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 چکیده
ها برای تداوم حیات در عصر حاضر که عصر نوآوری است  سازمان

کارآفرینی در ارائه خدمات و تولید محصوالت خود می -ناچار به 
مراقبانه و خودکارآمدی بر  بررسی جوّ باشند. هدف پژوهش حاضر

کارکنان بیمارستان می بین  کارآفرینی در  به  این .  باشدنگرش 

همبستگ  یفیتوص  پژوهش نوع  گردآور  و  یاز  ها،  داده  یابزار 

روا  ییایاستاندارد که پاهای  نامهپرسش ابزار . شد دییتأ  ها آن ییو 
داده  مورداستفاده  تحلیل    25نسخه    SPSSافزار  نرمها  برای 

مراقبانه و  که بین جوّ نشان داد یآزمون همبستگ  جینتا  .باشدیم

  (P<0.001)خودکارآمدی با نگرش به کارآفرینی رابطه وجود دارد  
ی نگرش به کارآفرینی  نیبشیپمراقبانه و خودکارآمدی توانایی  و جوّ

  اعتماد قابلنتایج رگرسیون    .(P<0.05)کارکنان بیمارستان را دارد  

یانس  است، شاخص عامل وار  قبولقابلو استقالل خطاها در حد  

  احتمالبهخطی بین متغیرهای مستقل است.  حاکی از عدم وجود هم
درصد متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اثر خطی داشتند.   9/99

مراقبانه  داری بین جوّهای پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنییافته

و خودکارآمدی با نگرش به کارآفرینی است. حمایت از کارکنان و  

 
Abstract 

To survive in the present age, which is the age of 

innovation, organizations have to be 

entrepreneurial in providing services and 

producing their products. The aim of this study 

was to investigate the caring atmosphere and 

self-efficacy on the attitude towards 

entrepreneurship among hospital staff. This 

research is a descriptive correlation and data 

collection tool, standard questionnaires whose 

reliability and validity were confirmed. The tool 

used for data analysis is SPSS software version 

25. The results of correlation test showed that 

there is a relationship between caring atmosphere 

and self-efficacy with attitudes toward 

entrepreneurship (P<0.001) and caring 

atmosphere and self-efficacy can predict the 

entrepreneurial attitude of hospital staff 

(P<0.05). The results of reliable regression and 

the independence of the errors are acceptable. 

Probably 99.9% of the independent variables had 

a linear effect on the dependent variable Findings 

indicate a positive and significant relationship 

between caring atmosphere and self-efficacy 

with attitudes toward entrepreneurship. 

https://ijms.ut.ac.ir/author
mailto:kh.azizi@stu.razi.ac.ir
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منجر    رفتارهای کارآفرینانه درون سازمانسب به بروز  اخالقی مناجوّ

خواهد شد و تقویت روحیه خودکارآمدی توانایی رویارویی با موقعیت 

به کارآفرینی نگرشی  کارکنان  و   رودیمای ناشناخته در فرد باال ه

 مثبتی خواهند یافت.

نگرش،  جوّ  :های کلیدیواژه خودکارآمدی،  مراقبانه، 

 .کارآفرینی، نظام سالمت
 

Employee support and the right ethical climate 

will lead to the emergence of entrepreneurial 

behaviors within the organization and strengthen 

the spirit of self-efficacy, the ability to deal with 

unknown situations in the individual will 

increase and employees will find a positive 

attitude towards entrepreneurship. 

Keywords: Caring atmosphere, self-
efficacy, entrepreneurial attitude. 
 

 1400 آذر پذیرش:                  1400مهردریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه

یکی ا شاخصامروزه  برخی از  1GDP تولید ناخالص داخلی  سالمت ازنظام  یافتگی در کشورها سهم  های توسعهز  است. سهم 
درصد نیز   16اروپایی این سهم به  درصد یا باالتر از آن است و حتی در برخی از کشورهای    8کشورهای منطقه از حوزه سالمت 

نظام سالمت ایران در تولید ناخالص داخلی سهم   2018در سال   2بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی   .رسدمی

 اهمیت  مردم  سالمت  برای  مربوطه  کشور  حکومت  یعنی  برود باالتر  سهم  این  هرچه میزان(.  OECD,2018)درصد است    7
نشانه  قائل بیشتری هایی که بر متغیرهای اقتصاد کالن مانند اشتغال  هاست. یکی از شاخصیافتگی ملتهای توسعهاست که از 

بهبود عملکرد کارآفرینی بر افزایش :  بنابراین .(Chamber of Commerce,2017)باشد  است کارآفرینی می  اثرگذار GDPو 

یابد. در  هم افزایش می تولید ناخالص داخلیلی دریافتی نظام سالمت از بوده که درنتیجه میزان ریا  مؤثرتولید ناخالص داخلی 

 ,Coulibaly, Erbao) دشوهای توسعه اقتصادی اجتماعی شناخته میترین جنبهعنوان یکی از اساسیکارآفرینی بهعصر حاضر  

Mekongcho, 2018  .) 

 و  بحران بیکاری، سازیرشد روزافزون جمعیت، خصوصیکارآفرینی به دالیل متعددی چون:   ندیفرابه    توسعهکشورهای درحال

به سزایی دارنمحدودیت ها از کارآفرینی سازمانی  در همین راستا سازمان  (.(Arasti, Wali Nejad, 2011د های مالی توجه 
کارآفرینی    (. Mirghfouri, Sayadi Turanlu, Fahimi 2007گیرند )ابزار قدرتمندی جهت تداوم حیات خود بهره می  عنوانبه

های نوآورانه در توسعه محصول، خدمات جدید، راهبردها جدید بلکه کلیه فعالیت  وکارکسبدر جهت ایجاد یک    تنهانهسازمانی  

جایگاه سازمانو  برای  جدید  است  های  فرهنگ    به کارآفرینییجاد نگرش  . ا(Antoncic,Hisrich,2001)ها  توسعه  جهت 

به فراکارآفرینی  مقدمات  از  یکی  می  ندیعنوان  فرهنگ کارآفرینی   .(Amiri, Moradi 2008)  باشدکارآفرینی موردتوجه 
رفتارهایی ،  هاای از روشمجموعه شکل میاست  باورها و  های ویژگیبه کارآفرینی نگرش و    دهدکه شخصیت کارآفرینان را 

یک متغیر    (. این نگرشkazemi, Mirzaei, Ziviar,2014) کندیز رفتارهای کارآفرینانه تشویق مکه فرد را به برواست   درونی

بر ذهنیت و رفتار فردی تأث  آموزش نظیر  خارجی  عوامل برخی  ریتأث  تحت کهگذاشته تا قصد کارآفرینی افراد    ریاساسی که 
 (.Mahendra,Djatmika,Hermawan,2017)  افزایش یابددارد   قرار  محیطی کارآفرینی، شرایط

 

 

 

 

 
1. Gross Domestic Product  
2 . Organisation for Economic Co-operation and Development )OECD( 
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 مبانی نظری 
تواند تحصیلی و حتی محیط اجتماعی می ،مات خانوادگیتعلی اساس بر چه  هستند آموختنی هانگرش باورها و  کهاینبه  باتوجه

گیرد تغییر قرار   ,Mohseni)  رودیشمار م  به  الزامات  از  یکی  خودکارآمدی  باورهای  کارآفرینی  انگیزه  داشتن  جهت  .مورد 

Mousavi, Jamali,2013)  . 

است   زیآمتیموفق  عملکرد  داشتن  برای  مختلف  هایموقعیت  در  شانیهاییتوانا  به  نسبت  اشخاص  باور  همان  خودکارآمدی

Bandura,1977)  .)باشند داشته اعتماد  امور انجام  در خودشان هایتوانایی به کارآفرینان که وقتیدون و کرک معتقدند کار  
(.  Cardon,Kirk,2015)  شودیم  بیشتر  شانیهاتیفعال  در  موفقیت  به رسیدن  برای  مستمر  تالش  ادامه  و کار  انجام  احتمال

پایین  باالتری  خودکارآمدی که کارآفرینانی اساسنیبرا تر عمل  تری دارند موفقدارند نسبت به کارآفرینانی که خودکارآمدی 

مؤثر  گیشکل  در  خودکارآمدی  به  باور  Shamaizadeh,2006).) کنندمی نگرش افراد   رفتاری قصد بر  افراد  نگرش  و  بودهری 

شد    خواهد  آنان  مثبت  نگرش  موجب  باشدگرفته نشئت  هاآن  بودن  کارآمد  خود  از  باورها  این  اگر  است که  رگذاریتأث  هاآن
(Mohseni,Mousavi,Jamali,2013)نگرش به  . بنابراین می شدن  باعث مثبت  باالتر  توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی 

 شود.کارآفرینی می

 جوّنوعی  اخالقی را ¬های متعددی صورت پذیرفته است. ویکتور و کالن جوّاخالقی تعاریف و پژوهش¬در مورد متغیر دیگر جوّ
به کارکنان در تهدایت می  را  سازمان  در  اخالقی  کاری که رفتارهای یا    یریگمیصمکند که  درباره آنچه در سازمان درست 

  متمایز  اخالقی¬جوّنوع    شش  از ویکتور و کالن گرفتهبندی صورتر اساس تقسیمکنند. باست کمک کند تعریف مینادرست 

  این  بین  از  که  (Victor,Cullen,1988؛1987)است   استقالل و  ی، مراقبتی، قوانین، ابزاری، کاراییاحرفهشامل  که  دارد وجود

و    هایپژوهش  اساس  بر  بندیتقسیم همبستگی  مراقبانهجوّ  دیشپندهفو  دارد   کارکنان  اخالقی  رفتار  با  بیشترین 
(Fu,Deshpande,2014 ).   

در سازمانحمایت بر آن حاکم است سبب اهای سازمانی از افراد  به سازمان   کارکنان  شتریبتعلق فزایش  هایی که جوّاخالقی 

  (. Doaei,Borjali Lou,2011) دهندیمها را با نگرش مثبت و رفتار دلخواه سازمان پاسخ  شده، با احتمال بیشتری این حمایت
نوع  ( 2013)بنا بر پژوهش وانگ و هیسه  شود دوستانه و داوطلبانه مثبت میجوّاخالقی سبب تشویق کارکنان به بروز رفتارهای 

در فضایی که ا به کارشان توجه بیشتری دارند و از ایدهو افراد  پردازی ین جو حاکم باشد نسبت به مشارکت در مسائل مربوط 

ندارند چون در سازمانی که این جوّ حاکم باشد امنیت روانی افراد   ها فراهم ارائه نظرات و ایده منظوربهدر مورد کارشان ترسی 

  چه که  است این  باشد بر آن حاکم مراقبانهجوّ که سازمانی درمؤلفه   نیترمهم  (. 2018 3پسیخانی و همکاران زاده)حسناست  
 است استوارق و توجه به دیگران  اخال  سودمندی  جوّ بر  این  .( (Cardon,Kirk,2015است  ترمهم همه از افراد همه برای چیزی

به حداکثر ماتیتصم  و کند.  می توجه دیگران به عالقه و  خیرخواهی  و  اخالقی معیارهای  و جمعی منفعت  و سود  کردن خود، 

 ,Abdollahzadeh,Lotfi,Mirzaaghazadeh,EtebariAslدارند )  یکدیگر  سعادت  و  رفاه  به  صادقانه  ایعالقه در این جوّ افراد

جو2015ّ و  کلی  ارزیابی  بر  جوّ  این  کالن  جان  و  ویکتور  بارت  پژوهش  اساس  بر  سازمان  ا¬(.  است   رگذاریتأثخالقی 

(Victor,Cullen,1988.) ّعمده¬جو سهم  دارای  کارکنان میاخالقی  شده  درک  کاری  جوّ  از   ,Babin, Boles)باشد  ای 

Robin, 2000 )   مستقیم مرتبط است  به طورکه این جوّ کاری درک شده با نگرش کاری(Parker et al,2003 ). 

نگرش    قراردادنرمانی نظام سالمت کشور و تحت پوشش د - ی بهداشتیهاسازمانحجم باالی   بهباتوجه  تعداد زیادی از افراد 
عظیمی در کشور    عنوانبهاین کارکنان  پژوهش  کهییازآنجااست.    موردتوجهجامعه آماری  به بررسی  تاکنون در  پیشین  های 

رمانی پرداخته  د -  ی بهداشتیهاسازمانآفرینی در بین کارکنان  و خودکارآمدی کارکنان بر نگرش به کار مراقبانهرابطه بین جوّ

 
3 . Hassanzadeh Psikhani,Hassanzadeh Samarin,Fasun Hassani 
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و خودکارآمدی کارکنان بیمارستان بر نگرش    مراقبانهنشده است. این پژوهش در صدد بررسی این است که آیا ارتباطی بین جوّ

 به کارآفرینی وجود دارد؟ 

 

 پیشینه  
برخی از   و    صورتبهیی که هاپژوهشپیشینه تجربی  و  موردمطالعهحوزه    میرمستقیغمستقیم  بوده، را گردآوری،  ارتباط  در 

ر مثبت و معنادار آموزش یتأثی به در پژوهش  (2010) 4صورت زیر بیان کرد. بارانی و همکارانبه  توانیمرا  هاآنخالصه نتایج  

آموزش کارآفرینی بر نگرش    کردند.نی بر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنـی و بـاور بـه خودکارآمدی تأیید یکارآفر

بین نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی   کارآفرینانه و باورهای خودکارآمدی عمومی دانشجویان تأثیر مثبت دارد و 

 .  (Mohseni,Mousavi,Jamali,2013)وجود دارد  دانشجویان رابطه معنادار 
  ٔ  داری بین جو اخالقی با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته ارتباط معنینشان از    (2015) 5های عبداله زاده و همکارانیافته

 ٔ  باور به خودکارآمدی با قصد کارآفرینی دانشجویان دارای رابطه  کهدر پژوهش خود به این  ( 2017)  6دارد. غیاثیشان  تحصیلی

اثر  معنی آن  بر  مستقیم  به طور  و  بوده  مثبتی  بهمیدار  و  م  گذارد  رابطه  یگریانجینقش  کارآفرینی در  به    ٔ  نگرش  باور 
نتایج پژوهش هاشمی و همکاران  دییخودکارآمدی و قصد کارآفرینی تأ بر اساس  باعث  ( جو2017ّ) 7کرده است.  اخالقی ابتدا 

شود و سپس موجبات تقویت رفتار شهروندی سازمانی و تضعیف رفتار ضد تولید را تقویت تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی می

( نشان داد که رابطه دلبستگی و عالقه به کار، روابط انسانی در محل  2018)8فتاحی ومحرم زاده نتایج پژوهش   .سازدفراهم می

در نتیجه مدیران  ،  مثبت و معنادار است  05/0داری  کار و روح جمعی و مشارکت در کار با کارآفرینی سازمانی در سطح معنی
   .بایست به اخالق کاری توجه کنندبرای توسعه کارآفرینی سازمانی می

یکی از ملزوماتی است که برای داشتن   عنوانبه  باورهای خودکارآمدی در زمینه کارآفرینیبه    2000در سال    چیاستاکوو ولوتانز  

  ( 2005)  9آید اشاره کردند. لینانمیشمار    های کارآفرینانه الزم و حتمی بهدادن فعالیتمانگیزه کارآفرینی و نیز تالش برای انجا
نگرش بر نیت به شروع یک کسب به نقش  به    (2012) 10کرد. فاینی و همکاران  دییتأ  وکار کارآفرینانهتأثیر  در پژوهش خود 

متغیرهای  گریانجیمنقش    ریتأث از  برخی  بر  کارآفرینی  نگرش  مهارتی  ازجمله  کارآفرینی  مهارتحوزه  و  فردی  های های 

 کارآفرینی با قصد کارآفرینی تاکید کردند.
 

 روش پژوهش
باشد که به صورت میدانی در بیمارستان سینای شهرستان  مبستگی میه -  پژوهش حاضر یک مطالعه کمی و از نوع توصیفی

نفر است که بر اساس جدول    210تعداد کل کارکنان جامعه آماری    انجام شده است.  1399کامیاران از استان کردستان در سال  

رعایت موازین اخالقی  منظوربهگیری تصادفی ساده با مراجعه مستقیم و حضوری و نمونه  صورتبهنفر   132کرجسی و مورگان  

که تمایل به همکاری داشتند قرار گرفت. بنابراین تمامی   نامهپرسش آوری شد. ابزار جمع هانامهپرسشتنها در اختیار افرادی 
سه  برای جوّ صورتبهاستاندارد   نامهپرسشگردآوری  بارت ویکتور و جان کالن  گویه  7 نامهپرسشاز    مراقبانهترکیبی که  ای 

 
4 . Barani s, zarafshani k, delangizan s, hosseini largani m 
5 . Abdollahzadeh et al 
6 . Ghiasi A 
7 . Hashemi, Marzaei, Bashlideh, Naami  
8. Moharramzadeh Mehrdad, Fattahi Hoshyar  
9. Linan  
10. Fini, R., Grimaldi, R., Marzocchi, G. L., & Sobrero, M 
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(Victor,Cullen,1988 )  شرر  گویه 17  نامهپرسش. خودکارآمدی کارکنان از به   (Sherer et al,1982)ای  نگرش  و برای 

 استفاده شد.    (2015)11ای کریمی و همکارانگویه  5  نامهپرسشکارآفرینی از  

های استاندارد دارای روایی مناسب از نظر شکل و محتوا بوده  استفاده از مقیاس بهباتوجهاز نظر روایی   هانامهپرسشتمامی این 

پایایی هر سه مقیاس بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ بر نگرش به کارآفرینی برابر با  و  درصد، خودکارآمدی کارکنان   77/0ای 
بررسی   68/0مراقبانه برابر با درصد و جوّ  76/0 ضریب همبستگی گویه اول به کل همبستگی، برای  بر اساسدرصد که پس از 

در هر سه مقیاس ضریب  بهبود یافت که   72/0بهبود ضریب آلفای کرونباخ گویه اول حذف و ضریب آلفای کرونباخ نهایی به 

ضریب آلفای کرونباخ را برای    (2015) 12است. همچنین کریمی و همکاران  قبولقابلباشد که  می  70/0آلفای کرونباخ بیشتر از 
و ویکتور    73/0ضریب آلفای کرونباخ را برای خودکارآمدی    (2013) 13و محسنی و همکاران  81/0نامه نگرش کارآفرینانه  پرسش

 محاسبه کردند.  80/0ضریب آلفای کرونباخ را   (1988)و کالن

که پاسخ گویه 29  نامه شاملپرسش  نیا ط  یهااست  پاسخلیکرت   یانهیگزپنج فیآن در  مخالف= "دارد    ها قراراز  ،  1کامالً 

 ردیگیمامتیاز  کندیمای که برای او صدق که هر فرد با انتخاب گزینه  "5=کامالً موافق،  4، موافق=3=ندارم  ینظر،  2مخالف=
  یگذار به طور معکوس نمره  مربوط به نگرش به کارآفرینی  نامهپرسشگویه از   8که به پیوست در انتهای مقاله آورده شده است.  

ایم که  همکاران    28-26-24-23-19-17-16-14از:    اندعبارت  هاشماره  نیشود  و  تکمیل    .( 2015)کریمی  از  پس 

نرم  ازکنندگان ها توسط شرکتنامهپرسش ، 14تست  یو آزمون آماری ت  برای تحلیل آماری 52نسخه   SPSSافزاراستفاده از 
 دار در نظر گرفته شده است.سطح معنی  عنوانبه > 05/0pو  دشاستفاده  16پیرسون و ضریب همبستگی 15آنوا

نام بودن  و اطمینان خاطر به محرمانه و بیالزم و اهداف پژوهش   حاتیشامل ارائه توض یمالحظات اخالقپژوهش حاضر به کلیه  

 تاکید و توجه نموده است.  کنندگانشرکتاطالعات و مجاز بودن به خروج از شرکت در پژوهش به 
 

 ها  یافته
یافته نفر( کارکنان مرد   87درصد ) 9/65( کارکنان زن و  نفر  44درصد )  3/33 کنندهمشارکت  132های پژوهش از  بر اساس 

سال است. سایر مشخصات دموگرافیک   22/11سال و میانگین سابقه کار آنان    62/36بودند که میانگین سنی کارکنان برابر با  

 آورده شده است. 1در جدول شماره 

 پژوهش واحدهای مورد ی شناختتیتوزیع فراوانی و مطلق مشخصات جمع :1جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 92/8 62/36 سن

 58/8 22/11 سابقه کار

 درصد فراوانی  

 جنسیت
 3/33 44 زن

 9/65 87 مرد

 
11 . Karimi S,Movahedi R, Saadi H, Yaghoubi Farani A 
12. Karimi et al 
13. mohseni et al 
14 . t-Test 
15. Anova   
16. Correlation Pearson Coefficient 
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 وضعیت استخدام

 7/44 59 رسمی

 1/9 12 پیمانی

 1/12 16 قراردادی

 9/18 25 شرکتی

 2/15 20 سایر

 تحصیالت

 5/20 27 پلمید ریو زدیپلم  

 1/59 78 لیسانس

 7/19 26 و دکتری  سانسیلفوق

 

بود    780/3با  مراقبانهو در آخر جوّ  890/3پس از آن خودکارآمدی کارکنان با  036/4میانگین نمره کل نگرش به کارآفرینی  
درصد را نشان    99میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش آورده شده است. سطح   2که در جدول شماره 

نگرش به کارآفرینی  ها حاکی از آن است که با افزایش جوّدهد. این یافتهمی مراقبانه و خودکارآمدی کارکنان به طور خطی 

 .ابدییمافزایش 

 : میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش 2جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین متغیر
 ضریب همبستگی

1 2 3 

 **600/0 **497/0 - 639/0 780/3 مراقبانه¬. جو1ّ

 **528/0 - - 422/0 890/3 . خودکارآمدی2

 - - - 663/0 036/4 به کارآفرینی . نگرش3

Sig = 0.000** 

 

گیری نتایج رگرسیون برای اندازه 3برای پاسخگویی به پرسش پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. جدول شماره 
نشان می  مراقبانهجوّاثر    دهد.و خودکارآمدی کارکنان بر نگرش به کارآفرینی را 

 : نتایج رگرسیون3جدول شماره 

 متغیر
 ضرایب

 راستانداردیغ

خطای  

 استاندارد

ضرایب 

 tمقدار  استاندارد
 سطح

 یداریمعن

عامل تورم  

 واریانس
B Std. Error Beta 

 - 318/0 004/1 - 414/0 415/0 ثابت

 328/1 000/0 852/5 448/0 080/0 465/0 مراقبانهجوّ

 328/1 000/0 983/3 305/0 120/0 479/0 خودکارآمدی

R = 656/0=  2; R430/0Watson = -; Durbin840/1=  ANOVA; F658/48(Sig = 0.000)      
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ی وجود معنادارمتغیرهای پژوهش ارتباط خطی  نیب داداستفاده شد که نشان   Anova داری از جدولبرای تحلیل سطح معنی

باشد. بنابراین نتایج رگرسیون قابل اعتماد است و استقالل خطاها در حد قابل قبول است.  می 2دارد. آماره دوربین واتسون زیر  

بین  بوده که حاکی از عدم وجود هم  10شاخص عامل واریانس زیر عدد   متغیرهای مستقل است. در بررسی اثر دو متغیر  خطی 

معنی بر وابسته سطح  برابر با مستقل  درصد این دو   9/99باشد. یعنی به احتمال  می  sig=0.000داری هر دو متغیر مستقل 
+ و  448/0با   مراقبانه  برابراستاندارد برای جوّ βمتغیر بر متغیر وابسته اثر خطی دارند که عالمت و مقدار آن از ضرایب ستون 

 + است.305/0خودکارآمدی کارکنان برابر با
 

و   ی ریگجهینتبحث 

پژوهش بیمارستان سینای ¬جوّ بین  شد رابطه  حاضر تالش  در  نگرش به کارآفرینی در  با  خودکارآمدی کارکنان  مراقبانه و 
مراقبانه و ¬بین جوّ نشان داد  یآزمون همبستگ  جینتای  طورکلبهگیرد.    قرار  بررسی  مورد  شهرستان کامیاران از استان کردستان

با نگرش به کارآفرینی رابطه وجود دارد   بینی نگرش به  و خودکارآمدی توانایی پیش مراقبانهو جوّ  (P<0.001)خودکارآمدی 

باشد.  می  قبوللقاباست و استقالل خطاها در حد    اعتمادقابلنتایج رگرسیون    .(P<0.05)کارآفرینی کارکنان بیمارستان را دارند  
بین متغیرهای مستقل است و  درصد متغیرهای مستقل   9/99  احتمالبهشاخص عامل واریانس حاکی از عدم وجود هم خطی 

 بر متغیر وابسته اثر خطی داشتند.

نشان می با مقدار نتایج آزمون همبستگی  پیرسون برابر  با نگرش به کارآفرینی ضریب همبستگی  دهد که بین خودکارآمدی 

528/0 r=مثبت و معنی ارتباط  نشان از  نتیجه این مطالعه با یافتهکه  متغیر دارد.  بین این دو  های سایر مطالعات مانند  دار 
مطابقت دارد.  (  2014)  20یآبادنجفزمانی عالیی و امیدی  ،(2014)  19(، کشاورز2017)  18، غیاثی(2013)  17محسنی و همکاران

می باندورا که  اساسبر  تواند دلیل این امر  بر انجام یک های  باور و قضاوت شخص از توانایینظریه خودکارآمدی  وظیفه  خود 

باور شخص نسبت توناییخاص  کننده در هایش عوامل تعیینتاثیر گذار است دانست و این که عالوه بر دانش، تجربه، مهارت، 
 بینی عملکرد شخص درآینده هستند.پیش

دهد و توانایی  س از شکست را کاهش داده و فرد در مواجه با مشکالت استقامت بیشتری نشان میاحساس خودکارآمدی باال تر

باال میرویارویی با موقعیت ناشناخته در فرد  نگرش به کارآفرینی تاثیر ( Sherer et al,1982)  رودهای  بر  . تمامی این موارد 

بنابراین با تقویت روحیه خودکارآمدی اشخاص می بشر  توان انتظار داشت در عرصهمثبتی دارد،  های کارآفرینی که نیاز اساسی 
بود.در عصر توسعه و پیشرفت است شاهد پیشرفت  های چشمگیری 

با ضریب مثبت و مقدار  جوّ با نگرش به کارآفرینی در آزمون همبستگی  دار نشان از ارتباط مثبت و معنی =r  600/0مراقبانه  

عبدالهی نتیجه این مطالعه با پژوهشبین این دو متغیر دارد که همخوان  22، کریمی و همکاران(2015)  21زاده و همکارانهای 
تواند در این باشد که حمایت  مطابقت دارد. علت این امر می  ( 2017)  24، محمودزاده و شجاعی(2009) 23لنین و چن (،2015)

جوّ با نتایج پژوهش ¬کارکنان و  شد که این مورد  بروز رفتارهای کارآفرینانه درون سازمان منجر خواهد  به  مناسب  اخالقی 

 
17 . Mohseni et al   
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24 . Mahmoudzadeh S M, Shojaee M H. 
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را بر منافع شخصی   همکارانمراقبانه  که در آن افراد رفاه وجود جوّکند  که بیان می  ( 2018) 25زاده پسیخانی و همکارانحسن

باعثخود ترجیح دهند   کارکنان درک مثبتیمی  و  باشند  شود  نهایت از وجود حمایت در سازمان و مدیران آن داشته    و در 

 خوانی دارد.نیز هم  کارکنان بیشتر تمایل خواهند داشت در مورد مسائل مربوط به کارشان مشارکت کنند

 شود: معادله خط نگرش به کارآفرینی به صورت زیر تعریف می  3براساس نتایچ جدول شماره 
𝑦 = 𝑎+ 𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2 

 خود کارآمدی کارکنان*  2bمراقبانه *+ جوّ  1b  415/0+  =رش به کارآفرینینگ

y=415/0/+465/0+1x479/02x 

  2دهد که ارتباط خطی معنا دار وجود دارد. آماره دوربین واتسون زیر  نشان می  Anovaبرای تحلیل سطح معنی داری جدول

عامل واریانس   دهد نتایج رگرسیون قابل اعتماد است وباشد که نشان میمی استقالل خطاها در حد قابل قبول است. شاخص 
)بوده که حاکی از عدم وجود هم  10زیر عدد   در    Henseler,Ringle,Sinkovics,2009).خطی بین متغیرهای مستقل است 

  99/ 9ه احتمال  باشد که یعنی بمی  0.000بررسی اثر دو متغیر مستقل بر وابسته سطح معنی داری هر دو متغیر مستقل برابر با  

مراقبانه  برابر  استاندارد برای جوّ  βدرصد این دو متغیر بر متغیر وابسته اثر خطی دارند که عالمت و مقدار آن از ضرایب ستون 
با  448/0با   برابر  خودکارآمدی کارکنان  نگرش به    43یعنی   R 2=430/0مقدار   + است.305/0+ و  واریانس متغیر  درصد از 

 شود. مراقبانه  و خودکارآمدی کارکنان تعیین میمتغیر جوّ کارآفرینی توسط دو

اخالقی ¬مراقبانه  و خودکارآمدی با نگرش به کارآفرینی حمایت از کارکنان و جوّبا توجه به تایید رابطه مثبت و معنی دار بین جوّ

روحیه   با تقویت  شد و  خواهد  کارآفرینانه درون سازمان منجر  رفتارهای  بروز  به  با  مناسب  توانایی رویارویی  خودکارآمدی، 
 رود وکارکنان به کارآفرینی نگرشی مثبتی خواهند یافت.های ناشناخته در فرد باال میموقعیت
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