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چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی رابطۀ جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در بین دانشآموزان
مقطع متوسطه دولتی و غیر انتفاعی شهر یزد بود .روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده که طی آن
 453نفر از دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر یزد با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
متناسب ،انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه جو سازمانی
) (OCDQهالپین و کرافت ( )3691و پرسشنامه روحیه کارآفرینی محقق ساخته بر اساس نظریه
مککلند ( )3691و بروکهاوس ( ) 80 91استفاده شد .روایی پرسشنامه به وسیله روش اعتبار محتوا و
برای پایایی آن از روش انسجام درونی ابزار ،با ضریب آلفای کرونباخ  α=0/47استفاده گردید .یافتههای
تحقیق نشان داد بین متغیرهای روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهمندی و مالحظهگری با روحیه
کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد و بین متغیر تاکید بر کارایی ،نفوذ و پویایی ،مزاحمت و تظاهر به کار
با روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد .همچنین میانگین روحیه کارآفرینی دانشآموزان شاخه-
های نظری و فنی و حرفهای تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه به نتیجه آزمون  tدو نمونه مستقل
تفاوت معناداری بین روحیه کارآفرینی در دو گروه مدارس دولتی و غیر انتفاعی مشاهده شده است.
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد چهار متغیر روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهمندی و
مالحظهگری در مجموع  0/ 38درصد از تغییرات متغیر مالک (روحیه کارآفرینی) را تبیین میکنند.
واژگان کلیدی  :جو سازمانی ،جو مدرسه ،روحیه کارآفرینی ،دانشآموزان ،شهر یزد.
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مقدمه

در عصر حاضر به دلیل پیشرفتهای علمی و فنی بازنماییهای ذهن بشر از کر د هب نیمز ه هکده     
جهانی مبدل شده است .از آنجا که شبکههای ارتباطی بازارهای گوناگون تولید و عرضه خ تامد
را در سطح ملی ،منطقهای و جهانی به یکدیگر وصل ساخته و کلید ورود به این بازاره یناهج یا   
را در رقابتپذیری دانستهاند ،بدیهی است که در این رقابت جهانی ن  هکلب ،اهروشک اهنت ه ک هیل      
نهادها و افراد باید دایما قابلیتهای رقابتپذیری و سازگاری خود را افزایش دهند(مشایخ.)1831 ،
برای دستیابی به این مهم ،پرورش ایدههای خالق و کارآفرینی که بتوانند خود را پیوسته ب یایند ا   
جدید هماهنگ و سازگار کنند ،ضروری به نظر میرسد .اما موضوع دیگر هب هجوت موزل هک ی    
کار نیرفآ ی دش ببس ار  ه کیب لضعم  ،ار ب روشک هک تسا ی اااااااااااااااااا ااا آن س تخ

نابیرگ هب تسد         

است(بازرگان.) 73 31 ،
کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزش وشک ی ر ناهج یاه    
قرار گرفته است .اما مهم این است ک ج هصرع رد نونکا ه ه  ینا ا رکتبم و قالخ دارف ناونع هب          
کارآفرینان منشاء تحوالت بزرگی در زمینۀ صنعتی ،تربیتی و خدماتی شدهاند .همچنین ،چرخههای
توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در میییآی ؛د فآراک ،رتهب ترابع هب ر ینی      
موتور رشد و توسعه است .كارآفريني را در معنا و مفهوم فعلي ،اولين بار جوزف شومپيتر() 934 1
به كار برد كه او را پدر علم كارآفريني مينامند؛ وي بر اين باور بود كه رشد و توسعۀ اقتصادي
در يك نظام ،زماني ميسر خواهد بود كه افرادي در ميان آحاد جامعه با خطرپذيري ،به نوآوري
لهاییی ناکارآمد
ن راه حل ل
له يا ييي جد دي  ،،ج يزگيا ن ن
اقدام كنند و با ا ايننن راك  ،،روشها ا و راه حل ل
غيرممكن پيشين شوند(سعیدیکیا.) 86 31 ،
از دیدگاه مککلند افراد کارآفرین دارای ویژگیهای انگیزه پیشرفت ،استقالل طلبی ،گرایش به
خالقیت ،ریسکپذیری و کنتر م(دنتسه ینورد ل ککککککک کلن ،د

 .) 1963در گذش ،رود نادنچ هن هت    

پژوهشگران و صاحبنظران بر این عقیده بودندکه این ویژگیها ب م دلوتم اهنآ ا یییی یییییش ضرف و دو
اساسی این بود که کارآفرینان از طریق آموزش ،پرورش نمییابند(ذبیحی و مقدس ،ی

 .) 85 31اما ا

امروزه چنین نیست و مککلند ،بر این باور است که افراد در تعامل با محیط خود این ویژگیها

را میآموزند .این ویژگیها عبارتند از :نیاز به توفیق :تمایل به برتر یارب شالت و تیقفوم ای ی      

پیشرفت و نیل به مجموعهای از استانداردها؛ تمایل به ریسک و مخاطره :تمایل به مقدار متوس زا ط
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مخاطره ،برای شروع یک کسب و کار تا احتماالت را به نفع خود تغییر دهند؛ گرایش به خالقیت:
توانایی تلفیق ایدهها به شیوههای منحصر به فرد برای برقر  طابترا یرا غ نیب لومعم ری دیا هههههه هههههههه یا
مختلف؛ کنترل درونی :در افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند ،ص تاف

صخشم د ینور    

آنان تعیین میکند که در یک موقعیت چه اتفاقی خواهد افتاد؛ نیاز به استقالل :کاری را برای خود
انجام دادن و داشتن آزادی عمل(مککلند.) 1963 ،
دراکر (  ) 1985نیز معتقد اس و تیقالخ :ت

اب یروآون فآراک ر زلم و مزال ینی و هب ،دنرگیدکی م         

طوری که کارآفرینی بدون خالقیت و نوآوری حاصلی ندارد .پیداست ک من یزورما ناسنا ه یییی ییییی-

تواند جدا از تشکیالت و سازمانهای متشکل از همنوعان خود زندگی کند ،بنابراین باید گفت که
بخش اعظم کردار و رفتار انسانها از نهادها یا سازمانها سرچشمه گرفته یا اینکه دست ک تحت م   
تاثیر آنهاست از همین رو ،ماهیت محیطهای اجتماعی کار در س امزا نننه وضوم زا ا عع عععه وم یا رد   
توجه دانشهای رفتاری و اجتماعی است(به نقل از عالقهبند.)1831،

ش-
جو سازمانی مدرسه ،یکی از عوامل مهمی است که بر روابط کارکنان آموزشی ،معلمان و دانش ش
آموزان در مدارس اثر غیر قابل انکاری دارد و مجموعه حاالت ،خصوصیات یا ویژگیهای حاکم
بر مدرسه یا محیط آموزشی را در بر میگیرد .این جو ممکن است محیط مدرسه را گرم ی ،درس ا   
قابل اعتماد ،ترسآور یا اطمینانبخش ،تسهیلکننده ی هسردم ود زیامت ببس و دزاس هدنرادزاب ا       
مشابه از یکدیگر شود(میرکمالی .) 78 31 ،هالپین نیز معتقد اس نامه هسردم ینامزاس وج هک ت      
شخصیت مدرسه است(به نقل از شیرکول .) 82 31 ،جو سازماني مدرسه مجموعهاي از ويژگ ييي ها ا
وخصوصيات دروني يك مدرسه و محيط آموزشي است كه مدارس را از كي ديگر متم يا ززز و بر
رفتار و عملكرد نيروي انساني مدرسه موثر اس ،یلامکریم(ت

 .)111 :1831ج هسردم ینامزاس و    

دستآورد تالش و کوشش ،پیوندها و کنشه ورگ نایم لباقتم یا هههه هههههه نعی هسردم ینورد یا ی     
مدیران ،آموزگاران ،کارکنان و دانشآموزان است(عراقی.) 73 31 ،
برای جو سازمانی تعریفهای بسیار ارائه شده است ،از جمله اینک مزاس وج ه ا هب ین  مامت م طیح      
داخلی سازمان اشاره دارد و شامل مجموعهای از ویژگیهاست که بوسیلۀ اعضاء س دهاشم نامزا ه   
میشود ،سازمان را شرح میدهد ،یک سازمان را از سایر سازمانها مجزا میکن رثا نآ زا دارفا ،د    
میپذیرند و هدایت میشوند و میزان استقالل فردی که به اعضاء سازمان داده میشود .همچنین به
رفتارهای پاداش داده شده به وسیلۀ سازمان و انواع پاداشهای پیشنهادی اط م قال یی یییش و نوارب(دو
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م ،گربو

 .)814 : 1980در تعریف رابع ینامزاس وج رگید ی تتتتتتتت تتتس جم زا ت م عو هههه ههای از ح ،تالا

خصوصیات یا ویژگیهای حاکم بر یک س  لباق ،درس ،مرگ ار نآ هک نامزا ا لباق ریغ ،دامتع         
اعتماد ،ترسآور و یا اطمینانبخش ،تسهیلکننده یا بازدارنده میییس ود زیامت ببس و دزا نامزاس     
مشابه از هم میشود(امینپور .)1831 ،الننبورگ و اورنستین (بیتا) جو سازمانی را کیفی طیحم ت   
فراگیر درون سازمان میدانند که ممکن است به محیط گروه آموزشی ،ساختمان مدرسه یا مدارس
ناحیه اطالق شود(الننبورگ و اورنستین .) 87 : 82 31 ،هالپین و کرافت (  ) 1970در تعریفی ج زا عما
جو سازمانی میگویند :ویژگیهای درونی که ی  ار نامزاس ک ا زز ززز س تم رگید نامزا م و هتخاس زیا   
روی رفتار افراد آن تاثیر میگذارد ،ج م هدیمان ینامزاس و یییی یییییش هب ینامزاس وج نیا .دو

    وس لي ههه

ادراكات كاركنان و توصيفهاي آنان از ويژگيهاي دروني سازمان سنجيده ميشود(به نق زا ل
گودرزی و گمینیان.) 40 -14 :1831 ،
در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند ای تالا

زومآ ،هدحتم ششش شششش نيرفآراك ييي را از س  حوط يياپ نن نن
ن

تحصيلي آغازكردهاند و به نتايجي اثربخش رسيدهاند .با توجه به این که نظام آم ورپ و شزو رش   
کشور به عنوان یکی از دو قطب مهم تعلیم و تربیت ،مسئولیت تربی صصختم یناسنا یورین ت و   
کارآمد مورد نیاز جامعه را در سطوح و رشتههای مختلف در مراحل اولیه آموزش بر دراد هدهع  ... ..
جذب فارغ التحصیالن مقطع متوسطه در بازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیییه یا ی تسا    
که بخشی از آنها می بایست در طول دوران تحصیل ایجاد گردد .امر د هزو ررر بس راي ييي از مطالع تا
ج تع اد ددد ز داي ييي از
ش اش را ههه شدههه و نت يا ج ج
ش آم زو ش ش
پيرامون فرآينددد نيرفآراك ييي بههه اهميتتت و نقش ش
مطالعات ،بر اهميت آموزش كارآفريني به عنوان مهمترين راه برای توسعه سرمايه انس نا ييي تا يك ددد
گردیده است(هستریچ.) 85 31 ،
نظام آموزشي ما به عنوان متولي اصلي رشد و يادگيري بايد افراد بالقوه كارآفرين را شناسا يي و
زمينههاي الزم را براي بروز خالقيت آنان فراهم كند .تحقيقها نشان دادهاند كه با رشددد برخ ييي
ويژگيها در افر دا  ، ،ويژگ ييي ها ييي نيرفآراك ييي در آنها ا تقويتتت م ييي ش ،ناستا و لروگ(دو     2008؛
ل ابه يريذپرطخ ،ما  ،،، ،،وناك ننن كنترللل
تیموری .) 87 31 ،از اين ويژگيها ميتوان خالق تي  ، ،تحمل ل
دروني و انگيزه پيشرفت را نام برد(کوه .) 996 1 ،شولز ،معتقد استتت نيرفآراك ييي بههه طوررر كام ،ل
ذاتي و اكتسابي نيست و قابل آموزش است .بهترين نمونه درخصوص نحوه آموزش كارآفريني
در مدرسه ،راه اندازي شركتهاي دانشآموزي است كه امروزه در بيشتر كشورها مرسوم شده
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است كه بر كار گروهي و آزادي دانشآموز تأ يك د ميكنند(گزارش پژوهشی مرکز ک ،ینیرفآرا
 .) 85 31لذا برنامهريزي برای ترويج فرهنگ كارآفريني در آموزش و پرورررش ک تیبرت یلوتم ه    
دانشآموزان بخصوص در دوره متوسطه که مرحله نهایی دوره آموزش عمومی را ط م ی یی یییکننددد
امري اجتنابناپذير میباشد .بنابراین ،نقش فضای سازمانی آم  شزو ووو پر شرو
عوامل مهم در راستاي اشاعه ،ترويج و نهادينه ساختن فرهنگ ينيرفآراك

میییتوان زا یکی د   
باش رد هسردم اریز .د   

حکم جامعهای کوچک که ارتباط اعضای آن با یکدیگر فضای اجتم دوجو هب ار یصخشم یعا     

میآورد باید بتواند در شکوفایی ویژگیه یا ی آ ،یروابدوخ ،تیقالخ نوچ  ی دن ههههه ههههههنگر طخ ،ی ررررر-
پذیری ،و تمایل به کامیابی(روحیه کارآفرینی) در بین دانشآموزان موثر باشد .ایجاد جو و فضایی
مناسب و مطلوب که زمینه بروززز ای گژیو ن یی یییه کی دروآ مهارف ار ا ی زا  یاظو ف لاسر و  تتتتت تتتتتته یا
آموزش و پرورش میباشد(صمدی و شیرزادی اص یناهف  .) 167 ، 138 6، ،لوت اکمه و نا ران (( ((( ) 2000
نیز بر این امر تاکید دارند که غالبا محیط نامناسب آموزشی در برخی از کشورها به س ببس یگدا   
از بین رفتن احتمال توسعه موفق کارآفرینی میشود .بنابراین فضای س ادم رد بولطم ینامزا رس    
فرصتی مناسب و مقتضی برای رشد روحیه کارآفرینی در دانشآموزان ایجاد خواهد نمود تا از این
طریق روحیه کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه بر کل جامعه حاکم شود و کش س و تمس هب رو وی     
کارآفرینی پ یپ رد رضاح حرط اذل .دورب شی        بررس هیحور اب هسردم ینامزاس وج ۀطبار ی       
کارآفرینی در بین دانشآموزان مقطع متوسطه دولتی و غیر انتفاعی شهر یزد میباشد.
پیشینه پژوهش

امین بیدختی و قاسمی ( ) 392 1در تحقیقی به بررسی مقایسهههای ویژگیییه تیصخش یا ی  طبترم  با    
کارآفرینی در میان دانشآموزان دبیرس و یتلود یاهنات

اسمرگ ناتسرهش یعافتناریغ ر پ  ر نتخاد د       .

نتایج حاصل از تحقیق نشان دادند که دانشآموزان دبیرستانهای غیرانتفاعی از حیث ویژگیییه یا
شخصیتی کارآفرینی نسبت به دانشآموزان دبیرستانهای دولتی از وضعیتی بهتر برخوردارند .ب نی
دانشآموزان دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی از لحاظ خالقی وناک ،ت ن لمحت ،ینورد لرتنک       
ابهام و تمایل به خطرپذیری ،تفاوت معنیدار وجود دارد و دانشآموزان دبیرستانهای غیر انتفاعی
در مقایسه با دانشآموزان دبیرستانهای دولتی در وضع بهتری قرار دارند .ول گنا یگژیو رد ی یی ی ییییزه
شآم نازو
پیشرفت ،تفاوت معنیدار مشاهده نشد و دانشآموزان دبیرستانهای غیر انتف ناد اب یعا ششش ششش
دبیرستانهای دولتی در سطح یکسان قرار دارند.
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عزیزی ( ) 86 31در تحقیقی با عنوان بررس نیمز هسیاقم و ی ههه ههههه و زورب یا ورپ ر رد ینیرفآراک ش

  

دانشجویان شهید بهشتی به بررسی ویژگیهای روانش د یتشهب دیهش نایوجشناد نایم رد یتخان ر   

  

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز استادان این دانش ناشن قیقحت نیا جیاتن .تخادرپ هاگ      
دادند که میان ویژگیهای روانشناختی از جمله استقالل طلب طخ ،تیقالخ ،ی رر رررررپ هزیگنا و یریذ   
پیشرفت با میزان کارآفرینی ،رابطهای معنادار وجود دارد.
صمدی و شیرزادی اصفهانی ( ) 85 31در تحقیقی به بررسی جو سازمانی ب فآراک هیحور ا ر رد ینی

  

دانشآموزان دختر پایۀ دوم و سوم دبیرستان پرداختند ،نتایج نشان داد میزان ش خا صصص ه ۀیحور یا   
کارآفرینی (انگیزه پیشرفت ،عزت نفس ،خالقیت منب و یرگن هدنیآ ،ینورد لرتنک ع    

ریس ککک -

ش-
پذیری) در دانشآموزان باالتر از میانگین بوده و بین جو سازمانی با روحیۀ ک ناد رد ینیرفآرا شش شش
آموزان رابطۀ معنیدار وجود دارد .همچنین یافتههای این تحقیق نش اتسرنه وج نیب داد نا نننن نننننه و ا

دبیرستانها در ایجاد روحیه کارآفرینی در دانشآموزان تفاوت معنیداری وجود ندارد.
در تحقیقی مشایخ ( ) 83 31با عنوان بررسی رابط اک هیحور و هداوناخ یعامتجا هاگیاپ ۀ ر ینیرفآ       
دانشجویان مش صخ

گردید که بین سطح سواد پدر و مادر و روحیه کارآفرینی ،همچنین بین ش لغ

پدر و مادر و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنیداری وج نعم توافت .دراد دو ییی ییییداری نیززز ب نی
روحیه کارآفرینی دانشجویان رشتههای مختلف مشاهده گردید.
هزارجریبی ( ) 82 31در پژوهشی نشان داد که ب اک نی ر نیرفآ ی و 

رود هه هههه راهم شزومآ یا تتتتتتت ه یا

یداری وجود دارد.
کپذیری ،نیاز به موفقیت و خالقیت رابطه معن 
فردی ،انگیزه پیشرفت ،ریس 
شآموزان دبیرستانه هنارسپ یا   
خدمتی توسل ( ) 79 31زمینه بروز و پرورش کارآفرینی در بین دان 
شآموزان مورد بررسی قرار دادند .نتیجه این تحقیق
شهرستان کرج را از نظر مدیران ،دبیران و دان 

ش-
نشان داد که زمینههای انگیزه پیشرفت ،استقاللطلبی ،ریسکپذیری و مرکز کنترل درونی دانش ش
آموزان باالتر از سطح میانگین بوده است .به ط ،هباشم رو    برومندنس ببب ( ،)1831ب رب ه ر بار یس طط ط ططططۀ
انگیزه پیشرفت ،مخاطره پذیری ،خالقیت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه ش دیه
چمران اهواز پرداخت .پژوهش وی نشان داد ک ینیرفآراک اب تیقالخ و تفرشیپ هزیگنا نیب ه        
دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در بین دانش آموزان 511.....................................

نتيجه تحقيق گیبسون و هاریس(  ) 2008نشان داد كه ويژگيهاي دانشجو و تجرب اب هنانيرفآراك ه    

ش-
نگرشهاي كارآفرينانه رابطه دارند و دانشجويان با تجربهي خانوادگي در كسب و كار ،نگرش ش

هاي كارآفرينانهي پيشرفتهتري دارند(به نقل از جعفریمقدم و فخارزاده.) 1390 ،
گورل و اتسان (  ) 2008در پژوهشی با عنوان ویژگیهای کارآفرینی در میان دانش ،هاگشناد نایوج   
نتیجه گرفتند دانشجویانی که دارای نگرش کارآفرینانه هستند در شش ویژگ ،تفرشیپ هزیگنا( ی    
کانون کنترل درونی ،نوآوری ،اعتماد ب هبا لمحت ،سفن ه ا طخ هب لیامت و م رر رررر رررررررررپ زا رتهب )،یریذ   
دانشجویانی هستند که نگرش کارآفرینانه نداشتند.
ته القتسا(ینیرفآراک یا لل لللطلب سیر ،ی ککککک پ ،یریذ
هوارد (  ) 2004در پژوهشی تأثیر توس یلباق هع تت تت
انگیزه پیشرفت ،کنترل درونی و اعتماد به نفس و جسارت خالقیت) را بر کارآفرینی دانشآموزان
مورد بررسی قر  دیسر هجیتن نیا هب و داد را ککککک ک کککککککه رابط میقتسم ه ی یلباق نیا نیب  تتتتت تتتتتته ییاناوت و ا   
کارآفرینی افراد وجود دارد.
لوهمو و همکاران (  ) 2003طی پژوهشی روی نمونه  450نفری از دانشجویان ،در نظر داش هک دنت   
ویژگیهای روانشناختی آنها را سنجیده ،تاثیرشان را بر میزان کارآفرینی نمونه مورد نظر رب  ر یس   
کنند؛ نتایج این تحقیق نشان دادند که میان این ویژگیها (استقاللطلب لرتنک ،تفرشیپ هزیگنا ،ی     
درونی ،اعتماد به نفس ،جسارت و خالقیت) و توانایی ک طبار ،ندش نیرفآرا ههه ههههای مس دوجو میقت   
دارد.
کرید (  ) 1988بازنگری کاملی در ادبیات کارآفرینی انجام داد و به این نتیجه رسید که ویژگیهای
اصلی کارآفرینان نیاز به موفقیت ،نیاز به استقالل ،مرکز کنترل دورنی ،خالقیت ،ریس ککک پ و یریذ
اعتماد به نفس است .براون ( ) 996 1نیز نشان داد بین جو روان ،یلغش یگتسبلد اب هدش کاردا ی      
تالش و عملکرد رابطه مثبت وجود دارد .بر این اساس فراهم نمودن شرایط مناسب برای ایجاد جو
سازمانی مناسب و مطلوب که از طریق تغییر در زیرمجموعههای آن قابل دستیابی است ،میییتواند
منجر به تغییرات اساسی و افزایش میزان روحیه کارآفرینی افراد شود.
روششناسی

پژوهش حاضر با توجه به ه یقحت هلمج زا قیقحت فد قق قق قققققه اک یا ربر زا و تسا ید شور ثیح

   

گردآوری دادهها در زمره تحقیقهای توصیفی از نوع پیمایشی قرار میگیرد ک یعطقم هویش هب ه     
انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل تمامی دانشآم اس نازو لل للله و مود ،لوا یا
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سوم دبیرستانههای پسرانه و دخترانه دولتی و غیر انتفاعی شهر یزد در س لیصحت لا ی   

394 1 - 1393

است که تعداد کل دانشآموزان 4574 ،نفر هرامش لودج .تسا هدش مالعا          1توزی هنومن و ع   
آماری پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)1توزیع جامعه و نمونه تحقیق به تفکیک شاخه تحصیلی
فراوانی

درصد

نظری

266

75 /1

رشته تحصیلی
فنی و حرفهای

88

24 /9

کل

354

100 /0

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد  354نفر آزم نومن شور هب یندو ههه هههه-
گیری خوشهای متناسب انتخاب و مطالعه گردیدند .برای این کار از بین سه منطقه شهر یزد ،ابتدا به
صورت تصادفی یک منطقه ،یعنی منطقه سه انت باخ

 23دبیرس  دوجوم نات در   

شد ..س نیب زا سپ   

منطقه سه ،هشت دبیرستان( چهار دبیرس و هنارتخد نات هنارسپ ناتسریبد راهچ ))))) )))))) ب وط ه ر یفداصت     
شآم نازو
انتخاب شدند و از هر دبیرستان  2کالس در پایههای اول تا سوم انت ناد نیب رد و باخ ششش ششش
کالسها پرسشنامه اجراء شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار
 spssاز آمارههای توصیفی و استنباطی (همبس یت نومزآ ،نوسریپ یگت )هناگدنچ نویسرگر و       
استفاده شده است.

ابزار گردآوری دادهها ،مقیاس جو سازمانی  OCDQهالپین و کرافت (  ) 1963و پرسشنامه محقق
ساخته روحیه کارآفرینی بر اساس نظریه مککلند (  ) 1963و بروکهاوس (  ) 1980بوده است .برای
بررسی اعتبار پرسشنامه تحقیق از اعتبار صوری و اعتبار محت سایقم روظنم نیدب .دش هدافتسا او       
مورد نظر به تعدادی از اساتید صاحبنظر و متخصص داده ش  ات د ا نآ رابتع گ زرحم ر یارب .دد      
تعیین پایایی این تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده ش رد هک تسا هد هرامش لودج       2
آمده است.
جدول ( :)2ضرایب پایائی پرسشنامه به تفکیک مولفههای تشکیل دهنده
مقیاس

متغیر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

روحیه گروهی

6

0/ 88

صمیمیت

6

0/ 74

عالقهمندی

6

0/38

مالحظهگری

6

0/ 75

بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در بین دانش آموزان 711.....................................
جو سازمانی

روحیه کار آفرینی

تظاهر به کار

0/ 71

6

نفوذ و پویایی

6

0/ 72

تاکید بر کارایی

6

0/ 78

مزاحمت

6

0/ 82

استقالل طلبی

8

0/ 84

ریسک پذیری

8

0/ 85

خالقیت

8

0/ 80

توفیق طلبی

8

0/ 82

کنترل درونی

8

0/ 74

ابزار پژوهش

پرسشنامه جو سازمانی

شاخصسازی متغیر جو سازمانی بر اساس مدل هالپین و کراف هدش ماجنا ت     اس مزاس وج .ت ا ین    
ویژگیهای درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز میسازد و روی رفتار افر نآ دا
سازمان تاثیر میگذارد(هالپین و کرافت .) 1963 ،هالپین و کرافت در بررسی جو سازمانی مدرسه و
 نیا زززز زززززمین اشا ه ر درک ه ههه ههههاند

با بهرهگیری از پرسشنامۀ توصیفی جو سازمانی ،ب رد یگژیو تشه ه

(روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهمندی و مالحظهگری؛ تاکید بر کارایی ،نفوذ و پویایی ،مزاحمت
و تظاهر به کار) که چهار ویژگی نخست را به رفتار معلمان و چهار ویژگی دوم را به رفت ریدم را   
مدرسه نسبت داده است .پژوهشگران مختلفی که جو سازمانی مدرسه یا موض تاعو

نآ اب طبترم   

در حوزۀ جامعه شناسی را در ایران مورد بررسی قرار دادهاند(حیدری و همک ،نارا  89 31؛ جهرمی
و همکاران 88 31 ،؛ ص یش و یدم ر ،یناهفصا یداز      85 31؛ ش ،یرک

1831؛ اج ،یقا

 ) 79 31نی زا ز

همین طیف استفاده نمودهاند .در این پژوهش نیز بر مبنای شاخصهای مناسب جهت س وج شجن   
سازمانی جمعا  48گویه طراحی شده است.
پرسشنامه روحیۀ کارآفرینی

برای سنجش روحیه کارآفرینی ،ابتدا مطالعۀ مفصلی دربارۀ مبانی تئوریکی این مفه .دش ماجنا مو    

سپس با عنایت به مبانی تئوریک مککلند (  ) 1963و بروکهاوس (  ) 1980و مرور تع زا یدایز داد   
تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور دربارۀ این مفهوم انج ،یمساق و یتخدیب( تسا هدش ما      
 392 1؛ عزیزی 86 31 ،؛ صمدی و ش یناهفصا یدازری     85 31؛ مش ،خیا
گیبسون و هاریس 2008 ،؛ لوهمو و همک ،نارا

 2003؛ کری ،رد

شناسایی گردید .برای هر کدام از این ابعاد ،مق تالو

 83 31؛ برومندنس ،ب

1831؛

 ) 1988مهمممتر ریغتم نیا داعبا نی     

گ رظن رد هطوبرم ر  هک دش هتف د لودج ر
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شماره  ،2این شاخصبندی ارائه شده است .در نهایت با توجه به مبانی تئوری یعس ،هدش هیهت ک     
شد بهترین گویهها برای اندازهگیری متغیر مورد نظر یا از تحقیقات قبلی انتخاب ش تقد اب ای دو     
کافی طراحی گردد.
یافتهها

مطابق با دادههای اجتماعی -جمعیتشناختی ،از  354نفر هنومن مجح زا       185نفر ( ( ) 52 /3پسر و 
 169نفر ( ) 47 /7نفر دختر بودهاند .از لحاظ نوع مدرسه  50 /0درصد پاسخگویان در مدارس دولتی
ل بودددهانددد .همچن ظاحل هب نی    
و  50 /0درصد پاسخگویان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل ل
 500ه ،ناموت راز     33 /1درصد

وضعیت درآمد  5/6درصد از پاسخگویان دارای درآمد کمتر زا 

دارای درآمد  500تا یک میلیون تومان 53/0 ،درصد باالتر از یک میلی و نویلیم کی ات نو   

500

هزار تومان و  26 /3درصد دارای درآمد باالتر از یک میلیون و  500هزار تومان بودهاند.
جدول ( :)3آزمون رابطه بين جو سازمانی با روحیه کارآفرینی
روحیه کارآفرینی

متغیرها
ضریب همبستگی

سطح معناداری

روحیه گروهی

0/ 467

0/ 000

صمیمیت

0/ 483

0/ 000

عالقهمندی

0/ 509

0/ 000

مالحظهگری

0/3 50

0/ 000

تظاهر به کار

0/ 052

0/ 74 1

نفوذ و پویایی

0/ 087

0/ 137

0/011

0/ 183

0/ 036

0/ 158

تاکید بر کارایی
مزاحمت

در آزمون رابطه بین جوسازمانی و داشتن روحیه کارآفرینی از آم  بیرض هرا ه پ یگتسبم ی نوسر     

استفاده شد .فرض رابطه بین متغیرهای پیشبین (روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهمندی ،مالحظههه-
گری ،تظاهر به کار ،نفوذ و پویایی ،تاکید بر کارایی و مزاحمت) با میزان روحیه کارآفرینی توسط

دادههای جمعآوری شده ،همبستگی مثبت معنیداری را میان روحیه گروهی با مق راد ( p <0/ 000

؛  ،)r=0/ 467ص ادقم اب تیمیم ر   p <0/ 000 (((( ((( :؛  ،)r=0/ 483عالقهههمن ادقم اب ید ر  p <0/ 000 ((( (((( :؛
شآم ناشن نازو   
 )r=0/ 509و مالحظهگری با مقدار p <0/ 000 ( :با میزان روحی اک ه ر نیرفآ ی ناد  ششش ششش

داده است .به عبارت دیگر ،هر چقدر میزان این چهار متغیر بیشتر شود ،میزان روحیه ک زا ینیرفآرا
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میزان بیشتری برخوردار خواهد شد .این در حالی است که هیچ همبستگی معنیداری بین تظاهر به

کار با مقدار ( p <0/ 74 1؛ )r=0/ 052؛ نفوذ و پویایی با مقدار p <0/ 137 ( :؛  )r=0/ 087و تاکید بر
کارایی با مقدار p <0/ 183 ( :؛ )r=0/011و مزاحمت با مقدار p <0/ 158 ( :؛  )r=0/ 036ب نتشاد ا   
روحیه کارآفرینی مشاهده نشده است.
جدول( :)4ميانگين و انحراف معیار ابعاد روحیه کار آفرینی به تفکیک شاخههای تحصیلی
شاخص نظری

متغیرها
میانگین

شاخص فنی حرفه ای

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

استقالل طلبی

3/ 27

0/ 78

3/ 51

0/ 60

ریسکپذیری

3/90

0/ 64

3/ 71

0/ 58

کنترل درونی

3/ 18

0/ 69

3/ 67

0/ 50

خالقیت

3/ 22

0/ 59

3/ 75

0/14

3/41

0/16

3/ 64

0/ 43

توفیق طلبی

جدول شماره  ،3نتایج آزمون تفاوت میانگین و انحراف معیار ابعاد روحیه کارآرینی را به تفکیک
شاخههای تحصیلی به نمایش گذاشته است .همانگونه که دادههای ج م ناشن قوف لود یییی یییییده ،د
میانگین تمام متغیرهای تحقیق در هر دو شاخه تحصیلی در جامعه نمونه ب زا رتالا  3یعن زا رتالاب ی   
حد متوسط میباشد .همچنین ،میانگین روحیه کارآفرینی در شاخه فنی حرفهههای ب نیگنایم ا   
درصد ،باالتر از میانگین این متغیر نیگنایم اب یرظن یلیصحت هخاش رد        

3/ 65

 3/ 18درص رد .تسا د   

حالیکه متغیرهای خالقیت و ریسکپذیری در شاخه فنی و حرفهههای ب دوخ هب ار نیگنایم نیرتالا     
اختصاص دادهاند ،توفیقطلبی با میانگین  3/41در شاخه نظری از کمترین میانگین برخوردار است.
جدول( :)5خروجی آزمون تی جهت مقایسه میانگین میزان روحیه کار آفرینی در بین دانش آموزان
دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی
متغیر
روحیه کارآفرینی

میانگین

انحراف معیار

مقوالت
دولتی

49 / 76

8/ 784

غیر انتفاعی

58 / 62

11/513

تی

درجه آزادی

سطح معنیداری

4/3 79

0/ 68 3

0/ 000

همانگونه که در ج م هظحالم قوف لود یییی یییییش نعم توافت ،دو ییی ییییداری ب هیحور نازیم نیگنایم نی     
کارآفرینی بر حسب نوع مدارس (دولتی -غیر انتفاعی) با سطح معنیداری  p=0/ 000وجود داشته
است .بر این اساس دانشآم  یعافتنا ریغ سرادم نازو ا گنایم ز ی  ن ن هرم اک رد یرتشیب
برخوردا بودهاند.

ررر ر رر رررررررررررآفرینی
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جدول( :)6نتایج رگرسیون چند متغیره
:مقدار58 / 465 F

ضریب همبستگی چندگانه0/37 :
ضریب تعیین0/83 :

سطح معناداری0/ 000 :
ضرایب استاندارد شده (بتا)

T

سطح معناداری

صمیمیت

0/ 15

2/ 82 1

0/ 000

عالقهمندی

0/ 19

2/1 42

0/ 000

روحیه گروهی

0/ 22

2/ 694

0/ 000

مالحظهگری

0/ 23

3/ 28 3

0/ 000

شکل رگرسیونی تبیین شده طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده خطی است؛ زیرا مقدار آزمون

 ،Fبرای تعیین معنیداری اثر متغیرهای مستقل هویتیابی قومی برابر  58 / 465ب نعم حطس ا ییی ییییداری
 P=0/ 000میباشد .ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/37و ضریب تعیین آن برابر با  0/83است

که نشان میدهد  83درصد تغییرات متغیر وابسته را متغیرهای مستقل معادله پیشبینی میییکنن رد .د
مجموع با توجه به بتای استاندار ش اک هیحور رد تیمیمص رثا نازیم ،هد ر ینیرفآ       

 0/ 15درص ،د

عالقهمندی  0/ 19درصد ،روحیه گروهی  0/ 22درصد و مالحظهگری  0/ 23درصد میباشد.
بحث و نتیجهگیری

كارآفريني موضوع علمي چندبعدي و بين رشتهاي بوده و توجه پژوهشگران رشتهه لتخم يا فف ففف
ك از
علمي نظير اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسي و غيره را به خود جلب كرده است و هررر يك ك
پژوهشگران سعي كردهاند تا از منظررر تخص صصص خوددد بههه بررس ييي و كالب آ يفاكش د نن ننن بپردازن .د
اگرچه تحقيقهاي اوليه در حوزهي كارآفريني به بررسي تفاوت كارآفرينان يا بنگاههاي آنه اب ا   
غير كارآفرينان پرداختهاند ،اما با گذشت زمان مش صخ

شد كههه تنها ا با ا ات اك ءءء بههه ويژگیییهاییی

شخصيتي افراد نميتوان به شناخت كامل در كارآفريني دست يافت .به همين دليل س ماكت ري لل لل
ل
پژوهشهاي كارآفريني با بررسي ويژگيهاي اجتماعی -جمعيتشناختی و عوامل محيطي و نيز
ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي ادامه يافت .داليل و زمينهه هب يگنهرف و يعامتجا فلتخم يا

   

ويژه در سطح نوجوانان و جوانان اهميت رسيدگي علمي به موضوع فوق را افزايش داده است .لذا
با توجه به بافت جمعيت جوان کشور و تآثير قابل مالحظه اين قشر در بازسازي و ن کي هدنيآ زي    
ی آن ييازسب تيمها زا نا    
جامعه ضرورت مطالعه پيرامون چگونگي شکلگيري روحیه ک نیرفآرا ی ی
برخوردار ميباشد.

بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در بین دانش آموزان 121.....................................

پژوهش حاضر ،به بررسی تجربی رابطۀ میان جو سازمانی مدرس  رب ینیرفآراک هیحور اب ه ممممم ممممممبن یا
اطالعات جمعآوری شده از یک نمونۀ  354نفری در شهر یزد پرداخت .به منظور س هیحور شجن   
کارآفرینی ،پس از مرور پیشینۀ تجربی و نظری مرتبط با موضوع ،پنج مولفۀ اص یکشت یل لل لللدهن ۀد
روحیه کارآفرینی شامل استقاللطلب سیر ،ی ککککک پ د لرتنک و یبلط قیفوت ،تیقالخ ،یریذ ر ینو       
شناسایی گردید و سنجههای مناسب برای اندازهگیری هرکدام از مقوالت طراح .دش نیودت و ی    
برخی از گویههای مورد استفاده ،از تحقیقات پیشین اقتباس شدند که از توان بازیافتپذیری خوبی

ش-
برخوردار بودند .برخی دیگر از گویهها ،گویههای محقق ساختهای بودند که بعد از اجرای پیش ش
آزمون اصالح و نهایی شدند .به عالوه تالش گردید تا اعتبار محتوایی گویهها بر مبنای نظر داوران
و متخصصان حاصل شود .در مجموع 48 ،گوی فآراک ۀیحور شجنس یارب ه ر همانشسرپ رد ینی       
گنجانده شد که ارزیابیهای ما حاکی از توان کافی و تناسب این سنجهها برای اندازهگیری مفهوم
روحیۀ کارآفرینی است.
یافتههای این تحقیق همچنین نشان داد بین روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهمندی و مالحظهگری با
روحیه کارآفرینی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ،بطوری که با افزایش این متغیرهای پیشبین
در دانشآموزان ،میزان روحیه کارآفرینی توسط آنها نیز افزاایش پی م اد یی یییکن یگنایم هسیاقم .د ن    

ش-
روحیه کارآفرینی در بین دانشآموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر یزد نشان داد که دانش ش
آموزان مدارس غیر انتفاعی از روحیه کارآفرینی باالتری برخوردار است .در این خصوص میتوان
شآم نازو
به نتایج تحقیق بیدختی و قاسمی ( ) 392 1اشاره کرد که در پژوهش خ  دنتفایرد دو د نا ششش ششش
شآم نازو
دبیرستانه گژیو ثیح زا یعافتناریغ یا ی ییی یییییه تیصخش یا ی فآراک  ر  ینی ن ناد هب تبس شششششش شششششش
دبیرستانهای دولتی از وضعیتی بهتر برخوردارند .در تحقیقی مشابه ،مش  خیا ( ( ) 83 31نش هک داد نا   
تفاوت معنیداری بین روحیه کارآفرینی دانشجویان رشتههای مختل للف وج دراد دو  ..وج هطبار دو   
معنیدار بین جو سازمانی با روحی اک ه ر نیرفآ ی یقحت ار  ق یناهفصا یدازریش نوچمه یدنچ تا        
( ) 85 31حیدری و همکاران ( ) 89 31و براون ( ) 996 1تایید کردهاند ،آنها در پ ناشن دوخ شهوژ    
دادند بین ابعاد جو سازمانی (روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهههمن و ید مالحظهههگر ۀیحور اب )ی    
کارآفرینی و همک نعم هطبار یرا ییی ییییدار وج  یدازهب .دراد دو

(( ((( ) 87 31نی خاش نیب ز صصصصصصص ه وج یا   

سازمانی و بعضی مولفههای توانمندسازی رابطه معنادار پیدا کرد.
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این در حالی است که بنابر یافتههای تحقیق ،رابطه مثبت معن هاظت نیب یرادا ر هب  ت ،راک ا رب دیک        
کارایی ،نفوذ و پویایی و مزاحمت با روحیه کارآفرینی وجود نداش ناراکمه و یردیح .تسا هت     

( ) 89 31و کرمانی ( ) 87 31در پژوهش خود نتیجه گرفتند که افزایش مزاحمت ب قالع شهاک ا ههه هههه-

مندی و همکاری به کار همراه است .صمدی و شیرزادی اص  یناهف (( ) 85 31نی اد ناشن ز دند نایم      
شاخصهای جو سازمانی (نفوذ ،تاکید بر تولی )تاعارم و د

 اب ر فآراک هیحو ر  ینی ر رادانعم هطبا        

وجود ندارد.
با توجه به ارتباط مثبت میان جو سازمانی با روحیۀ کارآفرینی ،مس رد یشزومآ ماظن نالوئ

حطس     

کالن و مدیران و معلمان در سطح خرد با اتخاذ تدابیر مناسب میتوانند ب د تبثم یوج داجیا ه ر

  

مدارس بپردازند ،جوی که زمینۀ مناسب را برای رش خاش هعسوت و د صصصصصصص ه فآراک هیحور یا ر ینی    
فراهم کند .به همین منظور پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 -1با توجه به ارتباط بعد صمیمیت با روحیه کارآفرینی میتوان گفت ،برقراری روابط دو جانبه
شآم خانش و نازو تت تتت تف وا تتت ه انآ یدرف یا ن یاتکی هب مارتحا و  ی       
و سازنده با معلم ناد و نا شش شش
شخصیت هر فرد ،اعتماد متقابل و صمیمت را میان افراد در مدرسه تسری داده و بر رش هیحور د   
کارآفرینی تاثیر میگذارد.
 -2با شرکت دادن دانشآموزان در امور مدرسه (برنامهری نداد رارق ،تغارف تاقوا یارب یز     
تپ  ار نانآ یریذ ا و هداد شیازف
دروس و فعالیتهای اختیاری در مدرسه و  )...میتوان مس یلوئ ت ت
اعتماد به نفس و استقاللطلبی را در آنان رشد و گسترش داد.
تپ و یعس و یریذ
 -3فراهم آوردن اهداف چالشبرانگیز در مدرسه برای دانشآموز ،مس یلوئ ت ت
تالش شخصی او را برای رسیدن به هدف افزایش میدهد .این کار انگیزه پیشرفت را در او رشد
میدهد و طبیعی است که امکان کنترل آینده و جرات یافتن برای پذیرش خطر و ریسکپ یریذ
را نیز در او توسعه میدهد.
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پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
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 .41سعیدیکیا ،مهدی .) 86 31( .اصول و مبانی کارآفرینی .چاپ  ،7تهران :نشر کیا.
 . 15شیرکول ،ماندانا .) 82 31( .عوامل موثر در بروز فرسودگی شغلی معلمان دانشآموزان نابینا ،ناشنوا و
عادی در مقطع راهنمایی شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی،
دانشگاه تهران.
 .61صمدی ،پروین و شیرزادی اصفهانی ،هما .) 86 31 ( .بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه
کارآفرینی در دانشآموزان .فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال پنجم .شماره  ،61صص . 57 - 82
 . 17عراقی ،محمود .) 73 31( .بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مجتمع فوالد اهواز.
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
 . 18عزیزی ،محمد .) 82 31( .بررسی زمینههای بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر
کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی
و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 . 19کرمانی ،بهناز .) 87 31( .رابطه بین جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستانهای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
 . 20گودرزی ،اکرم و گمینیان ،وجیهه .)1831( .اصول ،مبانی و نظریههای جو سازمانی .اصفهان :جهاد
دانشگاهی واحد اصفهان.

 .12الننبورگ ،فروسی و اورنستین ،آالن .می .) 82 31( .مدیریت آموزشی مفاهیم و عمل .ترجمه محمد
علی فرنیا .تهران ،کتابخانه ملی ایران.

 . 22مشایخ ،پری .)1831( .دیدگاههای نو در برنامه ریزی درسی .چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سمت.

 . 23میرکمالی ،سید محمد .)1831( .رفتار و روابط در سازمان و مدیریت .تهران :نشر رامین.

 . 24میرکمالی ،سیدمحمد .) 78 31( .روابط انسانی در آموزشگا .چاپ اول ،نشر یسطرون.

 . 25هزارجریبی ،جعفر .) 82 31( .بررسی میزان کارآفرینی دانشآموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات
فرهنگی و اجتماعی شهر تهران .پایان نامه دکتری ،دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
 . 26هستریچ ،رابرت .) 85 31( .کارآفرینی .ترجمه سید علیرضا فیضبخش .چاپ دوم ،نشر دانشگاه صنعتی
شریف ،تهران.
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