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 مقدمه 

. نیست« شدن توسط یک کارآفرین هدایت»یا « بودن کارآفرین»مفهوم گرایش کارآفرینانه، مساوی با 

نیکومرام و حیدرزاده، ) شود های کارآفرینانه تبیین مید سازمانی است که با عنوان فعالیتینابلکه فر

برداری از مزایاای راااب ی مانادگار، ناوآوری و     ای به سوی بهرهگرایش کارآفرینانه دریچه(. 5831

از سویی دیگر، در محیط رااب ی، (. Kuratko et al., 2005)شود ها المداد میپیشگامی برای سازمان

بنابراین، اولویت اصلی در . شوندترین عامل موفقیت هر سازمانی محسوب میکارکنانِ شایس ه مهم

دادن کاارایی،   معنای ازدست ناکامی در تحقق این امر به. هر سازمانی باید حفظ کارکنان م عهد باشد

هاا  بناابراین، ساازمان  (. 5838ناااد،  شاریعت سپهوند و )وکار است دادن کسب عدم رشد و ازدست

باشاند،  های کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی مای ویاه سازمان به

هاای خاود را    باید زمینه را طوری فراهم کنند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر هما  تررباه  

هاای  بر این، با بررسای روناد ملالعاار در دهاه    عالوه . کار گیرند برای اع الی اهداف سازمانی به

یاابیم کاه نگارس نسابت باه مقولا        میالدی در زمین  مدیریتِ امور کارکنان درمای  5331و  5391

جعفری و مقیمی، )مدیریت منابع انسانی ملرح بوده است  عنوان عنصر اصلی در مباحث فرهنگ به

اناه افاراد در   کارآفرین ایراد گارایش  گ برایفرهن تأثیر گرف ه، تحقیقار انرامهمچنین، در (. 5838

  (.Lumpkin & Dess, 1996) برجس ه شده استها نیز سازمان

 بیان مسئله

ها در محیط پویای راابت جهانی امروز که تغییارار  های کارآفرینانه برای سازمانفعالیت دادن انرام

در مواعیات  رو،  از ایان   (.Covin & Kuratko, 2008)بیناد، راروری اسات    سریعی را در خود می

ها به آن ویاةتوجه  ،از ورع موجود ها سازمان رفت  برونموروعار برای  ترین مهمیکی از  ،کنونی

و  یابناد  میدست خود زیرا در این صورر هم افراد به منافع اا صادی  .استخالایت و کارآفرینی 

و اعا الی خاود را باه گاوس جهانیاان       یرناد گ  پایش رشدی فزاینده را در  توانند می ها سازمانهم 

گارایش کارآفریناناه   . یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، گرایش کارآفرینانه اسات  .برسانند
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بنابراین، گرایش کارآفریناناه  (. Mintzberg, 1973)دارد ریشه تعیین اس راتای  م ون نظری فراینددر 

را گیران کلیدی آن کارآفرینانه نگریس ه شود که تصمیمیندهای تعیین اس راتای اتواند از منظر فر می

ین تار  مهماز سوی دیگر، کارکنان (. Rauch et al., 2009)گیرند  کار می به برای ورع هدف سازمانی 

ی داش ه باشد، اح مال بقا، موفقیت و ارتقاای  تر مللوبهرچه این سرمایه کیفیت . سرمای  سازمانند

یکی از مفاهیمی که در رابله با سرمای  انساانی ملارح شاده، تعهاد      .سازمان نیز بیش ر خواهد شد

تعهد سازمانی، نگرشی دربارة وفاداری کارکنان باه ساازمان و   (. 5831، شفیعی)شان است سازمانی

های سازمانی، توجه افراد به ساازمان و    واسل  مشارکت افراد در تصمیم  فرایند مس مری است که به

در این میان، عوامل مخ لفی وجود دارد کاه  (. Robbins, 2005)رساند  را می موفقیت و رفاه سازمان

ساازمانی   یکی از این عوامال، فرهناگ   . یرگذارندتأثبر تعهد سازمانی و گرایش کارآفرینانه کارکنان 

 ,Ashkanasy)هاا ریشاه دارد    هاا در فرهناگ آن   های ساازمان شک علل بسیاری از ناکامی بی. است

ساازمانی،   های مش رک برگرف ه از فرهناگ  اند که ارزس نظران بیان کرده از صاحببسیاری (. 2004

(. Hisrich et al., 2007)شاده اسات     برای ایراد جوّی برای تالس بیش ر کارکنان بسیار مفید واااع 

عناوان منشاأ اصالی     عالوه بر این، تأکید بسیار بر تربیت نیروی انسانی م خصص و کارآمد، کاه باه  

هاای باددسا ی صانعت نفات، نیااز باه       ویاه در بخش به شوند،ها شناخ ه میب ی سازمانمزیت راا

 طاور  باه (. 5839جزنی، )تر کرده است تر و رروریگذاری در حوزة منابع انسانی را نمایانسرمایه

سازمان و توجه خاص به مباحث مربوط به آن،  در یسازمان  فرهنگ سازیپیاده گفت توان یم کلی،

افازایش ناوآوری و    رامن  کاه  مرهز شوند هاییو اابلیت هاشایس گی به هاشود سازمانمیباعث 

هادف پااوهش    بناابراین،  .نیاز باشایم   سازمانشانشاهد تعهد بیش ر افراد به  کارآفرینی در سازمان،

بر گرایش کارآفریناناه و تعهاد    یسازمان  فرهنگچگونه  حارر پاسخگویی به این پرسش است که

های کارآفرینانه دادن فعالیت یرگذار است و انرامتأث ارکنان مدیریت تدارکار و امور کادسازمانی ک

 هاا  رابلاه طور مخ صار ایان     بهدر بهبود تعهد سازمانی کارکنان شرکت نیز مؤثر است؟ که در ادامه، 

 .شودبررسی می
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 پیشینۀ نظری پژوهش 

 يسازمان فرهنگ

 هاا  ساازمان ی، خودکارآمدی، نوآوری و خالایات در  رلخودکن یرگذار و مهمی که موجب تأثعامل 

زنریاری   عناوان  باه فرهناگ را  (. Edgard, 2001)هاا اسات   حاکم بر آن 5یسازمان  فرهنگشود،  یم

 ,Korte & Chermack)کناد   یما  فاراهم که موجباار پایاداری ساازمان را     اند کردهمس حکم تعبیر 

 فرهنگی محیط سازمان است که باا  یندهای کالنِامینیاتوری از فر ،سازمان فرهنگدر وااع، (. 2007

آن،  باا  شدن و چگونگی برخورد جهانی ةهایی مانند فناوری اطالعار و ارتباطار، پدیدظهور مقوله

های اخالای، سازمان یادگیرنده شناخ ی، آموزس مداوم، انفرار دانش، بحران های جمعیتدگرگونی

رارورر بس رساازی مناساب در     ،هاجه به کیفیت و اثربخشی در سازماندانش، تو ةو رشد فزایند

دورنا  و لاورس   (. Julia, 2011) کندایراد می سلوح سازمانی  خالق را در هم سازمانی  فرهنگ

کردند اگر پیوس گی و ارتباط اوی بین سازمان و محیط وجود داش ه باشاد، فرهناگ    بیان، (5339)

دنیساون   ،در نهایات (. Esteban et al., 2003) کناد ص را تساهیل  اادر است پذیرس اس راتای خاا 

  توانمندسازی، گارایش تیمای و توساع   )ی را، درگیرشدن در کار سازمان  فرهنگچهار بُعد ( 1112)

یت یا مأمور؛ (گرایی، ایراد تغییر و یادگیری سازمانیمش ری)پذیری ؛ سازگاری یا انلباق(هااابلیت

همااهنگی،  )پاارچگی  کو ثبار و ی( انداز و اهداف و مقاصدایک، چشمیری اس راتگ جهت)رسالت 

 . کندمعرفی می( هاارزس و توافق

 گرايش کارآفرينانه 

پاذیر   یساک ردر محصودر خاود ناوآوری داشا ه،     مع قد بود اگر یک شرکت دائماً( 5338) 1میلر

(. Davis et al., 2010) دارد 8کارآفریناناه ی بروز دهاد، ایان شارکت گارایش     ا فعادنهباشد و رف ار 

                                                           
1  . Organizational culture 

2. Miller 

3  . Entrepreneurial orientation  
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هاا را از  دارد و آنهاا را در برابار تغییاراِر ساریع، هوشایار نگاه مای       گرایش کارآفرینانه، ساازمان 

گیرنادگان بار تغییارار صانعت و      یمتصام  داش ن نگهیل  م مرکز وس  بهکند و  روندهای آتی آگاه می

های اا صاادی جدیاد،   اندازی فعالیتو راه ها فرصتبرای شناسایی  ها شرکتتقارای مش ریان، به 

، در پااوهش  (1113)براساا  تحقیاق آک اان و بیولاور     (. Lumpkin et al., 2009)کناد  کمک می

ناوآوری، باه بازتااب    . کار گرف ه شده اسات  گیری گرایش کارآفرینانه بهحارر سه بُعد برای اندازه

اکباری  )کند  های جدید، آزمایش و فرایندهای خالق اشاره میگرایش شرکت به درگیرشدن با ایده

اف اد کاه   ، نوآوری زمانی اتفاق می(5331) 5به گف   نوناکا(. Certo et al., 2009؛ 5831و همکاران، 

پاذیری، باه    یساک ر(. 5831ایمانی و همکااران،  )نیروی کار در دانش خود با سازمان شریک باشد 

ها، بدون اتکا به دانش مشخص و کامل راجع باه ن اایا اح ماالی     یتلفعادادن  گیری و انرامتصمیم

گرف ن  های یک شرکت برای پیشیپیشگامی به تالس(. Yadollahi Farsi et al., 2013)کند  اشاره می

 ,Awang)کناد   های جدید و خدمار جدید در بازارها اشاره میکارگیری تکنولوژی از دیگران با به

2010 .) 

  تعهد سازماني

چگونه کارمندان با توجاه باه اهاداف     یعنی 8تعهد سازمانیکنند  یم، بیان (1111) 1پیالی و ویلیامز

. (Yeh, 2014)هسا ند  سازمان خود، و همچنین شناسایی و پذیرس ارزس، نسبت به سازمان وفادار 

سال   وا تعهد سازمانی، نگرشی دربارة وفاداری کارکنان به سازمان و فرایندی مس مر اسات کاه باه   

وجاود   های سازمانی، توجه به افراد سازمان، مواعیت و رفااه ساازمان باه   مشارکت افراد در تصمیم

 به که اند کرده شناسایی را تعهد نوع ، سه(5331)آلن و مِیِر (. 5838نااد، سپهوند و شریعت)آید می

 عااطفی،  تعهاد  دهد؛ می تشکیل را سازمانی تعهد بخشی سه مدل و شود منرر می کل سازمانی تعهد

 & Abbott et al., 2005 DeConinck & Bachmann, 2011; Raub) مسا مر  تعهاد  و هنرااری  تعهد

                                                           
1  . Nonaka 
2  . Pillai & Williams 
3  . Organizational commitment  
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Robert, 2013; .)اسات  شاده  تعریا   ساازمان  به فرد دلبس گی یا وابس گیعنوان   به 5عاطفی تعهد .

 کندمی هدایت احسا  این به را کارکنان که است شده تعری  ال زام و تعهد نوعی 1هنراری تعهد

 آن ترک بادی هزین  دلیل به سازمان یک با ماندن به نیازعنوان  به  8مس مر تعهد. بمانند سازمان با که

  (.Morrow, 2011) است شده تعری 

 پیشینۀ تحقیق

ای با این موروع انرام نگرف اه اسات، ولای ملالعااتی     توان اشاره کرد تا کنون ملالعهدر ادامه، می

در اینراا ملالعاار پیشاین را براساا      . اناد  دو این م غیرهاا را بررسای کارده    به دو وجود دارد که

، در (5831)راهای و همکااران   . کنایم هاا را تشاریم مای   بندی کرده و برخی از آنها تقسیم فرریه

گری نقاش توانمندساازی بار تعهاد     یانریمی با سازمان  فرهنگپاوهش خود با عنوان رابل  جوّ و 

دار میان  امعنوپرورس اس ان فار  ن یره گرف ند که رابل  مثبت و  ان سازمان آموزسسازمانی کارکن

نشان داد تعهد سازمانی اثار مثبات و   ( 5831)ن ایا تحقیق بصیرر و همکاران . م غیرها وجود دارد

تاأثیر فرهناگ   »، با عنوان (5831)پاوهش کریمی و همکاران . معناداری بر گرایش کارآفرینانه دارد

نشاان داد فرهناگ ساازمانی بار گارایش کارآفریناناه در پاردی         « انی بر گرایش کارآفریناناه سازم

ن ااایا تحقیااق . گااذارد کشاااورزی و منااابع طبیعاای دانشااگاه تهااران تااأثیر مثباات و معناااداری ماای

ی بر گارایش کارآفریناناه ساازمان    سازمان  فرهنگیر تأث، با عنوان (5835)دهکردی و همکاران  مبینی

 پارسا. ی بر گرایش کارآفرینانه سازمان استسازمان  فرهنگیر مثبت و معنادار هم  ابعاد تأثحاکی از 

. رف گی شغلی را بررسای کردناد   ، ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل(5833)معین و ناظم 

شاغلی   رف گای  ساازمانی و تحلیال   طور کلی بین کاارآفرینی و تعهاد    ها نشان داد به ن ایا تحلیل آن

فرهنگ سازمانی کارآفریناناه باه    نشان دادند( 1155)کاید و روسلی . همبس گی معنادار وجود دارد

افازایش   ،انگیزس و ررایت کارکنان، توانمندسازی کارکنان و بهبود کیفیت خادمار و در نهایات  
                                                           
1. Affective commitment 
2. Normative commitment 
3. Continuance commitment 
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 -هاای فرهنگای   اثارار ویاگای  »پاوهشی دیگار باا عناوان     ن ایا. شودمیمنرر عملکرد سازمانی 

 -های فرهنگای  ، نشان داد ویاگی«های کوچکهای کارآفرینانه افراد در شرکتاج ماعی بر گرایش

 ,Altinay & Wang) گاذارد  مای گرایش کارآفرینانه اثر مثب ای  اج ماعی از ابیل آموزس و ترربه بر 

2011 .) 

 هافرضیه مدل مفهومي تحقیق و توسعۀ

 اثر میانجي گرايش کارآفرينانه

 ساازمان  هار  و بقاای  موفقیات  اصلی عنصر تغییرار، کردن اداره و سازگاری توان ،امروز دنیای در

اسات   افاراد  ناوآوری  و خالایات  باه  ساازمان  توجاه  مسا لزم  ها، خاود توانایی این کسب و است

(Ahmed & Abdalla, 1999) .موجب ایرااد بسا ر   و خالق  های کارآفرین وجود انسانطوری که  به

تاوان ن یراه گرفات کاه     بنابراین، می. (Samila & Sorenson, 2011) شود می در سازمان ها موفقیت

ها، تغییر فرهنگ سازمان ترین راههای کارآفرینانه، یکی از اصولیبرای رسیدن به سازمانی با گرایش

از آنرا که تعهد (. 5835منوریان و احمدی تنکابنی، )بودن به سازمان است  و القای روح کارآفرینانه

های توسع  نیاروی   های هدف در برنامهانی در بسیاری از ملالعار منابع انسانی یکی از مؤلفهسازم

انسانی، و گاهی نیز هدف اصلی مدیریت منابع انسانی تلقی شده است و گرایش کارآفرینانه نیز در 

 تاوان تواند موجب بادرف ن تعهاد در میاان کارکناان شاود، مای     خوبی می ها بهمؤسسار و سازمان

توانناد از  گیرند، می خوبی بهره می گیری کرد که رهبران و مدیرانی که از گرایش کارآفرینانه بهن یره

 توجاه  عالوه بر این، باا (. 5838سنرقی و همکاران، )دراخ یارداش ن کارکنانی م عهد ملمئن شوند 

 سارمای   ایان  به جهتو و است آن انسانی سرمای  سازمان، سرمای  ارزشمندترین و ینتر مهم اینکه به

 کارکناان،  در تعهد توسع  برای تالس گذارد، می تأثیرها  سازمان کامیابی یا شکست روند بربها  گران

شاک فرهناگ ساازمانی بار هما       بای  .باشاند  داشا ه  توجاه  آن باه  باید مدیران و است مهمی امر

 . گذاردکارکردهای سازمان تأثیر می

 :های اول و دوم تحقیق به شرح زیر است فرریهشده،  با توجه به ملالب بیان
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ی بر تعهد سازمانی از طریق م غیر میانری گرایش کارآفرینانه تاأثیر  سازمان  فرهنگ :فرضیة اول

 .گذارد می

 .گذارد ی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری میسازمان  فرهنگ :فرضیة دوم

 اثر فرهنگ سازماني بر گرايش کارآفرينانه

 هاا  ساازمان ی، خودکارآمدی، نوآوری و خالایات در  خودکن رلیرگذار و مهمی که موجب تأث عامل

بناابراین، از آنراا کاه فرهناگ     (. Edgard, 2001)هاا اسات   ی حاکم بار آن سازمان  فرهنگشود،  یم

دهندة رف ار اعضای سازمان اعام از کارکناان و مادیران در سالوح مخ لا  اسات،        سازمانی شکل

گیری تحت تاأثیر  گیری اس راتایک را به نحو چشمتوانایی سازمان در ایراد تغییر و جهتتواند  می

هاای  تاوان ان ظاار فعالیات   طوری که بادون داشا ن فرهناگ ساازمانی اثاربخش نمای       به. ارار دهد

بر این اسا ، برای غلباه بار   (. 5835حیدری و همکاران، )کارآفرینانه را از کارکنان سازمان داشت 

حل کارسااز اسات و آن    های امروزی است، تنها یک راهو تهدیدهایی که م وجه سازمانمشکالر 

از . هاای کارآفریناناه اسات   هم ایراد بس ر فرهنگ کارآفرینی و باللبع آن، گرایش به سمت فعالیت

 :شود این رو، با توجه به ددیل نظری یادشده، فرری  سوم پاوهش به شرح زیر بیان می

 .ی بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری داردسازمان  فرهنگ :فرضیة سوم

 اثر گرايش کارآفرينانه بر تعهد سازماني

گیاری ااوی از مأموریات ساازمان و     موفقیت گرایش کارآفرینانه را منوط به هویات ( 1111)فریرا 

هاای  پایاه عناوان یکای از    از تعهاد باه  (. Simon et al., 2011)داناد  تعهد به اهداف رسامی آن مای  

طوری کاه هار    به(. Das & He, 2006)اند وکارهای کارآفرینانه نام برده ارتباطار راهبردی در کسب

هایی کاه باعاث   چه سازمانی دارای گرایش کارآفرینان  بادتری بوده و تمایالر کارآفرینانه و انگیزه

، عالوه بر اینکاه کارکناان   تر عمل کند، در آن سازمان وجود داش ه باشدشود سازمان کارآفرینانهمی

توان ان ظار داشت نسبت به سازمانشاان نیاز م عهاد    آن سازمان عملکرد بادتری خواهند داشت، می

 :شود بنابراین، فرری  چهارم پاوهش به شرح زیر بیان می. باشند
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 . گذارد گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری می :فرضیة چهارم

شده، مادل مفهاومی پااوهش     های بیانهای پاوهش و م ون پاوهشین، با توجه به فرریهبنابرا

 .شود پیشنهاد می 5حارر به شرح شکل 

 

 
 

 

 

 
 

 

 روش پژوهش

علت کاربرد ن ایا آن در حل مسائل و مشکالر ادارار تابع  مدیریت تادارکار و   تحقیق حارر به

همچناین، باا توجاه باه ماهیات      . یز جنوب، کاربردی اسات خ نفتامور کاد در شرکت ملی مناطق 

جامعا  آمااری پااوهش    . کار گرف ه شاد  موروع و اهداف پاوهش، روس توصیفی ا همبس گی به 

تِ سفارشار، تدارکار، پش یبانی تخصصی، عملیار و معاونات کاادی پاروژه در    شامل پنا معاون

مخ لفی از ابیل ادارار خرید داخلی، ( طبقار)های که در دس ه  مدیریت تدارکار و امور کاد بوده

وگااز، ترهیاز و    های نفتسفارشار و کن رل موجودی، خرید عمومی، مهندسی ساخت کاد، طرح

های راه و ساخ مان، بازرسی و شمارس کاد، حسابداری کااد، عملیاار کااد،    توسعه انبارها، طرح

های کاد و غیره بوده است که بندی و اس اندارد کاد، تدوین مقررار، طراحی و توسع  سیس مطبقه

هاایی  در این پاوهش، واحدهای جامع  مورد ملالعه در طبقاه . شود اداره می 18در مرموع، شامل 

ها کم ار شاود،   ها درون گروهشوند تا تغییرار آنبندی میترند، گروهتِ م غیر همگنکه از نظر صف

نفار از کارشناساان و    191از میاان  . شاود ها تعدادی نموناه ان خااب مای   سپ ، از هر یک از طبقه

گرایش 

 کارآفرینانه
 تعهد سازمانی فرهنگ سازمانی

H1 

H4 H3 

H2 

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 
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ای تصاادفی و فرماول   گیاری طبقاه  نفر باا روس نموناه   155مدیران رسمیِ شاغل در این ادارار، 

وتحلیال شاد   پرسشنامه گردآوری و ترزیه 533در مرموع، . نوان نمونه ان خاب شدندع کوکران، به

کار گرف ه شاد کاه    های اس اندارد بهمنظور گردآوری اطالعار، پرسشنامه به(. 31/1دهی نرخ پاسخ)

ها، نظرهای اس ادان دانشگاه تهران و علاوم و تحقیقاار   برای سنرش روایی صوری و مح وایی آن

درگیرشادن در  )هاای آن  برای سنرش میزان م غیر فرهنگ سازمانی و مؤلفاه . مال شدخوزس ان اع

، الگاوی  (نشاانگر سانریده شاد    59پذیری و رساالت کاه توساط    کار، ثبار و یکپارچگی، انلباق

نااوآوری، )هااای آن ، باارای ساانرش گاارایش کارآفرینانااه و مؤلفااه(1112)دنیسااون و همکاااران 

، و (1113)، پرسشنام  آک ان و بیولاور  (نشانگر سنرش شد 3 پذیری و پیشگامی که توسط ریسک

تعهد عاطفی، تعهد هنراری و تعهد مس مر )در نهایت برای آزمودن م غیر تعهد سازمانی و ابعاد آن 

بارای  . گرف اه شاد   کار  ، به(5331)اس اندارد آلن و مِیر  ، پرسشنام (نشانگر سنرش شد 3که توسط 

در نظار گرف اه   ( بسیار موافق= 1بسیار مخال  تا = 5)یرها طی  لیکرر گیری هر یک از م غاندازه

برای ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز رریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر آن در جادول  . شد

ساازی معااددر   هاای پااوهش روس مادل   رای آزمودن فررایه در نهایت نیز ب. بیان شده است 5

 . کار گرف ه شد به مربعار جزئیحداال ساخ اری با رویکرد 
 

 هاشده براي آن ها و ضرايب آلفاي محاسبههاي مختلف پرسشنامه به همراه مؤلفهبخش. 1جدول 

 تعهد سازمانی گرایش کارآفرینانه فرهنگ سازمانی متغیرها

 ابعاد

رگی
د

ر
کار

در 
ن 
شد

گی 
رچ

کپا
و ی

ر 
ثبا

 

اق
لب
ان

ی
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ت
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یش

پ
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اط
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رار

 هن
هد

تع
مر 

س 
د م

عه
ت

 

 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 پرسشتعداد 

 93/1 99/1 91/1 23/1 31/1 31/1 93/1 93/1 31/1 313/1 ضریب آلفا

 هايافته

هاای پایاایی ترکیبای    گیری تحقیق، شاخص مدل اندازهروایی و پایایی در این مرحله برای سنرش 
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(CR)شده  ، میانگین واریان  اس خراج(AVE) و رریب تعیین ،(1R)در روایی واگرا، . ، بررسی شد

. شاود  یما های م غیرهای دیگر در مدل مقایسه های یک م غیر با شاخصمیزان تفاور بین شاخص

شاده هار م غیار باا مقاادیر رارایب         این کار از طریق مقایس  جذر میاانگین واریاان  اسا خراج   

شاود   یما گیرد که برای این کار، ماتریسی تشکیل  م میهمبس گی بین آن م غیر با سایر م غیرها انرا

شده هار م غیار و مقاادیر پاایین و       که مقادیر الر اصلی ماتری ، جذر میانگین واریان  اس خراج

 (. 1جدول )بادی این الر، ررایب همبس گی بین م غیرها است 
 

 ورنل و الرکرفماتريس سنجش روايی واگرا به روش . 2جدول 

 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

             33/1 درگیرشدن در کار. 5

            33/1 31/1 ثبار و یکپارچگی. 1

           93/1 13/1 91/1 پیشگامی. 8

          31/1 19/1 31/1 98/1 یریپذ سکیر. 1

         33/1 25/1 22/1 23/1 31/1 نوآوری. 1

        38/1 21/1 31/1 21/1 32/1 93/1 یریپذ انلباق. 2

       31/1 91/1 23/1 91/1 18/1 93/1 91/1 رسالت. 9

      31/1 35/1 35/1 99/1 38/1 91/1 91/1 31/1 یسازمان فرهنگ. 3

     38/1 31/1 38/1 35/1 31/1 31/1 93/1 38/1 31/1 سازمانی تعهد. 3

    39/1 33/1 99/1 21/1 23/1 21/1 91/1 92/1 95/1 91/1 عاطفی. 51

   33/1 92/1 31/1 33/1 92/1 93/1 99/1 91/1 95/1 31/1 39/1 هنراری. 55

  31/1 91/1 22/1 38/1 31/1 35/1 91/1 92/1 95/1 28/1 91/1 39/1 مس مر. 51

 95/1 21/1 91/1 91/1 23/1 21/1 29/1 95/1 91/1 21/1 95/1 23/1 23/1 گرایش کارآفرینانه.58

، مقدار جذر م وسط واریان  باه اشا راک گذاشا ه    (1جدول )بنابراین، با توجه به ماتری  باد 

ها بیش ر است که این امر حاکی از اابل شده تمامی م غیرهای مرتبه اول از مقدار همبس گی میان آن

 .گیری استهای اندازهابول بودن روایی واگرای م غیرها و برازس خوب مدل

شاده باین هار م غیار پنهاان باا        گذاشا ه   اشا راک  دهندة میانگین واریان  به روایی همگرا نشان
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های  تر، این معیار میزان همبس گی یک بُعد با پرسشبه بیان ساده. های مربوط به خود است پرسش

گیاری مربوطاه نیاز    انادازه دهد که هر چه این همبس گی بیش ر باشد، برازس مدلِ خود را نشان می

، مقادار  AVE درباارة  بیاان کردناد  ( 5331)نوناالی و برسا ین   (. Barclay et al., 1995)بیش ر است 

روایی همگارای اابال اباول را نشاان      1/1بادی  AVEکه مقدار  ابدین معن .است 1/1بحرانی، عدد 

هاا باه چاه    هر یاک از ساازه   های پرسشدهد پایایی ترکیبی نیز، این معیار نشان میبارة در. دهدمی

مقادار  ( 5335)فورنال و درکار   . مقدار کفایت دزم را برای تبیین م غیرهای مربوط به خود دارناد 

، 8در نهایت، باا توجاه باه اطالعاار جادول      . اندرا مقدار مالک برای این معیار معرفی کرده 91/1

 .کند بی تأیید میخو معیارهای یادشده در تحقیق حارر، برازس مدل را به
 

 تحقیق متغیرهاي شده و پايايی ترکیبی  استخراجمیانگین واريانس نتايج . 3جدول 

 AVE CR ابعاد متغیرها متغیرهای پنهان

 فرهنگ سازمانی

 323/1 9232/1 درگیرشدن در کار

 3383/1 9939/1 ثبار و یکپارچگی

 3132/1 9111/1 یریپذ انلباق

 3211/1 9591/1 رسالت

 9821/1 389/1 

 گرایش کارآفرینانه

 3312/1 9813/1 نوآوری

 3313/1 9551/1 پذیری یسکر

 3119/1 9192/1 پیشگامی

 1511/1 3185/1 

 تعهد سازمانی

 3183/1 9211/1 عاطفی تعهد

 3939/1 9191/1 مس مر تعهد

 3112/1 9331/1 هنراری تعهد

 9133/1 3591/1 

1مقادیر 
R بینای  زا در مدل تحقیق به چاه میازان اادرر پایش    های دروندهد سازهنیز نشان می

عنوان مقدار مالک برای مقادیر  را به 29/1و  88/1، 53/1، سه مقدار (5333)چاین . کنندگی را دارند
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با توجه به اینکه هم  مقادیر رریب تعیاین از  . کندرعی ، م وسط و اویِ رریب تعیین معرفی می

شاکل  )کناد   خوبی تأیید میتوان ن یره گرفت معیار یادشده برازس مدل را بهبیش ر است، می 29/1

1 .) 

ساازی معااددر    مدل مفهومی این پاوهش که براسا  مبانی نظری تدوین شده است، با مادل 

نشاان  رارایب اسا اندارد   حالات تخماین    دررا  گیاری  انادازه  ، مدل1شکل . ساخ اری تحلیل شد

شاخصی که بیش رین باار  . نشان داده شده است 1یب مسیر در شکل بارهای عاملی و ررا .دهد یم

کاه رارایب   صای  گیری م غیر مربوطاه ساهم بیشا ری دارد و شاخ   اندازه عاملی را داش ه باشد، در

 . کند مربوطه ایفا می م غیرگیری در اندازه اسهم کم ری ر ،تری داش ه باشد کوچک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تخمین ضرايب استاندارد در حالتمدل پژوهش . 2شکل 

در  ایان مادل   .دهد ینشان م( t-value) ررایب معناداریرا در حالت  پاوهش مدلنیز  8شکل 

 .کند یمآزمون  ة تیو ررایب مسیر را با اس فاده از آمار( بارهای عاملی) گیری معاددر اندازه ،وااع

319/1  

 

 فرهنگ سازمانی

111/1= 1R 

 

 گرایش کارآفرینانه

818/1= 1R 

953/1  

 

323/1  

 

999/1  

 

325/1  

 

311/1  

 

111/1  

 

121/1  

 

333/1  

 

318/1  

 
319/1  

 

333/1  

 

331/1  

 

381/1  

 

313/1  
 

382/1  

 

351/1  

 

 تعهد سازمانی

332/1= 
1

R 

 

935/1  

 

913/1  

 

933/1  

 

339/1  

 

399/1  

 

228/1  
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  یرمسمدل پژوهش در حالت معناداري ضرايب . 3شکل 

راریب مسایر در    یاا باار عااملی    ،ارار گیرد +32/5تا  -32/5  ةبازاز  ة تی خارجمقدار آمار اگر

ی یاا  باار عاامل  درون این بازه ارار گیرد،  ة تیاگر مقدار آمارو  باشد یمعنادار م 31/1سلم اطمینان 

باار  ، داارار گیار  + 13/1تاا   -13/1  ةبااز از  خاارج  ة تیمقدار آمار اگر. نیستمعنادار رریب مسیر 

مشاخص اسات،    8شاکل  طور کاه در   همان .استمعنادار  33/1عاملی یا رریب در سلم اطمینان 

تاأثیر مثبات و    121/1و آماارة تای معاادل     111/1فرهنگ سازمانی بر تعهاد ساازمانی باا راریب     

 311/1گرایش کارآفرینانه با راریب  ، تأثیر فرهنگ سازمانی بر (1تأیید فرری  )گذارد  معناداری می

گرایش کارآفرینانه بر  در نهایت،(. 8تأیید فرری  )مثبت و معنادار است  183/11و آمارة تی معادل 

(. 1تأییاد فررای    )گاذارد   تأثیر مثبت می 315/1و آمارة تی معادل  121/1تعهد سازمانی با رریب 

، و پریچار  (1113)های والمبوا و همکااران  منظور آزمون نقش میانری گرایش کارآفرینانه، از گام به

هاای تای، هما      ق مقادیر آمارهطب(. 1جدول )کنیم  زیر عمل میشرح  ، به(1113و  1111)و هایِ  

م غیرهای خود سهم معنااداری را   گیریمعنادارند و در اندازه 33/1بارهای عاملی در سلم اطمینان 

 .اند کردهایفا 

191/31  

 
 فرهنگ سازمانی

گرایش 

 کارآفرینانه

 

پذیری ریسک  

 

 نوآوری

 

 تعهد عاطفی

 

 تعهد هنراری

 

 درگیرشدن در کار

 183/11  

 

121/1  

 

315/1  

 

135/81  

 

111/11  

 

211/12  

 

882/81  

 

589/13  

 

111/11  

 

311/18  
 

515/33  

 

313/15  

 

پذیری انلباق  

 

 تعهد 

 سازمانی

 ثبار و یکپارچگی

 تعهد مس مر

 

 پیشگامی

 

 رسالت
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  آزمون مدل میانجی. 4جدول 
 **c´ c* b متغیر وابسته ←متغیر میانجی ←متغیر مستقل

a*** نتیجه 

 311/1 121/1 111/1 131/1 تعهد سازمانی ←گرایش کارآفرینانه  ← فرهنگ سازمانی
  گری جزئیمیانری

(c´  کم ر ازc) 

 (مرحل  اول)تعهد سازمانی  ← رریب مسیر میان فرهنگ سازمانی: *

 (مرحل  دوم)تعهد سازمانی  ←رریب مسیر میان گرایش کارآفرینانه : **

 ( مرحل  سوم)گرایش کارآفرینانه  ← رریب مسیر میان فرهنگ سازمانی: ***

c´ :(مرحل  چهارم)و تعهد سازمانی  ورود م غیر میانریِ گرایش کارآفرینانه در رابل  بین فرهنگ سازمانی  

. دهد در مرحل  اول، رابل  فرهنگ سازمانی و تعهد ساازمانی معناادار اسات   نشان می 1جدول 

های دوم و سوم نیز رابل  گرایش  در مرحله. کنداین ورعیت شرط اول تحلیل میانری را تأمین می

ایان وراعیت شارط دوم و ساوم     . کارآفرینانه با فرهنگ سازمانی و تعهد ساازمانی معناادار اسات   

در گام چهارم نیز، باا حضاور گارایش کارآفریناناه، راریبِ مسایر از       . کندمیانری را نیز تأمین می

، اماا غیرمعناادار نشاده    ([c´=c-a×b( )c´=.505-.905×.465=.085])کااهش یاف اه    131/1به  111/1

گری جزئی را باین  این ورعیت حاکی از آن است که م غیر گرایش کارآفرینانه نقش میانری. است

 .کندفرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی ایفا می

هما   ، 8و  1هاای  شاکل و ( 1جادول  )ة تای  طبق ن ایا راریب اسا اندارد و آماار   در نهایت، 

تاا   -13/1 ةبااز  از خاارج ة تای  آماار ) یید شده اسات تأ 33/1ی پاوهش در سلم اطمینان ها یهفرر

 (.و رریب اس اندارد مثبت است گرف ه ارار+ 13/1
 

 ها اثرات مستقیم، غیرمستقیم و نتايج آزمون فرضیه. 5جدول 

 نتیجه  آمارة تی ضریب مسیر های تحقیق فرضیه

  دییتأ 121/1 111/1 تعهد سازمانی ← یسازمان فرهنگ

  دییتأ 183/11 311/1 گرایش کارآفرینانه ←ی سازمان فرهنگ

  دییتأ 315/1 121/1 تعهد سازمانی ←گرایش کارآفرینانه 

  دییتأ 531/151 11/1 تعهد سازمانی ←گرایش کارآفرینانه  ←ی سازمان فرهنگ

                                                           
1. Partial Mediation 
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یر تاأث دهنادة تأییاد    با توجه به ن ایا پاوهش، ررایب علّی مسیرهای بین سه م غیر اصلی نشان

ی بار  ساازمان   فرهناگ ( از طریق م غیر میانری گارایش کارآفریناناه  )مس قیم و همچنین غیرمس قیم 

یرمسا قیم باه میازان    غیر تاأث و  15/1یر مسا قیم باه میازان    تاأث طاوری کاه    تعهد سازمانی است، به

 .تبیین شده است( 11/1+15/1=)38/1یر کل به میزان تأثو ( 121/1×311/1=)11/1

 ها  یشنهادپیجه و نت

بین سازمان و توجه خاص به مباحث مربوط  در یسازمان  فرهنگ سازی یادهپکه بیان شد  طور همان

نوآوری افزایش  رمن که شوند هایی مرهز یتاابل و ها یس گیشا بهها  سازمانشود به آن، باعث می

ن ایا ایان پااوهش نشاان     .نیز باشیم سازمانشانشاهد تعهد بیش ر افراد به  و کارآفرینی در سازمان،

گری گرایش کارآفریناناه بار تعهاد ساازمانی کارکناان ادارار تابعا        ی با میانریسازمان  فرهنگداد 

 ارزشامندترین  و ینتار  مهام  اینکه به توجه با. گذارد یر مس قیم میتأثمدیریت تدارکار و امور کاد 

 کامیابی یا شکست روند بربها  گران سرمای  این به توجه و است آن انسانی سرمای  سازمان، سرمای 

 باه  بایاد  مدیران که است مهمی امر کارکنان، در تعهد توسع  برای تالس گذارد، می تأثیرها  سازمان

دهد توجه به مباحثی از ابیل مشارکت کارکنانِ ساازمان در  تفسیر این یاف ه نشان می .کنند توجه آن

سازی و مشاارکت در کارهاای گروهای و تفاوی      ی نیروی انسانی، تیمتوانمندسازگیری،  یمتصم

 تر فعادنه پایبندتر باشند و سازمان اهداف وها  ارزس شود کارکنان م عهدتر شده، بهاخ یار باعث می

 .کنناد  ااادام  جدید شغلی هایفرصت یاف ن و سازمان ترک به م رک و کرده آفرینینقش سازمان در

 و شاود مای  ساازمان  در درگیری به افراد تمایل و سازمان یها ارزس پذیرس موجب سازمانی تعهد

یاف ا  فررای  حارار    . کندرا تسهیل می سازمان یها ارزس پذیرس و فعالیت ادام  به تمایل انگیزه،

است که هر یک ( 1113)و مان ری و مارتینز ( 5831)های راهی و همکاران همسو با ن ایا پاوهش

شاود   یما یی که از فرهنگ ااوی برخوردارناد، باعاث    ها سازمانکه با داش ن  اند کرده  اشارهنوعی  به

تعهاد دارناد و در    هاا  آنهای سازمان آگاهی کامال داشا ه و باه    و هدف ها رسالتاز  ها آناعضای 

. شاود پاذیر مای  یاف ه و ایراد وفاداری و صاداات امکاان    کاهشایی از سازمان ن یره، تمایل به جد

هاای   ی بار تماایالر و گارایش   ساازمان   فرهناگ ن یر  دیگر این پاوهش حاکی از این اسات کاه   
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یرگاذار و مهمای   تأثتوان گفت عامل  یمی که طور  به. گذارد یر میتأثکارآفرینانه افراد درون سازمان 

ی ساازمان   فرهناگ شود،  یم ها سازمان، خودکارآمدی، نوآوری و خالایت در یخودکن رلکه موجب 

و م حاول اماروزی، بارای    باا دنیاای م غیار     برای انلباقها  سازمان، رو ینااز . ها استحاکم بر آن

 دبایا های کارآفرینانه در سازمان، کردن جوّ خالایت و نوآوری و تمایالر افراد برای فعالیت نهادینه

تدوین کرده و از این طریق فرایناد  هدایت و کن رل این تغییرار  برایرا  هایی یاادر باشند اس راتا

، (1155)هاای آل یناای و وناگ    ن اایا پااوهش  . نوآوری و کارآفرینی در سازمان را تقویات کنناد  

  ییادی بار یاف ا  فررای    تأنیاز  ( 5835)دهکردی و همکاران ، و مبینی(5833)اهرمانی و همکاران 

یر تاأث یر گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی نیز حاکی از تأثهای پاوهش دربارة  یاف ه. حارر است

عباارتی هار اادر ساازمانی دارای      باه . مس قیم گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی کارکناان اسات  

شاود ساازمان   هایی که باعاث مای  گرایش کارآفرینان  بادتری باشد و تمایالر کارآفرینانه و انگیزه

تر عمل کند، در آن سازمان وجود داشا ه باشاد، عاالوه بار اینکاه کارکناان آن ساازمان        کارآفرینانه

تفسایر  . توان ان ظار داشت نسبت به سازمانشان نیز م عهد باشندعملکرد بادتری خواهند داشت، می

حقیقات، تأییاد ایان    کنندة اهمیت تأثیر کارآفرینی در تعهاد ساازمانی اسات و در     یاف   حارر بیان

دادن کارشاان و جاوّ    وجودآوردن جوّ حماای ی از کارکناان در راسا ای انراام     مللب است که با به

تاوان ان ظاار   هایشان را انرام دهناد، مای   یتفعالمناسبی که افراد در آن دچار تر  نباشند و آزادانه 

در افراد ساازمان تقویات    یاف ه و تعهد  کاهشداشت ناررای ی و ترک و غیبت کارکنان در سازمان 

و پارساا معاین و   ( 1119)کلرک و ریاو   ، دی(1151)های دمبرر و هوگان ن ایا پاوهش. شود

 .کنندیید میتأهای فرری  حارر را ، نیز یاف ه(5833)ناظم 

ماورد ملالعاه و ساایر     ساازمان  گفتتوان می های پاوهش،یید فرریهتأدر نهایت، با توجه به 

ای شاد، اهمیات ویااه     ملرحی که در پاوهش حارر سازمان  فرهنگهای به شاخص دها بایسازمان

امری مهم  عنوان  بهها را در مدیران و کارکنان سازمان تقویت کنند و آن را این ویاگی و شونداائل 

های کارآفرینانه در سلوح زیرا این امر موجب رشد فعالیت. ی خود ارار دهندها برنامهدر سرلوح  

شود افراد از کار خودشان ررایت داش ه باشند و در ن یره، نسبت ل  سازمان شده و باعث میمخ 
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عاالوه بار ایان،    . به سازمان خود م عهدتر باشند و طبعاً شاهد افزایش عملکرد سازمان نیاز باشایم  

بادین   .ساز و زیرساخت، مورد توجه ارار دادعنوان عاملی زمینه توان کارکرد تعهد سازمانی را به می

بودن سلم تعهد کارکنان به کاهش سلم عملکرد سازمان منرار خواهاد شاد، در     صورر که پایین

تنهایی به بادرف ن عملکرد منرر نخواهد شد، بلکه بس ر و زمینا  دزم   حالی که بادبودن سلم آن به

فاراهم   -از جملاه گارایش کارآفریناناه     -آفرینیِ دیگر م غیرهاای اثرگاذار ساازمانی     را برای نقش

 :شود های زیر بیان می یشنهادپ، براسا  ن ایا پاوهش رو ینااز . خواهد کرد

منظاور   ی سازمان از یکسو به دنبال افازایش داناش کارکناان و بهباود آن باه     باد  ردهمسئودن  -

هاای   ی افاراد و تصامیم  هاا  خواس هها باشند و از سوی دیگر، با توجه و تمرکز بر توانمندکردن آن

 . های سازمانی، باعث بروز گرایش کارآفرینانه افراد در سازمان شوندگیریدر تصمیمها  آن

های کارآفریناناه کارکناان از   افزایش سلم ررایت شغلی، تعهد سازمانی و همچنین فعالیت -

هاا و غیاره از    یات اابلسازی، مشارکت در کار گروهی، توساع   هایی مانند تیم یتفعالطریق 

 .ها سازمانی در ازمانس  فرهنگطریق اجرای 

هاای مفارح و ارتباطاار    کاارگیری روس  از آنرا که یکی از الزامار کارآفرینی سازمانی، به -

های جدید حل مسائله اسات، در صاورر ایرااد محیلای      حل انسانی مفید برای کش  راه

همچنین، ایان گوناه   . ها را بر عهده خواهند گرفتشاداب، افراد با تمایل بیش ری مسئولیت

هایی به دور از فشارهای روانی هس ند، بنابراین، در چنین فضایی ذهن افراد ها، محیططمحی

گیرد که این امر نیز خود سبب باروز  تری شکل میهای به ر و خالاانهتر بوده و ایدهخالق

 .شودرف ارهای کارآفرینانه از سوی کارکنان سازمان می

در  هاا  آنو همچناین درگیرکاردن    ها آن کار  به ی افراد سازمان از طریق معنادادنتوانمندساز -

 .های سازمانی در راس ای افزایش تعهد سازمانی بیش ر بخشی از تصمیم
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بررسای  (. 5831)آبادی، عاامر  بصیرر، مهدی، ایمانی، صاحب، زراءنااد، منصور و دهقان نرم .8

: ماورد ملالعاه  )بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی   تأثیر میانری گرایش کارآفرینانه بر رابل

، 3، ساال  وریمدیریت بهره نام  فصل(. ی نفت و گاز آغاجاریربرداادارار س ادی شرکت بهره

 . 519-523، صفحار 81شمارة 
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