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 یاخالق تاکید بر پیامدهای مدل اشتیاق کارآفرینانه مدیران با 
 

 3رمضان دی، دکتر مج*2یخان ی موس ی، دکتر مرتض1یآباد نیحس  یمهناز قاسم

 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران و دانشجوی رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم  .1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران قیقاتتحو لوم ع واحد ، گروه مدیریت دولتی .2

 ، تهران، ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه منابع انسانی .3

 ( 15/12/1400، تاریخ پذیرش: 14/10/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

هایی کند، ارزشها صحبت میدانشی است که از اصول و ارزش  1اخالق
انسان و تماای  نن از یثاخ خاوبی و ت ارادی  ها و صفاتارکه ناظر بر رف

 2کاارنفرینی(. 1)بدی، شایستگی و ناشایستگی، نثکویی و زشتی هساتند
از بعاد فرهنگای و اخال ای   3اجتماایی  -همانند دیگر رفتارهای فاردی

ینوان نقطه شروع تغثثر  برخوردار است. توجه به فرهنگ و اخال ثات، به
یناوان  ر کارنفرینی باهوسعه مبتنی بتوار ساختن تدر جامعه به معنای اس

افا ا بار یکی از نشانگان فرنیند تغثثر و تحول و نونوری سودمند و ارزش
 ها و همسازی نن باا محاث و معنوی ملت  4های اخال یارزش  هویت و

امروزه، باا ذاریرش  .است  انسانی زیست طبثعی و انسانی یا بومشناسی
 ادی، اااابعاد مختلف ا تص)چگی راز جمله یکپاجدید توسعه،  انگاره های

 
 
 

 
هاای ذاریرش تناوع در انگااره)و درون ایی    (فرهنگی، اجتمایی، طبثعی

گرا از ، هر نوع تغثثر و تحول توسعه(انی و اجتمایی و غثرهفرهنگی، انس
بایست با لحاظ داشتن ابعاد اخال ی و معنوی سامان جمله کارنفرینی می

مبایاخ مارتب  باا اخاالق و ثادای  باودن ذجدیاد  یلثارغ  (. 2)یابد
های یلمی مها  و  ابات تاوجهی در ایان زمثناه کارنفرینی، اما ذژوه 
 .اندارتباط بثن اخالق و کارنفرینی را تبثثن کردهصورت گرفته است که 

شناخت کارهای تجربی و نظاری انجااش شاده در ایان یاوزه دورنماای 
-ینی فاراه  مایالق و کاارنفرمناسبی برای درك کن  متقابت بثن اخ

یاالوه هم ماان باا رشاد توجاه باه کاارنفرینی، اخال ثاات   به(.  3)کند
مختلفای ماورد بررسای  ارار  هاایوکار نث  به روش  کارنفرینی و کسب

 گرفته است. 
 
 

 چکیده

باا درك ایان مها  ذاژوه   سازمانی اثرگرار باشد اخالق کارنفرینی است.د به طور بالقوه بر کارنفرینی توانیکی از متغثرهایی که میزمینه:  
اساتان اصافهان( هاای دولتای سازمان: مورد مطالعه)ی اخال  تاکثد بر ذثامدهایارائه مدل اشتثاق کارنفرینانه مدیران با   یاضر با هدف بررسی

 انجاش شده است. 
تا  کاه باا روش تحلثات کثفایدر بخ . است استقرایی دارای منطق که  است  کمّی(  و  )کثفی  نوع ذژوه  ترکثبی  از  یاضر  ذژوه   روش:

های منااطق مختلاف اساتان فهان و شهرداریرمالثاتی استان اصهای دولتی مانند ادارات اموترکثبی از مدیران سازمان  جامعه شامتانجاش شد  
نفر به ینوان نمونه مورد مصایبه  20گثری هدفمند و تا رسثدن به اشباع بودند. با استفاده از نمونه  اصفهان و ایضای هثات یلمی دانشگاه نزاد

مادیران یاالی و مت جاش شد جامعه شاکه با روش همبستگی ان در بخ  کمی رار گرفتند و در نهایت داده ها با روش کد گراری تحلثت شد. 
نفر به شثوه در دساتر  باه  123بودند که  های مناطق مختلف استان اصفهانمالثاتی، شهرداریند ادارات امور  های دولتی ماناجرایی سازمان

 تحلثت شد. ها با روش معادالت ساختاری مه محقق ساخته بررسی شدند و دادهینوان نمونه انتخاب و با استفاده از ذرسشنا
و مدل تحقثاق ترساث  شاد و نتاای   مقوله ی اصلی شناسایی گردید 4ینصر در  الب  34انجاش مصایبه با خبرگان در بخ  کثفی   ها:یافته

 بخ  کمی نشان از برازش مدل تحقثق داشت. 
 یکشف فرصات هاا،نانهی صدکارنفردند از: یبارت بو مدیران یکارنفرینانه اخال ی اشتثاق ذثامدهایاین تحقثق نشان داد که   گیری :تیجهن

ی، خادمت رساان یاساتانداردها تیاریای، اخال اذندار، کارمندان  ینیکارنفر  اقثاشت،  صدا تی،   اخال  هایکن ی،  درون  یختگثبرانگ،  خال انه
 .مداوش یرثادگی یتالش برا

 
 یخال ا ذثامدهای، ، کارنفرینیاخالق کاری، اشتثاق : واژگانلیدک
 
 
 

 mousakhani@srbiau.ac.irمسئول: نشانی الکترونثکی:  نویسندۀ  

mailto:mousakhani@srbiau.ac.ir
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هاای مارتب  باا اخاالق کاارنفرینی، ، نظریه5محتوای اخالق کارنفرینی
، ن کارنفرینااناخال ای در باثهای اخال ی، یوامت مؤثر بر رفتاار  ارزش
الق کارنفریناناه و هاای اخاهای اخال ی کارنفرینی، ابعاد و مؤلفاهزمثنه

 به(. 4)اً مورد بررسی  رار گرفته استنظایر این موضویاتی است که اخثر
 ایاران 6دولتای هاایساازمان ناکارنمدی دالیت از یکی که رسد  می  نظر

ی اخت و چگاونگبناابراین شان. (5)باشاد می  کارنفرینانه  یرویثه  فقدان
 کارنفرینانه  هایفعالثت  اصلی  محرك  ینوان  به  کارنفرینانه  اشتثاق  ارتقاء
دولتای بساثار یاائ  اهمثات اسات. جهات   هایسازمان  مدیران  بثن  در

 از منااب  اشاتثاق  کاه  مختلفای  یوامات  بایاد  ذرداختن باه ایان مسا له
 را گاراری هاارثثتاا ذثاماد ایان و کارد  شناساایی  را  هساتند  کارنفرینانه
کارنفرینی از بستر فرهنگی و اجتمایی برخاسته و یبور   .ساخت  مشخص

-کارنفرینی یکای از جریاان(.  6)تابد  از سنت و گرار به نوسازی را برمی
-شمار مای  برنده توسعه و نوسازی و نمود بالندگی جامعه به  های ذث 

هاای رزشتوان موان  مارتب  باا فرهناگ و اخاالق و ارود. از اینرو می
روی توساعه کاه تااکنون ماورد کنکااش اندیشامندان   ذث   7اییاجتم

مختلف  رار گرفته را به کارنفرینی نث  تعماث  داد. بارای نموناه راجارز، 
نظثار یادش ایتمااد متقابات، فقادان ناونوری، )دهقاانی  خرده فرهنگ 

-جاای نتای  نگری بهتقدیرگرایی، ذایثن بودن سطح نمال و نرزوها، ننی
گرایای، وابساتگی باه  ادرت زماان، خاانواده یامتن به ها ندادنگری، ب
محدود باودن )و فاستر، خثر محدود (گرایی و فقدان همدلیمحلی  ،محلی

و خارج از کنترل بودن دسترسی بثشتر به چث های مطلاوب در زنادگی، 
مثاباه  را باه  (نظثر یشق، ثروت و دارایی، سالمت،  ادرت، امنثات و...

برخی (.  7)اندتوسعه مطرح نموده  8ماییانشناختی اجتموان  فرهنگی و رو
هاا و هنجارهاای ماان  یاا ناهمسااز باا دیگر از ذژوهندگان نث  از ارزش

گثرد، یاد توسعه و کارنفرینی که از مراهب و ادیان مختلف سرچشمه می
اند و در اثبات مدیای خوی  به واکاوی تطبثقی شاواهد نمایاانگر نموده

ادیان و مراهب مختلف بسان یکای بثن ارنفرینی در ظرفثت بالندگی و ک
هار (. 8)اناداز نهادهای اساسی نبشخور فرهنگ جوام  انساانی ذرداختاه

تواند از فرهنگ و اخال ثات رایا  در گونه کن  رفتاری کارنفرینانه نمی
 الق از موضاویات بحاخاخا .بو وع بپثونادد ءجامعه جدا باشد و در خال

است و به تشاخثص باثن رزشی  های انظاش  برانگث ی است که متکی بر
خوب )درست( و بد )نادرست( مربوط است. اخالق که در لغت به معنای 

-باشد، در اصطالح به این امار مایمی  "خوی"و    "خصلت"،  "یادت"
ذردازد که چگونه باید زندگی کرد، چه کاری درست و چاه کااری غلا  

های زیر نبرها (.10)دیبارت دیگر اخالق با یمت ارتباط دار  . به(9)است
هاای توان در تبثثن ذثوند ذدیاده کاارنفرینی و اخال ثاات و ارزشرا می

 : فرهنگی ارایه نمود

های ذثچثده فرهنگی و ارزش  مولفه هایرفتار افراد بازتاب دهنده   −
فضاهای فرهنگی  ( 11)رود؛  اخال ی رای  در جامعه ننها به شمار می

های نگرشای را باثن تواند تفاوتی  های اخال ی گوناگون م و ارزش
  ( 11)افراد سبب شود؛ 

گونی فضای فرهنگای و های نگرشی کارنفرینان که از گونهتفاوت −
شود، تنوع در گستره، های ننها در سطح کالن یا خرد ناشی میارزش

بعد اخال ای و فرهنگای باا و    .گونه و یوزه کارنفرینی را در ذی دارد
جتماایی، فاردی و ا تصاادی، ا اناه، ایا  ازسایر ابعاد رفتار کارنفرین

 (.12)شخصثتی و غثره در ارتباط است

در طی سالثان متمادی کارنفرینان بابات تا ثثر مهمای کاه بار زنادگی  
وکاار  گرفتند. مدیران کسبا تصادی مردش داشتند مورد تحسثن  رار می

-برای دستثابی به موفقثت از هر وسثله و راهکاری یتی مغایر باا ارزش
هاای یلات اینکاه تا ثثر کان   کردناد. باهاساتفاده مایهای اخال ی  

کارنفرینان بر خثت یظثمی از افراد جامعه  ابت مشاهده اسات، بناابراین 
بدون ریایت معثارهای اخال ای تا ثثر نهاایی یمات کارنفریناان طباق 

هاای سایات طاوالنی کاار در محاث (.  13)انتظارات جامعه نخواهد بود
خواهاد شاد.  9هاای اخال ایرچوبن چاگاشتدیده انبایخ نابسته اغلب  

و   11از  بثات ریایات انصااف، یادالت  10هاای اخال ایبنابراین چاال 
در رواب  کارکناان، مشاتریان و ساهامداران باا افاراد جامعاه   12صدا ت

ذژوه  یاضار باا هادف   (.  14)گثر کارنفرینان بوده است  همواره دامن
شکت  اخال ی  هایر ذثامدتاکثد ببا  مدیران  ارائه مدل اشتثاق کارنفرینانه  

هاا و تاوان محاركیو راهبردها م   یبا شناخت یوامت یلّگرفت چرا که  
 هب یدولت یهاسازمان رانیمد نثرا در ب  نانهیکارنفر  اخالق  یبازدارنده ها

-در سازمان ینیفرهنگ کارنفر  قییمت و رفتار، تشو  یهاینوان محرك
در جهت  یکاربرد یاها راهکارهکرد و بر اسا  نن  ییشناسا  یدولت  یها

 کارنفرینانه را به اخالق اقثنن اشت قیها را ارائه داد و از طرارتقاء محرك
یاصات از نن، چاه درساطح  یایاو به م ا دثارتقاء بخش رانیمد  انثدر م 
)کارکناان( و چاه در  ردساتانیو ز  ثچه در سطح ت  (،رانی)مددفر  تثتحل

 تیان و کساب رضابه شهرونداتر به  ییسطح سازمان در جهت ذاسخگو
 .افتیننها دست 

 

 روش 
دارای  کاه اسات کمّای( و )کثفی از نوع ذژوه  ترکثبی  یاضر  ذژوه 
 . است استقرایی منطق

 یجامعه شامت گروه خبرگاان .با روش تحلثت ت  انجاش شد  بخ  کثفی 
 ی یملثاتی الزش جهت اظهارنظر در زمثنه  ی  که دان  و یا تجربه  است
، ایان ندو نث  مدرك دانشاگاهی مارتب  داشات  شتهدا  نانهیرکارنف  اقثاشت

گروه خبرگاان ترکثبای از مادیران ساازمان هاای دولتای مانناد ادارات 
امورمالثاتی استان اصفهان و شاهرداری هاای منااطق مختلاف اساتان 

باا اساتفاده از نموناه بودند. اصفهان و ایضای هثات یلمی دانشگاه نزاد 
انتخااب یناوان نموناه نفار باه  20ه اشباع گثری هدفمند و تا رسثدن ب

 ی در نموناهرسی ویژگی های جمعثتای نموناه نشاان داد کاه بر  .شدند
درصااد  70،  بودنااد زندرصااد  20و  ماارددرصااد   80تحاات بررساای 
 40تاا    30درصاد باثن    15،  بودناد  درصد دکتری  30  کارشناسی ارشد و

 سان لساا 50درصاد بااالی  20و سال  50تا   40درصد بثن    65سال،  
 70و سال  15تا  11درصد بثن  20 سال، 10تا  6درصد بثن   10ند،  داشت
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اب ار مصایبه نثمه ساختار یافته   .داشتند  سابقۀ کار  سال  15درصد باالی  
 داده هاای ایتباار بررسی برای درونی ایتبار روش از تحقثق  این  دربود.  

داده  نایدرو ایتباار بررسی راستا این در. است شده  بخ  کثفی استفاده
 مادل یادش ذثشارفت و نظری اشباع به رسثدن از  اطمثنان  یصول  تا  ها

همچنثن ذس از استخراج یوامات، باا نزماون مثاانگثن و   .می یابد  ادامه
بار .  به بررسی روایی یوامت استخراج شده ذرداخته شاد  CVRشاخص  

اسا  تعداد متخصصثنی که ساؤاالت را ماورد ارزیاابی  ارار داده اناد، 
نفار،   20بارای تعاداد خبرگاان  بول بایستی  ت   اب  CVRار  یدا ت مقد

در نهایت داده ها  . بودکه برای تمامی شاخص ها مورد تایثد  باشد  42/0
 با روش کد گراری تحلثت شد. 

ر بخ  کمی که با روش همبستگی انجاش شد جامعاه شاامت مادیران د
ری شاهردا یالی و اجرایی سازمان های دولتی مانند ادارات امور مالثاتی،

نماار د ثاق تعاداد ننهاا نثا  ناطق مختلف استان اصفهان بودناد  ای م ه
مشخص نبوده و دسترسی و کسب رضایت و موافقت ننها برای شارکت 
در تحقثق بسثار دشوار بوده، لارا باا اساتفاده از روش نموناه گثاری در 

مدیر توزی  شد که ذس از خارج نمودن   170دستر ، ذرسشنامه ها بثن  
ذرسشنامه، مبنای تج یه  123ده و نا ص تنها ت نشتکمثه های  ذرسشنام 

بررسی ویژگی های جمعثتی گروه نمونه نشان داد و تحلثت  رار گرفت.   
 بودند،  زندرصد  8/48و  مرددرصد      2/51که در نمونه ی تحت بررسی  

 درصد دکتری  3/3  درصد کارشناسی ارشد و  13کارشناسی،    درصد  7/83
ساال،  40تاا  30درصاد باثن  9/30سال،  30تا  20 بثن درصد 4بودند،  

سان  ساال 50درصاد بااالی  4/11و ساال   50تا    40درصد بثن    7/53
ساال،  10تاا  6درصاد باثن  5/6ساال،    5کمتر از    درصد  4/11داشتند،  

ساابقه  ساال 15درصد بااالی    9/34و  سال    15تا    11درصد بثن    2/47
مریلاه خته  حقاق ساامه م سشانابا استفاده از ذرداده ها    خدمت داشتند.

سوالی طرایی  34ای در این ذژوه ، ذرسشنامه. شدند کثفی جم  نوری
بخا  )مقدماه، ساواالت جمعثات شاناختی، ساواالت  3شد که شامت 

در  الب یک مقدماه باه   در ابتدای ذرسشنامه  بود.مرتب  با شاخص ها(  
 تشریح مختصر موضوع ذرداخته شد و سعی شاد ساواالت  ابات فها  و

شوند تا ذاسخ دهندگان با ساطح تحصاثالتی کاه   طرایی  ابهاش  ی ازخال
 ابا ار صاوری روایایدارند  ادر به درك و ذاسخگویی به سواالت باشند. 

 یاوزه باه نگااه اسااتثد از نفار 3 نظارات از با بهره گثری  استفاده،  مورد
  ارار ماورد تایثاد خاارجی( اساتاد یک و  مشاور  و  راهنما  محترش  )اساتثد
ستفاده از شااخص نلفاای کرونبااپ، ذایاایی امه با ایی ذرسشنیاذا.  گرفت

داده هاا باا روش در نهایت   ترکثبی و بارهای یاملی بررسی و تایثد شد.
 .معادالت ساختاری تحلثت شد

 

 هایافته
 بخش کیفی: ترسیم مدل 

از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در ارتباط با اینکه یوامت ذکر شاده 
ان نمایند.برای این منظور از خبرگاان خواساته هستند، بث  چه ید موثرتا  
گویاه  ی وساثلهه لثکرت ب ی  گانه  5بر اسا  طثف    نظرات خود را  شد

 بثان نمایند.  "و خثلی زیاد "زیاد"، "متوس "،  "ک "،  "خثلی ک "های  
 .ارایه شده است 1نتای  نظرات خبرگان در جدول 

 آمده  وضعیت رد یا تائید کدهای بدست  :1جدول 
انحراف   میانگین  کدباز  شناسه ه ها مولف

 معیار

سطح   tآماره 

 داری معنی

 نتیجه

مناب  
اشتثاق کارنفرینانه مدیران 

 

X1 تائثد  0001/0 78/5 97/0 25/4 الت ثسطح تحص 

X2 تائثد  0001/0 72/8 82/0 6/4 در گرشته  ی نی کارنفر ی  تجربه 

X3 تائثد  0001/0 31/7 89/0 45/4 ت ی هو تی محور 

X4  تائثد  0001/0 55/7 89/0 5/4 ی فرد  ی ها  تث خال 

X5  تائثد  0001/0 55/7 89/0 5/4 ی خودکارنمد 

X6 تائثد  0001/0 55/7 89/0 5/4 در سازمان  شرفت ث ذ ی   هثانگ 

ت  
یوام

اشتثاق کارنفرینانه مدیران 
 

X7 تائثد  0001/0 94/5 98/0 3/4 سازمان  جو 

X8   تائثد  0001/0 31/7 89/0 45/4 ی انداز و اسناد باالدست چش 

X9  تائثد  0001/0 9/9 75/0 65/4 شغت -فرد  تناسب 

X10  تائثد  0001/0 72/8 82/0 6/4 کارنمد  ی انسان مناب 

X11 تائثد  0001/0 34/5 01/1 2/4 در سازمان  ین یکارنفر فرهنگ 

X12 تائثد  0001/0 66/6 94/0 4/4 13یسازمان ی رثادگی 

X13 تائثد  0001/0 13/9 76/0 55/4 ه نانیکارنفر  نموزش 

ی 
راهبردها

اشتثاق کارنفرینانه  

مدیران 
 

Z1 تائثد  0001/0 34/5 01/1 2/4  نانه ی کارنفر ت ی هو جادیا 

Z2 تائثد  0001/0 82/4 02/1 1/4 روز جامعه  ی ازهاثبردن شناخت از ن   باال 

Z3  تائثد  0001/0 38/10 73/0 7/4 14نانهی کارنفر ی خودکارنمد 

Z4 تائثد  0001/0 08/13 62/0 8/4 ی راستا ت و به صد ی نه ارج 

Z5 تائثد  0001/0 94/5 98/0 3/4 ر ثو ذاگ دست  یو مقررات دولت ن ث  وان  یرف 

Z6 تائثد  0001/0 36/4 03/1 4 15ینی فرهنگ کارنفر  جادیا 
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Z7 تائثد  0001/0 11/8 83/0 5/4 دان  در سازمان  ت یر یمناسب مد ست  ثس  جادیا 

Z8 تائثد  0001/0 3/6 92/0 3/4 رواب   ی دار به وفا ی نه ارج 

Z9 تائثد  0001/0 63/7 82/0 4/4 مستعد   یرو ثو استخداش ن جرب 

Z10 تائثد  0001/0 3/6 92/0 3/4 نموزش و مهارت  ست  ثس  جادیا 

Z11 تائثد  0001/0 21/5 99/0 15/4 د یخدمات جد  یابیواید بازار ی  نهیه  یمال   نث تام 

Z12 تائثد  0001/0 72/8 82/0 6/4 نانه ی کارنفر ی هات ثعال از ف  ی نزماسا ت ییما 

ی 
ذثامدها

 
ال ی اشتثاق کارنفرینانه مدیران 

اخ
 

Y1 تائثد  0001/0 94/5 98/0 3/4 نانه ی  صدکارنفر 

Y2  تائثد  0001/0 94/3 02/1 9/3 خال انه  ی فرصت ها کشف 

Y3 تائثد  0001/0 34/5 01/1 2/4 ی درون ی ختگثبرانگ 

Y4 تائثد  0001/0 55/7 89/0 5/4 ی   اخال  های نک 

Y5  تائثد  0001/0 72/8 82/0 6/4 صدا ت 

Y6 تائثد  0001/0 82/4 02/1 1/4 کارمندان  ین یکارنفر  اقث اشت 

Y7  تائثد  0001/0 7/4 1 05/4 ی اخال   ذندار 

Y8 تائثد  0001/0 82/8 76/0 5/4 ی خدمت رسان  یاستانداردها  ت یریا 

Y9 تائثد  0001/0 6/4 97/0 4 اوش مد ی رثادگی  ی برا تالش 

 
 34از باثن  ،، از نظار خبرگاانمشخص استطور که از جدول باال همان

 شاخصه ها  ابت  بول شدند. ی    بت مشخص شده، همه کد باز از
بار اساا    کارنفرینانه مدیران سازمان های دولتایمدل اشتثاق  الگوی  

-اسا  مینن است که بر تحلثت محتوا    ی  یافته های یاصت از مریله
توان هر یک از متغثرهای مکنون)ابعاد( را به همراه متغثرهای مشااهده 

ذس از تعثاثن روابا  و ساطح  ذریر)کدها( در  الب یک مدل ارائه نمود.
د. باه هماثن منظاور نموشکت مدلی ترسث     ها را بهتوان ننمتغثرها می

و باا  شاوندتنظث  مای  ها از باال به ذائثنابتدا متغثرها بریسب سطح نن
 .دنشواستفاده از سطح بندی انجاش شده دیاگرامی ترسث  می

مقولاه ی  4ینصار در  الاب  34ر ادبثات و انجاش مصایبه با خبرگاان د
لی سااختاری تشاکثت اصلی شناسایی گردید، سپس ماتریس خاود تعاام 

شد و با مشخص شدن روابا  خبره تکمثت    20این ماتریس توس     شد،
 .دترسث  ش 1ت نطبق با شکمی تحقثق م مدل مفهو

 

 
 

 : مدل مفهومی تحقیق 1 نگاره
 

 آزمون مدلنتایج بخش کمی: 
اسامثرنوف هماه ی  –کولماوگروف  ی نزموندارسطح معنیا توجه به  ب

. می باشاد  05/0سواالت تحقثق و همچنثن متغثرهای اصلی، ب رگتر از  
زی  داده هاا در ایان نموناه ی ود یعنی توشتایثد می 0Hبنابراین فرضثه  

در ذژوه   الزش به ذکر است که. همچنثن  (2)جدول  نماری نرمال است
درصد در نظر گرفته شده اسات. باه یباارت   95ضریب اطمثنان  یاضر،  

ذاث  بثنای شاده    نتاای  ی  دیگر ضریب خطای ذن  درصد در محاسبه
 .است
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 اشتیاق کارآفرینانه مدیران سازمان های دولتی  قیالاخ مدل   نوفاسمیر   کولموگروف آزمون :2 جدول
  -کولموگروف   z آماره  متغیرها  ردیف

 اسمیرنوف

سطح معناداری  

 آزمون

نرمال/غیر  

 نرمال 
 نرمال  0/ 239 03/1 سطح تحصثالت  1

 نرمال  0/ 053 1/ 337 ی کارنفرینی در گرشته تجربه 2

 ل ما نر 0/ 329 0/ 948 دلبستگی و یال ه به کار  3

 نرمال  0/ 051 1/ 354 های فردی   ثتخال 4

 نرمال  16/0 1/ 124 خودکارنمدی  5

 نرمال  0/ 275 0/ 995 ارج نهی به صدا ت و راستی  6

 نرمال  0/ 252 1/ 018 ذشتکار و جدیت در کار  7

 نرمال  0/ 053 1/ 337 چش  انداز و اسناد باالدستی  8

 ل ما نر 0/ 408 0/ 889 رواب  سال  و انسانی در محت کار  9

 نرمال  0/ 058 1/ 329   انسانی کارنمد اب من 10

 نرمال  0/ 754 0/ 514 سازمان فرهنگ کارنفرینی در  11

 نرمال  0/ 242 1/ 028 یادگثری سازمانی  12

 نرمال  0/ 125 1/ 177 نموزش کارنفرینانه  13

 نرمال  0/ 895 0/ 486   روح جمعی و مشارکت در کار 14

 نرمال  0/ 754 0/ 514 امعه باال بردن شناخت از نثازهای روز ج  15

 نرمال  0/ 053 1/ 335 خودکارنمدی کارنفرینانه  16

 نرمال  0/ 054 1/ 337 به کارگثری صحثح فناوری اطالیات و ارتباطات  17

 نرمال  0/ 131 1/ 167 و ذاگثر  یرف  وانثن و مقررات دولتی دست  18

 نرمال  0/ 052 1/ 352 ایجاد فرهنگ کارنفرینی  19

 نرمال  0/ 211 1/ 037 در سازمان دان  سب مدیریت ایجاد سثست  منا 20

 نرمال  0/ 101 1/ 222 وفاداری رواب  ارج نهی به  21

 نرمال  0/ 123 18/1 جرب و استخداش نثروی مستعد  22

 نرمال  0/ 363 0/ 922 ایجاد سثست  نموزش و مهارت  23

 نرمال  0/ 258 1/ 012 تامثن مالی ه ینه ی واید بازاریابی خدمات جدید  24

 نرمال  0/ 241 1/ 068 های کارنفرینانه لثت انی از فعایمایت سازم  25

 نرمال  0/ 053 1/ 336  صدکارنفرینانه  26

 نرمال  0/ 754 0/ 514 کشف فرصت های خال انه  27

 نرمال  0/ 373 0/ 914 برانگثختگی درونی  28

 نرمال  0/ 057 1/ 333 های اخال ی کن  29

 نرمال  0/ 896 42/0 صدا ت  30

 نرمال  0/ 055 33/1 ندان کارم ین یفرکارن   اقث اشت 31

 نرمال  0/ 294 0/ 978 اخال ی ذندار  32

 نرمال  0/ 086 1/ 254 ریایت استانداردهای خدمت رسانی  33

 نرمال  45/0 86/0 تالش برای یادگثری مداوش  34

 

 Structure Model Goodness) سداختاری برازش مددل

Fit:) 
ثااری، بااه های اناادازه گخاا  ماادل ساااختاری باار خااالف ماادلب

ندارد و تنها متغثرهای ذنهان همراه باا های نشکار( کاری  االت)متغثرسو
برای بررسی بارازش مادل سااختاری . رواب  مثان ننها بررسی می گردد

 شود که اولثن و اساسی ترین معثاار،ذژوه  از چندین معثار استفاده می

  می باشد. t-valuesیا همان مقادیر  tضرایب معنی داری 
 

 
غثار در مادل)بخ  رای سنج  رابطاه ی باثن متمعثار بی ترین  دایابت

است. در صورتی که مقدار ایان ایاداد از   tساختاری(، ایداد معنی داری  
بثشتر شود، نشان از صحت رابطه ی بثن متغثرها و در نتثجه تایثد   1.96

اسات. البتاه بایاد توجاه   0.95فرضثه های ذژوه  در سطح اطمثناان  
بثن  می دهند و شدت رابطه  طه را نشانق  صحت رابداشت که ایداد ف

 .متغثرها را نمی توان با نن سنجثد
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 مدل ساختاری به همراه برآورد ضرایب استاندارد  :2 نگاره

 
   (t-valuesمقادیر )  tضرایب معنی داری مدل ساختاری به همراه برآورد  :3 نگاره

 
مااری تحلثات نو    در این  سامت باه بررسای نتاای  یاصات از تج یاه

ذردازی . همانطور که ذثشتر بثان شد بارای الیات جم  نوری شده میاط
ازی معادالت ساختاری واریاانس محاور یاا هماان سمدل  ،برازش نزمون

اساتفاده شاد. نماودار ضارایب مادل باه صاورت روش یدا ت مربعات  
استاندارد و مقادیر تی استثودنت در ادامه نمده است. بر اسا  جدول زیر 

توان گفت که مدل فوق از برازش ی ارائه شده میبا توجه به شاخص ها
 گردد. خوبی برخوردار است که نتای  نن ذکر می

 

 



 ی اخالق  تاکید بر پیامدهایمدل اشتیاق کارآفرینانه مدیران با  : و همکاران مرتضی موسی خانی دکتر 
 

 163 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
4 ،

14
01

 
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  

 

اشتیاق  مدل مفهومی شاخص های برازش   :3جدول 

 آفرینانه مدیران سازمان های دولتی کار

dfχ2
 

P RMSEA GFI AGFI 

57/2 0001/0 055/0 91/0 92/0 

 

dfχ2شاخص برازش
 3ر باشد بهتر است و نباید بثشتر از هر چه کمت  

کمتر است و  3شده است که از  57/2باشد. با توجه به جدول، این مقدار 
هاا ت یثاد داده ها برازش دارند و با ایاندهد مدل نظری با دادهنشان می

شوند و ذایایی الزش را داشته اسات. همچناثن مقادار ضاریب مساثر می

 9/0زش تعدیت شده( بااالتر از نثکویی برا)شاخص    AGFIمثبت است  
)شااخص بارازش   GFIشاود.  به ینوان مدل برازش یافته گ ارش مای

  نشااانه ی باارازش مناسااب ماادل اساات. 9/0هنجارشااده( باااالتر از 

RMSEA    جرر برنورد واریانس خطای تقریب یاا هماان 055/0معادل(
برازنادگی   08/0نزمون انحراف هر درجه نزادی است( که مقدار کمتر از  

)ساطح معنای داری(  P-valueدهد. از طرفای خوب مدل را نشان می
درصاد  95است بنابراین با اطمثناان  05/0باشد که کمتر از می  0001/0

 ینانه مدیران سازمان هاای دولتایاشتثاق کارنفرمدل مفهومی  برازندگی  
 شود.  ذریرفته می

 
 

 )یافته های پژوهش( ن سازمان های دولتیکارآفرینانه مدیرااشتیاق مدل مفهومی تحلیل مسیر  :4جدول 
 T-Value خطای استاندارد رابطه های مستقیم درون مدل

 1/2 32/0 اشتثاق کارنفرینانه مناب          راهبردها در سازمان های دولتی

 6/4 51/0 اشتثاق کارنفرینانه یوامت         هبردها در سازمان های دولتیرا

 33/13 63/0 راهبردها اشتثاق کارنفرینانه          دولتیسازمان های ذثامدها در 

 
بثن متغثرهای مدل، رابطه ی معنای دار وجاود دارد، 4ا توجه به جدول  ب

 می باشاد. 96/1زیرا مقدار تی ولثو  برای همه ی این رابطه ها بثشتر از 
 .شوددر نتثجه برازش مدل ساختاری تایثد می

 

   بحث

ریاا ی باارای توسااعه و فرهنااگ در برنامااه بهااادادن بااه مقولااه اخااالق
توجاه باه مقتضاثات ماو عثتی در  مساتل شکارنفرینی در ساطح جامعاه 

. ایان امار از طریاق ذارداختن باه اساتالگوسازی و تروی  کاارنفرینی  
شود. الگوهاای کاارنفرینی وطنی محقق میبومی و    الگوهای کارنفرینی
هااای عالثااتدهاای، ساااماندهی و اداره، و گسااترش فبااومی باار شااکت

 نمث  با توجه به مقتضاثات ماو عثتی در ابعااد بها کارنفرینانه و مخاطره
ذثوسته و ذویای زیرساختی، ا تصاادی، اجتماایی، تااریخی، فرهنگای و 

تاوان لمرو استوارند. بر این ذایه می غثره از سوی کنشگران فعال در نن 
ای ت ثثرگارار و هبا توجه به مقتضثات مو عثتی مرتب  با کارنفرینی، سازه

مباادرت  هاای کاارنفرینی بوشبندی و ترسث  زیستچثدمان ننها به ذهنه
 .ورزید

 سدازمان  مددیران  کارآفرینانده ی  اشتیاق  منابعسوال اول:  

 کدامند؟ اصفهان استان دولتی های
اصافهان   استان  دولتی  های  سازمان  مدیران  کارنفرینانه ی  اشتثاق  مناب 

، التثساطح تحصا شدند یبارت بودناد از:که در این ذژوه  شناسایی  
، یفارد  یهاا  تثخال ،  تیهو  تیمحور،  در گرشته  ینیکارنفر  یتجربه  

. این نتثجه با نتای  برخای در سازمان  شرفتثذ  ی   هثانگو    یخودکارنمد
 (. 19-15و 7این زمثنه همسو است )ذژوه  ها در 

 سدازمان  مددیران  کارآفرینانه ی  عوامل اشتیاقسوال دوم:  

 کدامند؟ اصفهان استان ولتید های
 (.20و  19ذژوه  ها در این زمثنه همراستاست )است. این نتای  با نتای  برخی  نانهینموزش کارنفرو  یسازمان یرثادگی، در سازمان ینیگ کارنفرفرهن، کارنمد یانسانمناب  ، شغت-تناسب فرد، یچش  انداز و اسناد باالدست، جو سازماندر مدل تحقثق یاضر یبارتند از:   رانیمد نانهیکارنفر اقثاشت یوامت

 مددیران  کارآفرینانده ی  راهبردهدای اشدتیاق  سوال سوم:

 کدامند؟  اصفهان استان دولتی های سازمان
در ایان ذاژوه  شناساایی کاه   رانیماد  نانهیکارنفر  اقثاشت  یراهبردها

، دیاخدمات جد یابیواید بازار ی نهیه  یمال نثتام ، نموزش و مهارت ست ثس جادیا، مستعد یروثجرب و استخداش ن، رواب  یبه وفادار یارج نه ، ندان  در سازما تیریمناسب مد ست ثس جادیا، ینیفرهنگ کارنفر جادیا، رثو ذاگ دست یو مقررات دولت  نثیرف  وان،  یبه صدا ت و راست  یارج نه ،  نانهیکارنفر  یخودکارنمد ،روز جامعه یازهاثباال بردن شناخت از ن،  نانهیکارنفر تیهو جادیا شدند یبارت بودند از:
-ذژوه . این نتای  با برخی  نانهیکارنفر  یهاتثاز فعال  یسازمان  تییما
 (23-21است. )صورت گرفته در این یثطه همسو های 

 کارآفرینانده ی  اشدتیاق  اخالقدی  دهایپیامد  سوال چهارم :

 کدامند؟ اصفهان استان دولتی های سازمان مدیران
کاه در ایان ذاژوه   رانیماد ناناهیکارنفر اقثاشات یاخال ا  یامدهاثذ

 یکشاف فرصات هاا،نانهی صدکارنفرشناسایی شادند یباارت بودناد از:
 اقثاشات،  صادا ت،  یاخال ا  هاای  کان ،  یدرون  یختگثبرانگ،  خال انه
، یخدمت رساان یاستانداردها تیریا، یذندار اخال ،  کارمندان  ینیکارنفر

نتثجه توس  برخی ذژوه  ها یمایت . این  مداوش  یرثادگی  یتالش برا
 (26-24و 15می شود )

 ارائه شده است: ی یافته های ذژوه مبنابر ذثشنهادات زیر 

ذثشنهاد می شاود کاه ایان دساته از ویژگای هاا جهات تادوین  −
 وری و استخداش مدیران بکار گرفته شود. معثارهای جانشثن ذر

هاای  و بهباود ویژگای همچنثن دوره های نموزشی برای تقویات −
 فردی و خودکارنمدی مدیران در سازمان ها برگ ار شود.  اخال ی

ان نن ها، باا ایجااد در ارزیابی یملکرد سازمان های دولتی و مدیر −
ی کناد، معثارهایی که مث ان کاارنفرینی در ساازمان را مشاخص ما
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مث ان ذثشرفت شغلی و یتی تاداوش منصاب مادیریتی را مناوط باه 
 ازمان نمایند.  ا دامات کارنفرینانه در س

بهبود رواب  بثن مدیران و کارکنان از طریق تعثثن تای  نزاد بارای  −
ران، تشکثت تث  های کااری بارای مال ات یضوری کارکنان با مدی

 رای تث  های برتر. یت مشکالت در سازمان ها و تعثثن جوای  ب

برگ اری همای  ها، کنفرانس ها در جهت نگاهی بخشی مادیران  −
 ضرورت ها و ال امات کارنفرینی در سازمان های دولتی. و کارکنان از

تدوین و اصالح چش  اناداز و اهاداف ساازمان هاای دولتای، باا  −
گنجاندن موضوع کارنفرینی و اصالح  معثارهای ارزیابی یملکارد باا 

  اخال یی شاخص ها

انتخاب مدیران بر اسا  معثارهای شایسته ساالری و مهارت ها و  −
 ا، که شغت مدیریتی به نن ها نثاز دارد.توانمندی های نن ه

شاخص، باه یناوان   اخال یدر نظر گرفتن معثارها و خصوصثات   −
تی و تناسب این معثارها با نثازمنادی هاای منصاب کاندیدای مدیری

 .مدیریتی در سازمان دولتی

گ ین  و استخداش نثروی انسانی کارن و نخبه و جوان از بثن فارغ  −
 التحصثالن دانشگاهی. 

گ اری دوره های نموزش ضمن خدمت برای کارکنان در جهات بر −
 و اخالق مداریارتقاء توانمندی و کارایی 

مشخص کردن یوامت موثر و موان  ایجاد اشاتثاق کارنفریناناه در  −
 در سایر کشورها.  مدیران و رهبران سازمان ها

تخصثص منااب  ماالی کاافی و نظاارت بار صارف نن در جهات  −
 فرینانه.نکارهای کار

 

 نتیجه گیری
یجاد فرهنگ کارنفرینی یکی از یوامت موثر بار بهباود جاو ساازمان در ا

ارتقاء  اخال ی اشتثاق کارنفریناناه در باثن مادیران مای باشاد. راستای  
امات مادیران و کارکناان نن فرهنگ یک سازمان یمایت کننده ی ا اد

 است، با وجود این، در سازمان های دولتی فرهنگ ساازمانی موافاق باا
تغثثرات و نونوری و بهبود، نهادینه نشده است. اما در ساال هاای اخثار 

در مورد سازمان های دولتی در راستای کاارنفرینی   نگرش های متفاوتی
در سازمان ها نهادینه   ایجاد شده که باید این فرهنگ با ا دامات مناسب

ا بایناوان شاد،  یشود. همان طور که در ابعاد و یوامت موثر بر کارنفرین
توجه به اهمثت اخالق و وجدان کار در کارنفرینی، اخاالق کاارنفرینی و 

-شامار مای محورهای تروی  و نموزش کارنفرینی به  وکار یکی ازکسب
اخال ای در یاوزه های  رود. این مه  از طریق شناسایی و معرفی ارزش

هاای نماوزش و تاروی  وکار، گنجاندن نن در برناماهکارنفرینی و کسب
های ترویجای و نموزشای مناساب، گثری از روشتواش با بهره  کارنفرینی

های اخال ی در یوزه کارنفرینی و هشناسی مستمر شاخص ذای  و نسثب
 کسبوکار، معرفی الگوهای اخال ی مناسب در یوزه کارنفرینی و  کسب

وکارهاای  هاای کارنفریناناه و کسابوکار از یکساو و معرفای فعالثات

هاای های جمعای، تشاکت ی با کمک رسانههای اخالناهمساز با ارزش
ساازی ناگای باه یناوان بخا  مهمای از جریاان فرهصنفی و یرفه

گاراری نارش اجتماایی و تادوین و معرفای کارنفرینی بسان یک سرمایه
 .شودرنفرینی یملی میمنشور اخال ی ملی برای کا

 

 مالحظه های اخالقی
ناه؛ انتشاار ت ادبای، رضاایت نگاهااخال ای همچاون؛ سار وضویات  م 

 .اندچندگانه و ... در ذژوه  یاضر مورد توجه  رار گرفته
 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخالق

 Entrepreneurship .2 کارنفرینی 

 Social-individual behavior .3 اجتمایی   -رفتار فردی

 Ethical values .4 خال ی ارزش های ا

 Entrepreneurial ethics .5 اخالق کارنفرینی 

 Public organizations .6 سازمان های دولتی 

 Social values .7 ش های اجتمایی زار

 Social psychology .8 روانشناسی اجتمایی 

 Ethical frameworks .9 اخال ی های چارچوب 

 Ethical challenges .10 چال  های اخال ی 

 Justice .11 یدالت 

 Honesty .12 ا ت صد

 Organizational learning .13 یادگثری سازمانی 

 Entrepreneurial self-efficacy .14 ه خودکارنمدی کارنفرینان 

 Entrepreneurial culture .15 فرهنگ کارنفرینی 
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