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تاریخ پذیرش92/11/29 :

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطهه بهین مهارتهها اهاررفرینی و ابربیشهی سهازمانی در بهین
دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران میباشد .برا ایهن منوهور از میهان جامعهه
رمار پژوهش اه شامل  210نفر دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر هسهتند .تعهداد  132نفهر بها
استفاده از روش نمونه گیر تصادفی ساده به عنوان نمونه انتیاب شدند .روش تحقیق این پژوهش
توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردرور داده ها ،پرسشنامه استاندارد مهارتها ااررفرینانهه 22
سوالی و پرسشنامه استاندارد ابربیشی سازمانی  15سوالی میباشد .روایی رزمون از طریهق اسهاتید
صاحب نور مورد تایید قرار گرفت .و پایایی رن از طریق رلفا ارونباخ برا پرسشنامه مهارتهها
ااررفرینانه  0/82و پرسشنامه ابربیشی سازمانی  0/87محاسبه شده است .در ایهن پهژوهش از دو
روش رمار توصیفی و استنباطی برا تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .سواالت پهژوهش از
طریق همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برا نرمال بودن یا غیهر نرمهال بهودن
توزیع دادهها از رزمون اولموگروف – اسمیرنف و رزمون ناپارامتریک اسهتفاده شهده اسهت .تحلیهل
یافتهها این پژوهش نشان داد بین مهارتها شیصهی ،مهارتهها بهین فهرد و مهارتهها
فرایند و ابربیشی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد .نتایج حاصل از سوال اصلی نشان داد اهه در
مجموع میان مهارتها ااررفرینی و ابربیشی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.

واژههای کلیدی :ااررفرینی – مهارتها ااررفرینی – ابربیشی – ابربیشی سازمانی
1

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ساری ،ساری ،ایرانAhmad.valipour20@gmail.com .

2

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

64
37

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه رزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره

مقدمه:
در جهان امروز ،سازمانها با تحوالت و تهدیدات گسترده در عرصه ملی و بین المللی روبرو هستند
از این رو یافتن راه حلها و روشها جدید مقابله با چالشها فرارو رنها ،تنها راه تضهمین و تهدا
حیات و بقاء سازمانها بوده اه رن هم به نورور  ،ابداع ،تولید محصهوالت جدیهد و اسهتفاده و بههره
بردار از فرایندها و روشها نو بستگی دارد به همین خاطر برا نیل به ایهن ههدف مهدیران بایهد
رویكردها جدید را در پیش بگیرند اه متناسب با شرایط متحول محیطهی باشهد بهه طهور الهی
مدیران به عنوان مهمترین عامل سازمانها اعم از صنعتی و غیرصهنعتی ،چههار نقهش عمهده را ایفها
میانند اه عبارتند از :نقش تولید  ،نقش ادار یا بورواراتیک ،نقش ااررفرینی و نقش هماهنه
ساز اه البته نقش ااررفرینی به این دلیل اه از رن به عنوان محرك توسعه اقتصاد یاد میشهود
از بقیه نقشها برجستهتر میباشهد .امهروزه در اشهورها میتلهف توجهه خاصهی بهه اهاررفرینی و
ااررفرینان میشود .در واقع ااررفرینی نیاز اصلی برا سازمانها امهروز بهدل گشهته اسهت و
مدیران عالی سازمانها برا پاسیگویی به تغییرات فزاینده محیطی ،توانایی رقابت با رقیبان و ادامه
حیات سازمانها ملز به بكارگیر استراتژ ها ااررفرینانه در سازمانها خود میباشند( .مقیمهی،
 1384ص  .)53بنابراین ورود مهارتها ااررفرینانه باید به عنوان اسهتراتژ افهزایش اهارریی و
ابربیشی سازمانها مورد توجه قرار گیرد .این مهارتها برا اشورهایی از جمله اشور ما اه دارا
منابع غنی و بروت ملی زیاد میباشند .ولی از نور اقتصاد پیشرفته و توسعه یافتهه نمهی باشهند.
بیشتر حائز اهمیت میباشند و از طرف دیگر با توجه خاص به اسب و اارها اوچک و متوسط اه
دارا ویژگیهایی از جمله :زود بازده ،منعطف و نیاز به سرمایه

اندك میباشند بایستی در عرصهه

بین المللی به رقابت بپردازیم .لذا منابع انسانی مهمترین منابع برا توسعه و شكوفایی هر جامعهها
محسوب میشوند .چنان اه بسیار از اشورها توسعه یافته از جملهه اشهورها رسهیا جنهوبی
شرقی با بهره مند حداقلی از منابع زیرزمینی با توجه به بهره مند حدااثر از تواناییها منهابع
انسانی خود به توسعه چشمگیر در عرصه بین المللی دست یافتهاند .این مهم جز با توجه به تربیت
نیرو ها متیصص و حرفها در داخل اشور حاصل نمیرید .در واقع ابربیشی و اهارریی بیشهتر
نوا رموزشی در هر اشور مساو است با دستیابی به منابع انسانی ارزشهمندتر (سهیفی،1390 ،
ص.)8
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در عصر حاضر اه تغییر و تحوالت محیطی از مهم ترین چالشها فهرا رو سهازمانها بهه شهمار
میرود ،بهره گیر مناسب از استعدادها و تواناییها افراد در تدوین چارچوبها و الگوها فكهر
جدید ،شناسایی الگوها فكر جدید ،نیازها واقعی مشتریان ،بهبود مستمر خدمات و فرروردهها
تولید  ،اهمیت فزایندها پیدا ارده است .سازمانها برا مؤبر بودن ،نیاز به افراد رینده نگر دارند
اه بدانند چه اارهایی باید انجا دهند تا بتوانند به راحتی با اسانی اهه گهوش بهه زنه

تحهوالت

هستند ارتباط برقرار ارده ،خود و سازمان شان را برا رویارویی با چالشها فردا رماده انند.
راه حل مشكالت رینده در استفاده از ابزارهایی نیست اه به رنها عادت ارده ایم بلكه در ابزارهایی
مانند تشویق و حمایت مدیریت عالی از فعالیتها خالق و نورور اارانان است اه تاانون از رنهها
استفاده نشده است( .سیفی ،1390 ،ص  .)6امروزه سازمانها برا رسیدن بهه ههدفها خهود در
محیطی چنان پیچیده ،رقابتی ،پویا ،و نامطمئن احتیاج مبرمی به نورور ها تكنولوژیكی و سازمانی
دارند اه از طریق استراتژیها ااررفرینی قابهل حصهول اسهت( .رقهایی ،1382 ،ص  .)15تقویهت
مهارتها ااررفرینی و ایجاد بستر مناسب برا توسعه

رن از ابزار پیشرفت اقتصهاد اشهورها،

به ویژه اشورها در حال توسعه است.
شرایط اقتصاد  ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی امروز جامعه به گونها است اه حل مشهكالت
و تنگناها ،الگوها و راهحلها جدید و متفاوتی را میطلبد .فضا حاام بر طرح ساماندهی اقتصهاد
اشور در برگیرنده دغدغهها جد و غیر قابل انكار است اه هر گونه تردید و عهد تحهرك در
پرداختن به رن ها ربار زیانبار برا جامعه ما دارد .ترایب جمعیتهی جهوان اشهور ،ضهرورت ایجهاد
فرصتها شغلی و ااهش نرخ بیكار و نیز روند مستمر ااهش بها نفهت عهواملی هسهتند اهه
موجب میشود تا سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان االن اشور به فكر بهره بردار بهینه از منبهع
ارزشمند انسانی باشند تا افراد متحول و مبتكر بتوانند اقتصاد جامعه را از حالت سكون خارج ساخته و
در راستا پاسیگویی به نیازها انسانی – اجتماعی و تكامل ،منشأ تحوالتی عویمهی گردنهد .امها
امروزه بسیار از جوانانی اه در دانشگاهها و مرااز علمی اشور به تحصیل مشغول هستند امیدوارند
اه پس از فراغت از تحصیل هر چه سریعتر وارد «بازار اار» شوند .عبارت «بازار اار» عبارتی اسهت
بسیار حساس ،و برداشت جوانان از این عبارت ،یكی از عوامل موبر در رینده اشور به حساب میرید.
متأسفانه امروزه «بازار اار» در اذهان بسیار از جوانان و دانشجویان اشور یک سر پستهها از
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پیش تعیین شده ،و به عبارتی یک سر «صندلیها پیش ساخته ا » تعبیر میشود اهه در جامعهه
منتور رنهاست .اما دیدگاه ااررفرینانه نسبت به پدیده اشتغال ،تا حد زیاد از مشهكالت جوانهان در
مواجهه با رینده خواهد ااست .یک چنین دیدگاهی میتواند در پوشش تحوالت فرهنگی الز بهرا
توسعه ااررفرینی در اشور حاصل شود.
متأسفانه در اشور ما به دالیل گوناگون به رموزش و پرورش ااررفرینی و ترغیب افراد بالقوه
ااررفرین چندان توجهی نشده است .اه در ربار پژوهشی به صورت جهد تر بهه رن بحهپ پرداختهه
میشود .بنابراین ااررفرینی فرایند است اه نقش حیاتی در تداو رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد
جهانی ایفا میاند .لذا بر اارگزاران و سیاستمداران دولت است اه با ایجهاد بسهتر وجهود مناسهب و
حمایتها منطقی اعم از ماد و معنو  ،فرهنگی ،تحقیقاتی و علمی ،همچنین بهر داشهتن موانهع
موجود بر سر جوانان ااررفرین زمینه رشد رنها را در اقتصاد جامعه فهراهم رورد و مقهدمات متحهول
اردن نوا اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصاد را ایجاد نمایند .ااررفرینان نقشهها میتلفهی را
ایفا میانند اه مهمترین دستاورد ااررفرینی برا توسعه اشور و سیاستگذاران اشور ،ایجاد اشتغال
و دیگر ایجاد رفاه و بروت است .به همین دلیل «شومپیتر »1رن را موتور رشد و توسهعه اقتصهاد
مینامد .اگر برنامهریزان ،تصمیم گیرندگان و اارانان سازمان ااررفرین باشند ،فرصتها اقتصاد
را بهتر درك ارده و قادرند از منابع موجود به منوور نورور اسهتفاده بیشهتر نماینهد و در نتیجهه
سریعتر رشد ارده و در صحنه رقابت بیشتر دوا رورند.
بنابراین به منوور تحقق این امر باید فعالیتها ااررفرینانه را در سازمانها ترویج داد و روحیه
ااررفرینی را در تصمیم گیرندگان و اارانان سازمان ،پرورش و در نهایت محیطی ااررفرینانهه را در
سازمان حاام گردانید( .ها زاده ،1384 ،ص )80
این پژوهش با هدف الی رابطه بهین مههارتهها اهاررفرینی و ابربیشهی سهازمانی در بهین
دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران انجا شده است اه طهی ایهن پهژوهش بهه
فرضیهها زیر پاسخ داده شد:

Shompeeter
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 -1بین مهارتها شیصی و ابربیشی سازمانی در اسبو اارها اوچک و متوسط در بین
دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران رابطه معنی دار وجود دارد.
 -2بین مهارتها بینفرد و ابربیشی سازمانی در اسبو اارهها اوچهک و متوسهط در
بین دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران رابطه معنیدار وجود دارد.
 -3بین مهارتها فرریند و ابربیشی سازمانی در اسبو اارها اوچک و متوسط در بین
دانشجویان شاغل شاهد و ایثارگر شرق استان مازندران رابطه معنیدار وجود دارد.
سیفی( ،)1389پژوهشی تحت عنوان «تهأبیر سهاختار ااررفرینانهه بهر ابربیشهی سهازمانی در
سازمان تربیت بدنی جمهور اسالمی ایران» به منوور اخذ درجه اارشناسیارشد انجا شده است
نتایج حاای از رن است بین ساختار ااررفرینانه و تمامی ابعاد رن با ابربیشی سازمانی رابطه مثبهت و
معنی دار وجود دارد .و ابعاد «روابط تعریف شده رسمی سهازمان ،ریهیننامهههها ،مقهررات مشهوق
ریسکپذیر و خالقیت» و «تناسب بین اختیارات و مسئولیتها محوله به مهدیران» «تاایهد بهر
وظایف و تحقق اهداف سازمانی به جا رعایت صرف قوانین و مقهررات» و «انجها اهار از طریهق
تیمساز » و «عد وجود قهوانین و مقهررات متنهوع و گونهاگون در مهورد موضهوعات خهاص» بهر
ابربیشی سازمانی تأبیرگذار است.
قاسم زاده( )1384پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بهین بالنهدگی مهدیران بها ابربیشهی
سازمانی در مدیران صف و ستاد رموزش و پرورش اشور» بهه منوهور اخهذ درس اارشناسهی ارشهد
انجا گرفته است اه نتایج حاای از رن است .بین تواناییها موردنیاز مدیران ،مهارتها فرریند
و بین فرد رنان با ابربیشی سازمانی رابطه معنی دار وجود ندارد.
عزیز ( )1382پژوهشی تحت عنهوان «بررسهی زمینههها بهروز و پهرورش اهاررفرینی در
دانشجویان سال رخر اارشناسی و اارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران» توسط انجا شد به
این نتایج دست یافت .بین متغیرها اعتقاد بهه انتهرل درونهی ،انگیهزه پیشهرفت ،ریسهکپهذیر ،
استقاللطلبی و خالقیت دانشجویان با ااررفرینی رنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
هزارجریبی( )1382پژوهشی تحت عنوان «بررسی میزان ااررفرینی دانهش رموختگهان علهو
انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران» توسط صورت گرفت .نتهایج نشهان داده
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است بین ااررفرینی و دورهها رموزش مهارتها فرد شامل انگیزه پیشرفت ،ریسکپذیر  ،نیاز
به موفقیت و خالقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
اریمپور( .)1382پژوهشی تحت عنوان «بررسی ویژگهیهها شیصهیتی ااررفرینهان تحهت
حمایت سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران» توسط انجا گرفته است .نتایج حاای از رن اسهت
اه ااررفرینان با ویژگیها مهارتها شیصی و بین فرد و فرریند مدیران اه شهامل «توفیهق
طلبی ،تعامل موبر با دیگران انترل درونی و بیرونی ،ریسک پذیر  ،ابها پذیر  ،اسهتقالل طلبهی،
سبک رهبر  ،انگیزش نیرو انسانی ،رموزش منابع انسانی و مذااره بوده است توافق داشتند.
سلیمی ( )1381پژوهشی تحت عنوان «بررسی مشیصهها ااررفرینهان در مهدیریت ایهران
خودرو» انجا گرفته است نتایج تحقیق نشان داده است .بین خالقیت و نهورور  ،انگیهزه اسهتقالل
طلبی ،خطرپذیر  ،مرجع انترل درونی ،تحمل ابها و انگیهزه موفقیهت طلبهی و میهزان اهاررفرینی
ایران خودرو رابطه

مثبت و معنی دار وجود دارد.

روشندل ( )1381پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بهین مهدیریت مشهاراتی و ابربیشهی
اارانان در حوزه ستاد وزارت تعاون» انجا گرفت به این نتایج دست یافهت .بها اعمهال مهدیریت
مشاراتی و اجرا مهارتها بین فرد در سازمان ابربیشی اارانان در حوزه افزایش مییابد.
برومند نسب ( )1381پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ،میاطره پهذیر ،
خالقیت و عزت نفس با ااررفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران» صورت گرفت نتایج نشان
داده است اه بین انگیزه پیشرفت و خالقیت با ااررفرینی دانشجویان رابطه

مثبت و معنهی دار

وجود دارد.
اههوواس و ااراسههكو )2007( 1پژوهشههی تحههت عنههوان «بررسههی تجزیههه و تحلیههل سههاختار
ااررفرینانه» در شهر استان سرپل اسپانیا توسط انجا گرفت نتایج نشان داده است اه در حوزه رشد
اقتصاد منطقها این امكان وجود دارد اه ویژگیها مهم ساختار ااررفرینانه مثل ساختار ،انهدازه
شرات ،بیشها فعال اصلی و میزان نورور را تشییص داد و تعیین نمود .امها ویژگیهها امتهر
شناخته شده مهمی وجود دارند اه نمونه رن وابستگی عملكرد است اه میتهوان رن را بها عنهوان
Cuevas & carrasco
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ارتباط بین اسب و اارها متوسط و اوچک و عرضه انندگان و مشتریان در منطقه محهدود و یها
وابستگی تولید اه در واقع سطح تمراز به معنا خرید و فروش در ارتباط بها عرضهه اننهدگان و
م شتریان اصلی است ،در نور گرفت .برا اینكه در عمل اهمیت این ویژگیها ااررفرینی را نشان
دهند و رنها را با رشد اقتصاد منطقها مرتبط سازند ،نمونها از  400شرات در اسهتان سهویل
اسپانیا مورد بررسی قرار گرفت .این تحقیق بر ایفیهت سهاختار ااررفرینانهه بهه عنهوان یهک عامهل
ضرور در فهم رشد اقتصاد منطقها تأاید نموده است.
نیاجر و وارن )2005( 1پژوهشی تحت عنوان «بررسی تحلیهل اسهتراتژ  ،سهاختار و فرهنه
سازمانی شراتها تأسیس یافته حامی ااررفرینی سازمانی» صورت گرفته است نتایج تحقیق حاای
از رن است محیطی اه در رن تجارت انجا میشود ،به طور فزایندها پویها و رقهابتی شهده اسهت.
مدیران ابزارها مدیریتی میتلف و تكنیکها متفاوتی را به خدمت گرفتهانهد .تها بهه مزیتهها
رقابتی دست یابند .تنها راه دستیابی به ایهن مزیهت رقهایتی ،تهداو نهورور رنهها اسهت .مهدیران
میبایست نورور و ااررفرینی سازمانی را حمایت انند .اگهر مهدیران میدانسهتند اهه سهازمانها
رنها در اشكال میتلف تمایالت ااررفرینانه چگونهه عمهل مینماینهد .در مییافتنهد اهه در اجاهها
میبایست اصالحات انجا دهند .شراتهایی اه فضا ااررفرینانه خلق میانند و نورور ها جدید
و ایدهها نو را برا بهبود شرات خود به اار میگیرند .مزایا سودمند بیشتر یادگیر سازمانی
و خلق دانش را اسب میانند .سازمانی اه خلق محصوالت جدیهد ،ایجهاد و خلهق دانهش و منهافع
حاصل از دانش را تجربه میاند ،رشد خویش را جاودانه میسازد.
لورا )2003( 2پژوهشی تحت عنوان «بررسی اهمیت و اولویت بند مهارتها ااررفرینانهه»
انجا شد نتایج تحقیق نشان داده است :ابتكار و نهورور مهمتهرین معیهار مهارتهها ااررفرینانهه
میباشد و بعد از رن به ترتیب مهارتها ارتباطی و مهارتها سازمانی ،اعتماد به نفس ،پشهتكار،
خالقیت ،مهارتها تیمی ،چانه زنی و شم مالی مهمترین اهمیت را برا ااررفرینان دارد.
ژوهانسون )2003( 3پژوهشی تحت عنوان «بررسی ااررفرینی به عنوان یک پدیهده جمعهی»
توسط انجا گرفت نتایج نشان داده است :نتیجه نهایی برا اارمندان این اسهت اهه مهدیران بایهد
1

Voyager & vuuren
Laura
3
Johanisson
2
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بیش از اسب و اارها فرد از طریق شبكهها حمایتی ،فعالیتها ااررفرینانه خود ،سهازمان را
تشویق انند.
رودسوتی )2002( 1پژوهشی تحت عنوان «بررسی رهبر و ابربیشی سازمانی در اهاررفرینی
چند ملیتی جنوب رسیا» توسط صورت گرفته اسهت نتهایج حهاای از رن اسهت اهه میهان انگیهزش
اارانان و ابربیشی سازمان از جنبه داخلی رابطه معنی دار مشاهده شهده اسهت .ههم چنهین میهان
ابربیشی سازمانی و رهبر مدیران ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.
پوستیگو )2002( 2پژوهشی تحت عنوان «بررسهی رمهوزش اهاررفرینی در ررژانتهین» توسهط
انجا شده است .نمونه تحقیق  43نفر از دانشجویان شرات اننده در دورهها «طرح اسب و اهار
و ایجاد شغل» بودند .نتایج این تحقیق نشان داده است از نور دانشجویان مهمتهرین دورههها بهرا
رموزش ااررفرینی ،دورهها رموزش خالقیهت و نهورور میباشهد .دانشهجویان وجهود خالقیهت و
نورور را موبرترین ویژگی در فعالیتها ااررفرینی عنوان اردهاند.
روش:
روش این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه مهورد
مطالعه در این پژوهش شامل الیهه دانشهجویان شهاغل شهاهد ایثهارگر مشهغول بهه تحصهیل دوره
اارشناسی دانشگاهها رزاد در منطقه شرق استان مازندران در سال تحصیلی  91-92میباشد اه
تعداد رنها  210نفر میباشد .برا تعیین حجم نمونه از جهدول ارجسهی مورگهان اسهتفاده شهده
است .با مراجعه به این جدول متناسب با حجم جامعه  210نفر 132 ،نفر نمونه مناسب بها روش
نمونه گیر تصادفی ساده انتیاب شدند.
جدول  :1تعداد پرسشنامهها توزیع شده در بین دانشجویان دانشگاهها رزاد
جامعه رمار

سار

نكا

بهشهر

گلوگاه

جمع

توزیع پرسشنامه

50

30

30

22

132

ابزارگردرور دادهها در این پژوهش دو پرسشهنامه بهوده اسهت یكهی پرسشهنامه اسهتاندارد
مهارتها ااررفرینانه  22سوالی بوده است اه توسط رندرسون و همكاران 3در سال  2006به اار
1

Rvdsvty
postigo
3
Anderson , et all
2
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برده شد .محقق این پرسشنامه را به صورت ترجمه شده از نمایه اتابیانه مراز شهر بهشهر تهیه
نموده است سواالت این پرسشنامه به  3بیش مهارتهها شیصهی ،مههارتهها بهین فهرد و
مهارتها فرریند و ابربیشی سازمانی (بر اساس اهداف تحقیق تقسیم شده است .به این صورت
اه برا مهارتها شیصی ( )10سوال ،مهارتها بین فرد ( )6سهوال و بهرا مههارتهها
فرایند هم( )6سوال اختصاص داده شده است .برا هر یک از سوالها این پرسشنامه  5گزینهه
عبارتند از :گزینه خیلی ام با نمره  ،1ام با نمره  ،2متوسط با نمره ،3زیاد با نمره 4و خیلی زیاد بها
نمره  5منوور گردید.
جدول  :2توزیع گویهها پرسشنامه مهارتها ااررفرینانه
ابعاد پرسشنامه مهارتها ااررفرینانه
مهارتها شیصی
مهارتها بین فرد
مهارتها فرریند

شماره سوالها پرسشنامه
1-10
11-16
17-22

دیگر پرسشنامه استاندارد ابربیشی سازمانی بر اساس مدل ررنولد و فیلهدمن )1986( 1در  8بعهد
سودرور  ،رشد ،منابع ،توانایی ،نورور  ،بهره ور  ،رضایت مشتر و تعههد اارانهان مراهب از 15
سوال تهیه شده بود رماده گردید سوالها بر اساس مقیاس لیكرت درجه بند شده است برا هر یک
از سوالها این پرسشنامه  5گزینه عبارتند از :خیلی ام ،با نمره  ،1ام با نمره  ،2متوسط بها نمهره
 ،3زیاد با نمره  4و خیلی زیاد با نمره

 5منوور گردید.

جدول  :3توزیع گویهها پرسشنامه ابربیشی سازمانی بین ابعاد  8گانه رن
ابعاد پرسشنامه
سودرور
رشد
منابع
توانایی
نورور
بهره ور
رضایت مشتر
تعهد اارانان

ابربیشی سازمانی

شماره سوالها پرسشنامه
1-2
3-4
5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
Arnold & Feldman

1
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روایی:
برا تعیین روایی ،محتوا پرسشنامه مزبور به رویت اساتید راهنما ،مشاور و متیصصان حوزه مزبور
رسید و مورد بازبینی قرار گرفت و روایی محتوایی رن مورد تأیید واقع شد و در نهایت دو نوع پرسشهنامه
 22و  15سوالی مورد تأیید قرار گرفت .لذا پرسشنامه این پژوهش از نور روایی مورد تایید میباشد.

پایایی:
برا تعیین پایایی از رزمون رلفا ارونباخ استفاده شهده اسهت بهدین ترتیهب اهه بها اجهرا طهرح
مقدماتی پرسشنامه بین  30نفر از اعضا نمونه توزیع و پس از جمع رور نتایج حاصل با اسهتفاده
از نر افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشهنامه مهارتهها ااررفرینانهه
 0/82و ابربیشی سازمانی  0/87محاسبه شده است اه بیانگر پایایی باال ابزار جهت اجرا بوده است.

روشها تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش تجزیه و تحلیل دادههها از طریهق نهر افهزار اهامپیوتر  spssدر دو سهطح رمهار
توصیفی و استنباطی به اار گرفته شد.
رمار توصیفی :در این پژوهش برا دستهبند داده ها ،تنوهیم جهداول ،رسهم نمودارهها و محاسهبه
درصدها از رمار توصیفی استفاده شده است.
رمار استنباطی :برا نرمال بودن و غیرنرمال بهودن متغیرهها از رزمهون المهوگروف – اسهمیرنف و
رزمون ها ناپارامتریک استفاده شده است .رمار استنباطی مورد استفاده در این پهژوهش ،همبسهتگی
اسپیرمن بوده است.
یافتهها:
 -1جنسیت:
جدول :4توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
جنسیت
مرد
زن

فراوانی
100
30

درصد فراوانی
78
22

جمع

130

100

درصد فراوانی تجمعی
78
100
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80
70
60

40

ن

30

درصد فراوانی

50

20
10
0

رد

نمودار  :1نمودار ستونی توزیع درصد فراوانی بر حسب جنسیت

با مالحوه اطالعات جدول و نمودار  1-4مشیص میشود  78درصد از پاسخ دهندگان مرد بوده و
 22درصد زن میباشد .بنابراین ااثر رزمودنیها مرد بودند.
گروه سنی:
گروه سنی
زیر  30سال
 40-31سال
جمع

جدول. 5توزیع فراوانی نمونه
فراوانی
95
35
130

مورد مطالعه برحسب گروه سنی
درصههههد فراوانههههی
درصد فراوانی
تجمعی
73
73
100
27
100
80
70
60

40
30

درصد فراوانی

50

20
10
0

31-40

ر

نمودار  :2نمودار ستونی توزیع درصد فراوانی بر حسب سن

با مالحوه اطالعات جدول و نمودار فوق مشیص میشود ااثریت پاسخ دهندگان برابر 73
درصد زیر  30سال و  27درصد باال  30سال سن دارند .بنابراین ااثهر رزمودنیهها در رده سهنی
زیر  30سال بودند.
تحصیالت:
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جدول .6توزیع فراوانی نمونه

مورد مطالعه برحسب تحصیالت

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

اارشناسی

130

100

جمع

130

100

درصههد فراوانههی
تجمعی
100

100
90
80

60
50

تحص ال

40

درصد فراوان ی

70

30
20
10
0

ك ر شن ي

نمودار  :3نمودار ستونی توزیع درصد فراوانی بر حسب تحصیالت
با مالحوه اطالعات جدول و نمودار فهوق ،مشهیص میشهود اهل پاسهخ دهنهدگان دارا مهدرك
اارشناسی هستند.
سابقه خدمت
جدول  -7توزیع فراوانی نمونه

مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت

سنوات خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

زیر  5سال

80

61

61

 10-6سال

20

16

76

15-11سال

30

23

100

جمع

130

100
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70
60
50

نوا خد

30

درصد فراوانی

40

20
10
0

6-10

11-15

ر5

نمودار  :4نمودار ستونی توزیع درصد فراوانی بر حسب سابقه خدمت

با مالحوه اطالعات جدول و نمودار فوق ،مشیص میشود ااثریهت پاسهخ دهنهدگان برابهر
 61درصد زیر  5سال سابقه دارند .سپس  16درصد دارا سابقهاار بین 6-10سال 23 ،درصهد
سابقه اار  11-15سال میباشند .بنابراین ااثر رزمودنیها زیر 5سال سابقه دارند.
جدول  -8رمار توصیفی متغیرها تحقیق
متغیرها
مهارتها
مهارتها
مهارتها

تحقیق
شیصی
بین فرد
فرایند

انحراف معیار
0/37
0/36
0/56

میانگین
3/93
4/19
3/99

تعداد
130
130
130
4.2
4.15
4.1

4
3.95
3.9
3.85
3.8

ه ر ه ي فرآ ندي

هر هيب

فردي

ه ر ه ي شخصي

نمودار  :5نمودار ستونی توزیع میانگین نمرات متغیرها تحقیق

درصد فراوانی

4.05
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جدول  8و نمودار 5شاخصها توصیفی مربوط به متغیرهها تحقیهق را نشهان مهیدههد.
میانگین و انحراف استاندارد مهارتها شیصهی  ،)0/37( 3/93مهارتهها بهین فهرد 4/19
( )0/36و مهارتها فرریند  )0/56( 3/99میباشد.
رزمون اولموگروف -اسمیرنوف (تست نیكویی برازش)
به منوور بررسی فرضیههههها تحقیق از نور معنادار  ،نیست توزیع نمرات از لحاظ نرمال
بودن مورد رزمون قرار میگیرد .بدین منوور از رزمون اولموگروف -اسمیرنوف استفاده میگردد .این
رزمون برا تصمیمگیر در مورد اینكه نمونها از یک جامعه ،از توزیع ویژها تبعیت میاند یا
خیر مورد استفاده قرار می گیرد .فرضیهها رزمون عبارتند از:
داده ها از توزیع نرمال برخوردار می باشند

0 H:

داده ها از توزیع نرمال برخوردار نمی باشند

1 H:

جدول  :9نتایج رزمون اولموگروف -اسمیرنوف
متغیر
مهارتها اار افرینی
شیصی
ویژگیههههههههها
بین فرد
ااررفرینی
فرایند
ابربیشی

ویژگیهههههههها
ابربیشی

سود اور
رشد
بدست اوردن منابع
توانایی انطباق
نورور
بهره بردار
رضایت مشتر
تعهد اارانان

تعداد
n
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

مقدار رماره
k–s
0/685
0/772
1/120
0/912
0/938
1/283
1/741
1/476
1/168
0/793
1/074
1/053
0/985

سطح
معنی دار
0/000
0/0143
0/0161
0/0145
0/0001
0/0221
0/000
0/000
0/005
0/0031
0/0167
0/0198
0/000

نتیجه
(نرمال  /غیر نرمال بودن توزیع)
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
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با توجه به نتایج بدست رمهده هر ادا از عوامل اه سطح معنی دار بزرگتر از  0/05می-
باشد فرضیه نرمال بودن دادهها پذیرفته میشود .در خصوص دادههایی اه از توزیع نرمال برخوردار
میباشند ،از رزمون همبستگی پیرسون و برا دادههایی اه از توزیع غیرنرمال برخوردارند ،از رزمون
همبستگی اسپیرمن استفاده میشود پس با توجه به نتایج جدول و نرمال نبودن توزیع ها ،از رزمون
اسپیرمن استفاده میشود.
تحلیل استنباطی دادهها
در ارتباط با سوال الی تحقیق :ریا بین مهارتها ااررفرینی و ابربیشی سازمانی رابطهه معنهادار
وجود دارد؟
فرض رمار :
H0: P=0
H1: P≠ 0
جدول  :10خالصه نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی دار

مهارت ااررفرینی
ابربیشی سازمانی

130

0/72

0/000

با توجه به اینكه سطح معنیدار ( )0/000اهوچكتر از  0/05مهیباشهد بنهابراین نتیجهه
گرفته میشود اه با  95درصد اطمینان میتهوان فهرض صهفر ) (H0را رد اهرد و فهرض تحقیهق
) (H1را پذیرفت از رنجا اه ضریب همبستگی مثبت است مشیص میگردد ،بین مهارت ااررفرینی
و ابربیشی سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه اول تحقیق :بین مهارتها شیصی و ابربیشی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  :11خالصه نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیرها
مهارت شیصی ابربیشی سازمانی

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی دار

130

0/634

0/000
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با توجه به اینكه سطح معنهی دار ( )0/000اهوچكتر از  0/05میباشهد بنهابراین نتیجهه
گرفته میشود اه با  95درصد اطمینان میتهوان فهرض صهفر ) (H0را رد اهرد و فهرض تحقیهق
) (H1را پذیرفت از رنجا اه ضریب همبستگی مثبت است مشیص میگردد ،بین مهارت شیصهی
و ابربیشی سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه دو تحقیق :بین مهارتها بین فرد و ابربیشی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
H0: P=0
H1: P≠ 0
متغیرها

جدول :12خالصه نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معنی دار
ضریب همبستگی
تعداد
130

مهارت بین فرد
ابربیشی سازمانی

0/000

0/621

با توجه به اینكه سطح معنهی دار ( )0/000اهوچكتر از  0/05میباشهد بنهابراین نتیجهه
گرفته میشود اه با  95درصد اطمینان میتوان فرض صفر ) (HOرا رد ارد و فهرض تحقیهق را
) (H1را پذیرفت  :از رنجا اه ضریب همبستگی مثبت است ،مشیص میگهردد ،بهین مهارتهها
بین فرد و ابربیشی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه سو  :بین مهارتها فرایند و ابربیشی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
فرض رمار :
H0: P=0
H1: P≠ 0
جدول  :13خالصه نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی دار

مهارت فرریند ابربیشی سازمانی

130

0/740

0/000
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با توجه به اینكه سطح معنهی دار ( )0/000اهوچكتر از  0/05میباشهد بنهابراین نتیجهه
گرفته میشود اه با  95درصد اطمینان میتوان فرض صفر) (H0را رد ارد و فرض تحقیهق)(H1
را پذیرفت :از رنجا اه ضریب همبستگی مثبت است ،مشیص میگردد ،بین مهارتها فررینهد و
ابربیشی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
بحپ و نتیجه گیر
بر اساس نتایج بدست رماده از یافتهها پژوهش به طور الی میتوان گفت بین مهارتها
ااررفرینی و ابربیشی سازمانی همبستگی مثبت ومعنی دار وجود دارد .در راستا این سوال ،نتایج
پژوهش سیفی( ،)1389با نتایج حاصل از این پژوهش همسانی دارد .ولی با نتایج تحقیق قاسم زاده
( )1384مغایرت دارد .این محقق به این نتایج دست یافهت بهین توانهاییهها موردنیهاز مهدیران،
مهارتها فرریند و بین فرایند رنان با ابر بیشی سازمانی رابطه مثبتی وجود ندارد .و با نتایج
تحقیق عزیز ( )1382همیوانی دارد .نتایج این تحقیق حهاای از رن اسهت اهه بهین متغیرهها
اعتقاد به انترل درونی ،انگیزه پیشرفت ،ریسکپذیر  ،اسهتقاللطلبهی و خالقیهت دانشهجویان بها
اههاررفرینی رنههان رابطههه معنههی دار وجههود دارد .هههم چنههین یافتهههههها پههژوهش بهها نتههایج
هزارجریبی( ،)1382اریم پور( ،)1382سلیمی ( ،)1381روشندل( ،)1381برومند نسب(،)1381
ایههوواس و ااراسههكو )2007( 1نیههاجر و وارن ،)2005(2برانههدا ،)2004( 3ژوهانسههون،)2003( 4
رودسوتی )2002( 5و پوسیتگو )2003( 6همسو است.
نقش مدیر در مجموعههایی اه ااررفرینی از ضروریات و عامل اصلی اسهت بسهیار مههم و
حساس میباشد .زیرا مدیریت میتواند توانایی و استعداد ااررفرینی را در افراد ایجاد ،ترویج و تشویق
اند و یا رفتار و عملكرد او میتواند مانع این امر حیاتی شود .هنر مدیر ااررفرین عبارتست از استفاده
از خالقیت دیگران و پیدا اردن ذهنها ااررفرین ،مدیر ااررفرین باید فضایی بیافریند اه خهودش
بتواند ااررفرین و ابربیش باشد و افراد سازمان را هم نیز برا ااررفرینی و ابربیشی تحریک اند و

1

Cuevas,carasco
Nyajr and Warren
3
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4
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5
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6
Postigo
2
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این فضا ،فضایی است اه از اار روزمره به دور است و به نحو تفویض اختیار میاند تا ههر اهس
خود مشكلش را حل اند .بنابراین هدف اولیه و اصلی مدیریت ااررفرین این است اه باید بهه یهک
روابط سالم در سازمان نائل شود روابط سالم و روابط انسانی روابطی هستند اه باید به صورت اارا و
ابربیش باشند .روابط سالم انسانی در محیط اار موجب باالتر بردن احساس مالكیت ،شاد و بانشهاط
بودن می شود و این عامل منجر به تعلق اارانان بهه سهازمان و مسهئولیت پهذیر بیشهتر در رنهان
میگردد .برا اینكه هر فرد بتواند به صورت موبر در بهبود مستمر شرات اند الزمست تا با اصالح
روابط انسانی بین اارانان شرایط فرهنگی سازمان متحول شده و فرد قادر به شرات در یک فضا
رقابتی سالم گردیده و از این طریق تابیرات مثبت را بر ابربیشی سیستم بگذارد.
پیشنهادها:
با توجه به رابطه مثبت و معنی دار اه بین مهارتها ااررفرینی و ابربیشهی سهازمانی
در بین دانشجویان وجود داشت به مدیران سازمانها پیشنهاد میشود.
 -1جهت ایجاد ابربیشی سازمانی در محیط ااررفرینی بهه عهواملی چهون مشهارات اارانهان در
تصمیمگیر و در تعیین خط مشی اار  ،انگیزش اارانان ،رفتهار دوسهتانه و صهمیمانه در محهیط
اار  ،انعطاف پذیر  ،در رابطه با مسائل و مشكالت اارانان توجه شود و هنگا انتصهاب مهدیران
به این نكته توجه نمایند اه افراد رگاه به مسائل انسانی در رأس سازمان قرار گیرند.
 -2مسئوالن سازمانها ،اارانان خود را به خالقیت ،نورور و ریسک پذیر تشویق نمهوده و
پاداش مناسب برا رنان در نور گرفتهه شهود .در برابهر شكسهتها احتمهالی ایهدهها
نورورانه رنان حمایت انند و میزان رگاهی و شهناخت اارانهان را در ارتبهاط بها معیارهها
ارزیابی ایدهها جدید افزایش داده و منهابع ،اطالعهات و امهکهها الز در ارتبهاط بها
ایدهها نورورانه با سرعت و سهولت در اختیار رنان قرار داده شود.
 -3مسئوالن انعطاف پذیر الز نسبت به اارانان داشته باشند و از تواناییها رنان حدااثر
استفاده را ببرند تا پاسخگویی مناسب به تغییرات رو به تزایهد محیطهی و نیازهها متنهوع
مشتریان باشند.
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 -4مدیران از پیشنهادها اارانان در خصوص چگونگی انجا اارها اسهتفاده و از مشهارات
رنان در تصمیم گیریها سازمان حمایت انند و به پرسنل خود تفهویض اختیهار نماینهد و
رنها را در جریان پیشرفتهایی اه در سازمان تأبیر میگذارد قرار دهند.
 -2پیشنهادها اجرایی برا پژوهشگران رتی
 -1مطالعات تطبیقی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه در دانشگاهها سراسر مهورد اجهرا
دررید و یافتهها رنها با یكدیگر مقایسه گردد.
 -2تحقیق حاضر بر رو نمونه

بزرگتر اجرا گردد تا نتایج رن با اطمینان بیشتر قابل

تعمیم باشد.
 -3توصیه میشود رابطه بین مهارتها ااررفرینی و دیگر متغیرها مهورد مطالعهه ماننهد
تعهد سازمانی – رضایت شغلی و افسردگی شغلی و غیره مورد بررسی قرار گیرد.
 -4با توجه به اینكه تحقیق حاضر به بررسی موضوع از دیدگاه دانشجویان شهاغل شهاهد و
ایثارگر پرداخته است ،توصیه میگردد تحقیق دیگر در این زمینه از دیدگاه دانشجویان غیرشاهد و
ایثارگر صورت گیرد.
 -5این تحقیق در سطح استان و در تما دورهها تحصیلی دانشگاهی انجا پذیرد.
پیشنهادها ااربرد به مسئولین و دست اندرااران ااررفرین
 -1رموزش ااررفرینی یكی از عوامل موبر بر توسعه اهاررفرینی اسهت .بنهابراین بهرا ابربیشهی
مهارتها ااررفرینی الز است سایر عوامل محیطی موردنیاز برا توسعه ااررفرینی وجهود داشهته
باشد .اگر چنین شرایطی مهیا نباشد رموزش مهارتها ااررفرینی اگر به بهترین شهكل خهود اجهرا
گردد ابربیشی چندانی نیواهد داشت .بایستی در انار رموزش ااررفرینی ،سایر شرایط تسهیل اننده
توسعه ااررفرینی نیز برا دانشجویان مهیا گردد.
 -2اانون دانش رموختگان و دفتر ارتباط با ااررفرینان جهت برقرار ارتبهاط مهوبر و مسهتمر بها
رنها و تصمیم گیر مناسب در برنامه ریز ها رینده تأسیس و راه انداز شود.
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 -3ترتیبی اتیاذ گردد تا ااررفرینان و بههره بهرداران نمونهه اسهتانی و اشهور شناسهایی و وارد
عرصه رموزشها علمی ااربرد شوند.
 -4وجود مربیان متیصص و با تجربه در زمینه ااررفرینی از اراان مهم برنامهها رموزشی است
اه برگزار دورهها رموزشی ،سمینارها علمی برا تبادل تجربیات و نتهایج مطالعهات و تهأمین
اطالعات علمی به صورت پایگاه در رشد و ارتقاء ااررفرینان میتواند موبر باشد.
 -5برگزار المپیادها علمهی و مسهابقات اشهور بهرا عرضهه محصهوالت و دسهتاوردها
ااررفرینانه و رقابت موسسات رموزشی محصوالت راهكهار فرهنه

سهاز بهوده و از طهرف دیگهر

موجب ارتقاء دانش ،انگیزه مهارت در اارانان و ااررفرینان میشود.
 -6برگزار جلسات ماهانه با حضور ااررفرینان موفق و سهینرانی مهدیران دربهاره حمایهتهها
قانونی میتواند در ااررفرین این احساس را بوجود رورد اه قوانین حامی نورور و خالقیت است.
 -7توصیه میشود رموزش مهارتها ااررفرینی در یک محهیط یهادگیر انعطهاف پهذیر از بعهد
زمان و مكان ،بیشتر از طریق عمل و تجربه صورت گیرد.
 -8رشتهها و اتب دانشگاهی با نیازها جامع متناسب ساز گردد.
 -9مباحپ ااررفرینی و مهارتها رن در سرفصل دروس تلفیق شود.
 -10با توجه به وضع بازار و بنیهه مهالی شهرات و سهود مهورد انتوهار ،میهزان تولیهد را در قالهب
برنامهه ا اوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت مشیص نموده و بهر ایهن اسهاس برنامهه توسهعه را
طراحی نمایند.
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