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   تهران شهر پرورش و آموزش مديران كارآفريني بر موثر عوامل بررسي
 1بهزاد طریقی قره بالغی

 

 چکیده 

 .هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر كارآفرینی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران است

نفر  1234دهند كه در حدود جامعه تحقيق حاضر را تمامی مدیران دبيرستان های آموزش و پرورش شهر تهران تشكيل می

عمل آورده و در باشند، به منظور تعيين حجم نمونه به روش نمونه گيری طبقه ای نسبی از جدول مورگان استفاده بهمی

پژوهشگر  ابزار مورد استفاده در این تحقيق پرسشنامه. مدنظر قرار گرفتند عنوان حجم نمونه تحقيقنفر به 291نهایت تعداد 

و روش آلفای كرانباخ به محاسبه  SPSSافزار ای است كه با استفاده از نرمگزینه 5سوال  30باشد كه دارای ساخته می

دهد كه: عامل روهی نشان میتك گ tبه دست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحليل  95/0ضریب اعتبار پرداخته كه رقم 

های های رهبری است. وهمچنين مشخص شد: تأثير ویژگیهای شخصيتی و سبكموثر كارآفرینی شامل خالقيت، ویژگی

 شخصيتی و خالقيت و سبك های رهبری بر كارآفرینی بيشتر از حد متوسط است.

 كار آفرینی،ویژگيهای شخصيتی،خالفيت،سبك رهبری:كليد واژه
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 مقدمه 

توان تعيين نمود كه ابهامات گوناگونی پيرامون بررسی عوامل مؤثر بر كارآفرینی مدیران وجود دارد و براحتی نمی

با وجود تحقيقات فراوانی كه در این زمينه صورت گرفته است با این حال . باشندمدیران كارآفرین شامل چه ویژگيهایی می

محيطی و پيرامون منجر به پرورش ویژگی كارآفرینی در مدیران آموزش پرورش توان تعيين نمود كه آیا عوامل هنوز نمی

فردی، ویژگيهای پروراند؟ ویا عوامل درونسازمانی ویژگی كارآفرینی را در مدیران میشود و یا عوامل درون می

 شود؟رش میشخصيتی و عوامل ذاتی و سرشتی است كه منجر به بروز ویژگی كارآفرینی در مدیران آموزش و پرو

شوند، زیرا های اساسی و مبانی هر حكومتی محسوب میوپرورش و مراكز آموزشی از جمله پایهظام آموزشن

بر این اساس و . اندهای مختلف حكومت و دولتهای اصلی تداوم در حيات سازمانمحصول آنها، افرادی هستند كه مهره

بنابراین، با . باشدل بسيار مهم در آن، مدیران و مسائل مربوط به آنها میهای آموزشی، از جمله مسائبا توجه به اهميت نظام

ترین عنصر ترین و مهمامروزه، مدیریت مدارس یكی از اساسیتوجه به ضرورت و اهميت مدیریت و با تاكيد بر اینكه 

نمود، بلكه در این زمينه توان هر معلمی را به عنوان مدیر انتخاب شود و دیگر نمیوپرورش محسوب میسازمان آموزش

باشد كه سبب مقبوليت آنها های مطلوب مدیران میترین آنها ویژگیباید به عوامل گوناگون توجه نمود كه یكی از مهم

، از این رو، توجه به ویژگيهای مدیران و به خصوص اهميت دادن به كارآفرینی مدیران، از ضروریات محسوب گرددمی

 (. 1380عالقه بند،)می شود 

در گدردد، باشدند   منجر به افزایش كارآفرینی مددیران مدی  های موردنظر و مطلوب كه چنانچه مدیران دارای ویژگی

، دسدت  سازمان و ارتقدا  كيفيدت مددیریت   توان به تحقق اهداف این صورت با تقویت عوامل دیگر و از بين بردن موانع می

بنابراین به عنوان متغيدر   ،باشدثر در تحقق اهداف یك سازمان میؤم در مدیران یكی از عوامل بسياركارآفرینی یافت. چون 

های آموزشی پژوهشگر درصدد است تا با توجه به مشكالت بسيار زیادی كه در نظامو حاضر انتخاب شده  تحقيقاصلی در 

خاب آن توجده شدود.   شود و بازتاب آن در كل جامعه نمایان است، الزم است كه بيش از پيش به مدیریت و انتمشاهده می

 توان به موارد زیر اشاره نمود:، از ضروریات تحقيق حاضر میبنابراین

 شود؛میاز بروز مشكالت فراوان در نظام آموزشی خودداری  

 گيرد؛میبيش از پيش مورد توجه قرار  ،توجه به مدیریت و انتخاب آن

 شود.میمقبوليت فرد در سازمان ارئه های مطلوب به عنوان عامل راه كارهایی برای تقویت و ویژگی و

گيرد، به صورت یك روش مؤثر در جهت حفظ صورت میكارآفرینی بهبود كاركردهای مدیران كه از طریق 

سرعت توسعۀ روزافزون تكنولوژی و با توجه به  بنابراین،. شودسالمت وتعالی نظام آموزش و پرورش در نظر گرفته می

به عنوان كارآفرینی در مدیران مدنظر قرار گرفته و انگيز تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات، ضروری است تا شگفت

در  ههای توسعچرا كه یكی از عوامل مهم و اساسی موفقيت برنامه؛ گرددمالحظه عاملی مؤثر بر كاركردهای مدیریت 

است و مدیران مدارس در واقع رهبران  و كارآفرین باكيفيت ،ندمدیریت و رهبری آگاه، توانم ،آموزش و پرورش

، ویژگيهای شخصيتی های الزمكننده برنامۀ توسعۀ در مدارس هستند كه برای ایفای این نقش، باید از تواناییهدایت

یتی های اثربخشی مدیربرای استفاده از شيوه مناسب، دارابودن ویژگی خالقيت و همچنين قدرت هدایت و رهبری
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 (. 2003، 1ميلر)های الزم را بين عناصر مدرسه ایجاد كنندبرخوردار باشند تا بتوانند برای حمایت از اهداف هماهنگی

پدردازد و بدا   مدیران مدی بررسی عوامل مؤثر بر كارآفرینی العاده موضوع تحقيق حاضر كه به با توجه به اهميت فوق

شود كه از ضرورتهای تحقيدق حاضدر   مدیران، مطرح می توسطآموزشی  هایدر سيستمكارآفرینی تأكيد بر ضرورت نقش 

توان به ارائه خدمات آموزشی مطلوب اشاره نمود كه فلسفۀ وجودی آنها در سيستم، ارائۀ خددمات عمدومی و آموزشدی    می

مان بدا تهدیددهای   نمایاند، چرا كه در غير اینصورت بقای سازضروری و با اهميت میتوجه به كارآفرینی مدیران لذا . است

  .جدی مواجه خواهد شد

 *هدف  اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر كارآفرینی مدیران آموزش و پرورش است.

 پرسش های پژوهش

 عوامل مؤثر بر كارآفرینی مدیران كدام است؟

 آیا خالقيت از عوامل موثر بر كارآفرینی مدیران است؟

 بر كارآفرینی مدیران است؟های شخصيتی از عوامل موثر آیا ویژگی

 آیا هدایت و رهبری از عوامل موثر بر كارآفرینی مدیران است؟

 مباني نظری

واژه كارآفرینی از . مفهومی است كه از سه قرن پيش مطرح و تعاریف متنوعی از آن ارائه شده است 2كارآفرینی

 . به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است 3كلمه فرانسوی

. كندو كارآفرین تعاریف مختلفی شده است كه در هر یك از آنان این مفهوم ابعاد خاصی پيدا میاز كارآفرینی  

 :ای از تعاریف به شرح زیر استپاره

منظور فردی از منابع بهكارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصربه 

 (.1379، احمدیان)ها گيری از فرصتبهره

های شغلی، مدیریت ریسك مناسب با آن آفرینی تالشی است برای ایجاد ارزش از طریق شناخت فرصتكار 

های مدیریتی و ارتباطی به منظور بسيج نمودن منابع انسانی، مالی و جنسی كه برای به ثمر ها و از طریق مهارتفرصت

 (.1379زاده، كریم)رسيدن و تحقق یك پروژه الزم است 

فعاليتی است چون ارایه كاالیی جدید، ارایه روشی جدید در فرآیند توليد، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع كارآفرینی  

 .4جدید و ایجاد هر گونه تشكيالت جدید در صنعت

اما آنچه را كه باید در درك تفاوت رفتاری مورد توجه . كارآفرینی در جوامع مختلف با توجه به تنوع فرهنگی متنوع است 

های فردی و ملی، مكاتب دینی، تعليم و ر داد، عواملی است همچون عقاید اجتماعی، هنجارها، پاداش رفتارها، آرمانقرا

 (.8719، 5دوگالمك)تربيت 

                                                      
Miller  .1 

2- Entrepreneurship 
6  Entreprendre 
4  Joseph Schumpeter (1934) 
5  Mcdougall 
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كارآفرین فردی است كه فرصت و ارایه یك محصول، خدمات، روش و سياست جدید یا راه تفكر جدید برای 

خواهد پيامد اندیشه، محصول یا خدمات خود را بر نظام ردی است كه میكارآفرین ف. یابدیك مشكل قدیمی را می

كارآفرین كسی است كه با كشف و شناخت :ویا در تعریفی دیگر گفته می شود كه (.2003، 1تراپمن)مشاهده كند 

ها و ایجاد وریآميز به ابتكارات و نوآگيری مناسب از منابع بتواند در شرایط پرابهام و ریسكهای محيطی و بهرهفرصت

عنوان مثال كسی كه در شرایط پرابهام اقتصادی توانسته است یك شركت بازرگانی و یا به. وكار جدید دست بزندكسب

های خانوادگی كارگاه رغم موانع اجتماعی و محدودیتاندازی كند و یا كسی كه علییك شركت توليدی صنعتی راه

نماید و باالخره، كسی كه توانسته باشد در محيط روستا یك شركت تعاونی  توليد پوشاك و یا توليد فرش دستی ایجاد

 (.1382، طباطبایی)شوند توليدی تأسيس نماید، جملگی كارآفرین محسوب می

پذیر نيست و هر آل را به تصویر كشد، امكانای از صفاتی كه كارآفرین ایدهباید گفت كه تعریف مجموعه

هایی كه محققين بسياری آنها برخی از ویژگی. دست آمده در تحقيقات كارآفرینی را نداردهای بهكارآفرینی تمام ویژگی

 :اند، عبارتند ازهای كارآفرین برشمردهعنوان ویژگیرا به

انداز برای شخص كارآفرین كامالً شفاف و خالی از هر گونه ابهام بوده و چشم: اندازنگر بودن و داشتن چشمآینده

كند تا حركتی مستمر و بدون اندازی به كارآفرین كمك میداشتن چنين چشم. باشدال به دیگران میلذا قابل انتق

انداز قابل انتقال، دیگران را نيز در طی مسير همراه و براین، چشمعالوه. سردرگمی و مستقيم به سمت هدف داشته باشد

 (. 2001، 2مارتينز)نماید مددیار او می

های بارز آنهاست كه انرژی و تعهد الزم برای كسب كارآفرینان یكی دیگر از ویژگیعزم راسخ : مصمم بودن

پوشی كرده و ها و پيشنهادهای شغلی دیگر چشمهای جدید و فرصتكارآفرینان مصمم از ایده. كندموفقيت را ایجاد می

اندازی از هر گونه شك را طی فرآیند راه این قطعيت كارآفرین. مانداند پایبند میدر مقابل به كاری كه برای خود برگزیده

تواند در اراده آنان خللی وارد نموده تاحدی كه مخالفت نزدیكان و آشنایان نيز نمی. داردو تردید و دودلی مصون نگاه می

 . شودبلكه دودلی دیگران نيز تحت تأثير این قطعيت برطرف می

ها و جزئيات كار مطمئن باشد، الزم است كه آميز تمام طرح و برنامهبرای اینكه كارآفرین از انجام موفقيت: تمركز

انداز، همه انرژی، دارد، در تمام لحظات با تمركز بر چشمای چشم از توپ برنمیهمانند یك فوتباليست خوب كه لحظه

 (.2001، 3نيتكو)وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف نماید 

نتيجه . انداز خود استهای كارآفرینان در محقق كردن چشمنياز خودشكوفایی یكی از مهمترین انگيزه: انگيزش

در روابط . گيردتری قرار میاین نياز قوی این است كه در مسير حركت به سوی هدف، هر چيز دیگری در اولویت پایين

های با سود مالی زیاد، همه از مواردی هستند كه در مقایسه با هدف، هانداز و یا پروژشخصی، عالیق خارج از این چشم

تواند گيرد؛ چرا كه پول به تنهایی نمیندرت انگيزة كارآفرینان قرار میالبته سود مالی به. تری خواهند داشتاولویت پایين

گيری چند كه معيار خوبی برای اندازه هر. انگيزه انجام تمام زحماتی باشد كه در شروع یك فعاليت كارآفرینانه الزم است

                                                      
1   Tropman 

2  Martinez 

3 Nitkoo  



 .........مديران كارآفريني بر موثر عوامل بررسي                                                                1398تابستان

77 

 

 (.1380ميرسپاسی،) موفقيت فعاليت كارآفرینان است

كوش هستند و پشتكار بسيار سخت. اندكارآفرینان همه زندگی خود را وقف كار نموده: وقف و ازخودگذشتگی

انداز روشن و تركيب آن با داشتن چشم. برنددرحقيقت آنان از كار در راستای هدف خود لذت می. زدنی استآنان مثال

 (.1383، مدنی)آورد خاطر به كار را در آنان پدید میكوشی و تعلقپذیری كارآفرینان، سختبينی و ریسكخوش

پژوهشدی  كه در زمينۀ بررسی ارتباط بين كارآفرینی با عملكرد و عزت نفس مدیران ( 1379)احمدیان  در این راستا

دهد و به ميزانی داری را با كارآفرینی و عزت نفس نشان میكه عملكرد ارتباط مثبت معنی :می دارد انجام داده است اظهار

در .یابدد كه مدیر از ویژگی كارآفرینی برخوردار باشد، به همان نسبت عملكرد وی و همچنين عزت نفس او نيز افزایش می

عدزت نفدس، كدارآفرینی، سدالمت عمدومی و عملكدرد        بررسی ارتباط بدين  :با عنوان (1382)طباطبایی پژوهش دیگری كه 

كارآفرینی باعث افزایش عملكرد،  :انجام داده است، نتيجه پژوهش خود را اینگونه بيان می دارد كهمدیران زن وزارت كار 

نی ارتباط بين كارآفری بررسی :نيز پژوهش انجام داده است با عنوان( 1385)تقی زاده .شودسالمت عمومی و عزت نفس می

داری را بدا كدارآفرینی نشدان    های شخصيتی ارتباط معنیگيری نمود ه است  كه ویژگیوی نتيجه  .های شخصيتیبا ویژگی

یابدد.  گرایی، دلپذیربودن و باوجدان بودن، كارآفرینی مدیران نيز افزایش میترتيب كه با افزایش ویژگی بروندهد بدینمی

صيصه توفيق طلبی، قدرت طلبدی، رقابدت طلبدی و خطرپدذیری بده تعييددن نيازهدای        ( با بررسی چهار خ1383. شریف زاده )

دهدد رابطده مسدتقيم و     آموزشی دانشجویان كشاورزی در راستای تقویت آنها پرداخته است. یافته های این تحقيق نشان می

دهد كه دانشجویان رقابت های مطالعه نشان می  معكوسی بين خصيصه خطرپذیری و توفيق طلبی وجود دارد. همچنين یافته

( در پژوهش خود پی برد كه 1379طلب به ميزان بيشتری از قدرت طلبی و ریسك پذیری بهره مند بوده اند. (. حداد عادل )

و در مقایسدده بددا « عددزم و اراده»، «خطددر پددذیری»، «تمایددل بدده خالقيددت»، «اسددتقالل»، «نيدداز پيشددرفت»در گددروه كارآفرینددان 

( بده منظدور ارائده الگدوی مناسدب ایجداد دانشدگاه        1383مدرادی )  داری بيشتر بوده است. حسن ر معنیغيركارآفرینان به طو

كده درآن الگدوی دانشدگاه كدارآفرین باتأكيدد بدر سده مؤلفده اصدلی بدرون سيسدتمی شدامل              تحقيقی انجدام داده  كارآفرین

درون داد، فرآیند، برون داد، ارزیابی،  ها، مبانی نظری و اهداف و شش مؤلفه اصلی درون سيستمی شامل زمينه، زیرساخت

مؤلفه فرعی مربوط به آن و همچنين الزامدات اجرایدی و مراحدل اجدرا و پيداده سدازی الگدو مدورد توجده           46توسعه، پيامد و

 قرارگرفته است.

ا های شخصيتی و سدبك رهبدری مددیران بد    بررسی ارتباط بين كارآفرینی، ویژگی (در پژوهش خود پيرامون2002)1سوزان

داری را بدا عملكدرد مددیران    های رهبری، ارتباط مثبت معندی كارآفرینی و سبك :به این نتيجه دست یافت كهعملكرد آنان،

 .های شخصيتی مدیران با عملكرد آنان مشاهده شده استداری بين ویژگیارتباط معنی و همينطور. دهندنشان می

های شخصيتی و خالقيت با كار آفرینی مدیران و تأثير آن بين ویژگی(، كه پيرامون بررسی ارتباط 2005)2در تحقيق استفن

های تحقيق، حاكی از آن است كه ارتباط مثبت معندی داری بدين ویژگدی شخصديتی     وری صورت گرفته است، یافتهبر بهره

. الزم بده ذكدر   پذیری با كدارآفرینی مددیران وجدوددارد   پذیری و با وجدان بودن، همچنين شاخص ابتكار و انعطافانعطاف

وری كارمندددان وجددود دارد. همچنددين در تحقيددق  داری نيددز بددين كددارآفرینی مدددیران بددا بهددره اسددت ارتبدداط مثبددت معنددی 

                                                      
1.Suzan 
2.  Stephen 
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گرایدی، عدزت   بدرون -گرایدی بينی كارآفرینی مدیران از طریق ویژگی شخصيتی درون( كه تحت عنوان پيش2006)1لوریانو

بينی كدارآفرینی، از طریدق خالقيدت و عدزت     گردید كه توان پيش نفس و خالقيت صورت گرفته است، درنهایت مشخص

 داری بددددين متغيرهددددای فددددوق مشدددداهده نفددددس وجددددود دارد. الزم بدددده ذكددددر اسددددت كدددده ارتبدددداط مثبددددت معنددددی 

 یابد.گردید بدین ترتيب كه با افزایش خالقيت و عزت نفس، كارآفرینی نيز افزایش می

( در تحقيقی به این نتيجه رسيدند كه مشخصات سازمانی شامل حمایت مدیریت، استقالل )آزادی 2001) 2و فودجتز كوراتكو

در كار(، پاداش، دادن فرصت و مشخصات فردی شامل خطرپذیری، نياز به استقالل، توفيق طلبی، هدف گرایی، مركزكنترل 

( این نتيجه بدست آمد كه 2000) 3ك كلی لنددرونی باعث پرورش كارآفرینی در سازمان می شود. در پژوهش دیگری م

افرادی كه نياز پيشرفت باالیی دارند مخاطره پذیران نسبی هستند و ترجيح می دهند تا از مهارت های خود استفاده كنند نه 

رد خود اینكه بر شانس تكيه كنند. آنها ترجيح می دهند به فعاليت های پرانرژی و سودمند بپردازند و نسبت به نتایج عملك

 (.1383احساس مسئووليت مشخصی كنند،  و به بازتاب نتایج عملكرد خود شدیداً تمایل نشان دهند )احمد پور داریانی، 

 پژوهشروش

   
بنابراین با  پرداخته شده،« بررسی عوامل مؤثر بركارآفرینی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران»در این پژوهش به 

های اند، طرح پژوهش حاضر در حيطۀ پژوهشتغيرهای تحقيق مورد دستكاری واقع نشدهتوجه به اینكه هيچكدام از م

شود، از این رو در سنجی پرداخته مییابی به نظرسنجی و نگرشهای زمينهگيرد. در پژوهشجای می 4یابیزمينه

یق بتوان عوامل مؤثر بر پژوهش حاضرنيز، به نظرسنجی از مدیران آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته تا از این طر

 كارآفرینی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران را از دیدگاه مدیران این سازمان شناسایی نمود.

 جامعه آماری و نمونه آماری و انتخاب نمونه

دهند كه در حدود جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران تشكيل می

باشند.  به منظور برآورد حجم نمونه،از پنج ناحيۀ شهر تهران )شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز( نفر می 1234

تفاده از جدول مورگان، به روش گيری به عمل آمده است. بدین ترتيب كه پس از تعيين حجم نمونه با اسنمونه

باشند، نفر به عنوان حجم نمونه مكفی می 291گيری طبقه ای نسبی در پنج ناحيه فوق پرداخته و از هر منطقه، كه نمونه

منطقه شهر تهران )شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز(  5بر  291مدنظر قرار گرفتند. الزم به ذكر است كه با تقسيم رقم 

نفر  59عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند و تنها در منطقه مركز نفر به 58ت آمده و سپس از هر منطقه به دس 58رقم 

 های جامعۀ آماری است: ها رعایت شود. جدول زیر معرف الیهانتخاب گردید تا بدین وسيله شرح یكسانی واریانس

 

 

                                                      
1  Louriano 
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 های جامۀ آماری : الیه1جدول 

 درصد تعداد منطقه

 20 58 شمال

 20 58 جنوب

 20 58 شرق

 20 58 غرب

 20 59 مركز

 100 291 كل

مشخصات توصيفی نمونه آماری از لحاظ جنسيت،وضعيت تاهل،،ميزان تحصيالت و رشته تحصيلی در جدول شماره 

 مشخص شده است: 2

 :فراوانی نمونه آماری از لحاظ:جنسيت،وضعيت تاهل،ميزان تحصيالت و رشته تحصيلی2جدول شماره 

 درصد فراوانی گویه

 1/36 105 زن

 9/63 186 مرد

 6/52 153 متاهل

 4/47 138 مجرد

 2/6 18 دیپلم

 8/27 81 فوق دیپلم

 2/41 120 ليسانس

 7/24 72 فوق ليسانس

 6/54 159 رشته:علوم انسانی

 32 93 رشته:علوم پایه

 4/13 39 مهندسی-رشته:فنی
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و پرورش شهر تهران، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده به عمل به منظور نظر سنجی از مدیران آموزش 

( 5( و بسيار زیاد)4(، زیاد)3(، متوسط)2(، كم)1سؤال بوده كه با توجه به طيف ليكرت از بسياركم) 30آمده كه شامل 

هيه پرسشنامه شود. الزم به ذكر است كه پرسشنامه فوق ابتدا براساس مطالعه پيشينه تحقيقات و تگيری میاندازه

مقدماتی و اجرای آن روی گروهی از متخصصان و برآورد اعتبار و روایی آن پرسشنامه تهيه شد. كه شامل سه شاخص 

باشد كه پيرامون تأثير این عوامل بر كارآفرینی مدیران های شخصيتی، خالقيت و قدرت هدایت و رهبری میویژگی

 حاضر است. است. جدول زیر معرف روایی محتوایی پرسشنامه

 : جدول روایی محتوایی3جدول 

 سؤاالت شاخص

 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ویژگيهای شخصيتی

 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 خالقيت

 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 هدایت و رهبری

و روش آلفای كرانباخ این ضریب  SPSSافزار و به منظور محاسبه اعتبار درونی سئواالت)پایایی( با استفاده از نرم

 به دست آمد. 95/0محاسبه شد كه 

 هايافته

به منظور پاسخ به پرسش یكم پژوهش مبنی بر اینكه آیا ویژگيهای شخصيتی از عوامل مؤثر بر كار آفرینی مدیران است؟ *

 مورد بررسی قرار گرفته است. "تك نمونه ای t"آزمون آماری  4در جدول شماره 

 های تحقيق نسبت به تأثيرتك گروهی مرتبط با بررسی دیدگاه نمونه t:  4جدول 

 «كارآفرینی»بر « های شخصيتیویژگی»

شماره 

 سؤال
 گویه

ميانگين 

 نظری

ميانگين 

 تجربی
 ميزان 

t 

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

1 
دارا بودن اعتماد به نفس 

 باال 
3 21/3 80/2 281 01/0 

2 
برخورداری از ثبات 

 هيجانی 
3 82/3 32/14 280 01/0 

 01/0 290 96/10 75/3 3 گرا بودن برون 3

 01/0 290 79/12 78/3 3 تمایل به ریسك پذیری  4
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 01/0 290 86/7 57/3 3 پرانرژی بودن  5

 01/0 290 13/8 55/3 3 هدفمند بودن  6

 01/0 290 97/11 65/3 3 قابليت سازگاری  7

 01/0 290 33/13 91/3 3 برخورداری از ثبات عقيده  8

 01/0 290 04/12 80/3 3 ترس از موفقيت  9

 01/0 290 01/9 65/3 3 دارا بودن استقالل شخصی  10

 01/0 271 09/12 66/3 3 های شخصيتیویژگی كل

 01/0داری در سطح توان مطرح نمود كه تفاوت معنیبه دست آمده، می tبا توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان مقادیر 

 =α های تجربی از بنابراین، از آنجایی كه ميانگين. های تجربی به دست آمده وجود داردبين ميانگين نظری با ميانگين

های شخصيتی بر كارآفرینی توان مطرح نمود كه از دیدگاه مدیران، كه ميزان تأثير ویژگیباشد، میميانگين نظری باالتر می

 . است( مورد انتظار)مدیران، بيشتر از حد متوسط 

به منظور پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینكه آیا ویژگيهای خالقيت از عوامل مؤثر بر كار آفرینی مدیران است؟ *

 مورد بررسی قرار گرفته است. "تك نمونه ای t"آزمون آماری  5در جدول شماره

 های تحقيق نسبت به تأثيرتك گروهی مرتبط با بررسی دیدگاه نمونه t:   5جدول 

 «كارآفرینی»بر « خالقيت»

شماره 

 سؤال
 گویه

ميانگين 

 نظری

ميانگين 

 تجربی
 ميزان 

t 

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 01/0 290 96/17 06/4 3 تمایل به ابتكار و نوآوری  11

 - 290 41/1 11/3 3 های جدید خلق ایده 12

 01/0 290 67/10 78/3 3 ها تغيير در ارزش 13

 01/0 281 90/12 82/3 3 ایجاد تحول  14

 01/0 290 55/7 54/3 3 تكرار پذیری  15

16 
های گوناگون در حل استفاده از روش

 مشكالت 
3 57/3 38/7 271 01/0 

 01/0 280 70/8 53/3 3 تمركز حواس  17

 01/0 290 41/17 02/4 3 توجه به عقاید دیگران در انجام كار  18
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19 
توجه به رضایت دیگران به منظور انجام 

 صحيح كار 
3 49/3 89/8 290 01/0 

 01/0 281 71/15 03/4 3 انگيز هيجانتوجه به موضوعات جالب و 20

 01/0 243 19/15 73/3 3 خالقيت كل

داری در توان مطرح نمود كه تفاوت معنیبه دست آمده، می tبا توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان مقادیر 

های بنابراین، از آنجایی كه ميانگين. های تجربی به دست آمده وجود داردبين ميانگين نظری با ميانگين α=  01/0سطح 

القيت بر كارآفرینی توان مطرح نمود كه از دیدگاه مدیران، كه ميزان تأثير خباشد، میتجربی از ميانگين نظری باالتر می

 . است( مورد انتظار)مدیران، بيشتر از حد متوسط 

به منظور پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبنی بر اینكه آیا ویژگيهای هدایت و رهبری از عوامل مؤثر بر كار آفرینی مدیران *

 مورد بررسی قرار گرفته است. "تك نمونه ای t"آزمون آماری  6در جدول شمارهاست؟ 

 های تحقيق نسبت به تأثيرتك گروهی مرتبط با بررسی دیدگاه نمونه t:  6جدول 

 «كارآفرینی»بر « هدایت و رهبری»

شماره 

 سؤال
 گویه

ميانگين 

 نظری

ميانگين 

 تجربی
 ميزان 

t 

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

21 
هدایت منابع نيروی انسانی با توجه به شرایط 

 جدید
3 20/4 38/19 290 01/0 

 01/0 290 33/25 23/4 3 سازمانیقدرت  22

 01/0 290 36/17 04/4 3 توان تصميم گيری اصولی و منطقی 23

 01/0 290 65/13 75/3 3 قابليت قانع ساختن دیگران 24

 01/0 290 07/14 90/3 3 های نفوذی و اثرگذاراستفاده از استراتژی 25

 01/0 280 98/11 69/3 3 توانایی خرد كردن مشكالت و حل آنها 26

 01/0 290 34/8 55/3 3 داشتن تفكر حل مسأله 27

 01/0 290 60/6 38/3 3 دار بودن نفوذ كالم 28

 01/0 290 41/9 54/3 3 داشتن ویژگی انعطاف پذیری 29

 01/0 280 88/14 96/3 3 های جدیدحلتوانایی جایگزین كردن راه 30

 01/0 270 53/18 80/3 3 هدایت و رهبری كل
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داری در توان مطرح نمود كه تفاوت معنیبه دست آمده، می tبا توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان مقادیر 

های بنابراین، از آنجایی كه ميانگين. های تجربی به دست آمده وجود داردبين ميانگين نظری با ميانگين α=  01/0سطح 

مطرح نمود كه از دیدگاه مدیران، كه ميزان تأثير هدایت و رهبری بر  توانباشد، میتجربی از ميانگين نظری باالتر می

 . است( مورد انتظار)كارآفرینی مدیران، بيشتر از حد متوسط 

 گیریبحث و نتیجه 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر كارآفرینی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران مدی باشددیافته   

ویژگيهدای شخصديتی،خالقيت و هددایت و    : بدا توجده بده بررسدی عوامدل سده گانده       :است كده حاصل از پژوهش حاضر آن 

های شخصيتی عوامل موثر كارآفرینی شامل خالقيت، ویژگی بر كارآفرینی مدیران؛مشخص شد كه( سبك رهبری)رهبری

بدر   هدای شخصديتی و خالقيدت و سدبك هدای رهبدری      های رهبری اسدت. وهمچندين مشدخص شدد: تدأثير ویژگدی      و سبك

، (1382)، طباطبدایی  (1379)احمددیان   كارآفرینی بيشتر از حد متوسط است. این یافته پژوهش با یافته پژوهشهای همچدون: 

وشددددددددددددریف  ( 2006)، لوریددددددددددددانو (2005)، اسددددددددددددتفان (2002)، سددددددددددددوزان (1385)زاده تقددددددددددددی

همسدویی و همخدوانی   ( 2000)و مدك كلدی لندد   ( 2001)،كورانكو و فودجتز(1383)،مرادی(1379)،حدادعادل(1383)زاده

 .دارد و همراستا می باشد

توانند كارآفرینی مدیران را تحت تأثير ترین عواملی كه میتوان عنوان نمود از مهمبندی نهایی میبنابراین، در جمع

ی و حتد ( 1385زاده، تقدی )، برون گرایی، دلپذیر بودن، با وجددان بدودن   (1379احمدیان، )های شخصيتی قرار دهد، ویژگی

وری  توانند باعث بروز كارآفرینی در مدیران شده و بهدره ، از جمله عواملی هستند كه می(1382طباطبائی، )سالمت عمومی 

 .نيروی انسانی را افزایش دهند

تواندد منجدر بده بدروز     شدود، نيدز مدی   همچنين، خالقيت و نوآوری كه خود یكی از اركان كارآفرینی محسدوب مدی  

داری را بدا كدارآفرینی مددیران نشدان     پذیری، ارتبداط معندی  هایی همچون ابتكار و انعطافشاخص .ویژگی كارآفرینی شود

هدای زنددگی و شدرایط كداری از     افردیكه دارای قدرت ابتكار و نوآوری بوده و در تمدامی جنبده  (. 2005استفن، )دهند می

توانند از قدرت خالقيت خود استفاده نموده اشند، میمند شده تا بتوانند بهترین عملكرد را داشته بحداكثر توانایی خود بهره

 .شوندوری باال میو منجر به افزایش كارآفرینی و در نتيجه كارآیی و بهره

تواند در كارآفرینی مدیران مؤثر بوده و آن را تحت تدأثير قدرار دهدد،    الزم به ذكرا ست كه از دیگر ابعادی كه می

شوند، كارآ،رینی مند میهای رهبری متفاوتی بهرهمدیرانی كه از سبك. باشدن میهای رهبری و شيوه مدیریت مدیراسبك

داری را بدا كدارآفرینی   های رهبری، ارتبداط مثبدت معندی   عبارتی دیگر، سبكبه. گذارندمتنوعی را نيز از خود به نمایش می

 (. 2002سوزان، )دهند نشان می

توان عنوان نمود عوامدل گونداگونی در كدارآفرینی    مطرح شده، میشود كه با توجه به عوامل در نهایت، مطرح می

بدرون گرایدی ، عدزت     –گرایدی  از قبيل درون)های شخصيتی مدیران توان به ویژگیمدیران مؤثرند كه از مهمترین آنها می

ابتكار، سديالی،  مانند )های مختلف شغلی و سازمانی ، خالقيت مدیران در حيطه(…نفس، باوجدان بودن، انعطاف پذیری و 

همانند سبك رهبری وظيفه مدار، سبك رهبری رابطده مددار و   )های رهبری مدیران و همچنين سبك( …پذیری و انعطاف

 .اشاره نمود( …
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 57(. كارآفرینی ) تعاریف، نظریات، الگوها(، تهران، انتشارات پردیس، 1383احمدپور داریانی، م. )

نامه كارشناسی (، بررسی ارتباط بين كارآفرینی با عملكرد و عزت نفس مدیران، پایان1379احمدیان؛ علی، )  

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان.

های شخصيتی در مدیران آموزش و پرورش، (، ارتباط بين كارآفرینی با ویژگی1385زاده؛ علی، )تقی

 خوراسگان.دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

. بررسی عوامل مؤثر بر رشد و پرورش كارآفرینان از دیدگاه مدیران صنایع ایران(. 1379حداد عادل، م. )

 پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 

(. بررسی نيازهای آموزشی دانشجویان كشاورزی در راستای تقویت روحيه 1383شریف زاده، مریم. )

 كارشناسی ارشد، دانشكده كشاورزی. دانشگاه شيراز.كارآفرینی. پایان نامه 

، بررسی ارتباط بين عزت نفس، كارآفرینی، سالمت عمومی و عملكرد مدیران (1382)طباطبایی؛ شهناز، 

 .زن وزارت كار و تأمين اجتماعی، طرح پژوهشی با نظارت واحد پژوهشی وزارت كار

 .آموزشی، تهران انتشارات بعثت، چاپ سوم مبانی نظری و اصول مدیریت( 1380)بند؛ علی عالقه

نامه گيری مدیران با عملكرد آنها، پایانهای تصميم(، بررسی ارتباط بين شيوه1379زاده؛ منصور، )كریم

 .كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان

عملكرد مدیران، طرح (، بررسی ارتباط بين فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با 1383مدنی؛ حسين، )

 پژوهشی با نظارت شركت ملی پتروشيمی ایران.

(. تدوین الگوی دانشگاه كارآفرین، رساله دكترای در رشته مدیربت آموزشی، 1383مرادی، حسن )

 دانشگاه آزاد اسالمی.  واحد علوم و تحقيقات.

 . ارات نقش جهان، مدیریت منابع انسانی و روابط كار، تهران، انتش(1380)ميرسپاسی؛ ناصر، 
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