه، فرهنگ تغيير با يعني د؛دار وجود خطي

وسـيلة متغيـر    بـه  كه است وابسته متغير تغييرات از درصدي بيانگر ،شده مشخص تعيين ضريب و
 قـوت  ةدهند نشان، متغير دو اين باالي همبستگي ضريب. است بيني پيش قابل ،نظر مورد مستقل
روابـط بـين متغيـر كـارآفريني دانشـگاهي و ابعـاد        ،نيـز  3شماره در جدول  .است آنها بين روابط

  .آورده شده است طور جداگانه بهفرهنگ سازماني  ةزيرمجموع
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  كارآفرينانه  فرهنگدانشگاهي و ابعاد  يكارآفرين بررسي روابط خطي بين متغير .3جدول
 خط ةمعادل

 رگرسيون

 آماره
  آزمون

 ضريب
  تعيين

ضريب
  همبستگي

آزموننتايج
 واريانس تحليل

 متغير

 مستقل

 متغير
  )Y( وابسته

Y= 58/0 x 86/0+  پيشگامي  000/0  56/0  31/0  36/109 
 كارآفريني
 دانشگاهي

Y= 58/0 x 29/1+  كارآفريني  پذيري ريسك  000/0  68/0  47/0  21/215 
 دانشگاهي

Y= 51/0 x 48/1+  كارآفريني  باكي بي  000/0  61/0  37/0  21/144 
 دانشگاهي

Y= 47/0 x 72/1+ تحمل  000/0  35/0  59/0  41/131 
  خالقيت

 كارآفريني
 دانشگاهي

Y= 51/0 x 55/1+  كارآفريني  جويي سلطه  000/0  60/0  36/0  93/136 
 دانشگاهي

Y= 45/0 x 58/1+ ارزشمندي  000/0  53/0  28/0  83/92 
 كار

 كارآفريني
 دانشگاهي

Y= 33/0 x 14/2+  كارآفريني  ارتباطات  000/0  39/0  15/0  92/43 
 دانشگاهي

Y= 45/0 x 73/1+  كارآفريني  همكاري  000/0  55/0  31/0  28/108 
 دانشگاهي

Y= 37/0 x 97/1+  كارآفريني  آزادي بيان  000/0  35/0  12/0  74/34 
 دانشگاهي

Y= 13/0 x 60/2+  كارآفريني  شادابي  000/0  16/0  02/0  63/6 
 دانشگاهي

  
 آزمـون  داريامعنـ  سـطح  دهـد كـه   مـي  نشان ،3آمده در جدول شماره  دست بهنتايج  ةمشاهد

 بنـابراين . است كمتر%) 5( آزمون براي قبول قابل خطاي سطح از ،موارد ةواريانس در هم تحليل
 تغييـر  بـا  يعني ؛دارد وجود خطي ةرابط متغيرها اين بين كه شود مي مشخص درصد 95 احتمال با

بـا توجـه بـه     .كنـد  مـي  تغيير نيز دانشگاهي كارآفريني ميزان كارآفرينانه، هر يك از ابعاد گرايش
متغيرهـاي   ةمستقيم و غير مسـتقيم كليـ   تأثيردر رابطه با  پيشين،شده در بخش  محاسبات انجام

گفتنـي   .)3شكل ( شده است ، نسبت به طراحي مدل جامع تحليل مسير اقدامپژوهشپيشنهادي 
هاي موجـود نشـان    روي فلش ،استاندارد برآوردمراتبي در مدل  است كه ضرايب رگرسيون سلسله

   .داده شده است
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   متغيرهاي بين غيراستاندارد تحليل مسير روابط برآورد و .نمودار مقادير تي. 3شكل 
  دانشگاهي كارآفريني و كارآفرينانه فرهنگ

  

  

   و كارآفرينانه فرهنگ متغيرهاي بين استاندارد تحليل مسير روابط نمودار برآورد. 4شكل  
  دانشگاهي كارآفريني
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وسيلة متغيرهاي  درجة تبيين يك متغير مكنون يا پوشيده را به استاندارد، برآورد مدل و نمودار
نـگ  در ايـن مـدل تخمينـي اسـتاندارد، روابـط بـين متغيرهـاي فره       . دهـد  گر نشان مـي  مشاهده

 بيشـترين  داراي )HA(كارآفرينانه و كارآفريني دانشگاهي مشخص اسـت كـه سـنجة همكـاري     
 در: يعني سـؤال ( D41 ةسنج همچنين .است كارآفرينانه فرهنگ مكنون متغير براي تبيين درجه

 )دارد جامعه و صنعت با تري اثربخش ارتباطات تهران دانشگاه كشور، يها دانشگاه ساير با مقايسه
  . است دانشگاهي كارآفريني متغير براي تبيين درجه بيشترين داراي

 و كارآفرينانـه  فرهنگ ميان همبستگي كه دهد مي نشان ليزرل افزار نرم خروجي ،اين بر عالوه
شـود كـه بـين ايـن دو متغيـر       بنابراين مشخص مـي  ،است 98/0 ميزان به ،دانشگاهي كارآفريني

  . دارد وجود باالييهمبستگي بسيار 
 بيان توان مي قبول، قابل ةدامن با آن ةمقايس و مدل از آمده دست هب نتايج به توجه با همچنين

و آمـاره   RMSEA، P-VALUEازجملـه   ،فـوق  مـدل  برازنـدگي  يهـا  شاخص تمامي كه كرد
، است مطلوب مدل با شده گردآوري يها داده تناسب و اند گرفته قرار قبول قابل ةدامن دردو،  كاي
  . مورد تأييد است مدل اين برازندگي پس

فرهنگ كارآفرينانه بـا اسـتفاده از آزمـون     ةبندي متغيرهاي زيرمجموع در اين بخش به رتبه 
ـ  پاسخ براساس ،نسبت به يكديگر هر كدامشده و اولويت  فريدمن پرداخته آمـاري   ةهاي افراد نمون

  .ده استشمشخص  پژوهش

  متغيرهاي بندي رتبه داريامعن بررسي براي فريدمن آزمون .4 جدول
  كارآفرينانه فرهنگ ةزيرمجموع

 239 تعداد
 628.515 آزمونآماره
 9 آزاديدرجه
 000. داريامعنسطح

  
 آزمـون  داريمعنـا  سـطح  بـه  مربـوط  عدد ،شود مي مشاهده 4شماره  جدول در كه طور همان

 مشـخص  بنابراين. است كمتر ،%)5( آزمون براي پذيرش قابل خطاي سطح از فريدمن بندي رتبه
 ،5شـماره   جـدول  در. معنـادار اسـت   متغيرهـا  بـين  بنـدي  رتبـه  ،درصد 95 احتمال با كه شود مي
ـ  افراد ديد از ،يكديگر با مقايسه در متغيرها از يك هر يها رتبه مشـخص   پـژوهش  آمـاري  ةنمون

  . شده است
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  كارآفرينانه فرهنگ ةزيرمجموع متغيرهاي بندي رتبه .5 جدول

  رتبه ميانگين متغيرها
 1 8.46 پيشگامي

 5 5.24 پذيري ريسك
 4 5.35 باكي بي

 9 4.09 تحمل خالقيت
 8 4.54 جويي سلطه

 3 6.35 ارزشمندي كار
 10 3.76  ارتباطات
 6 4.68 همكاري
 7 4.55 آزادي بيان

 2 7.97 شادابي محيط
  

 محيط شادابي اول، ةرتب پيشگامي متغيرها، بين از 5شماره  جدول در مندرج اطالعات مطابق
را بـه خـود    پـنجم  ةرتبـ  پذيري ريسك و چهارم ةرتب باكي بي سوم، ةرتب كار ارزشمندي دوم، ةرتب

  . اند اختصاص داده

   پيشنهادهاگيري و  نتيجه
 فرهنـگ  و دانشـگاهي  كـارآفريني  متغيرهـاي  ميـان  كـه  داد نشان خطي رگرسيون آزمون نتايج

 ،ديگـر  گفتـة  بـه . اسـت  58/0 تعيين ضريب ميزان و دارد وجود خطي رابطة ،كارآفرينانه سازماني
 .كنـد  مـي  تبيـين  كارآفرينانـه  سـازماني  فرهنـگ  مفهـوم  را دانشـگاهي  كارآفريني تغييرات 58/0

. دهندة قوت روابط بين آنهـا اسـت   نشان ،)78/0( متغير دو اين باالي همبستگي ضريب همچنين
   .دارد تأثيرفرهنگ سازماني كارآفرينانه بر كارآفريني دانشگاهي  كه گرفت نتيجهتوان  بنابراين مي

ها بايد براي كـارآفرين شـدن، فرهنـگ     گويد، دانشگاه مي نيز) 1998(گونه كه كالرك  همان پس
دانشـگاه تهـران بايـد نيـروي انسـاني را منبـع       و در اين راستا  كنندكارآفرينانه را در خود نهادينه 

و  دادهاي شـكل   گونه ها و رفتار كاركنان را به نگرش ،اورهادانسته و ب گيري فرهنگ كليديِ شكل
و به نيازهاي واقعـي محـيط پاسـخ     خود كنند ةنوآوري در عملكرد را پيش كاركنان تا ،هدايت كند

   . كنندبه تغييرات اساسي در عملكرد خود نيز توجه  ؛ بدين معنا كه همگام با نوآوري،دهند
 ،هـا  فرهنـگ كـارآفريني دانشـگاهي در دانشـگاه     ةشان داد كه توسـع نيز ن) 2008(وسف ي بن

تواند براي دولت، اقتصاد و مردم سودمند واقع شود و فرهنگ كارآفرينانه بايسـتي در سيسـتم    مي
  . ازپيش ايجاد شود دانشگاهي، بيش
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تـي  .آي.مـوردي دانشـگاه ام   ةكـه بـه مطالعـ   ) 2006(تايج پژوهش اوشي و آلن ن، نآبر عالوه
توانسـته فرهنـگ    واين دانشگاه يـك دانشـگاه موفـق تحقيقـاتي اسـت       نشان داد،پرداختند نيز 

 سوي هاي اساسي را به گام و دهدخوبي رواج  بهسازي تحقيقات دانشگاهي را  كارآفرينانه و تجاري
  .دانشگاه كارآفرين بردارد

 سـوي  بهها  حاكي از آن بود كه تغيير در دانشگاه نيز) 2004(نتايج پژوهش آئودرسيچ و فيليپ 
  . فرهنگ كارآفرينانه دارد ةكارآفرين شدن، نياز به ايجاد و توسع

اي مثبت  نيز نشان داد كه فرهنگ كارآفريني سازماني رابطه) 2003(گواير  نتايج پژوهش مك
اتژيك در برابـر  گيـري اسـتر   هـاي كـارآفريني و موضـع    راهبـرد با كارآفريني سازماني و گروهـي،  

   .داردكارآفريني 
نشـان داد كـه ايجـاد يـك دانشـگاه      ) 2003(نتايج پـژوهش جـاكوب و همكـاران    همچنين 

زيرا هم تغييرات فرهنگي و هـم تغييـرات سـاختاري بـراي      ؛كشدكارآفرين چندين سال طول مي
  . يابي به اين موفقيت الزم است دست

فرهنگ سازماني كارآفرينانـه   بررسي به كه) 1990( پرلمن و كورنوال پژوهش نتايج همچنين
پرداختند، نشان داد كه فرهنگ كارآفرينانه در سازمان، فرهنگي است كـه در تمـام سـطوح يـك     

  . گيرد مي سازمان كارآفرين مورد ارج قرار
در پژوهش خود به اين نكته اشاره كرد كه چون فرهنگ سازماني كارآفرينانـه  ) 1990( وينزلو

 ايـن  در اسـت  ممكن نيز عادي هنجارهاي از برخيهايي دارد،  گ سازماني معمول تفاوتبا فرهن
 بـراي بنـابراين فرهنـگ سـازماني كارآفرينانـه، اعضـاي سـازمان را        .شـود  شكسته فرهنگ نوع

  . دهد مي قرار تأثيركارآفرين شدن تحت 
» عميق يالگو«و » الگوي سطحي« مفاهيم ضمن معرفي خود پژوهش در نيز) 1988( ساته

كند كه الگوي عميق حكايـت از فرهنـگ    مي به اين موضوع اشاره ،دو رويكرد كارآفريني منزلة به
زمـاني   ةدهـد تـا در يـك بـاز     مـي  را شـكل  هـا  ها و تصـميم  كارآفرينانه دارد كه رفتارها، سياست

  . آن سازمان را كارآفرين كند ،مدتبلند
داد كـه ميـان فرهنـگ سـازماني بـا       نشـان ) 1389(پـور و همكـاران    نتايج پژوهش شهركي

  . همبستگي مثبت و قوي وجود دارد ،كارآفريني سازماني در دانشگاه
بـين تمـامي ابعـاد     نشان از وجود رابطة معنـادار  ،)1388(نتايج پژوهش كردنائيج و همكاران 

  . داردو كارآفرينانه سازماني ) پذيري جز ريسك هب(فرهنگ سازماني  ةگان ده
 كشـورهاي  در دانشـگاهي  كارآفريني كه بود آن از حاكي نيز) 1387( عيدنياس پژوهش نتايج

 بـراي  هـا  دانشـگاه  اينكـه  آمده دست به ةنتيج گيرد و مي خود به تري پيچيده شكل پيشرفت، روبه
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 و سـاختار  تغييـر  بـه  دسـت  بلندمدت انداز چشم يك با بايد ،كارآفرين محيط يك به شدن تبديل
   .بزنند داخلي فرهنگ

اصالحات زيرسـاختي و   بايستي، تهران دانشگاه در دانشگاهي كارآفريني ةتوسع براي بنابراين
اعضـاي   تمـام فرهنگ سازماني كارآفرينانـه، هرچـه بيشـتر مـدنظر      ينوآوري نهادي براي ارتقا

ت علمي دانشگاه ئگذاران، مديران و اعضاي هي ، سياستاندركاران دست همةدانشگاه قرار گيرد و 
  .تقويت و پشتيباني فرهنگ متناسب با اين رويكرد در دانشگاه را در اولويت قرار دهندتهران، 

نتايج آزمون فريدمن درخصوص وجود رتبه ميان هر يك از متغيرهـا در مقايسـه بـا    همچنين 
از سـطح خطـاي    ،بندي فريدمن داري آزمون رتبهايكديگر، نشان داد كه عدد مربوط به سطح معن

بندي بـين   رتبه ،درصد 95با احتمال  دهد كه نشان مي كمتر است%) 5(زمون قابل پذيرش براي آ
در  تـا  كنـد  مـي  كمـك  هـا  سـازمان  مـديران  به بندي، اولويت آگاهي از اين. است دارامتغيرها معن

  .هاي خود براي رسيدن به هدف تالش كنند گيري راهبردها و تصميم

  پيشنهادها
  :شود پيشنهاد ميموارد زير  پژوهش،با توجه به نتايج اين 

انـد و   هايي باشد كه هنوز مشتريان به آن فكـر نكـرده   فرصت بايد درپي تهران دانشگاه •
  .مناسبي براي حل مشكالت است، تقويت شود كار اين تفكر كه نوآوري راه

شـود كـه شـرايطي فـراهم كننـد تـا        مـي  پيشنهاد تهران دانشگاه رؤساي و مديران به •
هـاي   انجام خطرپذيري منطقي در راسـتاي پـرورش ايـده    سطوح، به كاركنان در تمامي
دانشـگاه عـدم موفقيـت و    . مثبـت تلقـي شـود    يپذيري امرخطر و جديد تشويق شوند

 پـذيرد ها را ب گونه شكست ذير دانسته و اينپنا امري اجتناب ،ها را در مسير نوآوري اشتباه
   . يابند دست بيشتر يها موفقيت به تا

 آنهـا  بـه  نسـبت  بشناسـند،  را خـود  رقبـاي  بينانه واقع ديدي با مديران ودش مي پيشنهاد •
. و تالش كنند در ارائة خدمات بهتر از رقباي خود پيشي بگيرند باشند هوشيار و محتاط

 يهـا  فرصـت  بـا  رويـي  روبـه  در تا فضايي مناسب را فراهم كنندمديران ارشد سازمان، 
 عملي سرعت به خوب يها ايدهباكانه به تأخير نيفتد و  گيري و عملكرد بي تصميم جديد،
  .شوند

 مشكالت و مسائل مورد در تا شود داده اجازه اعضا به بايد ،خالقيت تحمل خصوص در •
 تشـويق  قـوانين  بهبـود  و تغييـر  بـراي  و دهند ارائه متفاوتي كارهاي راه سازمان كنوني
  .شوند
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 دارد، دانشـگاه  بقـاي  حفظ براي زيادي ارزش جويانه سلطه و رقابتي رويكرد كه آنجا از •
 بيشـتر  اختراعـات  ثبـت  دولتـي،  منـابع  و امكانـات  مينأت ةزمين در رقبا از گرفتن پيشي
 در شـاياني  تـأثير  توانـد  مـي  ،هـا  دانشـگاه  ساير به نسبت برتري كسب رقبا و به نسبت
  .باشد داشته دانشگاهي كارآفريني ةتوسع و تهران دانشگاه عملكرد افزايش

 در فعاليـت خـود   افـراد  همـة  تـا  شـود  فراهم شرايطي بايد كار ارزشمندي خصوص در •
 جـديت  با و شوند قائل خود كار براي را بها و ارزش بيشترين وكنند  مسئوليت احساس

  .بپردازند فعاليت به
 همه دسترسيهمچنين  و سازمان از خارج و داخل افراد مكرر و باز ارتباطات كه آنجا از •

 ؛ بنـابراين  اسـت  دانشـگاهي  كـارآفريني  هـاي  تضـرور  از مـرز  بدون اطالعات به افراد
 و عقايـد  اطالعـات،  آزاد جريـان  از حمايـت  براي بايد سازمان فرهنگي يها زيرساخت
  .شوند تقويت سازمان در اطالعات شدن هنگام هب و احساسات

 بيشـتري  ارزش مشـترك  اهداف با تيمي كاربراي  دانشگاه در مديران شود مي پيشنهاد •
ي در بهبـود  دانسـته و بـراي   مسـئول  وظـايف  به نسبت را خود كارمندان تا قائل شوند

بـا تكيـه بـر اسـتعداد و      نوين انجام وظيفـه كننـد و   يها روش با ارائة انجام مسئوليت
  . محصوالت و خدمات جديد دست يابند ةخالقيت كليه افراد، به توليد ايده و توسع

در برخـورد  كاركنان  تا همة افراد را مورد حمايت خود قرار دهندها بايد  مديران دانشگاه •
 بيـان  بـا  ،ترك محل كار يا پذيرش اجباري شرايط جاي به ،ها ناهنجاري و نارضايتي با

 يهـا  ايـده  جراياز ميان برده و وضعيت را با ا را مشكل پيشنهادي، كارهاي راه و عقايد
  .بخشند بهبود كارآفرينانه و نو

هاي مفـرح و ارتباطـات    استفاده از روش ،كارآفريني سازماني الزاماتكي از ي كه آنجا از •
در صـورت ايجـاد محيطـي     ،مسـئله اسـت   حل جديد هاي راه كشف براي مفيدانساني 

همچنـين   هـا را برعهـده خواهنـد گرفـت،      مسـئوليت  با تمايل بيشـتري شاداب، افراد 
 فضـايي در چنـين   هسـتند، هايي به دور از فشارهاي روانـي   هاي شاداب، محيط محيط

كه اين امـر نيـز    گيرد مي تري شكل هاي بهتر و خالقانه تر بوده و ايده ذهن افراد خالق
 .شود مي خود سبب بروز كارآفريني دانشگاهي
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