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کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، نقش مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا  چكيده:

 کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی می باشد. می

.جامعه آماری شامل بودتوصیفی از نوع همبستگی که مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری  روش پژوهش

تمامی کارکنان اداری، اعضای هیات علمی و استادان حق التدریس با سابقه کار بیش از سه سال در دانشگاه آزاد 

پرسشنامه های استاندارد جو فسا بودند، که همه آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، 

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، مقیاس   هالپین وکرافت ، کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل، سازمانی

 داده ها باپرسشنامه ارزش های اخالقی سازمانی آمیکس و همکاران می باشد.  هوش هیجانی شوت و همکاران،

مورد تجزیه و  50/5و در سطح معناداری  Amos44همبستگی و نرم افزار و ضریب  spss44استفاده از نرم افزار 

هوش هیجانی به عنوان متغیر فردی هیچگونه اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر کارآفرینی   تحلیل قرار گرفت.

مانی سازمانی نداشت. ارزشهای اخالقی سازمانی اثر مستقیم نداشت، اما اثر غیر مستقیم با نقش میانجی عدالت ساز

(05/5β=)  معنادار بود. ارزشهای اخالقی و جو سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی موثر

با ایجاد جو مناسب و ایجاد روابط حسنه و دوستانه و تاکید بر دستیابی به اهداف سازمان،  ؛ به نحوی کهاست

 شرایط بروز کارآفرینی را مهیا نمایند.

 .کارآفرینی سازمانی، عدالت سازمانی، هوش هیجانی، ارزشهای اخالقی، جو سازمانی ی:واژگان کليد
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 مقدمه

در زمانی که جوامع و سازمان ها بما سمرعت در حمال          

رشد و تغییر می باشند نیاز بمه تحمول اساسمی در مولفمه     

 وری ممی باشمد.  های سازمان برای حفم  موجودیمت ضمر   

سازمانها باید بتوانند به سرعت خمود را بما شمرایط جدیمد     

سازگار کنند و از فرصتهای موجود حداکثر استفاده کننمد.  

 آنهاحتی عالوه بر شناسایی فرصتهای موجود باید به خلق 

 سماختن  برای روش تواند یكمی کارآفرینی، نیز بپردازند.

یمك   بمرای  جدیمد  و نو های ایده با افراد آن در که زندگی

 و کنند، می تالش خدمت یك خلق یا و محصول و نتیجه

 اجتماعی های شایستگی از عنوان بخشی به را ها ایده آن

شمود)فلچر و   دیمده  دهند، می توسعه و تشخیص خودشان

 (.4552واستون 

هنگامی که فعالیت کارآفرینی توسط فرد یا گروه 

به آن  کارآفرین در داخل یك سازمان انجام بگیرد،

 کانال از یکی کارآفرینی امروزه ند.کارآفرینی سازمانی گوی

 دانشگاه اجتماعی پشتیبانی توابع اجرای برای اصلی های

 آنها سوم مأموریت عنوان به معموال که چیزی است، ها

 (.4509شود)بین و همکاران  می شناخته

طی  سازمانکه است فرآیندی کارآفرینی سازمانی 

انجام  کارآفرینبتوانند در نقش  کارکنانکند، تا همه می

طور های فردی یا گروهی را بهوظیفه کنند و تمام فعالیت

عبارت مستمر، سریع و راحت در سازمان به ثمر برسانند. 

عنوان پی گیری  مدیریت کارآفرینی، تمایل مدیریت به

ر از فرصتها، بدون در نظر گرفتن کنترل کننده و بهره بردا

منابع می باشد. ادبیات مربوط به کارآفرینی حاکی از آن 

است که سازمانهای کارآفرین، توسط یك مجموعه از طرز 

برخوردهای سازمانی و رفتارهای سازمانی مشخص می 

 (.4550گردد)فاکس 

 داخل در کارکنان رفتار  مهم ابعاد از یکی خالقیت

 سازمان یك شخصیت بیانگر ت. جو سازماناس سازمان

افراد  عملکرد و رفتار توان می آن با توجه به و است

 هاسازمان در مطلوب جو کرد. بینی پیش را سازمان

 این و سازد می فراهم را کارکنان شغلی رضایت موجبات

 شود. برای می سازمانها اثربخشی موجب خود نوبه به

 هاییقدم باید قیت،خال تشویق جهت مناسب جوی ایجاد

 های نظریه تشویق تغییر، پذیرش جمله از شود برداشته

 هدف ایجاد شکست، تحمل بیشتر، تعامل اجازه جدید،

 شناخت و ها هدف تحقق برای عمل آزادی و روشن های

 (.0980خالق)برومند  افراد

در پژوهشی که با هدف بررسی جو سازمانی به عنوان یك 

نی و نقش آن در عملکرد میانجی بین عدالت سازما

سازمان انجام شد به این نتیجه بدست آمد که حفاظت از 

منابع انسانی، تحت تاثیر عدالت سازمانی در نقش عملکرد 

سازمان که در آن تعبیه شد ه است ، عمل می کند. با 

نفری کارمند در هند، نتایج  490استفاده از یك نمونه 

ین عدالت توزیعی و نشان داد که جو سازمانی رابطه قوی ب

رویه ای دارد و این جوسارمانی نقش میانجی و پیش بینی 

کننده  قوی برای ابعاد فداکاری و عملکرد مثبت سازمان 

 (.4502است)گواش و همکاران 

 مراکز نفر از دانشجویان 098 روی بر در تحقیقی که 

 اخالق تاثیر بررسی انجام شد، به قم استان عالی آموزش

 از برخی که داد نشان نتایج ی پرداخته شد،کارآفرین بر

 توفیق درونی، کنترل مرکز مانند کارآفرینانه های ویژگی

 مانند اخالقی صفات از بسیاری با شکست و تحمل طلبی

 پذیریمسئولیت و همتی بلند فرصت شمردن غنیمت

 (.0984دارند)خانی فر و حسینی فرد  معناداری رابطه

 کارآفرینانه رفتار بر سازمانی قاخال پژوهشی دیگر تاثیر در

 بین صنعت بررسی شد، نتایج نشان داد که و سازمان در

 ارتباط سازمان در کارآفرینانه رفتار و سازمانی اخالق

 می تر دقیق عبارت به دارد وجود معناداری و مستقیم

 تغییر کاغذبازی، کاهش و اسالمی اخالق بین گفت توان

 محیط یك ایجاد تژیك،استرا بینش کارکنان، رفتار در

 و مستقیم ارتباط حمایتی محیط و انرژی با کاری

 ضرایب بودن مثبت توجه است. با برقرار معناداری

 سازمانی اخالق چه هر که شود می مشخص همبستگی

 می بیشتر کارآفرینانه رفتار معیارهای یابد افزایش

 (.0985شود)عرب شاهی و رمضانی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 که می باشد احساسات  هوشمندانه کاربرد هیجانی هوش

شامل می  را فردی ویژگیهای و هامهارت از ایمجموعه

 و فردی درون های مهارت را هاویژگی این معموالً شود، 

 بر این باورند اندیشمندان از گروهی نامند. می فردی بین

 کارکنان، سازمان در شایسته تر عملکردی منظور به که

باالیی   احساسی رهبه هوشی باال و هم بهره هم بایستی

 آگاهی کسب ها، باعثهیجان شناسایی داشته باشند.

 هیجان صحیح درک برای را زمینه و شده آنها به نسبت

 موجب ها هیجان کاربرد سازد. می مهیا دیگران های

 همکاری روحیه تقویت یا احساس یك بروز عقاید، تولید

 باعث درک و فهم هیجان ها باالخره و شود می گروهی

 به را ما شده، افراد هایانگیزه به بینش، نسبت به تیابیدس

می  ترآگاه دیگران های دیدگاه و نظر نقطه به نسبت

 تا دهد می اجازه ما به ها هیجان مدیریت سرانجام سازد.

 به ارزشمند اطالعات از و بپذیریم را خود های هیجان

)خاکسر کنیم استفاده سازنده صورت به آمده دست

0989.) 

لت سازمانی رابطه مستقیمی با ادراک کارکنان از عدا

انصاف کاری در سازمان دارد. در واقع، این اصطالح برای 

توضیح و تفسیر تاثیر انصاف در محیط کاری استفاده می 

برای حف   که است اجتماعی سیستمی شود. سازمان

 تشکیل عناصر و اجزا بین قوی پیوندی بقای آن، نیاز به

 بر مخربی اثرات عدالتی بی ادراک. دمی باش آن دهندة

 انسانی نیروی تالش و کوشش زیرا دارد، جمعی کار روحیة

 بی. دهد می قرار تاثیر خود تحت را کارکنان انگیزش و

 های ستاده و دستاوردها منصفانة غیر توزیع و عدالتی

 بنابراین، می شود. کارکنان باعث تضعیف روحیة سازمان،

 پیشرفت و توسعه جریان پایداری و بقا رمز عدالت رعایت

تحقیق نشان چند یافته های است.  آن کارکنان و سازمان

که بین کارآفرینی نیروی انسانی با ابعاد مختلف ه است داد

عدالت سازمانی )عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت 

)کاظمی و تعاملی( رابطه مثبت معناداری وجود دارد

 (.0980 ؛ زارع و زینلی0985همکاران 

امروزه یکی از معضالت پیش روی بسیاری از دانشگاه های 

غیر دولتی، تبدیل شدن آنها به واحدهای زیان ده می 

باشد، یعنی مجموع درآمدشان از هزینه هایشان کمتر می 

باشد. این پژوهش سعی دارد با دیدی جامع، برای اولین 

بار، عوامل تاثیر گذار را در سه سطح فردی یعنی هوش 

هیجانی، سطح گروهی یعنی جو سازمانی و سطح سازمانی 

که شامل ارزشهای اخالقی سازمان و عدالت سازمانی به 

عنوان متغیر میانجی، می باشد را بر روی کارآفرینی 

 یبررسسازمانی بررسی کند. لذا هدف از پژوهش حاضر 

 فسا واحد یاسالم آزاد دانشگاه ینیکارآفر بر موثر عوامل

 .بود یسازمان عدالت یگر یجانیم نقش با

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد و از      

نظر روش انجام کار، جزء تحقیقات توصیفی، از نوع 

همبستگی می باشد که در آن رابطه بین متغیرها بر 

اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد و به طور مشخص 

 structuralری)مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختا

equation modeling)  است. جامعه آماری تمامی

کارکنان اداری، اعضای هیات علمی و استادان حق 

التدریس با سابقه کار بیش از سه سال در دانشگاه آزاد 

فسا بودند، که همه آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. که 

پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل  995تعداد 

ر گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پنج پرسشنامه می قرا

باشد که در ادامه به تفصیل شرح داده می شود. جهت 

رعایت اخالق پژوهشی، کد اخالق 

IR.USWR.REC.1392.185  در کمیته ی اخالق

دانشگاه ثبت شد. برای سنجش جو سازمانی از پرسشنامه 

Halpin و Croft  د بعد می باش 9گویه و  94که دارای

استفاده گردید. ابعاد جو سازمانی و ضریب کرونباخ آنها در 

؛  04/5روحیه گروهی این پژوهش  به شرح زیر است: 

؛ 24/5؛  عالقه مندی 05/5؛  صمیمیت 20/5مزاحمت 

؛ نفوذ و پویایی 05/5؛ فاصله گیری 94/5گری مالحظه

پرسشنامه دوم، ارزش های . 90/5و تاکید بر تولید  92/5

 وBhuian و  Amyxزمانی اخالقی سا
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Sharma،Loveland   خرده مقیاس  4سوال و  8با

رفتارهای اخالقی عمومی، اخالق و موفقیت، تحمل 

رفتارهای غیر اخالقی و تنبیه برای رفتارهای غیر اخالقی 

مرتبط با منافع شخصی، تشکیل شده است. ضریب 

برای این متغیر بدست آمد. مقیاس هوش   29/5کرونباخ 

ی سومین پرسشنامه استفاده شده در تحقیق می هیجان

 اخته شد.و همکاران س Schutteسط تو باشد. این مقیاس

خرده  9  جمله توصیفی می باشد، 99این مقیاس شامل 

تنظیم هیجانی  مقیاس آن با ضریب آلفا بدین شرح است:

؛ و نمره کل 09/5برداری ؛ بهره20/5؛ ارزیابی و بیان 20/5

و  Niehoffعدالت سازمانی . پرسشنامه 90/5

Moorman  گویه ساخته شده و شامل سه خرده  45در

مقیاس عدالت توزیعی,عدالت رویه ای و عدالت تعاملی می 

؛ عدالت 22/5باشد. پایایی آلفای کرونباخ: عدالت توزیعی 

. 90/5و نمره کل  84/5و عدالت تعاملی  99/5ای رویه

 Margaret Hillآخرین پرسشنامه، کارآفرینی سازمانی 

خرده مقیاسرا شامل می شود.که  0گویه و  49می باشد.

با ضریب کرونباخ به شرح زیر می باشد: افعال سازمانی: 

ها ، انعطاف پذیری با حذف گویه20/5، نگرش فردی 84/5

، رهبری 85/5، وضعیت پاداش 04/5:  44و  49، 44

و نمره کل  98/5، فرهنگ کار آفرین  98/5کارآفرین 

 SPSS.اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 94/5

و آزمونهای آماری، ضریب   AIMOS 24و   24

همبستگی پیرسون و مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل 

 گردید.

 یافته ها

در ابتدا اطالعات توصیفی متغیرهای ارائه می گردد. بر      

، 99/009اساس نتایج حاصله، میانگین هوش هیجانی 

، 09/00، عدالت سازمانی 54/90شهای اخالقی ارز

گانه جو سازمانی  9، و ابعاد 00/049کارآفرینی سازمانی

، 89/00، صمیمیت08/8، مزاحمت50/00روحیه گروهی

، نفوذ و 42/04، فاصله گیری90/04مالحظه گری

بوده است. همچنین  94/04و تاکید برتولید 90/04پویایی

ین متغیرها را نیز ضرایب همبستگی ب 0جدول شماره

 گزارش می دهد.

 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش .1جدول 

وجود همبستگی بین متغیرها را نشان می دهد  0جدول

که مجوز الزم را برای انجام تحلیل های آماری بعدی را 

می دهد. پیش از آزمون مدل معادالت ساختاری، به 

ها پرداخته شد. با استفاده از نرم افزار بررسی مفروضه

SPSS-24  و از طریق نمودار مستطیلی و آماره

های پرت بررسی و از مجموعه داده ها ماهاالنوبیس داده

کنار گذاشته شدند. همچنین، مقادیر کجی و چولگی 

ها با آماره باشد. استقالل دادهنمی ±0ها نیز بیشتر از داده

خطی دوربین واتسون بررسی و تائید شد. در بررسی هم

پیرسون بین زوج متغیرها استفاده چندگانه از همبستگی 

Fidell (4550 ) و  Tabakhnick شد. با توجه به نظر

خطی ایجاد و باالتر، هم 85/5که همبستگی دو متغیری 

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

            1 هوش هیجانی 1

           1 45/1** گروهیروحیه 2

          1 11/1 -17/1 مزاحمت 3

         1 -22/1** 51/1** 48/1** صمیمیت 4

        1 43/1** 11/1 51/1** 38/1** عالقمندی 5

       1 31/1** 34/1** -42/1** 32/1** 31/1** گریمالحظه 6

      1 18/1* 21/1** 15/1* 18/1 14/1* 11/1 گیریفاصله 7

     1 18/1** 78/1** 29/1** 33/1** -41/1** 31/1** 21/1** نفوذ و پویایی 8

    1 17/1** 21/1** 58/1** 19/1** 28/1** -35/1** 17/1* 17/1* تاکید بر تولید 9

   1 15/1* 17/1* 11/1 17/1* 16/1* 23/1** -11/1 27/1** 31/1** اخالقی ارزش 11

  1 23/1** 59/1** 58/1** 18/1** 55/1** 12/1 27/1** -45/1** 18/1 23/1** عدالت سازمان 11

 1 54/1** 15/1* 58/1** 48/1** 15/1 42/1** 18/1* 23/1** -19/1** 14/1 22/1** کارآفرینی 12
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های پژوهش حاضر این مقدار همبستگی در دادهکند؛ می

خطی تر هموجود نداشت. همچنین، برای بررسی دقیق

 (VIF)اریانس و تورم و های اغماضچندگانه از شاخص

محاسبه شد. مقادیر شاخص اغماض کوچکتر از حد مجاز 

 05بزرگتر از حد مجاز  VIFو مقادیر شاخص  0/5

ها و ( نبود. پس از بررسی مفروضه4554)استیونس، 

ها، به منظور ارزیابی مدل حصول اطمینان از برقراری آن

مورد بررسی از مدل معادالت ساختاری استفاده شد. 

های شاخص شود؛مالحظه می 0که در جدول  طورهمان

دهد که مدل در ابتدا از برازش میقبل از پیرایش نشان 

مطلوبی برخوردار نبود. پس از انجام اصالحات و حذف 

مسیرهای غیرمعنادار از جمله مسیر صمیمیت و 

های عالقمندی به عدالت سازمانی و کارآفرینی، ارزش

ری به عدالت سازمانی و گیاخالقی به کارآفرینی، فاصله

شد. در  برازش مدل مطلوبگری به کارآفرینی، مالحظه

با  توجه به مدل اصالح شده را مشاهده می کنید. 0شکل

بررسی اثرات مستقیم جو سازمانی بر ، با 9جدول شماره 

( با  =β-08/5کارآفرینی سازمانی، مزاحمت  با ضریب )

معنادار بود.  550/5، در سطح = t -94/4توجه به مقدار  

در سطح  = t 89/4( و  =45/5βتاکید بر تولید )

(، و مقدار  =β-00/5معنادار شد. فاصله گیری )  5550/5

28/4- t =  معنادار بود. همچنین عدالت  550/5در سطح

 t 80/9( با توجه به مقدار   =48/5βسازمانی با ضریب )

نی اثر مستقیم بر کارآفرینی سازما 5550/5، در سطح =

 داشت.

نشان می دهد که با بررسی   4در انتهای جدول شماره

متغیر جو سازمانی، جو مزاحمت عالوه بر اثر مستقیم ، با 

اثر غیر مستقیمی که با میانجی گری عدالت سازمانی بر 

(  افزایش یافته  =β-49/5کارآفرینی داشته ضریب اثر )

ید معنادار است. همچنین تاثیر جو تاک 59/5که در سطح 

بر تولید نیز با واسطه گری عدالت سازمانی افزایش یافته 

(00/5β=  که در سطح )معنادار بود. جو روحیه  550/5

و  54/5( و سطح معناداری  =β-50/5گروهی با  ضریب )

( و سطح  =05/5βمالحظه گری با ضریب )

به واسطه میانجی گری عدالت سازمانی بر  54/5معناداری

ثرگذار بودند. در نهایت ارزشهای کارآفرینی سازمانی ا

با  552/5( با سطح معناداری  =50/5βاخالقی نیز با ضریب)

بر کارآفرینی سازمانی  میانجی گری عدالت سازمانی اثر غیر مستقیم

 داشت.

 سازمان عدالت یگر یانجیم واسطهضرایب اثرات مستقیم  و غیر مستقیم موجود در مدل با . 2جدول 

 T P خطای استاندارد مقدار استاندارد مقدار برآورد مسیر

 42/1 81/1 13/1 15/1 13/1 هیجانی بر کارآفرینی هوش

 16/1 86/1 11/1 12/1 12/1 هوش هیجانی بر عدالت سازمانی

 99/1 -113/1 17/1 1111/1 1111/1 های اخالقی بر کارآفرینیارزش

 13/1 15/2 12/1 13/1 15/1 های اخالقی بر عدالت سازمانیارزش

 16/1 -87/1 12/1 -11/1 -22/1 ی گروهی بر کارآفرینیروحیه

 14/1 -19/2 14/1 -14/1 -19/1 روحیه گروهی بر عدالت سازمانی

 115/1 -84/2 11/1 -19/1 -31/1 مزاحمت بر  کارآفرینی

 116/1 -76/2 13/1 -19/1 11/1 مزاحمت بر عدالت سازمانی

 38/1 88/1 16/1 16/1 14/1 صمیمت بر کارآفرینی

 81/1 25/1 15/1 12/1 11/1 صمیمیت بر عدالت سازمانی

 33/1 98/1 14/1 17/1 13/1 عالقمندی بر  کارآفرینی

 71/1 -38/1 15/1 -13/1 -12/1 عالقمندی بر عدالت سازمانی

 72/1 35/1 15/1 13/1 15/1 گری بر کارآفرینیمالحظه

 12/1 26/2 15/1 21/1 11/1 گری بر عدالت سازمانیمالحظه

 115/1 -79/2 11/1 -16/1 -32/1 گیری بر  کارآفرینیفاصله
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 که معنادار شده اند را مشاهده می کنید. کلیه مسیرهایی  0در مدل نهایی پژوهش در تصویر

 

 

 

 

 

 

 
 مدل نهایی پژوهش .1نمودار

 بحث و نتيجه گيری
در این پژوهش هدف بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی      

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا با نقش میانجی گری 

عدالت سازمانی بوده است. که پس از تجزیه و تحلیل داده 

ها نتایج نشان داد که در مدل پیشنهادیژوهش، 

شده است. ضرایب  شاخصهای برازش نسبتا خوبی حاصل

بدست آمده برای مسیرهای بین متغیرها نتایج زیر نشان 

بعد فردی متغیر هوش هیجانی مورد داد. فرضیه اول 

بررسی قرار گرفت که اثر مستقیم و غیر مستقیم آن بر 

متغیر کارآفرینی در مدل معادالت ساختاری تایید نگردید، 

ودضریب توان بیان کرد که این متغیر علیرغم وجکه می

همبستگی مثبت و معنادار با متغیرهای مالک یعنی 

عدالت سازمانی و کارآفرینی، در حضور سایر متغیرها که 

ویژگیهای سازمانی را نشان می دادند، اثر معناداری 

نداشته است. می توان این موضوع را چنین تبیین کرد که 

متغیرهای سازمانی نقش قویتر و موثرتری داشته اند و 

یجانی  افراد سازمان توان تاثیر و  ابراز وجود در هوش ه

کنار آنها را نداشته است. بنابراین فرضیه اول پژوهش بر 

خالف انتظار محققین رد می شود. در حالی که بسیاری از 

پژوهشها رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی تایید شده 

؛دیویس و پئاکه 0980است)پورکیانی، امیری و آذرپور 

4504). 

این نتیجه ناهمسو در مطالعه کنونی  شاید ناشی از 

ابزارتحقیق، جامعه آماری، شرایط کاری متفاوت و یا 

 با حاضر عصر فرهنگ حاکم در محیط کاری باشد. در

 عاملی انسان نیروی هاسازمان تحوالت و تغییر به توجه

 حساب به کارایی و اثربخشی افزایش در راهبردی و مهم

 با رفتاری سازمانی اهداف به متعهد انسانی نیروی آید.می

 شمار به برتری سازمانها عامل تواندمی تنها نه کارآفرینانه

سایر  به نسبت رقابتی مزیت عنوان به بلکه آید

 در که مواردی از یکی شودمی گرفته نظر در هایسازمان

 و کارکنان هیجانی هوش شودمی مطرح سازمان هر

 13/1 51/1 14/1 19/1 16/1 گیری بر عدالت سازمانیفاصله

 38/1 87/1 16/1 18/1 14/1 نفوذ و پویایی بر کارآفرینی

 16/1 88/1 15/1 19/1 19/1 نفوذ و پویایی بر عدالت سازمانی

 1111/1 98/4 13/1 41/1 63/1 رینیتاکیدبرتولید بر  کارآف

 1111/1 49/3 15/1 32/1 16/1 تاکیدبرتولید بر عدالت سازمانی

 1111/1 95/3 39/1 49/1 54/1 عدالت سازمانی بر کارآفرینی
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 قبل از بیش هیجانی هوش اًاخیر است سازمان مدیران

 از حاصل نتایج و گرفته قرار دانشمندان توجه مورد

ها، سازمان  و افراد موفقیت در نشان می دهد که تحقیقات

 موثر افراد هوشی ضریب اندازه به کم دست هیجانی هوش

 است که  موضوع این دهنده نشان جدید شواهد و است

 والتتح موجب هیجانی هوش یکم و بیست قرن در

 (.0980خواهد شد)نقابی و بهادری 

نوع جو سازمانی،   9در فرضیه دوم به بررسی تاثیر 

که در آن  استوضعیتی  پرداخته شده است. جو مزاحمت،

کارکنان احساس می کنند که طرز اداره سازمان، 

نتایج نشان داد که مشکالتی برای آنها به وجود می آورد. 

هم بر عدالت سازمانی و هم  این متغیر اثر مستقیم و منفی

بر کارآفرینی دارد. همچنین با واسطه عدالت سازمانی 

مقدار این اثر بیشتر هم شده است. بدین معنا که هر جا 

کارکنان مزاحمت بیشتری از مدیر دیده اند عدالت 

سازمانی کمتری را گزارش نموده اندو تمایل کمتری برای 

زمانی است بر تولید،  تاکیدکارآفرینی سازمانی داشته اند. 

نظارت ه که مدیر دستورهای زیادی صادر می کند و ب

می پردازد. این متغیر اثر مستقیم  مستقیم کار زیردستان

و مثبت هم بر عدالت و هم بر کارآفرینی سازمان داشت. 

که با میانجی گری عدالت سازمانی اثر آن بر کارآفرینی 

وان اشاره کرد بیشتر هم شد. در تبیین این موضوع می ت

سطوح خاصی از فشار کاری تاثیر مثبت بر نوآور بودن که 

 (.0882دارد)آمابیل 

تحقیقات بر روی تاثیرات جو موجود در دانشگاه بر 

رفتارهای کارآفرینانه نشان داد نگرش مثبت به کارآفرینی 

های دانشگاه اثر مثبتی بر گرایش به آن در محیط

کارآفرینانه و در این دانشگاهی دارد نقش محیط و جو 

زمینه بسیار حیاتی دانسته است و جو دانشگاهی مناسب 

برای کارآفرینی را شامل حمایت مدیریت، صداقت ،ریسك 

پذیری و تحمل ریسك سیستم پاداش منابع و ساختار 

داند وی معتقد است اعضای هیئت سازمانی حامی می

 کنند وعلمی دانشگاه نقش مدیران میانی را بازی می

واسط مدیران ارشد و دانشجویان هستند و درک و 

برداشت آنها از جو کارآفرینانه تاثیر بسیار زیادی بر 

 (.4550فعالیت کارآفرینانه دانشکده خواهد داشت)لیانو 

جو نفوذ و پویایی، صمیمیت و عالقه مندی تاثیر مستقیم 

و یا غیر مستقیمی بر کارآفرینی سازمانی نداشتند. شاید 

فت که آزمودنی ها در پاسخگویی به بعضی از بتوان گ

قسمتهای پرسشنامه ها در مورد مدیر سازمان، مدیر 

)مدیران میانی( را مدنظر داشتند و بعضی  بالفصل خویش

قسمتها هیات رئیسه دانشگاه، که این موضوع می تواند در 

نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد.فرضیه سوم مربوط به بررسی 

اخالقی سازمان بر کارآفرینی می باشد. های  تاثیر ارزش

این متغیر دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار با 

کارآفرینی سازمانی می باشد اما با قرار گرفتن در مدل 

معادالت ساختاری اثر مستقیم بر آن نداشت ولی با 

میانجیگری عدالت سازمانی اثر غیر مستقیم بر کارآفرینی 

بین ارزشهای اخالقی سازمان  داشت. تحقیات زیادی رابطه

و کارآفرینی سازمان را تایید کردها اند)خانی فر و حسینی 

 (.0985؛ عرب شاهی و رمضانی 4509فرد 

 که کنندمی سازمانی اینگونه استدالل اخالق محققان

 گسترش و ترویج باعث سازمانی؛ اخالقی غیر روش

 سازمان در تقلب و دروغ مانند خطرناک و مضر رفتارهای

 تواندمی کارکنان میان در کاری اخالق وجود شود. می

 کار به عالقه و دلبستگی که آورد فراهم را ایزمینه

 و جمعی روح و انسانی روابط کار در جدیت و پشتکار

 شرایط این نتیجه در شود برقرار سازمان در انسانی

سازمان ها  در سازمانی کارآفرینی توسعه شاهد توانمی

 (.0980ه و فتاحی بود)محرمی زاد

متناسب با تالش، توانایی ها و  مایلندکارآفرینان سازمانی 

یك کار جدید به عهده می  بوجود آوردنمخاطراتی که در 

. این پاداش ها به آنها اعطا شودگیرند، پاداش مناسبی 

میزان دست یابی به اهداف پرداخت اساس  باید بر

 (.0998)هادی زاده مقدم گردد

ها وجود داشت که  محدودیت از برخی پژوهش این در

 مطالعه اینکه کند. اول می محدود را نتایج پذیری تعمیم

 استنتاج طرح های بنابراین دارد ماهیت مقطعی حاضر
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 ممکن برای آن های یافته اساس بر معلولی، و علی های

 شودتوصیه می مند عالقه محققان به اساس این نیست. بر

اندازه  آن در که نگر آینده تیتحقیقا طرح از استفاده با

شود،  می انجام متفاوت زمانی فواصل در گیری متغیرها

بیازمایند و از طرح تحقیق  متغیرها را بین علّی روابط

 از مانند بسیاری حاضر مطالعه نتایج طولی استفاده کنند.

 گزارشی خود ابزارهای از استفاده دلیل به دیگر مطالعات

 است، مشارکت ممکن قعیوا رفتار مطالعه جای به

به جای گزارش  واقعی به بیان ایده آلها پرداخته  کنندگان

باشند بنابراین پیشنهاد می شود که از سایر روشهای جمع 

 اینکه به توجه با آوری اطالعات نیز استفاده شود. سوم

آزاد  دانشگاه اساتید و کارکنان بین از  حاضر مطالعه نمونه

نتایج آن باید  دهی تعمیم ین دربنابرا شدند انتخاب فسا

احتیاط کرد و  این پژوهش بر روی سایر واحد ها نیز 

تاثیر فرهنگ هر جامعه در   به توجه با چهارم انجام شود.

متغیرهای پژوهش می توان به بافت فرهنگی هر  تفسیر

 منطقه به عنوان محدویت پژوهش توجه کرد. 

تاثیر عوامل به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که شدت 

گروهی و سازمانی بر کارآفرینی از عامل فردی هوش 

هیجانی بیشتر است. لذا برای داشتن سازمانی کارآفرین 

در دانشگاه ها نیاز به مدیرانی آگاه و متعهد به رعایت 

اخالق و ارزشهای انسانی هست که بتوانند با به وجود 

ار و آوردن جوی دوستانه و حمایتگر همراه با تاکید بر ک

تولید، کارکنان را به نشان دادن حداکثر توانایی خود 

ترغیب کنند. ادراک عدالت سازمانی از طرف کارکنان به 

عنوان یك متغیر میانجی می تواند به بهبود عملکرد 

از آنجایی که در این پژوهش عالوه بر کارکنان منجر شود. 

ش تاثیر مستقیم عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی، نق

میانجی گری آن بین ارزشهای اخالقی سازمان و جو 

 بهتر سازمانی با کارآفرینی سازمانی، نیز تایید شد، بنابراین

 از را کارکنان مشکالت و مسائل ممکن حد تا مدیران است

 جریان به صورت شفاف در  را آنان و کنند بررسی نزدیك

 دهند. قرار ها پاداش و دستمزد حقوق، با مرتبط مسائل

 با مدیر نقش ارتباط نزدیك مدیریتی های نظریه در

 در ویژه به و مختلف مطالعات در آن فوائد و کارکنانش

است . مدیران می  شده اشاره بسیار رهبری مطالعات

 های گیری تصمیم در دادن کارکنان مشارکت با توانند

 اعطای مستقیم، سرپرست انتخاب مانند سازمانی درون

 در نظرسنجی شده، تعریف های چارچوب در عمل آزادی

 شغلی، ارتقای مانند شغلی مختلف هایجنبه با رابطه

 های پست توزیع سازمانی، مشکالت حل پاداش، اعطای

دهند و جوی  احساس و ادراک عدالت را افزایش سازمانی

 که باشند باور این بر کارکنان مناسب ایجاد کنند. اگر

 تمایل باشدمی اریج سازمان در منصفانه و عادالنه روابط

 کنند. تحمل را بیشتری بارکاری که دارند بیشتری

کار  بازار نیازهای با آموختگان دانش های توانایی درنهایت،

در  هایی که کاربرد چندانی مهارت و شود داده انطباق

 سازمانها و بازار کار ندارند، حذف شوند و مهارتهای مرتبط

 آموزش کارگاهی صورت به کاربردی های دوره از طریق

 .شود داده
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Abstract: Entrepreneurship as a new phenomenon in the economy plays an 

important role in the economic development and development of countries. Hence, 

the purpose of the present study  was to investigate the factors affecting 

organizational entrepreneurship through mediating organizational justice. The 

research method was descriptive-correlational based on structural equation 

modeling. The statistical population included all administrative staff, faculty 

members and professors with more than three years of experience in Fasa Azad 

University, all of whom were selected as sample.  Hereupon, data collection tools 

were Halpin and Craft organizational climate questionnaires, Marguerite Hill 

organizational entrepreneurship questionnaire, Nihof & Mor man organizational 

justice questionnaire, Shout et al. Emotional intelligence scale, Amics et al. Then, 

the data were analyzed by SPSS24 software, correlation coefficient and Amos24 

software that it was at the significant level of 0.05. Emotional intelligence as an 

individual variable had no direct or indirect effect on organizational 

entrepreneurship. Organizational ethical values had no direct effect, although 

indirect effect was significant with mediator role of organizational justice (β = 

0.60). The ethical values and organizational climate with the mediating role of 

organizational justice were effective on organizational entrepreneurship, therefore, 

in  the way that by creating the right atmosphere and creating nice and friendly 

relationships and emphasizing on achieving the goals of the organization, the 

conditions of entrepreneurship will be created. 

 

Key words: Organizational Entrepreneurship, Organizational Justice, Emotional 

Intelligence, Ethical Values, Organizational Climate. 
 

 

 

 

 

 


