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 بررسی رابطه سبک زندگی کاری و میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

 شهناز خالصی

 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
Shahnazkhalesi@Gmail.Com 

 

 چکیده

ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه با میزان کارآفرینی اعضای هیا زندگی هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک

است. جامعه  بوده پیمایشی و از نظر روش همبستگی-است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی

ها از پرسشنامه داده اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه بود. به منظور گردآوری شامل آماری این پژوهش

نفر محاسبه شد.  712ای و حجم نمونه براساس فرمول کوکران گیری بصورت طبقهشد. نمونه استفاده ساختهمحقق

های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین متغیرهای روش با استفاده ازها تجزیه و تحلیل داده

د دارد. نتایج حاکی از آن بود که بین ها( و میزان کارآفرینی رابطه معناداری وجوسبک زندگی کاری )باورها و ارزش

 سبک زندگی کاری با میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

 

 اعضای هیات علمی دانشگاه  ها،باورها و ارزش سبک زندگی کاری، کارآفرینی، کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1

ترین ابزارهای کارآیی است. پیدایش و تقویت کارآفرینی به بسترهای مناسب از جمله بستر ه یکی از ارزان، امروز6کارآفرینی

 سبک کی ای یسبک زندگ کیمعتقدند  ارییاست بلکه بس یشغل ینوع زندگ کینه تنها  ینیکارآفرمساعد فرهنگی نیاز دارد. 

شوق،  روزی،یشکست، پ ر،ییتنوع، تغ سک،یر جان،یت توام با های اسیزندگ نانهیکارآفر یزندگ. فرهنگ است کی ایو  تفکر

 نانهیکارآفر یشغل ی. زندگستیخبری ن دییای که در آن از سکون و رخوت و ناامیزندگیی است. گراو فرصت تیتالش، خالق

 شتر،یتالش ب قیز طررا ا تیموفق نیخواهند ایموفقتر باشند. آنها م گرانیاز د دارند کنند که دوستیرا افرادی انتخاب م

 (.6831)صمدآقایی،  ها به دست آورنداز فرصت شتریب برداریو خلق و کشف و بهره شتریب تیخالق

 یسبک زندگ توان به سبک زندگی کاری اشاره کرد.عوامل بسیاری بر میزان کارآفرینی افراد نقش دارد. از این عوامل می

ی دهیبرند. به عقیکار م به ایدن نیدر ا یگاهیبه جا یابیدست ایهم بودن حس با بهی ابیراهبردی است که افراد برای دست

یافته و ثابتی برای نگاه کردن به فرد، دیگران و سازگاری به روش خود فرد سبک زندگی روش سازمان 7و همکارانش لومباردی

گیرد. هرچه نفوذ و خاص به خود می (. در زندگی اجتماعی امروزی، مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی6837است )علیزاده، 

شود، شود و هرچه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی و جهانی بازسازی میکشش صنعت کمتر می

های مختلف انتخاب کنند. البته عوامل استاندارد کننده هم، گزینه انیخود را از م یسبک زندگ شوندیناچار م شتریافراد ب

ی دارهیسرما عیو توز دیتول یندهاینقش خاص خود را دارند؛ چراکه فرا ،یاجتماع داتیتول شتریباز طریق کاالیی کردن  ویژهبه

و  نیامروز یاجتماع یزندگ بازبودن لیدلوصف، بهنی. باادهندیم لیرا تشک تهیمدرن ینهادها یاهسته یهاواقع مؤلفه در

 تیو فعال یشخص تیدر ساخت هو شیاز پ شیب یسبک زندگ انتخاب، وع مراجععمل و تن یهاهنیعلت تکثر زم به نیهمچن

های ، ترجمه موفقیان(. سبک زندگی کاری شامل عواملی مانند: باورها، هنجارها، ارزش6838است )گیدنز،  افتهی تیروزمره اهم

 . دآوربه وجود میکارآفرینی  ،باشد که پایبندی به این عواملکاری و.... در سازمان می

دهند. برای دستیابی به افراد کارآفرین و های اصلی پیشرفت و کارایی آن را تشکیل میدر هر سازمانی افراد کارآفرین، مهره

های نیازهای آن فراهم شود تا به راحتی این افراد را شناسایی کرد تا بتوان چالشافزایش میزان کارآفرینی باید مقدمات و پیش

مل در زندگی کاری است. هرچقدر این عاعوامل تاثیرگذار بر میزان کارآفرینی، سبک  یکی از ش داد.روی سازمان را کاهپیش

ها در برخورد با مشکالت آینده کاری بیشتر است. مدیریت بخش آموزشی سطحی باالتری قرار گیرند، بهبودی سازمان

و آموزشی هستند. افزایش کارآفرینی در این افراد از ها( و اعضای هیات علمی گروه مهمی در پیشبرد اهداف سازمانی )دانشگاه

تواند کیفیت و ساختار آموزشی را بهبود بخشد. با توجه به مطالب بیان طریق امنیت شغلی، رضایت شغلی، امکانات و .... می

ان کارآفرینی بین سبک زندگی کاری و میز سخ دهیم که، به چه میزانشده در این پژوهش سعی داریم به این سوال اساسی پا

 اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه رابطه وجود دارد؟

زندگی کاری و میزان کارآفرینی مطرح شده است که در ادامه به معرفی چند مورد های بسیاری در خصوص سبکپژوهش

 شود.از آن پرداخته می

ط با سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در ( در پژوهشی به بررسی الگوهای خودمراقبتی مرتب6838حشمتی و همکاران )

نفری نشان داد که  800پرداختند. نتایج این پژوهش  6837های شهر گرگان در سال آموزان دختر سال سوم دبیرستاندانش

                                                           
1. Entrepreneurship 
2. Lombardi et al. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

108 

 

مداخالت  شنهادیباشد. لذا پینم یآموزان در سطح مطلوباز دانش یمیحدود ن یمرتبط با سبک زندگ یالگوهای خودمراقبت

( 6837باقیانی و همکاران ) د.ریآموزان صورت گدانش یبه منظور بهبود و ارتقاء سبک زندگ یجمله مداخالت آموزش ازی مقتض

در پژوهشی به بررسی تعیین وضعیت سبک زندگی و عوامل مرتبط بر آن در بین کارمندان و کارگران شهر یزد پرداختند. این 

رسد هرچند محل کار، یبه نظر مران مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفر از کارمندان و کارگ 100پژوهش در میان 

 یهااما تفاوت د،یو کارمندان مشخص گرد کارگرانی کننده موثر در سبک زندگ ینیبشیعامل پ کیکارخانه و اداره به عنوان 

( در 6837رستمی و اردشیرزاده ) بوده است. گذارریتاث آنان متفاوت یهم بر سبک زندگ یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع یانهیزم

 ست،یمفهوم طبقه ن یبرا ینیگزیجا یمفهوم سبک زندگهای سبک زندگی بیان کرد که  تحقیقی با عنوان نگاهی به نظریه

 را که برساخت تجربه کردن ییهاتیّانسان، هو یروزمره، وجه مصرف یتجربه زندگ کردن را به بررسی یبلکه علوم اجتماع

از گذشته نقش  شیقادرند ب مفهوم نیبا ا یسازد. محقّقان اجتماعقادر می یزندگ یو گروه یفرد یهستند و الگومند یزندگ

کردی و  .زندیکالن دارد، بگر نیّیکه تع یطبقات تیّموقع یمبنا بری جبر نییتب یخالق کنشگر را لحاظ کنند و از تنگناها

دگی زنان شاغل و غیرشاغل پرداختند. این پژوهش در شهر ساری با حجم ( در پژوهشی به بررسی سبک زن6836هادیزاده )

زندگی، رابطه معناداری وجود دارد و  بین سن، تحصیالت، درآمد خانواده با سبکنفر انجام شد. نتایج نشان داد که  150نمونه 

داد  رگرسیون چند متغیری نشان تحلیلهمچنین  زندگی آنان است. منزلت شغلی زنان شاغل از عوامل تاثیرگذار بر نوع سبک

رتبه بعدی درآمد خانواده و تحصیالت به گونه نسبی قدرت تبیین نوع سبک  در فعالیت و به ترتیب سن افراد و سپس نوع که

. باشددارا می دارند. در نهایت، براساس نمودار تحلیل مسیر، تحصیالت زنان نقش اصلی را در نوع سبک زندگی زندگی را

مزایای کارآفرینی را چنین  شود، های کارآفرین را شامل می( در مورد مزایا و معایب کارآفرینی که ویژگی6670) 6کالرک

 7ویل «کاری، اداره.شور و هیجان، حقوق بالقوه، انعطاف،استقالل، و معایب آن نداشتن حقوق منظم، برنامه» برشمرده است:

ها در ترین اختالفد که عمدهیزندگی و فرهنگ به این نتیجه رسدر کار پژوهشی خود با عنوان فراغت، سبک ( 7006)

شود و این متغیرها علل اختالف بوجود طبقه اجتماعی تبیین می رفتارهای گذران اوقات فراغت هنوز بوسیله سن و جنس و

های رد از پژوهشو معرفی چند مو تحقیق با توجه به مساله .تشریح و توضیح خواهند داد آمده در تنوعات سبک زندگی را

 آید.گذشته بررسی فرضیه ذیل الزامی به نظر می

 ها( با میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه رابطه بین سبک زندگی کاری )باورها و ارزش

 وجود دارد.

 روش . 2

وع همبستگی است. جامعه آماری پیمایشی و از نظر روش از ن-این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی

باشد. حجم جامعه به دلیل نداشتن تعداد کامل این اعضاء بصورت این پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه می

ای و حجم نمونه براساس گیری بصورت طبقهباشد. روش نمونههای علوم انسانی، فنی و علوم پایه  مینفر در گروه 350تقریبی 

 نفر محاسبه شد. 712کوکران  فرمول

                                                           
1. Clark 
2. Veal 
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شود. اولین گام این پرسشنامه ها پرسشنامه محقق ساخته است، که در ادامه به معرفی آن پرداخته میابزار گردآوری داده

های بعدی برای دهد. در گاممواردی مانند تحصیالت، مرتبه علمی، رشته تحصیلی که آمار توصیفی این پژوهش را تشکیل می

دارای  کاری سبک زندگی است.اساسی طراحی شده سوال  5سوال و برای متغیر سبک زندگی کاری  1ن کارآفرینی متغیر میزا

نظر، مخالفم و کاماًل های این پرسشنامه از طیف لیکرت )کامالً موافقم، موافقم، بیطیفباشد. میها زیر مقیاس باورها و ارزش

 15و حداکثر نمره  3حداقل نمره باشد. ( می6( و کامالً مخالفم )5موافقم ) گذاری کامالً مخالفم( تشکیل شده و شیوه نمره

نظر قرار گرفت. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تن از اساتید صاحب 8روایی این پرسشنامه مورد تایید است. 

های تحقیق از آمار توصیفی ی فرضیهمحاسبه شد که نشان دهندۀ مطلوبیت پرسشنامه فوق است. همچنین جهت بررس 332/0

)میانگین، انحراف معیار و....( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره( و جهت بررسی 

 استفاده شده است. 77spssافزار اسمیرنف با استفاده از نرم-ها از آزمون کلوگروفنرمال بودن داده

 های تحقیقیافته. 3

شناختی شامل جنسیت، میزان تحصیالت، مرتبه های جمعیت، فراوانی و درصد افراد نمونه با توجه به ویژگی6ل در جدو

درصد از افراد زن هستند و در نتیجه  5/82دهد که دست آمده نشان میعلمی و رشته تحصیلی، ارائه شده است.اطالعات به

 2/67باشد که باشند.میزان تحصیالت پاسخگویان به این صورت میدهد، مرد میدرصد که اکثریت افراد را تشکیل می 5/17

 2/15درصد استادیار و  7/83درصد از افراد مربی،  3/68عالوه درصد دارای دکتری هستند.به 8/32یسانس، درصد دارای فوق ل

ها در گروه درصد از آن 5/17درصد از افراد استاد هستند.همچنین با توجه به رشته تحصیلی افراد،  7/7درصد دانشیار و 

 وم پایه مشغول هستند.درصد در گروه عل 7/61درصد در گروه فنی و  7/87انسانی، 

 شناختی افرادهای جمعیتویژگی 6جدول 

 درصد فراوانی بندیطبقه متغیرها

 5/82 600 زن جنسیت

 5/17 612 مرد

 2/67 81 فوق لیسانس میزان تحصیالت

 8/32 788 دکتری

 

 مرتبه علمی

 3/68 82 مربی

 7/83 607 استادیار

 2/15 677 دانشیار

 7/7 1 استاد

 

 ته تحصیلیرش

 5/17 612 گروه انسانی

 7/87 17 گروه فنی

 7/61 83 گروه علوم پایه

و ها )سبک زندگی کاری( رها و ارزشمیانگین، میانه، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر مقدار متغیرهای پژوهش شامل باو

 آورده شده است. 7میزان کارآفرینی محاسبه و در جدول 
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 صیفی متغیرهای پژوهشهای تویافته 7جدول 

انحراف  میانه میانگین تعداد متغیرها

 استاندارد

 حداکثر حداقل 

ها )سبک باورهاوارزش 

 زندگی کاری(

712 60/8 68/8 16/0 85/6 13/1 

 13/1 17/6 51/0 32/7 80/7 712 میزان کارآفرینی

کارآفرینی، از آزمون همبستگی پیرسون های پژوهش و بررسی رابطه سبک زندگی کاری با میزان جهت آزمون فرضیه   

های سبک مقیاس بینی متغیر میزان کارآفرینی توسط زیراستفاده شده است. سپس جهت برازش یک مدل رگرسیونی و پیش

 زندگی کاری، از تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.

 اسمیرنف انجام شده است.-برای انجام آزمون همبستگی، ابتدا آزمون نرمال بودن کلموگروف

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 8جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره متغیر

ها )سبک باورهاوارزش 

 کاری(زندگی

056/0 712 032/0 

 700/0 712 015/0 میزان کارآفرینی

 

اسمیرنف -آزمون کلموگروف فرض است، پس  05/0سطح معناداری آزمون برای همه متغیرهای پژوهش بزرگتر از 

 توان از آزمون همبستگی پیرسون که نیاز به نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون دارد، استفاده کرد.بنابراین می شود.پذیرفته می

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون 4جدول 

 میزان کارآفرینی  متغیر

 122/0 همبستگی پیرسونضریب  ها )سبک زندگی کاری(باورها و ارزش

 000/0 سطح معناداری

 رد  نتیجه آزمون

 

و  122/0ها و متغیر میزان کارآفرینی برابر با ، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر باورها و ارزش1با توجه به نتایج جدول 

توان گفت دهد و میاین دو متغیر را نشان میاست که همبستگی بین  05/0و کمتر از  000/0سطح معناداری آزمون برابر با 

 ها یا سبک زندگی کاری با متغیر میزان کارآفرینی، معنادار و مستقیم است.که رابطه متغیر باورها و ارزش

فرض نرمال بودن متغیر ، نرمال بودن متغیر میزان کارآفرینی ثابت شده است، در نتیجه پیش8با توجه به نتایج جدول 

 ی تحلیل رگرسیونی رعایت شده است.وابسته برا

 آورده شده است.  5نتایج تحلیل رگرسیونی در جدول 
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 نتایج تحلیل واریانس 5جدول 

مجموع  منبع

 مربعات

 سطح معناداری Fآماره میانگین مربعات درجه آزادی

 000/0 363/37 138/66 1 387/15 رگرسیون

 683/0 717 872/81 باقیمانده

  711 753/37 کل

 029/1واتسون                   -دوربین

                                             555/9    

 

باشد. برای بررسی وجود یا عدم های مدل رگرسیونی مییکی از مفروضات مدل رگرسیونی، عدم خودهمبستگی باقیمانده

بوده  370/6واتسون برابر با -ده شده است. در این مدل مقدار آماره دوربینوجود خودهمبستگی از آماره دوربین واتسون استفا

است که این مقدار  000/0، سطح معناداری آزمون برابر با 5که حاکی از نبود مشکل خود همبستگی است. با توجه به جدول 

است که حاکی از آن  553/0بر با باشد در نتیجه مدل رگرسیونی مناسب است، ضریب تعیین در این مدل برامی 05/0کمتر از 

 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان کارآفرینی توسط متغیرهای مستقل مدل مربوطه قابل توضیح است.  51است که تقریباً 

باشد. برای بررسی مشکل هم مییکی از فرضیات مدل رگرسیونی چندمتغیره، عدم وابستگی متغیرهای مستقل به  

این آماره، به این  5استفاده شده است. مقدار کمتر از  مستقل، از آماره عامل تورم واریانس  همخطی در متغیرهای

شود و مقدار بزرگتر معنی است که بخش کوچکی از پراکندگی متغیر مستقل مربوطه توسط سایر متغیرهای مستقل توجیه می

ها دارای رابطه خطی مشترک خطی از سایر متغیر هاست و داده این آماره، به این معنی است که این متغیر ترکیب 5از 

آورده شده است. با توجه به نتایج جدول  1برای مدل رگرسیونی مورد بررسی، در جدول  چندگانه هستند. نتایج آزمون 

ین متغیرها، همخطی وجود ندارد. توان نتیجه گرفت که باست، می 5، مقادیر این آماره برای همه متغیرهای مستقل کمتر از 1

 بنابراین نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره قابل قبول خواهد بود. 

 

 خطی متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی نتایج بررسی هم 6جدول 

 متغیر
 

 61/6 هاارزش و باورها 

 

 پردازیمونی میمناسب بودن مدل رگرسیونی به بررسی ضرایب مدل رگرسیباتوجه به
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 آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی 7جدول 

 سطح معناداری t  آماره خطا برآورد اندازه ضریب متغیر

 052/0 367/6 637/0 831/0 عرض از مبدأ

 000/0 667/1 015/0 713/0 هاارزش و باورها 

 

 ها()باورها و ارزش مستقل متغیره سطح معناداری است. از آنجا ک 713/0ها، باورها و ارزش ضریب رگرسیونی برای  متغیر

این توان میزان کارآفرینی را از طریق در مدل رگرسیونی معنادار است و میتوان نتیجه گرفت که ت میاس 05/0کوچکتر از 

 بینی کرد. پیش متغیر

 

 گیرینتیجه. 4 

رینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در این پژوهش به بررسی رابطه سبک زندگی کاری با میزان کارآف

تواند سبک زندگی های کلیدی در بهبود نوآوری و کارآفرینی در هر سازمانی، میترین عاملپرداخته شد. امروزه یکی از مهم

های کارآفرینانه خود را ایده شود تا میزان تفکرات ودهد و باعث میها را تحت تاثیر قرار میکاری باشد. این عامل باورها و ارزش

های انجام شده بین سبک زندگی کاری با میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد براساس بررسینمایان سازد. 

های مختلف ارزشی بود. با توجه به تجزیه و اسالمی کرمانشاه رابطه معناداری وجود داشت و باورهای آنها مثبت و دارای انگیزه

همچنین ضریب تعیین بدست آمده در با ضرایب صفر فرضیه فوق مورد تایید قرار گرفت.  2و  1ها در جداول ل دادهتحلی

نتایج فرضیه فوق با بینی کند. درصد میزان کارآفرینی را پیش 51تواند دهد سبک زندگی کاری مینشان می 5جدول 

زاده (، کردی و هادی6837(، رستمی و اردشیرزاده )6837)(، باقیانی و همکاران 6838های حشمتی و همکاران )پژوهش

در هر سبک زندگی کاری، باورها و  ( همخوانی دارد.7006( و ویل )7002) 7(، دیرانی7061) 6(، سورکو و گالیچ6836)

است و برخی دیگر  هایی وجود دارد که باید آنها را پرورش داد. برخی از این باورها دارای نوآوری و کارآفرینی در سازمانارزش

اگر این باورها را به خوبی پرورش داد، سبک زندگی کاری بهبود کند. را ایفا میاز باورها جنبه اخالقی و فرهنگی سازمان 

آید که در های علمی( افزایش دهد. کارآفرینی زمانی به وجود می)سازمان را هاتواند میزان کارآفرینی در سازمانیابد و میمی

توان نتیجه گرفت که سبک زندگی کاری می پژوهش رهای مثبت و با انگیزه وجود داشته باشد. با توجه به اثبات فرضیهافراد باو

 تواند میزان کارآفرینی را افزایش داده و موجب بهبودی عملکرد سازمان شود. مناسب می
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