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چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی رابطۀ جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در بین دانشآموزان مقطع متوس یتلود هط   
و یغ ر 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 خوشهههای متناس و باختنا ،ب

گ رارق هعلاطم دروم ر یارب .دنتف

     

جمعآوری دادهها از پرسشنامه جو سازمانی ) (OCDQهال یپ ن و کرافت (  ) 1963و پرسشنامه روحیه کارآفرینی محقق
ساخته بر اساس نظریه مککلند (  ) 1963و بروکهاوس (  ) 1980اس سو هب همانشسرپ ییاور .دش هدافت ی رابتعا شور هل        
محتوا و برای پایایی آن از روش انسجام درونی اب خابنورک یافلآ بیرض اب ،راز      

(=0/ 74اس رگ هدافت دددی تفای .د هه هههه یا

تحقیق نشان داد بین متغیرهای روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهمندی و مالحظهگری با روحیه کارآفرینی رابطه معنادار
وجود دارد و بین متغیر تاک دی بر کارایی ،نفوذ و پویایی ،مزاحمت و تظاهر به کار ب فآراک هیحور ا ر رادانعم هطبار ینی      
وجود ندارد .همچنین میانگین روحیه کارآفرینی دانشآموزان شاخههای نظری و فنی و حرفهای تفاوت معن دوجو رادا   
دارد .با توجه به ن جیت ه آزمون  tدو نمونه مستقل تفاوت معناداری بین روحیه کارآفرینی در دو گ و یتلود سرادم هور
یغ ر انتفاعی مشاهده شده است .نتایج تح لیل رگرسیون گام به گ اد ناشن ما د راهچ      متغ میمص ،یهورگ هیحور ری ی ،ت     
عالقهمندی و مالحظهگری در مجموع  0/ 38درصد از تغ یی رات متغیر مالک (روحیه کارآفرینی) را تب یی ن میکنند.
واژگان کلیدی :جو سازمانی ،جو مدرسه ،روحیه کارآفرینی ،دانشآموزان ،شهر یزد

تاریخ دریافت95 / 09 /30 :

تاریخ پذیرش1395 / 12 / 20 :

( .1نویسنده مسئو )ل دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد ،آدرس :ایران ،یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده علوم اجتماعی.
شماره تماس - 09113115819 :فکس 0351 - 0643 1 82 :ایم لی Parsamehr@yazd.ac.ir :

 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد ،آدرس :ایران ،یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده علوم اجتماعی.

شماره تماس 09391430511 :ایم لی v.asghari1393@gmail.com :

 ............................................. 24پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان 6931

مقدمه
در عصر حاضر به دل لی پیشرفتهای علمی و فنی بازنماییهای ذهن بشر از ک د هب نیمز هر هکده     
جهانی مب لد شده است .از آنجا که شبکههای ارتباطی بازارهای گوناگون تول دی و عرضه خ تامد
را در سطح ملی ،منطقهای و جهانی به یکدیگر وصل ساخته و ک دیل ورود به این بازارهاییی جه ینا
را در رقابتپذیری دانستهاند ،بدیهی است که در این رقابت جهانی ن  هکلب ،اهروشک اهنت ه ک هیل      
تپ ار دوخ یراگزاس و یریذ زفا ا شی     
نهادها و افراد باید دایما قاب یل ته باقر یا تت تت

دهن  د ((مش ،خیا

 .) 1381برای دس یت ابی به این مهم ،پرورش ایدههای خالق و کارآفرینی که بتوانند خود را پیوسته با
دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند ،ضروری به نظر میرسد .اما موضوع دیگری که لزوم توجه
به کارآفرینی را سبب شده ،معضل بیکاری است که کشور ب هب تسد تخس نآ ا

سا نابیرگ تتتتتت تتتتتتت

(بازرگان.) 1373 ،
کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی ناهج یاهروشک     
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 صن تع ی ،ترب تی ی و خدماتی شدهاند .همچنین ،چرخههای
توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در میییآی ترابع هب ؛د     به نیرفآراک ،رت ی   
موتور رشد و توسعه است .كارآفريني را در معنا و مفهوم ف يلع  ،اولين بار جوزف شوم تيپ ر () 934 1
به كار برد كه او را پدر علم كارآفريني مينامند؛ وي بر اين باور بود كه رشد و توسعۀۀۀ اقتص دا ييي
در كي

نظام ،زماني ميسر خواهد بود كه افرادي در ميان آحاد جامعه با خطرپذيري ،بههه ن روآو ييي

اقدام كنند و با اين كار ،روشها و راه حلها يي ج ديد  ،جايگزين راه حلهای ناکارآمد يغ رممكن
پيشين شوند (س دیع یکیا.) 386 1 ،
از دیدگاه مککلند افراد کارآفرین دارای ویژگیهای انگیزه پیشرفت ،استقالل طلبی ،گرایش به
ککلن ،د
خالقیت ،ریسکپذیری و کنترل درونی هس  دنت ((مک ک

 .) 1963در گذش ،رود نادنچ هن هت    

پژوهشگران و صاحبنظران بر این عق دی ه بودندکه این ویژگیها ب وتم اهنآ ا ل م د ییی ییییییش ضرف و دو   
اساسی این بود که کارآفرینان از طریق آموزش ،پرورش نمییابند (ذبیحی و مقدسی .) 1385 ،اما 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 ب هب لیامت :قیفوت ه ب  تیقفوم ای یرتر و یارب شالت     

     

پیشرفت و ن لی 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 تغ یی ر دهند؛ گرایش به خالقیت:
توانایی تلفیق ایدهها به شیوههای منحصر به فرد برای برق نیب لومعم ریغ طابترا یرار اید هههههه هههههههه یا
م فلتخ ؛ کنترل درونی :در افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند ،ص ینورد صخشم تاف    
آنان ت ییع ن میکند که در یک موق یع ت چه اتفاقی خواهد افتاد؛ نیاز به استقالل :کاری را برای خود
انجام دادن و داشتن آزادی عمل (مککلند.) 1963 ،
دراکر (  ) 1985نیز م تع قد اس و تیقالخ :ت

اب یروآون زلم و مزال ینیرفآراک و هب ،دنرگیدکی م         

طوری که کارآفرینی بدون خالقیت و نوآوری حاصلی ندارد .پ دی است ک ککه انس من یزورما نا یی 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   
تأثیر آنهاست از همین رو ،ماهیت محیطهای اجتماعی کار در س مزا اانه وضوم زا ا عع عععه دروم یا   
توجه دانشهای رفتاری و اجتماعی است (به نقل از عالقهبند.) 1381 ،

ش-
جو سازمانی مدرسه ،یکی از عوامل مهمی است که بر روابط کارکنان آموزشی ،م لع مان و دانش ش
آموزان در مدارس اثر یغ ر 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 ،تسه لی کننده ی هسردم ود زیامت ببس و دزاس هدنرادزاب ا       
مشابه از یکدیگر شود (میرکمالی .) 1378 ،هال یپ ن نیز م تع قد است ک مزاس وج ه ا نامه هسردم ین      
شخصیت مدرسه است (به نقل از شیرکول .) 1382 ،جو سازماني مدرسه مجموعهاي از و ژي گ ييي ها ا
وخصوصيات دروني كي

س را از گيدكي ررر متم يا ززز و بر
مدرسه و محيط آموزشي است كه مدارس س

رفتار و عم كل رد نيروي انساني مدرسه مؤثر اس  ت ((میرکم ،یلا

 .) 111 : 1381ج هسردم ینامزاس و    

دستآورد تالش و کوشش ،پیوندها و کنشه ورگ نایم لباقتم یا هههه هههههه  هسردم ینورد یا ی نع ی     
مدیران ،آموزگاران ،کارکنان و دانشآموزان است (عراقی.) 1373 ،
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 بوس لی ۀ 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 وس لی ۀ سازمان و انواع پاداشهای پیشنهادی اطالق میش  دو ( (ب و نوار
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م ،گربو

    .) 418 : 1980در تعریفی تسترابع ینامزاس وج رگید 

عومجم زا

هههههههههههه ههههای از ح ،تالا

  

خصوصیات یا ویژگیهای حاکم بر یک س  لباق ،درس ،مرگ ار نآ هک نامزا ا غ ،دامتع ی لباق ر        
اعتماد ،ترسآور و یا اطمینانبخش ،تسه لی کننده یا بازدارنده میییس ود زیامت ببس و دزا نامزاس     
مشابه از هم میشود (امینپور .) 1381 ،الننبورگ و اورنس یت ن (بیتا) جو سازمانی را کیفیت محیط
فراگیر درون سازمان میدانند که ممکن است به محیط گروه آموزشی ،ساختمان مدرسه یا مدارس
ناحیه اطالق شود (الننبورگ و اورنس یت ن .) 87 : 1382 ،هال یپ ن و کرافت (  )07 19در تعریفی جامع از
جو سازمانی میگویند :ویژگیهای درونی که ی  ار نامزاس ک ا مزاس ز ا س زیامتم رگید ن ا و هتخ     
روی رفتار افراد آن تأثیر میگذارد ،ج م هدیمان ینامزاس و ییی ییییییش هب ینامزاس وج نیا .دو

    وس لي ههه

ادراكات كاركنان و توص في هاي آنان از و ژي گيهاي دروني سازمان سن ديج ه ميش  دو ((ب زا لقن ه   
گودرزی و گمینیان.) 40 -14 : 1381 ،
ح پ ييا ن ن
ن
در بسیاری از کشورهای پیش نام هتفر ن  د ایا م تال ت زومآ ،هدح ششششش شششششش نيرفآراك ييي را از س وط ح ح
تحص يلي آغازكردهاند و به نتا يجي اثربخش رس دي هاند .با توجه به این که نظ و شزومآ ما

شرورپ    

کشور به عنوان یکی از دو قطب مهم ت یلع م و تربیت ،مسئولیت ترب ناسنا یورین تی ی و صصختم    
کارآمد مورد نیاز جامعه را در سطوح و رشتههای م فلتخ

در مراحل اولیه آموزش ب دراد هدهع ر ... ..

جذب فارغ التحصیالن مقطع متوسطه در بازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیییه یا ی تسا    
که بخشی از آنها میبایست در طول دوران تحص لی ایجاد گردد .ام د هزور ررر بس راي ييي از مطال تاع
پيرامون فرآيند كارآفريني به اهميت و نقش آموزش اشاره شده و نتايج ت دع اد زيادي از مطالعات،
بر اهميت آموزش كارآفريني به عنوان مهمترين راه ب يامرس هعسوت یار ههه هههه انس نا ييي تا يك ددد گردی هد
است (هستریچ.) 1385 ،
ن را شناس يا ييي و
نظام آموزشي ما به عنوان متولي اص يل رشد و يادگيري با دي افراد ب وقلا هه يرفآراك ن ن
زمينههاي الزم را براي بروز خالقيت آنان فراهم كند .تحقيقها نشان دادهان ددد كههه با ا رش ددد برخ ييي
و ژي گيها در افراد ،و ژي گ ييي ها ييي نيرفآراك ييي در آنها ا تقويتتت م ييي ش  دو ((گ لرو

،ناستا و     2008؛

تیموری .)7 38 1 ،از اين و ژي گيها ميتوان خالقيت ،تحمل ابهام ،خطرپذيري ،كانون كنترل دروني
و انگيزه پيشرفت را نام برد (کوه .) 996 1 ،شولز ،م تع قد است نيرفآراك ييي بههه طوررر كام تاذ ،ل ييييي و
ش نيرفآراك ييي در
ا تك سابي نيست و قابل آم زو ششش است ..به نومن نيرت هه ههه درخصو صصص نحوههه آم زو ش ش
مدرسه ،راه اندازي شركتهاي دانشآموزي است كه امروزه در بيشتر كشورها مرسوم شده است
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شآموززز تأ م ديك ييييي كنن  د ((گ ژپ شراز و ،ینیرفآراک زکرم یشه     
كه بر كار گروهي و آزادي دانش ش
 .) 1385لذا برنامهريزي برای ترويج فرهنگ كارآفريني در آم ورپ و شزو رررررش ک تیبرت یلوتم ه    
دانشآموزان بخصوص در دوره متوسطه که مرحله نهایی دوره آموزش عمومی را طی م  یییییکنن ددد
امري اجتنابناپذير میباشد .بنابراین ،نقش فضای سازمانی آم  شزو ووو پ شرور
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 روابدوخ ،تیقالخ نوچ  ی آ  ،ی دن ههههه ههههههنگ طخ ،یر رر ررر-
پذیری ،و تمایل به کامیابی (روحیه ک )ینیرفآرا

شآم نازو م ثؤ ررر باش و وج داجیا .د
ناد نیب رد ششش ششش

فضایی مناسب و مطلوب که زمینه بروز این ویژگیها را فراهم آورد یکی از وظایف و رسالتهای
آموزش و پرورش میباشد (صمدی و شیرزادی اصفهانی .)761 ، 138 6،لوتان و همک  نارا ( ( ) 2000
نیز بر این امر تاک دی دارند که غالبًاًا محیط نامناسب آموزشی در برخی از کشورها به س ببس یگدا   
از بین رفتن احتمال توسعه موفق کارآفرینی میشود .بنابراین فضای س سرادم رد بولطم ینامزا    
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 پی یپ رد رضاح حرط اذل .دورب ش        بررسی حور اب هسردم ینامزاس وج ۀطبار  یه       
کارآفرینی در بین دانشآموزان مقطع متوسطه دولتی و یغ ر انتفاعی شهر یزد میباشد.
پیشینه پژوهش
امین ب دی ختی و قاسمی (  ) 1392در تحقیقی به بررسی مقایسهههای ویژگیییه  طبترم یتیصخش یا با    
کارآفرینی در میان دانشآموزان دبیرس ود یاهنات للتی .دنتخادرپ راسمرگ ناتسرهش یعافتناریغ و       
نتایج حاصل از تحقیق نشان دادند که دانشآموزان دبیرستانهای یغ رانتفاعی از حیث ویژگیییه یا
شخص تی ی کارآفرینی نسبت به دانشآموزان دبیرستانهای دولتی از وض تیع ی بهتر برخوردارند .بین
دانشآموزان دبیرستانهای دولتی و یغ رانتفاعی از لحاظ خالق وناک ،تی ن رتنک  ل لمحت ،ینورد      
ابهام و تمایل به خطرپذیری ،تفاوت معنیدار وجود دارد و دانشآموزان دبیرستانهای یغ ر انتفاعی
در مقایسه با دانشآموزان دبیرستانهای دولتی در وضع بهتری قرار دارند .ولی هزیگنا یگژیو رد     
شآم نازو
پیشرفت ،تفاوت معنیدار مشاهده نشد و دانشآموزان دبیرستانهای یغ ر انتف ناد اب یعا ششش ششش
دبیرستانهای دولتی در سطح یکسان قرار دارند.
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عزیزی ( ) 386 1در تحقیقی با عنوان بررسی نیمز هسیاقم و  ههه ههههه و زورب یا رد ینیرفآراک شرورپ

  

دانشجویان شه دی بهشتی به بررسی ویژگیهای روانش وجشناد نایم رد یتخان ی دیهش نا      بهش رد یت
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز استادان این دانش ناشن قیقحت نیا جیاتن .تخادرپ هاگ      
دادند که میان ویژگیهای روانشناختی از جمله استقالل طلبی طخ ،تیقالخ  ،ررر ررررپ هزیگنا و یریذ   
پیشرفت با میزان کارآفرینی ،رابطهای معنادار وجود دارد.
صمدی و شیرزادی اصفهانی (  ) 1385در 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 صصصه ۀیحور یا   

ک-
کارآفرینی (انگیزه پیشرفت ،عزت نفس ،خالقیت منب  و یرگن هدنیآ ،ینورد لرتنک ع ریس کککککک کککککک
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 (  ) 1383با عنوان بررسی رابط عامتجا هاگیاپ ۀ ی رفآراک هیحور و هداوناخ  ی ین       
دانشجویان مشخص 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 یی یییییداری ن نیب زی   
روحیه کارآفرینی دانشجویان رشتههای م فلتخ

مشاهده گردید.

هزارجریبی (  ) 1382در پژوهشی نشان داد که بی نیرفآراک ن ی و 

ته یا
رود هه هههه راهم شزومآ یا تتت تتت

یداری وجود دارد.
فردی ،انگیزه پیشرفت ،ریسکپذیری ،نیاز به موفقیت و خالقیت رابطه معن 
شآموزان دبیرستانه هنارسپ یا   
خدمتی توسل (  ) 1379زمینه بروز و پرورش کارآفرینی در بین دان 
شآموزان مورد بررسی قرار دادند .ن جیت ه این تحق قی
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    برومندنسببب (  ،) 1381ب 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.
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ن جيت ه تحقيق گیبسون و هاریس ( ) 20 80نشان داد كه و ژي گيهاي دانشجو و تجرب اب هنانيرفآراك ه    

ش-
نگرشهاي كارآفرينانه رابطه دارند و دانشجويان با تجربهي خانوادگي در كسب و راك  ،،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   
ن جیت ه گرفتند دانشجویانی که دارای نگرش کارآفرینانه هستند در شش ویژگی ،تفرشیپ هزیگنا(     
کانون کنترل درونی ،نوآوری ،اعتماد ب ،سفن ه

هبا لمحت ا طخ هب لیامت و م ررررررر ررررررررپ زا رتهب )،یریذ   

دانشجویانی هستند که نگرش کارآفرینانه نداشتند.
هوارد (  ) 2004در پژوهشی تأثیر توسعه قاب یل ته یا

کپ ،یریذ
ک فآرا رررینی (اس القت لللطلبی سیر  ،کک کک

انگیزه پیشرفت ،کنترل درونی و اعتماد به نفس و جسارت خالقیت) را بر کارآفرینی دانشآموزان
مورد بررسی ق طبار هک دیسر هجیتن نیا هب و داد رار ه قتسم ی ب یم ی نیا ن یلباق تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتته ت و ا وووان یا ی
کارآفرینی افراد وجود دارد.
لوهمو و همکاران (  ) 2003طی پژوهشی روی نمونه  054نفری از دانشجویان ،در نظر داش هک دنت   
ویژگیهای روانشناختی آنها را سن دیج ه ،تاثیرشان را بر میزان کارآفرینی نمونه مورد نظ رب ر ر یس   
کنند؛ نتایج این تحقیق نشان دادند که میان این ویژگیها (استقاللطلبی لرتنک ،تفرشیپ هزیگنا     ،
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 ن جیت ه رس دی که ویژگیهای
کپ و یریذ
اصلی کارآفرینان نیاز به موفقیت ،نیاز به استقالل ،مرکز کنترل دورنی ،خالقیت ،ریسک ک
اعتماد به نفس است .براون ( ) 996 1نیز نشان داد بین جو روانی ،یلغش یگتسبلد اب هدش کاردا       
تالش و عملکرد رابطه مثبت وجود دارد .بر این اساس فراهم نمودن شرایط مناسب برای ایجاد جو
سازمانی مناسب و مطلوب که از طریق تغ یی ر در زیرمجموعههای آن قابل دس یت ابی است ،میییتواند
منجر به تغ یی رات اساسی و افزایش میزان روحیه کارآفرینی افراد شود.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به ه یقحت هلمج زا قیقحت فد قق قق قققققه براک یا ر 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 للللل ه و مود ،لوا یا
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سوم دبیرستانههای پسرانه و دخترانه دولتی و یغ ر انتفاعی شهر یزد در س لا یلیصحت   

394 1 - 1393

است که ت دع اد کل دانشآموزان 4574 ،نف هدش مالعا ر     اس هرامش لودج .ت      1توزی هنومن و ع   
آماری پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)1توزیع جامعه و نمونه تحقیق به تفکیک شاخه تحصیلی
رشته تحص لی ی

درصد

فراوانی

نظری

266

75 /1

فنی و حرفهای

88

24 /9

453

100 /0

کل

برای ت ییع ن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و ت دع اد  453نفر آزم نومن شور هب یندو ههه هههه-
گیری خوشهای متناسب ان خت اب و مطالعه گردیدند .برای این کار از بین سه منطقه شهر یزد ،اب دت ا به
صورت تصادفی یک منطقه ،یعنی منطقه سه ان باخت

شد ..س سپ

نیب زا   

 23دبیرس  دوجوم نات در   

منطقه سه ،هشت دبیرستان (چهار دبیرس و هنارتخد نات اتسریبد راهچ نننن ننننن پس هنار ))) ب یفداصت روط ه    
شآم نازو
ان خت اب شدند و از هر دبیرستان  2کالس در پایههای اول تا سوم ان ناد نیب رد و باخت ششش ششش
کالسها پرسشنامه اجراء شد .برای تجزیه و تح لیل اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار
 spssاز آمارههای توصیفی و اس ،نوسریپ یگتسبمه( یطابنت     آزم و یت نو

گر ر چ نویس ن )هناگد    

استفاده شده است.
جدول ( :)2ضرایب پایائی پرسشنامه به تفکیک مولفههای تشکیل دهنده
مقیاس

جو سازمانی

روحیه کار آفرینی

آلفای کرونباخ

متغیر

ت دع اد گویه

روحیه گروهی

6

0/ 88

صمیمیت

6

0/ 74

عالقهمندی

6

0/ 83

مالحظهگری

6

0/ 75

تظاهر به کار

6

0/17

نفوذ و پویایی

6

0/ 72

تاک دی بر کارایی

6

0/ 78

مزاحمت

6

0/ 82

استقالل طلبی

8

0/ 84

ریسک پذیری

8

0/ 85

خالقیت

8

0/08

توفیق طلبی

8

0/ 82

کنترل درونی

8

0/ 74
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ابزار گردآوری دادهها ،مقیاس جو سازمانی  OCDQهال یپ ن و کراف  ت ((  ) 1963و پرسش همان محقق
ساخته روحیه کارآفرینی بر اساس نظریه مککلند (  ) 1963و بروکهاوس (  ) 1980بوده است .ب یار
بررسی اعتبار پرسشنامه تحقیق از اعتبار صوری و اعتبار مح سایقم روظنم نیدب .دش هدافتسا اوت       
مورد نظر به ت دع ادی از اسات دی صاحبنظر و م خت صص داده ش  ات د ا نآ رابتع    مح ارب .ددرگ زر ی    
ت ییع ن پایایی این تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده ش رد هک تسا هد هرامش لودج       2
آمده است.
ابزار پژوهش

پرسشنامه جو سازمانی

شاخصسازی متغیر جو سازمانی بر اساس م لد هال یپ ن و کراف  هدش ماجنا ت ا نامزاس وج .تس ی       
ویژگیهای درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز میسازد و روی رفتار اف نآ دار
سازمان تأثیر میگذارد (هال یپ ن و کرافت .) 1963 ،هال یپ ن و کرافت در بررسی جو سازمانی مدرسه
و با بهرهگیری از پرسشنامۀ توصیفی جو سازمانی ،به هشت ویژگی در ای شا هنیمز ن ا درک هر هههه هههههاند
(روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهمندی و مالحظهگری؛ تاک دی بر کارایی ،نفوذ و پویایی ،مزاحمت
و تظاهر به کار) که چهار ویژگی نخست را به رفتار م لع مان و چهار ویژگی دوم را ب ریدم راتفر ه    
مدرسه نسبت داده است .پژوهشگران م لتخ فی که جو سازمانی مدرسه یا موض نآ اب طبترم تاعو   
در حوزۀ جامعه شناسی را در ایران مورد بررسی قرار دادهاند (ح دی ری و همکاران 1389 ،؛ جهرمی
و همکاران 1388 ،؛ ص ،یناهفصا یدازریش و یدم      1385؛ ش ،یرک
همین ط فی

 1381؛ اج ،یقا

 ) 1379ن زا زی

استفاده نمودهاند .در این پژوهش نیز بر مبنای شاخصهای مناسب جهت س وج شجن   

سازمانی جمعًاًا  48گویه طراحی شده است.
پرسشنامه روحیۀ کارآفرینی
برای سنجش روحیه کارآفرینی ،اب دت ا مطالعۀ مفصلی دربارۀ مبانی تئوریکی این مفه .دش ماجنا مو    
س سپ

با عنایت به مبانی تئوریک مککلند (  ) 1963و بروکهاوس (  ) 1980و مرور ت دع ا زا یدایز د   

تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور دربارۀ این مفهوم ان هدش ماج    اس و یتخدیب( ت
 1392؛ عزیزی 386 1 ،؛ صمدی و شی یناهفصا یدازر   
گیبسون و هاریس 2008 ،؛ لوهمو و همک ،نارا

 1385؛ مش ،خیا

 2003؛ کری ،رد

 1383؛ برومندنس ،ب

،یمساق    
 1381؛

 ) 1988مهمممت ریغتم نیا داعبا نیر     

شناسایی گردید .برای هر کدام از این ابعاد ،مق گ رظن رد هطوبرم تالو ر ک دش هتف هههههه ههههههه در ج لود
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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 ان خت اب ش تقد اب ای دو     
کافی طراحی گردد.
یافتهها
مطابق با دادههای اجتماعی -جم یع تشناختی ،از  35 4نف هنومن مجح زا ر      185نف  ر ( ( ) 52 /3پس و ر
 169نفر ( ) 47 /7نفر دختر بودهاند .از لحاظ نوع مدرسه  50 /0درصد پاسخگویان در مدارس دولتی
و  50 /0درصد پاسخگویان در مدارس یغ ردولتی مشغول به تحصی للل بودددهان ددد  .همچنی ظاحل هب ن    
وض یع ت درآمد  5/6درصد از پاسخگویان دارای درآمد کم تتت ر از  500ه ،ناموت راز     33 /1درصد
دارای درآمد  500تا یک م یلی ون تومان 35 /0 ،درصد باالتر از یک م و نویلیم کی ات نویلی   

500

هزار تومان و  26 /3درصد دارای درآمد باالتر از یک م یلی ون و  500هزار تومان بودهاند.
جدول ( :)3آزمون رابطه بين جو سازمانی با روحیه کارآفرینی
متغیرها روحیه کارآفرینی
سطح معناداری

ضریب همبستگی

0/ 000

0/ 467

روحیه گروهی

0/ 000

0/ 483

صمیمیت

0/ 000

0/ 509

عالقهمندی

0/ 000

0/ 503

مالحظهگری

0/ 74 1

0/250

تظاهر به کار

0/731

0/ 087

نفوذ و پویایی

0/ 183

0/ 110

تاک دی بر کارایی

0/851

0/ 036

مزاحمت

در آزمون رابطه بین جوسازمانی و داشتن روحیه کارآفرینی از آم رض هرا ی گتسبمه ب ی پ  ی نوسر     

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

دادههای جمعآوری شده ،همبستگی مثبت معنیداری را میان روحیه گروهی با مقدار ( p <0/ 000؛
 ،)r=0/ 467صمیم  :رادقم اب تی (((((( ((( p <0/ 000؛  ،)r=0/ 483عالق هه همندی  :رادقم اب  (((((( ((( p <0/ 000؛
 )r=0/ 509و مالحظهگری با مقدار p <0/ 000 ( :با میزان روحیه کارآفرینی دانشآموزان نش هداد نا
است .به عبارت دیگر ،هر چقدر میزان این چهار متغیر بیشتر شود ،میزان روحیه کارآفرینی از میزان
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بیشتری برخوردار خواهد شد .این در حالی است که هیچ همبستگی معنیداری بین تظاهر به کار با
مقدار (p <0/ 74 1؛ )r=0/250؛ نفوذ و پویایی با مقدارp <0/731( :؛  )r=0/ 087و تاک دی بر کارایی با
مق  :راد (( ( p <0/ 183؛  )r=0/ 110و مزاحم رادقم اب ت p <0/851( : ::::::؛  )r=0/ 036ب هیحور نتشاد ا       
کارآفرینی مشاهده نشده است.
جدول ( :)4ميانگين و انحراف معیار ابعاد روحیه کار آفرینی به تفکیک شاخههای تحصیلی
متغیرها

شاخص نظری
میانگین

استقالل طلبی

3/ 27

شاخص فنی حرفهای
انحراف معیار
0/ 78

انحراف م یع ار

میانگین

0/ 60

3/ 51

ریسکپذیری

3/ 09

0/ 64

3/17

0/ 58

کنترل درونی

3/ 18

0/ 69

3/ 67

0/ 50

خالقیت

3/22

0/ 59

3/ 75

0/14

توفیق طلبی

3/41

0/16

3/ 64

0/ 43

جدول شماره  ،3نتایج آزمون تفاوت میانگین و انحراف م یع ار ابعاد روحیه کارآرینی را به تفکیک
شاخههای تحص لی ی به نمایش گذاشته است .همانگونه که دادههای ج لود

م ناشن قوف ییی ییییییده ،د

میانگین تمام متغیرهای تحقیق در هر دو شاخه تحص لی ی در جامعه نمونه ب زا رتالا  3یعنی زا رتالاب    
حد متوسط میباشد .همچنین ،میانگین روحیه کارآفرینی در شاخه فنی حرفهههای ب نیگنایم ا   
درصد ،باالتر از میانگین این متغ لیصحت هخاش رد ری ی نیگنایم اب یرظن        

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

مقوالت

میانگین

روح هی              

دولتی

49 / 76

8/ 784

58 / 62

11 / 315

انحراف م یع ار

تی
4/ 793

درجه آزادی
0/ 368

سطح معنیداری
0/ 000

کارآفرینی
یغ ر انتفاعی

همانگونه که در ج لود

م هظحالم قوف ییی ییییییش نعم توافت ،دو یی یییییداری بی هیحور نازیم نیگنایم ن     

کارآفرینی بر حسب نوع مدارس (دولتی -یغ ر انتفاعی) با سطح معنیداری  p=0/ 000وجود داش هت
است .بر این اساس دانشآم  یعافتنا ریغ سرادم نازو ا  نیگنایم ز ن ممممم م مممممممره بیش اک رد یرت رر رررآفرینی
برخوردا بودهاند.
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جدول ( :)6نتایج رگرسیون چند متغیره
 :مقدار 58 / 465 F

ضریب همبستگی چندگانه0/ 73 :
ضریب ت ییع ن0/ 38 :

سطح معناداری0/ 000 :
ضرایب استاندارد شده (بتا)

T

سطح معناداری

ص م ی م یت

0/ 15

2/ 182

0/ 000

عالقهمندی

0/ 19

2/124

0/ 000

روحیه گروهی

0/22

2/ 694

0/ 000

مالحظهگری

0/ 23

3/823

0/ 000

شکل رگرسیونی تب یی ن شده طبق آزمون تح لیل واریانس انجام شده خطی است؛ زیرا مقدار آزمون
 ،Fبرای ت ییع ن معنیداری اثر متغیرهای مستقل هویتیابی قومی برابر  58 / 465ب نعم حطس ا یی یییییداری
 P=0/ 000میباشد .ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/ 73و ضریب ت ییع ن آن برابر با  0/ 38است
که نشان میدهد  38درصد تغ یی رات متغیر وابسته را متغیرهای مستقل معادله پیشبینی میییکنن رد .د
مجموع با توجه به بتای استاندار ش میمص رثا نازیم ،هد ی رفآراک هیحور رد ت ی ین       

 0/ 15درص ،د

عالقهمندی  0/ 19درصد ،روحیه گروهی  0/22درصد و مالحظهگری  0/ 23درصد میباشد.
بحث و نتیجهگیری
كارآفريني موضوع علمي چندب يدع و بين رشتهاي بوده و توجه پژوهش ارگ ننن رشتهههه خم يا تلف فففف
علمي نظير اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسي و يغ ره را به خود جلب درك ههه اس ه و ت رر ررر ي ككك از
پژوهشگران س يع كردهاند تا از منظر تخصص خود به بررسي و كالبد شكافي آن بپردازند .اگرچه
تحقيقهاي اوليه در حوزهي كارآفريني به بررسي تف وا تتت كارآفريناننن اگنب اي هه هههه ريغ اب اهنآ يا     
كارآفرينان پرداختهاند ،اما با گذشت زمان مشخص شد كه تنها با اتكاء به و ژي گیهای شخص تي ييي
افراد نميتوان به شناخت كامل در كارآفريني دست يافت .به همين دل لي سير تكامل پژوهشهاي
كارآفريني با بررسي و ژي گيهاي اجتماعی -جم يع تشناختی و عوامل محيطي و نيززز و ژي گ ييي ها ييي
فرهنگي و اجتماعي ادامه يافت .دال لي و زمينههاي م فلتخ

اجتماعي و فرهنگي ب حطس رد هژيو ه   

نوجوانان و جوانان اهميت رس دي گي علمي به موضوع فوق را افزايش داده اس .ت

لذاا ب هب هجوت ا    

بافت جم يع ت جوان کشور و تآثير قابل مالحظ د رشق نيا ه ر سزاب از زين و ي هعماج کي هدنيآ

      

ضرورت مطالعه پيرامون چگونگي شکلگيري روحیه کارآفرینی آنان از اهميت بسزا يي برخوردار
ميباشد.
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پژوهش حاضر ،به بررسی تجربی رابطۀ میان جو سازمانی مدرس م رب ینیرفآراک هیحور اب ه ب یان       
اطالعات جمعآوری شده از یک نمونۀ  453نفری در شهر یزد پرداخت .به منظور س هیحور شجن   
کارآفرینی ،پس از مرور پیشینۀ تجربی و نظری مرتبط با موضوع ،پنج مولفۀ اص کشت یل ی للللل دهن ۀد
کپ ینورد لرتنک و یبلط قیفوت ،تیقالخ ،یریذ       
روحیه کارآفرینی شامل استقاللطلبی سیر  ،کک کک
شناسایی گردید و سنجههای مناسب برای اندازهگیری هرکدام از مقوالت طراحی .دش نیودت و     
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 ب دع از اجرای پیش ش
آزمون اصالح و نهایی شدند .به عالوه تالش گردید تا اعتبار محتوایی گویهها بر مبنای نظر داوران
و م خت صصان حاصل شود .در مجموع 48 ،گوی همانشسرپ رد ینیرفآراک ۀیحور شجنس یارب ه       
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 اف م ادیپ شیاز یی یییییکن یگنایم هسیاقم .د ن    

ش-
روحیه کارآفرینی در بین دانشآموزان مدارس دولتی و یغ ر انتفاعی شهر یزد نشان داد که دانش ش
آموزان مدارس یغ ر انتفاعی از روحیه کارآفرینی باالتری برخوردار است .در این خصوص میتوان
شآم نازو
به نتایج تحقیق ب دی ختی و قاسمی (  ) 1392اشاره کرد که در پژوهش خ ناد دنتفایرد دو ششش ششش
شآم نازو
دبیرستانه گژیو ثیح زا یعافتناریغ یا ی یی ییییییه فآراک یتیصخش یا ر  ینی ن ناد هب تبس شششششش شششششش
دبیرستانهای دولتی از وض تیع ی بهتر برخوردارند .در تحقیقی مشابه ،مش  خیا ( (  ) 1383نش هک داد نا   
تفاوت معنیداری بین روحیه کارآفرینی دانشجویان رشتههای م فلتخ

 دوجو د درا  ... ..وج هطبار دو   

معنیدار بین جو سازمانی با روح نیرفآراک هی ی یقحت ار  ق دنچ تا ی ش نوچمه  ی دازر ی یناهفصا         
(  ) 1385ح دی ری و همکاران (  ) 1389و براون ( ) 996 1تأیید کردهاند ،آنها در پژوهش خ ناشن دو   
دادند بین ابعاد جو سازمانی (روحیه گروهی ،صمیمیت ،عالقهههمن ظحالم و ید هه هههگ )یر
کارآفرینی و همک نعم هطبار یرا یی یییییدار وج  یدازهب .دراد دو

ۀیحور اب    

صه وج یا   
(( ((( )7 38 1ن خاش نیب زی صصص صصص

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

(  ) 1389و کرمانی ( )7 38 1در پژوهش خود ن جیت ه گرفتند که افزایش مزاحم قالع شهاک اب ت هههه ههههه-

مندی و همکاری به کار همراه است .صمدی و شیرزادی اص  یناهف ( (  ) 1385ن اد ناشن زی دند نایم      
شاخصهای جو سازمانی (نفوذ ،تاک دی بر تول  ینیرفآراک هیحور اب )تاعارم و دی ر رادانعم هطبا        
وجود ندارد.
با توجه به ارتباط مثبت میان جو سازمانی با روحیۀ کارآفرینی ،مسئو رد یشزومآ ماظن نال

حطس    

کالن و مدیران و م لع مان در سطح خرد با اتخاذ تدابیر مناسب میتوانند ب رد تبثم یوج داجیا ه

  

صه فآراک هیحور یا ر ینی    
مدارس بپردازند ،جوی که زمینۀ مناسب را برای رش خاش هعسوت و د صصص صصص
فراهم کند .به همین منظور پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 -1با توجه به ارتباط ب دع صمیمیت با روحیه کارآفرینی میتوان گفت ،برقراری روابط دو جانب و ه
سازنده با م لع مان و دانشآموزان و شناخت تفاوتهای فردی آنان و احترام به یکتایی شخصیت هر
فرد ،اعتماد متقابل و صمیمت را میان افراد در مدرسه تسری داده و بر رشد روحیه کارآفرینی تأثیر
میگذارد.
 -2با شرکت دادن دانشآموزان در ام مانرب( هسردم رو ههه ههههریزززی ب د رارق ،تغارف تاقوا یار ا ند     
تپ  ار نانآ یریذ ا ازف ی و هداد ش
دروس و فعالیتهای اخ یت اری در مدرسه و  )...میییت یلوئسم ناو تت تت
اعتماد به نفس و استقاللطلبی را در آنان رشد و گسترش داد.
تپ عس و یریذ ی و 
شآم یلوئسم ،زو تت تت
 -3فراهم آوردن اهداف چالشبرانگیز در مدرسه ب ناد یار شش شش
تال م شیازفا فده هب ندیسر یارب ار وا یصخش ش ییدهد .این کار انگیزه پیش دشر وا رد ار تفر   
میدهد و طب عی ی است که امکان کنترل آینده و جرات یافتن برای پذیرش خطر و ریسکپذیری را
نیز در او توسعه میدهد.
منابع
شآم نازو
 .1امین ب دی ختی ،علیاکبر و قاسمی ،طاهره .) 1392 ( .مقایسه ویژگیه  طبترم یتیصخش یا با ناد رد ینیرفآراک شششششش شششششش
دبیرستانهای دولتی و یغ ر انتفاعی شهرستان گرمسار .پژوهشهای آموزش و یادگیری ،سال بیس هرامش ،دیدج هرود ،مت    
 ،3صص . 289 - 302
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 .2امینشایان جهرمی ،شاپور و احمدی ،عباداله ودرویش پورفراغه ،سکینه .) 1388 ( .بررسی رابطۀ میان جو س دهعت اب ینامزا    
سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دورهی مدارس دخترانهی شهر مرودشت در سال تحص لی ی  . 87 - 88فصلنامه ره یتفای
نو در مدیریت ورزشی ،سال دوم ،شماره  ،3صص . 109 - 130
 .3امینپور ،فاطمه .) 1381 ( .بررسی تأثیر فرهنگ و جو سازمانی ب ورین یرو هرهب ر ی     انس  نایاپ .ینا ن ،دشرا یسانشراک هما      
دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 .4اجاقی ،علی .) 1379 ( .بررسی رابط بد هیحور و ینامزاس وج نیب ه ی سرادم نار م هطسوت

تلود ی الم رهش  ی همان نایاپ .ر             

کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
 .5بازرگانی ،علی .) 13 73 ( .بررسی رابطه ساده و چندگانه وض یع ت اجتماعی -اقتص تفرشیپ هزیگنا ،یدا  ،،،، ،،،م ذپ هرطاخ یری   ،
جایگاه مهار ،خالقیت و عزت نفس ب نیرفآراک ا ی وجشناد رد  ی اوها نارمچ دیهش نا زززززز ززززززز .پای ،دشرا یسانشراک همان نا     
دانشکده علوم ترب تی ی دانشگاه شه چدی مران اهواز.
 .6برومندنسب ،مسعود .) 1381 ( .بررسی ساده و چندگانه وض یع ت اجتماعی اقتصادی ،انگیزه پیشرفت ،مخاطره پذیری ،با کار
آفرینی در بین دانشجویان دانشگاه اهواز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم ترب تی ی دانشگاه اهواز.
 .7تیموری ،س دی روحاهلل .)7 38 1( .مقایسه ویژگیهای کارآفرینی در بین دانشآموزان مدارس راهنمایی پسرانه دولتی ریغ و    
انتفاعی شهر کرج .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .8جعفری مقدم ،س دیع و زالی ،محمدرضا و مریم ،ج لیل زاده .) 1390 ( .عوامل بازدارنده کارآفرینانه دانشجویان :مورد مطال هع
دانشگاه تهران ،م لج ه اقتصاد و تجارت نوین ،شماره  25و  ، 26صص . 27 - 52
 .9ح دی ری ،زهرا؛ عسکریان ،مصطفی؛ دوایی ،مهدی .) 1389 ( .بررسی رابطه بین جو سازمانی و م ید زا ضراعت تیرید د هاگ    
دبیران .فصلنامه تازههای روانشناسی ،صن تع ی و سازمانی ،سال اول ،شماره  ،3صص . 65 - 74
 . 10خدمتی توسل .) 1379 ( .بررسی زمینههای بروز و پرورش کارآفرینی در دبیرستانهای پسرانه دولتی کار و دانش شهرس نات
کرج از نظر مدیران ،دبیران و دانشآموزان .پایان نامه کارشناسی ارشد دانش ر و یتیبرت مولع هدک و ش نا ن گشناد یسا اه      
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