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 :چکیده
و از نظر  یاز نظر هدف کاربرد قیتحق نیا. باشد یم یسازمان ینیبر کارآفر یسازمان یاثرات رفتار شهروند یبررس ق،یتحق نیهدف از ا

 دینفر از اسات 091 املش ق،یتحق نیدر ا یجامعه آمار. باشد یم یوهمبستگ یشیمایاز نوع پ یفیداده ها  توص ینحوه جمع آور

 057)نفر  573به حجم  یآنها با استفاده از جدول مورگان نمونه ا نیدانشگاه کربال است، که از ب دینفر از اسات 532و  یدانشگاه راز

 یاصل ارابز. انتخاب شدند یطبقه ا یتصادف یریبه روش نمونه گ( دانشگاه کربال دینفر از اسات 041و  یدانشگاه راز دینفر از اسات

 یسازمان ینیو کارآفر( 0991)پودساکف و همکاران یسازمان یشامل دو پرسشنامه رفتار شهروند ق،یتحق نیاطالعات در ا یگردآور

.  قرار گرفته است دیآنها مورد تائ ییباشند و روا یاستاندارد م ق،یتحق نیمورد استفاده در ا هایابزار. باشد یم( 5113)لیه تیمارگر

 یسازمان یضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتار شهروند)کرونباخ بهره گرفته شد  یاز آلفا قیابزار تحق ییایپا یبه منظور بررس

 یپرسشنامه ها، داده ها یو جمع آور عیپس از توز. اعتماد آنها است تیقابل انگریو ب( 93/1یسازمان ینیپرسشنامه کارآفرو77/1

بدست آمده از نمونه مورد  یها افتهی. قرار گرفت لیحلو ت هیمورد تجز Amosو  SPSS یشده به کمک نرم افزار آمار یگردآور

مورد  یمدل معادالت ساختار وTآزمون  رسون،یپ یهمبستگ بیشامل ضر یمختلف آمار استنباط یمطالعه با استفاده ازروش ها

 ریسا نیب داری نو ادب و نزاکت، وجود رابطه مع یجوانمرد ریبدست آمده نشان داد که به جز دو متغ جینتا. آزمون قرار گرفت

 .دیگرد دیتائ یسازمان ینیبا کارآفر( یو آداب اجتماع یوجدان کار ،ینوع دوست) یسازمان یرفتار شهروند یرهایمتغ

 کارآفریني، رفتارشهروندی سازماني، کارآفریني سازماني، دانشگاه: کلیدواژگان
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 واهمیت وضرورت  بیان مساله -1

 بیان مساله  - 0-1
خود دانسته  صیوخصا هایژگیاز و یریناپذ کیرا به عنوان جز تفک ینیهستند که کارآفر ییکارآمد و موفق سازمان ها یسازمانها

واستفاده   ینیکارآفر ،یدر جهان امروز تفکر نوآور. فروگذار نباشند یکوشش چیازه ،یسازمان ینیکارآفر هیروح تیودر جهت تقو

عکس العمل  راتیینتواند به تغ یمتحول امروز اگر سازمان یایدر دن(. 0371زاده،  یتق)است ریناپذاجتناب  یازآن در سازمانها امر

امر محقق نخواهد بود مگر  نیبه ا یابیاز قافله توسعه عقب خواهد ماند، دست رد،یمناسب نشان دهد وحالت منفعالنه به خود بگ

وسعت وتنوع (. 0374زاده مقدم وهمکاران،  یهاد)باشد استگذارانیس یدر بدنه سازمانها مورد توجه جد یسازمان ینیکارآفر نکهیا

 راتییتغ نیبه ا ییجز انطباق و پاسخگو ینها چاره اآ یاست که برا ادیز یشود به قدر یوارد م یامروز یکه بر سازمانها یراتییتغ

 .وجود ندارد

براهمیت یک دسته از رفتارهای اختیاری وخود جوش اشاره نموده است که فراتر از الزامات و نیازهای آشکار نقش (0914)کتز

چنین رفتارهایی را به عنوان رفتار فردی که اختیاری ( 0973)اسمیت.. هستند، اما آنها در جهت اثربخشی  سازمانی موثر هستند

بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان شناخته نشده است ولی در مجموع اثر بخشی را ارتقا  می باشند و مستقیما یا بطور آشکار

تقریبا از همان موقع بود که پی بردند عالوه بر عملکرد درون نقشی، عملکرد فرانقشی افراد در سازمان . . می دهد، تعریف نمود

همین راستا محققان بین عملکرد درون نقشی وفرا نقشی  نیز می تواند در بهبود عملکرد و اثر بخشی سازمان موثر باشند ودر

در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که رفتار شهروندی سازمانی چه (. 5114تز وهمکاران، )تمایز قایل شدند

 اثراتی بر کارآفرینی سازمانی دارد؟ 

 :پژوهشاهمیت وضرورت  -1-2

بر رقبای منعطف و نوآور و فرصت گرا  نانهیو با اجرای طرح کارآفر نیافراد خالق و کارآفر یاندک توانند با تعداد یامروزه سازمانها م

. ستندیموضوع جدا ن نیجامعه دارند از ا کیو آموزش افراد  تیدر ترب یسازمان که نقش مهم کیو دانشگاهها به عنوان  ندیفائق آ

 تیفعال یگروه ایبه طور فردی  یکرده و بتوانند به راحت دایپ ینیکارآفر هیآورند تا همه کارکنان روح راهمرا ف یتیموقع دیآنها با

در جهت  زیکه متوجه سازمانهای امروزی است ون ییدهایبرای غلبه بر مشکالت و تهد خود را به اجرا درآور نانهیهای کارآفر

 یسازمان یرفتار شهروند. است ریو اجتناب ناپذ یضرور  یدر سازمان امر افراد یتوجه به عملکرد فرانقش ،یمؤثر سازمان یاثربخش

فرد در سازمان  یاریخودجوش واخت یدر رفتارها قیمدر سازمانها، مستلزم تحوالت ع ینیبستر مناسب برای کارآفر کیبه عنوان 

مؤثر  یدر جهت اثربخش زیکه متوجه سازمانهای امروزی است ون ییدهایبرای غلبه بر مشکالت و تهد (.0377 ،ییصمدآقا)ند.است

 کیبه عنوان  یسازمان یرفتار شهروند. است ریو اجتناب ناپذ یضرور  یافراد در سازمان امر یتوجه به عملکرد فرانقش ،یسازمان

رفتار  .فرد در سازمان است یاریخودجوش واخت یدر رفتارها قیمدر سازمانها، مستلزم تحوالت ع ینیبستر مناسب برای کارآفر

 یوکارکنان دانشگاه دیاسات. از جمله دانشگاه هاست یآموزش یسازمان ها یاز ابعاد مهم جامعه شناخت یکی یسازمان یشهروند

نوع دوستانه و جوانمردانه ، همراه با ادب  یآنان با رفتارها. کنند  فایدانشگاه خود ا تیفیدر ارتقاء و ک یتوانند نقش مهم یم

رفتار  گریبه عبارت د. خواهند کرد یدر دانشگاه کمک مؤثر تیفیک شیبه افزا یشناس فهیوظ حسو  ییخوش خو ،یمهربانو

تحقق اهدافش  یشود و سازمان را به سو یاست که موجب بهبود عملکرد کارکنان م ییاز شاخص ها یکی یسازمان یشهروند

اقتصادی و  ،یطرف و انتظارهای متفاوت اجتماع کیاز  یکمبود منابع مال لیبه دل زیفوق و ن حاتیبا توجه به توض. دهد یسوق م

 .حرکت کنند ینیسازمانها مجبورند به سمت کارآفر گریاز طرف د یچالش های فرهنگ زین

 :ادبیات نظری و پیشینه پژوهش -2

است که از قدیم األیام به وجود آمده است  ای تعاریف مرتبط با مفهوم و طبیعت کار آفرینی بسیار است، چرا که کار آفرینی پدیده

 که در زمینه یداللت بر کسان یپس از طلوع تاریخ این مفهوم برا. داده است یرا در درون خود جا ای برگزیده یو رموز و معان

 چه آفرینی کار(. 5119 مبارک،) است داشته تأکید ها رفته و بر اقدامات فراوان آن می کار به ستندمختلف نوآور و خالق ه های

کارآفرینی  های در اقتصاد است چرا که طرح یمهم و آرمان های توسعه یافته و چه در حال توسعه از جمله زمینه صنعتی کشور در

 ایجاد سازمان ی اولیه ی هسته ها طرح نیفعال دارد چنان که ا یکتمشار ها تمام کشور ریفراگ یدر افزایش روند رشد اقتصاد

 تعاریف مرتبط با مفهوم و طبیعت کار آفرینی بسیار است و می(. 5101 ،یالنجار والعل) آیند یکوچک و بزرگ به حساب م های
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به مفهوم  توان نمی اش است نو، که از کلمه ای واژه «ینیکارآفر» ۀواژ .خالصه نمود تاریخی پیشرفت اساس بر را ها آن توان

زبانها راه  گریبه کار رفته و در اصل از زبان فرانسه به د ENTREPRENEURSHIP ۀکلم یجاواژه به  نیا. افتیآن دست  یواقع

شنونده ناآشنا به  «ینیکارآفر»اغلب واژه  و میانتقال مفهوم آن ندار یبرا یقیمعادل دق یهنوز در فارس گریبه عبارت د. است افتهی

و  رانیاز مد یلیو گروه قل یمحافل علم ت،یریمد ۀرشت انیاستادان دانشگاهها، دانشجو نیاما ب. اندازد یآن را به اشتباه م

 یواژه استفاده م نیاز ا قیتحق نیدر ا زیمتداول و مصطلح شده است، به ناچار ما ن یواژه تا حدود نیمتخصصان ا

 (.0377 ،ییصمدآقا)منمائی

 

 (1331صمدآقایي، )کارآفریني و انواع کارآفرینان ( 1)شکل 

زهرا . است دیمختلف منابع جد باتیترک قیو فرصتها در درون سازمان از طر هایستگیتوسعه شا یبه معن یسازمان ینیکارآفر

شود که منجر  یررسمیو غ یرسم یتهایشامل فعال تواند یم یسازمان ینیکارآفر دگوی یخود م قاتیدر مطالعات و تحق( 0990)

 ایو  ندهایفرآ ایدر محصوالت  ینوآور قیاز طر تواند یاتفاق م نیا. گردد یشده م سیتأس یدر شرکتها دیجد یتهایبه خلق فعال

کسب و  یاز جمله در سطح شرکت، واحدها رندیشکل بگ یمختلف یدر بخشها توانند یم تهایفعال نیا. ردیبازار صورت گ رییتغ

ارتقاء » شود، یهدف مشترک دنبال م کی هابخش نیدر همه ا. لیقب نیو از ا ای سطوح پروژه ،یاتیعمل یشرکت، واحدها یکار

 . «شرکت یو بهبود عملکرد مال یرپذی سطح رقابت

. باشد ینوآورانه م جیبه نتا یابیبه منظور دست یسازمان تیاست که از منابع و حما ییتهایمجموعه فعال یسازمان ینیکارآفر

کنند و  فهیانجام وظ نانهیتا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفر کند یم یکه سازمان ط یندیآفر یسازمان ینیکارآفر نیهمچن

شامل پرورش رفتار  نیهمچن. به ثمر برسانند یو راحت در سازمان مرکز عیبه طور مستمر، سر یگروه ای یفرد یتهایتمام فعال

نوآورانه و خلق فرهنگ  یندهایفرآ ای( خدمات)که محصوالت  ستا یندیشده، و فرآ سیاست که قبالً تأس یدر سازمان نانهیکارآفر

تا اعضاء بتوانند  سازد یفراهم م یطیسازمان، مح ایشرکت  کی ،ینینوع کارآفر نیدر ا. شود یم جادیسازمان ا کیدر  نانهیکارآفر

 (.0371و صفرزاده،  یفرهنگ) ندیمشورت نما ینیدر امور کارآفر
 (1332, اسدی ) يسازمان ينیکارآفر فیتعار (1)جدول 

 تعریف کارآفرینی سازمانی سال نام محقق

 A.Shaperoشاپیرو؛ 
0891 

محصول، نوآوری در فناوری،  کارآفرینی سازمانی یک مفهوم چندبعدی است که فعالیتهای شرکت را متوجه نوآوری

 .سازدپذیری، و پیشگامی میمخاطره

 پینکا ت

 0891 

کار آفرین سازمانی فردی است که همچون یک کار آفرین در سازمانهای بزرگ کار می کند و به کار آفرینی سازمانی 

محصوالت و خدمات آنها .گفته می شود که موفقیت آنها ایجاد واحدهای جدید مستقل در یک شرکت می باتشد

 جدیدی را ارائه می کنند که شرکت را قادر به رشد و سود آوری می کند

 W.Guthگاث و گینزبرگ؛ 

& A.Ginsberg 
0881 

 .تأسیس واحدهای جدید( 2نوآوری به منظور ایجاد فعالیتهای جدید، ( 0: کارآفرینی سازمانی دارای دو بعد است

 زهرا

0880 

های موجود در نظر گرفته شده و ابزاری برای توسعه و بهبود عنوان احیاء و بازسازی سازمانکارآفرینی سازمانی به 

کسب و کار، افزایش درآمد و سودآوری، پیشگامی در ایجاد و توسعه محصوالت، خدمات و فرآیندهای جدید به شمار 

 .آید می

 D.Naffzigerنفزیگر؛ 

 J.Hornsbyهورنزبای؛ 

 D.Kuratkoکوراتکو؛ 

0883 

نمایند و به اجرای یک اندیشه یک فرآیند چند بعدی با نیروهای بسیاری همراه است که بطور هماهنگ عمل می

 . شودنوآورانه منجر می

 J.Covinکاوین و اسلیون؛ 

& D.Sliven 
0881 

سازمانی  هایکارآفرینی سازمانی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصوالت جدید، فرآیندهای جدید و نظام

 .باشدنوین می

 کارآفرینی

 کارآفرینی سازمانی

 کارآفرینیسازمان 

 کارآفرینی درون سازمانی

 کارآفرین سازمانی

 کارآفرینی مستقل

 کارآفرین آزاد
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 :چالش های مربوط به کارآفریني سازماني -2-1
، ون دون (5113)چالش ها به نقل از ساچ   نیاز ا یبرخ.رو آگاه بود شیپ یاز چالش ها دیبا نانهیکارافر یها تیبه منظور انجام فعال

 :است ریبه شرح ز( 0999)، گارود  و ونکاتارامان  ی، پول

 جادیا یبرا ازیکسب وکار موفق و در حال رشد ممکن است ن یواحدها -5.یسازمان نانیو کارآفر ریمد نیتضاد و تعارض ب-0

هراس از مخاطرات  -4   نکند نیرا تام ازیممکن است منابع مورد ن تیریمد -3 .را احساس نکنند دیکسب وکار جد یواحدها

به محصوالت موجود خسارت واردکند، ممکن است باعث  دیکه محصوالت جد نیاز ا میب -2.دیمربوط به محصوالت جد یاحتمال

را  ینواور انیممکن است مشتر -7.را بلوکه کنند دیجد دیممکن است عرضه کنندگان، تول -1.شود ینسبت به نوآور یدلسرد

 (.0377 ،یوسکیلئون و گرج)ابدیکاهش  تیاحتمال موفق جهیو درنت رندینپذ

 :سازمانيرفتار شهروندی  -2-2
به  یبوده ول دیسازمان مف یاست که برا ییشامل رفتارها ،یسازمان یرفتار شهروند( 0992)  0لی به زعم مورمن و بلک           

 یاز منابع سازمان تیرفتارها اغلب از طرف کارکنان به منظور حما نیا. شغل در نظر گرفته نشده است یاز عناصر اصل یعنوان بخش

 فیتعر (.5117،  5هوسام)را به دنبال نداشته باشد  یمنافع شخص خاص زیم نیو ممکن است به طور مستق ردگی یصورت م

و به  ستنی ها انتظار از آن ایرفتار مورد توقع  نیداوطلبانه از جانب کارمندان از آن جهت که ا یاریرفتار اخت :یعبدالفتاح المغرب

 یها فیمطلب را به تعر نیا فیتعر نیا.داد یخیتوب ایرفتار پاداش و  نیاز طرف سازمان به ا یبه شکل رسم توان ینم لیدل نیهم

در نظر  یخیاتوبیامتناعشان از آن پاداش و  ای یسازمان یپرداختن کارمندان به رفتار شهروند یتواند برا یسازمان نم افزودکه نیشیپ

است و  یاریمرتبط، داوطلبانه و اخت یکار یها تیفعال انگریب( OCB)یسازمان یرفتار شهروند (.5117 ،یعبدالفتاح المغرب)ردیبگ

 یو اثربخش یکارائ تیشده و درنها یپاداش سازمانده یها ستمیشغل و س یرسم فیتوص قیاز طر یو ضمن میرمستقیبطور غ

 (.5114محمد،  یعل)دهد یسازمان را ارتقاء م فیوظا

 سازمانيریف  رفتارشهروندی اتع( 2)جدول 

ارائه دهنده  ریف رفتار شهروندی سازمانیاتع ردیف 

 تعریف

 منبع

و آگاهانه اند و به طور مستقیم و صریح به وسیله سیستم های پاداش سازمانی ( داوطلبانه)رفتارهای فردی که اختیاری 0

. اثربخشی سازمانی دارندو سیستم های ارزیابی عملکرد سازمانی شناسایی نشده اند و در مجموع اثر چشمگیری بر 

 .منظور از اختیاری بودن این است که این قبیل رفتارها جزو الزامات اساسی نقش و شرح شغل کارکنان نمی باشند

دعایی و  اورگان

، 0398همکاران،

 01ص

وی  اما با این وجود توسط. مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند 2

 .انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شوند

مستبصری و 

 0391نجابی، 
 

مستبصری و نجابی، 

0391 
 

رفتاری است که از انتظارات قانونی و . مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به گونه های رفتار فرانقشی مرتبط است 3

و سازمان است به شکلی که عملکرد را فعال نموده و شاخصی رسمی نقش فراتر رفته و موج آن به سمت فرد، جامعه 

 .را ایجاد میکند که فراتر از موفقیت های جهت گیری های رسمی و شاخص های آن است
 

 سحیمات

2111 
 

 سحیمات

2111 

همکاران،  یاریازجمله  یکار یدر فضا میمستق ریانجام کار به شکل غ یبرا ی دهندکه افراد انجام م هایی تیفعال 4

 داری عالوه بر عهده یرگی میتصم ندیو مشارکت فعال در فرآ یکار طیمحافظت و تعهد به سازمان و قواعد مح

 از کار یدلزدگ ای تیهرنوع شکا جادیکار بدون ا طیشرا

ینتل و 

 2119 3همکاران

ینتل و همکاران  

 381ص ،2119

 سازماني  یابعاد  رفتار شهروند -2-3
پودساکوف و همکارانش در مطالعات خود هفت عامل مشترک را از این . چند  نوع متفاوت از رفتار شهروندی قابل تفکیک است تقریباً

 -4   یاطاعت سازمان-3  یسازمان یوفادار -5کمک کننده   یرفتارها -0 :تقسیم بندی های استخراج نموده اند که عبارتند از

 یابتکار فرد -7  ینرفتار مد-1  یتوسعه شخص-2جوانمردی  

                                                 
1- Moorman and Blakely 
2
 Hossam 

3- Nielz & Kathryn 

4- Moorman & Blakely 

5- Yental & Niehoff & Brian 
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را  یسازمان یاورگان رفتار شهروند. باشد یم( 0977)متعلق به اورگان  یسازمان یاز ابعاد رفتار شهروند بندی دسته نریت یکاربرد 

از آن است که  یحاک ینظر اتیادب. دانسته است ینزاکت و جوانمرد ،یوجدان کار ،یآداب اجتماع ،یچون؛ نوع دوست یشامل ابعاد

 (0379نژاد وهمکاران،  یسبحان) یشوندبا توجه به مدل اورگان انجام م یسازمان یبا رفتار شهروند مرتبط های هم اکنون، اکثر پژوهش

 سازماني  یرفتار شهروند مؤلفه های فیتعار -2-4

 سازماني یرفتار شهروند مؤلفه های فیتعار (3)جدول 

 منبع  فیتعار مؤلفه های

 یم یافراد به صورت کامالً داوطلبانه و به منظور کمک به همکاران، نوع دوست ی دهنده یاریبه رفتار  دوستینوع 

 ندیگو

 0391 ار،یو س یاسالم

رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان می باشد که در آن ، کارکنان از حداقل الزمات مورد نیاز  وجدان کاری

 وظایفشان فراتر می روند

  0399جواهری کامل ،  

 سازمان بدون آل دهیرایغ طیو گذشت، نشان دادن تحمل و گذشت در شرا یمنظور از جوانمرد:   جوانمردی

 باشد یکردن م تیشکا

 2111وهمکاران،  4پودساکف

 2114، 1و ژانمارکوزی  دگذار یم ریتأث گرانیاست که چطور اقدامات فرد بر د نیبه ا دنیشینزاکت درباره اند ادب و نزاکت

) آداب اجتماعی

 (فضیلت مدنی 

انعکاس دهنده ی رفتارهایی است که نشانگر مشارکت مسئوالنه فرد در امور شرکت و ارزش قائل بودن او 

 برای سازمان می باشد

و همکاران، 1دنیکوالیس براگر

2111 

 :پیشینه پژوهش -2-5

 :پیشینه پژوهش در ایران -4-5-1
 نیبه ا "یدولت یدر سازمانها ینیو فرهنگ کارآفر یسازمان یارتباط رفتار شهروند یبررس"با عنوان یدر پژوهش( 0372)یمیمق -4-2-0-0

 .وجود دارد یمجموعه آن همبستگ ریز یرهایو متغ ریدو متغ نیا نیکه ب افتیدست  جینتا

در اداره کل تعاون  یسازمان ینیو کارآفر یسازمان یرابطه رفتار شهروند یبررس "با عنوان  یقیدر تحق( 0390) یمیو کر ینیحس -4-2-0-5

و  یوجدان کار ریکه به جز دو متغ دندیرس جهینت نیسازمان به ا نینفر از کارکنان ا 91 یبا بررس "استان فارس ی، کار و رفاه اجتماع

 نیهمچن. دیگرد دییتا یسازمان ینیارآفرو ک( یو نوع دوست یادب و احترام، رفتار مدن)رهایمتغ ریسا نیوجود رابطه معنادار ب ،یجوانمرد

 .دیگرد دییتا یسازمان ینیو کارآفر یسازمان یرفتار شهروند یرهایمتغ نیوجود رابطه معنادار ب

 نیدر ب یسازمان ینیو کارآفر یسازمان یرفتار شهروند نیرابطه ب یبررس "با عنوان  یقیدر تحق( 0390)زاده و همکاران یلطف -4-2-0-3

 ینیو کارآفر یسازمان یرفتار شهروند نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا زینفر از کارمندان دانشگاه تبر 537 یبا بررس "زیکارکنان دانشگاه تبر

 ینیو وجدان با کارآفر ینوع دوست ،یشناس فهیابعاد وظ ،یسازمان یابعاد رفتار شهروند نیوجود دارد و از ب یمثبت اداررابطه معن یسازمان

 .مشاهده نشد یرابطه معنادار یسازمان ینیبا کارآفر یو تواضع و فروتن یمدن لتیفض نیدارند، اما ب یرابطه معنادار مثبت یسازمان

  :پیشینه پژوهش در سایر کشورها -4-5-2

با هدف   "اردن یدولت یدر وزارت خانه ها یسازمان یبر رفتار شهروند یعدالت سازمان ریتأث"با عنوان  یپژوهش( 5105) ه،یابوتا -4-2-5-0

کارمندان از عدالت سازمان  افتیدر.  اردن انجام داده است یدولت یدر وزارتخانه ها یاثر احساس کارمندان نسبت به عدالت سازمان لیتحل

در  یآشکار کرد که احساس کارمندان نسبت به عدالت عمل جینتا زیو ن. ابعاد آن دارد یو تمام یسازمان یبر رفتار شهروند یمثبت ریتأث

 .کند یم فایا یسازمان یدبر رفتار شهرون یگذار ریدر تأث ینقش بزرگ( یو عدالت تعامل یعیعدالت توز) یابعاد عدالت سازمان ریبا سا سهیمقا

: یو عملکرد شغل یسازمان یرفتار شهروند ،یکار هیبر روح یسازمان تیاثرات حما "با عنوان یدرپژوهش( 5105)مونا نویچ -4-2-5-5

که در  یو عملکرد سازمان یسازمان یبانیکه بر خالف پشت افتیدست  جهینت نیبه ا "مباوهیکوچک و متوسط ز یشرکتها: یمطالعه مورد

حاصل از  جهیو نت .بزرگ اصال وجود ندارد  های با شرکت سهیکوچک در مقا های در شرکت افتیدر نیشود، ا یم افتیبزرگ در یشرکتها

 .وجود دارد یو عملکرد کار یسازمان یو رفتار شهروند یکار هیروح یبانیپشت ریتأث نیب یمثبت ی بود که رابطه نیپژوهش ا

 چارچوب نظری و مدل مفهومي پژوهش -2-6
 یپژوهشگر ساخته و مبتن یپژوهش، مدل نیا یاست که مدل مفهوم یبه مدل مفهوم ازین ق،یتحق یرهایمتغ یبررس یدر پژوهش حاضر  برا

 یم انیرا ب یسازمان یرفتار شهروند یکه مولفه ها یاز مدل مفهوم یبخش. صاحب نظران است لهیارائه شده به وس یعلم یبر مدل و الگوها

که شامل  یمدل مفهوم گریو بخش د. دهد یم لیمستقل را تشک ریاست که متغ( 0977)شده توسط اورگان رائهکند بر اساس مدل ا

                                                 
4 - Podsakoff  
5 - Markoczy &  Xin 
6 - Denicolis  Bragger 
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است که توسط  یبر دسته بند یاست که مبتن ییدهد شامل مولفه ها یم لیرا تشک قیوابسته تحق ریاست و متغ یسازمان ینیکارآفر

  .انجام شده است( 5113)لیه تیمارگر
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 (2003،کارآفریني سازماني مارگریت هیل 1311رفتار شهروندی سازماني اورگان )مدل مفهومي پژوهش: (2)شکل 

 :فرضیه های پژوهش -3

 (فرضیه اصلی).وجود دارد یدار یارتباط معن یسازمان ینیبا کارآفر یسازمان یرفتار شهروند نیب -3-0
 یسازمان ینیو کارآفر یوجدان کار نیب-5-0-3.وجود دارد یرابطه مثبت یسازمان ینیو کارآفر ینوع دوست نیب -3-0-0

ادب ونزاکت و  نیب-4-0-3.وجود دارد یرابطه مثبت یسازمان ینیو کارآفر یجوانمرد نیب -3-0-3.وجود دارد یرابطه مثبت

 .وجود دارد  یرابطه مثبت یسازمان ینیو کارآفر یآداب اجتماع نیب -2-0-3.وجود دارد  یرابطه مثبت یسازمان ینیکارآفر

 :روش شناسي پژوهش -4

داد ها ،   یگردآور وهیروش تحقیق بکار گرفته شده از لحاظ ش نیواز نظر هدف کاربردی است همچن کمی نوع لحاظ از حاضر پژوهش 

 .است یاز نوع همبستگ و یشیمایتوصیفی پ

 :جامعه و نمونه آماری پژوهش -4-1
 کینزد یبصورت فعال وجود دارند، برا( یمهندس یواقتصاد و فن رتیعلوم، مد ،یکشاورز)در دانشگاه کربال چهار دانشکده نکهیبا توجه به ا

نفر از  091را  قیتحق نیا یجامعه آمار. انتخاب شدند یمشابه در دانشگاه راز یآنها ، دانشکده ها  سهیشدن دو جامعه به هم  و امکان مقا

تعداد نمونه با . یعلم ئتیعضو ه دیشامل اسات قیتحق یآمار نمونه.دهند یم لیدانشگاه کربالء تشک دینفر از اسات 532و یدانشگاه راز دیاسات

به صورت  یریدانشگاه کربالء انتخاب شدند، و روش نمونه گ دینفر ازاسات 041و  یدانشگاه راز دینفراز اسات 057ستفاده از جدول مورگان ا

 .و با انتساب متناسب است  یطبقه ا یتصادف

 :ابزار گردآوری اطالعات -4-2
و  لیه تیمارگر یسازمان ینیداده ها از دو پرسشنامه استاندارد کارآفر یبه منظور جمع آور. پرسشنامه است قیتحق نیدر ا یریابزار اندازه گ

 .استفاده شده است( 0991)پود ساکف و همکاران یسازمان یرفتار شهروند

. است( یادب و نزاکت، آداب اجتماع ،یجوانمرد ،یوجدان کار ،ینوع دوست) :گویه های مربوط به پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی شامل

: همچنین گویه های مربوط به کارآفرینی سازمانی شامل شده است ینمره گذار 2تا  0باشد که از  یم کرتیآن از نوع ل ییپاسخگو فیط

است که براساس طیف پنج گانه لیکرت ( افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآافرین)

 بهره زیر شرح به اطالعات آوری و میدانی برای جمع ای حقیق حاضر با توجه به عوامل فوق از دو نوع روش کتابخانهدر ت .امتیاز بندی شد

 .است شده گرفته

 :روایي و پایایي پژوهش -4-3

شده  یآن طراح یرا که برا یزیاست که پرسشنامه آن چ نیا یابی، ارز ییروا یهدف از بررس. برخوردار است یخاص تیآزمون از اهم ییروا

راهنما و  دیروایی آن توسط اسات نیباشند و همچن یاستاندارد م یپژوهش، ابزار  نیابزار مورد استفاده در ا. ریخ ایاست  دهیاست سنج

 ردیگ یهر آنچه اندازه م یریابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گ کی ییایپا ایاعتماد  تیقابل .قرار گرفته است دییمشاور مورد تأ

 نوع دو ستی

 وجدان کاری

 جوانمردی

 ادب و نزاکت

 آداب اجتماعی

 نگرش فردی

 کارآفرینی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 افعال سازمانی

 انعطاف پذیری

 وضعیت پاداش

رهبری 

 کارآفرین

فرهنگ 

 کارآفرین
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از  قیتحق نیا ییایبدست آوردن و اثبات پا یبرا. دهد یبه دست م یکسانی جیتا چه اندازه نتا کسانی طیدر شرا یرگی ابزار اندازه نکهیا  یعنی

هر عامل  یبرا  50SPSSبا استفاده از نرم افزار ( پرسشنامه 31 یبرا)  یآزمون شیمنظور  پ نیا یکرونباخ بهره گرفته شد و برا یآلفا

 .قرار گرفت دییکرونباخ مورد تأ یپرسشنامه آلفا ییایپا نییتع  3بدست آمد که با توجه به جدول

 آلفای کرونباخ پژوهش( 4)جدول 
 ضریب پایایي تعداد سواالت متغیرها

 31/0 24 پرسشنامه رفتار شهروندی سازماني

 33/0 41 پرسشنامه کارآفریني سازماني مارگریت هیل

 :تجزیه و تحلیل داده ها-5

 :شاخص توصیفي داده ها -5-1

 فراواني اساتید دانشگاه های رازی و کربالء( 5)جدول 
 دانشکده                فراواني درصد درصد تجمعي

  کشاورزی 43 1/15 1/15

دانشگاه 

 رازی
 علوم 40 3/14 4/30

 علوم اجتماعي 23 3/3 3/40

 شیمي 13 2/6 5/46

  کشاورزی 21 3/10 1/56

دانشگاه 

 کربال
 علوم 43 2/13 34

 مدیریت و اقتصاد 40 3/14 3/11

 فني و مهندسي 31 4/11 100

 کل 233 100 ---

همچنین می توان . تحصیلی کشاورزی استمی توان دریافت که بیشترین فراوانی اساتید در دانشگاه رازی در رشته  4براساس جدول 

 .گفت دردانشگاه کربالء بیشترین فراوانی در رشته علوم هست

 :شاخص های استباطي -5-2
بعد از مشخص شدن آماره های توصیفی متغیرهای اندازه پذیرمدل، در این فاز از تحقیق الزم است تا وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرهای 

جهت نشان دادن این موضوع که متغیرهای  مورد مطالعه شرایط نرمال بودن را دارد از آزمون بررسی نرمال بودن . مورد تحقیق مشخص شود

در این آزمون فرض صفر مبنی بر نرمال بودن . یک متغیره کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج نشان از نرمال بودن توزیع دارد

 .باشد نشان از نرمال نبودن متغیر مورد مطالعه دارد 12/1کمتر از در صورتیکه سطح معنی داری . توزیع است

 آزمون بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق 6جدول   

 انحراف معیار میانگین متغیر
 

 -کولموگروف Zمقدار

 اسمیرنوف

 سطح معني داری

 324/1 959/1 47713/3 0454/51 کارآفریني سازماني

رفتار شهروندی 

 سازماني

1215/07 01731/5 091/0 004/1 

لذا شرایط نرمال بودن . می شود است فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع پذیرفته  12/1با توجه به اینکه سطح معنی داری باالی 

 .متغیرهای مورد مطالعه جهت برآورد پارامتر های مجهول قابل اتکاء است

 :آزمون فرضیه ها -5-3

 :ضریب همبستگي -5-3-1
 یاستفاده م رسونیپ یاز آزمون همبستگ ریز یها هیدر فرض قیتحق یرهایمتغ نیرابطه  ب یبررس یوابسته، برا ریتوجه به نرمال بودن متغ با

 .شود
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 رفتار شهروندی سازماني و کارآفریني سازماني  نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین دو متغیر3جدول

 ضریب همبستگي سطح معني داری متغیر وابسته متغیر مستقل

 152/0 012/0 کارآفریني سازماني رفتار شهروندی سازماني

رفتار شهروندی باشد، بنابراین بین می 12/1نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که سطح معنی داری کمتر از خطای  

 .وجود دارد با کارآفرینی سازمانی  در دانشگاه رازی و دانشگاه کربال رابطه معنی داریسازمانی 

 نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین مولفه های رفتار شهروندی سازماني و کارآفریني سازماني  1جدول 

 کارآفریني سازماني

 ضریب همبستگي سطح معني داری مولفه های رفتار شهروندی سازماني

 113/0 050/0 نوع دوستي

 156/0 010/0 وجدان کاری

 -101/0 034/0 جوانمردی

 104/0 016/0 نزاکت ادب و

 133/0 001/0 آداب اجتماعي

مابین مولفه های نوع  12/1، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده وجود همبستگی خطی در سطح معنی داری 7با توجه به جدول  

 .دانشگاه های رازی و کربال می باشددوستی، وجدان کاری و آداب اجتماعی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانی اساتید 

 :ضریب رگرسیوني -5-3-2

 .استسفاده شده که به نتایج ذیل منجر شده است AMOSجهت انجام رگرسیون در این قسمت از پژوهش از نرم افزار 

 تحلیل ساختاری تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کارآفرینی سازمانیبرآور ضرایب رگرسیونی مربوط به  :3جدول

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

651/2 رفتار شهروندی سازماني --- کارآفریني سازماني   033/1  463/2  014/0  
 

342/0  سازماني کارآفریني ---> افعال سازماني  125/0  340/2  006/0  
 

121/0  سازماني کارآفریني ---> نگرش فردی  041/0  502/2  012/0  
 

133/0  سازماني کارآفریني ---> انعطاف پذیری  061/0  541/2  011/0  
 

404/0  سازماني کارآفریني ---> وضعیت پاداش  156/0  513/2  010/0  
 

335/0  سازماني کارآفریني ---> رهبری کارآفریني  130/0  515/2  010/0  
 

403/0  سازماني کارآفریني ---> فرهنگ کارآفریني  153/0  511/2  010/0  
 

شهروندی سازمانيرفتار  ---> نوع دوستي  133/1  042/0  111/23  *** 
 

124/0 رفتار شهروندی سازماني ---> وجدان کاری  035/0  532/3  *** 
 

-033/0 رفتار شهروندی سازماني ---> جوانمردی  043/0  - 611/1  033/0  
 

063/0 رفتار شهروندی سازماني ---> ادب ونزاکت  045/0  436/0  135/0  
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Estimate S.E. C.R. P Label 

شهروندی سازمانيرفتار  ---> آداب اجتماعي  131/0  045/0  134/4  *** 
 

. بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معنی داری دارد  12/1نشان داده شده است که رفتار شهروندی سازمانی در سطح خطای  9در جدول 

 27/5میزان ضریب برآورد شده نشان می دهد که به ازاء هر واحد  تغییر در رفتار شهروندی سازمانی، کارآفرینی سازمانی به میزان 

دراین جدول همچنین میزان تاثیر رفتار شهروندی سازمانی وکارآفرینی سازمانی  بر مولفه های متناظر . ردواحد افزایش پیدا خواهد ک

 یآن و مولفه ها یو مولفه ها یسازمان ینیبر کارآفر یسازمان یمربوط به اثررفتار شهروند یکل ریتاث زانیاما م .را نشان می دهد

 ریتاث یسازمان ینیواحد بر کارآفر 127/5 زانیبه م یسازمان یمشخص است رفتار شهروند کهیخودش نشان داده شده است، بطور

 زانیم نیوهمچن. قرار داد یابیمولفه ها را مورد ارز ریرا برسا یسازمان یرفتار شهروند ریتاث زانیتوان م یمشابه م قیبه طر. مثبت دارد

مشخص است، بطور  کهینموده است، بطور یابیموجود در مدل  را ارز یمولفه ها ریبر سا یسازمان یرفتار شهروند ریمتغ میمستق ریتاث

 یبر مولفه ها ریتاث زانیکه م یدر حال. دارد که مقدار آن هم در جدول مشخص شده است ریتاث یسازمان ینیبر کارآفر میمستق

 .ندارد ریآنها تاث بر میبطور مستق نکهیا لیمقدار صفر در نظر گرفته شده، به دل یسازمان ینیکارآفر

 :شنهادیو پ یریگ جهینت -  6

 :نتیجه گیری -6-1
از ( نفر075) درصد 13دهند که   یم لیرا مردان تشک قیتحق نیافراد مورد مطالعه در ا شتریبدست آمده، ب یفیبا توجه به آمار توص

( نفر012)درصد  4/11سال بود که 32از  شتریسن بخش اعظم پاسخ دهندگان ب. آنها زن بودند( نفر 010)درصد37مرد و  ینمونه آمار

را به خود (نفر049)درصد  1/24متعلق به مدرک دکترا بود که  یفراوان نیشتریب ،یلیاز لحاظ مدرک تحص. ندرا به خود اختصاص داده ا

 سال  02از  شتریسابقه خدمت ب یدارا( نفر71)درصد 2/30ینمونه آمار یاعضا شتریب ،یاز نظر سابقه کار. اختصاص داده بود

 لینفر تشک 79درصد را مردان با  5/15داده اند و  لینفر تشک 47را زنان با  یدانشگاه راز دیدرصد از اسات 7/37 نیهمچن. باشند یم

 .ندداده ا لینفر تشک 93درصد را مردان با  7/13داده اند و  لینفر تشک 23دانشگاه کربال را زنان با  دیدرصد از اسات 3/31داده اند و 

               :است   7ومولفه های در جدول  1همچنین نتایج استنباطی در جدول زیر بر گرفته از تجزیه وتحلیل در جدول 

 ی فرضیات تحقیقنتایج آزمون همبستگ01جدول                             

 قیتحق اتینتایج فرض قیتحق اتیفرض ردیف 

با  یسازمان یرفتار شهروند نیب: یاصل هیفرض -0

 .وجود دارد یدار یارتباط معن یسازمان ینیکارآفر

در دانشگاه   یسازمان ینیو کارآفر یسازمان یرفتار شهروند ریمتغ نینشان داد ب جینتا 

 قیتحق یاصل هیفرض بیترت نیوجود دارد، بد یدار یو دانشگاه کربال رابطه معن یراز

 .گردد یم دیتائ

0 

ت 
ـیا

ــ
ــ

ــ
ــ

ض
فر

ی
رع

ــ
ــ

ــ
ــ

فـ
 

رابطه  یسازمان ینیو کارآفر ینوع دوست نیب

 .وجود دارد یمثبت

 میرابطه مثبت و مستق  دیاسات  یسازمان ینیو کارآفر یدوست رنوعیمتغ نینشان داد ب جینتا

 .گردد یم دیتائ 0 یفرع هیفرض بیترت نیوجود دارد، بد

رابطه  یسازمان ینیو کارآفر یوجدان کار نیب 2

 .وجود دارد یمثبت

رابطه مثبت و   دیاسات  یسازمان ینیو کارآفر یکار روجدانیمتغ نینشان داد ب جینتا

 .گردد یم دیتائ 0 یفرع هیفرض بیترت نیوجود دارد، بد میمستق

رابطه  یسازمان ینیو کارآفر یجوانمرد نیب 3

 .وجود دارد  یمثبت

وجود  یرابطه مثبت  دیاسات  یسازمان ینیو کارآفر یرجوانمردیمتغ نینشان داد ب جینتا

 .گردد ینم دیتائ 3 یفرع هیفرض بیترت نیندارد، بد

رابطه  یسازمان ینیادب و نزاکت و کارآفر نیب 4

 .وجود دارد یمثبت

وجود  یرابطه مثبت  دیاسات  یسازمان ینیو نزاکت و کارآفر رادبیمتغ نینشان داد ب جینتا

 .گردد ینم دیتائ 4 یفرع هیفرض بیترت نیندارد، بد

رابطه  یسازمان ینیو کارآفر یآداب اجتماع نیب 1

 .وجود دارد یمثبت

رابطه مثبت و   دیاسات  یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع رآدابیمتغ نینشان داد ب جینتا

 .گردد یم دیتائ 1 یفرع هیفرض بیترت نیوجود دارد، بد میمستق
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 رفتار شهروندی سازماني با مولفه های کارآفریني سازماني یمولفه هاماتریس ضریب همبستگي بین بیانگر  11جدول   

رفتار  یمولفه ها

سازمانیشهروندی   

 مولفـــه های کارآفرینـــــی سازمانــــــی
رفتار شهروندی سازمانی با مولفه  یمولفه هانتایج ضریب همبستگی بین 

افعال  های کارآفرینی سازمانی
 سازمانی

نگرش 
 فردی

انعطاف 
 پذیری

وضعیت 
 پاداش

رهبری 
 کارآفرینی

فرهنگ  
 کارآفرینی

نوع 
 دوستی

همبستگی 
 پیرسون

511/0  561/0  505/0  055/0  060/0-  060/0  
بین مولفه ی نوع دوستی و   05/0نشان داده شده است  که در سطح معنی داری 

مولفه ی  افعال سازمانی و نگرش فردی از مولفه های کارآفرینی سازمانی همبستگی 
خطی معنی دار و مثبت وجود دارد و این در حالی است که بین نوع دوستی و سایر 

وجود % 5کارآفرینی سازمانی همبستگی معنی داری در سطح خطای مولفه های 
 ..ندارد

سطح معنی 
 داری

055/0  000/0  000/0  710/0  710/0  707/0  

وجدان 
 کاری

همبستگی 
 پیرسون

576/0  505/0  000/0  507/0  050/0  571/0  
بین مولفه ی وجدان کاری و  00/0نشان داده شده است  که در سطح معنی داری 

افعال سازمانی و نگرش فردی از مولفه های کارآفرینی سازمانی  و   مولفه ی
همچنین فرهنگ کارآفرینی همبستگی خطی معنی دار و مثبت وجود دارد و این در 
حالی است که بین  وجدان کاری و سایر مولفه های کارآفرینی سازمانی همبستگی 

 .وجود ندارد 00/0معنی داری در سطح خطای 

سطح معنی 
 داری

057/0  000/0  575/0  001/0  750/0  050/0  

 جوانمردی

همبستگی 
 پیرسون

075/0-  707/0-  515/0-  007/0-  000/0  000/0-  
و   یجوانمرد  یمولفه  نیب 01/0 یدار ینشان داده شده است  که در سطح معن

  یسازمان ینیکارآفر یاز  مولفه ها ینیکارآفر یریو انعطاف پذ ینگرش فرد یمولفه 
و نگرش  یجوانمرد نیدار ب یدار وجود دارد، البته  رابطه معن یمعن یخط یهمبستگ

و . باشد یعکس م یخط یدو، رابطه  نیا نیرابطه ب یعنیبوده  یمنف ینیکارآفر یفرد
 یهمبستگ یسازمان ینیکارآفر یمولفه ها ریو سا یجوانمرد نیاست که ب یدر حال نیا

 .وجود ندارد 01/0 یدر سطح خطا یدار یمعن

سطح معنی 
 داری

577/0  005/0  055/0  070/0  770/0  706/0  

ادب و 
 نزاکت

همبستگی 
 پیرسون

070/0  017/0  500/0  057/0-  070/0-  007/0  
بین مولفه ی   ادب و نزاکت و   00/0نشان داده شده است  که در سطح معنی داری 

سازمانی  همبستگی خطی معنی مولفه ی نگرش فردی  از  مولفه های کارآفرینی 
داری وجود دارد، الیته رابطه معنی دار بین جوانمردی و نگرش فردی مثبت بوده 

و این در حالی است که بین  . یعنی رابطه بین این دو، رابطه ی خطی  مستقیم می باشد
ادب و نزاکت و سایر مولفه های کارآفرینی سازمانی همبستگی معنی داری در سطح 

 .وجود ندارد 00/0خطای 

سطح معنی 
 داری

560/0  000/0  077/0  007/0  570/0  000/0  

آداب 
یاجتماع  

همبستگی 
 پیرسون

500/0  550/0  500/0  575/0  070/0  507/0  
بین مولفه ی آداب اجتماعی و   00/0نشان داده شده است  که در سطح معنی داری 

مولفه های کارآفرینی  مولفه های افعال سازمانی، نگرش فردی و وضعیت پاداش از 
سازمانی  همبستگی خطی معنی داری وجود دارد، الزم به ذکر است که این روابط 

مثبت بوده یعنی رابطه بین آداب اجتماعی و موارد ذکر شده رابطه ی خطی  مستقیم  
است و این در حالی است که بین  آداب  اجتماعی و سایر مولفه های کارآفرینی 

 .وجود ندارد 00/0نی داری در سطح خطای سازمانی همبستگی مع

سطح معنی 
 داری

050/0  000/0  000/0  007/0  576/0  000/0  
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 :ندهیومورد استفاده پژوهشگران آ یکاربرد یشنهادهایپ-1-2

 :گردد-ارائه می ریپیشنهادهای ز قیتحق های¬هیبر فرض یبه نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، مبتن باتوجه

سرپرستان  ران،یعملکرد مد یجلسات نقد و بررس یو برگزار رانیمد قیسازمان از طر یاعضا نیدر ب یرینقادانه و نقدپذ هیروح جادیا•

 . گذار باشد ریتاث ،یسازمان یشهروند یو بروز رفتارها یسازمان ینیمرتبط با کارآفر میتواند به توسعه و بهبود مفاه یو اعضاء، م

 نیبنابرا. دارد یسازمان ینیبا کارآفر یارتباط نسبتا قو یریپذ تیو مسئول یوجدان کار ،یمختلف رفتار شهروند یمولفه ها انیاز م•

و  ندینما تیرا درآنها تقو یحس شهروند ،یریپذ تیمسئول هیروح شیضمن افزا ،یچالش یکارها یبکوشند تا با واگذار دیسازمان ها با

 .ندیآنها فراهم نما یرا برا یسازمان ینیبروز کارآفر نهیزم

و امارات  رانیمثل ا انهیو خاور م ایو آس یغرب یدولت ها یاز دانشگاه ها یرویعراق در پ یدر دانشگاه ها ینیمراکز کار آفر سیتاس•

افکار نوآورانه و  شبردیپ یبرا( یو پژوهش یعلم ئتیه یاعضا) انیدانشگاه یبانیمشاوره و پشت یبا هدف ارائه  یعرب یمتحده 

 .و اختراعات هاپژوهش جینتا یابیبازار

باشد و به  یو نو آور ینیانتشار مفهوم کار آفر یکه دانشگاه هسته  نیا یبرا یدر موسسات علم یسازمان ینیفرهنگ کارآفر جادیا•

کار  ی نهیکه در زم رانیا ریجهان نظ یدانشگاه ها نیدار تر شهیر یبا همکار یتخصص یها و برنامه ها تیفعال یانجام برخ یواسطه 

 .دهند میعراق تعم یموسسات دولت ریفرهنگ را به سا نیتجربه هستند ا یدارا یو نوآور ینیآفر

دارند  یسازمان ینیرشد کار آفر ایسطح بروز  یبر رو یشتریب ریتأث یو آداب اجتماع یوجدان کار ،یابعاد نوع دوست کهییاز آنجا•

. باال ببرند یسازمان ینیکارآفر یکارکنان را برا یها یژگیبتوانند و یسازمان یرفتار شهروند تیشود که مسئوالن با تقو یم شنهادیپ

 .دیمارا به طور موثر دنبال ن ینیکارآفر یبرا  یرفتار شهروند دیموثر است با ینیکارآفر یریشکل گ السازمان اگر به دنب

افراد به بر  لیتما یو آداب اجتماع یشناس فهیوظ ،یوجدان کار ،یمثل نوع دوست یسازمان یرفتار شهروند یمولفه ها یبرخ تیتقو•

 .ردیصورت گ دیبا یمیدر کار ت یهماهنگ جادیارتباط جهت ا یقرار

 یکه به آن م یکسان یو پاداش برا زیآن با قرار دادن جوا قیو تشو یدر جمع دانشگاه یسازمان یفرهنگ رفتار شهروند جادیا•

 .پردازند

 یم شنهادیپ ،یسازمان یبا رفتار شهروند  یسازمان ینیکارآفر یاز مولفه ها یکیبه عنوان  ینیفرهنگ کارآفر کیبا توجه به ارتباط نزد•

که کارکنان با شرکت فعاالنه در  ینمود، به گونه ا تیرا در کارکنان تقو یآداب اجتماع ژهیبه و یرفتار شهروند یمولفه ها یشود برخ

 .خود را بهبود بخشند یسازمان اتیسازنده عمل یشنهادهایپ ائهجلسات با ار

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی7-3

 یم یبعد یپرداخته شده است، در پژوهش ها یسازمان ینیبر کارآفر یسازمان یاثرات رفتار شهروند یپژوهش به بررس نیدر ا -0

داشته  یسازمان ینیکارآفر یرا  برا یواسطه ا ریتوانند نقش متغ یموثر هستند و م یکه بر بروز رفتار شهروند یگریتوان عوامل د

 .داد رارو پژوهش ق یباشند، مورد بررس

خود هستند و رفتار  رانیکارکنان و مد نیزمان و در بدر سطح سا ینیکارآفر جادیا ازمندیهمه سازمان ها ن نکهیبا توجه به ا -5

 .کرد یبررس زین گرید یحاضر را در سازمان ها و نهادها قیتوان تحق یاست، م یسازمان ینیموثر بر کارآفر یعامل یسازمان یشهروند

 .یدر موسسات آموزش عال یسازمان ینیوکارآفر  یسازمان یها و موانع رفتار شهروند تیواقع یانجام پژوهش درباره  -3
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