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  چکیده
ها به شمار ا و موفقیت سازماننیاز حیاتی بقهاي امروزي کارآفرینی پیشی سازماندر دنیاي پویا و رقابت

این پژوهش به . ناپذیر است هاي توانمندساز آن ضرورتی اجتنابرود و شناسایی و بهسازي زیرساخت می
) وریتدرگیر شدن در کار، یکپارچگی، سازگاري و مأم(تبیین میزان و چگونگی تأثیرگذاري فرهنگ سازمانی 

پیمایشی  –روش تحقیق از نوع توصیفی . بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مازندران پرداخته است
هاي علوم پایه، فنی و مهندسی،  جامعه آماري پژوهش را اعضاي هیأت علمی دانشکده. و همبستگی است

اي  شده است که از میان آنها نمونه نفر تشکیل 307علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه مازندران به تعداد 
هاي ابزار گردآوري داده. اي انتخاب و نظرسنجی شده است گیري تصادفی طبقه نفري به روش نمونه 100

دو  روایی و پایایی هری کارآفرینی دانشگاهی بوده است؛ پژوهش پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمان
هاي کلموگروف  هاي پژوهش از آزمون زیه و تحلیل دادهبراي تج. پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت

نتایج آزمون رگرسیون . اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شد
هاي چهارگانه فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی چندگانه تنها معنادار بودن تاثیر مولفه سازگاري از مولفه

  .بر این اساس پیشنهادهایی کاربردي ارائه شده است. معنادار بوده استدر این دانشگاه 
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  مقدمه
دامنه . رود تحوالت روز افزون در زمینه هاي بهبود از ویژگی هاي قرن بیست و یکم بشمار می

ب جوامع از درك آن هم غافل می مانند و در مقابل پیامد نقدر سریع است که اغلآتغییرات گاه 
گیرند از طرفی دیگر محورهاي زیربنایی اقتصاد بر مبناي اطالعات و دانش شکل  تحوالت قرار می

ها نقش قابل  از آنجا که دانشگاه، گرفته است طوري که امروزه قدرت جوامع در دانایی آنهاست
نش دارند از آنها به عنوان مهمترین گذرگاه نیل به دانایی نام اشاعه و کاربست دا، توجهی در تولید

هرچند . باشند ها از رسالت بزرگی برخوردار می توان گفت که دانشگاه شود در این راستا می برده می
نظر شد و  اما به تدریج در ماموریت آنها تجدید، پرداختند ها در آغاز فقط به آموزش می دانشگاه

هاي پایانی قرن بیستم و سالهاي اخیر که  در قرن بیستم برجسته شد در دهه رسالت پژوهشی آنان
 ها رخ داد اي در رسالت دانشگاه تحول ویژه، شتاب تحوالت فناوري و اقتصاد تصاعدي شده است

به طوري که از آن تحت عنوان ماموریت ) 1390، به نقل از حسینی و همکاران، 2004 اتزکوئتز(
 مزیت به دانش شدن و در واقع با تبدیل )1386، بازرگان( شود ام برده میکارآفرینی دانشگاه ن

 تولید مراکز به اي ویژه توجه که دارد می آن بر را کشورها، امروز دنیاي در اساسی و اصلی رقابتیِ

 بین فناوري بر مبتنی رقابت افزایش، شدن جهانی. باشند داشته هاحوزه سایر به آن انتقال و دانش

 هايسال در هادانشگاه دولتی بودجه همچنین کاهش و جهانی و ملی هايهزینه افزایش ،کشورها

 رو این از. کندمی جوامع در جدید هاي نقش ایفاي و مالی خودکفایی به وادار را هادانشگاه، گذشته

، است عالی آموزش کلیدي و استراتژیک حیاتی هاي ابزار از یکی که دانشگاهی کارآفرینی توسعه
 . است ضروري فشارها و تغییرات این با مواجهه رايب

ها به طور مثال اعطاي  هایی است که به کمک سایر حوزه کارآفرینی دانشگاهی یکی از حوزه
نتایج تحقیقات دانشگاهی را به کاال ، دانش ناب و تحرك نیروي کار، هاي تحقیقاتی بودجه، مجوزها

در واقع کارآفرینی دانشگاهی از . )1390، همکارانمحمدزاده و ( کند و خدمات تجاري تبدیل می
اول اینکه کارآفرینان . هاي دانشگاهی در دو زمینه نزدیک مرتبط به هم گرفته شده است تالش

دانشگاهی مهمترین بازیگران در پروسه انتقال تکنولوژي از دانشگاه به صنعت هستند و دوم اینکه 
ی کند تا نقش تحقیقات دانشگاهی در توسعه اقتصاد مطالعه کارآفرینان دانشگاهی به ما کمک م

  . )2007، ژانگ( ملی را بهتر درك کنیم
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، وفناوري هاروش، هانظام، سازمانی ساختار، سازمانی فرهنگ ازجمله، مختلفی سازمانی عوامل
 عوامل ترینمهم از یکی توانمی را سازمانی فرهنگ. هستند مؤثر دانشگاهی کارآفرینی توسعۀ در

 رشد و حمایت، شناسایی، کارآفرینانه فرهنگ در. کرد تلقی ها دانشگاه در کارآفرینی توسعۀ بر ثرمؤ

 هادانشگاه شودمی سبب رواج این نوع فرهنگ. )1998، 1کالرك( شودمی تأکید خالق استعدادهاي

 ضروري امري ،هافرصت از برداريبهره براي را خطرپذیري و نوآوري، رقبا تهدیدهاي با روییبه رو در

  .)2003، 2مک گوایر( کنند تلقی
هاي ایران به توسعه کارافرینی دانشگاهی کمتر پرداخته شده است و با  از آنجا که در دانشگاه

فرینانه در دانشگاه ها آرسد رواج فرهنگ کار ها به نظر می توجه به رسالت جدید جهانی دانشگاه
از این رو . عنی توسعه اقتصادي را تسهیل نمایدی، تواند دستیابی به ماموریت سوم دانشگاه می

به  فرینی دانشگاهی امري مهمآپرداختن به موضوعاتی همچون فرهنگ سازمانی براي توسعه کار
  . رسد نظر می

فرینی آپژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا فرهنگ سازمانی بر کار
د؟ بدین منظور با استفاده از پرسشنامه به نظرسنجی از تاثیر دار در دانشگاه مازندراندانشگاهی 

چشم انداز بیست  اساس سند و از آنجا که بر شود پرداخته می دانشگاه مازندراناعضاي هیات علمی 
توجه به دانشگاه کارآفرین ، باید مبتنی بر دانش باشد 1404اقتصاد کشور تا سال ، ساله توسعه
تواند کمک کند تا زیر بناي الزم براي تولیدات و  اه کارآفرین میدانشگ، در این راستا. ضرورت دارد

هاي دانش بنیان با همکاري مراکز آموزشی و  صنعت دانش بنیان از طریق ایجاد و تاسیس شرکت
تا با شناسایی و  رود بنابراین انتظار می. )1390، همکاران حسینی و( دانش آموختگان فراهم شود
در جهت تحقق هرچه بیشتر ، سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهیتبیین تاثیر عوامل فرهنگ 

  . در دانشگاه مازندران گامی موثر برداشت) دانشگاه کارآفرین( ها نسل سوم دانشگاه
  
  
  

                                                                                                                             
1- Clark 
2- MCquair 
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  مروري بر مبانی نظري
  کارآفرینی دانشگاهی

مل تکا، هاي مختلف یابیم که این بحث در طی دوره می با مروري بر ادبیات کارآفرینی در
هاي مختلف به منصه ظهور  بطوریکه انواع جدیدي از کارآفرینی در دوران. چشمگیري داشته است

  . دانند کارآفرینی را مشتمل بر دو نوع عمده می، به طور کلی اغلب محققین. رسیده است
  . )1382، صمدآقایی( سازمانی -2فردي  -1

خدمات یا فرآیندهاي ، طی آن محصوالتداند که  نیز کارآفرینی سازمانی را فرآیندي می 1فراي 
براساس تعاریف ذکر . )1993، فراي( رسند نوآورانه از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینانه به ظهور می

  . توان گفت کارآفرینی دانشگاهی نوعی از کارآفرینی سازمانی است شده می
اعطاي  طور مثالها به  هایی است که به کمک سایر حوزه کارآفرینی دانشگاهی یکی از حوزه

نتایج تحقیقات دانشگاهی را به کاال ، دانش ناب و تحرك نیروي کار، هاي تحقیقاتی بودجه، مجوزها
. )1390، ؛ به نقل از محمدزاده و همکاران2005، 2اسالتر و رودز( کند و خدمات تجاري تبدیل می

مرتبط به هم گرفته شده  هاي دانشگاهی در دو زمینه نزدیک در واقع کارآفرینی دانشگاهی از تالش
اول اینکه کارآفرینان دانشگاهی مهمترین بازیگران در پروسه انتقال تکنولوژي از دانشگاه به . است

کند تا نقش تحقیقات  صنعت هستند و دوم اینکه مطالعه کارآفرینان دانشگاهی به ما کمک می
 . )2007، ژانگ( دانشگاهی در توسعه اقتصاد ملی را بهتر درك کنیم

اي از کارآفرینی تعریف شده که به دنبال  حوزه، ها کارآفرینی دانشگاهی در برخی از پژوهش
هاي فکري دانشگاه  اي و محصوالت جدیدي است که از دارایی و کارهاي مخاطره درك و شرح کسب

گاهی اوقات کارآفرینی دانشگاهی به منزله تالشی . )1989، 3لوئیس و همکاران( اند حاصل شده
هشی یا وهاي پژ از طریق توسعه یا بازاریابی ایده، نفوذ و پرستیژ فردي یا نهادي، افزایش منافعبراي 

سازي نقش و منابع جدید در  و یا به صورت یکپارچه) 1989، لوئیس( محصوالت مبتنی بر پژوهش
، 4کالیواس و پاول( هاي جدید براي آنچه پژوهشگران باید انجام دهند بستر موجود و ایجاد مدل

  . شوند تعریف می) 2003
                                                                                                                             
1- Fry  
2- Slaughter & Rhoades 
3- Louis et al 
4- Colyvas & Powell 
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هاي کارآفرینانه  برخی دیگر از پژوهشگران نیز کارآفرینی دانشگاهی را شامل کلیه فعالیت
، انتقال فناوري، هاي جدید در دانشگاه ایجاد شرکت، دانند که محدود به واگذاري امتیاز دانشگاه می
روترمل و ( شود اي نمی ه منطقهواگذاري حق امتیاز و توسع، هاي علم و فناوري پارك، مراکز رشد

 . )2007، 1همکاران

فراتر از تمرکز ، نیز کارآفرینی دانشگاهی را توسعه تجاري سازي) 2007( 2رایت و همکارانش
حاصل از  3هاي انشعابی هاي فکري و مشتمل بر اقدام به ایجاد شرکت سنتی بر اعطاي امتیاز دارایی

 . )2007، رایت و همکاران( دانند می، ها فناوري و دانش تولید شده در دانشگاه

  هاي کارآفرینی دانشگاهی  مدل
هاي اخیر  هاي کارآفرینی دانشگاهی در دهه هاي زیادي مرتبط با مدل گرچه مطالعات و پژوهش

در ادامه به . انجام شده است ولی به طور کلی در این حوزه همچنان کمبودهاي تئوریکی وجود دارد
  . رآفرینی دانشگاهی پرداخته خواهد شدمعرفی برخی مدل هاي کا

به دلیل نوگرایی و ، )2006( 4در این پژوهش از مدل کارآفرینی دانشگاهی برنان و مک گوان
این مدل براي شناسایی عناصر اصلی . متناسب بودن با فضاي دانشگاهی استفاده شده است

اي خلق ارزش است که هاي مختلف تولید دانش و فرآینده برحسب روش، کارآفرینی دانشگاهی
کارآفرینی دانشگاهی برحسب دو روش تولید علم ایجاد ، منجر به مزیت رقابتی در سازمان می شود

، 7و نوجویی 6مزیت جویی، 5شود و کارآفرینان دانشگاهی با استفاده از سه فرآیند فرصت جویی می
هاي  انش را کارآفریندو فرآیند تولید د، کنند بین این دو روش تولید دانش اتصال ایجاد می

هاي آن در  اي است که ابزارها و روش پیرامون رشته، اولین فرآیند، کنند دانشگاهی استفاده می
ي وضعیت عمومی است و  مشخص کننده، این فرآیند. اختیار کارآفرین دانشگاهی قرار دارد

. وجود دارد، اند هایی که پژوهش را جز وظایف اصلی خود نهادینه کرده کمابیش در تمام دانشگاه
ي متفاوت یا افراد و  هاي دیگر با رشته اي و کار با دانشگاه دومین فرآیند حول تعامالت بین رشته

                                                                                                                             
1- Rothearmel et al 
2- Wright et al 
3- Spinn Off  
4- Brennan & McGowan  
5- Opportunity Seeking 
6- Advantage Seekng 
7- Novelty Seeking 
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تري به نام سیستم کارآفرینی  هر دو روش در محیط گسترده. هاي غیر دانشگاهی قرار دارد سازمان
 . پذیرد دانشگاه انجام می

  انواع فرهنگ سازمانی
ها و  ارزش، ها و الگویی از مفروضات زیربنایی ارزش، گویی از مفروضات زیربناییفرهنگ سازمانی ال

الگوهاي رفتاري و دستاوردهاي انسانی به منظور حل و فصل مسائل مربوط به سازگاري و 
پژوهشگران بسیاري در زمینه ادبیات فرهنگ . )1985، شاین( یکپارچگی داخلی سازمان است

بندي  که در ادامه به بیان برخی از انواع فرهنگ سازمانی و دسته، اند سازمانی به پژوهش پرداخته
  . شود آن ها اشاره می

  1فرهنگ سازمانی از نگاه کالرك
عامل را  پنج، 1990هاي اروپایی در اواسط  از مطالعه طولی بعد از مطالعه دانشگاه) 1998( کالرك

توسعه ، بارتند از مرکز فرماندهی قويهاي دانشگاه کارآفرین درنظر گرفته که ع به عنوان ویژگی
 . تحرك دانشگاهی و یک فرهنگ یکپارچه کارآفرینانه، بودجه متنوع، گسترده

  2فرهنگ سازمانی از نگاه دفت
، داند توجه به دو عامل اساسی را ضروري می، بندي انواع فرهنگ سازمانی براي دسته) 2006( دفت

. )تمرکز درونی یا بیرونی( تمرکز استراتژیک: دوم) ارمحیط متغیر یا پاید( نیازهاي محیطی: نخست
چهار نوع ، کند که بر اساس روابط سازمان با محیط و استراتژي سازمان او همچنین اشاره می

  . )1386، مقیمی( گیرد فرهنگ سازمانی شکل می
  3“هلریگل و اسلوکام“فرهنگ سازمانی از نگاه 

 و کانون توجه) منعطف و ثابت( گرایش کنترل رسمیبر اساس دو بعد ) 1996( هلریگل و اسلوکام
-فرهنگ قومی، فرهنگ کارآفرینی :فرهنگ سازمانی را به چهار نوع، )داخل و خارج سازمان(

  . اند فرهنگ بازار و فرهنگ بوروکراتیک تقسیم بندي نموده، اي قبیله
  
  

                                                                                                                             
1- Clarck 
2- Daft 
3- Hellrigel & Slocum 
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 1ساته نگاه از سازمانی فرهنگ

و  سطحی الگوي( کارآفرینی مختلف رویکرد دو، داد امانج ساته که ايگسترده مطالعات پایۀ بر
کرده  معرفی را هاشاخص این ساته، عمیق الگوي شناسایی براي. کرد شناسایی را )عمیق الگوي
 وکنترل؛ اختیار تفویض )4ها ؛ شکست از یادگیري )3؛ داخلی هايانگیزه)2 خودانتخابی؛) 1است 

  . )1988، ساته( دجهبو کاهش)7 و نافرمانی )6 باز ارتباطات)7
 2پرلمن و کورنوال نگاه از سازمانی فرهنگ

 : کنند می معرفی را ویژگی ده سازمانی کارآفرینانه فرهنگ شناسایی براي پرلمن و کورنوال

 )4 پذیري؛باور و اعتماد، درستی بر مبتنی اخالقی نظام )3 احترام؛ کسب )2 پذیري؛ریسک )1
 )9 ارزش؛ کسب )8 سطوح؛ تمام در رهبري )7 دانستن؛ تفریح را کار )6 احساسی؛ تعهد )5 افراد؛
، کورنوال و پرلمن( کارآیی و اثربخشی )10 فرآیند و ساختار، جزئیات، اعضا به مستمر توجه

1990( . 

 3وینزلو نگاه از سازمانی فرهنگ
 و ريمشت به توجه )2 هیجان؛ و شور )1 دارد ویژگی شش کارآفرینانه فرهنگ وینزلو دیدگاه از

 تمرکز )3 قانونی؛ هايموضوع و مالی، شخصی هايمشیخط و هاسیاست به توجه از بیش، محصول

 و قابلیت شایستگی به رهبران اعتماد )5 نفس؛ اعتمادبه روحیۀ و خودانگیزشی )4 کار؛ اجراي بر

 حل هدف با آن مانند و ادبانه بی، تجربی، گستاخانه، جدلی هايروش با کارکنان رفتار )6 و افراد

  سازمانی کارآفرینانه فرهنگ چون که است باور این بر وینزلو. گیردمی انجام تولید و مسئله

 بزند نیز ايبی ادبانه و گستاخانه رفتارهاي است ممکن دارد؛ معمول سازمانی فرهنگ با تفاوتهایی

 . )1990 ،وینزلو( شود شکسته فرهنگ نوع این در است ممکن نیز عادي هنجارهاي از برخی

 4اکوال نگاه از سازمانی فرهنگ

براي  افراد تحریک به معتقد و دهدمی ارائه را سازمان محیط از تعریفی خود مطالعۀ در اکوال
و  ضعف آنان وسیلۀ به تا دهدمی ارائه را محیطی مشخصۀ ده همچنین وي. است خالقیت

 ترینازضعیف ايمجموعه یک در وانتمی ا ر هاسازمان، آن اساس بر که بسنجد را محیط توانمندي

                                                                                                                             
1- Sathe 
2- Comwall & Perlman 
3-Winslow 
4- Ekvall et al 
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: از ها عبارتندشاخص این. کرد بنديطبقه )خالق محیط( درجه باالترین تا )ایستا محیط( درجه
 و تفریح )6؛ تفکر زمان )5 ؛ صراحت و اعتماد )4 ؛ پویایی )3استقالل  و آزادي )2 چالش؛)1

، اکوال و همکاران( پذیريریسک )10 و مذاکره )9 ها؛ایده از پشتیبانی )8 تعارضات؛)7 شادابی؛
1994( . 

 فرهنگ سازمانی از نگاه دنیسون 

  :دنیسون چهار بعد اساسی فرهنگی را معرفی کرده که عبارتند از
گیري  اندازه 4ها و توسعه قابلیت 3تیم سازي، 2با سه شاخص توانمندسازي: 1درگیرشدن در کار -1

جایگاه سازمانی خاصی ، گیرند شدن در کار نشات میهایی که از سطوح باالي درگیر  شده و ارزش
  . گیري تیمی در مقابل با عملکرد فردي و احساس مالکیت افراد در سازمان دارند در جهت

ارتباط فرآیند بسیار مطمئنی براي مبادله ، 5در فرهنگ سازگاري :ثبات و یکپارچگی، سازگاري -2
کردارها و نمادها وجود دارد و ، وي معانی کلماتتوافقی کلی ر، اطالعات است زیرا در این فرهنگ

ك در میان اعضاي سازمان ایجاد باورها و ارزش هاي مشتر، در این حالت نوعی دیدگاه عمومی
شود و سبب افزایش هماهنگی و میزان درك و احساس کارکنان از یکدیگر و همچنین از  می

  . شود سازمان می
و شرایط مقتضی مکلف  زمان را به انطباق با تغییرات تقاضاهایی که سا فرهنگ:  6انعطاف پذیري -3

پذیري سازمان را  در واقع انطباق. توانایی ارتقاي سطح اثربخشی بیشتري را خواهند داشت، کنند می
دهی بهتري نسبت به محیط خارجی و داخلی سازمان از خود نشان  کند تا تشخیص و پاسخ قادر می

  . دهد
فرهنگ بیانگر تعاریف مشترك از اهداف و وظایف یک سازمان ، ه رسالتبر اساس فرضی: رسالت -4

گذاري و تالش در جهت بهبود وضعیت سازمان دارد بلکه به  است که نه تنها تاثیر مثبتی در سرمایه
شود نیز  شناسایی اهداف و راهکارهایی که سبب تسهیل در انتخاب مسیرهاي حرکتی سازمان می

دهد جریان رفتاري خود را بر پایه آینده  ازمان به سازمان اجازه میدرك رسالت س. کند کمک می

                                                                                                                             
1- Involvement 
2- Enpowerment 
3- Team Orientation 
4- Capibility Development 
5- Consistency 
6- Adaptability 
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، 2و فرانک 1990، و دنسیون 2006، 1دنیسون( طراحی کند، مطلوبی که سازمان در آرزوي آن است
2005( . 

  
  پیشینه پژوهش

 موضوع پژوهش مورد در گرفته انجام خارجی و داخلی مطالعات برخی از کوتاهی مرور به بخش این

 . است شده داده تصاصاخ

براي  جامع مدلی، “کارآفرینانه سازمانی فرهنگ“عنوان با خود پژوهش در )2003( 3گوایر مک
ارائه  سبب او پژوهش نتایج. است کرده طراحی سازمانی کارآفرینانه فرهنگ ارزیابی و شناسایی

 ارزیابی و یشناسای براي ابزار و مدل یک همچنین و سازمانی کارآفرینی فرهنگ از تعریفی

، گوایر مک مدل در کارآفرینانه سازمانی فرهنگ ابعاد. است شده سازمانی کارآفرینی ازفرهنگ
 . است موریس و ساته، اکوال، وینزلو، پرلمن و کورنوال پیشنهادي ابعاد براساس

 دانشگاهی سیستم در کارآفرینانه تغییرات“ عنوان با پژوهشی )2003( 4جاکوب و همکاران

 این که بود آن از حاکی پژوهش نتایج دادند انجام“)چالمرز صنعتی دانشگاه :مطالعه ردمو( سوئد

 یک ایجاد است و داده تغییر خالقیت و نوآوري هسوي را خود ملی تحقیقات کشور سیاست

 دست براي و فرهنگی زیرساختاري تغییرات دو هر زیرا کشد؛ طول می سال چند کارآفرین دانشگاه

  . هستند الزم، قیتموف این به یابی
اقتصادي  توسعۀ هايسیاست، کارآفرینی“ عنوان با در پژوهشی) 2004( 5آئودرسیچ و فیلیپ

 هادانشگاه در تغییر که بود آن از حاکی پژوهش نتایج. اندداده انجام “کارآفرین هاي دانشگاه، ملی
 از دانشگاهی تحقیقات وايمحت در تغییر اگرچه و دارد کارآفرینانه فرهنگ توسعۀ و ایجاد به نیاز

 . نیست کافی اما، است شده آغاز پیش مدتی

 دخیل فرآیندهاي توضیح و توصیف، کشف هدف با پژوهشی )2006( گوان مک و برنان

 دست به نتایج. پرداختند انگلستان آلستر دانشگاه در دانشگاهیان میان در، کارآفرینی درکاربرد

                                                                                                                             
1- Denison 
2- Franck 
3- Mcquaire 
4- Jacob et el 
5- Phillip & Audretsch 
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 مختلف هاي شرو برحسب، دانشگاهی کارآفرینی اصلی ناصرع شناسایی براي مدلی ارائه سبب آمده

  . شد ارزش خلق فرآیندهاي و دانش تولید
سازمانی  فرهنگ تأثیر تبیین و بررسی“ درخصوص را پژوهشی )1384( همکاران و شجاعی

انجام  “تهران دانشگاه علوم پردیس و فنی هاي دانشکده پردیس علمی هیئت اعضاي بر حاکم
وضع  در، هاپردیس بر حاکم سازمانی فرهنگ که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج. دادند

  . باشد کارآفرینی سازمانی فرهنگ باید مطلوب وضع که حالی در، است مشارکتی فرهنگ موجود
گرایش  بر کارآفرینانه فرهنگ تأثیر بررسی“ عنوان با را پژوهشی )1387( آذر احمدي
این  از آمده دست به نتایج اساس بر. داد انجام “خودرو ایران صنعتی گروه در عملکرد و کارآفرینانه

گرفته  قرار سازمان مدیران و کارشناسان تأیید مورد کارآفرینانه فرهنگ هايمؤلفه اکثر، پژوهش
 عملکرد بهبود مسبب تواندمی، سازمان در مولد فرهنگ یک منزلۀ به کارآفرینانه فرهنگ و است

 . شود سازمان

اساس  بر، ایران در دانشگاهی کارآفرینی الگوي تبیین“ عنوان با پژوهشی )1387( انی سعید
 براي مناسبی مدل ارائۀ پی در پژوهش این. است داده انجام “محور دانش اقتصاد در دانشگاه نقش
کارآفرینی  پدیدة نظري هايپایه، اساس این بر. بود کشور در دانشگاهی کارآفرینی به یابیدست

 مفهومی کارآفرینی مدل و گرفته قرار مقایسه مورد اجتماعی و اقتصادي کالن اهداف با یدانشگاه

 که است این آمده دست به نتیجۀ. است شده ارائه موجود هايواقعیت با منطبق دانشگاهی
 به تغییر دست بلندمدت اندازچشم یک با باید، کارآفرین محیط یک به شدن لتبدی براي ها دانشگاه

 . بزنند داخلی فرهنگ و ساختار

 و سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی“ عنوان با به پژوهشی )1388( همکاران و کردنائیج
 ابعاد تمامی بین که بود آن از حاکی نتایج. پرداخت “تهران دانشگاه در کارآفرینانه سازمانی ساختار

 حمایت، کنترل، یتهدا، پذیري ریسک، پاداش سیستم، فردي خالقیت( فرهنگ سازمانی گانۀ ده

 ساختار سازمانی و )انسجام و یکپارچگی، پذیري تعارض، ارتباطات الگوي، هویت، مدیریت

 . دارد وجود معناداري رابطۀ )پذیري ریسک جزه ب( کارآفرینانه

 بر سازمانی کارآفرینانه فرهنگ تأثیر بررسی“ عنوان با را پژوهشی )1389( همکاران و طبرسا
 که از است آن از حاکی نتایج، اندداده انجام “کشور عمومی کتابخانه هاي نهاد در نوآوري و خالقیت
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 دروضعیت سرگرمی و تفریح و کار ارزشمندي بعد، کارآفرینانه سازمانی فرهنگ مختلف ابعاد بین

، پذیري ریسک، ثمر بی تهاجم، خالقانه انحراف تحمل، جسارت شامل ابعاد سایر و هستند مطلوبی
 سازمانی همچنین فرهنگ و کالم، فعال پیش نوآوري، مساعی تشریک و همکاري، باز ارتباط

 . است نامطلوبی وضعیت در نیز کارآفرینانه

 سازمانی در کارآفرینی میزان بررسی هدف با را پژوهشی، )1389( نژاد ارجمندي و کاظمی

 گیريجاي جهت به ونهنم افراد که دهدمی نشان نتایج، اند داده انجام دولتی هاي دانشگاه از یکی

 . هستند سازمان در اداري رفتار حفظ به متمایل بیشتر، کارآفرینانه فرهنگ جاي به و کارآفرینانه

عوامل ، “دانشگاهی کارآفرینی بر سازمانی عوامل تأثیر“ عنوان با پژوهشی در )1390( موغلی
 و رهبري انسانیمنابع مدیریت هايسیستم، ساختار، نظارتی هايسیستم، سازمانی فرهنگ سازمانی

 به گرایش سازمانی با عامل پنج رابطۀ که دهدمی نشان حاصل نتایج. است داده قرار بررسی مورد را

 برسطح معناداري و مثبت تأثیر، فرهنگ همچنین. است مثبت دانشگاهی کارآفرینی سوي

 . دارد دانشگاهی کارآفرینی

ا عنوان تاثیر فرهگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی درپژوهشی ب، )1390( محمدزاده و همکاران
و ) 20003( با استفاده از مدل کارآفرینی دانشگاهی مک کوایر، دانشگاهی در دانشگاه تهران

که فرهنگ سازمانی  نشان داد) 2009( پرسشنامه کارآفرینی دانشگاهی برنان و مک گوان
  . بر کارآفرینی دانشگاهی تاثیر دارد کارآفرینانه

  

  مفهومی پژوهش مدل
از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در قالب 

یابی به نتایج  از این رو براي دست، متغیرها و روابط میان آنها ترسیم شده باشد، ابزار تحلیل مناسب
مدل و ابعاد فرهنگ ، بودن به دلیل جامع، مطلوب براي ارزیابی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

، درگیرکار شدن، سازگاري، مورد استفاده گرفته است که شامل ماموریت) 2006( سازمانی دنیسون
هاي  همچنین براي سنجش عملیاتی مفهوم کارآفرینی دانشگاهی نیز مدل. باشد یکپارچگی می

دن با فضاي نظران مطرح شده است که به دلیل نوگرایی و متناسب بو مختلفی توسط صاحب
 در این پژوهش از مدل کارآفرینی برنان و مک گوان، دانشگاهی و رفتار کارآفرینان دانشگاهی

به عنوان فرآیند ، کارآفرینی دانشگاهی، مطابق مدل برنان و مک گوان. استفاده شده است) 2006(
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 هی استجویی و نوجویی در تحقیقات دانشگا مزیت، خلق دانش دانشگاهی به منظور فرصت جویی
که اساس اندازه گیري متغیر کارآفرینی دانشگاهی را در تحقیق حاضر ) 2006، برنان و مک گوان(

  . دهد شکل می
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 2006( وبرنان و همکاران) 2006( مفهومی پژوهش برگرفته از دنیسون مدل
  

  :فرضیه اصلی پژوهش
 . مازندران تاثیر داردفرهنگ سازمانی در توسعه کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه 

    :فرضیات فرعی پژوهش
  . بعد یکپارچگی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه مازندران تاثیر دارد

  . بعد درگیر کار شدن بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه مازندران تاثیر دارد 
  . تاثیر دارد بعد سازگاري فرهنگی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مازندران

  . دارد بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه مازندران تاثیر بعد ماموریت
 پژوهش  شناسی روش

است و هدف ) غیرآزمایشی( این تحقیق از نظر ماهیت یا استفاده کاربردي و از نظر هدف توصیفی
براي  د صرفاًتوان اجراي تحقیق توصیفی می. هاي مورد بررسی است آن توصیف شرایط یا پدیده

، سرمد و همکاران( گیري باشد شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاري دادن به فرآیند تصمیم
1390( .  

  
  کارآفرینی دانشگاهی

  نوجویی
  فرصت جویی 
 مزیت جویی

  
  فرهنگ سازمانی

  ماموریت
  سازگاري

  درگیرکارشدن
 یکپاچگی
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فنی و علوم اجتماعی ، جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه اعضاي هیات علمی دانشکده هاي علوم
نفر  307وعا است که در زمان پژوهش مجم 92- 93و رفتاري دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 

گیري  نفر بدست آمد که به کمک نمونه 100حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران . برآورد شدند
  . طبقه اي انتخاب شدند -تصادفی

اي و  ها مطالعات کتابخانه آوري داده هاي عمده مورد استفاده در تحقیق حاضر براي جمع روش
ها بوده و براي سنجش فرهنگ سازمانی از  وري دادهپرسشنامه ابزار اصلی گردآ. باشد پرسشنامه می

گیري کارآفرینی دانشگاهی از ابزار پیشنهادي  و براي اندازه) 2006( دنیسون مدل ابزار پیشنهادي
به کمک نرم ، در این پژوهش میزان اعتبار پرسشنامه. استفاده شده است) 2006( برنان و همکاران

) 1( باخ برآورد شده است که میزان آن در جدول شمارهو بر اساس روش آلفا کرون SPSSافزار 
به  و. استفاده شده است) 05/0( آورده شده است همچنین در این تحقیق از سطح معنی داري

اساتید و خبرگان کارآفرینی دانشگاهی بهره  منظور اطمینان از سنجش روایی محتواي پرسشنامه از
 . گرفته شده است

 ونباخ پرسشنامهمقادیر آلفاي کر  - 1جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد سوال ها  مقیاس
  87/0  40  ابعاد فرهنگ 

  81/0  15  کارآفرینی دانشگاهی
  
  

  
  

  هاي پژوهش یافته
 هاي متغیر وابستههاي استنباطی چگونگی مولفهدر این قسمت از تحلیل )2( مطابق جدول

گروه . گیردنمونه مورد بررسی قرار میدر دو گروه از اعضاي ) جوییجویی و مزیتفرصت، نوجویی(
اند و گروه دوم کسانی هستند که نوآوري یا اختراع نبوده، اول کسانی هستند که داراي خالقیت

ها بیشترین مقدار انحراف معیار مطابق جدول در تمامی مولفه. اندخالقیت یا نوآوري و اختراع داشته
اند و در نتیجه واریانس این گروه نیز بشتر داشتهمتعلق به گروهی است که نوآوري یا اختراعی ن

  . است
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  نتایج توصیفی - 2جدول

 خطاي استاندارد انحراف معیار میانگین N  فراوانی گروه متغیر
  
  

  مزیت جویی

  عدم نوآوري
  )1گروه ( 

83  65/11  16/3  34/0  

  داراي نوآوري
  )2گروه ( 

10  20/12  08/3  97/0  

  32/0  14/3  70/11  93  کل

  
  

  نو جویی

  عدم نوآوري
  )1گروه ( 

83  02/12  78/3  41/0  

  داراي نوآوري
  )2گروه ( 

10  80/12  81/1  57/0  

  37/0  62/3  10/12  93  کل

  
  

  فرصت جویی

  عدم نوآوري
  )1گروه ( 

83  16/12  09/3  33/0  

  داراي نوآوري

  )2گروه ( 

10  90/12  23/2  70/0  

  31/0  00/3  24/12  93  کل
  

درگیر ( هاي متغیر مستقلآزمون تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر تمامی مولفه توجه به نتایج با
کارآفرینی دانشگاهی بررسی شده ، در متغیر وابسته) سازگاري و مأموریت، یکپارچگی، شدن در کار

شوند زیرا هاي متغیر مستقل به جز سازگاري از مدل حذف میدر این تحلیل تمامی مولفه. است
هاي درگیر شدن در کار و یکپارچگی و مأموریت مطابق یعنی مولفه) sig( هاولفهداري این ممعنی

بنابراین فقط مولفه سازگاري چون . است بنابراین معنادار نیستند% 5بیشتر از  )2( جدول شماره
باشد در مدل اثر می%) 5( باشد و کمتر از سطح خطاي آلفاداري صفر میداراي سطح معنی

دار مأموریت داراي اثر معنی یکپارچگی و، هاي درگیر در کار شدنمولفه داري دارد و معنی
  . باشند نمی



 
 )دانشگاه مازندران: مورد مطالعه( تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهیبررسی 

  
 /55 

نشان  )کارآفرینی دانشگاهی( هاي متغیر مستقل را در متغیر وابستهنیز اهمیت نسبی مولفه) Beta( مقدار بتا
  . دهدمی

  تحلیل رگرسیون چندگانه -3 جدول

 داريسطح معنی  متغیرها
)sig(  

ایب استاندارد ضر  tآماره  
  Beta شده بتا

  )Tolerance( تلرانس

  -  537/0  076/6  000  سازگاري

  734/0  039/0  375/0  709/0  درگیر کار شدن

  889/0  - 147/0  -576/1  118/0  یکپارچگی

  794/0  137/0  388/1  169/0  مأموریت
  

  )ANOVA( تحلیل واریانس رگرسیون - 4جدول

مجموع   متغیر
  مربعات

 درجه آزادي
)df(  

  )sig( داريمعنی Fآماره 

  

  مزیت جویی

  270/0  1  69/2  هابین گروه
  
  

605/0  
  91  46/908  هابدون گروه

  92  16/911  کل
  

  نو جویی
  525/0  406/0  1  37/5  هابین گروه
  91  55/1203  هابدون گروه

  92  92/1208  کل
  

  فرصت جویی
  524/0  1  77/4  هابین گروه

  
471/0  

  91  53/828  اهبدون گروه
  92  31/833  کل

  
که آنالیز واریانس ) 4( مطابق جدول، همچنین بر اساس تحلیل واریانس رگرسیون انجام شده

فرض صفر تحقیق حاضر این . نشان داده شده است) کارآفرینی دانشگاهی( هاي متغیر وابستهمولفه
وجود ندارد و چون  )روه داراي نوآوريگ( 2و گروه) بدون نوآوري گروه( 1است که ارتباطی بین گروه
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% 5در سطح آلفاي ) 11/3( جدول Fبدست آمده در هر سه مولفه در تحقیق فوق از مقدار  Fمقدار 
توان گفت در واقع می. شودباشد و فرض صفر تایید میدار نمیمعنی Fبنابراین آماره ، کوچکتر است

ثیر اختراع یا نوآوري اساتید در حوزه نوجویی و فرصت جویی تحت تأ، جوییسه مولفه مزیت
  . باشدتخصصی آنان نمی

  
  گیري بحث و نتیجه

همان پس .دارد تأثیر دانشگاهی کارآفرینی بر سازمانی فرهنگ که گرفت نتیجه توانمی بنابراین
 را آفرینانه کار فرهنگ، شدن کارآفرین براي باید هادانشگاه، گویدمی نیز )1998( کالرك که گونه

 کلیدي منبع را انسانی نیروي باید مازندران دانشگاه راستا این در و کنند نهادینه خود در

 هدایت و داده شکل ايگونه به را کارکنان رفتار و هانگرش، باورها و دانسته فرهنگ گیري لشک

 دهند؛ پاسخ محیط واقعی نیازهاي به و کنند خود پیشۀ را عملکرد در نوآوري کارکنان تا، کند

 یوسف بن. کنند توجه نیز خود عملکرد در اساسی تغییرات به، نوآوري با همگام که معنا ینبد
، دولت براي تواند می، ها دانشگاه در دانشگاهی کارآفرینی فرهنگ توسعۀ که داد نشان نیز )2008(

 ازپیش بیش، دانشگاهی سیستم در بایستی کارآفرینانه فرهنگ و شود واقع سودمند مردم و اقتصاد

  . شود ایجاد
 تی. آي. ام دانشگاه موردي مطالعۀ به که )2006( آلن و اوشی پژوهش نتایج، آن بر عالوه
 فرهنگ توانسته و است تحقیقاتی موفق دانشگاه یک دانشگاه این، داد نشان نیز پرداختند

 سويه ب را اساسی هايگام و دهد رواج خوبی به را دانشگاهی تحقیقات سازيتجاري و کارآفرینانه
 . بردارد کارآفرین دانشگاه

 سوي به هادانشگاه در تغییر که بود آن از حاکی نیز )2004( فیلیپ و آئودرسیچ پژوهش نتایج
) 2003( گوایر مک پژوهش نتایج. دارد کارآفرینانه فرهنگ توسعۀ و ایجاد به نیاز، شدنکارآفرین

، گروهی و سازمانی کارآفرینی با بتمث ايرابطه سازمانی کارآفرینی فرهنگ که داد نشان نیز
 پژوهش نتایج همچنین. دارد کارآفرینی برابر در اتژیک استر گیريموضع و کارآفرینی هايراهبرد

 کشد؛ می طول سال چندین کارآفرین دانشگاه یک ایجاد که داد نشان )2003( همکاران و جاکوب

 وینزلو. است الزم موفقیت این به یابیدست براي ساختاري تغییرات هم و فرهنگی تغییرات هم زیرا
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 فرهنگ با کارآفرینانه سازمانی فرهنگ چون که کرد اشاره نکته این به خود پژوهش در )1990(

 فرهنگ نوع این در است ممکن نیز عادي هنجارهاي از برخی، دارد هایی تفاوت معمول سازمانی

 تحت شدن کارآفرین براي را سازمان اعضاي، کارآفرینانه سازمانی فرهنگ بنابراین. شود شکسته

  . دهدمی قرار تأثیر
 به» سطحی الگوي« و »عمیق الگوي« مفاهیم معرفی ضمن خود پژوهش در نیز )1988( ساته

 فرهنگ از حکایت عمیق الگوي که کندمی اشاره موضوع این به، کارآفرینی رویکرد دو منزلۀ
، بلندمدت زمانی بازة یک در تا دهدمی شکل را ها تصمیم و هاسیاست، رفتارها که دارد کارآفرینانه

 . کند کارآفرین را سازمان آن

 ابعاد تمامی بین معنادار رابطۀ وجود از نشان، )1388( نهمکارا و کردنائیج پژوهش نتایج
هاي پژوهش فعلی  یافته .دارد سازمانی کارآفرینانه و )پذیري ریسک جز به( سازمانی فرهنگ دهگانۀ

 کارآفرینی توسعۀ براي بنابراین .گذاشته سازگاري داشته است و آنها را تأیید کرد با مطالعات

 فرهنگ ارتقاي براي نهادي نوآوري و زیرساختی اصالحات بایستی، مازندران دانشگاه در دانشگاهی

، اندرکاران دست همۀ و گیرد قرار دانشگاه اعضاي تمام مدنظر بیشتر هرچه، کارآفرینانه سازمانی
 فرهنگ پشتیبانی و تقویت، مازندران دانشگاه علمی هیئت اعضاي و مدیران، گذارانتسیاس

 . دهند قرار اولویت در را دانشگاه در رویکرد این با متناسب

  
  پیشنهادها

 :شود می پیشنهاد زیر موارد، پژوهش این نتایج به توجه با

 در کارکنان تا کنند فراهم یشرایط که شودمی پیشنهاد مازندران دانشگاه رؤساي و مدیران به 

 و شوند تشویق جدید هايایده پرورش راستاي در منطقی خطرپذیري انجام به، سطوح تمامی

 امري، نوآوري مسیر در را هااشتباه و موفقیت عدم دانشگاه. شود تلقی مثبت امري خطرپذیري

 . یابند دست بیشتر هاي موفقیت به تا بپذیرد را هاشکست گونه این و دانسته ناپذیر اجتناب

 و محتاط آنها به نسبت، بشناسند را خود رقباي بینانهواقع دیدي با مدیران شودمی پیشنهاد 
 ارشد مدیران. بگیرند پیشی خود رقباي از بهتر خدمات ارائۀ در کنند تالش و باشند هوشیار
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 عملکرد و گیريمیمتص، هایجدید فرصت با رویی روبه در تا کنند فراهم را مناسب فضایی، سازمان

 . شوند عملی سرعت به خوب هاي ایده و نیفتد تأخیر به باکانه بی

 پیشی، دارد دانشگاه بقاي حفظ براي زیادي ارزش جویانهسلطه و رقابتی رویکرد که آنجا از 

 کسب و رقبا به نسبت بیشتر اختراعات ثبت، دولتی منابع و امکانات تأمین زمینۀ در رقبا از گرفتن

 و مازندران دانشگاه عملکرد افزایش در شایانی تأثیر تواند می، هادانشگاه سایر به نسبت برتري
 . باشد داشته دانشگاهی کارآفرینی توسعۀ

 قائل بیشتري ارزش مشترك اهداف با تیمی کار براي دانشگاه در مدیران شودمی پیشنهاد 

 با مسئولیت انجام در بهبودي ايبر و دانسته مسئول وظایف به نسبت را خود کارمندان تا شوند

 و ایده تولید به، افراد کلیه خالقیت و استعداد بر تکیه با و کنند وظیفه انجام نوین هايروش ارائۀ
 . یابند دست جدید خدمات و محصوالت توسعۀ

 با برخورد در کارکنان تا دهند قرار خود حمایت مورد را افراد همۀ باید هادانشگاه مدیران 

راه و عقاید بیانبا ، شرایط اجباري پذیرش یا کار محل ترك جاي به، هاناهنجاري و نارضایتی
 بهبود کارآفرینانه و نو هايایده اجراي با را وضعیت و برده میان از را مشکل، پیشنهادي کارهاي

  . بخشند
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 منابع
کارآفرینانه و عملکرد در گروه  بررسی تاثیر فرهنگ کارآفرینانه بر گرایش“.)1387( محمد، احمدي آذر

  . دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، “صنعتی ایران خودرو
رویکردهاي متداول در علوم : مقدمه اي بر روشهاي تحقیق کیفی کیفی و آمیخته“.)1386( عباس، بازرگان

  . چاپ نیل :تهران، “رفتاري
طراحی الگوي . )1390( جهانگیر، یداللهی فارسیمیرکمالی و ، محمد، عباس، رسول و بازرگان، حسینی

گروه مدیریت و برنامه ریزي ، پایان نامه دکتري تخصصی. سنجش قابلیت هاي کارآفرینی دانشگاهی
 . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، آموزشی

انتشارات :تهران، “تاريروش هاي تحقیق در علوم رف“.)1390( الهه، حجازي، عباس، بازرگان، زهره، سرمد
 . آگاه

بر اساس نقش دانشگاه در اقتصاد ، تبیین الگوي کارآفرینی دانشگاهی در ایران“.)1387( سجاد، سعیدنیا
 . دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، “دانش محور

بررسی و تبیین “.)1384( حسن، اسماعیلی بیدهندي، رضا، غالمعلی زاده، فرزاد، زیوریار، منوچهر، شجایی
، “تاثیر فرهنگ سازمانی اعضاي هیات علمی پردیس دانشکده هاي فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران

  . 17-5ص، شماره یازدهم، سال سوم، فرهنگ مدیریت
انتشارات موسسه ملی آموزش و پژوهش مدیریت و ، “سازمان هاي کارآفرین“.)1382( جلیل، صمدآقایی

  . دوم چاپ، تهران، برنامه ریزي
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