
 Higher Education Letter جديد دورة، عالي آموزش نامة
 Vol. 6, No. 24, Winter 2014 35 -07 صص، 2931 زمستان، چهارم و بیست شمارة، ششم سال

کارآفرینی و ابعاد سازمان یادگیرنده در های   بین مؤلفه ةتحلیل رابط
 دانشگاه کاشان

An Analysis of Relationship between Entrepreneurship 
Components and Learning Organization Dimensions in the 

University of Kashan 
 72/21/21: ش مقالهپذير تاريخ 21/70/21: تاريخ دريافت مقاله 

 * حمید رحیمی
 ** راضیه آقابابایی

Hamid Rahimi 

Raziye Aghababaei 

بین  ةتحلیل رابط ،هدف از تحقیق حاضر: چكیده
کارآفريني و ابعاد سازمان يادگیرنده در های   همؤلف

–توصیفي، نوع تحقیقاست و دانشگاه کاشان 

 302پژوهش شامل  یجامعة آمار. استهمبستگي 
علمي دانشگاه کاشان بود که  هیأتنفر از اعضای 

های  ی تصادفي طبقگیر هبا استفاده از روش نمون
ی آور جمعابزار . شدنفر به عنوان نمونه انتخاب  89
محقق ساخته سازمان  ةشامل دو پرسشنامها  داده

 73گويه و پرسشنامه کارآفريني با  23يادگیرنده با 
لیكرت بود که ای  هگويه بر اساس مقیاس پنج درج

ضريب پايايي آنها با استفاده از ضريب آلفای 
. آمد به دست 82/0و  89/0 کرونباخ به ترتیب

 تأيیدروايي محتوايي و سازه دو پرسشنامه مورد 
 در دو سطح توصیفيها  تحلیل داده. قرار گرفت

و ( انحراف استاندارد و میانگین، درصد، فراواني)
ب همبستگي پیرسون، رگرسیون، ضري) استنباطي

با استفاده از نرم افزار ( و تحلیل واريانس t نآزمو
که نشان داد ها  يافته. صورت گرفت spssآماری 

ر دانشگاه کاشان کارآفريني دهای   همؤلفمیانگین 
همچنین بین همه . باالتر از حد متوسط است

 ،کارآفريني و سازمان يادگیرندههای   همؤلف
 . وجود داشت داری معنيهمبستگي مثبت و 

 

Abstract: The purpose of this research 
was an analysis of the relationship 
between entrepreneurship components 
and learning organization dimensions in 
the university of Kashan. The research 
type was descriptive -correlative. The 
statistical population consisted of 203 
faculty members in University of Kashan. 
Through strafed random sampling 
method, 98 members were chosen as the 
sample. The research instrument was 
entrepreneurship researcher- made 
questionnaire with 47 items and learning 
organization researcher- made 
questionnaire with 23 items. By the use of 
Cronbach alpha coefficient, reliability 
coefficients were obtained equal to 0.91 
for learning organization questionnaire 
and 0.93 for entrepreneurship 
questionnaire. Questionnaires content and 
construction validity were confirmed. The 
collected data were analyzed at two 
descriptive levels (frequency, percentage, 
standard deviation & mean) and 
inferential level (correlation coefficient, 
regression, t-test and analysis variance). 
The research findings showed that the 
mean of entrepreneurship components in 
university of Kashan was higher than 
average. Also, there is a positive and 
significant relationship between 
entrepreneurship components and 
learning organization.  
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  مقدمه
 80 ةدنیای مدرن از دههای   ه مفاهیم جديدی که در اثر تحوالت و دگرگونياز جمل

علت اهمیت بحث . يادگیرنده استهای  بحث سازمان، میالدی به بعد پديد آمده
سازمان هايي که در جوامع ( 9881)  يادگیرنده اين است که از نظر سنجهای   سازمان

يادگیرنده های  رند که به عنوان سازمانبا يادگیری سرو کار دارند بیشترين شانس را دا
افتد که در  مي يادگیرنده در حالي در کشور ما اتفاقهای   بحث از سازمان. معرفي شوند

، های مديريتشیوه، نظام آموزشيهای  اهداف و آرمان، بسیاری از کشورهای دنیا
بازسازی و  هر لحظه در حال، روند فعالیتي و ساختار سازماني، گیریتصمیمهای  رويه

های   در اهداف و آرمانتا  ،کوشنددر سراسر دنیا ميها  دانشگاه نمسؤوال. تغییر است
گرايي به سمت  خود تغییراتي را پديد آورند و يا روند فعالیتي خود را از سنت

حرکت به سمت سازمان يادگیرنده و ، گرايي حرکت دهند که در اين قالب نوين
 گیردها جلوه ديگری به خود ميکارآفريني در دانشگاهسازی سیستم  اهمیت به پیاده

 (. 9292، عسگری)
، محرك، تبديل دانشگاه به محیطي پويا، تحقق ابعاد کارآفريني در دانشگاه ةالزم

زمینه ، مستعد و يادگیرنده است که با يادگیری مداوم از تجارب گذشته و حال خود
فعالیت سنتي در های  و تمسک به رويهتداوم . موفقیت آينده سازمان را تضمین نمايد

که به خاطر  نمايدبي روح و فاقد اعتبار مي، آنها را تبديل به محیطي ايستا، هادانشگاه
بخشي از اين کمبود  ،ترديد بي. دهندخود را به هدر ميهای  استعداد، عدم پويايي

نظام آموزش  توان اين توقع را داشت کهمي ،اما از سوی ديگر ؛متوجه استادان است
مختلف از جمله پديده کارآفريني در فراهم کردن شرايط های  برنامه ةعالي نیز با ارائ

 (. 3003،  گیب) تر تالش کندمناسب
 

 تحقیق  ةمبانی نظری و پیشین
 ةترين عامل توسع کارآفريني را مهم( 9827)  دانشمندان مانند شومپیتراز برخي 

صاحب ابتكار و فكر است که همراه ، ک کارآفريني که اقتصادی دانسته و معتقد است
. آفريندطاليي ميهای  فرصت، انديشه و وسعت ديد، هوش، پذيری ريسک، با خالقیت

ها تحول ايجاد کند و يک شرکت زيان ديده را به وی قادر است که با نوآوری

                                                                                                                                      
1. Senge 
2. Gibb 
3. Shompeter 
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ل مرکز کنتر ، يطلب کارآفريني دارای ابعاد مختلفي شامل توفیق. سوددهي برساند
منظور از . است  و خالقیت  تحمل ابهام ، پذيری مخاطره ، طلبي استقالل،  داخلي
تمايل به انجام کار در سطح استانداردهای ، (9892)  طلبي از ديد مک کله لند توفیق
نیاز به توفیق در افرادی وجود دارد . است های رقابتيموفقیت در موقعیت برایعالي 

منبع کنترل داخلي يعني عقیده فرد نسبت . هستندنه موفق های کارآفريناکه در فعالیت
افراد با منبع کنترل داخلي . به اينكه وی تحت کنترل وقايع داخلي يا خارجي باشد

. سرنوشت آنها را تعیین نمي کند، ايع خارجي که خارج از کنترل آنهاستمعتقدند وق
« دادن و آقای خود بودن کار را برای خود انجام»توان به صورت  مي ي راطلب استقالل

لذا  ؛نیروی انگیزشي برای کارآفرينان معاصر است، میل به استقالل. تعريف کرد
ی را به پذير مخاطره( 9890)  اليلز. پاداش ديگر کارآفريني است، استقالل
های شخصي مهار شود تواند از طريق تالشداند که مي مي هاييش مخاطرهپذير عنوان

های پیشنهادی که شخص قبل از اينكه در نتیجه موفقیت را اداشيا احتمال دريافت پ
  سكستون. گیردهای ناشي از شكست قرار دهد در نظر ميخود را در معرض پیام

، فتن عدم قطعیت به عنوان بخشي از زندگيپذير تحمل ابهام را عبارت از( 9883)
از فعالیتي مستقل بدون محیط و تمايل به آغ ةحیات با دانش ناقص دربار ةتوانايي ادام

توانايي ، خالقیت. تعريف کرده است، آنكه شخص بداند آيا موفق خواهد شد يا خیر
ای آن را تحت عنوان فرايند ای جديد است و عدههستي بخشیدن به پديده

شود تعريف شناختي يا فرايندهايي که از طريق آنها محصوالت جديد خلق مي روان
 (. 9292، يداريان احمدپور) اندکرده

، يادگیرنده پنج بعد اساسي قابلیت شخصيهای  نیز برای سازمان( 9880) سنج
اگر  .کندتفكر سیستمي و يادگیری تیمي را مطرح مي، الگوهای ذهني، آرمان مشترك

های   همؤلفدانشگاه را به عنوان يک سازمان يادگیرنده در نظر بگیريم از طريق 
خالقیت و ، مرکز کنترل دروني، یپذير ريسک، يطلب استقالل، يطلب توفیق) کارآفريني

دانشگاه را به يک سازمان يادگیرنده تبديل نمود تا در دانشگاه  توان مي( تحمل ابهام

                                                                                                                                      
1. Need for Achievement 
2. Locus of Control  
3. Sense of Independence  
4. Risk Taking 
5. Ambiguity Tolerance  
6. Creativity 
7. Mc Clelland  
8. Liles  
9. Sexton 
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يادگیری و کار تیمي جايگزين ، شخصي افراد متنوع شود و افزايش يابدهای   قابلیت
همه در جهت يک تفكر سیستمي رونق يابد و ، فردی شودهای   کار فردی و پروژه

در قابلیت شخصي تمايل فرد به ، زيرا طبق تئوری ؛آرمان مشترك بسیج شوند
داخلي و  مسائل دربارةدر الگوی ذهني تمرکز فرد به ذهنیات خود ، يطلب استقالل
ي و موفقیت سازماني طلب در آرمان مشترك و يادگیری تیمي سعي بر توفیق، خارجي

کارآفريني و  دربارةبین موضوع و ضرورت تحقیق ارتباط عمیق  ةاست که نشان دهند
 . سازمان يادگیرنده است

پرداخت و به  بررسي موانع کارآفريني در دانشگاه مازندرانبه ( 9293) مدهوشي
 منفي را در ايجاد کارآفريني سازماني تأثیرموانع داخلي بیشترين اين نتیجه رسید که 

کمترين نقش بازدارنده را  ،طي در اين زمینهموانع محی. اند هدانشگاه مازندران داشت در
تصمیمات نامناسب مديران عالي ، از بین موانع داخلي. اند هدر دانشگاه مازندران داشت

 -متغیر فرهنگي، یانجيدر انتصاب و انتخاب مديران زيردست و از بین موانع م
ا بر کارآفريني منفي ر تأثیربیشترين ، اجتماعي و از بین موانع محیطي نیز فقدان رقابت

 . اند هدانشگاه نهاد
، يطلب استقالل ةبین قابلیت کارآفريني در زمینکه نشان داد ( 9291) پژوهش بدری

 وجود داشته و نمرات یدار معني ةرابط ،انگیزه پیشرفت و خالقیت، کنترل دروني

 دار يمعنرابطه  ،یپذير ريسک ةاما در زمین ؛دانشجويان باالتر از حد میانگین بوده است
 . نبوده و نمرات مربوط به آن در حد میانگین بوده است

در تحقیقي دريافت که بین نگرش کارآفرينانه دانشجويان و عوامل ( 9291) امیری
، نظام اداریهای   ويژگي، مدرسانهای   ويژگي، مديريتهای   سبک) درون دانشگاهي
. وجود دارد یدار يمعنرابطه مثبت و ( امكانات و عملكرد پرسنل، محتوای درسي

 ،مديريتهای   نظام اداری و سبکهای   ويژگي، عملكرد کارکنان که نشان دادها  يافته
 . هستند ترين موانع نگرش کارآفرينانه مهم

پیدايش و های  زمینه، دانشگاه کارآفريني؛ مفهومتحقیقي با عنوان ( 9293) فكور
اقتصادی محیطي ، حوالت اجتماعيکه ت دادنشان  تحقیقاين . انجام داد دستیابي ةنحو

 مؤثردر پیدايش دانشگاه کارآفرين  ،اخیرهای  در دههها  و نیز تحوالت دروني دانشگاه
ساختارها ، بوده اند و دانشگاه کارآفرين به مفهوم داشتن کنش کارآفرينانه در راهبردها

الزم  ،ينبه دانشگاه کارآفرها  در مسیر تبديل دانشگاه. و عملكردهای دانشگاه است
د را متحول ساخته و با گسترش فرهنگي خو، مديريتي، آنها ابعاد ساختاری که است
 . زمینه را برای ايفای کارکردهای جديدتر فراهم سازند ،مورد نیازهای  ساختزير
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 دانشگاه در آنها نقش اساس بر را کارآفرين نوع سه، در تحقیقي( 3009)  مارتین

 :کرد شناسايي

 اما ؛شود مي درگیر کارآفرينانه های فعالیت با که است کسي، نشگاهيدا کارآفرين( 9

 . نگرد مي دانشگاهيهای  فعالیت و کارها در فرعي موضوع يک عنوان به فقط به آن

 به که است الزم و بوده مخاطره آمیز وکارهای کسب در وقت تمام که کسي( 3

 . نمايد توجه نیز علمي مسائل مهم

 علميهای  صالحیت و شايستگي دارای که است کسي يدانشگاه کارآفرين( 2

 در کار و کسب عنوان به را علم و کرده عمل آمیز مخاطره شرايط در، بوده وکار کسب

 . گیرد مي نظر

در پژوهشي با عنوان ارزيابي وضعیت موجود آموزش ( 3003)  پوستیگو 
های زير را دوره ،يانکارآفريني دانشجويان در آرژانتین به اين نتیجه رسید که دانشجو

ای  همقدم: به ترتیب اولويت برای آموزش کارآفريني پیشنهاد نمودند که عبارتند از
امورمالي و ، کارآفريني اجتماعي، اقیت و نوآوریخلّ، برای کارآفريني و کسب و کار

 . تدوين طرح کسب و کار و مديريت واحدهای شغلي، سرمايه گذاری

های کارآفريني قابلیت ةتوسع تأثیرتحت عنوان در پژوهشي ( 3007)  هاوارد
ها و توانايي مستقیمي بین قابلیت ةبرکارآفريني دانش آموزان دريافت که رابط

 . کارآفريني افراد وجود دارد
بررسي رابطه بین سازمان يادگیرنده و رشد »پژوهشي تحت عنوان ( 3007)  ساينیه

انجام داد و به اين نتیجه رسید « علمي در آموزش عالي هیأترشد و بالندگي اعضای 
سازمان يادگیرنده به رشد و بالندگي آنها کمک که ، علمي معتقدند هیأتکه اعضای 
 . نمايداستقالل عمل و نوآوری را فراهم مي ةنموده و زمین

به اين نتیجه « رهبران در سازمان يادگیرنده»در پژوهشي با عنوان ( 3001)  شارمان 
های  مان يادگیرنده تفاوت مهمي با رهبری در سازماننتیجه رسید که رهبری در ساز

عمده  تأکید. معلم و اصول محورند، رهبران طراحها  زيرا در اين سازمان ؛سنتي دارد
دنبال يک بررسي در تعاريف سنتي ه جديد رهبری است که بهای  در اينجا بر مدل

                                                                                                                                      
1. Martin 
2. Postigo 
3. Howard 
4. Hsieny 
5. Sharman 



 
 نامة آموزش عالی 45

 

به ها  اد اين سازمانعوامل مشارکتي در ايج تأثیرعالوه بر اينها  ؛آيد مي رهبری پديد
 . های سازمان يادگیرنده و ضروريات کارآفريني استهمؤلفاثبات رسید که از 

در تحقیقي روی دانشجويان دانشگاه دريافت که آموزش ( 3001)  گالوی
توانايي کار گروهي و ، مانند خالقیت ،دانشجويانهای  کارآفريني بر افزايش مهارت

 . داشته است تأثیر ،ارتباطي و مديريتهای  اعتماد به نفس و همچنین مهارت

کارآفريني را به عنوان يكي از  9880مالزی اواسط دهه های   دانشگاهاز برخي 
نشان ها  تحقیقات انجام گرفته در اين دانشگاه. اند موضوعات مهم درسي در نظر گرفته

سب و مند به فراگیری چگونگي آغاز ک هدرصد از دانشجويان عالق 3/29دهد که  مي
درصد از افراد معتقدند که  7/77به عالوه . هستندکار يا مديريت مؤسسات کوچک 

استعدادهای کارآفرينانه در همه افراد وجود دارد و از طريق آموزش رسمي به افراد 
 (. 92، 3003،  و چان  يو) توان آنها را کارآفرين ساخت مي

ي به اين نتیجه رسید در تحقیقي روی اثربخشي آموزش کارآفرين( 3008)  چنگ
کننده انتظارات دانشجويان با کسب مهارت آنها نیست و  هماهنگ ،که اين آموزش

 . است میزان سطح درك مفهوم کارآفريني هنوز بین افراد پايین
در پیشبرد اهداف عالي کشور و تربیت نیروی ، ها رغم اهمیت و نقش دانشگاه علي

ها که گردانندگان چرخه سازمان فعالیت ةمتخصص برای بر عهده گرفتن چرخ
پژوهش کافي در مورد سازمان يادگیرنده و محقق ساختن ، اقتصادی و اداری کشورند

ت متعددی در اين زمینه مطرح سؤاالپديده کارآفريني در قالب آن صورت نگرفته و 
با توجه به مطالب . شود مي است که نیاز به تحقیق بیشتری در مورد آنان احساس

، يطلب توفیق) کارآفرينيهای   همؤلفبین  ةهش حاضر به بررسي میزان رابطپژو ،فوق
و سازمان ( خالقیت و مرکز کنترل دروني، تحمل ابهام، یپذير ريسک، يطلب استقالل

( الگوی ذهني و آرمان مشترك، تفكر سیستمي، کار تیمي، قابلیت شخصي) يادگیرنده
های   همؤلفدر اين تحقیق . پردازد مي علمي هیأتدر دانشگاه کاشان از ديدگاه اعضای 

های   همؤلفترين  ه را مهممؤلفکارآفريني بر اساس نظر اکثريت دانشمندان که اين شش 
 کارآفريني دانسته اند و ابعاد سازمان يادگیرنده بر اساس مدل پنجمین فرمان پیتر سنج

 . انتخاب شده است( 9880)

                                                                                                                                      
1. Galloway 
2. Yu 

3. Chan 

4. Cheng 
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  ت تحقیقسؤاال
، يطلب استقالل، مرکز کنترل، يطلب توفیق) نيکارآفريهای   همؤلفآيا ( 9

علمي دانشگاه کاشان  هیأتدر بین اعضای ( تحمل ابهام و خالقیت، یپذير مخاطره
 باالتر از حد متوسط است؟

، مرکز کنترل، يطلب توفیق) کارآفرينيهای   همؤلفآيا بین میزان تحقق ( 3
سازمان يادگیرنده در  و( تحمل ابهام و خالقیت، یپذير مخاطره، يطلب استقالل
 وجود دارد؟ ای رابطه ،دانشگاه
کارآفريني و سازمان های   همؤلفدر خصوص  علمي هیأتآيا بین نظرات اعضای ( 2

رشته ، جنسیت) يادگیرنده در دانشگاه کاشان براساس خصوصیات جمعیت شناختي
 وجود دارد؟ يتفاوت( علمي و وضعیت استخدامي مرتبة، تحصیلي

 
 حقیقشناسی ت روش

کارآفريني و سازمان يادگیرنده های   همؤلفبین  ةتحلیل رابط چون هدف ،در اين تحقیق
 -توصیفي، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، است در دانشگاه
علمي دانشگاه کاشان  هیأتنفر از اعضای  302ی شامل جامعة آمار. استهمبستگي 

نفر به عنوان نمونه  89متناسب با حجم های  ی تصادفي طبقگیر هبود که با روش نمون
 . شدانتخاب 

( / ) ( / )

( / ) ( / ) ( / )
n


 

 

2 2

2 2 2

203 1 96 0 45
98

203 0 02 1 96 0 45
 

 

پرسشنامه  81اين پژوهش تعداد   نفر بوده که در 89حجم نمونه برآورد شده 
بر اين اساس  ،بود 83/0ها  با توجه به اينكه نرخ بازگشت پرسشنامه. برگشت داده شد

ي انجام گرفت و توان آماری و سطح آزمودن 81تجزيه و تحلیل آماری روی 
 9/0ی پس از تحلیل مقدماتي محاسبه و کفايت آن از طريق توان آزمون دار معني

 . شدبرآورد 
 :شداستفاده  بسته پاسخ ةی اطالعات از دو پرسشنامآور جمعبرای 
طراحي شده  سؤال 70ابتدا پرسشنامه در قالب : شنامة سازمان يادگیرندهسپر( الف

تقلیل داده  سؤال 23مقدماتي و تعیین روايي و پايايي به  ةاز اجرای مطالع بود که پس
. شدصوری و سازه استفاده ، ها از روايي محتوايي سنجش روايي پرسشنامه برای. شد

 90هر دو پرسشنامه در اختیار  ،به منظور تعیین روايي صوری و محتوايي اين تحقیق
ر گرفت و بعد از دريافت نظرات آنان شناسي قرا نفر از اساتید مديريت و روان
و بارتلت نشان داد  KMO=39/0آزمون . ها انجام شد اصالحات ضروری در پرسشنامه

 . که حجم نمونه کافي است و عوامل مورد نظر در جامعه وجود دارد
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طراحي شده  سؤال 10ابتدا پرسشنامه در قالب : کارآفرينيهای   همؤلفپرسشنامة ( ب
تقلیل داده  سؤال 73رای مطالعه مقدماتي و تعیین روايي و پايايي به بود که پس از اج

 33/0شد که در آن  تأيیدهمچنین نتايج تحلیل عاملي پرسشنامه کارآفريني . شد
و بارتلت نشان داد که حجم  KMO=9/0آزمون . استخراج شده بودها  سؤالواريانس 

در اين تحقیق برای . دنمونه کافي است و عوامل مورد نظر در جامعه وجود دار
 . است شدهها از ضريب آلفای کرانباخ استفاده  مشخص نمودن پايايي پرسشنامه

 

 کارآفرینی و سازمان یادگیرندههای   همؤلفبرآورد پایایی هریک از ( 1)جدول 
 یدار معنیسطح  ضریب پایایی  سؤالتعداد  متغیر

 کارآفريني

 91/0 2 طلبي توفیق

 
 
82/0 

 
 
000/0 

 83/0 2 طلبي قاللاست
 93/0 1 پذيری ريسک

 89/0 1 مرکز کنترل دروني
 83/0 7 خالقیت

 89/0 2 تحمل ابهام
 000/0 89/0 89/0 23 سازمان يادگیرنده

 
 89/0و پرسشنامه سازمان يادگیرنده  82/0ضريب پايايي پرسشنامه کارآفريني 

وده و حاکي از پايايي باالی ابزار ب دار معني %9که در سطح آلفای  شدبرآورد 
 . ی استگیر هانداز

و در ( درصد و میانگین، فراواني) در دو سطح آمار توصیفيها  تجزيه و تحلیل داده
( و تحلیل واريانس، tآزمون ، رگرسیون، ضريب همبستگي پیرسون) سطح استنباطي
 . صورت گرفت

 

 ها یافته
، یپذير مخاطره، يطلب استقالل، مرکز کنترل، يطلب توفیق) کارآفرينيهای   همؤلفآيا ( 9

علمي دانشگاه کاشان باالتر از حد  هیأتدر بین اعضای ( تحمل ابهام و خالقیت
 متوسط است؟

 

 کارآفرینیهای   همؤلفمیانگین هر یک از  ةمقایس( 2)جدول 
 یدار معنیسطح  t میانگین درجه آزادی متغیر
 000/0 11/8 93/2 87 يطلب توفیق
 000/0 91/9 7/2 87 ز دروني کنترلمرک

 000/0 17/9 2/2 87 يطلب استقالل

 000/0 72/9 9/2 87 تحمل ابهام

 000/0 9/9 99/2 87 خالقیت

 000/0 1/9 9/2 87 یپذير ريسک
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کارآفريني در دانشگاه کاشان باالتر از های   همؤلفمیانگین که نشان داد ( 3) جدول
و  93/2ي با میانگین طلب توفیق ةمؤلفن مربوط به باالترين میانگی. حد متوسط است

اين امر نشان دهنده . است 9/2تحمل ابهام با میانگین  ةمؤلفمربوط به  میانگین کمترين
  . اين است که دانشگاه کاشان از قابلیت کارآفريني نسبتاً بااليي برخوردار است

وجود  ای انشگاه رابطهکارآفريني و سازمان يادگیرنده در دهای   همؤلفآيا بین  -3
 دارد؟
 

 کار آفرینی و سازمان یادگیرندههای   همؤلفنتایج ضریب همبستگی ( 3)جدول 

 طلبی توفیق متغیر
منبع 
 کنترل

 یریپذ همخاطر طلبی استقالل
تحمل 
 ابهام

 خالقیت

سازمان 
 يادگیرنده

 81 81 81 81 81 81 فراواني
r 39/0 91/0 70/0 93/0 11/0 72/0 

sig 039/0 077/0 009/0 029/0 009/0 003/0 

 
r  01مشاهده شده در سطح%> pکارآفريني و های   همؤلف ةبین هم که دهد مي نشان

بیشترين ارتباط بین تحمل . وجود دارد یدار معنيسازمان يادگیرنده همبستگي مثبت و 
ادگیرنده ابهام و سازمان يادگیرنده و کمترين ارتباط بین منبع کنترل دروني و سازمان ي

 . بود
 

 یادگیرنده سازمانکارآفرینی و های   همؤلفتحلیل رگرسیون خطی با ( 4)جدول 
 یدار معنیسطح  Beta B خطای استاندارد B مدل
 000/0 733/1  79/33 008/933 مقدار ثابت

 028/0 38/9 33/0 233/0 022/0 يطلب توفیق
 073/0 89/9 99/0 333/0 992/0 مرکز کنترل

 007/0 99/3 21/0 337/0 73/0 يطلب استقالل
 009/0 11/3 77/0 371/0 921/0 تحمل ابهام

 073/0 93/9 39/0 3/0 93/0 خالقیت
 02/0 99/9 2/0 29/0 37/0 یپذير ريسک

 
کارآفريني در سازمان يادگیرنده نقش های   همؤلف ةهم، طبق نتايج جدول رگرسیون

توانند در مدل رگرسیوني  مي ها همؤلف ةمو ه است دار معنيمهمي دارند و اين ارتباط 
های   همؤلفترين عامل در ايجاد سازمان يادگیرنده بر اساس  مهم، طبق نتايج. قرار گیرند
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تحمل ابهام و کم اهمیت ترين عامل منبع  ،علمي هیأتکارآفريني از ديد اعضای 
 . کنترل دروني است

کارآفريني و سازمان های   همؤلفدر خصوص  علمي هیأتآيا بین نظرات اعضای ( 2
براساس خصوصیات جمعیت شناختي آنان تفاوت  ،يادگیرنده در دانشگاه کاشان

 وجود دارد؟
کارآفريني و های   همؤلفدر خصوص علمي  هیأتآيا بین نظرات اعضای ( 2-9

 سازمان يادگیرنده در دانشگاه کاشان براساس جنسیت تفاوت وجود دارد؟
 

کارآفرینی و سازمان های   همؤلفدر مورد هیأ ت علمی اعضاء مقایسه دیدگاه ( 5)جدول 
 یادگیرنده بر حسب جنسیت

 یدار معنیسطح  t میانگین متغیر وابسته منبع
 029/0 13/3 2/2 کارآفريني جنسیت

 073/0 27/3 99/2 سازمان يادگیرنده

 
t  01/0مشاهده شده در سطح>p  ی را بین میانگین دار معنيتفاوت مثبت و
 سازمان يادگیرنده بر اساس جنسیت نشانهای   همؤلفکارآفريني و تحقق های   هفمؤل
کارآفريني و تحقق های   همؤلفمرد و زن در مورد  یبه عبارتي بین اعضا. دهد مي
 . سازمان يادگیرنده در دانشگاه کاشان نگرش يكسان وجود نداردهای   همؤلف
کارآفريني و های   همؤلفدر خصوص علمي  هیأتآيا بین نظرات اعضای ( 2-3

 سازمان يادگیرنده در دانشگاه کاشان براساس رشته تحصیلي تفاوت وجود دارد؟
 

کارآفرینی و سازمان های   همؤلفدر مورد  هیأ ت علمیی مقایسه دیدگاه اعضا( 6)جدول 
 یادگیرنده بر حسب رشته تحصیلی

 یدار معنيسطح  F میانگین متغیر وابسته منبع
 0073/0 97/3 2/7 کارآفريني تحصیليرشته 

 033/0 37/9 9/2 سازمان يادگیرنده

 
F  01/0مشاهده شده در سطح>p  ی را بین میانگین دار معنيتفاوت مثبت و
اما اين تفاوت در مورد  ؛دهد مي کارآفريني بر اساس رشته تحصیلي نشانهای   همؤلف

 . نیست دار معنيسازمان يادگیرنده های   همؤلفتحقق 
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کارآفريني و های   همؤلفدر خصوص  علمي هیأتآيا بین نظرات اعضای ( 2-2
 وجود دارد؟ يسازمان يادگیرنده در دانشگاه کاشان براساس وضعیت استخدامي تفاوت

 
کارآفرینی و های   همؤلفدر مورد  هیأ ت علمیی مقایسه دیدگاه اعضا( 7)جدول 

 سازمان یادگیرنده بر حسب وضعیت استخدامی
 یدار معنیسطح  F میانگین متغیر وابسته بعمن

 0239/0 73/3 3/7 کارآفريني وضعیت استخدامي
 979/0 99/0 33/2 سازمان يادگیرنده

 
F  01/0مشاهده شده در سطح>p  ی را بین میانگین دار معنيتفاوت مثبت و
ر اما اين تفاوت د ؛دهد مي کارآفريني بر اساس وضعیت استخدامي نشانهای   همؤلف

 . نیست دار معنيسازمان يادگیرنده های   همؤلفمورد تحقق 
کارآفريني و های   همؤلفدر خصوص  علمي هیأتآيا بین نظرات اعضای ( 2-7

 وجود دارد؟ يسازمان يادگیرنده در دانشگاه کاشان براساس مرتبه علمي تفاوت

 
ینی و سازمان کارآفرهای   همؤلفدرمورد هیأ ت علمی ی مقایسه دیدگاه اعضا( 8)جدول 

 یادگیرنده بر حسب مرتبه علمی
 یدار معنیسطح  F میانگین متغیر وابسته منبع

 29/0 91/0 99/9022 کارآفريني مرتبه علمي
 003/0 3/2 381/300 سازمان يادگیرنده

 
کارآفريني بر های   همؤلفی را بین میانگین دار معنيتفاوت مثبت و ، تحلیل واريانس

سازمان های   همؤلفاما اين تفاوت در مورد تحقق  ؛دهد شان نمياساس مرتبه علمي ن
 . ستا دار معنييادگیرنده 

 
 گیری بحث و نتیجه

 (2/39) و زندرصد ( 3/39)  علمي مرد هیأتتعداد اعضای ، بنابر اطالعات نمونه
 های تحصیلي فني و مهندسي با رشته  علمي هیأتتعداد اعضای . بوده است درصد

بوده و کمترين تعداد متعلق به هنر   علمي هیأت ییشتر از ديگر اعضاب درصد( 3/29)
با وضعیت استخدامي   علمي هیأت یهمچنین تعداد اعضا. بوده است( 7/9) به میزان
قطعي و آزمايشي بوده و بیشترين تعداد  – بیشتر از گروه رسمي  درصد( 1/77) پیماني
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مرتبه علمي استاديار و کمترين  درصد مربوط به( 33) به میزان علمي ی هیأتاعضا
 . بوده است( 01/0) مربوط به مرتبه علمي استاد به میزان

مرکز ، يطلب توفیق) کارآفرينيهای   همؤلفبین  ةبررسي رابط ،هدف اين پژوهش
و سازمان يادگیرنده در ( تحمل ابهام و خالقیت، یپذير مخاطره، يطلب استقالل، کنترل

کارآفريني کارکنان دانشگاه های   همؤلفمیانگین  که نشان دادها  يافته. دانشگاه کاشان بود
ي و طلب ه توفیقمؤلفباالترين میانگین مربوط به . کاشان باالتر از حد متوسط است

اين امر نشان دهنده اين است که . تحمل ابهام بود ةمؤلفمربوط به  میانگین کمترين
نتايج تحقیق حاضر با . يي برخوردار استدانشگاه کاشان از قابلیت کارآفريني نسبتاً باال

میانگین که زيرا وی پي برد  ؛همسويي و مطابقت دارد( 9291) نتايج تحقیق بدری
شايد دلیل باال بودن . باالتر از حد متوسط است ،کارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان

یت دقیق و فعال، نگری کارکنان به علت آيندهرا بتوان  ي طلب میانگین قابلیت توفیق
تمايل به انجام کار سخت و ، انجام مقايسه کار خود با کار ديگران، ريزی شده برنامه
 . دانست ...ی در حل مشكالت خود و پذير یتمسؤول، دشوار

ی بین میزان کارآفريني و سازمان دار معنيهمبستگي مثبت و ، طبق نتايج حاصله
همسويي ( 3007) ج تحقیق ساينیهنتايج تحقیق حاضر با نتاي. دارديادگیرنده وجود 

سازمان  که علمي معتقدند هیأتبه اين نتیجه رسید که اعضای ( 3007) ساينیه. دارد
استقالل عمل و نوآوری را  ةيادگیرنده به رشد و بالندگي آنها کمک نموده و زمین

، افزايش مهارت ،با توجه به اينكه کارآفريني يک مقوله فردی است. نمايدفراهم مي
آموزشي کارآفريني و های  صص و توان فردی افراد سازمان از طريق برگزاری دورهتخ
اول به تقويت کارآفريني و  ةتواند در درج مي ،الزم متناسب با نیازهاهای  آموزش ةارائ

. آن در سازمان يادگیرنده منجر شودهای   همؤلفکارگیری ه در ادامه به تسهیل و ب
ای  هبايد شرايط و زمین ،بنابراين ؛رشد و توسعه است ةکارآفريني عامل و نیروی محرک

افراد در سازمان کارآفرين بوده و کارآفريني را بتوان در سازمان  ةهم تارا فراهم کرد 
 . يادگیرنده ترويج داد

ي و سازمان يادگیرنده از طلب ی بین توفیقدار معنيهمچنین همبستگي مثبت و 
شیوه مک کله لند در مورد انگیزش پیشرفت . داردعلمي وجود  هیأتديدگاه اعضای 
شوند يا  مي از مردم از کسب موفقیت شادای  هگیرد که عد مي تأاز اين عقیده نش

نیاز به پیشرفت  که وی معتقد است. مايلند خوب کار کنند يا اينكه بهترين باشند
با . کندنیرومند ساخته و هدايت ها  تواند رفتار را در تمام موقعیت مي سائقي است که
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 ،توجه به اينكه يكي از خصوصیات سازمان يادگیرنده افزايش قابلیت شخصي است
 . ي را در افراد دروني سازی کندطلب اين قابلیت را دارد که انگیزه پیشرفت و توفیق

ی را بین دروني بودن منبع کنترل و سازمان يادگیرنده دار معنيهمبستگي  ،نتايج
 قاد دارند آنچه اتفاقتی محل کنترل دروني هستند اعافرادی که دارا. دهد مي نشان
ولي افرادی که دارای  ؛دهد مي تالش خود آنان روی ةافتد تا حدود زيادی در نتیج مي

دهد کنترل کمتری  مي کنند در آن چه که روی مي تصور، محل کنترل بیروني هستند
ر افراد هنگام انجام نگراني اکث. دارند که آن بستگي به شانس دارد مي دارند و اظهار

يک فعالیت کارآفرينانه اين است که آيا انگیزه و توان الزم را برای انجام و اداره آن 
سازمان . مرکز کنترل دروني در اين امر مهم است ،بنابراين ؛فعالیت دارند يا خیر

 برای کارآفرينان و ايجاد اعتماد به نفس در آنها بهها  يادگیرنده از طريق ايجاد فرصت
نتايج به . دروني بودن منبع کنترل در افراد و پیاده سازی آن در دانشگاه کمک کند

ي و طلب ی بین میزان استقاللدار معنيهمبستگي مثبت و که  دهد مي دست آمده نشان
عاملي است که موجب رسیدن ، يطلب استقالل. سازمان يادگیرنده وجود دارد

اکثر کارآفرينان ساعات زيادی در روز . دشو مي کارآفرينان به اهداف و روياهای خود
اقتصادی های  رغم محدوديت شود که علي مي اما رضايت آنجايي حاصل، کنند مي کار

طبق برنامه خود ، خود انجام دهند ةگیرند کارها را به شیو مي خود تصمیم، و محیطي
دوران مطالعات . نمايند مي اند برداشت نمايند و سودی را که ايجاد نموده مي عمل

های  هايي هستند که ارزش کودکي کارآفرينان نشان داده است که آنها از خانواده
سازمان يادگیرنده به . شوند مي ي و اتكای به خود قائلطلب برای استقالل را خاصي

تواند بر اساس خصوصیاتي که در خود دارد به اعضاء  مي عنوان خانواده دوم اعضاء
 . ي آنها در جهت کارآفريني استفاده نمايدبطل استقالل بدهد و از استقالل

ی و سازمان يادگیرنده وجود پذير ی بین میزان مخاطرهدار معنيهمبستگي مثبت و  
، شرايط، يعني بتوانند نسبت به موقعیت ؛پذير باشند کارآفرينان بايد ريسک. دارد

 “موفقیتي محتمل”امكانات و در يک کالم آينده خود ريسک کرده و برای کسب 
پذيری پشتیبانان و  مخاطره، بُعد ديگر آن و اين يک بُعد قضیه است. مبارزه نمايند

مین تماميِ سرمايه و امكانات أفرينان قادر به ت همواره کارآ. کنندگان است حمايت
يا ديگر حامیان  ها بايد دولت، به اين علت ؛وکار جديد خود نیستند موردنیازِ کسب

“ پذير سرمايه مخاطره”، فرين بوده مورد نیاز کارآش ريسک پذير حاضر به ،مستقل
افرادی که . برايش فراهم نموده و او را در مراحل مختلف کارآفريني همراهي کنند

. اساساً کارآفرينان موفقي نخواهند بود کاری يا کارمندی هستند، محافظه دارای روحیه



 
 نامة آموزش عالی 55

 

حامي و پشتیبان  نقش، سازی کارآفريني پیاده ةسازمان يادگیرنده بايد در زمین
 . باشد پذير کارآفرين مخاطره پذير مخاطره
ی بین میزان تحمل ابهام و سازمان يادگیرنده دار معنيهمبستگي مثبت و  ،نتايج
کارآفرينان بدون اينكه احساس تهديد يا ناراحتي "نظريه پردازان معتقدندکه. نشان داد

، غیرقطعي، ناقص، ت مبهمنمايند قادرند تا به طور اثربخشي با شرايط و اطالعا
ضمن  که کارآفرينان قادرند(. 9887،  جنینگز) "سازمان نیافته و غیرشفاف روبرو شوند

، در واقع رفع ابهام؛ حتي آن را به نفع خود تغییر دهند، رفع ابهام شرايط و اطالعات
 . «شود مي سبب انگیزش آنها

ت و سازمان يادگیرنده ی را بین میزان خالقیدار معنيهمبستگي مثبت و  ،نتايج
شود کارآفرين از  مي در واقع يافتن فرصت هاست که باعث ،اقیتخلّ. دهد مي نشان

 تأکیدبه نقش خالقیت در کارآفريني ( 9827) شومپیتر. غیر کارآفرين مشخص شود
طوری که کارآفرين را نیروی محرك ه ب ؛دهد مي دارد و به آنها نقش اساسي و مهمي

نوآوری و ويژگي ، نقش کارآفرين که داند و معتقد است مي دیرشد و توسعه اقتصا
کارآفرينان منتظر تغییر محیط . است جديدهای  اصلي کارآفرينان خلق ارزش

 ،لذا خالقیت ؛کنند مي بلكه افراد خالقي هستند که تغییر و دگرگوني ايجاد ؛دننشین نمي
احمدپور ) ن يادگیرنده استسازی کارآفريني در سازما اساسي پیادههای   همؤلفيكي از 
وقايع خارجي که  ،علمي هیأتدهد که از ديد اعضای  مي اين نشان(. 9292، دارياني

 ،طبق نتايج تحقیق فوق. کند سرنوشت آنها را تعیین نمي، نیستدر کنترل آنها 
ه کارآفريني از ديد اعضای مؤلفترين عامل در ايجاد سازمان يادگیرنده بر اساس  مهم

 . منبع کنترل دروني است ،تحمل ابهام و کم اهمیت ترين عامل ،علمي هیأت
علمي  هیأتی بین میانگین کارآفريني اعضای دار معنيتفاوت مثبت و  ،طبق نتايج 

رشته تحصیلي ، ولي اين تفاوت بر حسب جنسیت ؛بر اساس مرتبه علمي وجود ندارد
ريافتند که بسیاری از ن در تحقیقات خود دامحقق. استدار  معنيو وضعیت استخدامي 

تحصیالت اهمیت ، کنند که قبل از نسل جوان کنوني مي کارآفرينان موفق احساس
آموزش ، اکنون به خاطر رشد فناوری و رقابت شديد وکمتری برای کارآفرينان داشته 
سطوح تحصیالت کارآفرينان و  ةن هنگام مقايسمحققا. اهمیت خاصي پیدا نموده است

میانگین . تر از مديران است ه سطح آموزش کارآفرينان پايینمديران دريافتند ک
. سال است 37/91ولي اين امر برای مديران  ؛است 13/92تحصیل کارآفرينان های  سال

ممكن است بتوانند مشاغل رضايت ، واسطه سطح باالتر تحصیالت خوده مديران ب
                                                                                                                                      
1. Jeninges 
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ران درصد از مدي 99دهد که  مي همچنین تحقیقات نشان. آورند به دستبخش بهتری 
درصد کارآفرينان موفق تحصیالت  39و تنها  موفق دارای مدرك لیسانس بوده

 تأثیریپس صرفاً تحصیالت در کارآفريني  ؛(203، 3003،  شفرد) اند دانشگاهي داشته
طور قطعي معین ه ب، توان سن مطلوبي را برای آغاز يک فعالیت نميهمچنین . ندارد
 10تا  30درصد کارآفرينان بین سن  99 ،فرای از سویده در مطالعات انجام ش. نمود

. ساله بودند 70تا  30درصد آنها بین  91سالگي فعالیت خود را آغاز نموده بودند که 
 30اواخر  ،شايد بهترين زمان برای کارآفريني که توان گفت مي با توجه به تحقیقات

عادل بین تجربیات الزم و ت ،چرا که در اين سنین ؛سالگي باشد 70سالگي تا اوايل 
،  فرای) شود مي خانوادگي از سوی ديگر ايجادهای  یتمسؤولاولیه از يک سو و 

، دارند سال 31معتقد است برای افرادی که کمتر از ( 9880)  سوسبائر(. 99، 9882
 از جمله عواملي هستند که از تعداد کارآفرينان، له تحصیالت و خدمت وظیفهأمس
فیزيكي از های  سال نیز به علت کاهش انرژی و ساير محدوديت 90 کاهد و پس از مي

مطالعاتي انجام داده است و در  هومنز، در اين زمینه. شود مي تعداد کارآفرينان کاسته
کارآفريني های  نسبت به فرصت افرادهای  بیني و توصیف پاسخ نظريه خود برای پیش

رتبه و سمت به ، جايگاه، قدرت نمايد که هیچ کدام از متغیرها همچون مي تأکید
وی در مطالعات خود . نیستتنهايي برای تشريح انگیزه فرد برای کارآفريني کافي 

، سه نوع موقعیت اجتماعي پايین، پايگاه اجتماعي برای رفتار فرد تأثیربرای بررسي 
هنگامي  :است خود چنین آورده ةوی در نتايج حاصل. گیرد مي متوسط و باال را درنظر

او را به انجام رفتارهای ، ه اختالف بین پايگاه اجتماعي فرد وجود داشته باشدک
 (. 9887، جنینگز) نمايد مي متفاوت تحريک

علمي در مورد  هیأتبین میانگین ديدگاه اعضای ، طبق نتايج به دست آمده
 ؛وجود ندارد يسازمان يادگیرنده بر اساس رشته تحصیلي و وضعیت استخدامي تفاوت

 . است دار معنيين تفاوت بر حسب مرتبه علمي و جنسیت ولي ا
اقتصادی و ، کارگیری عوامل محیطيه تواند از طريق شناسايي و ب مي دانشگاه

چرا که  ؛را فراهم سازد يزمینة مناسب ،سازد مي که ظهور کارآفريني را آسان ،فرهنگي
تری  قوی ادیهای اقتص از محرك ،کشوری که دارای تعداد زيادی کار آفرين باشد

مختلف آن را سنجید و های  فريني بايد جنبهآبرای دست يابي به کار. برخوردار است
به صورت مرکز  توان دانشگاه را مي مناسبهای  با انجام پژوهش. آن را تقويت نمود
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2. Fry 
3. Susbauer 
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با فعالیت مناسب بر شكوفايي فناوری و افزايش  وجود آورد تاه پشتیباني کارآفريني ب
فريني فرايندی زمان بر آپشتیباني از کارهای  فعالیت. گذار شودتأثیرع توان رقابتي صناي

هايي نبايد گذرا و مقطعي باشد و  چنین دانشگاه است و اعتقاد و التزام مديريت اين
کارآفرينان های  و خالقیتها  ي در بررسي ايدهبه خوبل و اهداف صنعت بايد ئمسا

 . گنجانده شود
، همه جانبه در کشورهای صنعتي و پیشرفته ةدر توسعبا توجه به نقش کارآفريني  

های  کشورهای در حال توسعه نیز در پي ايجاد موج گسترده و جديدی از سازمان
برای رسیدن به اين مهم بايستي نقش و اهمیت فرهنگ کارآفريني و . هستند کارآفرين

امروزه . ندها مشخص و معرفي شو عوامل رشد و توسعه دهنده يا موانع آن در سازمان
سنتي و عدم پاسخگويي مناسب آن در های  بست رسیدن بسیاری از روشبا به بن

، رويارويي با مشكالت و معضالت علت و معلولي در اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني
های جديدی هستیم که در دنیای رقابتي و اقتصاد  ب به تعريف مفاهیم و چارچو ناچار

قابل قبول و رتبه مناسبي در بین اقتصادهای جهان  بدون مرز و آزاد بتواند جايگاه
حل و اين راه. های گزاف بكاهدبرای کشور به ارمغان آورده و از بسیاری از هزينه

های موجود و طرح و  و قابلیتها  کارگیری تمام ظرفیته راهكار چیزی نیست مگر ب
ت ناشي از های نوآورانه و خالق مبتني بر دانش و متكي بر امكانا اجرای روش
فرهنگ کارآفريني است که در آن کارآفرينان از هر ، آن عنصر مترقي و فناوری نوين

قشر و رده و هر گروهي با تمام وجود و با برخورداری از کمترين امكانات و توقعات 
، لذا با اين وضعیت ؛يابند مي ظهور و بروز، های کوچک و بزرگ در بستر سازمان

زمینه ايجاد ، کارآفريني در آنهای   همؤلفسازی  یرنده و پیادهضرورت ايجاد سازمان يادگ
که د شو مي پیشنهاد ،براساس نتايج تحقیق حاضر. کند مي سازمان يادگیرنده را فراهم

و ها  ريزی برنامه، ها در تعیین اهداف ن مراکز آموزش عالي و دانشگاهمسؤوال مديران و
علمي را محترم شمرده و  هیأتضای نظرات اع ،آموزشي و پژوهشيهای  گیری تصمیم

اين عمل با ايجاد انگیزه  .به آنهاشان آزادی عمل بیشتری  انجام وظايف آموزشي در
 ،های تقويت کارآفريني نیز خواهد بود يكي از راه، یت در آنهامسؤولدروني و تعهد و 

ر میان ی دپذير و ديگر اينكه به دلیل پايین بودن میزان منبع کنترل دروني و مخاطره
ها در میان آنها  آموزش و تقويت اين قبیل ويژگي، علمي هیأتبرخي از اعضای 

 ةن دانشگاه و آموزش عالي ضمن توجه به هممسؤواللذا  ،رسد مي به نظر ضروری
قرار داده و بستر الزم  ها مورد مالحظه اين چند ويژگي را بیشتر از ساير ويژگي، ابعاد
 . يندبرای تقويت آنان فراهم نمارا 
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