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 چکيده
هاي علمي مختلف را به خود معطوف و رفتار شهروندي سازماني مفاهيمي هستند که توجه پژوهشگران رشته : نگرش کارآفرينانهزمينه و هدف

حيدريه در و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي تربت نگرش کارآفرينانهپژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه  اند.نموده
 انجام شد. ١٣٩٤سال 
حيدريه تشکيل جامعه آماري را کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي شهرستان تربتاين مطالعه به روش توصيفي تحليلي انجام گرديد. : هاروش

) با استفاده از جدول مورگان و بر اساس حجم جامعه مورد مطالعه محاسبه گرديد. ابزار مطالعه در اين پژوهش نفر ٢٠٥دادند. حجم نمونه پژوهش (مي
نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار تحليل دادهبود.  يفرد مشخصات فرم، رفتار شهروندي سازماني و نگرش کارآفرينانههاي نامهمشتمل بر پرسش

 .توصيفي و استنباطي انجام شدهاي آمار و روش ۲۱
ميانگين و انحراف معيار نمره رفتار شهروندي سازماني و نگرش کارآفرينانه سال بود.  ٢/٣١±٨/١٠کنندگان ميانگين و انحراف معيار سني شرکت :نتايج

دست هرابطه معناداري ب کارآفرينانهبين رفتار شهروندي سازماني و نگرش بود.  ۴/۴۵۹±۷/۵۲و  ۱/۴۵۱±۶۰/۳کنندگان در پژوهش به ترتيب شرکت
 درصد از رفتار شهروندي سازماني کارکنان ستادي را پيش بيني نمود. ۲۵ نگرش کارآفرينانه .)=r ۵۰/۰و   =۰۰۱/۰pآمد (
گردد مي پيشنهادلذا . شدمشاهده  خوبيارتباط واحدهاي مورد مطالعه  رفتار شهروندي سازماني و نگرش کارآفرينانه بين ،ها: بر اساس يافتهگيرينتيجه

 ارتقاي نگرش کارآفرينانه به منظور افزايش رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه مورد توجه قرار گيرد.
 ي، کارکنان، علوم پزشککارآفرينانهسازمان، رفتار شهروندي سازماني، نگرش  :کلمات کليدي
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  مقدمه
ي جستجو در ها پيوسته سازمان کنوني، رقابت پر دنياي در

هستند.  خود کارکنان براي بهبود عملکرد جديدي هاي شيوه
و  رقابت افزايش ها، سازمان بر حاکم و متحول شرايط کامالً

 به کارکناني را آنها نياز شرايطي چنين در آنها بخشي اثر لزوم
افرادي هستند که  ). کارکنان توانمند۱کند ( مي آشکار توانمند

رفتارهايي فراتر از وظايف تعريف شده خود در سازمان از خود 
هاي سازماني اين نوع رفتار را  دهند و محققان رشته بروز مي

نظران رفتار  نامند. برخي از صاحب رفتار شهروندي سازماني مي
كه جزء  كاركنان اختياريرفتارهاي  را سازماني شهروندي

 را سازمان كل اثربخشي ميزان و نيست آنها رسمي وظايف
  ). ۲اند ( دهد، تعريف کرده افزايش مي

-مي سازمان و افراد به كمك شهروندي سازماني رفتار هدف
 و افراد ميان روابط تسهيل باشد. رفتار شهروندي سازماني به

عالوه کارکناني که  هب نمايد. مي فراواني كمك كاركنان سازمان
 جهت كمك در را خود تالش تمام سازماني دارند، شهروند رفتار

معطوف  سازماني اهداف دستيابي به منظور به سازمان به
). افرادي که رفتار شهروندي سازماني دارند، ۳نمايند ( مي

 همکاري خودجوش با سازمان خود دارند و تالش، كوشش،
نفع  به خود هاي توانايي اييشكوف براي را خود و بصيرت انرژي

  ).۴گيرند ( مي كار به سازمان
هايي که در  سازماندهد  هاي پژوهشي نشان مي از طرفي يافته

هاي کارآفرينانه هستند، از عملکرد و  آن کارکنان داراي نگرش
 از كارآفريني ).۵باشند ( اثربخشي باالي سازماني برخوردار مي

اين منبع است.  بشري جوامع همه ناپذير پايان و مهم منابع
شود و از يک سو ارزان  مهم، به توان خالقيت انسان مربوط مي

و از سوي ديگر بسيار ارزشمند و پايان ناپذير است. جوامعي که 
به جاي تکيه بر منابع زيرزميني به فکر و انديشه افراد آن جامعه 

ز اين اتر و سرافرازتر هستند.  کنند، در بلند مدت موفق تکيه مي
 ها انديشه تلفيق عصر و خالقيت و دانايي عصر حاضر، رو عصر

 پيشرفت و در توسعه كارآفريني به توجه و باشد مي ابتكارات و
  ).٦دارد ( اهميت بسيار كشورها

فراوان  هاي كنوني، چالش پرشتاب دنياي تحوالت و تغيير
 زميني، زير ذخاير كاهش و اجتماعي، ها در زمينه اقتصادي دولت

 و گذاران سياست عميق توجه و بيكاري، موجبات فقر افزايش
 تا آنجا ؛نموده است فراهم كارآفريني مفهوم به را انديشمندان

 قلمداد كارآفريني بر مبتني توسعه را شرفتيپي الگو که آخرين
  ). ٧اند ( كرده

گيري  نظرياتي که در زمينه عوامل تاثيرگذار بر انتخاب و جهت
کارآفريني ارائه شده است سه رويکرد را مورد توجه قرار در 
اند. رويکردي که بر صفات شخصيتي افراد تاکيد دارد،  داده

هاي دموگرافيک افراد و رويکردي که  رويکرد مبتني بر ويژگي
گيري کارآفرينانه دخيل  هاي کارآفرينانه افراد را در جهت نگرش

). در پژوهش حاضر رويکرد مبتني بر نگرش ۸داند ( مي
  کارآفرينانه افراد، مدنظر قرار گرفته است. 

 انگيزه اجزاي كه شود مي محسوب نگرشي كارآفرينانه، نگرش
 در را خالقيت و نفس عزت دروني، كنترل مركز پيشرفت،

) رفتاري و احساسي شناختي،(نگرش  گانه سه ابعاد با تركيبي
 اين بر). با توجه به اينکه بسياري از محققان ۹( باشد مي دارا

زمينه بروز  ،کارآفرينانه هاي نگرش داشتن كه هستند عقيده
لذا شناخت نگرش ، کند  هاي كارآفرينانه را فراهم مي فعاليت

تواند گام موثر و مفيدي در  کارآفرينانه کارکنان يک سازمان مي
 . )۱۰( بروز رفتارهاي کارآفرينانه افراد باشد

بيني از نگرش کارآفرينانه بهترين پيش برخورداري گريد ياز سو
 افراد نگرش نوع و ميزان کننده تمايالت کارآفرينانه است و

تواند سطح فعاليت آنها را در زمينه بروز  مي كارآفريني به نسبت
. چنانچه نگرش کارآفرينانه افراد رفتارهاي کارآفرينانه نشان دهد

خانوادگي، محيط اجتماعي و محيط کاري بر اساس تعليمات 
توان با آموزش و يادگيري تغييراتي در  ايجاد شده باشد، مي

). افراد کارآفرين در يک ۱۱( هاي کارآفرينانه ايجاد نمود نگرش
سازمان داراي باورهايي هستند و اين باورها را در رفتار خود بروز 

دارند که پاداش  دهند. آنها بر نتيجه کار تمرکز دارند و باور مي
طلب  همت و رقابت در ماهيت کار وجود دارد. اين افراد بلند

  ). ۱۲باشند ( هاي حل مساله مجهز مي هستند و به توانايي
 بين كه دادند نشان ) در پژوهشي١٣٨٩ناظم ( و معين پارسا

 همبستگي شغلي رفتگي تحليل و سازماني تعهد و آفريني كار
نيز در  )۱۳۸۹قهرماني و همکاران (. )۱۳( دارد وجود معناداري

پژوهشي دريافتند که بين فرهنگ سازماني و کارآفريني سازماني 
   ).۱۴کارکنان رابطه معنادار وجود دارد (

با توجه به تاثير نگرش کارآفرينانه کارکنان يک سازمان بر رشد 
و پيشرفت آن سازمان و کمبود اطالعات پژوهشي در اين زمينه، 

هدف تعيين رابطه نگرش کارآفرينانه و رفتار  پژوهش حاضر با

 ۵۰صفحه 
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 ارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکيشهروندي سازماني در ک
  انجام شد. ۱۳۹۴تربت حيدريه در سال 

  ها روش
تحليلي انجام شد. جامعه  –پژوهش حاضر به روش توصيفي

پژوهش را کليه کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي 
دادند. حجم نمونه تشکيل مي ۱۳۹۴حيدريه در سال  تربت

پژوهش با استفاده از جدول مورگان و بر اساس حجم جامعه 
دست آمد. نمونه مورد مطالعه به  هنفر ب ۲۰۵مورد نظر محاسبه و 

اي از بين جامعه پژوهش انتخاب شدند. اين پژوهش   روش طبقه
کميته اخالق زيست  IR.THUMS.REC.1394.38 با کد

هاي  حيدريه انجام شد. داده زشکي تربتپزشکي دانشگاه علوم پ
هاي استاندارد جمع آوري و با  نامه پژوهش از طريق پرسش

تحليل گرديد. ابزار  ۲۱نسخه  SPSSافزار آماري  استفاده از نرم
ها دو پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني و  آوري داده جمع

  پرسشنامه نگرش کارآفرينانه بود. 
 ١نه از پرسشنامه رابينسون و پيتربراي سنجش نگرش کارآفرينا
زيرمقياسِ انگيزش  ۴عبارت و  ۵۵استفاده شد. اين ابزار حاوي 

 .پيشرفت، مرکز کنترل دروني، خالقيت و عزت نفس است
گذاري پرسشنامه نگرش کارآفرينانه در تمام سواالت  نمره

) تا موافقت ١مخالفت شديد با کد ( از يقسمت ١٠ف يبصورت ط
گيرد. محدوده نمره کلي نگرش  ) صورت مي١٠کامل با کد (

است. پايايي پرسشنامه نگرش کارآفرينانه  ٥٥٠-٥٥کارآفرينانه 
 دست آمد هب ٨٤/٠در پژوهش مصحف به روش آلفاي کرونباخ 

روايي نگرش کارآفرينانه در برخي از مطالعات مورد تاييد ). ۹(
). در مطالعه حاضر، روايي ابزار پژوهش از ۱۵( رفته استقرار گ

 ۶۵/۰طريق روايي محتوا و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ 
  دست آمد. هب

 ٢براي سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه پادساکف
زيرمقياسِ  ٥سئوال و  ٢٤ حاوياستفاده شد. اين ابزار 

كاري، جوانمردي، نزاكت، و آداب اجتماعي   دوستي، وجدان نوع
گذاري پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني در تمام  است. نمره

  ) تا ١اي ليکرت از خيلي کم با کد ( سواالت با مقياس پنج گزينه
گيرد. محدوده نمره کلي رفتار  صورت مي) ٥خيلي زياد با کد (

 ۲۴نمره بين در اين مقياس  است. ١٢٠-٢٤شهروندي سازماني 
 ۷۲تا  ۴۸(رفتار شهروندي سازماني ضعيف)، نمره بين  ۴۸تا 

                                                             
1 - Robinson & Peter  
2 - Podsakoff   

(رفتار  ۷۲(رفتار شهروندي سازماني متوسط) و نمره باالتر از 
ر روايي و پايايي رفتادهد.  شهروندي سازماني قوي) را نشان مي

مورد تاييد قرار گرفته  نيز يرگيمطالعه دسازماني در شهروندي 
در مطالعه حاضر، روايي ابزار پژوهش از طريق روايي ). ١٦است (

  دست آمد. هب ۶۹/۰ن از طريق آلفاي کرونباخ آمحتوا و پايايي 
  نتايج

سال  ۲/۳۱±۸/۱۰کنندگان  ميانگين و انحراف معيار سني شرکت
درصد)نمونه هاي تحت پژوهش را مردان و  ۵۳نفر ( ۱۰۶بود. 

درصد) از  ۵/۹۶نفر ( ۱۹۳دادند.  يم مابقي را زنان تشکيل
ميانگين نمره رفتار  کنندگان متاهل و مابقي مجرد بودند. شرکت

-و ميانگين نمره نگرش ۴/۴۵۱±  ۶۰/۳شهروندي سازماني 
  دست آمد.به ۴/۴۵۹±۷/۵۲کارآفرينانه 

و نمره رفتار شهروندي سازماني  کارآفرينانهبين نمره نگرش
، =۰۰۱/۰pدست آمد (همبستگي مستقيم و معناداري به

۵/۰=rهاي استفاده از فرض). بعد از بررسي رعايت پيش
بين و رفتار کارآفرينانه به عنوان متغير پيشرگرسيون، نگرش

  شهروندي سازماني به عنوان متغير مالک وارد مدل شدند.
همبستگي بين نگرش کارآفرينانه و نتايج نشان داد ضريب  

برابر  R2و ميزان  ۵/۰کنندگان  رفتار شهروندي سازماني شرکت
درصد واريانس نمرات رفتار  ۲۵يعني  ؛دست آمد به ۲۵/۰با 

 ۰۱/۰سازماني از طريق نگرش کارآفرينانه قابل تبيين است (
p<، ۰۲/۶F=بيني  ). بنابراين، نگرش کارآفرينانه  قادر به پيش

باشد. با توجه به ضريب بتاي استاندارد شده  سازماني مي رفتار
بين (نگرش  ، براي ارزيابي سهم متغير پيش۱مندرج در جدول 

کارآفرينانه) چنانچه نمره نگرش کارآفرينانه به ميزان يک واحد 
بيني نمود که رفتار شهروندي  توان پيش افزايش يابد، مي

                 اهد يافتافزايش خو ۳۵/۰اندازه   سازماني به
)۰۱/۰, p<۱۲/۸t= ۱) (جدول.(   

کارآفرينانه : نتايج پيشگويي رفتار سازماني توسط نگرش١جدول 
کنندگان شرکت

  بتا   
)β(  

خطاي معيار 
)SE(  

t   سطح
  معناداري

نگرش 
  کارآفرينانه

۳۵/۰  ۰۰۴/۰  ۱۲/۸  ۰۰۱/۰  

 ۵۱صفحه 
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  بحث
کارآفرينانه و رفتار اين مطالعه به منظور بررسي رابطه نگرش

شهروندي سازماني در ميان کارکنان ستادي دانشگاه علوم 
دست  هبر اساس نتايج بگرفت.  صورته يدريتربت حپزشکي 

کارآفرينانه کارکنان آمده بين رفتار شهروندي سازماني و نگرش
دانشگاه همبستگي مناسبي مشاهده شد. همچنين در ستادي 

کننده خوبي بينيپژوهش حاضر متغير نگرش کارآفرينانه پيش
هاي  اين نتايج با يافته .بودسازماني براي رفتار شهروندي 

  .)۱۷باشد ( پژوهش ياورزاده و محمودي همسو مي
هاي مقيمي و همکاران مطابقت  همچنين نتايج پژوهش با يافته

  ). ۱۸دارد (
طور استنباط نمود که دست آمده مي توان اين هدر تبيين نتيجه ب

يکي از ابعاد رفتار شهروندي سازماني، نوآوري فردي است. يعني 
کارکناني که رفتار شهروندي سازماني بااليي دارند، رفتارهاي 

از خود بروز  خالقانه و نوآورانه براي بهبود عملکرد سازمان
). از طرفي رابينسون و همکاران به نقل از گوارو و ۱۹دهند ( مي
کارآفرينانه را با چهار ويژگي نوآوري، افرادي با نگرش ١آلپري

بنابراين  ؛اند عزت نفس، کنترل شخصي و پيشرفت توصيف کرده
وجود رابطه معنادار بين نگرش کارآفريني و رفتار شهروندي 

توان انتظار داشت کارکناني  رسد و مي نظر مي هسازماني منطقي ب
هاي کارآفرينانه بااليي دارند، رفتارهاي فرانقشي و  که نگرش

رفتار شهروندي  و خارج از وظايف سازماني از خود بروز دهند
  ).۲۰( باشند داشته يمطلوبترسازماني 

محيط پر رقابت و تغييرات سريعي که در زمينه تکنولوژي و 
ها  ها و البته دانشگاه ها باعث شده است که سازمان ساير زمينه

 .دنمند شو هاي کارآفرينانه عالقه بيش از پيش به سمت نگرش
 و شده شناخته مشکالت اين عنوان چاره به کارآفريني امروزه

 و رشد همواره کارآفرين هاي سازمان که است شده مشاهده
 سنتي هاي سازمان به نسبت باالتري کارآيي و تر بيش پويايي
 منابع، صحيح و بهينه مصرف باعث ). کارآفريني۲۱اند ( داشتنه
 به جهت دستيابي ها سازمان هزينه کاهش و کارآيي افزايش
شود.  مي جامعه نيازهاي و مشکالت به بهتر گويي پاسخ و توسعه

 زيرا است سازماني سطح از فراتر اهميت کارآفريني حقيقت در
 نفوذ جامعه اجزاء کليه درون به کارآفريني با مرتبط هاي انگيزه

 كه دارد وجود بسياري ). با توجه به اينکه شواهد۲۲کند ( مي

                                                             
1 - Guerrero & Rialp  

نگرش  افزايش در در زمينه كارآفريني آموزش دهد نشان مي
 كارآفريني وقوع احتمال افزايش نتيجه در و افراد كارآفرينانه

نگرش و رفتار  ،توان با آموزش کارآفريني لذا مي .است اثرگذار
  ).۲۳کارآفرينانه را در کارکنان افزايش داد (

از طرفي ارتقاي رفتار شهروندي سازماني يکي از راهبردهاي 
باشد که تاکنون توجه چنداني به  اساسي اثربخشي سازمان مي

آن نشده است. رفتار شهروندي سازماني تاثير مثبت و مستقيم 
). ۱۷آوري آن دارد (بر کيفيت خدمات يک سازمان و ميزان سود

 شدن هايي از قبيل داوطلب رفتار شهروندي سازماني با ويژگي
 جديد پيشنهادات ارايه نيستند، ضروري که انجام کارهايي براي
 همکاران و پيشگيري از تضييع حقوق سازمان، بهبود براي

شود  گروه توصيف مي تخصصي هاي کميته در داوطلبانه شرکت
رفتار شهروندي سازماني دارند، جزء نيروي ). کارکناني که ۱۹(

هاي سازماني محسوب  انساني وفادار و سازگار با اهداف و ارزش
شغل خود  شرح در مقرر وظايف از شوند. اين کارکنان فراتر مي

 محسوب سازمان اثربخشي در مهمي کنند و عامل فعاليت مي
 عتبارا و چنين کارکناني در هر سازمان وجههشوند. وجود اين مي

 رشد براي را زمينه و دهدمي مناسب جلوه جامعه در را سازمان
 ). ۲۴آورد (فراهم مي آن سازمان توسعه و

هاي مطالعه حاضر، پيشنهاد  لذا در مجموع و با توجه به يافته
هاي مهم و  شود رابطه رفتار شهروندي سازماني با ساير متغير مي

هاي مديريتي  سبک گذار در توانمندي کارکنان سازمان، تاثير
هاي  کارآفرينانه کارکنان با ويژگيها و رابطه نگرش سازمان

هاي  شخصيتي آنها مورد بررسي قرار گيرد. همچنين دوره
هاي افزايش خالقيت و نوآوري و تمايل به  آموزشي روش

  شود.  ها نيز پيشنهاد مي کارآفريني در ميان کارکنان دانشگاه
  گيري نتيجه

واحدهاي  شهروندي سازماني و نگرش کارآفرينانهبين رفتار 
لذا مشاهده شد.  خوبيدر سطح  يدار يارتباط معنمورد مطالعه 

گردد ارتقاي نگرش کارآفرينانه به منظور افزايش  ميپيشنهاد 
رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه مورد توجه قرار 

 گيرد.

  تشکر و قدرداني
دانند از کليه  کارکنان دانشگاه  پژوهشگران بر خود الزم مي 

حيدريه که در روند اجراي پژوهش  علوم پزشکي شهرستان تربت
حاضر نهايت همکاري را داشتند، صميمانه قدرداني نمايند.

 ۵۲ هصفح



  ۹۴ زمستان۴ه شمارسوم دوره                                                                                        طنين سالمت                              مجله
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Abstract 
Background and aim: Entrepreneurial attitudes and organizational citizenship behavior are two 
concepts that have attracted the attention of researchers of different scientific disciplines. The 
aim of this study was to determine the relationship between entrepreneurial attitudes and 
organizational citizenship behavior among staff of Torbat Heydariyeh University of medical 
sciences in 2015. 
Methods: This is a descriptive/analytical study which conducted on staff of Torbat Heydariyeh 
University of medical sciences. Sample size (205 people) was calculated using Morgan table 
based on the studied population size. Study tools were entrepreneurial attitude questionnaire, 
organizational citizenship behavior and demographic information. Data analysis was performed 
using SPSS software version 21 and descriptive and inferential statistics. 
Results: The mean and standard deviation of participants' age were 31.2±10.8. In addition, the 
mean and standard deviation scores of organizational citizenship behavior and entrepreneurial 
attitude among participants were 451.4 ± 3.60 and 459.4 ± 52.7, respectively. There is a 
significant relationship between entrepreneurial attitude and organizational citizenship behavior 
(r=0.50, p=0/000). Also, entrepreneurial attitude predicted 0.25 of organizational citizenship 
behavior among university staff. 
Conclusion: Based on the results, there was a relatively suitable relationship between 
entrepreneurial attitude and organizational citizenship behavior in studied subjects. It is 
recommended to promote entrepreneurial attitude to increase organizational citizenship 
behaviors among university staff. 
Keywords: Organization; Organizational Citizenship Behavior; Entrepreneurial Attitude; Staff; 
Medical Sciences. 
 

 


