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 چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان در 

روش تحقیق .  است گرفته انجام تبریز –شرقی مرکز آموزشی علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان 

وجامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان  رشته های مختلف مرکزآموزشی علمی کاربردی  پیمایشی بوده -توصیفی 

نمونه نفر است. 1232می باشد که برابر آمار به تعداد  1321 -20سازمان مدیریت صنعتی شهر تبریز در سال تحصیلی 

حصیل بوده اند . حجم نمونه بر نفر از دانشجویان می باشد که در این مرکز مشغول به ت 020این تحقیق عبارت از 

اساس جدول مورگان تعیین شده است و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای  بوده است . برای جمع آوری داده ها از 

جهت  ( بدست آمده است.22/2پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آن با محاسبه آلفای کرانباخ )

نتایج  .ه شده استاستفاد  spssش های آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارتجزیه و تحلیل داده ها از رو

تک  نمونه ای نشان میدهد که : از دیدگاه دانشجویان عوامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی،  t های آماری  آزمون

کارآفرینی دانشجویان موثر بوده های تدریس، تأمین منابع مالی و حمایتی فارغ التحصیالن بر  محتوای آموزشی، روش

 است.

 . عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، آموزش عالی کارآفرینی، کلید واژه ها :   
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Investigating the Perspective of Students about the Role of Inter-Organizational 

Factors in Improving Entrepreneurial Skills at Azerbaijan University of Industrial 

Management – Tabriz  

 

Abstract  

 

This study examines the impact of organizational internal and external factors on 

entrepreneurship of Azerbaijan Industrial Management Organization – Tabriz‘s students. 

This study is a survey regarding methodology. 1232 number of students is considered as a 

sample population. Statistical sample of 020 students was achieved through Morgan’s table. 

Results of descriptive statistics and testing hypothesis by means of T showed that in this 

organizational structure, organizational culture, teaching methods, educational content and 

support of graduations have impact on student’s entrepreneurship. 

 

Keywords: Entrepreneurship; Enter-organizational factors; External- organizational 

factors;  Higher education. 
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 مقدمه -1

 همواره با انبوهی از بیکاری از پیچیده ترین مشکالتی است که در زمان حاضر وجود دارد. وعلیرغم توجه مسئوالن برای کار در ایران

م های حاک دانش آموختگان جویای کار روبروست. فرآیند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میالدی، از عمده ترین جریان

ول و حترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خالقیت که اساس و بستر ساز تغییر و ت بر حیات بشری و از مهم

افراد، سازمان ها و جوامعی که نتوانند خود را با این  دگرگونی است در این خصوص نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای ایفا میکند.

تحوالت پرشتاب همگام کنند دچار حالت ایستایی و توقف و سکون شده، بی شک در آینده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام دچار 

  ند .می شو نابودی

امروزه چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه تنها یکی از مهم تر ین مسایل اجتماعی روز درکشور ما به شمار می آید بلکه 

با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین  چالش اجتماعی چند دهه ی آینده به حساب آورد )سعیدی 

ری اکثر فارغ التحصیالن دانشگاهها، سیاست گذاران اغلب کشورها را با چالش های بزرگی رو به رو کرده است ، به گونه (. بیکا1331کیا، 

راه اندازی یک کسب  ( .1322ای که می توان گفت: ثبات، و زوال برخی از دولت ها در گرو حل بحران بی کاری است )شریف و همکاران ،

 "ل یک تصمیم فردی و شخصی است . متاسفانه اکثر تحقیق های کارآفرینی نیز توجه خود را معطوف بهوکار کارآفرینانه در وهله ی او

کسب وکار )مرحله ی بعد از تصمیم گیری( کرده و نسبت به مرحله تصمیم گیری غفلت می کنند. در آموزش های  "فرآیند راه اندازی

لی است که  به طور واضح، قبل از مرحله ی راه اندازی، مرحله ی تصمیم گیری کارآفرینی نیز این امر نادیده گرفته می شود. این در حا

در مرحله ی تصمیم گیری به این نکته توجه می شود که چه عوامل و عناصری باعث می شود تا یک فرد تصمیم بگیرد که از  قرار دارد .

 سبب که عواملی از یکی کنونی شرایط در( . 1322باس زاده ،میان گزینه های شغلی مختلف، راه اندازی یک کسب وکار را انتخاب کند  )ع

 نهایت در و کارآفرینی روحیه از برخورداری کارآفرینانه، فعالیتهای شود، می کشور یک صنعتی و اجتماعی اقتصادی، شرایط دگرگونی

 مطلب همین درك سبب به کارآفرینی به کارجویی از آموختگان دانش و دانشجویان رویکرد تغییر شاید(. 1331 صمدی،)  است کارآفرینی

 فراتر خود محفوظات و دانش ی حوزه از را پا که است رقابتی مزیت دارای سایرین به نسبت هاه آموخت دانش امروز دنیای در که است

 کارآفرینی به تمایل باره این ( . در1332 طالبی،) کند عمل موفق و داشته مهارت تخصصی، ی محدوده آن عملی مسائل حل در و گذاشته

 .از قلمداد کرد جدید کار یک خلق و بودن کارآفرین برای تصمیم یا و کارآفرینانه رفتار موثربر عامل و درآمد پیش عنوان به توان می ا ر

 اه آن در تا کرد ایجاد را کارآفرینی به تمایل آموختگان دانش میتوان در چگونه که است این شود مطرح می زمینه این در چه آن رو، این

 را راداف در کارآفرینی های بایدآموزش اساس، این بر. شود ایجاد وکار کسب یک اندازی راه به تصمیم برای های کارآفرینانه نیت و مقاصد

 در گونهچکه  رفت موضوع این دنبال به تر بیش و برد کارآفرینانه وکار کسب یک اندازی ی راه ها مهارت ایجاد و آشنایی از فراتر سمتی به

 چه یساز آماده و پرورش مسیر، دراین و کرد تشویق کارآفرین شدن برای را افراد توان می چگونه گیرد، می شکل کارآفرینانه نیت افراد

  داشت خواهد تاثیر اشتغالی خود به اقدام و کارآفرینانه های نیت ایجاد در ی خاصی ها ویژگی و شرایط

 

 مبانی نظری پژوهش -2

 تعریف کارآفرینیمفهوم و  2-1

رسد نظر مینیست. به  واژه از این خوبی ترجمه که شده ترجمه کارآفرین کارفرما و سپس معنای ابتدا به فارسی ادبیات در کارآفرینی

ما در  که از آنچه متفاوت معنایی غرب و توسعه اقتصادی در ادبیات ارزش شد گرچهمی ترجمه آفرینارزش معنای به واژه بهتر بود این

 و از طریق فرصتهاست خالءها و و پیدا کردن درك قدرت دارای که انسانی کند.خطور می انسان ذهن به داریم و اخالقی دینی ادبیات

 نامیده کارآفرین کند،می از هیچ آفرینیارزش به اقدام در جامعه جدید، و خدمات محصول یک فکر خود به و تبدیل ایده پرورش

 دان اتریشی به کار برد این اقتصاد  1رژوزف شومپیت اصطالح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار (. 1332شود)محمدی الیاسی، می

زمانی میسر خواهد بود که افرادی در  نظام، بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک  ، نامندمینیز که او را پدر علم کارآفرینی 

های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای حلها و راهمیان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش

 .(1331) احمد پور داریانی ، قبلی کنند غیر کاراناکارآمد و 

شومپیتر،   های مختلفی دارند که در زیر به تعدادی از آنها پرداخته شده است . دیدگاهنظران  در مورد تعریف کارآفرینی، صاحب

سعیدی ) نامگذاری کرد« خالقیت ویرانگر»یا « تخریب خالق»کارآفرینی را به عنوان نیروی برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را با عنوان 

ا باشد که ب آنهاها پس از تحول شکلی یا محتوایی ها و نظامش و بازآفرینی روششاید وجه تسمیه این عنصر فعال در آفرین .(1331کیا، 

                                                           
. Schumpeter, J  .1 
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،  )شریفکندهای ناکارآمد، سعی در چینش و بازآفرینی خالقانه و مبتکرانه آنها به روش صحیح و کارآمد میزدن نظام فروپاشی و برهم

1322). 

 کارآفرینی از نگاه شومپیتر دارای سه ویژگی اساسی است:

کار بردن قوانین معمولی و تحلیل حقایق موجود و سطحی آن را به نحوی  به با تواننمی اما  است، درك قابل کارآفرینی -

 بینی کرد.آمیز پیشموفقیت

های مناسبی خلق کند، شرایط اقتصادی و اجتماعی دهد و برای اینکه موقعیتایج بلندمدت را شکل مینت و رویدادها کارآفرینی -

 دهد.را تغییر میفعلی 

 گیبست رفتاری الگوهای و اقدامات راهبردی، تصمیمات نیروها، نسبی کیفیت به کارآفرینانه رویدادهای وقوعی تکرار و کثرت -

 .(1332دارد ) احمد پور داریانی ،  مستقیم

در تعریف کار آفرینی آشفتگی زیادی وجود دارد؛ اشخاص زیادی را می  "در مورد کارآفرینی می گوید:  1231در سال  1پیتر دراکر

. " شناسیم که کارآفرین نیستند اما شخصیت کارآفرینانه ای دارند مانند بسیاری از فروشندگان، جراحان، خبرنگاران، روزنامه نگاران و ... .

ها را تغییر کند، ارزشآفرین کسی است که فعالیت سودآور کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع میهمچنین او معتقد است کار

 (.1331،و صفرزاده نهد )فرهنگی چندان دور، کسب و کاری شایسته را بنیان میای نه سازد و در آیندهدهد و ماهیت آن را متحول میمی

 قابل توجه است:در تعاریف مربوط به کارآفرینی چند نکته 

کارآفرین کسب و کار جدیدی را راه اندازی می کند: اصوال کارآفرینان با کسب و کارهای تازه و نو شناخته می شوند. این تازگی  -

ممکن است در زمینه های همانند عرضه محصول تازه یا محصولی با کیفیت جدید، ارائه روشی جدید برای تولید یک محصول، گشایش 

، تهیه منابع و روش جدید برای تامین مواد اولیه یا اجزای تشکیل دهنده یک محصول، سازماندهی مجدد یک صنعت و راه اندازی بازار تازه

 کسب و کار با خالقیت و نوآوری باشد.

اه اند، در رفرد کارآفرین خطر می کند. به این دلیل که کارآفرین راهها و روشهایی را طی می کند که دیگران آن را تجربه نکرده  -

 رسیدن به هدفش خطرپذیریهای مختلفی را می پذیرد.

پس می توان گفت که کارآفرینی به فرایند شناسایی فرصت های جدید و ایجاد کسب و کار و سازمان های جدید و رشد         

ات جدیدی به جامعه عرضه می یابنده برای بهره برداری از فرصتهای شناسایی شده اطالق می شود که در نتیجه آن، کاالها و خدم

 (. 1331شود)سعیدی کیا، 

 

     عوامل درون سازمانی مؤثر در توسعه کارآفرینی 2-2

 فرهنگ عنوان به را ونوآوری کارآفرینی باید امروزه هایسازمان  ؛ در توسعه کارآفرینی آننقش و ساختار سازمانی  2-2-1

 .ذیردبپ را کارآفرینی فرهنگ هم جامعه که است این مستلزم امر این البته. شودمی سازمان در اثربخشی موجب که کنند تلقی سازمانی

 مکانیکی سازمان دو به مدیریت ساختار نوع نظر از را هاسازمان جایگاه اند داده انجام که تحقیقاتی به توجه با 3استاگر ام و 0برنز تام

 در را نسازما که است مدیریت از ایشیوه مکانیکی مدیریت :دهدمی نشان را سازمان دو این تمایز وجوه شکل. اندکرده تشبیه وارگانیکی

 و ندهز واحد صورت به را سازمان افراد کلیه که است ایشیوه ارگانیکی مدیریت اما. بخشدمی تحکیم را آن ساختار داردمی نگه ایستا حال

اییان کنند)رضمی انتخاب را کار روش مستقالً افراد و کندمی اعطا افراد به عمل آزادی مدیر، روش این در. گیرد می نظر در یکدیگر از متأثر

 یهروح پرورش و تقویت باعث امر این که است سازمان امور کلیه در افراد مشارکت ارگانیکی هایسازمان بارز ویژگی های از یکی (.1322،

 را مکانیکی ساختار مهم هایضعف از یکی برنز.است سازمان بازسازی و بهبود در مهم عامل خود که شودمی کارکنان وکارآفرینی خالقیت

 یردگمی قرار نفر یک وظایف حدود از خارج که موضوعی به رسیدگی برای معمول روال مکانیکی هایسازمان در که کندمی بیان گونهاین

  .(1323، الوانیاست) مافوق یک به آن سپردن یا و مربوط کارشناس یک به آن ارجاع

 

 رفتار و گفتار که در دانست فکری نظامی توان می را فرهنگ؛  فرهنگ سازمانی و نقش آن در توسعه کارآفرینی  2-2-2

 در ای مقوله فرهنگ منظر، این از . است اسلوب زندگی و شیوه " فرهنگ" جامع، و کلی نگرش یک در .شود می متجلی جامعه افراد

 به " زندگی شیوه" دیدگاه از اگر .پذیرد می تأثیر جامعه بر حاکم سیاسی و اجتماعی، اقتصادی شرایط از بسیاری از که است تحول حال

 تأثیر بر یکدیگر جوامع تمام در و همواره فرهنگ و کار . بدانیم جدا درآمد کسب نحوه و کار مقوله از را آن توانیم بنگریم، نمی فرهنگ

                                                           
1. Drucker , P.F 

Burns,T .2 
Astagr .3 
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 گسترش . هستند مؤثر یکدیگر با تعامل آنها و افراد رفتار نحوه بر زیادی حدود تا درآمد کسب رایج های روش .اند داشته متقابل

 است بررسی و تأمل قابل که میآورد پدید را ای ویژه فرهنگی جامعه، نتایج در ثروت تولید و اشتغال ایجاد عامل عنوان به نیز کارآفرینی

های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، زمینه ای برای ارتقای سطح فرهنگ (. کارآفرینی با ایجاد فرصت  1222 ،1پاردی و هاگ)

است.با برآورده شدن نیازهای اولیه زندگی زمینه برای بروز نیازهای عالی ایجاد می شود که با هدایت در مسیر درست موجب شکوفایی 

ات و محصوالت متنوع می شود، محدوده انتخاب گسترده تر شده افراد می شود. نوآوری از خصوصیات کارآفرینی است و موجب تولید خدم

و زندگی آسان تر می شود. با باال رفتن سطح رفاه و آسایش، اوقات فراغت افراد بیشتر می شود و بیشتر به فعالیت های فرهنگی می 

یری کارآفرینی روش های خاصی را می پردازند. این امر در دراز مدت موجب افزایش سطح فرهنگی جامعه می شود. از سوی دیگر شکل گ

 را خاصی فرهنگ خود، بطن در کارآفرینی فرایند واقع، در . کرد (.1323طلبد که بر پایه ارزش های ویژه ای استوار شده است )الوانی، 

که  است مشترکی مفهوم  فرهنگ، این دانست، کوچک کارآفرینی های شرکت بر حاکم فرهنگ توان همان می را فرهنگ این . دارد

 (. 0222همکاران،  و0 است )تامپسون حاکم شرکت فعالیت بر مشترك، های روش و باورها ها، ارزش و اند پذیرفته شرکت اعضای

 

آموزش عالی در قرن بیست و یکم با شرایط و تحوالت ؛   در توسعه کارآفرینیآن نقش و روش های تدریس  -2-2-3 

مرحله سنتی و صنعتی به دوران یا عصر فرا صنعتی رسیده است . بنابراین مؤسسه های آموزش عالی  جدیدی روبرو گشته است، جامعه از

نمی توانند با همان عناصر یعنی برنامه درسی دوران سنتی و صنعتی و بدون بررسی در جهت ایجاد تحوالت الزم، در عصر حاضر زندگی 

 آن عناصر ترین مهم از یکی و میشوند محسوب آموزشی منبع ترین مهم امروزه یعال آموزش مراکز (.1332نمایند )اوالدیان و همکاران، 

 مهمی آموزشی بر مالحظات که دارد تعمدی برنامه ریزی فرایند به اشاره دانشگاهی درسی برنامه های  .است درسی برنامه های ها،

 ایفای برای الزم های دانش و ها مهارت آن طریق از تا کند تغییر بشری ، جامعه تحوالت و نیازها با مطابق بایستی و هستند متمرکز

آموزش عالی می تواند از طریق آموزش بر  . ( 1332، و زارعی  )ابراهیمی سازد فراهم دانشجویان برای را امروزه پیچیده دنیای در نقش

هستند که می توان از طریق آموزش آنها را خصیصه ها و توانایی های افراد تأثیر مثبت بگذارد.مهارت های افراد از خصوصیات اکتسابی 

توسعه داد.آموزش عالی می تواند با طراحی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری کارآفرینی، اقدام به تربیت نیروهای کارآفرین نماید. 

اد، مدیریتی و کارآفرینانه افرهمچنین طی این دوره ها، آموزش عالی با توسعه و پرورش خصیصه های کارآفرینانه و نیز با افزایش توانایی 

باعث افزایش عرضه کارآفرینی شود. در همین راستا، آموزش عالی می تواند با توجه به نیاز بازار کار به افراد متخصص که دانش مدیریتی 

محورهای ارزیابی  و کارآفرینی دارند، اقدام به طراحی درس کارآفرینی برای تمام رشته ها نماید. در ضمن آموزش عالی می تواند حول

فرصت ها ، شناسایی بازار وتحلیل ریسک و پاداش متمرکز شده، موجبات ارتقای سطح کیفیت چنین بازار یابی هایی را فراهم آورد. آموزش 

و  یعالی از طریق دانش افزایی می تواند باعث افزایش فرصت های بازار شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقا ببخشد.تحقیقات کاربرد

بنیادی دانشگاه ها و نیز پارك های تکنولوژیک همه می توانند باعث پیشرفت و توسعه تکنولوژیک شده و از طریق ایده های جدید و یا 

 ( .1333، و شاه حسینی )کاووسی کاربردهای فزاینده و تازه ، فرصت هایی را برای وقوع فرآیندهای کارآفرینانه خلق کنند

 

آموختگان از عوامل مهم ارتقای سطح کارآفرینی دانش؛  در توسعه کارآفرینی آن نقش و مناسبمحتوای آموزشی  -2-2-4

دار بین آموزش و اشتغال است. برنامه درسی دار و معطوف به اشتغال با برقراری ارتباط معنیکاربردی وجود برنامه درسی   هدفنظام علمی

ها کاربردی زمان سکون و تثبیت برای یک برنامه وجود ندارد. این برنامهر نظام علمیباشد و دکاربردی محدود به زمان و مکان نمیعلمی

باشد و دلیل عمده آن هم تنوع، تازگی و نوگرائی یعنی تغییر وظایف، مأموریت و تکنولوژی مربوط به آن شغل است. صورت بسته نمیبه

ری، تولید ثروت، سرمایه و رفاه اجتماعی با تربیت نیروی انسانی کارآمد و آوها و فنبنابراین در این چرخه پویا و منعطف، توسعه مهارت

ار، کاربردی با توجه به نیاز بازار کدانشگاه جامع علمیروکاوی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. ازاینکارآفرین در یک فرآیند بهینه

ا اقدام پذیری شغلی و سایر پارامترهها در شناسایی بازار با ارزیابی تحلیل ریسکها و تهدیدفرصتهای شغلی با در نظر گرفتن ارزیابی حوزه

موجب ارتقای سطح کیفی بازار کار و اشتغال کشورشده غیر مستقیم آنمحور و کارآفرینانه نموده کهدرسی شغلبرنامهعنوان  242به طراحی

ور شود که مخاطب یادگیری در طی مدت تحصیل، درون آن غوطهی نگریسته میاست. در این نظام آموزشی، به برنامه درسی به عنوان ظرف

گیرد. بر این اساس است که از طریق بازشناسی نقش هر های آن قرار میشده و به صورت آشکار و پنهان در معرض ماهیت برنامه و مؤلفه

                                                           
1. Hugh and Pardy 
2. Thompson 
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های درسی و اولویت بازنگری و تدوین برنامه خص شده و شیوههای برنامه، اثربخشی آنها در مسیر تحول روحیه کارآفرینی مشیک از مؤلفه

 .(1321شود.)امین خندقی، نامخواه،آتی روشن می

 

 

 عوامل برون سازمانی موثر در توسعه کارآفرینی  2-3 

 و های کارآفرینی را به دو دسته درونی منابع مالی شرکت؛  نقش تامین منابع مالی وحمایتی در توسعه کارآفرینی -2-3-1

ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سهام )حقوق « امکو»برونی بخش بندی کرده اند. در گزارشی که توسط شرکت مالی 

صاحبان سهام(، منابع بدهی )استقراض( و دیگر منابع دسته بندی شده بودند. در یک تقسیم بندی دیگر، منابع مالی در دسترس کارآفرینان 

 ت. های فوق، منابع به چهار دسته تقسیم شده اس سیم کرده است: منابع غیررسمی و منابع رسمی. باتوجه به تقسیم بندیرا به دو دسته تق

منابع تامین مالی از  -0؛ ( دوستان و بستگان ، پس اندازهای شخصی ) منابع خصوصی تامین مالی -1  : از  عبارتند دسته  چهار   این

خط های ،  وام های میان مدت و بلند مدت، وام های کوتاه مدت ، بانک های تجاری، اه بهره آنبه همر)پرداخت قرض طریق بدهی 

 (،کمک های دولتی، اوراق قرضه، شرکت های بیمه، مؤسسات وام و پس انداز، های تامین مالی تجاری شرکت،  اعتباری و اعتبارات اسنادی

  .(0221) فری،  منابع داخلی تامین مالی -4سهام(؛ منابع تامین مالی از طریق سرمایه )حقوق صاحبان  -3؛ 

 

 آموزش کارآفرینی -2-4 

دانش آموزان در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان باید  سطح پایه :  -مرحله اول؛   مراحل آموزش کارآفرینی -2-4-1

در این مرحله دانش آموزان باید زبان   شایستگی ها :سطح پرورش  -رویه های مختلف حاکمیت کسب و کار را تجربه کنند. مرحله دوم

تجارت و کسب و کار را یاد بگیرند و با مسائل و دیدگاه هایی که از نظر صاحبان مؤسسه و بنگاه مهم هستند آشنا شوند. سطح پرورش 

از فرایند آموزش کارآفرینی در بر این سطح   سطح کاربرد خالق : -شایستگی ها بطور محسوس به آموزش حرفه ای نیاز دارد. مرحله سوم

گیرنده حداقل دروسی است که یادگیری آنها برای تشریح یک کسب و کار نوین الزامی است . در این مرحله فراگیران باید فرصت های 

غلب ا  و توسعه : رشد سطح  -مرحله چهارم آشنایی با ایده های متفاوت و روش های گوناگون برای برنامه ریزی کسب و کار را یاد بگیرند.

صاحبان کسب و کار عالقه ای به در خواست کمک و مساعدت برای افزایش آگاهی های خود را ندارند مگر اینکه در آن زمینه احساس 

نیاز کنند. دوره های مستمر آموزشی ، سمینارها و گرد همایی های علمی می تواند به این افراد کمک کند تا توانایی های کسب و کار 

 (. 1332را باال برده و تقویت نمایند) امین بیدختی، خود 

 

برای توسعه برنامه کارآفرینی دانشگاه به چند مرحله اساسی را می توان اشاره کرد. که ؛  برنامه کارآفرینی ساختار -2-4-2

تشکیل شده است که عبارتند از : شناسایی آگاهی و ارتقای شناخت در زمینه کارآفرینی: این مؤلفه خود از چند مؤلفه فرعی  -1عبارتند از: 

جهت گیری کارآفرینی: همسو کردن عوامل  -0 قهرمانان پیشرو، ایجاد بصیرت مشترك و نشان دادن نقش برنامه کارآفرینی در رفع نیازها.

صورت گرفته و برنامه های  مؤثر در تحقق اهداف برنامه های کارآفرینی و غلبه بر مقاومت های آنان از مؤلفه هایی است که در مطالعات

آموزش کارآفرینی)شیوه های تدریس( : این مؤلفه شامل چندین مؤلفه  -3. آموزش کارآفرینی در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است

ش فرعی می باشد که عبارتند از: آموزش مفاهیم پایه کارآفرینی، آموزش مهارت ها و ویژگی های کارآفرینی، طراحی برنامه آموز

کارآفرینی)شامل طراحی با منابع محدود و منابع کافی هیات علمی( انتخاب مدل ارائه برنامه های آموزشی و فعالیت های خاص کارآفرینی 

گسترش خدمات حمایتی: گسترش خدمات حمایتی برای توسعه کارآفرینی و تحقق اهداف برنامه کارآفرینی نیازمند  -4. برای دانشجویان

نیز وجود چنین مرکزی را به عنوان عامل ضروری در  مه ریزی و هدایت این برنامه ها است و مطالعات صورت گرفته مرکزی برای برنا

ایجاد شبکه: از جمله مؤلفه هایی که برای توسعه برنامه آموزشی کارآفرینی در نظر می  -3 توسعه برنامه های کارآفرینی معرفی می کند.

ست. این مؤلفه از چند مؤلفه فرعی تشکیل شده است،که عبارتند از: ارتباط بین دنیای نظر و عمل، گیرند، ایجاد شبکه های ارتباطی ا

سهیم شدن در منابع اطالعات و فعالیت ها، جذب مشارکت های مردمی، تسهیل ارتباط با مجامع علمی، استفاده مؤثر از آزمایشگاه ها و 

اطالعات کارآفرینی: حمایت از تحقیقات کارآفرینی از طریق پیش بینی سیاست  حمایت از تحقیقات و انتشار -1 پژوهش های دانشگاهی

های حمایتی مناسب و انتشار نتایج  تحقیقات برای سهیم شدن دیگران در تجارب، از مؤلفه هایی است که می توان از مطالعه منابع موجود 

اشد، که عبارت اند از: سیاست های حمایتی در زمینه تحقیقات این زمینه استخراج کرد. این مؤلفه دارای چند مؤلفه فرعی  می ب در 

ارزیابی و بازنگری برنامه های کارآفرینی: شامل مؤلفه های فرعی، ویژگی ها و شایستگی های  -2 کارآفرینی و انتشار اطالعات کارآفرینی.
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ی دانشجویان ، کیفیت و عمق منابع می باشد )کاوسی، تنوع و عمق برنامه های کارآفرینی، استاندارد ها و نمرات علم اعضای هیات علمی، 

1333 . )   

 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی  2-5

مدل مفهومی تحقیق ، محقق ساخته و برگرفته از مدل ها و نظریه ها و انجام نظرسنجی است .شایان ذکر است برای استخراج ابعاد 

توسعه کارآفرینی اقدام نموده ایم که به دو عامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی شده است مدل به شناسایی عوامل موثر بر 

 مولفه تقسیم بندی شده است. 1مولفه و عوامل برون سازمانی به  4، عوامل درون سازمانی به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه پژوهش -3

 یمکانیک سازمان دو به مدیریت ساختار نوع نظر از را هاسازمان جایگاه اند داده انجام که تحقیقاتی به توجه با 0استاگر ام و 1برنز تام 

 در را نسازما که است مدیریت از ایشیوه مکانیکی مدیریت :دهدمی نشان را سازمان دو این تمایز وجوه شکل. اندکرده تشبیه وارگانیکی

 و ندهز واحد صورت به را سازمان افراد کلیه که است ایشیوه ارگانیکی مدیریت اما. بخشدمی تحکیم را آن ساختار داردمی نگه ایستا حال

 کیی کنند.می انتخاب را کار روش مستقالً افراد و کندمی اعطا افراد به عمل آزادی مدیر، روش این در. گیرد می نظر در یکدیگر از متأثر

 خالقیت روحیه پرورش و تقویت باعث امر این که است سازمان امور کلیه در افراد مشارکت ارگانیکی هایسازمان بارز های ویژگی از

 گونهاین را مکانیکی ساختار مهم های ضعف از یکی برنز.است سازمان بازسازی و بهبود در مهم عامل خود که شودمی کارکنان وکارآفرینی

 ارجاع گیردمی قرار نفر یک وظایف حدود از خارج که موضوعی به رسیدگی برای معمول روال مکانیکی هایسازمان در که کندمی بیان

 و آزادی بین ارتباط 1231 سال در 3شومر رندال    (.1322، رضاییان) است مافوق یک به آن سپردن یا و مربوط کارشناس یک به آن

 سازمان در کارآفرین ایجاد برای کرده رامطرح نوآوری آن دنبال به و استقالل به سازمانی هایرویه و ساختاری عوامل از ناشی تشویق

 -1                 ،یابدمی ارتقا باال کارآفرینی فعالیت به پایین کارآفرینی فعالیت از باشد ذیل خصوصیات دارای سازمان اگر که است معتقد

 -4، بوروکراسی کردن حداقل -3،  ها شرکت از مستقل کنندهریسک های گروه ایجاد  -0،  ایوظیفه و مستقل کامالً واحدهای

 فرهنگی، اجتماعی زیستی، نظام چهار درباره را خود نظریات که آمریکایی مشهور شناس جامعه ،4پارسونز   (.1332،  )نیازی،  پذیریانعطاف

 پرتو در که داند می مدرسه و خانواده نهاد تحت تأثیر و اجتماعی نظام محصول را ابتکار و خالقیت فرهنگ توسعه است، کرده بیان دینی و

 انسجام و رشد میزان پذیری، جامعه شیوه از باید باره این در .می یابد افزایش های تولیدی نقش گرفتن عهده بر برای کنشگران انگیزه آن،

          .(2133،  داریانی احمد پور ) کرد صحبت شناسی وقت و پشتکار کوشی، سخت جامعه، در کار از تلقی طرز فردی، شخصیت، استقالل

                                                           
1.  Burns,T 
.  Astagr2 

Rendal Shomer  .3 
Parsons . 4 

 ساختار سازمانی

 

 فرهنگ سازمانی

 محتوای آموزشی

 روش های تدریس

 تامین منابع مالی 

 ایتی

 

 

 

عوامل موثر بر 

 کار آفرینی
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 مفهومی از زمین، مغرب در و سرمایه داری صنعتی نوین تمدن گیری شکل چگونگی تبیین در آلمانی معروف شناس جامعه 1وبر ماکس

 سرمایه روحیه و پروتستانتیسم" خود مشهور پژوهش در وبر ماکس .است فرهنگ کارآفرینی همان امروزی، زبان به که گوید می سخن

 پروتستانتیسم مسیحیت ، یعنی آیین از خاص برداشتی تأثیر تحت گردید، غرب در داری سرمایه گیری شکل موجب آنچه: گوید می "داری

 و روحیه توسعه و تقویت موجب خداوند رحمت و ، رستگاری دنیا این در زندگی درباره هایی بینش بیان با کالونیسم . است بوده کالونی

 روانشناس ، 0کله لند مک  . (1222،  پاردی و هاگ )  شد ثروت تراکم موجب آن، تبع به و این دنیا در رفاه ایجاد برای کارآفرینی فرهنگ

 به وی . بود صنعتی نوین تمدن گیری شکل چگونگی درباره وبر نظریه تکمیل درصدد که است اندیشمندانی جمله از معاصر اجتماعی

اولین  برای پیشرفت انگیزه نظریه عنوان با آن از امروزه که پرداخت مختلف مناطق در سرمایه داریروحیه  و پروتستانتیسم نظریه آزمون

 در نیز پذیری ریسک و نرخ سرمایه گذاری دارند، کمی پیشرفت انگیزه که جوامعی بود معتقد وی .شود می یاد  اجتماعی مباحث در بار

 نیز پذیری ریسک و گذاری سرمایه نرخ است، باال پیشرفت انگیزه که میزان جوامعی در و هستند نیافته توسعه آن تبع به و است کم آنها

 و نمایند سازماندهی می را اقتصادی واحد یا شرکت کنند، می اندازی راه جدیدی کارهای و کسب افراد جوامع، برخی این در . است زیاد

 پذیری، جامعه شیوه نظیر عواملی و دننام کارآفرین می را افرادی چنین مک کله لند  .دهند می افزایش را آن وری بهره و تولید ظرفیت

 کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر عوامل را اجتماعی تحرك و مذهب حاکم، والدین، ایدئولوژی اجتماعی طبقه والدین ، تربیتی های روش

 به اعتماد ایجاد و استقالل فردی تقویت را پذیری جامعه شیوه ترین مناسب و کند می توجه فرهنگ به کارآفرینی بحث در وبر . داند می

آموختگان از عوامل مهم ارتقای سطح کارآفرینی دانش  (. 0222، 3هرویتز و هاوس براكشود ) می کارآفرینی جب مو که داند می نفس

دار بین آموزش و اشتغال است. برنامه درسی معنیدار و معطوف به اشتغال با برقراری ارتباط هدف  کاربردی وجود برنامه درسی نظام علمی

ها کاربردی زمان سکون و تثبیت برای یک برنامه وجود ندارد. این برنامهباشد و در نظام علمیکاربردی محدود به زمان و مکان نمیعلمی

. ت و تکنولوژی مربوط به آن شغل استباشد و دلیل عمده آن هم تنوع، تازگی و نوگرائی یعنی تغییر وظایف، مأموریصورت بسته نمیبه

آوری، تولید ثروت، سرمایه و رفاه اجتماعی با تربیت نیروی انسانی کارآمد و ها و فنبنابراین در این چرخه پویا و منعطف، توسعه مهارت

ار، کاربردی با توجه به نیاز بازار کیدانشگاه جامع علمروکاوی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. ازاینکارآفرین در یک فرآیند بهینه

ا اقدام پذیری شغلی و سایر پارامترهها و تهدیدها در شناسایی بازار با ارزیابی تحلیل ریسکفرصتهای شغلی با در نظر گرفتن ارزیابی حوزه

ای سطح کیفی بازار کار و اشتغال کشورشده موجب ارتقغیر مستقیم آنمحور و کارآفرینانه نموده کهدرسی شغلبرنامهعنوان  242به طراحی

ور شود که مخاطب یادگیری در طی مدت تحصیل، درون آن غوطهاست. در این نظام آموزشی، به برنامه درسی به عنوان ظرفی نگریسته می

ز طریق بازشناسی نقش هر گیرد. بر این اساس است که اهای آن قرار میشده و به صورت آشکار و پنهان در معرض ماهیت برنامه و مؤلفه

های درسی و اولویت بازنگری و تدوین برنامه های برنامه، اثربخشی آنها در مسیر تحول روحیه کارآفرینی مشخص شده و شیوهیک از مؤلفه

سی و به وجود ارتباط دو متغیر کارآفرینی و فرهنگ سازمانی را برر، ( 1332) غالمیان و همکاران  .(1333،  )آقازاده شودآتی روشن می

درتحقیق خود یک چارچوب مفهومی برای کارآفرینی پیشنهاد می ، (  0222)  4استوکس  رابطه معنادار بین این دو متغیر دست یافتند.

 رآیندف درخود کمتریتمرکز  ومی باشد  کارآفرینان رفتاربیشتر در مورد  کارآفرینی مربیان می یابد، تمرکز در بررسی خود درو  کند

های تغیر در نگرش جز از طریق آموزش میسر نخواهد شد و شرط اولیه برای تشکیل نگرش مثبت در افراد در زمینه، وجود دارد  کارآفرین

( روند آموزش کارافرینی ، به یکی از آموزش های 0223) 3فینکلیدرتحقیق   (.1332،  اوالدیان خاص ) مثالً کارآفرینی (، آموزش است )

خالقیت در آموزش ، با عنوان :  (0223   2،، برگلند1یارحمیدی، وینبرگ) در تحقیق   مقطع آموزش عالی تبدیل شده است.در حال رشد در

ی در آموزش کارآفرین آموزان دانش کارآفرینی به منظور باال بردن را می توان خالقیت تمرین های که دهد می یافته ها نشان ، کارآفرینی

 . داد قرار استفاده مورد

 

 روش شناسی پژوهش -4

 باشد یم پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق پژوهش، روش ماهیت به توجه با و کاربردی نوع از تحقیق هدف به توجه با حاضر تحقیق

 لیهک شامل تحقیق آماری جامعه.  است پرداخته کارآفرینی بر سازمانی درون عوامل نقش با ارتباط در دانشجویان دیدگاه بررسی به که

  از عبارت تحقیق این نمونه. باشد می نفر 1232 تعداد به 1321 -20 تحصیلی سال در تبریز شهر صنعتی مدیریت دانشگاه دانشجویان

 است ودهب  ای طبقه تصادفی گیری نمونه شیوه و است شده تعیین کوکران جدول اساس بر نمونه حجم.  است بوده دانشجویان از نفر 020

                                                           
5. Max Weber 
6. Mac keland 

 Brockhaus, R.& Horwitz, p   .1  
2. Stokes 

3. Finkle 
4. Wennberg 

5. Berglund 
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 نظری مبانی اساس بر که ، است شده استفاده پرسشنامه از الزم اطالعات و ها داده آوری جمع ، تحقیق های شاخص گیری اندازه برای. 

 در را کارآفرینی در فرهنگ نقش با ارتباط در دانشجو نظر که باشد می گویه 02 شامل پرسشنامه.  است شده طراحی محقق توسط و

 و راتنظ از پرسشنامه روایی بررسی برای.  میدهد قرار بررسی و سنجش مورد موافقم کامال تا مخالفم کامال از لیکرت ای درجه پنج طیف

 از نفر 33 به آن ارائه و آزمایشی اجرای از پس  آن پایایی بررسی برای و.  است شده استفاده اساتید سایر و مشاور و راهنما اساتید قضاوت

  . است شده  محاسبه 22/2 پرسشنامه کل پایایی ضریب ، شد محاسبه پرسشنامه کرانباخ آلفای ضریب کارشناسی دانشجویان

 و نتایج آنها یافته های پژوهش -5

 آمار توصیفی: 

 های توصیفی عوامل مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان    : شاخص 1-5جدول                                        

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

 13.27744 71.4057 00.44 40.44 272 کل عوامل

ساختار 

 سازمانی

272 7.44 24.44 13.5.40 3...40. 

فرهنگ 

 سازمانی

272 7.44 24.44 13.4204 3.30720 

محتوای 

 آموزشی

272 ..44 24.44 13.7247 3.25247 

روش های 

 تدریس

272 0.44 24.44 14.7243 3.4341. 

تامین منابع 

 مالی

272 7.44 24.44 17.4444 2.5075. 

     272 جمع کل:

 

 آمار توصیفی دانشجویان بر حسب جنسیت  2-5جدول                              

درصد فراوانی  فراوانی نسبی فراوانی            

 معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 

 اعتبار

1 102 74.7 74.7 74.7 

2 70 25.4 25.4 07.4 

7 11 4.4 4.4 144.4 

  144.4 144.4 272 کل

 

 آمار استنباطی : 
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در این تحقیق به دلیل باال بودن حجم نمونه آزمون نرمال بودن توزیع داده ها به دلیل حذف تأثیر داده های پرت و افراطی در نمونه های 

 .(1332،خاکی) پارامتریک استفاده شده است مار آزمون فرضیات از آ برایبا حجم باالضرورتی ندارد و به این دلیل 

 

عوامل درون سازمانی بر توسعه کارآفرینی موثر ، ) تبریز( شرقی از دیدگاه دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان : فرضیه اصلی

 است.

 

 عوامل درون سازمانیتک نمونه ای مولفه   Tنتایج آزمون  : 3-5جدول                                                

 % 05با فاصله اطمینان      43   = ارزش آزمون 

اختالف  سطح معنی داری درجه آزادی tآزمون  متغیر

 میانگین

 حداکثر حداقل

عوامل 

درون 

 سازمانی

0.534 271 4.44 7.45515 5.50.3 ..5124 

 

 می 2023کمتر از   sig) =222سطح معنی داری محاسبه شده ) تک نمونه ای  چون Tبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون          

تفاوت معناداری بین میانگین نمره های عوامل درون  سازمانی با میانگین نظری وجود دارد. می توان نتیجه  فرض تحقیق تایید و  ،باشد 

نتایج این تحقیق در رابطه با  ینی آنان مؤثرند.گرفت که عوامل درون سازمانی در حدی باالتر از متوسط از دیدگاه دانشجویان بر کارآفر

( که مشخص کرد بین خالقیت و کارآفرینی رابطهٌ مثبتی وجود دارد و از تعامل موجود بین این دو گزینه 0223خالقیت با تحقیق زائو )

( در اهمیت نوآوری همسو 1333)  مخبر و رحیمی میر حاجیهمچنین با تحقیق ها رونق خاصی خواهند گرفت، مرتبط می باشد.  سازمان

قلیزاده و  پژوهش  نتایج این تحقیق با نتیجه ( در زمینه مولفه خالقیت مرتبط می باشد. 1322ندافی ) می باشد. همچنین با تحقیق 

پذیری ( که در شاخص های ریسک 1331تقی زاده و همکاران )نتایج این تحقیق در مقایسه با تحقیق  همسو است. (1332مقتدری )

 ( که نشان داده برنامه1333همچنین با نتایج تحقیق احمدی ) سازمانی و خالقیت سازمانی که در حد متوسط بوده است، همسو می باشد.

 پرورش دانشجویان در کارآفرینی زمینه در نیاز مورد های مهارت و دانش مطلوبی نحو به برق مهندسی رشته کارشناسی دوره درسی

   می باشد. (1331تقی زاده و همکاران )نتیجه این تحقیق در راستای تحقیق  می باشد.است، مغایر  نداده

 

 وثرم کارآفرینی توسعه بر سازمانی عامل ساختار، ) تبریز( شرقی از دیدگاه دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان  -1فرضیه 

 .است

 

 تک نمونه ای ساختار سازمانی  T: نتایج آزمون  4-5جدول                                                     

 % 05با فاصله اطمینان  12ارزش آزمون = 

سطح معنی  درجه آزادی tآزمون  متغیر

 داری

اختالف 

 میانگین

 حداکثر حداقل

 2.4447 1.1171 ..1.5.4 444 271 7.711 ساختارسازمانی

 

میباشد    2023کمتر از   sig) =222محاسبه شده )سطح معنی داری  تک نمونه ای  چون Tبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون          

تفاوت معناداری بین میانگین نمره های ساختار سازمانی مورد بررسی با میانگین نظری وجود دارد، می توان نتیجه فرض تحقیق تایید و 

، (1332نتایج تحقیق اللهیاری) با ساختار سازمانی در حدی باالتر از متوسط از دیدگاه دانشجویان بر کارآفرینی آنان مؤثرند .گرفت که 

 ( مغایر می باشد.1333احمدی ) و( 1322)  صادقی
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سازمانی بر توسعه کارآفرینی موثر فرهنگ عامل ، ) تبریز( شرقی از دیدگاه دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان  -2فرضیه 

 .است

 

 تک نمونه ای فرهنگ سازمانی  T: نتایج آزمون   5-5جدول                                          

 % 05با فاصله اطمینان  12 ارزش آزمون =

سطح معنی  درجه آزادی tآزمون  متغیر

 داری

 حداکثر حداقل اختالف میانگین

فرهنگ 

 سازمانی

4.007 271 444 1.42041 7230. 1.4354 

 

میباشد    2023کمتر از (  sig =222سطح معنی داری محاسبه شده ) تک نمونه ای  چون Tبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون         

که  می توان نتیجه گرفتو  تفاوت معناداری بین میانگین نمره های فرهنگ سازمانی با میانگین نظری وجود دارد.و فرض تحقیق تایید 

، (1332نتایج این سوال با نتایج تحقیق اللهیاری) فرهنگ سازمانی در حدی باالتر از متوسط از دیدگاه دانشجویان بر کارآفرینی آنان مؤثرند .

  .( همسو می باشد1333احمدی) ،(1322)صادقی

          

ی بر توسعه کارآفرینمحتوای دوره های آموزشی عامل ،) تبریز( شرقی از دیدگاه دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان  -3فرضیه 

   .موثر است

  

 تک نمونه ای عامل محتوای آموزشی  T: نتایج آزمون  7-5جدول                                           

 % 05اطمینان با فاصله  12 ارزش آزمون =

سطح معنی  درجه آزادی tآزمون  متغیر

 داری

 حداکثر حداقل اختالف میانگین

محتوای 

 آموزشی

..725 271 444. 1.72450 1.3323 2.14.. 

 

 (  sig =222سطح معنی داری محاسبه شده ) تک نمونه ای  چون Tبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون         

با میانگین نظری وجود دارد.   محتوای آموزشی تفاوت معناداری بین میانگین نمره هایو فرض تحقیق تایید ،میباشد 2023کمتر از    

مده از نتیجه بدست آ.شجویان بر کارآفرینی آنان مؤثرندتوان نتیجه گرفت که محتوای آموزشی در حدی باالتر از متوسط از دیدگاه دانمی

 باشد.( همسو می1331زاده و همکاران )ی این سوال با نتیجه تحقیق تق

 

بر توسعه کارآفرینی آنان  روش های تدریسعامل  ،) تبریز(شرقی از دیدگاه دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان  -4فرضیه    

   .موثر است
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 های تدریس تک نمونه ای عامل روش  Tنتایج آزمون  7 -5جدول                                             

 

 12ارزش آزمون =

 

 % 05با فاصله اطمینان 

اختالف  سطح معنی داری درجه آزادی tآزمون  متغیر

 میانگین

 حداکثر حداقل

روش 

های 

 تدریس

14..27 271 444. 2.72427 2.3725 3.4.74 

 

میباشد    2023کمتر از (  sig =222سطح معنی داری محاسبه شده ) تک نمونه ای  چون Tبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون         

های تدریس  با میانگین نظری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که  تفاوت معناداری بین میانگین نمره های روش وفرض تحقیق تایید 

نتیجه بدست آمده از این سوال با نتیجه   کارآفرینی آنان مؤثرند .های تدریس  در حدی باالتر از متوسط از دیدگاه دانشجویان بر  روش

  ( همسو می باشد.1333( و جعفری )  1331تحقیق تقی زاده و همکاران )

  

وسعه بر ت( تامین منابع مالی ) برون سازمانی  ، عامل) تبریز( شرقی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان از دیدگاه دانشجویان  -5فرضیه 

    .کارآفرینی آنان موثر است

 

 (  عوامل برون سازمانی )تامین منابع مالی و حمایتی تک نمونه ای مولفه   Tنتایج آزمون  .-5جدول                       

 

 12ارزش آزمون =

 

ضریب اطمینان در  05%

 تفاوت

سطح معنی  درجه آزادی tآزمون  متغیر

 داری

 حداکثر حداقل اختالف میانگین

تامین 

منابع 

 مالی

25.753 271 444. 4.44444 3.7344 4.345 

 

میباشد    2023 کمتر از(  sig =222سطح معنی داری محاسبه شده ) تک نمونه ای  چون Tبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون 

تفاوت معناداری بین میانگین نمره های عوامل برون سازمانی ) تامین منابع مالی و حمایتی کارآفرینانه فارغ التحصیالن  وفرض تحقیق تایید 

در حدی باالتر از متوسط از دیدگاه دانشجویان بر کارآفرینی ، ( با میانگین نظری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که عوامل برون سازمانی 

نتیجه بدست آمده از این فرضیه با نتیجه تحقیق تقی  (  است.و نیز 1321)  یجه تحقیق حاضر همسو با تحقیق دهقاننت .  آنان مؤثرند

    ( مغایر می باشد.1331زاده و همکاران )

 

 از نتایج آزمون فرضیه ها  نتیجه گیری کلی -1

روند ، بهره گیری مناسب از استعدادها  ها به شمار می امروزه که تغییر و تحول محیطی از مهم ترین چالش های فراروی سازمان       

ها دیگر نمی توانند با تعداد اندکی  وتوانایی های افراد در تدوین چار چوب ها و الگو های فکری جدید ،نقشی حیاتی دارد.امروزه سازمان

آور، فرصت گرا و کم هزینه خود فائق آیند.این  افراد خالق و کار آفرین و با اجرای چندین طرح کار آفرینانه به رقبای چابک، منعطف، نو

ها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه کار آفرینانه ای بهره مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی  سازمان

ه حل های دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی ها با را یا گروهی، فعالیت های کار آفرینانه خود را به اجرا درآورند.   مسائل روز سازمان

آینده، مشکالت آتی را حل نمی کند. بلکه باید برای پیش بینی آینده اقدام کرد.امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی 

ار ها، ها، سیستم ها، ساخت روشها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات رو بنایی مثل تغییر  رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن شده که سازمان

که  ، ساختار سازمانیبر این اساس نظام آموزش عالی بایستی با تقویت تکنولوژی و غیره حیات و بقای بلند مدت خود را تضمین کنند. 
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فرهنگ  و ؛ دهندتعیین کننده رفتار و عملکرد کارکنان خود، هستند و بصورت مستقیم و غیر مستقیم بهره وری را تحت تاثیر قرار می 
 در ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تکنولوژی و نیروی انسانی، بهرهموثر به عنوان عامل اساسی که  ، سازمانی

ه کهایی شامل وقایع و پدیده، که  محتوای آموزشی ؛ و های رقابتی پایدار عمل کندمنبعی برای ایجاد مزیت و ،وری و استراتژی سازمان

در عین حال، محتوا آثار حاصل از  تعامالت فراگیران با یکدیگر بخشی از محتواستو  های مختلف علمی ارتباط دارندبه نحوی با رشته

یکم ، تغییر، تحول و پویایی آن است. امروز با و های بارز محتوا در قرن بیستاز ویژگی .گیردیادگیری را نیز دربر می -های یاددهیفعالیت

آموزند، در پنج سال آینده منسوخ خواهد توان گفت نیمی از آنچه دانشجویان امروز میروند میرعتی که دانش و اکتشافات به پیش میس

. عالوه بر این، محتوای شد و نیمی از آنچه دانشجویان باید بدانند تا در راه آینده موفق شوند، هنوز ایجاد نشده و توسعه نیافته است

ز پیش ای و اتنها به سرعت در حال تغییر است، بلکه با سرعتی تصاعدی در حال گسترش است. بنابراین، محتوای کلیشهیادگیری نه 

جهت  ها را در با کارآفرینی ، زمینه تربیت کارآفرینان برای سازمانمتناسب  ، های تدریس روشو  ؛ شده دیگر جایی نخواهد داشت تعیین

 در حال تغییر فراهم نماید.ارتقاء اثربخشی آنها در محیط 
      

 در راستای نتایج حاصل      پیشنهادهای کاربردی -7

ی های کارآفرینی ازجمله توانایهای درسی درجهت پیشبرد هر چه بیشتر اهداف کارآفرینی ، که منجر به افزایش توانایی بررسی برنامه -

 رهبری، تصمیم گیری، خالقیت، ابتکار عمل و ... شود.

 .های درسی با موضوعات کارآفرینیهر چه بیشتر برنامهتلفیق  -

 .برگزاری آموزش های ضمن خدمت برای تقویت اساتیددر جهت پیشبرد هر چه بیشتر هداف آموزش کارآفرینی -

باال بردن هر چه بیشتر کیفیت آموزشی مطالب کارآفرینی و تجدیدنظر در متون درسی جهت هماهنگی هر چه بیشتر برنامه های  -

 .با کارآفرینی درسی

 .التحصیالن کارآفرین و خوداشتغالمنظور تربیت هر چه بهتر فارغبازبینی برنامه های درسی به -

 های درسی، منابع آموزشیوارد کردن مضامین کاربردی و مفید کارآفرینی) خصوصاًدر جهت افزایش توانایی تصمیم گیری( در کتاب -

 .و ... دروس کارشناسی ارشد

 .تخصصان کارآفرینبازنگری دروس م -

 .استفاده از متخصصان روانشناس در تدوین دروس دوره های آموزشی جهت پرورش مهارتهای کارآفرینی در دانشجویان -

 تبیین شرایط محیطی الزم برای پرورش و رشد استعداد کارآفرینی دانشجویان. -

 .برگزاری سمینار، نشر مقاله و ارائه سخنرانی در زمینه کارآفرینی -

 .فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهگسترش  -

 .تر با کارآفرینانهای دولتی و خصوصی جهت هماهنگی هر چه بیشتر و مطلوبجذب حمایت -
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