
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  
 

  

  ي كارآفريني دانشجويان جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه ي رابطه

  سميه صادقي شهميرزادي

  1فريبا عدلي

  :چكيده

 ها و عقايد در محيط كار است كه جو سازماني انعكاسي از ارزش

ي  اين پژوهش به بررسي رابطه. گذارد مي داري بر رفتار كاركنان تأثيرات معني

. ي كارآفريني دانشجويان پرداخت لي و پرورش روحيهجو نظام آموزش عا

نفر از  364همبستگي بود و مشاركت كنندگان _روش پژوهش توصيفي 

ها دو  آوري داده ابزار جمع. دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بودند

ها از آمار  براي توصيف داده، ي جو سازماني و كارآفريني بود پرسشنامه

هاي همبستگي و رگرسيون گام به گام با  ل آزمونتوصيفي و استنباطي شام

 3 و 1هاي  ها نشان داد فرضيه تجزيه و تحليل داده. استفاده شد Spssافزار  نرم

هاي پژوهش نشان داد بين  يافته. رد شد 2تأييد شدند و فرضيه  6 و 5 و 4 و

ي ها و پرورش روحيه كارآفريني و فعاليت ، صميميتايجاد روحيه باال -جو باز

  . ي مثبتي وجود دارد خالقانه دانشجويان رابطه

  

  :ها كليد واژه

  .دانشجويان، روحيه كارآفريني، نظام آموزش عالي، جو سازماني 

                                        
1
 ).س(عضو هيأت علمي دانشگاه الزهراء  

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 89 بهار – بيست و دومشماره 
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  مقدمه

، تغييرات سريع محيطي. عصر تغيير و سرعت است، حاضر عصر

رشد ، هاي جهاني و از سوي ديگر پيچيدگي و رقابتي شدن جوامع در عرصه

هاي اجتماعي ناشي از توزيع  اضطراب، افزايش نرخ بيكاريسريع جمعيت و 

كيفيت نامطلوب زندگي براي برخي از اقشار جامعه ، درآمد ناعادالنه ثروت و

انسان كارآفرين به . هاي عصر حاضر است معضالت و چالش، در عرصه ملّي

گويي به اين  براي پاسخ، محور اصلي توسعه عنوان يك منبع نامحدود و

عرفي شده است؛ برخورداري افراد جامعه از روحيه كارآفريني مشكالت م

از ، نقطه شروع تحوالت در اين زمينه. بخشد فرآيند حل مشكالت را تسهيل مي

 ايجاد جو و فضايي خالق و، شود و گام نخست نظام آموزشي شروع مي

  . كارآفرين است

هاي  سيستم اعتقادات مشترك و ها و انعكاسي از رويه، سازماني جو

جو ادراك اعضا از . )105ص، 2007، چن و هانگ(ارزشي در يك سازمان است 

شخصيت افراد ، دهد و متأثر از سازمان رسمي و غيررسمي محيط را نشان مي

هاي دروني يك  مجموعه ويژگي، به عبارت ديگر. رهبري سازمان است و

ا به كار ها ر آن. دهد سازمان است كه رفتار اعضا را تحت تأثير قرار مي

قيدي  نبود تعهد و بي عالقگي و كند يا به عكس بي اثربخش و خالق تشويق مي

لذا جو مناسب براي پرورش روحيه خالق و . كند ها تقويت مي را در آن

  . كارآفرين در اعضا ضروري است

فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فرد ، كارآفريني

. )23ص، 1386، سعيدي كيا(ها است  ري از فرصتگي به منظور بهره، منابع

آن به علت پيشرفت  اهميت مطالعه جو نظام آموزش عالي و تالش براي بهبود

آموختگان و افزايش كمي و كيفي محصوالت و بازده كار  تحصيلي دانش

عوامل انسان دوستانه و لزوم توجه به حقوق دانشجو و  چنين دانشگاه و هم
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كارآفريني از منابع . باشد از جوي خالق و كارآفرين مي استاد در برخورداري

منبعي كه به توان و خالقيت . ناپذير همه جوامع بشري است مهم و پايان

. ناپذير است از يك سو ارزان و از سوي ديگر پايان، گردد ها بر مي انسان

متكي هستند ، ها دهد جوامعي كه به منابع انساني وآموزش آن شواهد نشان مي

يكي از ، عالوه بر اين. كنند تر عمل مي ، در بلند مدت موفقا به منابع طبيعيت

آموزي  عدم كسب مهارت و حرفه، التحصيالن دانشگاهي داليل بيكاري فارغ

دو . باشد كه ارتباط مستقيم با نوع آموزش و سيستم آموزشي موجود دارد مي

بط با تأكيد ناكافي ها وجود دارد كه يكي مرت نوع بحران آموزشي در دانشگاه

. اي است هاي ميان رشته در ايجاد بصيرت در دانشجويان و ديگري تلفيق حوزه

عدم آشنايي دانشجويان ، دليل ديگر. لذا كارآفريني شامل بصيرت وتلفيق است

ها با  دانشگاه. )17ص ، 1387، اكبري(به فنون راه اندزي كسب و كار است 

و نسبت به  توانند كارآفرين باشند آور ميخالق و نو، ايجاد جو انعطاف پذير

هاي پويا قرن  گويد دانشگاه كالرك مي. تغيير و تحوالت انعطاف داشته باشند

ها با استفاده از  در اين دانشگاه. هاي كارآفرين هستند دانشگاه، بيست و يكم

 هاي آموزشي با نيازهاي جهان امروز و فعاليت، ابزارهاي مديريت كارآفرين

ها را به عمل و  تواند نظر و ايده هم چنين كارآفريني مي. شوند نطبق ميآينده م

كاربرد نزديك نمايد و تعادلي بين تحقيقات پايه و كاربردي به وجود آورد تا 

  . ها منبعي براي ابتكار عمل در اقتصاد و جامعه باشد نتايج پژوهش

رآفريني بايد در ايجاد و پرورش روحيه كا، در اين راستا نظام آموزشي

ناپذير نظام آموزشي با نظام  پيوند اجتناب، در واقع. در اعضاي خود تالش كند

آموزش را از  اقتصادي رسالت كارآفريني را بر آن تحميل كرده است و

و در  آمادگي براي زندگي به پاسخگويي به نظام اقتصادي تغيير داده است

اقتصادي آن بررسي  عملكرد نظام آموزشي با توجه به پيامدهاي، حال حاضر

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 89بهار   - 22شماره   -سال هفتم 

 . ..ي  ش عالي و پرورش روحيهي جو نظام آموز رابطه 

  76 

زير ، منظور از جو نظام آموزش عالي در اين پژوهش. )1384، عدلي(شود  مي

 . باشد مي 1ها با ابعاد هشت گانه پرسشنامه توصيف جوسازماني مقياس

  ميزان همبستگي اجتماعي اعضاء  2 :صميميت -1

 به تمايل اعضاء در عدم مشاركت در امور دانشگاه اشاره 3:عدم جوشش -2

  .  دارد

كنند كه  به موقعيتي معطوف است كه در آن اعضاء احساس مي 4:روحيه -3

 . شده است نيازهاي اجتماعي آنها ارضاء

امور اداري و مديريت را عامل ، ميزاني كه اعضاء قوانين 5:باز دارندگي -4

  . بيند مي بازدارنده سر راه كار خود

ت دانشگاه خود را به عنوان اسوه رفتار پويايي كه بدان وسيله مديري 6:نفوذ -5

  . كند مطرح مي كوشي اي از سخت و نمونه

  . حفظ مالحظات انساني در رفتار مديريت دانشگاه با اعضاء 7 :مراعات -6

به ميزان فاصله اجتماعي مديريت دانشگاه با ديگران اشاره 8: گيري كناره -7

  . )16ص، 1385، شيرزادي(دارد

را به كار  كند تا اعضاء ني كه مديريت دانشگاه تالش ميميزا 9:تاكيد بر توليد -8

امرانه بودن و طلب ، تسلط و نظارت نزديك مثالً(كار شديدتر وادار نمايد 

  . )184ص، 1382، آونز(، )نتيجه

                                        
1
 - Organization Climate Description Questionnaire 

2
 - Intimacy 

3
 - Disengagement 

4
 - Espirit 

5
 - Hindrance 

6
 - Thrust 

7
 - Consideration 

8
 - Aloofness 

9
 - Production emphasis 
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ايجاد و پرورش روحيه كارآفريني در ، از مباحث مهم در كارآفريني

توانند با  يها م سازمان، ها است؛ به عبارت ديگر اعضا توسط سازمان

خالقيت و ، استقالل، مخاطره پذيري، ي پيشرفت هاي آموزشي انگيزه برنامه

ساير اجزاء كارآفريني را در افراد پرورش دهند و به سمت سازمان كارآفرين 

، يك عامل مهم براي رشد اقتصادي واجتماعي است، كارآفريني. حركت كنند

كاالها وخدمات متنوعي را كند و  مي زيرا آن فرصت شغلي متعددي را فراهم

دهد  رقابت جهاني را افزايش مي، دهد و به طور كلي براي مشتريان ارائه مي

، فرآيند كارآفريني را فراتر از شغل و حرفه 1مك كله لند. )104ص، 2000، لي(

 مخاطره، نمايد؛ به طوري كه خالقيت و نوآوري بلكه يك شيوه زندگي تعبير مي

زير بنا و اساس زندگي ، فرصت گرايي، زش آفرينيار، نگري آينده، پذيري 

  : اجزاي كارآفريني در اين پژوهش عبارت هستند از. باشد كارآفرينانه مي

عبارت است از تمايل به انجام كار در ، نياز به موفقيت 2:انگيزه پيشرفت

مك كلند بين نياز . هاي رقابتي استانداردهاي عالي براي موفقيت در موقعيت

زماني كه نياز ، ملت و رونق اقتصادي آن همبستگي بااليي را يافت پيشرفت يك

، 1998، شولتز(كرد  اقتصاد آن افت مي، يافت پيشرفت در جامعه كاهش مي

  . )545ص

هاي  پذيري عبارت است از پذيرش مخاطره مخاطره 3:پذيري مخاطره 

  . )47ص ، 1384، اكبري(هاي شخصي مهار شوند توانند با تالش مي معتدل كه

ها ممكن است  هاي جديد است كه ايده خالقيت توانايي خلق ايده 4:خالقيت

  . )14، 1386، ناظم(به محصوالت يا خدمات جديد نيز منجر شوند

                                        
1
 - McClelland 

2
 - Need for achievement 

3
 - Risk Taking 

4
 - Creativity 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 89بهار   - 22شماره   -سال هفتم 

 . ..ي  ش عالي و پرورش روحيهي جو نظام آموز رابطه 

  78 

بر . )17ص، 1385، شيرزادي((قدرت درك، دورانديشي 1:آينده نگري

  . دهد چارچوب اين پژوهش را نشان مي، 1همين اساس شكل شمارة

  

 چارچوب پژوهش: 1شكل شماره ي

 

  

ي جو نظام آموزشي و كارآفريني انجام  هاي متعددي در زمينه پژوهش

در پژوهشي با عنوان سير ، )2009( همكاران و 2زامپتاكس: شده است؛ از جمله

ها دريافتند كه كارمنداني كه سطح بااليي از حمايت  كارآفريني در سازمان

ازمان به شايسته بودن شان كه س كنند يعني زماني سازماني را دريافت مي

  .. دهند شان متعهدتر هستند و عملكرد بهتري ارائه مي به سازمان، دهد اهميت مي

ها يا  در تحقيقات خود با عنوان دانشگاه، )2009( و همكاران 3جين

اي در تجاري  نقش برجسته، كارآفرينان؟ دريافتند انتشار مقاالت پژوهشي زياد

                                        
1
- Fore Sight 

2
 - Zampetakis 

3
 - Jain 

نيل به اقتصاد 
خود پايدار از 
طريق نظام 
 آموزش عالي

روحية 

كارآفريني 

  دانشجويان
  خالقيت

  پيشرفتانگيزه 
 ريسك پذيري

جو نظام آموزش 

  عالي
  صميميت

  عدم جوشش
  روحيه

  بازدارندگي
  نفوذ

  مراعات

  كناره گيري
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شود و  آوري از اجراي خالقانه دانش آغاز مي نو .كردن اختراعات علمي دارند

  . ها را به همراه دارد ها تقويت سازمان تغيير دادن دستورالعمل

كه آيا انتخاب  در پژوهشي با عنوان اين، )2008( و همكاران 1سابل

آموزاني  تواند سرعت كارآفريني نوپا را افزايش دهد؟ دريافتند دانش مدرسه مي

كنند در مقايسه با آناني كه در مدارس  ثبت نام ميكه در مدارس خصوصي 

  . دهند اي پيشرفت بيشتري از خود نشان مي مانند به طرز برجسته دولتي مي

در پژوهش خود با عنوان دانشگاه كارآفرين؛ دريافت كه ، )2004( 2چولت

آموزش بدهد و حسي از ، يك دانشگاه كارآفرين بايد به كارآفرينان آينده

 ا در تمام قلمرو موضوعي در دانش آموختگان ايجاد نمايند وكارآفريني ر

  . دانشگاه بايد در راه كارآفريني عمل كند، عالوه بر اين

ها  در پژوهشي با عنوان نقش آموزش بر افزايش نگرش، )2000( 3راشيد

هاي خاص  و خصوصيات كارآفرينانه دريافت كه افرادي كه تحت تأثير آموزش

ه به نحو قابل مالحظه يا نمرات باالتري در انگيزه كارآفريني قرار گرفت

  . عزت نفس و خالقيت را به خود اختصاص دادند، مركز كنترل دروني، پيشرفت

هاي  در پژوهشي با عنوان جستجو كردن سرچشمه، )2004( 4فيرز

تصميم به خلق ، كارآفريني؟ دريافتند كه كه انگيزه كارآفرينان در شروع كار

و متفاوت بود و سود اقتصادي انگيزه و محرك اوليه رفتار چيزهاي بديع نو 

  . كارآفرينان نبوده است

                                        
1
 - Sobel 

2
 - Schulte 

3
 - Rasheed 

4
 - Fairs 
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در پژوهشي با عنوان نقش كارآفريني در ، )1989( و همكاران 1ماينر

ها دريافتند كه انگيزه پيشرفت مديران رابطه  نوآوري شركت رشد تكنولوژي و

  . ها دارد هاي رشد ساالنه شركت اي با شاخص قابل مالحظه

در تحقيقي با عنوان كنترل كيفيت در تحقيقات ، )1985 ( 2پال و سكسن

نمايد كه بين محيط پرنشاط و صميمي و  آموزشي به اين مطلب اشاره مي

  . هاي ابداع و نوآوري رابطه مثبت وجود دارد روش

در پژوهشي با عنوان رابطه بين ابعاد جو ، )1387( صمدي و شيرزادي

فقط بين ، يافتند كه از ميان ابعاد جو سازماني و خالقيتسازماني و خالقيت در

با خالقيت معلمان رابطه مثبتي وجود داشت بعد همكارانه جو .  

در پژوهشي به بررسي رابطه جو مدرسه با روحيه ، )1385( شيرزادي

آموزان دريافت كه ميان جو سازماني و روحيه كارآفريني  كارآفريني در دانش

  . داري وجود دارد عنيرابطه مثبت و م

به بررسي رابطه بين جو سازماني با فرسودگي شغلي ، )1383( موسوي

نتيجه نشان داد كه بين جو . كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران پرداخت

تر  هر چه جو مطلوب. سازماني و فرسودگي شغلي كاركنان رابطه وجود دارد

  . دياب سطح فرسودگي شغلي كاهش مي، درك شود

به تعيين رابطه جو سازماني با ، )1381(در پژوهشي قاسمي نژاد 

نتايج پژوهش وي . استرس شغلي و رضايت شغلي دبيران شهر كرد پرداخت

و با رضايت شغلي  ي با استرس شغلي رابطه منفي داردنشان داد جو سازمان

  . رابطه مثبت دارد

                                        
1
 - Miner 

2
 - Pal and Saxean  
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سازماني با به بررسي رابطه بين جو، )1380( سيادت و همكاران

ها نشان داد كه  هاي پژوهش آن يافته. هاي شخصيتي مديران پرداختند ويژگي

  . اي وجود ندارد ابعاد چهارگانه شخصيت با ابعاد جوسازماني رابطه بين

پژوهشي در زمينه بررسي رابطه بين جو سازماني ، )1380(خزائي 

مدارس و ميزان  بين جو سازماني: مدارس و ميزان عزت نفس مديران دريافت

چنين ميزان  هاي تحصيلي و هم رشته، ميزان تحصيالت، عزت نفس مديران

  . مديران رابطه معناداري وجود ندارد، سابقه خدمت مديريتي

در پژوهشي به بررسي رضايت دبيران با جو ، )1377( مقصودلو

نتايج نشان داد بين رضايت شغلي دبيران و جو . ها پرداخت سازماني آن

هم چنين بين جو سازماني و . ماني مدارس رابطه معنادار وجود داردساز

  . دارد دار وجود ماهيت كار رابطه معنا

صدد است به  اين پژوهش در، با توجه به مباني تئوريكي و تجربي فوق

ارزيابي جو نظام آموزش عالي و تأثير آن در روحيه كارآفريني دانشجويان 

  : هستند از هاي آن عبارت فرضيه. بپردازد

بين جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه كارآفريني دانشجويان رابطه . 1

  . وجود دارد

  . بين جو نظام آموزش عالي و پرورش خالقيت دانشجويان رابطه وجود دارد. 2

  . بين جو نظام آموزش عالي و انگيزه پيشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد. 3

  . لي و ريسك پذيري دانشجويان رابطه وجود داردبين جو نظام آموزش عا. 4

  . بين جو نظام آموزش عالي وآينده نگري دانشجويان رابطه وجود دارد. 5

بين ابعاد جو نظام آموزش عالي و ابعاد روحيه كارآفريني دانشجويان . 6

  . رابطه وجود دارد
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  روش

رآفريني اين پژوهش با هدف تأثير جو نظام آموزش عالي بر روحيه كا

اين پژوهش از حيث هدف كاربردي است و با روش . دانشجويان انجام شد

  . همبستگي انجام شد_توصيفي 

جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان دختر و پسر : ها آزمودني

دانشجويان ( 1384دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ورودي سال تحصيلي 

تعداد دانشجويان بر طبق آمارهاي دهند كه  تشكيل مي) سال آخر تحصيلي

گيري  روش نمونه. باشد نفر مي 6962، موجود در مركز انفورماتيك دانشگاه

براي تعيين حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان . اي بود تصادفي طبقه

كه از اين . نفر در اين پژوهش مشاركت داشتند 364استفاده شد؛ در نتيجه 

در بين دانشجويان پسر سه دانشكده  پرسشنامه 157يعني % 43تعداد 

پرسشنامه در بين  207يعني % 57توزيع شد و ) فني و علوم انساني، پرستاري(

  . دختران سه دانشكده فوق توزيع گرديد

گيري جو سازماني از پرسشنامه جو سازماني هالپين  براي اندازه: ابزار

شاخص  8باشد كه  سوال مي 54اين پرسشنامه شامل . وكرافت استفاده گرديد

، مراعات، نفوذ، بازدارندگي، روحيه، عدم جوشش، صميميت - جو سازماني

گيري  دهد و براي اندازه را مورد سنجش قرار مي -تاكيد بر توليد ، گيري كناره

استفاده ) 1385(ي كارآفريني ازپرسشنامه روحيه كارآفريني شيرزادي  روحيه

ي  شاخص روحيه 4اشد كه ب سوال مي 29گرديد اين پرسشنامه شامل 

را مورد  -نگري آينده، ريسك پذيري، انگيزه پيشرفت، خالقيت - كارآفريني

از روايي صوري و ، ها براي تعيين روايي پرسشنامه. دهد سنجش قرار مي

محتوا استفاده شد و پايايي از طريق همساني دروني و روش آلفاي كرونباخ 

  . محاسبه گرديد. /90رآفرينيو كا. /95 ي جو سازماني براي پرسشنامه
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صورت گرفت  spssاز طريق نرم افزار كامپيوتري : ها شيوه تحليل داده

هاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده  و از آزمون

  . شد

  

  ها يافته

بين جو نظام آموزش عالي و پرورش ، در ارتباط با فرضيه اصلي

اين تجزيه ، 1ي  جدول شماره. طه وجود داردروحيه كارآفريني دانشجويان راب

  . دهد و تحليل را نشان مي

  

  همبستگي جو نظام آموزش عالي و : 1ي  جدول شماره

  ي كارآفريني دانشجويان پرورش روحيه

  سطح معني داري  ميزان همبستگي  ميانگين  تعداد  

  12/151  364  جو نظام آموزش عالي
**25/0  00/0  

  17/99  364  ي ي كارافرين پرورش روحيه

P<0/01** P<0/05* 

  

دهد كه بين جو نظام آموزش عالي و پرورش  هاي آماري نشان مي تحليل

در سطح  r=  25/0با ضريب همبستگي ، ي كارآفريني دانشجويان روحيه

هاي پژوهش پال و  يافته. ي معناداري وجود دارد رابطه p>01/0اطمينان 

با نتايج پژوهش ) 1385(شيرزادي ، )1962(هالپين و كرافت ، )1985(سكسن 

  . حاضر در زمينه جو سازماني و روحيه كارآفريني همسو است

بين جو نظام آموزش عالي و پرورش ، در ارتباط با فرضيه فرعي اول

اين تجزيه و تحليل را ، 2ي  جدول شماره. خالقيت دانشجويان رابطه وجود دارد

  . دهد نشان مي

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 89بهار   - 22شماره   -سال هفتم 

 . ..ي  ش عالي و پرورش روحيهي جو نظام آموز رابطه 

  84 

  گي جو نظام آموزش عالي وهمبست: 2جدول شماره ي

  پرورش خالقيت دانشجويان 

  سطح معني داري  ميزان همبستگي  ميانگين  تعداد  

  12/151  364  جو سازماني
04/0  38/0  

  21/21  364  پرورش خالقيت 

P<0/01** P<0/05*  

  

دهد كه بين جو نظام آموزش عالي و پرورش  هاي آماري نشان مي تحليل

 p> 01/0و سطح اطمينان  R=  04/0زيب همبستگي با ض، خالقيت دانشجويان

دوم پژوهش مورد تأييد قرار  در نتيجه فرضيه. رابطه معناداري وجود ندارد

، كنفرانس و ارائه راه سمينار، هاي آموزشي نظير كالس زيرا برنامه. گيرد نمي

هاي جمعي براي پرورش خالقيت  هاي چندگانه براي حل مسأله و فعاليت حل

 . ان فراهم نگرديده استدانشجوي

بين جو نظام آموزش عالي و انگيزه ، در ارتباط با فرضيه فرعي دوم

اين تجزيه و تحليل ، 3جدول شماره ي . پيشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد

  . دهد را نشان مي

  

  همبستگي جو نظام آموزش عالي و: 3جدول شماره ي 

  ي پيشرفت دانشجويان انگيزه 

  سطح معني داري  ميزان همبستگي  ينميانگ  تعداد  

  12/151  364  نظام آموزش عالي
**25/0  00/0  

  6/27  364  انگيزه ي پيشرفت

P<0/01** P<0/05*  

دهد كه بين جو نظام آموزش عالي و انگيزه  هاي آماري نشان مي تحليل

 p>01/0و سطح اطمينان  r=25/0با ضريب همبستگي ، پيشرفت در دانشجويان

هاي پژوهش لئوناد و همكاران  يافته. و معناداري وجود دارد رابطه مثبت
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نشان داد بين جو  )1381(قاسمي نژاد ، )1989(و همكاران  ينر، ما)2009(

سازماني و انگيزه پيشرفت رابطه وجود دارد كه نتايج اين تحقيقات با پژوهش 

  . حاضر همسان است

ش عالي و ، بين جو نظام آموزدر ارتباط با فرضيه فرعي سوم

اين تجزيه و ، 4ي  جدول شماره. پذيري دانشجويان رابطه وجود دارد ريسك

  . دهد تحليل را نشان مي

  

  همبستگي جو نظام آموزش عالي و: 4جدول شماره ي 

  ريسك پذيري دانشجويان 

  سطح معني داري  ميزان همبستگي  ميانگين  تعداد  

  12/151  364  نظام آموزش عالي
**23/0  00/0  

  77/23  364  پذيريريسك 

P<0/01** P<0/05* 

بين جو نظام آموزش عالي و  دهد كه هاي آماري نشان مي تحليل

و سطح اطمينان  r=23/0پذيري دانشجويان با ضريب همبستگي  ريسك

01/0<p هاي پژوهش كوراتكو و  يافته. رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

هاي جو سازماني و  بين مؤلفه نشان داد كه )2004(چولت ، )1989(همكاران 

كارآفريني رابطه وجود دارد كه نتايج اين تحقيقات با پژوهش حاضر همخواني 

  . دارد

بين جو نظام آموزش عالي ، در ارتباط با فرضيه فرعي چهارم

اين تجزيه و ، 5ي  جدول شماره. نگري دانشجويان رابطه وجود دارد وآينده

  . دهد تحليل را نشان مي
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  همبستگي جو نظام آموزش عالي و آينده نگري دانشجويان: 5شماره ي جدول

  سطح معني داري  ميزان همبستگي  ميانگين  تعداد  

  12/151  364  نظام آموزش عالي
**18/0  00/0  

  57/26  364  آينده نگري

P<0/01** P<0/05*  

دهد كه بين جو نظام آموزش عالي و آينده  هاي آماري نشان مي تحليل

رابطه مثبت  p>01/0و سطح  r=18/0ر دانشجويان با ضريب همبستگي نگري د

، )2004(چولت ، )2000(هاي پژوهش راشيد  يافته. و معناداري وجود دارد

هاي  هاي خاص كارآفريني و مؤلفه نشان داد كه بين آموزش )1377(لو  مقصود

با نتايج اين تحقيقات . عزت نفس و خالقيت رابطه وجود دارد، نگري آينده

  . پژوهش حاضر همسو است

بين ابعاد جو نظام آموزش عالي و ، در ارتباط با فرضيه فرعي ششم

اين ، 6ي  جدول شماره. ابعاد روحيه كارآفريني دانشجويان رابطه وجود دارد

  . دهد تجزيه و تحليل را نشان مي

  

  ماتريس همبستگي بين ابعادجو نظام : 6جدول شماره ي

  كارآفريني دانشجويان ي آموزش عالي و روحيه

 ريسك پذيري  آينده نگري ي پيشرفت انگيزه خالقيت  

  19/0**  14/0**  19/0**  -06/0  روحيه

  059/0  001/0  06/0  -05/0  عدم جوشش

  088/0  19/0**  14/0**  012/0  صميميت

  10/0**  003/0  -07/0  13/0**  بازدارندگي

  09/0  008/0  -01/0  27/0**  كناره گيري

  12/0**  14/0**  24/0**  07/0  مراعات

  13/0*  10/0*  06/0  12/0*  تأكيد بر توليد

  19/0**  16/0**  18/0**  01/0  نفوذ

P<0/01**P<0/05* 
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ابعاد جو سازماني و ابعاد كه بين  دهد هاي آماري نشان مي تحليل

  . ي كارآفريني رابطه وجود دارد روحيه

بعد  ت وبعد روحيه در انگيزه پيشرف، هاي آماري بر اساس تحليل 

نگري و بعد نفوذ در ريسك پذيري دانشجويان بيشترين  صميميت در آينده

  . نمايد ها تقويت مي تأثير را داردو روحيه كارآفريني را در آن

  

  بحث و نتيجه گيري 

ي جو نظام آموزش عالي و پژوهش  هدف از اين پژوهش مطالعه رابطه 

دهد كه بين  وهش نشان ميپژ نتايج. باشد آفريني دانشجويان مي روحيه كار

هاي جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه كارآفريني رابطه مثبتي  مؤلفه

هاي عيني و محسوس  منبع اصلي جو سازماني ادراك افراد از جنبه. وجود دارد

ها  هاي دروني سازمان است كه بر رفتار آن ها از ويژگي سازمان و توصيف آن

جو نظام آموزش عالي را بسته درك كنند تمايلي  ،چنانچه اعضا. گذارد تأثير مي

ها باالست ارتباط با مديريت در كم ترين  بي تعهدي در آن، به همكاري ندارند

است در نتيجه از كار خالق و نوآور خبري  ها حد و عملكرد بر مبناي بخشنامه

روحيه گروهي ، جو نظام آموزش عالي را باز درك كنند، نيست؛ اما اگر اعضا

 . همكاري بين اعضا براي كارهاي خالق وجود دارد اال است وب

هايي نظير انگيزه  جو سازماني با مؤلفه، هاي پژوهش اساس يافته بر

، راشيد(نگري  آينده) 2004، چولت(پذيري  ريسك، )2009، زامپتاكس(پيشرفت 

، بنابراين دانشگاه هايي كه داراي جوي كارآمد، رابطه مستقيمي دارد) 2000

نوآور و كارآفرين هستند نسبت به تغيير و تحوالت انعطاف داشته و 

  . هاي آموزشي خود را با نيازهاي جهان امروز و آينده منطبق مي نمايند فعاليت

بر اساس بحث فوق به نظر مي رسد براي جو باز و انعطاف پذيري در 

  :نظام آموزش عالي تغييرات ذيل الزامي است
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هاي جمعي تشويق شود و  پژوهش گروهي و فعاليتدر نظام آموزش عالي  -

  . هم چنين قوانين در راستاي جو كارآفرين اصالح شود

با برگزاري كارگاه هاو كالس هاي آموزشي انگيزه پيشرفت در دانشجويان  -

  . ايجاد و تقويت شود

روحيه  هاي آموزش كارآفريني با اهدافي نظير تقويت با برگزاري دوره -

پژوهش به منظور ، ها در جهت پذيرش تغيير تجديد نگرش، پذيري ريسك

اندازي كسب و كار  راه آموزش فرايند، يافتن كاربردهاي جديد از دانش علمي

  . در دانشجويان ايجاد شود

هاي  حل ، كنفرانس و ارائه راهسمينار، هاي آموزشي نظير كالس با برنامه -

  . جويان ايجاد شودچندگانه براي حل مسأله و پرورش خالقيت در دانش

هاي آموزشي نظير كارگاه به اعضا آموزش داده شود تا به طور  با برنامه -

  . غيرمستقيم در جهت جو باز در نظام آموزش عالي گام برداشته شود
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