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 چکيده

 يهانديل فراير آن بر تسهين تاثيکسب و کارها و همچن يريگن در شکلياديفرهنگ به عنوان عامل بن
 يهامولفه ريق تالش شد تاثين تحقيبرخوردار است. در ا يدر مطالعات علم يت قابل توجهيد از اهميتول

 از حاضر مطالعهرد. يقرار گ ياردبيل مورد بررس صنعتي استان واحدهاي عملکرد بر وکار کسب يفرهنگ
 نانيکارآفر يهيکلشامل  پژوهش نيا يآمار ي. جامعهاست يشيمايپ و از نظر روش يکاربرد هدف، نظر

 پژوهش نيا يهاپرسشنامه ليتکم يبرا نمونه حجم حداقل. اندبوده لياردب استان يصنعت بخش در فعال
ان آنان يو پرسشنامه در مه ديگردانتخاب  يبه روش تصادف که شدهگرفته نظر در نانيکارآفر از نفر 981
 يآن با استفاده از آلفا ييايپا و يدييتأ يل عامليق با استفاده از مدل تحليابزار تحق ييروا .ديع گرديتوز

 SMART PLSو  SPSS يافزارهااز نرم استفاده با هاداده ليوتحلهيتجز محاسبه شده است. کرونباخ 
 يفرهنگ يهامولفهکه  داد ها نشانافتهي. شد انجام يساختار معادالت يسازمدل و يفيبا روش آمار توص

ق يتحق يهاافتهي ،نيهمچن صنعتي دارد. واحدهايتجاري  -توليدي عملکرد بر ير مثبتيتاث وکار کسب
، نيينان پاياطم عدم از اجتناب، يين، فردگراييپا قدرت از فاصله يهامولفهکه  استاز آن  يحاک

 د.تصنعتي دارهاي واحدتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبتر يتاث ييمردگرابلندمت و  يريگجهت
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 مقدمه 

است  داشته ييشکوفا و رشد يبرا توسعه حال در يکشورها تالش در ياساس نقش ديتول بخش
د يز بر عوامل موثر در تولينمعاصر  يقات علمين اساس مطالعات و تحقي( و بر ا1: 0791، 9ي)ل

کسب و کارها و  يريگن در شکلياديبن عنوان عاملبه هنگ ان فرين مي. در ااندتمرکز نموده
برخوردار  يدر مطالعات علم يت قابل توجهيد از اهميتول يهانديل فراير آن بر تسهيتاث نيهمچن

( معتقد است که فرهنگ در حوزه 299: 0792) 0يکارول ،دگاهين ديبر ا يبوده است. مبتن
آن  يمالرات يتاثد ين موضوع را از دياشتر يبقات ين تحقيمورد توجه بوده و ا يقات اقتصاديتحق

 ،يفرهنگ يهاارزش ل کهين دليفرهنگ به ا يبررس ،در واقع .است قرار داده يمورد بررس
 بخصوص در حوزه کسب و کار را هاآن يرفتارها و دهديم شکل را مردم يهانگرش و اعتقادات

منابع  ،نيهمچن (.0: 0707و همکاران،  3يش) برخوردار است ييت بااليکند، از اهميم ميتنظ
م يمتفاوت در جوامع بر تصم يفرهنگ يهاارزش يريگد که شکلننکيشنهاد ميموجود پ ينظر

 يهاتيهمه جوامع فعال ،ن اساسيرگذار است. بر ايز تاثيد نيجد يجاد کسب و کارهايا
نه ين زمي(. در ا103: 0797همکاران، و 1کنند )براتونيشکوفا نم يرات برابرينانه را با تاثيکارآفر
 به ياجامعه از کسب و کار ليتشک نرخ چگونه که کردند مشاهده (9180) 5سوکول و شاپرو
 يل روين دليها به ان تفاوتيا ن باره استدالل نمودنديدر ا آنها. است متفاوت گريد جامعه

د ارائه يجاد کسب و کار جديت و امکان ايدرباره مطلوب يد متفاوتيها، عقاکه فرهنگ دهنديم
گر افراد جامعه يان ديممکن است در م يفرهنگ -ياجتماع يهانهيها در زمن تفاوتيا. دهنديم

ج انتخاب يمنجر به ترو احتماالرگذار بوده و يتاثز ين نانيکارآفر ياجتماع يياه و شناساگيبر جا
 رگذاريز تاثين يشناخت يهانهيفرهنگ بر زمن يهمچنا ممانعت از آن شود. ي ينير کارآفريمس

 يگها نسبت به ارزش سازمان و چگونشرکت يادراک اعضا يکه در آن چگونگ يهانهيزماست، 
: 0790و همکاران،  2تراتوسيمي)د گردديمطرح م يريپذرقابت ينگرش آنان نسبت به فضا

 يهاتيدر موقع افراد ل نموده و احتمال مشارکتيرا تسه ينيکارآفر ييهان برداشتي(. چن099
 همکاران، و 0دهد )تورويش ميد هستند را افزايجد يهافرصت يکه در جستجو يانانهيکارآفر
معتقدند که در نبود ز ين( 30: 0791و همکاران ) 8ازاستبانيد ،ن اساسيبر ا(. 320: 0791
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 يبرا يشتريش بيگرا ،يمات اقتصادي، افراد به هنگام اخذ تصميا تجارب قبلي ياطالعات کاف
 .دهنديماند، نشان توسط فرهنگ شکل گرفته ن که عمدتاًيشيد پياتکا به عقا

رگذار بوده يز تاثيکسب و کارها ن يدرون يندهايبر فرا يطيرات محيعالوه بر تاث فرهنگ ،در واقع

-شرکت يمال امور و ديتول ،يانسان منابع تيريمد ،يابيبازار جمله از يتجار يعملکردها هيکل و بر

 يتوجه قابل طور به (. فرهنگ900: 0795، 9)کاپال رگذار استيتأث يصنعت يديتول يو واحدهاها 

 با آنها روابط بر بلکه ان آنان،يمشتر و يجهان در سطح يحت ين اقتصاديفعال نيب روابط بر تنهانه

در (. 0: 0797، 0يو هنس يلسپايگذارد )گيم ريتأث يدولت مقامات و يمحل يشرکا رقبا، کارمندان،

ل يرا تسه يديتول يها و کسب و کارهاسازمان يدرون يندهايفرا يياز سو يقو فرهنگ ،واقع

 ج مثبت آن درينتا و کندياعمال م کارکنان رفتار بر يتوجه قابل ريتأثگر يد ينموده و از سو

 ابدييم بروز مثبت يهانگرش و انسجام شيافزا کمتر، بتيغ ،يمال يهانهيهز قالب کاهش

 روابط بر ييبسزا ريها تأثسازمان مشاغل در يفرهنگ تنوع ،ن اساسيبر ا (.39: 0797، 3)آسواتاپا

فرهنگ،  تيدگاه، اهمين ديبر ا يمبتن .(25: 0795، 1دارد )کوپر انيمشتر و طيمح با يتجار

 و هاشرکت محققان، از يتوجه قابل تعداد شده و مطرح ياقتصاد اتيادب در که هاستمدت

 با فرهنگ بر وجود رابطه و ،اندقرار داده مطالعهمورد  يفرهنگ مختلف يهانهيزم در را موسسات

 يقاتينه تحقين زميدر ا .(090: 0790و همکاران،  5تراتوسيمياند )دد نمودهيتاک شرکت عملکرد

نشان ( 0791و همکاران ) 0سيو گاگان( 0707) همکاران و ي(، ش0797و همکاران ) 2مانند نوار

 ياز سو (.910: 0797است )نوار و همکاران،  رگذاريتاثها که فرهنگ بر عملکرد شرکت دهند يم

 راتييتغ با ههمواج در شرکت شده اعمالهاي ياستراتژ به باتوجه عملکرد يابيارز زيگر نيد

 محسوب شرکت مهم يهابخش از يکي طيو مح بودهها شرکت يهاتالش از يبخش ،يطيمح

 از تواننديم و بوده آن صيتشخ به قادر تنها هاشرکت. است دشوار يامر زين آن رييتغ و شوديم

 (.373: 0792 ،8غفار و ياتيهندرا) دنينما کمک شرکت منافع به آن درست تيريمد قيطر

 يافراد و رانيمد که است، منعطف و مستمر ينديخود فرآ ،يابيو بازار يديعملکرد تولن يهمچن

 انجام قيطر از نهين زميدر ا عملکرد نيبهتر انجام دنبال به رساننديم ياري شرکت اداره به که
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 ،9آمسترنگ)باشند يم نظر مورد جينتا به يابيدست و ، ارتباط مناسب با شرکاگريکدي کنار در کارها

آن  يهاو مولفه فرهنگر يز تحت تاثين ييهان مولفهياست که چن ين درحاليا(. 993: 0771

 يهارات مولفهين منظر کمتر به تاثياست که مطالعات موجود از ا ين درحاليا د.نکنيعمل م

 همکاران و 0نيکال مثال، عنوان نه بهين زميدر ا .اندها توجه نمودهبر عملکرد شرکت فرهنگ

 شتريب قاتيتحق مورد بحث قرار داده و موجود را يهايتئور تحوالت و هاشکاف ا،يمزا( 9111)

 تعامل از بهتر درک توسعه ،نيبنابرا. اندنموده قيتشو را فرهنگ حوزه در ژهيو به ،يسطح چند

 (913: 0797 همکاران، و )نوار تيريمد يهاروش ياجرا به توانديم يمل و يسازمان فرهنگ نيب

توان ادعا نمود که مطالعه يم ،در واقع .ديکمک نما يديتول يهاشرکت يبخصوص در فضا

ها شرکت يديو تول يابيبازار مانند عملکرد يکسب و کارها بر عوامل يفرهنگ يهارات مولفهيتاث

 هم و ينظر يهانهيزم هم دنتوانيم يقاتيتحق نيچنبرخوردار است و  ييت و ضرورت باالياز اهم

 فراهم هاروش نيبهتر اتخاذ و يسپار برون مانند ييندهايفرا تيريمد يبرا را يعمل ميمفاه

 (.911: 0778، 3ورما س و)مترد نينما

اد، يز يهاين استان با وجود توانمنديدهد ايل نشان مياستان اردب ت بخش صنعتيوضع يبررس
 طور که بهاز آن است  يحاکنه ين زميموجود در ا يافته است. آمارهايتوسعه ن يبه صورت مناسب

محصول  ازدرصد  18/7و  9ب يبه ترت 12و  15 يهادر سال لياستان اردب صنعت بخش يکل
 نيا. (183: 9318 )سازمان برنامه و بودجه کشور، نموده است ديتول را کشورناخالص داخلي 

به طور قابل  لياردب استان يصنعت نقش ،يستانا فرا اسيمق در که دهديم نشان موضوع
 01/9 در حدود 9311در سال  از آن است که ين آمارها حاکي. همچناست کمرنگ يامالحظه

 ييهاتيمز و يتيجمع سهم به توجه با که اندشده مستقر لياردب استان در کشور عيصنا از درصد
 بودجه و برنامه سازمان) روديم شمار به ينييپا سهم که گفت توانيم حوزه، نيا در استان ينسب

 يل با نوعيبر اساس اطالعات ذکر شده بخش صنعت استان اردب .(25: 9310، لياردب استان
اند سهم نتوانسته يز از نظر عملکرديع موجود نيصنان يهمچنمواجه بوده است.  يماندگعقب

 يفرهنگ يهااز جمله مولفه يرسد عوامل متعددينظر مبه خود اختصاص دهند. به يقابل توجه
ضرورت  نيبر ا يمبتنرگذار است. ين استان تاثيا يصنعت يواحدها يو تجار يديبر عملکرد تول

هاي واحد تجاري -توليدي عملکرد بر وکار کسب يفرهنگ يهار مولفهيتاثق حاضر يدر تحق
 قرار گرفته است. ياردبيل مورد بررس صنعتي استان

                                                           
1. Armstrong 

2. Klein 

3. Metters and Verma 
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 قيتحق یچهارچوب نظر
 کسب و کار یفرهنگ یهامولفه

ن يد مطالعات انجام گرفته پرداخته شده است. در ايق از ديم تحقيف مفاهيتعار يدر ادامه به بررس
 از يامجموعه فرهنگ را 9نيشا ادگار ،ف فرهنگيو در تعر يفرهنگ يهامولفه حيدر تشر نهيزم

 د، دانسته استنآموزيم ات آن رايح طول در يگروه که شده رفتهيپذ مشترک يباورها تمام
 يزيربرنامه ينوع( فرهنگ را 98: 9187)د ين هافستيهمچن (.10: 9315 و همکاران، يبزم)

 0زويکه کو يسازد، در حاليز مياز افراد را از هم متما يلفمخت يهاداند که گروهيم يذهن يجمع
 يهاکه گروه يد عرفيها و عقااز ارزش يرهنگ را به عنوان بخش( ف02: 0772و همکاران )

ف نموده يکنند، تعريگر منتقل ميبه نسل د ير از نسليينسبتا بدون تغ يو اجتماع ي، مذهبينژاد
 3يوازيرسند )گيدار به نظر ميپا ياديشده تاحد زمنتقل  يفرهنگحات يترج ،ن اساسياست. بر ا

ل ي( معتقدند در اوا02: 0772زو و همکاران )يکه کو ييهايژگي(، و907: 0791و همکاران، 
 منتقل يحات فرهنگيو ترج يفرهنگ يهان اساس ارزشيگردند و بر اين مييک فرد تعي يزندگ

بر اساس شوند. يافراد مبدل م يسازميتصم يندهايفرارگذار بر يشده احتماال به عامل تاث
ج يز بر نتايم نير مستقيرات غيتاث ينوع يفرهنگ يهاارزش ،(0: 0707) 1و نسترا ياستدالل ش

 ياعمده يروين جامعه کي فرهنگدگاه که ين ديبر ا يمبتنن يکنند. همچنياعمال م ياقتصاد
 اتيادب مرور، کنديم فيتعر و نييتع را مردمهاي تيفعال و اعتقادات ها،ارزش افکار، که است

 و يطيمح ليدال به مختلف يکشورها در ينيکارآفر تيفعال نرخ که دهديم نشان زين ينيکارآفر
 5ينند لام ينيبر اساس مطالعات محقق .(978: 9319و همکاران،  يمياست )کر متفاوت يفرهنگ

ي بر ر مثبتيتاث يط فرهنگيمح ييبعد فردگرا ،(0793و همکاران ) 2( و شائو0793و همکاران )
 کسب و کارها دارد. يريپذرفتار خطر

 با را آن معموال محققان است، دهيچيپ ي دهيپد کي يذات طور به فرهنگ نکهيا با توجه به
ان ين ميدر ا. (971: 9319و همکاران،  يمي)کر اندنموده فيتوص ابعاد مجموعه کي از استفاده
مورد توجه قرار گرفته  يدر مطالعات متعدد يفرهنگ يهاهافستد از مولفه فيو تعر يبندبخش

ش از يب باد ياند که فرهنگ باشنهاد نمودهيپ( 9187مانند هافستد )ز ين نير محققيسااست. اگرچه 
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رش قرار گرفته و يمورد پذ يارين بسي( توسط محقق9187هافستد ) يبندک بعد ارائه شود، دستهي
و  9اند به آن ارجاع داده شده است )آگراواه ارتباط فرهنگ و اقتصاد پرداختهکه ب يدر مطالعات
 افتي يمل فرهنگ در را يمنظم يهاتفاوت ابتدا در( 98: 9187) (. هافستد121: 0792همکاران، 

، ياضاف اصالحات يتعداد دنبال به مطرح سازد، اما را يفرهنگ بعد چهار يو شد باعث که
ن پنج مورد يا (.997: 0792 گران،يد و هافستد) افتي گسترش مورد پنج به او يبنددسته
و  بلندمت يريگجهت نان؛ياطم عدم از ؛ اجتنابييفردگرا/ييگرا جمعفاصله از قدرت؛  يهامولفه

 رند.يگيم قرار يب مورد بررسيترتز بهيشوند که در ادامه نيرا شامل م ييمردگرا

 مولفه فاصله از قدرت

لسه مراتب و اختالف است که منعکس کننده تناسب ادراک شده از س ياز قدرت ارزشفاصله 
نه تنها  بر اساس آناست که  ارزش ياست. فاصله از قدرت نوع ياجتماع يهاقدرت در نظام

تفاوت گر يکديز با يک فرهنگ خاص نيبلکه، افراد  از هم هستندمتفاوت  يو سازمان يفرهنگ مل
ها که چگونه فرهنگ دارد امر اشاره اين قدرت به از فاصله(. 550: 0707و همکاران، 0تانگ) دارند
 مراتب گرايي زياد، روابط سلسله با هاي. فرهنگدهنديممورد پذيرش قرار  نابرابر قدرت را توزيع

در  تفاوت و پذيرندمي مالي امنيت کسب قبال در را قدرت صاحب از تبعيت و مراتبي سلسله
(. 11: 9315 همکاران، و يکنند )بزممي قدرت کم قبول از فاصله با هايفرهنگ از بيشرا  قدرت
کنند و يبا مافوق اجتناب م يرياز مشاجره و درگاد، يبا فاصله از قدرت ز يکشورها در افراد
با فاصله از  يدارند و در مقابل کارکنان در کشورها يمراتب سلسله يهارش تفاوتيل به پذيتما

 (.535: 0792، 3ياليو کا يب يکنند )ساريان ميتر بخود را راحت يد و باورهايعقا ،مترقدرت ک
 کم يهاسازمان و افراد که است يحد قدرت ( معتقدند که فاصله30: 9312ناظم و عالمه )

 قدرت از فاصله با هايفرهنگ در اماشود. يم عينابرابر توز به طور قدرت که رنديپذيم قدرت
 در کهحالي در باشد، بيشتررئيس خود  از آنها دريافتي که دهنديمن حق خود به کارکنان باال،

 سلسله با هايفرهنگ در است و لذا امرعادي، عملکرد مبناي بر خدمات جبران غربي هايسيستم
 و يدارد )بزم رفتار وجود مبناي بر خدمات جبران هايسيستم به بيشتر تمايل باال، مراتب

 يهاکه ارزش (328: 0791بر اساس استدالل تورو و همکاران )ن يهمچن(. 11: 9315 همکاران،
و ابتکار در کسب و  يها در نرخ نوآورتواند تفاوتيم ييفاصله از قدرت و فردگرا يفرهنگ
 د.يح نمايرا تشر يکارها
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 يیگراو جمع يیفردگرا

 ييتنها به را فشانيوظا کنند، کار ييتنها به دهنديم حيترج افراد که يزانيم توانيم را ييفردگرا
ف ي، تعرکنند تصور فرد به منحصر را خودشان و باشند، اتکا خود دهند، انجام گرانيد از بهترو 

 جوامع، نيا در. دهنديم تياولو يشخص شرفتيپ و يفرد توسعه به فردگرا يهافرهنگنمود. 
 همکاران، و يميکر)باشند يم فرد تيهو و رفتار کنندهنييعوامل تع يفرد اهداف و هاارزش
 نفس عزت و يياتکا خود و کننديم ديتاک يفرد استقالل و يآزاد بر شتريب آنها(. 971: 9319

 در مقابل، در. هستند محور تيموفق و محور-رقابت ترشيب جوامع نيا. دهنديم پرورش را فرد
 ها،ارزش از يفرد يآرزوها و هانگرش و هستند غالب يجمع اهداف و هاارزش گرا،جمع جوامع

 ياجتماع کالس و سازمان و شونديم مشتق خانواده همانند ياجتماع يهاگروه اهداف هنجارها،
 يگروه هدف کي به که کننديم تيموفق احساس يزمان جوامع نيا در مردم. دارند يبرتر فرد بر

 جمع و ييفردگرا که از آن است يحاک شده انجام مطالعات(. 00: 0771، 9کنند )راسلب دايپ دست
 يفرهنگ ابعاد نيا که ستين مشخص عمدتان وجود يگذار هستد. با اريتاث ينيکارآفر بر ييگرا

 همکاران، و يميکر) دهنديم قرار ريتاث تحت را انهنيکارآفر يرفتارها يجهت چه در و چگونه
9319 :971.) 

 نانياطم عدم از اجتناب

 ندهيآ ياحتمال مخاطرات امکان با جامعه افراد مواجهه نحوه بر، نانياطم عدم از اجتنابمولفه 
 مطمئن تيموقع به يابيدست يبرا را جامعه افراد کوشش و تالش عامل نيا ،واقع در. دارد نظارت

. کنديم انيب کنند،يم احساس يتعارض يهاتيموقع در افراد که ياضطراب زين و خاطر نانياطم و
 باشد، مشترک جامعه ياعضا ريسا نيب است ممکن بلکه ست،ين يشخص نانياطم عدم احساس
 آنها با شدن روروبه يهاروش و هااحساس نيا است، يادگرفتني و ياکتساب نانياطم عدم احساس

 تيتقو و افتهي انتقال حکومت، و مدرسه خانواده، قيطر از و دارند تعلق جوامع يفرهنگ راثيم به
 زانيم انگريب نان،ياطم عدم از ن اجتنابيهمچن(. 311: 9312و همکاران،  ينقد) شونديم

 هم با ينامعلوم و ابهام با مواجهه نظر از جوامع است، گريهمد به نسبت جوامع يريپذمخاطره
 تيواقع کي ابهام که کننديم القا را موضوع نيا خود شهروندان به جوامع از يبرخ. اندمتفاوت

 قيتشو را خود افراد گر،يد جوامع. دهند انجام ياديز کار آن رييتغ يبرا توانندينم افراد و است
 و يدشتک يدهند )صفر رييتغ را آن يحت اي و بگذارند ريتأث برآن و کنند نفوذ ندهيآ بر تا کننديم

 خواهان افراد باالست، نان آنهاياطم عدم از اجتناب بعد که ييهافرهنگ (. در1: 9310 سالجقه،
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 زدهوحشت ناآشنا يهاتيموقع با برخورد در و هستند امور در يروشن و وضوح وجود و نظم
 طيشرا نيا با مقابله يبرا آنان. کننديم حس خود در را ييباال يروح فشار و اضطراب و شونديم

 اسحسّ شدت به يروتک و تمرد به نسبت و برنديم پناه شغل ثبات و اديز کار به يروح
 .(00: 9310)وفاخواه و همکاران، شوند يم

 يیمردگرا

 ت،يقاطع عملکرد، وجود، ابراز شامل مردانه يهاارزش آن اساس براست که  يامولفه ييمردگرا
 حفظ ،يزندگ تيفيک شامل زنانه يهاارزش آن مقابل در و هستند ديتاک مورد رقابت و تيموفق

در  .(87: 9312 رنژاد،يام و يد )جعفرنباشيم يهمبستگ و مراقبت خدمات، ،يشخص و گرم روابط
 تمام در مردانه اتيخصوص يول هستند، ييگرازن و ييمردگرا اتيخصوص از يبيترک جوامع ،واقع

 و طلب جاه قاطع،افراد  روديم انتظار مردانه جامعه در. است فرماحکم و داشته يبرتر جوامع
 تياهم و گذارنديم احترام سرعت، و يبزرگ قدرت، نفوذ، به يجوامع نيچن در. باشند گررقابت

 و باشند )وفاخواه داشته توجه شتريب يزندگ يماد ريغ جنبه به که روديم انتظار زنان از. دهنديم
 ،يتيجنس نقش زنان، و مردان نقش مانند ينکات به ييمردگرا بعد در .(08: 9310 همکاران،

 و کار تياولو اء،ياش و پول ط،يمح افراد، تياهم ،يزندگ ت عملکرديفيک مرد، و زن يتساو
: 9381لو، خواجه يد حاجيو رش يشود )عارف يم اشاره...  و ييبايز استقالل، و يوابستگ ،يزندگ
 در مختلف يهاتيجنس نيب هانقش ميتقس يچگونگ يفرهنگ بعد نيا اساسن يهمچن (.83

 و پول آوردن دست به ،يشياند مثبت مانند ييهاارزش بر مردگرا جوامع در. است گوناگون جوامع
 جامعه بر مسلط يهاارزش گرا،زن يفرهنگ بعد با جوامع در. شوديم ديتأک گرانيد به توجه عدم

 تيفيک يبرا شدن قائل تياهم ست،يز طيمح حفظ افراد، انيم يهمکار چون يموارد شامل
 . است... و يزندگ

 بلندمدت یريگجهت

 در ،است شده ادي زين «يوسيکنفس ييايپو» عنوان تحت آن از که، بلندمدت يريگجهتمولفه 
 چهار به ييايآس يکشورها عيسر ياقتصاد رشد فيتوص منظور به هافستد يبعد يهاپژوهش

 يهاآموزش در ياخالق اصول از ياژهيو مجموعه جيترو به مولفه نيا. شد اضافه يقبل مولفه
 که است يادرجه انگريب و دارد اشاره حاکم از تيتبع و پشتکار ،ييجوصرفه همچون يوسيکنفس

 بر يمبتن و گراعمل يدگاهيد يدارا مدت، کوتاه و يمقطع يدگاهيد داشتن يجا به جامعه کي
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 کمک خطاها تحمل به بلند مدت يهايريگجهت. (21: 0770 ،9هافستد و مويج) است ندهيآ
: 0771، 0کند )ناوه و ارزيم قيتشو نديفرآ عملکرد بهبود يبرا را هاشيآزما و خطرات و کنديم

بر . شوديم باالتر عملکرد به منجر شده و مستمر شرفتيپ باعث نگر ندهيآ فرهنگ کي (.9208
 گسترده يزيربرنامه افق جاديا که نشان داد( 333: 9112) 3يهارتل و يمطالعات چو ،ن اساسيا

ط يک محياند که در نمودهن استدالل يمحققنه ين زميدر ا .شوديم باالتر عملکرد به منجر
تواند ينوآورانه که م يهايده از فناوربلند مدت کارکنان را به استفا يريگ، فرهنگ جهتيديتول

  (.919: 0797 همکاران، و نوارکند )يب ميش دهد، ترغيمدت را افزا يتعملکرد طوال

 کسب و کارهاعملکرد 

 شده کسب و کارها عملکرد ياساس ساختار درک و فيتعر به ياديز توجهقات موجود يدر تحق
 تمام در است که يينها جهينت و تيفعال جهينت عملکرد،(. 17: 0792 همکاران، و 1سلوام) است
 يرقبا با سهيمقا در کار و کسب اهداف تحقق در شرکت تيموفق به و است شده مشاهده فيتعار
 يعني کرد يتلق رفتار ينوع توانيم را عملکرد. (1: 9318و همکاران،  ي)فندرسک دارد اشاره خود
 به را عملکرد ،نيهمچن. دنکنيم استفاده يکار انجام جهت افراد و ميت ،هاسازمان که يروش

 اعمال با که کنند،يم فيتعر شود،يم مربوط سازمان اهداف به که ييرفتارها با اقدامات عنوان
 ،ابدييم تحقق مطلوب ييکارا با سازمان يهاتيمأمور و هاهدف تنها نه اقدامات، نيا حيصح
بر اساس (. 910: 9310 همکاران، و يمحمدآباد) گردديم نيتأم زين جامعه و کارکنان منافع بلکه

 کار، و کسب اهداف به يابيدست براساس شرکت عملکرد ،(35: 9312) يمهراناستدالل زنگانه و 
 در شرکت، هر يهاياستراتژ تيموفق و گردديم نييتع شرکت مختلف يواحدها قيطر از

 تيموفقزان يم معرف کار و کسب عملکردز يگر نيد ي. از سوشوديم منعکس شرکت آن عملکرد
 يسازمان عملکرد سنجش مناسب يارهايمع خصوص در ينيکارآفر قاتيتحق در. است شرکت
 ينيکارآفر عملکرد با مرتبط يهاپژوهش خصوص در تعمق نيهمچن. ندارد وجود نظر اتفاق
قرار  يرا مورد بررس عملکرد از بعد دو اي کي تنها پژوهشگران اتفاق به بيقر که دهديم نشان
 هاسازمان انيم رقابت شدت روزافزون شيافزا (.23: 9312، يدولت آباد ييان و رضاياند )علداده

 يسازمان عملکرد بهبود يبرا ييهاراه دنبال به همواره آنهااست که  شده ز باعثين يکنون قرن در
 است يهدف باالتر عملکرد به يدستياب (.331: 0793 ،5وانگ) نديبرآ رقابت دانيم در يروزيپ و
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 به(. 121: 0792، 9آورند )ادنانيم روي يمختلف به اقدامات آن به رسيدن براي هاسازمان که
 به و است متفاوت آن يريگاندازه يهااسيمق که است يچندبعد سازه کي عملکرد ،يکل طور

ق حاضر يدر تحق. (20: 9310و همکاران،  يدارد )مظفر يبستگ آن دهنده ليتشک متعدد عوامل
است استفاده شده  يديو تول يابي، از دو بعد عملکرد بازايديتول يهاعملکرد شرکت يبررس يبرا

 شود.ين دو مفهوم پرداخته ميح ايتشرب به يو در ادامه به ترت

 یابيعملکرد بازار

ن و يرود. محققيبه شمار م يابيها، عملکرد بازارن عناصر عملکرد کسب و کارياز مهمتر يکي
هستند  يابيشتر مفهوم عملکرد بازاريب يمند به بررسالقهن حوزه کسب و کارها عيمتخصص

توان عملکرد کسب و ياز آن است که م يمطالعات حاک(.  573: 0707و همکاران،  0بي)نج
مانند رشد سهم بازار، رشد فروش و رشد سود محاسبه نمود،  هاشاخص يبرخق يرا از طر يکارها

قرار داد  يز مورد بررسين «يابيعملکرد بازر»توان تحت عنوان يها را مکه آن ييهاشاخص
ان، جذب يبازگرداندن مشتر ييکه از توانا ييهاشرکت ،ن اساسي(. بر ا0707و همکاران،  3انايمول)

ش درآمد خالص يد فروش و افزاش رشيان، افزايمشتر يتمنديش رضايد، افزايان جديمشتر
 طبق (.58: 0799، 1ماني)سل دهنديماز خود نشان  يخوب يابيعملکرد بازار، ار هستندبرخود

 جاد،يا يندهايفرا و هاتيفعال از يامجموعه شامل يابيبازار کا،يآمر يابيبازار انجمن فيتعر
 جامعه يبرا کل در و يتجار يشرکا رجوع، ارباب ان،يمشتر يبرا آنچه هر تبادل و ارسال انتقال،

 خود يهاييدارا تواننديم بخشند بهبود را خود يابيبازار يتوانمند که ييهاسازمان. باشد ارزشمند
 بر(. 302: 0791، 5تمنيآرنت و و) رنديگ کار به يرقابت تيمز خلق و اهداف تحقق ريمس در را

 يبررس و يابيارز يبرا استفاده مورد يريگ اندازه اريمع يابيعملکرد بازار مختلف، فيتعار اساس
(.  335: 0792و غفار،  ياتيرگذار هستند )هندرايتاث انيمشتر بر که است يابيبازار يهاتيفعال

 يراستا در شرکت ييتوانا بازار را عملکردق خود ي( در تحق890: 9319) يباشلونو قره يصفر
 محصول، تيفيک بهبود ،يفعل انيمشتر حفظ د،يجدان يمشتر انيمشتر جذب بازار، سهم کسب
 رينظ ييارهايمع به توجه با سازمان اهداف به يابيدست نيهمچن و شرکت يرقابت تيموقع يارتقا
 يريگاندازه يبرا يمفهوم يابيرد بازارعملک ،ن اساسياند. بر ادانسته بازار ارزش و فروش رشد

 2نظر کوتلر و کلر به اعتقاد ،ن وجوديبا اشود. يوب مک شرکت محسي يابيبازار يدست آوردها
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خود را  يابيکند تا عملکرد بازاريها کمک مبه شرکت يابيبازار يارهايدازه معان ،(09: 0790)
: است متمرکز يابيبازار عملکرد از جنبه سه بر يابيبازارد. ير نمايسه و تفسيمحاسبه، مقا

 به توانيم آن در که است ياگستره يمعنا به ياثربخش. يريپذانطباق و ييکارا ،ياثربخش
 يهايورود و عملکرد يخروج انيم رابطه يمعنا به ييکارا و افتي دست يسازمان اهداف
 به ييپاسخگو يبرا سازمان ييتوانا يمعنا به يريپذانطباق و آنها به دنيرس يبرا ازيموردن

 (. 890: 9313 ،يباشلون قره و ي)صفر است يطيمح راتييتغ

 یديعملکرد تول

استوار است که مقدار  يديتولهاي يازمنديبر ن يديتول يسازميتصم يندهاين فرايهمچن
ر يا غيم ير اغلب به صورت مستقين مقاديسازد. ايد را مشخص ميات مرتبط با توليخصوص

 طبق (.8: 0790و همکاران،  9نتزوسيشوند )پيان ميب يعملکرد يهام توسط شاخصيمستق
 افتاده اتفاق گذشته در است که يزيآن چ به مربوط عملکرد (،0791و همکاران )0ويمايف افتيتعر

 ،يفعل تيوضع انعکاس ديتول يهاشاخص يکارکرد اصل. است افتديم اتفاق حاضر حال در اي
 ،يکل طور به. است آن يوربهره کنترل و نظارت ليتسه منظور به يديتول ستميس کي تيوضع
 ياز سو .يريپذانعطاف و تيفيک زمان، نه،يهز: دارد وجود يديتول عملکرد شاخص دسته چهار

 تيفيک( 9: موقع به ليتحو و يريپذانعطاف محصول، تيفيک شامل يديتول عملکردز يگر نيد
 بعد دو در که نمود فيتعر يمشتر نظر مورد يهامشخصه با محصول تطابق توانيم را محصول
 دايپ نمود يو نظر مورد يهامشخصه با يينها محصول ارائه و يمشتر الزامات طبق ساخت،

 يريپذانعطاف. شوديم يابيارز محصول يهامشخصه و حجم بعد دو در يريپذانعطاف( 0 کند؛يم
 زمان بدون ،يمشتر خواسته بنابر توليد حجم کاهش اي شيافزا رد سازمان ييتوانا د،يتول حجم در
 يمشتر نظر مورد راتييتغ اعمال يبرا سازمان توان نيهمچن است؛ يانهيهز شوک و باال يبر
 يهامشخصه بعد در سازمان يريپذانعطاف توانيم را آن ديتول نديفرا اي محصول طرح در

 داده سفارش زمان در محصول ليتحو در سازمان توان موقع، به ليتحو( 3 دانست؛ محصول
 ستميس از يمشتر که يطيشرا اي يمشتر اضطرار طيشرا در آن موقع به ليتحو سرعت و شده
 .(985: 9388، يو اژدر يشود )صارميم فيتعر رد،يگيم بهره هنگام به ديتول

 

 

                                                           
1. Pintzos 

2. Efthymiou 
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 قيتحق ینه تجربيشيپ

 يبرخ در يديو تول يابير آن بر عملکرد بازاريز تاثيرگذار بر آن و نيتاث يهافرهنگ و مولفه مفهوم
 نشان قاتيتحق نيا يبررس و بوده ت و اقتصاد موردتوجهيريمد ،يشناسحوزه جامعه در از مطالعات

. است قرار نگرفته يمورد بررس گريکدي کنار در شده ذکر ميمفاه ارتباط مطالعات نيا در که دهديم
 است؛ شده ارائه يخارج و يداخل مطالعات بخش دو در حاضر قيتحق موضوع با مرتبط مطالعات

 ينانهيکارآفر قصد بر يفرهنگ و يطيمح عوامل ريتاث يقي( در تحق9319و همکاران ) يميکر
 و خانواده طرف از تيحما که داد آنان نشان مطالعه جيقرار دادند. نتا يرا مورد بررس انيدانشجو

ن يهمچن. دارد يارمعناد مثبت ريتاث انيدانشجو ينيکارآفر قصد بر يدانشگاه تيحما و انيآشنا
 اثر شده درک يطيمح موانع و تيحما ،ييگراجمع ،ييفردگرا که داد نشان آمده دست به جينتا

 يقيدر تحق (9313) و همکاران يليوک. ندارند انيدانشجو ينيقصدکارآفر بر يمعنادار ميمستق
 يهاافتهيقرار دادند.  يرا مورد بررس يعموم بخش در ينيکارآفر توسعه در يطيمح عوامل نقش
مدت، فاصلة قدرت، کوتاه ي، افق زمانياسي، مداخالت سيقانون يهاتيکه محدود دادنشان  آنان
 ينيت، کارآفريهستند. در نها ينيمانع توسعه کارآفر ييو فردگرا ييگراري، تقدينانياطميز از بيپره

 يپورعل و يريخ .شوديرابطة مثبت دارد و به بهبود آن منجر م يبا عملکرد بخش عموم يعموم
 در ينهاد گذارانهيسرما يگذارهيسرما گردش بر يفرهنگهاي ارزش ريتأث يبررس به( 9311)

 رفتار محاسبه يق براين تحقيدر ا. پرداختند بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ يهاشرکت
 گذارانهيسرما يفرهنگ تيوضع يبررس در. شد استفاده 9هافستد يفرهنگ مدل از گذارانهيسرما
 زانيم بر قدرت فاصله و نانياطم عدم از اجتناب ،ييفردگرا که ديگرد مشخص ينهاد

و  يقمبرعل .دارند ريتأث ينهاد گذاران هيسرما يگذار هيسرما در تناوب وجود و يگذارهيسرما
 در يکشاورز نانيکارآفر شکست با رابطه آن و ينيکارآفر فرهنگ يقي( در تحق9315همکاران )
 و ييگراجمع فرهنگ که داد ق آنان نشانيتحق جيقرار داد. نتا يمورد بررسکرمانشاه را  شهرستان

 نانيکارآفر داد نشان جينتا نيهمچن. است غالب ييروستا جامعه در ت،يقطععدم از يدور
 به يمنف نگرش شکست، رفتنينپذ ت،يخالق فرهنگ نبود همچون يفرهنگ موانع با يکشاورز

 و هاسازمان و جامعه در يمردساالر فرهنگ وجود زنان، يهايتوانمند به ياعتقاديب سک،ير
 هستند.  روروبه دختران ينيکارآفر يهاتيفعال با نيوالد مخالفت

                                                           
1. Hofstede 
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 و يشرق يکشورها در اتيعمل يساز يجهان عنوان تحت يامقاله در( 0797) همکاران و 9نائور
 ريتاث يبررس به د،يتول عملکرد بر آن ريتاث و يسازمان و يمل فرهنگ نيب رابطه گشودن: يغرب

 در فرهنگ افتنديدر آنها. پرداختند ديتول عملکرد يرو بر يسازمان و يمل فرهنگ بعد هشت
. هستند متفاوت( ييعملکردگرا و ييگراندهيآ قدرت، فاصله) بعد سه در يشرق و يغرب يکشورها

 فرهنگ از شيب يسازمان فرهنگ که دهدينشان م يمراتب سلسله يخط مدل تحليل و هيتجز
ر مذهب يتاث خود قي( در تحق0791از استبان و همکارن )يد .گذارديم ريتاث ديتول عملکرد بر يمل

ق آنان نشان داد يج تحقيقرار دادند. نتا يکسب و کارها مورد بررس يريسک پذيو فرهنگ را بر ر
 يريجهتگ و ييفردگرا ،ييمردگرا فاصله از قدرت، ازيامت يدارا که ييکشورها در هاکه شرکت

 يباال سطح که يحال در دارند يريپذ سکير شيافزا به ليتما هستند، يبلند مدت باالتر
و همکاران  0سيگاگان .کنديم ليتعد را هاشرکت يريپذ سکير رفتار نانياطم عدم از يريجلوگ

کوچک و بزرگ  يهاشرکت يط کسب و کار و سودآوريرابطه فرهنگ، مح يقي( در تحق0791)
 يريگجهت و ييمردگرا ،ييفردگرا که داد نشان مطالعه آنان جيقرار دادند. نتا يرا مورد بررس

 اثر نانياطم عدم از يريجلوگ و قدرت فاصله که يحال در دارند، يسودآور بر يمثبت ريتأث بلندمت
 و ياسيس ثبات به يسودآور بر فرهنگ ريتأث زانيم که آنان نشان دادند نيهمچن. دارند معکوس

 يهاارزش لگريتعد نقش يقيتحق در( 0707) همکاران و يش .دارد يبستگ ينهاد تيفيک
 در آنان. دادند قرار يابيارز مورد شرکت عملکرد و ياجتماع عملکرد انيم رابطه در را يفرهنگ

 بر هاشرکت ياجتماع عملکرد ريتأث که دادند نشان ،يمل فرهنگ بعد دو از استفاده با خود قيتحق
  .دارد يبستگ فرهنگ به بزرگ يهاشرکت يمال عملکرد

 يابيعملکرد بازار بر کسب و کار يفرهنگ يهاتوان گفت که مولفهيم ذکرشدهبا توجه به مطالب 
 ينظر يدگاه، مطابق با مبانين ديبر ا يدارد. مبتن يدارير معنيتاث يديتول يهاشرکت يديو تول

 ه ارائه شدند؛يفرض 2شده و در قالب نيتدوق يتحق يهاهيموجود فرض

صنعتي  واحدهايتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبتر يتاث وکار کسب يفرهنگ يهامولفه .9
 .دارد

 .صنعتي دارد واحدهايتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبتر ين تاثييپا قدرت از مولفه فاصله .0

 صنعتي دارد. واحدهايتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبتر يتاث ييفردگرا .3

                                                           
1. Noar 
2. Gaganis 
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صنعتي  واحدهايتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبتر يتاث نييپا نانياطم عدم از اجتناب .1
 .دارد

 صنعتي دارد. واحدهايتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبتر يت تاثدبلندم يريگجهت .5

 صنعتي دارد.هاي واحدتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبتر يتاث ييمردگرا .2

 روش پژوهش

 از اطالعات يآورجمع يبرا و است يشيمايپ و از نظر روش يکاربرد هدف، نظر از حاضر مطالعه
 از کرتيل يانهيگز پنج طيف از استفاده با پرسشنامه سؤاالت. است شدهاستفاده  پرسشنامه ابزار

نان يکارآفر يهيکل پژوهش نيا يآمار يجامعه. اندشده يطراح مخالف کامالً تا موافق کامالً
با استفاده از فرمول کوکران و با استناد به اطالعات . اندبوده لياردب استان يصنعت در بخشفعال 

نان فعال در يتعداد کارآفر يبرا که ليارائه شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردب
 نمونه جمح حداقل، مجموع نفر اعالم شده است 351تعداد  لياستان اردب يصنعت يحوزه واحدها

به روش  و شده گرفته نظر در نانيکارآفر از نفر 981 پژوهش نيا يهاپرسشنامه ليتکم يبرا
 يهارين جهت سنجش متغيهمچن. ديع گرديان آنان توزيد و پرسشنامه در ميگردانتخاب  يتصادف

 يو تجار يديکسب و کار و عملکرد تول يط فرهنگيمح يهامولفه يهاپرسشنامهق از يتحق
ق اخذ يتحق ينهيشيق از مطالعات مرتبط و پيتحق يهاپرسشنامه يهاد. شاخصياستفاده گرد

ن يق و همچنيتحق يهاپرسشنامه د.يگرد يسازيق بوميط تحقيشده؛ سپس بر اساس شرا
( 9به همراه تعداد و منابع آن در جدول ) يرهاين متغيسنجش ا يشده برااستفاده يهاشاخص

 است.شده ش دادهينما

 پژوهش در استفاده مورد یهاشاخص: 1شماره جدول 

 هاهيتعداد گو منابع پژوهش یرهايمتغ

 يفرهنگ يهامولفه 
 کسب و کار

 

Yoo et al., (2011), Sanders et al., (2019), Hofstede 

(2001), Gaganis et al.,(2019), Giwa & Babakatun 

(2019), Anggadwita et al., (2017), Masovic, A. 

(2018) 

891/7 

 Shi & Veenstra (2020), ButarButar & Lisdayanti  يتجار-يديتولعملکرد 

(2020) 
859/7 

 مجموع

071/7 

089/7 

 يدييتأ يعامل ليتحل از اتيفرض به پاسخ و قيمدل تحق ييايپا و ييروا سنجش ن جهتيهمچن
 محاسبه منظوربه .است شدهاستفادهSMART PLS  افزارنرم از يساختار معادالت يسازمدل و
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 حداقل  AVEاگر. شد استفاده CR اريمع از يبيترک ييايپا بيضر و AVE اريمع از همگرا، روايي
 يمعن نيا به. برخوردارند يمناسب يهمگرا ييروا از رهايمتغ که است آن انگريب باشد، 5/7 با برابر
 متوسط طوربه را خود يهاشاخص انسيوار از يمين از شيب است قادر پنهان متغير کي که

 (AVEشده )استخراج واريانس نيانگيم شاخص قيتحق نيا در کهنيا به توجه دهد. با توضيح
. شوديم تأييد مدل يرهايمتغ يهمگرا ييروا لذا است، 5/7 يباال قيتحق يرهايمتغ يتمام يبرا

 با. سنجنديرا م يريگاندازه ابزار ييايپا کرونباخ، يآلفا بيضر و (CR) يبيترک ييايپا بيضر
 يرهايمتغ يتمام يبرا کرونباخ يآلفا بيضر و (CR) يبيترک ييايپا بيضر مقدار نکهيا به توجه

 حد در پرسشنامه در موجود يرهايمتغ يهاسؤال ييايپا نيبنابرا است، 0/7 از شتريب پژوهش
 .باشنديم رشيپذقابل

 ق يتحق یهاافتهي

 يهاافتهي .است شده ارائه قيتحق يآمار جامعه يتيجمع يهايژگيو نخست جينتا ارائه بخش در
نفر آنان زن و  5کنندگان مرد و نفر از شرکت 901ت ياز آن است که از نظر جنس يق حاکيتحق

ن افراد در يشترياند. بنفر، متأهل بوده 920ق به تعداد يتحق ينمونه آمار يت اعضاين اکثريهمچن
 ينمونه آمار يت اعضايز اکثرياند. و ننفر قرار داشته 81سال به تعداد   57تا  19 يرده سن

ان از ين مياند. در ابوده يکارشناس يليمدرک تحص ينفر، دارا 13ق به تعداد يتحق
ل يدر بخش صنعت استان اردبت يسابقه فعالنفر  970انجام شده  يکنندگان در مصاحبهمشارکت

ها به دست ل دادهيحاصل از تحل ياستنباط يهاافتهيق، يج تحقينتان در ادامه ي. همچناندداشته
 با يساختار معادالت يسازمدل روش از پژوهش نيا مدل آزمون يآمده ارائه شده است. برا

 هم مانند يطيشرا وجود به نسبت افزار،نرم نيا. است شده استفاده SMART PLS افزارنرم
ن ياست. در ا سازگار نمونه حجم بودن کوچک وها داده نبودن ترمال مستقل، يرهايمتغ يخط

بخش  دودر  SMART PLS افزارنرم با يساختار معادالت يدر مدل ساز برازش مدلپژوهش، 
 .ي( برازش مدل کل0ري يهاي اندازه گ( برازش مدل9: شده استانجام 
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 بر در که شود يم يکل مدل از يبخش به مربوط ري،يگاندازه مدل؛ يريبرازش مدل اندازه گ
هاي مدل برازش يبررس براي. است آن به سواالت مربوط همراه به ريمتغ کي رندهيگ

 .شود يم استفاده واگرا ييروا و همگرا ييروا ،ييايپا اريمع سه ري،يگاندازه

 بار بيضرا( 9: رديگمي قرار سنجش مورد اريمع سه توسط شاخص، ييايپا؛ همگرا ييو روا ييايپا
 (CR) يبيترک ييايپا و  کرونباخ آلفاي( 0 يعامل

 آن با سازه کيهاي شاخص يهمبستگ مقدار محاسبه قيطر از يعامل يبارها؛ يب بارعامليضرا
 است مطلب نيا ديمؤ شود، 1/7مقدار از شتريب اي و برابر مقدار نيا اگر که شوندمي محاسبه سازه

 و بوده شتريب سازه آن يريگاندازه يخطا انسيوار از آن،هاي شاخص و سازه نيب انسيوار که
 بودن مناسب يبرا مالک مقدار ن،يبنابرا. است قبول قابل يريگاندازه مدل آن مورد در ييايپا

 از کمتر يسواالت يعامل بار مدل، ياجرا از پس چنانچه باشد؛مي 1/7 يعامل يبارها بيضرا
 رد. مطابق شکلير آن قرار نگيتاثارها تحت ير معيسا يبررس تا شودمي حذف سوال آن شد،1/7
توان يست و ميکدام الزم نچين رو حذف هياست از ا 1/7شتر از يسواالت ب يبارعامل ي، تمام(9)
 دارد. يمناسب ييايپا جه گرفت که مدل،ينت
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 پژوهش یرهايسواالت مربوط به متغ یر بار عاملي: مقاد1شماره  شکل

 کرونباخ یمرکب و آلفا يیاي، پاهمگرا يیج رواي: نتا2شماره جدول 

 پژوهش یرهايمتغ
ن يانگيم

 (AVEانس)يوار
 کرونباخ یآلفا (C.R)یبيترک يیايپا

 نانياجتناب از عدم اطم

 نييپا

500/7 820/7 871/7 

 803/7 171/7 220/7  يیفردگرا

 880/7 191/7 287/7 بلندمدت یريجهت گ

 عملکرد شرکت 

 

250/7 810/7 891/7 

 859/7 813/7 208/7 نييفاصله از قدرت پا

 100/7 130/7 520/7 یط فرهنگيمح

 089/7 131/7 071/7 يیمردگرا
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است  5/7بزرگتر از  (AVE)شده  استخراج انسيوار نيانگيممقدار  با توجه به جدول فوق:
 0/7موارد از آستانه  يدر تمام (CRمرکب ) ييايقدار پام شود. يد مييهمگرا تا يين روايبنابرا

موارد از آستانه  يکرونباخ  در تمام يمقدار آلفا .شوديد مييمرکب تا يياين پايبنابرا بزرگتر است
 شود.يد مييپرسشنامه تا يياين پايبنابرا بزرگتر است 0/7

 در شيهاشاخص با سازه کي يهمبستگ زانيم سهيمقا از واگرا، ييروا يبررس يبرا؛ واگرا ييروا
 ييروا. شد گرفته بهره الکر و فورنل روش از استفاده باها سازه ريسا با سازه آن يهمبستگ مقابل
 ياشتراک انسيوار از شتريب سازه هر يبرا AVE زانيم که است قبول قابل سطح در يوقت واگرا

. باشد مدل در( هاسازه نيب يهمبستگ بيضرا مقدار مربع يعني) گريدهاي سازه و سازه آن نيب
 باشد،مي مشخص ،(9189) والکر فورنل روش از ، برگرفته(0) شماره جدول در که همانگونه

. است شتريب آنها، انيم يهمبستگ مقدار حاضر، از پژوهش در مکنون يرهايمتغ AVE جذر مقدار
 تعامل مدل، در( مکنون يرهايمتغ)ها سازه حاضر، پژوهش در که داشت اظهار توانمي رو، نيا از
 حد در مدل يواگرا ييروا گر،يد انيب به. گريدهاي سازه با تا دارند خودهاي شاخص با يشتريب

 .است يمناسب

 واگرا يیج رواي: نتا3شماره  جدول

يیمردگرا  
ط يمح

یفرهنگ  
فاصله از 

نييقدرت پا  
عملکرد 
 شرکت

 یريگجهت
 بلندمدت

يیفردگرا  
اجتناب از عدم 

نييپا نانياطم  
 

      052/7  
اجتناب از عدم 

نييپا نانياطم  

     892/7  552/7 يیفردگرا   

    801/7  102/7  080/7  
 یريجهت گ

 بلندمدت

   870/7  310/7  281/7  597/7 عملکرد شرکت    

  010/7  089/7  879/7  581/7  271/7  
فاصله از قدرت 

نييپا  

 050/7  159/7  718/7  517/7  082/7  030/7 یط فرهنگيمح   

810/7  259/7  217/7  259/7  109/7  205/7  929/7 يیمردگرا   
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نوبت  يريگاندازه يهابعد از برازش مدل plsدر ها تم دادهيمطابق با الگور؛ يبرازش مدل ساختار
به سواالت  يريگبرخالف مدل اندازه ي. مدل ساختاررسديم يبه برازش مدل ساختار

 .گردديم يان آنها بررسيپنهان وهمراه با روابط م يرهايندارد و تنها متغ يآشکار( کار يرهاي)متغ

شتر باشد، نشان از برازش بهتر يمدل ب يزادرون يهامربوط به سازه 2R هرچه مقدار؛ 2Rار يمع

ف، متوسط ير ضعيرا به عنوان مقاد 20/7و  33/7، 91/7( سه مقدار 931: 9118ن )يمدل است. چ

با توجه به سه مقدار  2Rر، مقدار يمطابق با جدول ز .کرده است يبرازش مدل معرف يبرا يو قو

 د ساخت. ييرا تأ يتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاريمالک، م

 نييب تعير ضريمقاد :4شماره  جدول

 2Rريمقاد پژوهش یرهايمتغ

 022/7 نييپا نانياجتناب از عدم اطم

 202/7  ييفردگرا

 223/7 بلندمدت يريجهت گ

 500/7 عملکرد شرکت 

 287/7 نييفاصله از قدرت پا

 350/7 ييمردگرا

ن شاخص برازش مدل يدوم :0Qا ين يبشيا آزمون ارتباط پي( CV red) يشاخص افزونگ

ش يشد، قدرت پ يمعرف  (9105) 9سريار که توسط استون گين معياست. ا  2Q ، شاخصيساختار

برازش  يکه دارا ييهامدلها اعتقاد آنکند. به يزا را مشخص مدرون يهامدل در سازه ينيب

ه مدل را داشته باشند. ب يزادرون يرهايمتغ ينيبشيت پيد قابليقابل قبول هستند، با يساختار

ر يها تاثف شده باشند، سازهيتعر يها به درستن سازهيک مدل، روابط بيکه اگر در است  ين معنيا

( 0771) 0د شوند. هنسلر و همکارانييأت يبه درست هاهين راه فرضيگر گذاشته و از ايکديبر  يکاف

. ن نموده اندييتع يکم، متوسط و قو ينيش بيرا به عنوان قدرت پ 35/7و  95/7، 0/7سه مقدار 

ت به مقدار يش داده شده است. با عناينما (5) رها در جدوليمتغ 2Qر مربوط به شاخص يمقاد

                                                           
1. Auston Gieser 

2. Henseler et al 
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ج نشان دهنده يتوان عنوان نمود که نتامي وباشند يم يقو ينيش بيقدرت پ يمنعکس شده دارا

 پژوهش است. يمدل ساختار يبرازش قو

 

 2Qري: مقاد5شماره  جدول

 2Qريمقاد پژوهش یرهايمتغ

 170/7 نييپا نانياجتناب از عدم اطم

 170/7 يیفردگرا

 191/7 بلندمدت یريگجهت

 001/7 عملکرد شرکت 

 315/7 نييفاصله از قدرت پا

 997/7 يیمردگرا

را  يتارو ساخ يريکه هر دوبخش مدل اندازه گ يبرازش مدل کل يبررس يبرا؛ يبرازش مدل کل

ر محاسبه يق رابطه زيار از طرين معيشود اياستفاده م GOFار به نام يک معيکند تنها يکنترل م

 شود.يم

GOF = √Communalities  × R
2

 

GOF=√0/610 × 0/369 = 0/474 

Communalities  2نشانة ميانگين مقادير اشتراکي هر سازه است وR  نيز مقدار ميانگين مقادير

را به عنووان مقوادير    32/7و  79/05/7وتلز و همکاران، سه مقدار  زاي مدل است.درونهاي سازه

اسوت و   101/7اند.با توجه به مقدار محاسبه شوده برابور بوا    ضعيف، متوسط و قوي معرفي نموده

 پژوهش است. يمدل کل يقو نشان دهنده برازش

، يو مدل کل ي، مدل ساختاريريگبرازش مدل اندازه يپژوهش؛ پس از بررس يهاهيآزمون فرض

 يبرا plsط نرم افزار يرسد. مدل اجرا شده در محيق ميتحق يهاهيو آزمون فرض ينوبت به بررس

 ر  ارائه شده است.يز يهاپژوهش به شرح شکل يهاهيآزمون فرض
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 یپژوهش در حالت معنادار یهاهيفرض یبررس یمدل ساختار :2شماره  شکل

 -بر عملکرد توليدی یمثبت ريکسب وکار تاث یفرهنگ یهامولفهه اول: يفرض

 های صنعتی دارد.تجاری واحد

بزرگتر از ن مقدار يکه ا يااست به گونه 229/91بدست آمده  t( مقدار آماره 0با توجه به شکل )
استنباط نمود  نيتوان چنمي و رديگيقرار م دييپژوهش مورد تا هيباشد و فرضيم 12/9

هاي صنعتي تجاري واحد -بر عملکرد توليدي يداريمعن ريکسب وکار تاث يفرهنگ يهامولفه
است، از آنجا ، (β=7/ 002)برابر با  بدست آمده ريمس بي، ضر3با توجه به شکل  نيهمچن دارد.

 تواني. پس مباشديم ميبه صورت مستق ريتاث نيبدست آمده مثبت است ا ريمس بيکه ضر
هاي تجاري واحد -وليديبر عملکرد ت ير مثبتيوکار تاثکسب يفرهنگ يهامولفهعنوان نمود 
 صنعتي دارد.
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 استاندارد بيضر حالت در ه پژوهشيفرض یساختار مدل :(3)شکل

 يهار مولفهيتاث يبه منظور بررس؛ کسب وکار يفرهنگ يهامربوط به مولفه يهاهيفرض يبررس
 3) يهامدل به صورت شکل صنعتيهاي تجاري واحد -عملکرد توليديبر  کسب وکار يفرهنگ

 ال اس اجرا شد. يط نرم افزار اسمارت پيدر مح (1و 

تجاری  -بر عملکرد توليدی یمثبت ريتاث نييمولفه فاصله از قدرت پاه دوم: يفرض

 واحدهای صنعتی دارد.

بزرگتر از ن مقدار يکه ا يااست به گونه 955/5بدست آمده  t( مقدار آماره 1با توجه به شکل )
مولفه  ،استنباط نمود نيتوان چنيو م رديگيقرار م دييپژوهش مورد تا هيباشد و فرضيم 9912

 صنعتي دارد.هاي تجاري واحد -بر عملکرد توليدي يداريمعن ريتاث نييفاصله از قدرت پا
است، از آنجا که ، (β=7/ 203)برابر با  بدست آمده ريمس بي، ضر1با توجه به شکل  نيهمچن

عنوان  تواني. پس مباشديم ميبه صورت مستق ريتاث نيبدست آمده مثبت است ا ريمس بيضر
 صنعتي دارد.هاي تجاري واحد -بر عملکرد توليدي ير مثبتيتاث نيينمود مولفه فاصله از قدرت پا

 واحردهای تجراری   -توليردی  عملکررد  برر  یر مثبتيتاث يیفردگراه سوم: يفرض

   صنعتی دارد.
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بزرگتور از  ن مقودار  يو که ا يااست به گونه 812/5بدست آمده  t( مقدار آماره 1با توجه به شکل )
اسووتنباط  نيتوووان چنوومووي و رديووگيقوورار موو دييووپووژوهش مووورد تا هيباشوود و فرضوويموو 9912
صونعتي دارد.   واحودهاي تجواري   -توليودي  عملکورد  بور  يدارير معنو يتواث  ييفردگرا/ييگراجمع

اسوت، از آنجوا کوه    ، (β=7/ 979)برابر با  بدست آمده ريمس بي، ضر5با توجه به شکل  نيهمچن
عنووان   تووان ي. پس مباشديم ميبه صورت مستق ريتاث نيبدست آمده مثبت است ا ريمس بيضر

 صنعتي دارد.هاي واحدتجاري  -توليدي عملکرد بر ير مثبتيتاث ييفردگرا نمود

 
 یپژوهش در حالت معنادار یهاهيفرض یبررس یمدل ساختار :4شماره  شکل

 -بر عملکررد توليردی   یمثبت ريتاث نيينان پاياجتناب از عدم اطمه چهارم: يفرض

   صنعتی دارد.های تجاری واحد

بزرگتور از  ن مقودار  يو که ا يااست به گونه 013/3بدست آمده  t( مقدار آماره 1به شکل ) با توجه
اجتناب از  نمود استنباط نيتوان چنمي و رديگيقرار م دييپژوهش مورد تا هيباشد و فرضمي 12/9

 نيهمچن تجاري واحدهاي صنعتي دارد. -بر عملکرد توليدي يداريمعن ريتاث نيينان پايعدم اطم
 ريمس بياست، از آنجا که ضر، (β=7/ 900)برابر با  بدست آمده ريمس بي، ضر5وجه به شکل با ت
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اجتناب از  عنوان نمود تواني. پس مباشديم ميبه صورت مستق ريتاث نيا ،بدست آمده مثبت است
 تجاري واحدهاي صنعتي دارد. -بر عملکرد توليدي يمثبت ريتاث نيينان پايعدم اطم

تجراری   -برر عملکررد توليردی    یداریمعنر  ريبلندمت تاث یريگجهته پنجم: يفرض

 دارد.صنعتی های واحد

بزرگتور از  ن مقودار  يو که ا يااست به گونه 030/0بدست آمده  t( مقدار آماره 1با توجه به شکل )
 نموود  اسوتنباط  نيتووان چنو  موي  و رديو گيقورار مو   دييو پژوهش مورد تا هيباشد و فرضمي 12/9

 نيهمچن صنعتي دارد.هاي تجاري واحد -بر عملکرد توليدي يداريمعن ريبلندمت تاث يريگجهت
 ريمس بياست، از آنجا که ضر، (β=7/ 993)برابر با  بدست آمده ريمس بي، ضر5با توجه به شکل 

 عنووان نموود   تووان ي. پوس مو  باشود يمو  ميبوه صوورت مسوتق    ريتاث نيبدست آمده مثبت است ا
 صنعتي دارد.هاي تجاري واحد -بر عملکرد توليدي ير مثبتيبلندمت تاث يريگجهت

 
 بيضر حالت در ها پژوهشمربوط به مولفه یهاهيفرض یساختار مدل :5شماره  شکل

 استاندارد
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هرای  تجراری واحرد   -بر عملکررد توليردی   یمثبت ريتاث يیمردگراه ششم: يفرض

   صنعتی دارد.

بزرگتور از  ن مقودار  يو که ا يااست به گونه 592/1بدست آمده  t( مقدار آماره 1با توجه به شکل )
 ييمردگرا نمود استنباط نيتوان چنمي و رديگيقرار م دييپژوهش مورد تا هيباشد و فرضيم 12/9
، 5با توجه به شکل  نيهمچن صنعتي دارد.هاي تجاري واحد -بر عملکرد توليدي يداريمعن ريتاث

بدست آمده مثبوت   ريمس بياست، از آنجا که ضر، (β=7/ 071)برابر با  بدست آمده ريمس بيضر
بور   يمثبتو  ريتواث  يوي مردگرا عنوان نمود تواني. پس مباشديم ميبه صورت مستق ريتاث نياست ا

 صنعتي دارد.هاي تجاري واحد -يديعملکرد تول

 یريگجهينتبحث و 

 کسب يفرهنگ يهامولفه اثر شناختي جامعه تحليلق حاضر يد هدف تحقياشاره گردهمانطور که 
 از حاصل يهاافتهيبوده است.  (اردبيل استان)صنعتي هاي واحد تجاري -توليدي عملکرد کاربر و

 تجاري -توليدي عملکرد بر وکار کسب يفرهنگ طيمح داد که نشان قياول تحق هيفرض آزمون
قات نوار و يتحق يهاافتهيجه با ين نتي. اداشته است يمثبت ريتأث لياستان اردب صنعتيهاي واحد

بر  .باشدي( همراستا م0791س و همکاران )يو گاگان ( 0707) همکاران و ي(، ش0797همکاران )
کسب و کارها به عملکرد  يندهايل فرايتواند ضمن تسهيم يفرهنگ يهامولفهن اساس يا

ل يتشک يهاو مولفه فرهنگدگاه ين ديبر ا يمنجر گردد. مبتن يصنعت يواحدها يتجار-يديتول
 رد.يل قرار گياستان اردب يتوسعه کسب و کارها يهايگذاراستيد در کانون سيدهنده آن با

 ير مثبتيداد که فاصله از قدرت تاث نشان قيدوم تحق هيفرض آزمون از حاصل يهاافتهين يهمچن
ن اساس با کاهش فاصله از يداشته است. بر ا يصنعتتجاري واحدهاي  -عملکرد توليديبر 

زان يردگاه برنامهين ديبر ا يابد. مبتنييود مببه يصنعت يواحدها يتجار-يديقدرت عملکرد تول
کاهش فاصله قدرت در  يد برايل بايژه در استان اردبيومناطق به يگذاران توسعه صنعتاستيو س

ن ين در ايش مشارکت کارکنان و متخصصيافزاز کنند. يربرنامه يديتول يهاسازماندرون 
 هاسازمانن يش حس تعلق در آنان به کاهش فاصله از قدرت در ايتواند ضمن افزايم هاسازمان

بر  ير مثبتيتاث ييفردگراداد که  نشان زيه سوم نيفرض آزمون از حاصل يهاافتهيد. يکمک نما
داشتن و نگرش يگرامن اساس با يداشته است. بر ا يصنعتتجاري واحدهاي  -عملکرد توليدي

 يهاشرکت رانيمدان يدر مانه يفردگرا يهادگاهيو د يفرد ينيمثبت به ارزش آفر ياجتماع
انه يفردگرا يهاتيتوجه به شخصن يابد. بنابراييش ميز افزاين يتجار-يدي، عملکرد توليديتول
منجر گردد.  يديتول يواحدها رانيمدان يدر م شرفتيل به پيچون م يجاد عواملياتواند به يم
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 نانياجتناب از عدم اطمداد که  نشان قيچهارم تحق هيفرض آزمون از حاصل يهاافتهي نيهمچن
دگاه ين ديبر ا يمبتن داشته است. يصنعتتجاري واحدهاي  -عملکرد توليديبر  ير مثبتيتاث نييپا

کسب و  يهاابد و فرصتييش ميز افزاينان نيکارآفر يريپذسکيزان رينان ميبا کاهش عدم اطم
 قيپنجم تحق هيفرض آزمون از حاصل يهاافتهيت يدر نهاد. يآيبه دست م يشتريد بيکار جد

داشته  يصنعتتجاري واحدهاي  -عملکرد توليديبر  ير مثبتيتاثبلندمت  يريگجهتداد که  نشان
ش ينده و افزايبه آ يصنعت يواحدهاران و کارکنان يش توجه مدين اساس با افزاياست. بر ا

دگاه در ين ديبر ا يابد. مبتنييش ميز افزايآنان ن يو تجار يديدر آنان عملکرد تول ينگرندهيآ
 ينگرندهيرگذار است آيد تاثيتول يندهايبر فرا يانشده ينيبشيد که عوامل پيتول يرقابت يفضا

کاسته  يتجار-يديتول يعوامل بر عملکردهان يا يتواند از تبعات منفيکارها م صاحبان کسب و
ر يتاث ييمردگرا)ق يه ششم و آخر تحقيدر فرضآنان قرار دهد.  يروشيرا پ يمناسب يهاو فرصت

د. يد گردييقرار گرفته و تأ يابيمورد ارز (صنعتي داردهاي واحدتجاري  -توليدي عملکرد بر يمثبت
 -عملکرد توليديبر  ير مثبتيتاث ييمردگراداد که  نشان هيفرض نيا آزمون از حاصل يهاافتهي

 مثبت مانند ييهاارزش بر مردگرا جوامع نکه دريباتوجه به ا داشته است. يصنعتتجاري واحدهاي 
ق ينان تحقيان کارآفريشود، در ممي ديتأک گرانيد به توجه عدم و پول آوردن دست به ،يشياند
 آنان منجر شده است. يتجار-يديش عملکرد توليبر افزا ييهان ارزشيچن
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 منابع

 عدالت يشناخت جامعه يابيارز .(9315)، منصور9 انيقتيحق9 لياسماع محمد9 يانصار9 دايوح9 يبزم

 کارکنان: مطالعه مورد ةنمون) يآموزشي هاسازمان در يسازمان فرهنگ با آن ةرابط و يسازمان

 .28-15(9 9)990 یاجتماع علوم، (مشهد پرورش و آموزشهاي اداره

 بر( هافستد مدل براساس)يسازمان فرهنگ ريتاث يبررس(. 9312) ،قنبر9 رنژاديام9 محمدباقر9 يجعفر

 .81-01(9 02)98 تيريمد در یعموم یگذاریمشخط ،تيخالق

 اساس بر يرانيا يهاسازمان در فرهنگ ياقتضا به تيريمد(. 9315) ،اکبر9 انياعتبار9 يمجتب9 يجم

 مجله ،(رانيا ياصل يهااستان مخابرات يمرکز ادارات: مطالعه مورد)هافستد  يفرهنگ يهاشاخص

 .9997-9719(9 1)991 یسازمان فرهنگ تيريمد یعلم

 يگذارهيسرما گردش بر يفرهنگ يهاارزش ريتأث يبررس(. 9311) ،يپورعل الهام محمد، ،يريخ

 یمال یهااستيس ،تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ يهاشرکت در ينهاد گذاران هيسرما

 .951-911 ،(1)3 ،یاقتصاد و

-9 .ينوروز انتشارات: گرگان دوم، چاپ ،سبز یابيبازار ،(9312) ،هرمز ،يمهران ،يمهد زنگانه،

008. 

 يهاشرکت در يديتول عملکرد بر يچابک يهايتوانمند اثر. (9388) ،بهنام ياژدر محمود، يصارم

 .رانيا در تيريمد یهاپژوهش ،زيب يهاشبکه کرديرو با خودرو يهامجموعه و قطعات سازنده

93 (0:) 951-989 . 

 يريگشکل با هافستد يفرهنگ ابعاد رابطه يبررس(. 9310) ،سنجر9 سالجقه9 محمد9 يدشتک يصفر

9 یآموزش تيريمد در نو یافتيره، رانيا ينيکارآفر يعموم آموزش نظام در يمشخط يهاشبکه

1(32 9)9-02. 

 از يابيبازار عملکرد و نانهيکارآفر يابيبازار رابطة يبررس(. 9313) ،هيراض9 يباشلون قره9 يعل9 يصفر

 و مخابرات ،يصنعت ونياتوماس صنعت سه در فعال يهاشرکت: يمورد مطالعة) ينوآور قيطر

 .802-871(9 1)92 یبازرگان تيريمد، (تاليجيد زاتيتجه و انهيرا ارتباطات،

هاي استان يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد گاهيجا. (9311). کشور يزيربرنامه و تيريمد سازمان

 .انتشارات و مدارک ،اسناد مرکز ،9311-18 کشور

 و کالن اقتصاد ليتحلن، يسرزم شيآما طرح(. 9310. )لياستان اردب يزيرت و برنامهيريسازمان مد

 ل.ي، اردبیمل سطح در آن گاهيجا

 يهادانشکده در يفرهنگ طيمح ابعاد تيوضع(. 9381) ،صالح9 لو خواجه يحاج ديرش9 محبوبه9 يعارف
 مدل ةچهارگان ابعاد اساس بر تهران دانشگاه و يبهشت ديشه دانشگاه يروانشناس و يتيترب علوم

 .89-51(9 99)91 یآموزش یهانظام در پژوهش ،هافستد
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 در ييبازارگرا بر ييگرا ينيکارآفر ريتأث ليتحل(. 9312) ،نيحس9 يآباد دولت ييرضا9 مژده9 انيعل
(9 98)91 یبازرگان تيريمد یهاکاوش ،خودرو قطعات يديتول يهاشرکت عملکرد بهبود جهت

29-89. 
 بر مؤثر عوامل يواکاو(. 9318) ،هرمز9 يمهران9 نيحس9 يخان دهيد9 يمهد9 زنگانه9 فائزه9 يفندرسک

 ،ينيکارآفر و يابيبازار تيريمد منظر از گرگان شهر يصنعت شهرک يديتول يهاشرکت عملکرد

 .01-9(9 11)991 یابيبازار تيريمد

 فرهنگ يابيارز(. 9315) ،ومرثيک9 يزرافشان9 نيرحسيام9 يگيبيعل9 نيحس9 يآگه9 رضوان9 يقمبرعل

 یهاپژوهش ،کرمانشاه شهرستان در يکشاورز نانيکارآفر شکست بر مؤثر عوامل و ينيکارآفر

 .303-320(9 0)90 يیروستا

 و يطيمح عوامل ريتاث يبررس(. 9319) ،نيمارت9 مولدر9 محمد9 يذريچ9 هارم9 منزيب9 ديسع9 يميکر

 .901-975(9 3)95 ینيکارآفر توسعه ،يکشاورز انيدانشجو ينانهيکارآفر قصد بر يفرهنگ

 پرسشنامه يابياعتبار و يطراح(. 9310) ،نينگ9 يجبار9 ومرثيک9 يآذر ازين9 معصومه9 يبادمحمدآ

 .091-913(9 1)990 یآموزش تيريمد و یرهبر ،انيبن دانش يهاشرکت عملکرد بر موثر عوامل

 تيقابل ،ينيکارآفر به شيگرا ارتباط(. 9310. )ليراح9 ياگرمه9 يمهد9 ياجل9 يمحمدمهد9 يمظفر

 و ارتباطات و اطالعات يفناور حوزه در رقابت شدت ترليتعد نقش با شرکت عملکرد و يابيبازار

 .970-51(9 00)90 هوشمند کار و کسب تيريمد مطالعات ،ياانهيرا يافزارهانرم

 با يسازمان فرهنگ و يمعنو يرهبر رابطه يبررس(. 9312. )ينعليحس9 عالمه9 فتاح9 ناظم

 .12-01(9 31)91 یآموزش تيريمد قاتيتحق ،تهران شهر پرورش و آموزش کارکنان يتوانمندساز

 نييتب و يبررس(. 9312) ،فرهاد9 يمطالئ9 دهيوح9 پوريعل9 روسيس9 ياهکلروديس ييبابا9 اعتبار9 ينقد

9 یبازرگان تيريمد. يسازمان ينيکارآفر ابعاد و هافستد مدل اساس بر يسازمان فرهنگ نيب ةرابط

1(0 9)315-191. 

 يهاگونه ريتأث يبررس(. 9310) ،رضا يعل9 امچلوي ديتمج9 يمرتض9 ياحمد اري9 يشاد9 وفاخواه

9 یانسان منابع تيريمد یهاپژوهش ،پروژه يانسان منابع تيريمد يندهايفرا بر يسازمان فرهنگ

97(0 9)11-00. 

 در يطيمح عوامل نقش نييتب(. 9313) ،قنبر9 ياسيال يمحمد9 يمهد ديس9 يالوان9 وسفي9 يليوک
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