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 Purpose: The role of man in the organization and the way of looking 
at him will have a significant contribution to the success or failure 

of the organization. The present research was under the title of 

communication model of internal and external communication 

factors and entrepreneurship on the performance of employees of 
physical education faculties of Azad Universities of Tehran 

province. 

Materials and Methods: This is a quantitative, applied research 
with a modeling approach and structural equations. The statistical 

population of this research was made up of all employees and 

faculty members with more than ten years of experience in Central 

Tehran and North Tehran universities in the number of 320 people. 
In this research, SPSS Sample Power software was used to 

determine the sample size. 

The sampling method was stratified random. Questionnaires include 
individual characteristics and organizational communication 

questionnaire, which includes intra-organizational communication 

with 3 components of coordination, participation and 
communication, as well as for measuring extra-organizational 

communication from Khodadadi's standard questionnaire (2019) 

with 3 components of organizational interaction with external 

stakeholders, communication with customers/audiences, and public 
relations. Used. Also, the organizational entrepreneurship 

questionnaire of Robbins and Coulter (1989) with the components 

of creativity, risk-taking, independence, motivation and 
determination and the employee performance questionnaire of Esadi 

et al. , validity and environment are used. 

Findings: The results of structural equation modeling analysis 
showed that the mediating role of organizational entrepreneurship 

in the relationship between extra-organizational communication 

factors and employee performance was significant. 

Conclusion: Based on the results of the structural equation model, 

it was determined that the mediating role of organizational 

entrepreneurship in the relationship between extra-organizational 

communication factors and employee performance was significant. 

On the other hand, extra-organizational communication with an 

indirect path coefficient of 0.385 can predict the performance of 

employees through organizational entrepreneurship, and the model 

has the necessary fit. 
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 359... و سازمانیبرون و درون ارتباطی عوامل ارتباطی مدل 
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 و سازمانیبرون و درون ارتباطی عوامل ارتباطی مدل

تربیت هایدانشکده کارکنان عملکرد بر کارآفرینی

 تهران استان آزاد هایدانشگاه بدنی

 1زالی بابک
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 *2هزاوه سجادی حمید
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 (.مسئول)نویسنده  ایران تهران،
 

 3اسماعیلی محمدرضا
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 4انزهائی حاج زهرا
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 چکیده
 در بسزایی سهم او، به نگاه نوع و سازمان در انسان نقش: هدف

 تحت حاضر تحقیق. داشت خواهد سازمان شکست یا موفقیت
 و سازمانیبرون و درون ارتباطی عوامل ارتباطی مدل عنوان

دانشگاه بدنیتربیت هایدانشکده کارکنان عملکرد بر کارآفرینی
 .بود تهران استان آزاد های
مدل رویکرد با کاربردی کمی، نوع از پژوهش این :ها روش و مواد

 کلیه را تحقیق این آماری جامعه. است ساختاری معادالت و سازی
 هایدانشگاه در سال ده باالی باسابقه علمیهیئت اعضای و کارکنان

 در. دادندمی تشکیل نفر 320 تعداد به شمال تهران و مرکز تهران
 SPSS Sample افزارنرم از نمونه حجم تعیین جهت تحقیق این

Power ایطبقه صورت به هم گیرینمونه روش .شد استفاده 
 پرسشنامه و فردی هایویژگی شامل هاپرسشنامه. بود تصادفی

 مؤلفه 3 با سازمانیدرون ارتباطات شامل که سازمانی ارتباطات
 گیریاندازه برای همچنین و ارتباطات و مشارکت هماهنگی،
 با( 1390) خدادادی استاندارد پرسشنامه از سازمانیبرون ارتباطات

/ نمشتریا با ارتباط بیرونی، ذینفعان با سازمانی تعامل مؤلفه 3
 پرسشنامه همچنین. است شدهاستفاده عمومی روابط و مخاطبان

 خالقیت های مؤلفه با( 1989) کولتر و رابینز سازمانی کارآفرینی
 دعملکر پرسشنامه و اراده و عزم و انگیزه استقالل، پذیری، مخاطره
 گلداسمیت و هرسی از نقل به( 1388) همکاران و اسدی کارکنان

 محیط و اعتبار ارزیابی، مشوق، کمک، وضوح، توانایی مؤلفه با
 .است شدهاستفاده

 نشان ساختاری معادالت سازیمدل تحلیل از حاصل نتایج: ها یافته
 عوامل بین ارتباط در سازمانی کارآفرینی میانجی نقش که داد

 .است بوده معنادار کارکنان عملکرد و سازمانیبرون ارتباطی
 مشخص ساختاری، معادالت مدل نتایج به استناد با: گیری نتیجه
 واملع بین ارتباط در سازمانی کارآفرینی میانجی نقش که گردید

 از. است بوده معنادار کارکنان عملکرد و سازمانیبرون ارتباطی
 385/0 غیرمستقیم مسیر ضریب با سازمانیبرون ارتباطات طرفی

 بینیپیش سازمانی کارآفرینی طریق از را کارکنان عملکرد تواندمی
 .است بوده الزم برازش دارای مدل و کند

 
 ارتباطی عوامل سازمانی،درون ارتباطی عوامل: کلیدواژه

 کارآفرینی سازمانی،برون
  

 20/08/1399: افتیدر خیتار
 16/11/1399:  رشیپذ خیتار
 hamidsajadi@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و 

های موردنظر، عنصر ها و رسالتسازمان و رسیدن به هدفبقای 
بخشد و در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می( 1انسان است )

کند، منابع انسانی است، نقش انسان بقای سازمان را نیز تضمین می
در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست 

زاره سوم، هرروز نقش منابع انسانی سازمان خواهد داشت با آغاز ه
عنوان تنها عامل کسب موفقیت و تر شده و اکنون از آن بهپررنگ

خصوص این امر به( 2شود )مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می
ازپیش به حقیقت پیوسته است. در اقتصاد دانش امروز بیش

های متعددی ها با چالشوجود مدیریت منابع انسانی در سازمانبااین
شدن، کمبود نیروی کار توان جهانیمواجهه است که ازجمله می
گیری، عدم شناخت نیاز کارکنان، ماهر و متعهد، هرم تصمیم

ع وری ناکافی منابساالری، تبعیض، بهرهبرنامگی، عدم شایستهبی
انگیزگی، عدم مشارکت کارکنان، ترک همکاری انسانی، بی

های ( از طرفی در سازمان3ا نام برد )کارکنان باسابقه سازمان ر
که  وجود دارد ملیاعوو  امروزی در راستای عملکرد علل

داده است. عملکرد ار قران بحرض معررا در  ینمازسای هارساختا
( ازجمله این عوامل 4است )هم به معنی رفتار و هم به معنی نتایج 

مختل  رامانی زسا عملکرد ی اشاره داشت کههادکررکاتوان به می
 صدمهقدری به نآثربخشی ابه ده و کرف طبیعی منحراز حالت یا و 

تعامل مناسب و بطه رایا محیطی که ای ی زمینههاسیبآزده است. یا 
ن مازست ساموقع و دربهکنش ، واسیستمیرت یا به عباو ست و در

د یجاابط رواین زده و در ابرهم اش محیطیار همجوی هابا سیستمرا 
در سایه توجه به عوامل درونی  البته منابع انسانی .مایندمینان بحر

 درا خواهنو بهترین عملکرد وری و بیرونی سازمان بیشترین بهره
های رقابتی برای تعیین بهترین عملکرد درون داشت. در محیط

جانبه باشند و ها همهکه ارزیابی شودمطلب طلبیده میسازمان این 
های گیریصورت کامل، صحیح و عاری از جهتتمام عوامل به

رفتارهای تحت تأثیر  عملکردازآنجاکه  (.5خاص ارزیابی شوند )
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 همکاران  و زالی بابک 360

 1399زمستان ، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های سازمانی و عوامل متعدد تأثیر فضاتحت  سوکارآفرینانه از یک
عوامل  نوانعبهسازمانی سازمانی و برونعوامل درونواقع  قرار دارد

. فاکتورهای (6باشند )افراد موثر میبر رفتار کارآفرینانه مؤثر 
های درونی سازمان ارتباط موفقیت داخلی که با ضعف و قوت

و نحوه  تعامالزمات چون ارتباطات،مستقیم داشته و شامل مواردی 
است  و هماهنگی خدماتبا ارائه  مشتریانپاسخگویی سازمان به 

مان دانشگاه آزاد اسالمی تحت حمایت والیت ( ازآنجاکه ساز7)
نبال بدنی به دفقیه است که عالوه بر ترویج دانش در رشته تربیت

ترویج سایر عوامل مؤثر برافزایش عملکرد این سازمان که شامل 
منش ورزش،  توانایی، شیافزا ،کمک ورزشی،-ی اسالمی هاارزش

کشف،  ورزشی، گذاری، ساماندهی و تسهیل مشارکتسیاست
است که همراه با ها در ورزش پرورش و حمایت از استعداد

 یراب تواند دست یابد کهکارآفرینی به عملکرد بهینه سازمان می
 یترشیارزش ب بدنیهای تربیتیر دانشگاهسا انیم تیکسب موفق

 ستا یبه دنبال برند ساز قائل شوند وو منابع انسانی خود خود  یبرا
 در (.2متفاوت جلوه دهند ) شانیتا بتوانند خودشان را نسبت به رقبا

 تیاهم هیعملکرد است که برپا شیافزا هاهدف سازمان میان نیا
 یترتیب در بلندمدت منافعایناست و به منابع انسانیتوجه به 

عملکرد  .(8) ابدی شیسهم بازار شرکت افزا جهیحاصل شود، که درنت
 سازمان به اهداف است. یابیدست زانیهنده مدنشان یسازمانهر 

خود را در اشاعه  نقش دانشگاه آزاد اسالمی همواره باتالش،
ر گذ کند.خوبی اجرا میفرهنگ ورزشی و توسعه صنعت ورزش به

تغییر جامعه امروزی و افزایش از جامعه سنتی به جامعه صنعتی و 
 سازمانفراهم کردن امکان رشد و توسعه اقتصادی  ها ورضایتمندی

-عوامل درون کارآفرینی و که در این راستا توجه به  باشدمی
ابزار بسترسازی این سازمانی مهم است. کارآفرینی عامل و برون

 ها وافزایش عملکرد سازمان است کهتحول و دگرگونی بنیادین 
 ی توسعه کارآفرینیبه توسعه پایدار تنها از طریق اجرا دستیابی
ترین منبع نوآوری، کارآفرینی مهم زیرا که پذیر استامکان
کارآفرینی یک فرایند ایجاد  نیهمچن .باشدزایی و توسعه میاشتغال

تأثیر  (9وهمکاران )زاده یحاج باشد.ها میارزش از طریق فرصت
 یخصوص یهای ورزشباشگاه یبر عملکرد مال نانهیکارآفر شیگرا

 یشافزا شده است کهدر جهان مطرح وزهمرا مهم دانستند.ران شهر ته
است  هشدجدید  هایفرصت دیجاا باعث فرینیرآکا ییندهاآفر
 شناخت .شوندسازی می یلگوامنجر به  دیگرعبارت(. به10)

عواملی زیادی بر  باشد.کارآفرینی و عوامل مرتبط بسیار مهم می
 کنترلکنترل و غیرقابلقابلکارآفرینی تأثیر دارند که به دو بخش 

است که  یکنترل عواملمنظور از عوامل قابل(. 11) شودمی میتقس
سازمان است و نقش  تیریمد اریو در کنترل و در اخت سازمان درون
و مناسب در سازمان  تینظام حما جادیا ودر استقرار  یو مهم یاساس
 هک است اطالعات تبادل نوعی جمله ارتباطات سازمانی کهمن دارد
 هگرو یک یا بیشتر، یا نفر دو میان احساس و ادراک اساس و پایه

 هایشبکه شودمی باعث (،12) کندمی فراهم سازمان با شرکت در را
ین همچن بگیرند شکل سازمانی وظایف دادن انجام منظوربه سازمانی

_________________________________ 
1 - Ferreira 
2 -Ahmad 

خارج از  ی( عواملیخارج طی)عوامل مح کنترلرقابلیعوامل غ
 گذارند یرمیتأثسازمان درون  یندهایها و فراسازمان که بر فعالیت

 (،13) قرار ندارند تیریمد میستقم یطورکلی در کنترل و دسترسو به
تنها مؤثر بر عملکرد سازمانی نهی عوامل درون برونقروضزاده شفیع

 برجهت دیتأک ها دانسته است.دهنده هویت سازمانبلکه شکل
 ،باشدضروری می بیرون از دریافتى عالئم سمت به نوآورى گیرى
 فهم حیات و رشد عامل ،درونی و برونیمحیطى  عوامل به توجه

 بر مؤثر محیطى متغیرهاىاست که  نوآورى درک و سازمان
 عوامل ،سیاسى ،اقتصادى ،عمومى محیطى عوامل شامل نوآورى
 ،فناورى و فرهنگى ،اجتماعى ،حقوقى ثباتبی و باثبات محیطى

(. همچنین 14باشند )می اعتباردهندگان ،رقبا ،کنندگانتأمین
های کشور سازمانی شرکت( در تحقیقش عوامل درون برون15)1فریا

 وهمکارانآبادی شاه پرتقال را بر عملکرد آنان مؤثر دانسته است.
سازمانی آزادی عمل و استقالل کاری، عوامل درون دادندکهنشان 

و مرزهای سازمانی، بر رفتار کارآفرینانه مدیران دسترسی زمانی 
های منتخب تأثیری مثبت و معنادار داشته و در مقابل میانی دانشگاه

های پولی، مالی و سازمانی پاداش و تقویت و سیاستعامل درون
ارزی دولت، اثری منفی و معنادار بر رفتار کارآفرینانه مدیران 

رهای موردبررسی، تأثیر حمایت از میان متغی که مذکور داشته است
نا بوده معمدیریت و سیاست تجاری بر رفتار کارآفرینانه مدیران بی

ی در تحقیق خود عوامل دانیرشرضوانی و  نیهمچن .است
ی سازمانی و ریادگی سازمانی را شامل گرایش کارآفرینانه،درون

بینی سازمانی را شامل پیشفرایند توسعه محصول و عوامل برون
 ؛یی تکنولوژی و بازار و شدت رقابت دانستندایپو تقاضای مشتری،

آفرینی تمام عوامل بر کارآفرینی به غیر از ها بیانگر نقشیافته که
 همکاران و  2یادگیری سازمانی بر عملکرد بوده است. همچنین احمد

سازمانی و تعهد را از عوامل استراتژیکی، استراتژی مداری، فرهنگ
و  3ها دانستند. بوتکسکاوامل افزایش عملکرد بانکترین عوامهم

گیری کارآفرینی و ارتباطات بازاریابی را بر همکاران هم جهت
های کوچک و متوسط کشورهای اسپانیا و عملکرد در شرکت
 بالروس مهم دانستند

دانش موجود  جادیعنوان سهم محقق در اتواند بهمی حاضر موضوع
های سازمانو مسئوالن  رانیاستفاده مدو مورد موردتوجه قرار گیرد

 ردیقرار بگآزاد و سایر مؤسسات آموزشی  ورزشی بخصوص دانشگاه
با اقتباس ازآنچه ذکر است و با علم به اینکه عملکرد کارکنان در 

ها و متغیرهای مختلفی است این ها همواره متأثر از شاخصسازمان
ارتباطی درون و مدل ارتباطی عوامل تحقیق بنا دارد به بررسی 

های سازمانی و کارآفرینی بر عملکرد کارکنان دانشکدهبرون
 های آزاد استان تهران بپردازد.بدنی دانشگاهتربیت

 
 مواد و روش ها

 های حال نگر،ها جز پژوهشازلحاظ روش گردآوری داده
سازی و معادالت ساختاری ی، همبستگی با رویکرد مدلکاربرد
دنی بهای تربیتاین تحقیق را کارکنان دانشکدهجامعه آماری است. 

3 -Butkouskaya 
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در این تحقیق جهت تعیین حجم نمونه های آزاد استان تهران دانشگاه
استفاده شد. مطابق با  SPSS Sample Powerافزار از نرم

افزار تخصصی برآورد حجم افزار که یک نرمبرآوردهای این نرم
جوانب امر را در نظر باشد و در برآورد حجم نمونه تمام نمونه می

مانند جدول مورگان یا فرمول کوکران برحسب گیرد و صرفاً بهمی
نفر  191دهد، حجم نمونه برابر با درصد برآورد انجام نمی 50توان 

های که برای رسیدن به این حجم از نمونه برآورد گردید. شاخص
صد، در 80شده، توان افزار در نظر گرفتهعنوان ورودی برای نرمبه

و میزان همبستگی مورد انتظار  05/0دو دامنه بودن آزمون، آلفای 
های بود. جزئیات این برآورد در شکل 2/0در جامعه آماری برابر با 

، نشانگر 1-3شده است. شکل شماره ، ارائه2-3و  1-3شماره 
-های است که محقق تعیین کرده است و برآوردی که نرمفرضپیش

، نشانگر نمایش 2-3است و شکل شماره  ها داشتهافزار از آن
گرافیکی و توانایی است که حجم نمونه موردنظر بر مبنای آن 

ای گیری به صورت طبقهنمونه همچنین روش شده است.حاصل
 تصادفی بود.

 
 که محقق لحاظ کرده است.های فرض(: پیش1شکل )

 

 
 شدههای تعیین(: حجم نمونه برآورد شده بر اساس توان2شکل )

های استاندارد به شرح پیوست این پژوهش از پرسشنامههمچنین 
 استفاده شد.

ها: این های فردی آزمودنیپرسشنامه منتخبی از ویژگی -1
از قبیل جنسیت، وضعیت تأهل، های فردی پرسشنامه شامل ویژگی

 سن، سطح تحصیالت وضعیت شغلی بود.
پرسشنامه ارتباطات سازمانی: این پرسشنامه دارای دو بخش  -2

-سازمانی است که برای اندازهاست. یک بخش آن ارتباطات درون

مؤلفه  3گیری آن از پرسشنامه استاندارد هادیگل که دارای 
_________________________________ 

1- Robbins & Coulter 

( و ارتباطات 9-11ؤاالت (، مشارکت )س1-8هماهنگی )سؤاالت 
گیری شده است. همچنین برای اندازه( استفاده12تا  14)سؤاالت 

سازمانی از پرسشنامه استاندارد خدادادی که دارای ارتباطات برون
(، ارتباط با 1-4مؤلفه تعامل سازمانی با ذینفعان بیرونی )سؤاالت  3

-12ت ( و روابط عمومی )سؤاال5-8مشتریان/ مخاطبان )سؤاالت 
 شده است.( استفاده9
یری گپرسشنامه کارآفرینی سازمانی: در این تحقیق برای اندازه -3

سؤال  22که دارای  1کولتر و کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه رابینز
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پذیری (، مخاطره1-6های خالقیت )سؤاالت مؤلفه به نام 5دارد و 
-19)سؤاالت (، انگیزه 13-17(، استقالل )سؤاالت 7-12)سؤاالت 

 شده است.( بود، استفاده20-22( و عزم و اراده )سؤاالت 18
گیری عملکرد پرسشنامه عملکرد: در این تحقیق برای اندازه -4

کارکنان از پرسشنامه عملکرد کارکنان اسدی و همکاران به نقل از 
های توانایی )سؤاالت مؤلفه به نام 7هرسی و گلداسمیت که دارای 

(، مشوق 7-9(، کمک )سؤاالت 6-4ؤاالت (، وضوح )س3-1
-18(، اعتبار )سؤاالت 13-15(، ارزیابی )سؤاالت 10-12)سؤاالت 

شده است. الزم به ذکر ( بود، استفاده19-21( و محیط )سؤاالت 16
 5های نامبرده بر اساس طیف دهی به پرسشنامهاست نحوه نمره

، 4= ، زیاد5های خیلی زیاد= ارزشی لیکرت و برحسب معرف
نفر از  5روایی توسط  ؛ وبود 1کم= و خیلی 2، کم= 3تاحدودی= 

بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت متخصصین )اساتید تربیت
ه ها در دامنمیزان پایایی برآورد شده برای آن ورزشی(، تایید گردید.

 متغیر بود. 931/0تا  835/0

 
 آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش(: برآورد ضریب 1جدول )

 شکل شماره سازی معادالت ساختارینتایج حاصل از تحلیل مدل هایافته
که نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در ارتباط بین عوامل نشان داد 

 سازمانی و عملکرد کارکنان معنادار است.ارتباطی برون

 
 معناداری حالت در کارکنان عملکرد و سازمانیبرون ارتباطات بین ارتباط در سازمانی کارآفرینی میانجی (: نقش3) شکل

 مقدار آلفا معرف
 875/0 سازمانیارتباطات درون

 835/0 سازمانیارتباطات برون
 869/0 کارآفرینی سازمانی
 931/0 عملکرد کارکنان
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استاندارد حالت در کارکنان عملکرد و سازمانیبرون  ارتباطات بین ارتباط در سازمانی کارآفرینی میانجی (: نقش4) شکل

ها با توجه به دامنه مطلوب این شاخصمدل های ارزیابی شاخص
-شده توسط دادهدرمجموع بیانگر این است که مدل مفروض تدوین

ها به مدل دیگر برازش دادهعبارتشوند، بهحمایت میهای پژوهش 
 .برقرار است

 
 سازمانی و عملکرد کارکنانهای برازش مدل کارآفرینی سازمانی، ارتباطات برون(: شاخص2جدول )

با استناد به نتایج مدل معادالت ساختاری، مشخص گردید که نقش 
-میانجی کارآفرینی سازمانی در ارتباط بین عوامل ارتباطی برون

طرفی ارتباطات  از سازمانی و عملکرد کارکنان معنادار است.

تواند عملکرد می 385/0سازمانی با ضریب مسیر غیرمستقیم برون
 بینی کند.کارکنان را از طریق کارآفرینی سازمانی پیش

 
 کارکنان عملکرد و سازمانیبرون ارتباطات بین ارتباط در سازمانی (: نقش میانجی کارآفرینی3جدول )

 t Sigآماره  ضریب تأثیر متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

 001/0 479/8 385/0 عملکرد کارکنان کارآفرینی سازمانی سازمانیارتباطات برون

-مدل معادالت ساختاری عوامل ارتباطی درون و برونهمچنین 

 سازمانی و کارآفرینی در عملکرد کارکنان برازش مناسبی دارد.

 CVCom CVRed R2 f2 GOF متغیر

 783/0 446/0 297/0 558/0 کارآفرینی سازمانی
 805/0 - - 276/0 سازمانیارتباطات برون 518/0

 - 765/0 442/0 502/0 عملکرد کارکنان
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 معناداری حالت در کارکنان عملکرد و سازمانی کارآفرینی (: مدل ساختاری ارتباطات سازمانی،5) شکل

 
استاندارد حالت در کارکنان عملکردو  سازمانی کارآفرینی (: مدل ساختاری ارتباطات سازمانی،6) شکل

ها با توجه به دامنه مطلوب این شاخصمدل های ارزیابی شاخص
-شده توسط دادهدرمجموع بیانگر این است که مدل مفروض تدوین

ها به مدل دیگر برازش دادهعبارتشوند، بههای پژوهش حمایت می
 .برقرار است

 
 نی سازمانی، ارتباطات سازمانی و عملکرد کارکنانهای برازش مدل کارآفری(: شاخص4جدول )

 CVCom CVRed R2 f2 GOF متغیر

 788/0 446/0 297/0 558/0 کارآفرینی سازمانی

492/0 
 603/0 - - 276/0 سازمانیارتباطات برون
 005/0 - - 272/0 سازمانیارتباطات درون

 - 766/0 442/0 501/0 عملکرد کارکنان

با استناد به نتایج مدل معادالت ساختاری، با بررسی همزمان نقش 
سازمانی مشخص گردید که نقش میانجی ارتباطات درون و برون

ی و سازمانکارآفرینی سازمانی در ارتباط بین عوامل ارتباطی برون

با  سازمانیاز طرفی ارتباطات برون عملکرد کارکنان معنادار است.
تواند عملکرد کارکنان را از می 387/0ضریب مسیر غیرمستقیم 

بینی کند. این در حالی بود که نقش طریق کارآفرینی سازمانی پیش
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میانجی کارآفرینی سازمانی در ارتباط بین عوامل ارتباطی 
ر است سازمانی و عملکرد کارکنان معنادار نبود. الزم به ذکدرون

در حالتی که اثرات به صورت جداگانه بررسی شدند این اثرات 
 تأییدشده بود.

 
 کارکنان عملکرد و سازمانیبرون ارتباطات بین ارتباط در سازمانی (: نقش میانجی کارآفرینی5جدول )

 t Sigآماره  ضریب تأثیر متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

 سازمانیارتباطات برون
 عملکرد کارکنان کارآفرینی سازمانی

387/0  062/8  001/0  
-003/0 سازمانیارتباطات درون  081/0  935/0  

 گیرینتیجه
نها تعملکرد بودند افزایش  همه به دنبالدر جهان رقابتی امروز که 

توانند در این دنیای پرتالطم باقی بمانند که به بهترین هایی میسازمان
در سایه توجه به عوامل  (1)وجه از منابع خود استفاده نمایند 

 ،و بیرونیدرونی  عوامل ،ارتباطاتت جمله کارآفرینی،مختلف من
های . در محیطباشندداشته  راو بهترین عملکرد وری بهره نیشتریب

بد که طلبرای تعیین بهترین عملکرد درون سازمان این را می رقابتی
صورت کامل، صحیح و جانبه باشند و تمام عوامل بهها همهارزیابی

 مانند عواملی .شوندهای خاص ارزیابی گیریعاری از جهت
 و بازار بر مبتنی و رقابتی اقتصاد فناوری، رشد و رقابت شدن،جهانی

 حفظ بقاء، منظوربه هاسازمان که است گردیده موجب همگی... 
 از گیریدرنهایت بهره و رشد و وریبهره افزایش رقابتی، مزیت

 اردو کارآفرینی دنیای به رقابت گردونه در ماندن باقی و هافرصت
اشد بها تحت تأثیر عوامل مختلفی میدر سازمان ینیکارآفر ،شوند

ه سازمانی بتوان با شناسایی و تقویت عوامل درونکه در این میان می
سازی شرایطی مناسب در راستای پرورش و گسترش فراهم

کارآفرینی در تمامی سطوح سازمان کمک نمود و درنهایت موجب 
ضرورت توجه به با(. 16) دیگردشکوفایی، موفقیت و بقای سازمان 

در آموزش رشته  ها بخصوص دانشگاه آزاد اسالمینقش دانشگاه
ن عنوا، بهکشوردر  حتی رشد ورزشو و توسعه این رشته  تربیت

 کشورتولید دانش، نقش جدیدی در توسعه  حفظ ورزش،نهاد عمده 
سازمانی به  سازمانو برای ایفای این نقش، تبدیل  کندایفا می

کارآفرین، مدیران  هایسازمانیداکرده است. درکارآفرین ضرورت پ
ها باید از تواناییها، میگیریهای اصلی و هسته تصمیمعنوان مهرهبه

های کارآفرینانه برخوردار های ویژه و به عبارتی از مهارتو قابلیت
ه برای ب رانیمد کارکنان،بنابراین انگیزش و ترغیب ؛ (4باشند )

آبادی شاهها اهمیت زیادی دارد )های آنفعلیت رساندن قابلیت
های بیان کردند که جنبه 1صباحی و پراست .(1394وهمکاران،

 .دکننکارآفرینی به تبیین و تقویت عملکرد پروژه کمک می
 سو تحت تأثیر فضایازآنجاکه بروز رفتارهای کارآفرینانه از یک

وی دیگر تحت تأثیر فضای کارآفرینی کارآفرینی اقتصاد و از س
ارتباطی کلیدی  همچنین ارتباطات و عوامل سازمان قرار دارد

بر رفتار مؤثر عوامل  عنوانبهسازمانی برون -سازمانیدرون
مخاطره های افراد با ویژگی باشند.میمدیران کارکنان و کارآفرینانه 

کند البته می ایجاد کارآفرینی و اراده خود تالش در عزم پذیری،
 کند همچنین دردر این راستا شرایط را تسهیل می استقالل انگیزه،

_________________________________ 
1 Sabahi & Parast 

پی هماهنگی و مشارکت برای اجرای قوانین برآورد نیازهای 
که همواره تعامالت و برقراری مشتریان و ارتباطات بهینه چنان

ارتباطات و داشتن گوش باالی شنیداری در تعاملی منجر به ارتباط 
کنند که در ( همواره مدیران و کارکنان تالش می17) شودمؤثر می

 مسائل از (. یکی18باشند )حفظ تعامالت و روابط عمومی کارآمد 
 درروند آن تأثیر چگونگی و ارتباطات اثربخشی ها،سازمان مهم

 اثربخشی نیز علت همین به و است سازمان ترقی و پیشرفت
 یاساس و مهم ارکان از و سازمان اعصاب سلسله عنوانبه را ارتباطات

 اجتماعی، نقش نظام یک عنوانبه سازمان شناخت اند. درشمرده آن
 اطارتب داد، چراکه نسبت ارتباطی رویکرد به توانمی را کلیدی

 عملکرد سازگاری و متقابل وابستگی که است اصلی فرایندی
 تبادل نوعی سازمانی کند. ارتباطاتمی تضمین را سازمان واحدهای
 یا نفر دو میان احساس و ادراک اساس و پایه که است اطالعات

 اعثب و کندمی فراهم سازمان با شرکت در را گروه یک یا بیشتر،
 سازمانی وظایف دادن انجام منظوربه سازمانی هایشبکه شودمی

ا ههمچنین ارتباطات فرایند انتقال اطالعات، ایده (.19) بگیرند شکل
اران همک و بوتکسکاوا باشد.شخص دیگر میو تعامل یک شخص با 

در راستای افزایش عملکرد  ارتباطات کارآفرینی را با جهت گیری
 دانستند.و نیات بازاریابی مهم می

با استناد به نتایج مدل معادالت ساختاری تحقیق حاضر و با بررسی 
سازمانی مشخص گردید که همزمان نقش ارتباطات درون و برون

کارآفرینی سازمانی در ارتباط بین عوامل ارتباطی نقش میانجی 
از طرفی  است. سازمانی و عملکرد کارکنان معنادار بودهبرون

تواند می 387/0سازمانی با ضریب مسیر غیرمستقیم ارتباطات برون
ند. این بینی کعملکرد کارکنان را از طریق کارآفرینی سازمانی پیش

ینی سازمانی در ارتباط بین در حالی بود که نقش میانجی کارآفر
سازمانی و عملکرد کارکنان معنادار نبود. الزم عوامل ارتباطی درون

به ذکر است در حالتی که اثرات به صورت جداگانه بررسی شدند 
ی هم عوامل درون قروضزاده این اثرات تأییدشده بود. شفیع

دهنده هویت تنها مؤثر بر عملکرد بلکه شکلسازمانی نهبرون
 عالئم سمت به نوآورى گیرى برجهت دیتأک ها دانسته است.ازمانس

مطالعه حاضر مدل ارتباطی  ضروری دانست. بیرون از دریافتى
سازمانی و کارآفرینی را بر عملکرد عوامل ارتباطی درون و برون

های آزاد استان تهران بدنی دانشگاههای تربیتکارکنان دانشکده
 یلهوسبه که است یندیفرآ سازمانی، ارتباطاتدارای برازش بودند. 

 هایانو ارگ افراد به معانی تبادل و اطالعات گرفتن برای سیستم آن
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(. دانشگاه 20) کنندمی اندازیراه سازمان خارج و داخل در مختلف
 و مدیران درون کارکنان روابط کاری ارتباط باال، آزاد اسالمی با

 ینا مدیریت سازمانی، ارتباطات مدیریت و باشندمشغول می سازمان
 روابط با سازمانی ارتباطات در مقایسه مدیریت .است فرآیند

روابط  حوزۀ مدیریت یا و عمومی روابط داشت، بیان بایدعمومی 
رای ب نزدیکی ارتباطات توصیف حالیکه در است تریوسیع دامنه با

ن نمود که گونه بیااست. در اصل باید این ارتباطات در سازمان
مدیریت ارتباطات سازمانی عالوه بر فهم مشترک، به دنبال ایجاد 

در دانشگاه آزاد اسالمی میان کارکنان و  ؛ کهروابط بلندمدت است
بدنی موجود است و حتی ارتباطات مؤثر مدیران دانشگاه تربیت

است و برای رسیدن به اهداف و اوج عملکرد خود کارکنان تالش 
افزایش کارایی، اثربخشی و کیفیت کار نیروی کنند و موجب می

انسانی و رفتارهای کارآفرینانه وریسکی کارکنان این ارتباطات را 
تأثیر شرایط کارکنان بر توسعه  بنابر بینی کند.تواند پیشمی

سبت ن دانشگاه آزاد اسالمیشود که کارآفرینی سازمانی، پیشنهاد می
، خطرپذیری: های افراد کارآفرین شاملبه جذب نیروهایی با ویژگی

و ...، اقدام کند و نیروهای موجود را با آموزش و تغییر  استقالل
مدیران  همچنین .های نزدیک کندنگرش به افرادی با این ویژگی

 الهای باویژه ردهبههای سازمانی تمام ردهکارآفرین باید 
تا تعهد به توسعه کارآفرینی داشته باشند. اجرای حضورداشته باشند 

های کارآفرینی سازمانی اشاره به مداوم، صبورانه و تدریجی برنامه
سازی شرایط انجام توجهی به فراهمزدگی و بیجلوگیری از شتاب

تالش در راستای افزایش  کالن همسطح  شته باشند و درامور دا
سازمانی، وجود سیستم  بر توسعه کارآفرینیعملکرد دانشگاه و

 تحقیق و توسعه تحقیقات کاربردی و بنیادین برای پیشبرد اهداف
 مشکالت موجود در یادگیری دانشجویان،را با توجه  دانشگاهی

جذب برای کسب مزیت رقابتی در  دهندانجام  عالیق آنان عدم
و تسهیالت الزم چه برای کارکنان و منابع انسانی خدمات  دانشجو

ت بگیرد جویان و حفظ ارتباطات اقدامات بهینه صورو چه دانش
کارکنان باانگیزه و در جهت اهداف سازمان حرکت کنند. زیرا که 

ذکر شایان .باشند آماده ها مجریاندر این مورد باید طراحان ایده
طور مداوم های کارآفرینی مختص هر گروه بهاست که باید آموزش

های به سِمت های سازمانیویتالصورت پذیرد و افراد با طی کردن 
 .مدیریتی ارتقا یابند
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