
 

 

 

 

روانشناسی و علوم تربیتیي دانشکده   

 علوم تربیتیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  شغلیگرایش  مشاوره يدر رشته

  

  عنوان:

دالت مدلسازي رابطه سبک رهبري تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی ع

  در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی

  

  :راهنما استاد

  بابالن زاهد عادل دکتر

  

 :مشاور استاد

  معینی کیامهدي  دکتر

  

 :پژوهشگر

 محدثه سلطانی نژاد

  

  

  94-بهار



 

  

  

  محدثه: نام                                   سلطانی نژاد: دانشجو خانوادگی نام

  :نامهپایان عنوان

ی و مدلسازي رابطه سبک رهبري تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمان

  در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی رفتار شهروندي سازمانی

  معینی کیامهدي دکتر ر: مشاو استاد                         بابالن زاهد عادل دکتر :راهنما استاد 

  مشاوره: رشته                                       کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

  اردبیلی محقق :دانشگاه                                                              شغلی: گرایش

  84:اتصفح تعداد               12/3/94:دفاع تاریخ                     و روانشناسی ه: علوم تربیتیدانشکد 

  :چکیده

ــدف ــازي  ه ــر، مدلس ــه حاض ــازمانی،مطالع ــدالت س ــانجی ع ــا می ــازمانی ب ــارآفرینی س ــرین و ک ــول آف ــري تح ــه رهب ــد  رابط تعه

ــود. ــی ب ــار شــهروندي ســازمانی در کارکنــان دانشــگاه محقــق اردبیل ــدین ســازمانی و رفت ــه اي منظــور، ن ب نفــر از  250ري از نفــ 148مون

ودنی ود، توسـط آزمـبـاحـراز شـده  هـاآنو روایـی  پایـاییو در ادامـه پرسشـنامه هـایی کـه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلـی انتخـاب شـد 

ــراي .هــا تکمیــل شــد ــراي کــارآفرینی ســازمانی از پرسشــنامه موســتاکیس، ســنجش ب نامه ســنجش رهبــري تحــول آفــرین از پرسشــ ب

ی نامه آلـن و مـعـدالت سـازمانی، از پرسشـنامه نیهـوف و مـورمن، بـراي سـنجش تعهـد سـازمانی از پرسشـ بـراي سـنجش وولیـو،باس و ا

وع همبســتگی توصــیفی از نــ تحقیــق روش یــر، بــراي ســنجش رفتــار شــهروندي ســازمانی از پرسشــنامه ارگــان و کانوســکی اســتفاده شــد.

افـزار لیـزرل انجـام  و نـرم Spss 20بـا اسـتفاده از نـرم افـزار عـادالت سـاختاري مـدل م همبسـتگی و روشاز نیـز  داده هـاتحلیـل است. 

ــایج شــد. ــه نت ــانجی نشــان داد ک ــا می ــارآفرینی ســازمانی ب ــرین و ک ــري تحــول آف ــین رهب ــاز ب ــد س ــازمانی، تعه ــدالت س ــارع  مانی و رفت

ري رهبــان داد: نتــایج نشــ همچنــین .داردشــهروندي ســازمانی در کارکنــان دانشــگاه محقــق اردبیلــی رابطــه مثبــت و معنــی داري وجــود 

ــد ــطه تعه ــا واس ــرین ب ــأ تحــول آف ــازمانی ت ــارآفرینی س ــر ک ــازمانی ب ــري ثیر غیرمســتقیم دارد.س ــا  رهب ــرین ب ــار وتحــول آف ــطه رفت اس

ــهروندي ــأ ش ــازمانی ت ــارآفرینی س ــر ک ــازمانی ب ــازماس ــد س ــطه تعه ــا واس ــرین ب ــول آف ــري تح ــتقیم دارد و رهب ــار ثیر غیرمس نی و رفت

  .ثیر غیرمستقیم داردسازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأ يشهروند

  مانیرهبري تحول آفرین، کارآفرینی سازمانی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندي ساز: هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

ــر ی ــد از نظ ــی توانن ــت و کشــورهایی م ــریع اس ــرات س ــروز، تغیی ــاد ام ــارز اقتص ــاي ب ــی از ویژگیه ک

اقتصادي قوي و موفـق گردنـد کـه داراي کارآفرینـان سـازمانی نـوآور و ریسـک پـذیر باشـند در واقـع مـی 

ان آن هسـتند توان گفـت کـه کـارآفرینی نمـاد نـوآوري و موفقیـت در امـور تجـاري و کارآفرینـان پیشـگام

ــارایی و  ــزایش ک ــام اداري و اف ــاختار نظ ــی در س ــوالت اساس ــب تح ــویش موج ــوین خ ــرات ن ــا نظ ــه ب ک

اثربخشی آن مـی شـوند و ایـن بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه اقتصـاد تحـت تـأثیر کـارآفرینی قـرار دارد و 

یی شـده و بـی اگر سازمانها نتوانند خود را بـا تحـوالت پرشـتاب جهـانی همگـام سـازند دچـار حالـت ایسـتا

شــک درآینــده حضــور فعــالی نخواهنــد داشــت و ســرانجام دچــار اضــمحالل مــی شــوند. از ایــن رو، الزم 

است تا سـازمانها، روشـهاي نـوین تولیـد را جـایگزین روشـهاي سـنتی سـازند تـا بتواننـد بـه نیازهـاي بـی 

ــر ســایر رقبــا حمایــت کننــد و  انتهــاي مشــتریان پاســخ گوینــد و از مزیــت رقــابتی ســازمان خــود در براب

همچنـان در گردونـه رقابــت بـاقی بماننــد. ازسـوي دیگــر، وجـود مــدیران کـارآفرین و توســعه گـرا موجــب 

پــرورش روحیــه کــارآفرینی و ایجــاد محــیط کارآفرینانــه در ســازمانها مــی گــردد کــه مــی تواننــد بــا ارائــه 

و بـا کسـب سـهم عمـده چشم انـدازي مناسـب از آینـده، هوشـیارانه بـا چالشـهاي سـازمانی مواجـه شـوند 

ــد ــوق دهن ــات س ــداري و ثب ــوي پای ــه س ــور را ب ــانی، کش ــاي جه ــار در بازاره ــاي کســب و ک  .اي از بازاره

تواننــد بــا تعــداد انــدکی افــراد خــالق و کــارآفرین و بــا اجــراي چنــد طــرح دیگــر نمــی هــاســازمان امــروزه

 هـاسـازمانایـن  د فـائق آینـد.، نـوآور، فرصـت گـرا و کـم هزینـه خـو، منعطـفکارآفرینانه به رقباي چابک

منـد شـده و بتواننـد باید شرایطی را فراهم کننـد تـا همـه کارکنـان از چنـین روحیـه کارآفرینانـه اي بهـره

ــد. ــرا در آورن ــه اج ــود را ب ــه خ ــاي کارآفرینان ــت ه ــی، فعالی ــا گروه ــردي ی ــور ف ــه ط ــی و ب ــه راحت  ب

را بـه عنـوان جـزء تفکیـک ناپـذیري از  یی هسـتند کـه کـارآفرینیهـاسـازماني کارآمد و موفـق هاسازمان

ــیچ کوششــی  ــازمانی، از ه ــارآفرینی س ــه ک ــت روحی ــت تقوی ــود دانســته و در جه ــا و خصــایص خ ویژگیه

ــند. ــذار نباش ــتفاده از آن در فروگ ــارآفرینی و اس ــوآوري، ک ــر ن ــروز تفک ــان ام ــازماندر جه ــاس ــري  ه ام

انتقــال تکنولــوژي، ترغیــب و غال زایــی، عامــل اشــت نــانیکارآفر .)1386تقــی زاده،اســت (ناپــذیر اجتنــاب

تشویق سـرمایه گـذاري، شـناخت ایجـاد و گسـترش بازارهـاي جدیـد، تعـادل در اقتصـادهاي پویـا، تحـول 

ــویق  ــک و تش ــر، تحری ــده تغیی ــوآوري و روان کنن ــی اداري، ن ــاهش بوروکراس ــی، ک ــات محل ــد حی و تجدی
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ارچگی و ارتبـاط بازارهـا، عامـل رفـع خلـل، رقابت، سـازمان دهـی منـابع و اسـتفاده اثـربخش از آنهـا، یکپـ

ایـن  گرچـه شکاف ها و تنگناهـاي بـازار و اجتمـاع هسـتند. کـارآفرینی چیـزي بـیش از ایجـاد کـار اسـت.

دهــد. خصوصــیاتی بــه طــور قطــع یکــی از وجــوه آن اســت، ولــی تصــویر کــاملی از کــارآفرینی ارائــه نمــی

و اصــرار در تحقــق پیوســتن ایــده هــا  همچــون جســتجو بــه دنبــال فرصــتها، بــه جــان خریــدن خطــرات

کشـند. شـومپیتر عمـده یدرمجموع دیدگاه خاصی را تشـکیل مـی دهنـد کـه کارآفرینـان را بـه تصـویر مـ

ــت ــی روشفعالی ــد، معرف ــدمات جدی ــاال و خ ــعه ک ــامل توس ــازمانی را ش ــارآفرینی س ــاي ک ــد ه ــاي جدی ه

 ینیکـارآفر هبـود سـازمان مـی دانـد.تولید، تشخیص بـازار جدیـد، پیـدا کـردن منـابع جدیـد و توسـعه و ب

ــت ــان پیشــگامان موفقی ــور تجــاري اســت کارآفرین ــت در ام ــونی نمــاد کوشــش و موفقی ــاي تجــارب کن ه

ظرفیـت آنهـا درقبـال موفقیـت ، هـا، نیـروي آنهـا در نـوآوريگیـري از فرصـتهستند. توانایی آنها در بهـره

شـود. کارآفرینـان کماکـان بـه یده مـیبه معیاري تبدیل شده اسـت کـه کـارآفرینی نـوین توسـط آن سـنج

ــارآیی پژوهشــی و توســعه ــوآوري، ک ــدیریت، ن ــري، م ــرهلحــاظ رهب ــت، به ــدي و اي، ایجــاد شــغل، رقاب من

  .)1392ري، فروهر و تجدارند (ر رشد اقتصادي تشکیل صنایع جدید، سهم مهمی د

ــه بیــان ضــرورت پــژوهدر ایــن فصــل ابتــدا  ت، ش، ســؤاالبیــان مســأله پــژوهش آمــده و در ادامــه ب

  .شودمیفرضیات پژوهش و تعاریف متغیرها پرداخته 

  هبیان مسأل -1-2

فرهنگـی و کســب وکـار رخ داده اســت، در امـروزه بـه علــت رویـدادهاي متنــوعی کـه در سـطوح اجتمــاعی

 1و تقویــت کــارآفرینی ســازمانی شــودمــیتوجــه خاصــی بــه کــارآفرینی و کارآفرینــان  کشــورهاي مختلــف

فعلـی و ایجـاد بسـتر مناسـب بـراي توسـعه آن از ابـزار پیشـرفت اقتصـادي کشـورها بـویژه ي هاسازماندر 

ري را بـا ایـن هـدف انتخـاب سـبک رهبـ هـاسـازمان. مـدیران رودمـیکشورهاي در حال توسعه بـه شـمار 

ــی کنند ــم ــر بیش ــک رهب ــوان ی ــه عن ــد ب ــه بتوانن ــب ک ــود کس ــر خ ــوذ را از اث ــد (ترین نف ــاظم کنن ن

هـاي اخیـر در نظریـه هـاي رهبـري، از نظریـه هـاي رهبـري کاریزماتیـک کـه یشـرفتپ. )1392حدادپور،و

، بــه ســمت ســترهبــر را موجــودي غیــر متعــارف فــرض مــی کــرد و پیــروان را وابســته بــه رهبــر مــی دان

ــرین ــري تحــول آف ــک و رهب ــاي نئوکاریزماتی ــه ه ــرد  2نظری ــراي عملک ــروان ب ــد ســازي پی ــه توانمن ــه ب ک

تحــول آفــرین توجــه پیــروان را بــه اهــداف جمعــی  رهبــران یافتــه اســت. رییــتغ ،کنــدمــیمســتقل توجــه 

هــدایت کــرده و بــراي تحریــک انگیــزه هــاي ســطح بــاالي کارکنــان، آنــان را در تعقیــب اهــداف ســازمان 

  .)1388نژاد، جعفري، کاظم سجادي، (چالشتري، حمیدي، ترغیب می کنند

                                                           
1 Organizational Entrepreneurship 
2 Transformational leadership 



 
 

ــرین از چهــار بعــد اصــلی تشــکیل شــده اســت: ــار بعــد .1رهبــري تحــول آف ــانی (صــفات و رفت ) نفــوذ آرم

انگیـزش  در .2که رهبر قبـل از توجـه بـه نیازهـاي خـود، بـه نیازهـاي دیگـران توجـه کنـد. شودمی موجب

ارائـه ایـده هـا بـه تاثیرگـذاري و بـه حرکـت درآوردن ذهـن پیـروان  ، رهبر با استفاده از نمادهـا وبخشالهام

کـه او بـه همکـاران خـود  شـودمـیر در ایـن بعـد سـبب ذهنی، قـوي بـودن رهبـ بیترغ .3خود می پردازد.

کمـک کنــد تــا دربــاره ي مســائل قــدیمی بــه شــیوه هـاي نــو فکــر کننــد و بــه ارائــه راه حــل هــاي جدیــد 

ــد. ــردي، در .4بپردازن ــات ف ــد مالحظ ــر بع ــود  رهب ــروان خ ــاره ي پی ــعه اي درب ــري توس ــت گی داراي جه

ــی ــدم ــه باش ــک  و ب ــک ت ــاآنت ــت ه ــوان هوی ــه عن ــتب ــاي مس ــه ه ــیقل توج ــدم ــاظم و  .کن ــاح ن (فت

ــوآوري شــده از  ینی) کــارآفر1392،همکــاران ــا فراینــد ن ســازمانی فراینــدي اســت کــه در آن محصــوالت ی

ــه در یــک ســازمان از قبــل تاســیس شــده، ــه طریــق القــا وایجــاد فرهنــگ کارآفرینان  ظهــور مــی رســند. ب

فرینی و مــدیریت کــارآفرینی ســازمانی شــامل دو قســمت آرایــش کــارآ ینی) کــارآفر1390دشــمن زیــاري،(

آرایـش کـارآفرینی بـه عنـوان الگـویی از رفتـار سـازمانی کـه مـنعکس کننـده تعهـد سـازمانی  عبارت است.

 کـه ترکیبـی اسـت از تنـاوب کـارفرینی ومیـزان کـارآفرینی. شـودمـیدر افزایش کـارآفرینی اسـت، تعریـف 

آن درگیـر اسـت را نشـان مـی دهـد کـه بـا کارآفرینی، تعداد رویـدادهاي کـارآفرینی کـه سـازمان در تناوب

ــد مشــخص  ــدهاي جدی ــد و فراین ــد، خــدمات جدی ــیمحصــوالت جدی ــارت  شــودم ــارآفرینی عب ــزان ک ومی

مــدیریت کــارآفرینی،  عبــارت اســت از میــزان وارد شــدن بــه رویــدادهاي نوآورانــه، ریســک پــذیر و فعاالنــه.

، بـدون در نظـر گـرفتن کنتـرل منـابع هـااز فرصـت ي کننـده وبهـره بـرداريتمایل مدیریت به عنوان پیگیر

ــر بقــاي ســازمان و حفــظ . )3،2005فــوکسباشــد (مــی رعایــت عــدالت، یکــی از مهمتــرین عوامــل مــوثر ب

و  هــاســازمانبــه دنبــال پیشــرفت و بهبــود  هــاســازمانســالمت آن در بلندمــدت اســت، چنانچــه مــدیران 

رك عـدالت در سـازمان را در کارکنـان خـود هسـتند، بایـد قـادر باشـند د هـاسـازمانافزایش کـارآفرینی در 

بـا کارکنـان  هـاسـازمانبـه رفتارهـاي منصـفانه و عادالنـه  5عـدالت سـازمانی 4نظر گرینبـرگ از ایجاد کنند.

 7، عـدالت رویـه اي6تقسـیم بنـدي انـواع عـدالت سـازمانی، سـه مفهـوم عـدالت تـوزیعی در خود اشاره دارد.

تــوزیعی کــه بــه نگــرش هــا و تفکــرات کارکنــان در مــورد  لتعــدا مطــرح شــده اســت. 8وعــدالت مــراوده اي

صـرفا بـه عادالنـه بـودن پـرداختن  تـوزیعی عـدالت هایشـان اشـاره دارد.هـا و دریـافتیمناسب بودن سـتاده

هـا، هـا، تنبیـهپـاداش هـا،ها محـدود نیسـت، بلکـه مجموعـه ي گسـترده اي از پیامـدهاي سـازمانی (ارتقـاء

عـدالت رویـه اي بـه انصـاف ادراك شـده  را در بـر مـی گیـرد. ارزیـابی عملکـرد)برنامه هاي کـاري، مزایـا و 
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مـراوده اي  عـدالت ، پیامـدها تخصـیص مـی یابنـد، اشـاره دارد.هـاآنرویه هـا و فراگردهـایی کـه توسـط  از

که ایــن نــوع عــدالت ســازمانی، شــودمــیارتباطــات بــین شخصــی تعریــف  بــر مبنــاي انصــاف ادراك شــده از

ــودن ر ــدگان را در فراگــرد تصــمیم گیــري ســازمانی مــدنظر قــرار مــی منصــفانه ب دهــد فتــار تصــمیم گیرن

نیــز از عوامــل پنهــان ولــی تاثیرگــذار در رفتــار شــغلی  9تعهــد ســازمانی. )1391کاشــف،ومحــرم زاده، شاکر(

کـه داراي  یکارکنـان سـازمانی نمـی توانـد بـدون تعهـد و تـالش کارکنـان موفـق گـردد. چیه کارکنان است.

ایبندي هسـتند نظـم بیشـتري در کـار خـود دارنـد و مـدت بیشـتري در سـازمان مـی ماننـد و کـار تعهد وپ

یــا نــوعی احســاس وفــاداري بــه ســازمان  ،نی نــوعی وابســتگی عــاطفی بــه ســازمانســازما تعهــد مـی کننــد.

بــه  هــاآنزمــانی کــه کارکنــان دریابنــد ســازمان بــه . )1388، ایمــانی،یصــالح جهرمــی،شــود (مــیتعریــف 

تعهـد بیشـتري بـه سـازمان پیـدا مـی کننـد، زمـانی کـه کارکنـان بـه  ارزش می نگـرد،دارایی هاي باعنوان 

زیـاد  توجـه نظـر بـراي پیشـرفت کـار، ابـراز سازمان تعهد پیدا کنند، رفتارهایی ماننـد کمـک بـه همکـاران،

ی نیـز از دیگـر ایـن رو رفتـار شـهروندي سـازمان از به کار و وفـاداري بـه مـدیران از خـود نشـان مـی دهنـد.

ــمار  ــه ش ــازمانی ب ــم س ــل مه ــیعوام ــاران،رود (م ــرم زاده و همک ــان). 1391مح ــهروندي  10ارگ ــار ش رفت

 را رفتارهـایی کـه جـزو وظـایف رسـمی سـازمان نیسـتند امـا بـر عملکـرد سـازمان تـاثیر دارنــد، 11سـازمانی

درون نقشـی قـرار  رفتـار فرانقشـی اسـت کـه در مقابـل رفتارهـاي ینـوع نـوع رفتـار، نیـا .کنـدمـی فیتعر

کـه در شـرح وظـایف  شـودمـیدرون نقشـی بـه آن رفتارهـاي شـغلی کارکنـان اطـالق  يرفتارها می گیرد.

سیســتم رســمی ســازمان شناســایی و پــاداش داده مــی  توســط و نقــش هــاي رســمی ســازمان بیــان شــده،

رمـی گرددکـه رفتار هـاي فرانقشـی بـه رفتارهـاي شـغلی فراتـر از نقـش هـاي رسـمی کارکنـان ب ؛ اماشوند

ایــن رفتارهــا اختیــاري هســتند و معمــوال در سیســتم پــاداش رســمی ســازمان در نظــر گرفتــه نمــی شــوند. 

ي کـارآفرین توسـط مجموعـه اي از هـاسـازماننوشـته هـاي مربـوط بـه کـارآفرینی حـاکی از آن اسـت کـه 

ــوکس،شــود (مــیطــرز برخوردهــاي ســازمانی و رفتارهــاي ســازمانی مشــخص  ــار عاد .)2005ف ــه از رفت الن

ــاالتر  ــد ب ــه تعه ــا منجــر ب ــان عموم ــا کارکن ــاآنســوي ســازمان ب ــه ســازمان و رفتارشــهروندي ه  نســبت ب

سـوي دیگـر افـرادي کـه احسـاس بـی عـدالتی مـی کننـد بـه احتمـال بیشـتري  از .باشـدمی هاآنفرانقش 

تـی ممکـن سازمان را رها می کننـد یـا سـطوح پـایینی از تعهـد سـازمانی را از خـود نشـان مـی دهنـد و ح

ایــن افــراد  .)1389ترابــی،جهرمــی،طــاهري،کننــد (اســت شــروع بــه رفتارهــاي نابهنجــار مثــل انتقــامجویی 

و مـی توانـد بـه  شـودمـیاحساسات منفی را تجربه کرده و به استنباط هـاي منفـی آنـان از سـازمان منجـر 

ط بـا احساسـات هسـتند عوامـل کـه مـرتب نیـا تاثیرگـذار باشـد. هـاآنطور جدي و بـالقوه بـر روي انگیـزه 

ممکن است بـه طـور غیـر معمـول بـر روي عملکـرد خالقانـه آنـان تـاثیر بگـذارد چراکـه احساسـات منفـی 
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ــزه  ــد انگی ــابود  هــاآنمــی توان ــارآفرینی ن ــه و ک ــراي عملکــرد خالقان ــد را ب هــدف  .( 2006، 12ســیمونکن

مـدل مفهـومی  آمـده،ي بـه دسـت اصلی پژوهش حاضر پاسخ گـویی بـه ایـن سـؤال اسـت کـه آیـا داده هـا

  ؟کندمیپژوهش را برازش 

  آمده است: ادامهدر نیز  شودمیمدلی که در این پژوهش بررسی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش

  

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

 .ز مــدیران ســازمانها محســوب مــی شــودامــروزه کــارآفرینی یکــی از دغدغــه هــاي اصــلی بســیاري ا

افکـار وایـده هـاي نـوآور کارکنـان وکـارآفرین مـی توانـد منشـاء تحـوالت عظیمـی درسـازمانها و استفاده از 

ــه راســوي دیگــر، بــا نگــاهی گــذ از نیــز بــه حرکــت درآوردن چرخهــاي توســعه اقتصــادي کشــور شــود.   ب

ــق ــازمانهاي موف ــیاري از س ــاي   بس ــه رقابته ــتن در عرص ــري جس ــراي برت ــان ب ــه آن ــت ک ــواهیم یاف درخ

ســهم عمــده اي از بــازار کســب وکــار، بــا بســط رفتــار وفرهنــگ کــارآفرینی درتمــام الیــه وکســب   جهــانی

انگیــزه، برنامــه ریزیهــا و سیاســتگذاریها، حمایــت  جــادیا اعتبــارات مــالی، اختصــاص هــاي ســطوح ســازمانی،

منجربـه بوجـودآوردن فرصـتهاي جدیـد تجـاري و تحـرك  مدیران و ایجـاد تیمهـاي کـارآفرینی درسـازمان،

ر بازارهـاي جهـانی شـده انـد. درواقـع مـی تـوان گفـت کـه کـارآفرینی یـک عامـل کلیـدي و پلـی بیشتر د

مــابین نــوآوري و توســعه اقتصــادي قلمــداد مــی شــود و کارکنــان متخصــص وکارآمــد نیــز بــازوان توانمنــد 

مدیران سازمانها به شمار می آینـد کـه موجـب غلبـه بـر شـرایط نـامطلوب محـیط و رهـایی سـازمان از بـن 

-مشکالت و دسـتیابی بـه راه حلهـاي جدیـد و ارتقـا کیفیـت تولیـد در رقابتهـاي فشـرده جهـانی مـیبست 

هـاي عمـده اي از بازارهـاي جهـانی را بـه تسـخیر خـویش و از این طریق سـازمانها مـی تواننـد بخـش شوند
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 حقیقــت در .هـاي دیگـري هـم کـه تـوان رقابـت را ندارنـد از صـحنه حـذف مـی گردنـددرآورنـد و سـازمان

سازمانی می توانـد در مسـیر توسـعه، حرکـت رو بـه جلـو و بـا شـتابی داشـته باشـد کـه بـا  امروزه جامعه و

مـا  کشـور تجهیـز کنـد. ،ایجاد بسترهاي الزم، منـابع انسـانی خـود را بـه دانـش و مهـارت کـارآفرینی مولـد

ی از ایـن مسـائل که با مشکالت زیاد اقتصـادي ماننـد نـرخ بـاالي تـورم و بیکـاري مواجـه اسـت بـراي رهـای

در هــر ســازمانی کارآفرینــان بــه صــورت  در بخــش خصوصــی و دولتــی نیــاز بــه کــارآفرینی ســازمانی دارد.

انســانی  يرویــن بــالقوه وجــود دارنــد و بایــد تــالش کــرد کــه تواناییهایشــان را بــه صــورت بالفعــل درآورنــد.

فعالیـت کنـد  وظـایف مقـرر،متعهد و سـازگار بـا اهـداف و ارزش هـاي سـازمانی کـه حاضـر اسـت فراتـر از 

بـرعکس، نیـروي انسـانی بـا احسـاس رضـایت، عـدالت  می تواند عامـل مهمـی در اثربخشـی سـازمان باشـد.

ــه اهــداف ســازمان حرکــت  و ــه تــرك ســازمان نــه تنهــا در جهــت نیــل ب تعهــد ســازمانی کــم و متمایــل ب

ــدمــین ــازمان  کن ــه مســائل و مشــکالت س ــوجهی نســبت ب ــی ت ــگ ب ــه در ایجــاد فرهن ــر بلک ــین دیگ در ب

ــراي توســعه اقتصــادي محســوب مــی شــود و  ینیکــارآفر .باشــدمــیهمکــاران مــوثر  ســازمانی راهبــردي ب

بکـار مـی گیرندکـه سازمانها این استراتژي را در پاسـخ بـه سـه نیـازي کـه بـر آنهـا تحمیـل گردیـده اسـت،

  :عبارتند از

  افزایش سریع رقباي جدید    

  هایوه هاي مدیریت سنتی در سازمانیجاد حس بی اعتمادي نسبت به شا    

  خروج بهترین نیروهاي کار از سازمانها و اقدام آنان براي کارآفرینی مستقل 

 
هـا هـر چـه بیشـتر در معـرض خطـر قـرار گیـرد و مـدیران این موارد موجب شده اسـت تـا حیـات سـازمان

تطبیـق هرچـه   تـا بتواننـد بـا ها دائما به فکر یافتن راه حلـی بـراي رهـایی از ایـن مشـکالت باشـندسازمان

ــوآوري در محصــوالت و خــدمات،  ــال ن ــا و اعم ــذیرش ریســک ه ــر اقتصــادي و پ ــا شــرایط متغیی بیشــتر ب

سودهاي کالنـی را عایـد سـازمان خـود سـازند. از ایـن رو اسـت هـر چـه زمـان مـی گـردد، اهمیـت نیـروي 

دي بوجـود آورنـده پروسـه نـوآوري هـا نمـود بیشـتري پیـدا مـی یابـد، افـراانسانی مبتکر و خالق در سازمان

در عرصــه رقابتهــاي جهــانی مــی باشــند کــه بــا خلــق ایــده هــاي نــوین و شناســایی بازارهــاي جدیــد بــراي 

ســرمایه گــذاري منجــر بــه ارتقــاي کیفیــت زنــدگی افــراد جامعــه و رونــق بخشــیدن بــه ســاختار اقتصــادي 

ــامعی ا ــق و ج ــابی دقی ــدیران ارزی ــا م ــت ت ــس الزم اس ــوند. پ ــی ش ــور م ــتراتژي در کش ــن اس ــراي ای ز اج

سازمانها داشته باشند تـا بتواننـد بـه سـرعت بـه تغییـرات نـامطلوب محیطـی واکـنش دهنـد و بـا موفقیـت 

ــی از بحــران ــارآفرین معرف ــک ســازمان پیشــرو و ک ــوان ی ــه عن ــور نمــوده و ب ــیش روي خــویش عب ــاي پ ه

ــد ــارآفرین و توان ؛گردن ــراد ک ــروج اف ــوگیري از خ ــور جل ــه منظ ــابراین، ب ــه بن ــه ب ــازمان، توج ــد از س من

  ضرورت دارد. هاسازمانکارآفرینی سازمانی و فراهم آوردن بستر مناسبی براي آن در استراتژي 



 
 

  سؤاالت اصلی پژوهش -1-4

  در بین کارکنان دانشگاه محقق چگونه است ؟تحول آفرین . وضعیت سبک رهبري 1

  نه است؟دانشگاه محقق چگو . وضعیت عدالت سازمانی در بین کارکنان2

  دانشگاه محقق چگونه است؟ بین کارکنان وضعیت تعهد سازمانی در .3

  . وضعیت رفتارشهروندي سازمانی در بین کارکنان دانشگاه محقق چگونه است؟4

  . وضعیت کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه محقق چگونه است؟5

  چگونه است؟ . وضعیت برازش مدل ارائه شده در کارکنان دانشگاه محقق6

  فرضیات پژوهش -1-5

 رهبـري تحـول آفـرین بـا واسـطه عـدالت سـازمانی، تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندي فرضیه اصـلی:

  ثیر غیرمستقیم دارد.سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأ

  

  فرضیه هاي فرعی:

  .ثیر مستقیم داردتأ بر کارآفرینی سازمانی کارکنان، آفرین فرضیه اول: رهبري تحول

غیـر  ثیرکارکنـان تـأ بـر کـارآفرینی سـازمانیعـدالت سـازمانی  ، بـا واسـطهفرضیه دوم: رهبري تحول آفرین

  مستقیم دارد.

ثیر تــأ بــر کــارآفرینی ســازمانی کارکنــان، بــا واســطه تعهــد ســازمانی فرضــیه ســوم: رهبــري تحــول آفــرین

  غیرمستقیم دارد.

ــرین ــري تحــول آف ــارم: رهب ــارفرضــیه چه ــا واســطه رفت ــازمانی  ، ب ــازمانی شــهروندي س ــارآفرینی س ــر ک ب

  ثیر غیرمستقیم دارد.تأ کارکنان

بـر کـارآفرینی سـازمانی  عـدالت سـازمانی و تعهـد سـازمانی فرضیه پنجم: رهبـري تحـول آفـرین بـا واسـطه

  ثیر غیرمستقیم دارد.کارکنان تأ

بـر کـارآفرینی  انیفرضیه ششم: رهبـري تحـول آفـرین بـا واسـطه عـدالت سـازمانی و رفتارشـهروندي سـازم

 ثیر غیرمستقیم دارد.سازمانی کارکنان تأ

فرضیه هفتم: رهبـري تحـول آفـرین بـا واسـطه تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندي سـازمانی بـر کـارآفرینی 

  سازمانی اثر علی غیرمستقیم دارد.

  اهداف پژوهش -1-6

  میزان اثر مستقیم رهبري تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی نییتع .1
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