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امنیت شـغلی انجـام گرفـت.    بینی کارآفرینی بر اساس اشتیاق شغلی، تعهد شغلی و پژوهش حاضر با هدف پیش

ــهروش پــژوهش توصــیفی از نــوع همبســتگی بــود.  آمــوزش و پــرورش شــهر الهیجــان در  يادارهي کارمنــدان کلی

از میـان آنهـا بـا اسـتفاده از روش     دادنـد کـه   ي آماري ایـن پـژوهش را تشـکیل مـی    جامعه 1394-95تحصیلی سال

نفر قابل تحلیل  150ي ري انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامهنفر به عنوان نمونه آما 158 گیري در دسترس،نمونه

ي اشتیاق شغلی سـاالنوا و شـوفلی،   ي کارآفرینی مقیمی و رمضان، پرسشنامهپرسشنامهها از آوري دادهبود. براي جمع

هـا از  اده. بـراي تجزیـه و تحلیـل د   استفاده شد ي امنیت شغلی نیسیي تعهد شغلی آلن و مایر و پرسشنامهپرسشنامه

هـا نشـان داد کـه بـین اشـتیاق شـغلی       یافتـه رسون و تحلیل رگرسیون استفاده شـد.  هاي ضریب همبستگی پیآزمون

جابجـایی  ) و امنیـت شـغلی (  ، تعهد مستمر و تعهد عاطفی)، تعهد شغلی (تعهد هنجاريخود و جذب، وقف(نیرومندي

تعهد  ادي، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش،کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتص

وجـود دارد.   يمعنادار مثبت  يرابطهدر کارمندان سازمان آموزش و پرورش )، با کارآفرینی سازمانی و دفاع از سازمان

درصد از کل واریـانس کـارآفرینی کارمنـدان سـازمان آمـوزش و       31همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که 

تـوان نتیجـه   بینی است. بنابراین، مـی تعهد شغلی و امنیت شغلی قابل پیشراساس متغیرهاي اشتیاق شغلی، پرورش ب

ریزي باشد که نیازمند برنامهگرفت که اشتیاق شغلی، تعهد شغلی و امنیت شغلی از متغیرهاي مرتبط با کارآفرینی می

  باشند.می

  

  پرورش آموزش و غلی، امنیت شغلی، اق شغلی، تعهد شکارآفرینی، اشتی :هاواژه کلید
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  مقدمه -1- 1

ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت سازمانو  عیت، جوامعدر عصر حاضر که با افزایش جم

در یک تعامل چند سویه، یعنی هم  1نیز رو به فزونی است، کارآفرینی هان پیچیدگی آنآ هستند و در پی

و هم به عنوان عامل  ها و بهبود فرایندهادر مفهوم ایجاد اشتغال و هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوري

ت مورد نیاز است. بحث کارآفرینی در عصر مدرن امروزي یکی اقتصادي به شد يلیدي در رشد و توسعهک

  ). 1388(ناهید،  شودهاي بنیادي هر کشور محسوب میترین راهبرداز اصلی

اي و جهانی خدمات را در سطح ملّی، منطقه يو عرضه بازارهاي گوناگون تولید ،هاي ارتباطیشبکه

اند. بدیهی است که در پذیري دانستهوصل ساخته و کلید ورود به این بازارهاي جهانی را رقابت به یکدیگر

يهاین رقابت جهانی نه تنها کشورها، بلکه کلی پذیري و هاي رقابتتنهادها و افراد باید همیشه قابلی

اق و هاي خلّایده ). براي دستیابی به این مهم پرورش1393(مشایخ، سازگاري خود را افزایش دهند 

در  رسد.کنند، ضروري به نظر می کارآفرین که بتوانند خود را پیوسته با دنیاي جدید هماهنگ و سازگار

هاي فردي و اجتماعی را تعلیم و تربیت تشکیل جهان قرن بیست و یکم کنونی، بخش مهمی از فعالیت

ت: تقریباً از هر پنج انسانی که امروز در گزارش جهانی اعالم کرده اس 2دهد به طوري که یونسکومی

 کند. اساس خود کفایی وکند یک نفر یا شاگرد است یا در نظام آموزشی رسمی خدمت میزندگی می

هاي آموزشی همچون سازمان آموزش و پرورش  آن جامعه ي وجودي سازماناستقالل هر جامعه بر پایه

ي تن کارمندان خلّاق، پرانرژي، مشتاق و سرمایهاست. اکنون موقعیت به صورتی در آمده است که داش

سازمانی که با اقشار سازمان آموزش پرورش به عنوان ترین منبع سازمانی است. انسانی متعهد مهم

عجین شده است تربیت  در ارتباط است و با تعلیم واز همان دوران ابتدایی زندگی بشر  مختلف جامعه 

                                                
1  . Entrepreneurship 
2 .Unesco 



٣  

کارآفرینی ). 1386پور، بیدختی و صالحت بیشتري برخوردار است (امیندیگر از اهمی هايسازمان در بین

هاي والت و پیشرفتاز ابتداي خلقت بشر همراه با او در تمام شئون زندگی حضور داشته و مبناي تح

). کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیز جدید و پذیرش 1391(احمدپورداریانی، بشري بوده است 

کارآفرینی فرآیند خلق چیزي جدید و با ارزش است که با ، به عبارتی دیگر حاصل آن مخاطرات و سود

مالی، روانی، اجتماعی و رسیدن به رضایت  هاياختصاص زمان و تالش الزم و در نظر گرفتن ریسک

  ).1387 جزنی،رسد (خانیفردي، مالی و استقالل به ثمر می

تفرایند کارآفرینی تمام وظایف، فعالیایجاد یک سازمان به اتی را که با درك فرصت و ها و عملی

 ، (به نقل از1971 4). شامپتر1994، 3گریوگیرد (بايیابد در بر میها ارتباط میآن فرصتمنظور پیگیري 

بر این باور   شود) از اعضاي مکتب اقتصادي آلمان که در واقع پدر کارآفرینی محسوب می5،1982کاسون

  "اقتصاد است.  يکارآفرین نیروي محرکه"است که 

ها به و سازمان نوري کارمندایی و بهرهو سازمانی به منظور افزایش کارآ روانشناسان صنعتی

هاي مهم اند. یکی از سازهپرداختهبر کارآفرینی  هاي مهم روانشناختی تأثیرگذار شناسایی و بررسی سازه

). 1390و نیسی، پور است (نعامی، تقی 6شغلیاشتیاق ،شودمی روانشناختی که باعث خلق رفتار نوآورانه

مقابل  يشود، یک حالت روانشناختی و نقطهاشتیاق شغلی که از آن به عنوان یک رفتار مثبت یاد می

است. اشتیاق شغلی اشاره به حالت نافذ، پایدار و مثبت ذهنی مرتبط با کار است که با  7فرسودگی شغلی

 قدرت با سطح   ).2006، 11(شوفلی، بیکر و ساالنووا شودمشخص می 10و جذب 9د، تعه8احساس قدرت

مل درکار و تجربه یک و داشتن حالت ارتجاعی ذهن هنگام کارکردن، تعهد به درگیرشدن کا باالي انرژي 

بودن  و مجذوب و چالش اشاره دارد. جذب با تمرکز کامل دار بودن، اشتیاق، الهام، غرورحس قوي معنی
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و فرد مشکالتی در رابطه با جدا کردن خودش از کار دارد،   گذردمی اساس آن زمان سریع  بر ار کهدرک

بروز خالقیت و رفتارهاي متأثر از تفکر واگرا در بین کارمندان یک   ).1392ود (حاجلو،شمشخص می

شان نیز بستگی لسازمان عالوه بر اشتیاق به موارد دیگري همچون تعهد کارمندان  به شغل و محیط شغ

یابد که عوامل ریشه گرفته از سطح تعهد کارمندان سازمان بر مفهوم تعهد از آنجا اهمیت می. دارد

افراد تعهد باال به دنبال  ها بصورت یک جز و بر جامعه به عنوان یک کل اثرات عمده و مهمی داردسازمان

ورزند این افراد تمایل به ا اصرار میهکردن اهداف شغلی خود، حتی در رویارویی در موانع وشکست

 تعهد). 2009، 12اوتمن و انوگرا(پذیري باالیی در سازمان دارند سکگذاري بیشتر وقدرت ریسرمایه

ل قواعد اخالقی ابنسبت به رعایت حقوق دیگران در ق گرایش رفتاري تمایل عاطفی مثبت و 13شغلی

  ).1390آن شغل است (چلپی،  يپذیرفته شده درحیطه

ها تکالیف و وظایف خویش را با اشتیاق، سازمان شود تا کارمندانتعهد شغلی از یک سو موجب می

-انگیزش و رغبت باالتري به سامان برسانند و از سوي دیگر موجب بهبود تعامل و ارتباط ارباب رجوع  می

- ذعان داشته) ا2009( 15). محققانی همچون مایر1387ترجمه شکرکن،  ،2007 14ترنس آر، شود (میچل

. منظور شوداجتماعی آن سازمان می يموجب افزایش سرمایه  ،یک سازمان اند که تعهد شغلی کارمندان

- یک سازمان اعتماد عمومی مردم به آن سازمان فزونی می ت که با افزایش تعهد شغلی کارمنداناین اس

- تر وظایف و مأموریتساندن مطلوبیابد و آمادگی و اشتیاق آنان براي همکاري با سازمان، در به انجام ر

  شود. هایش بیشتر می

از لحاظ درآمد و شرایط  شود  که کارمندانهاي خالقانه، زمانی بیشتر میپذیرش ریسک انجام رفتار

 يشود. امنیت شغلی جنبهتعبیر می 16کاري خود امنیت خاطر داشته باشند که از آن به امنیت شغلی

ي به برداشت فرد از محیط کار بستگی دارد. بنابراین امنیت شغلی، احساس ذهنی و روانی دارد و تا حدود

یابد. امنیت هاي مشخص، تحقق میفراغت نسبی از خطر یا حالتی است که در آن ارضاي نیازها و خواسته
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در آن  ارد و حدودي است که کارمندانتا زمان بازنشستگی ادامه د شغلی حق تداوم شغل است که معموالً

ري، نظ شان را از دست نخواهند داد (سوري، عبدي وکنند که شغلاطمینان حاصل پیدا میحیطه 

هاي از شغل خود و تعهد نسبت به سازمان به عنوان تعیین کننده ). امنیت و رضایت کارمندان1393

  )2008، 17(مصدق راد، فبریل، روزنبرگ شونداثربخشی سازمانی نگریسته می يعمده

هدف از این پژوهش پیش بینی میزان کارآفرینی ه به مطالب پیش گفته شده، بنابراین با توج 

 باشد.از روي متغیرهاي اشتیاق شغلی، تعهد شغلی و امنیت شغلی می کارمندان سازمان آموزش و پرورش

آموزش و  پرورش هموارتر ي حقیقی کارآفرینی در  سازمان هامید است این پژوهش راه را براي توسع

  پر پیچ خمی که اولین قدم آن شناخت درست و عمیق مفهوم کارآفرینی است.کند. راه 

  بیان مسأله: -1-2

هاي مختلفی از روانشناسی عی از چشم اندازهاي علمی در رشتهوسی يمفهوم کارآفرینی در عرصه

ی، ن هدف کارآفرین). مهمتری1385عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است (مقیمی،  گرفته تا اقتصاد بطور

که ). مسائلی 2006،  18جهت بهتر کردن جامعه است (الینچاند در ،مقابله با تغییراتایجاد توانایی 

گذشته براي فائق آمدن بر مشکالت مختلف اقتصادي و اجتماعی به آن  يسه دهه کشورهاي مختلف در

 يارآفرینان، ارائههاي الزم از کفرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت يعبارتند از: توسعه اندروي آورده

ادي  ل در وضعیت اقتصتأم ،هاي الزم در این زمینههاي مورد نیاز به آنان و انجام پژوهشآموزش

نشانگر آن است که این  انده نمودهکشورهاي پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توج

ف اقتصادي و اجتماعی دست یابند و هاي مختلهاي چشمگیري در زمینهاند به پیشرفتکشورها توانسته

هایی که وقوع آنها را هاي پیش آمده را به سالمت پشت سر گذاشته و خود را براي بحرانیا حداقل بحران

ده، کشورهاي توان به ایاالت متحاین کشورها می ينمایند. از جملهمهیا کنند میبینی در آینده پیش

فریقا و رخی از کشورهاي آمریکاي التین و آق آسیا، چین، باروپایی، کشورهاي جنوب شر يحادیهاتّ
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اقیانوسیاز آن به جز ه شده و قبل ه اشاره کرد. در کشور ما در چند سال اخیر به موضوع کارآفرینی توج

ت در خصوص آن وجود نداشته است. کارآفرینی داراي فعالی يدر زمینه ايسابقهچند مورد خاص تقریباٌ 

زایی، برداشتی ناصحیح از آن سیع و باارزشی است و منحصر کردن این مفهوم به اشتغالمفهوم بسیار و

اشتغال است و یکی از  . اشتغال مترادف کارآفرینی نیست، اما یکی از نتایج مسلم کارآفرینی،باشدمی

، باشدها میبویژه وقتی که اساس کار بر استفاده از منابع و فرصت ،اشتغال يثر توسعهابزارهاي مؤ

 کارآفرینی فردي، کارآفرینی .گیرد). کارآفرینی در سه زمینه شکل می1385کارآفرینی است (سالمی، 

به منابع مالی و  ءن فرد با اتکادرون سازمانی، کارآفرینی سازمانی. کارآفرینی فردي فرایندي است که در آ

آن  نماید وقدام به کاري جدید میا ،اهل عمل بودن پذیري وریسک ،تهاي شخصیتی مانند فعالیویژگی

). کارآفرینی درون سازمانی مسئول 1998، 20و پیترز 19(هیسریچ کندبه موفقیت هدایت میرا تا رسیدن 

به عبارت دیگر فرایندي است که در آن  .خلق نوآورانه در درون سازمان استبه ثمر رساندن یک 

سیس رآفرینانه در یک سازمان از قبل تأفرهنگ کا محصوالت یا فرایندهاي نوآورانه از طریق بقا و ایجاد

- ها شخصاٌ مالک و صاحبدر ابتدا اعتقاد بر این بود که کارآفرین). 1381رسند (کرباسی،به ظهور می شده

جا توانند به استخدام شرکت در بیایند و از همینها میکار خود هستند، اما امروزه معتقدند کارآفرین

آید به تبع انی بوجود آمد. هنگامی که فرد کارآفرین به استخدام سازمانی در میي کارآفرینی سازمواژه

کند که با نقش مستقل و فردي ها و اختیارات سازمانی خود نقش دیگري پیدا میها، مسئولیتمحدودیت

 کند. کارآفرینمتفاوت  ایجاد می هاي بیشتر واو متفاوت است و همین نقش به مرور در او مهارت

ي نوآوري تا انتهاي آن، تواند از ابتداي پروسهکمتر میدر مقایسه با کارآفرین مستقل یا فردي  ،مانیساز

  ).1389ناظر بر امور یا مجري آن باشد (میرابی و کردلوي، 

 ي) در پژوهشی به این نتیجه رسید که انگیزه و محرك اولیه1999، 22به نقل از فاریس( 21سولومون

هاي بدیع و متفاوت است و سود اقتصادي، انگیزه و شروع به کار، تصمیم به خلق چیز رفتار کارآفرینانه در
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) عنوان کرده است که 1994( 23محرك اولیه رفتار کارآفرینانه نبوده است. در همین ارتباط شاین

روع مادي ش هايت در مقایسه با انگیزهکارآفرینان واقعی مشاغل جدید را بیشتر به دالیل نوآوري و خالقی

به این نتیجه رسید که   تحت عنوان تبیین الگوي کارآفرینیپژوهشی ) در 1382جهانگیري ( کنند.می

  ها است.سازمان اق و کارآفرین درجهت حمایت از افراد خلّ مناسبی در يي کارآفرینی زمینهتبیین الگو

. گذارندیادي بر آن اثر میبراساس دیدگاه رفتاري هر رفتار محصول فرایندي پیچیده است که متغیرهاي ز

بروز  يی را در زمینهیها. به همین دلیل صاحب نظران مدلکندکارآفرینی نیز از این قاعده پیروي می

هاي فرایندي و مدل براي کارآفرینی دو دسته مدل ارائه شده است: .اندرفتار کارآفرینانه طراحی کرده

تعریف  يیی، یافتن یک چارچوب روانشناسانه و ارائههاي محتواهاي محتوایی. هدف از ارائه مدلمدل

پرداختن  ه به محدودیت تحقیقات درکه با توج ،هاي فردي بوده استکارآفرینی بر مبناي یکسري ویژگی

و  24هاي فردي مدل محتوایی فراگیر ارائه نشده است (تروپمانو اظهار نظر قطعی راجع به این ویژگی

اي فرایندي نیز به دو رویکرد فرایند رویدادي و فرایند چند بعدي تقسیم ه). مدل1989، 25گسترمورنین

هاي کارآفرینانه تفعالی يشود. در رویکرد فرایند رویدادي کارآفرینی فرایندي است که در آن فرد کلیهمی

عدي ب بعدي کارآفرینی چارچوبی چند فرایند چند  در رویکرد. نمایدو کنترل می ءریزي، اجرارا برنامه

هاي مهارتها و سبکهاي مدیریتی او فرهنگ استراتژي عوامل شامل فرد کارآفرین و ویژگی يهاست که کلی

  ). 1992، 26یرگیرد (کولرمهساختار نظام و سازمان را در بر می

شود و مهمترین نهاد و هاي بزرگ و پیچیده محسوب میسازمان آموزش و پرورش یکی از سازمان

همچنین نیروي انسانی  اقتصادي و فرهنگی در هر جامعه است و اجتماعی، يدر توسعهمؤثرترین سازمان 

ه بوده است. سازمان آموزش و پرورش از پرورش مورد توج به عنوان عنصر اساسی در سازمان آموزش و

اقانه و نوآورانه را از هایی است که مرکز تولید علم محسوب شده و فرصت رفتارهاي خلّجمله سازمان

دهد و زمینه را براي بروز استعدادها و پرورش قرار می  هتوج  مان سالهاي اولیه آموزش کودکان مورده
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ساز تواند زمینهآموزش و پرورش از ابعاد گوناگون می ).1393رضوي و فرزان،  کند (عابدي،آن محیا می

ها پس از نهاد خانواده با ادي است که انسانآنجا که آموزش و پرورش نخستین نه توسعه کشور باشد. از

ن انسان گذاري اجتماعی و فرهنگی بر ذهي پایدارترین نوع اثرآن در زمرهثیرات شوند و تأآن آشنا می

- هاي حرکت به سوي توسعه از ابعاد گوناگون آن بازي میقش بسیار مهمی در فراهم سازي زمینهاست، ن

ي ي ابتدایی تا پایان دورهپرورش از دوره زش وکند. در واقع تجربه نشان داده است که تأثیرات آمو

 ،ریزي صحیحماند. آموزش و پرورش درصورت برنامهاي از زندگی پایدار میمتوسطه بیش از هر دوره

در  تواندندان در آموزش کارآفرینی میهاي درسی و با اهمیت دادن به نقش کارمتغییرات در برنامه

). آموزش و پرورش 1393یوسفی و یوسفی، یار مهمی داشته باشد (ان نقش بسي ایري همه جانبهتوسعه

ي شود. اگر روح کارآفرینی با ارائهي فردي و اجتماعی محسوب میبه عنوان یک عامل کلیدي در توسعه

ها بیدار شود آنان مسیرهاي ترقی را با دید روشن طی خواهند کرد. دولت از ي مناسب در سازمانبرنامه

تواند مفهوم کارآفرینی را موزش و پرورش و سیستم آموزشی و مؤسسات وابسته به آن میطریق وزارت آ

  )2008، 1(سوبل و کینگ معرفی کند

مایه و همچنین هاي کاري چالش برانگیز، غنی و پردر محیط دهند که کارمندانمطالعات نشان می

، 2اقانه را دارند (دیمورتی و کروپانزاخلّ هايبهترین عملکرد دهد،هایی که اشتیاق آنها را افزایش میمحیط

ه بر توانایی اي توج). اشتیاق شغلی به عنوان میزان انرژي، دلبستگی به شغل و اثربخشی حرفه2010

). افراد با 8200، 3(باکر، لیتر و تاریس شودنیروي انسانی، عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار تعریف می

آنها  حوادثی که زندگی نرژي و خودکارآمدي نسبت به کارشان دارند و برشور و ا با اشتیاق سطوح  باالي

ی که اشتیاق باالیی دارند و عواطف کارمندان). 2012، باکرگذارند (، اثر میدهندثیر قرار میرا تحت تأ

دهند، به این دلیل که میي رفتارهاي پویا را از خود نشان کنند به احتمال بیشترمثبت را تجربه می

تعهد  ). 2011، 1کر، گریفین؛ با 2011،  باکر، 4ندیشند (بیندلاقانه بیاي نوآورانه و خلّرند به گونهقاد
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ی که داراي تعهد و پایبندي هستند نظم کارمندانتواند پیامدهاي مثبت و متعددي داشته باشد. شغلی می

کنند. مدیران باید تعهد ار میو بیشتر ک مانندت بیشتري در شغل خود میبیشتري در کار خود دارند و مد

ن انند با استفاده از مشارکت کارمندارا به سازمان حفظ کنند و براي این امر باید بتو و پایبندي کارمندان

و فراهم کردن سطح  قابل قبولی از امنیت شغلی براي آنان، تعهد و پایبندي را  گیريدر تصمیم

را از طریق تواناسازي کارمندان ند امنیت شغلی هست شها در تال). سازمان1994  2بیشترکنند (مورهد

ت و نوآوري و استفاده از امکانات هاي بروز خالقیآنها در ابعاد مختلف تأمین نمایند و به دنبال آن زمینه

  ). 1998، 3براي رسیدن به حداکثر بازده را فراهم سازد (هاردي

اندگی در مقابل عامل تهدیدکننده، دو ارزیابی فرد از عامل تهدید کننده و احساس ضعف و درم

ت تهدید کننده یعنی هر اندازه  فرد عامل تهدید کننده و ماهیباشد. عامل مهم در عدم امنیت شغلی می

را شدیدتر ارزیابی نماید و توان مقابله با آن را نداشته باشد و یا این توانایی را درخود احساس نکند، دچار 

  ).1393دم امنیت شغلی خواهد شد (الوانی، درجات  شدیدتري از احساس ع

ال هستیم که آیا بین اشتیاق ین پژوهش ما به دنبال پاسخ این سؤبا توجه به مطالب گفته شده درا

بینی ت پیشاین متغیرها قابلیآیا شغلی، تعهد شغلی و امنیت شغلی با کارآفرینی رابطه وجود دارد؟ 

  کارآفرینی را دارند؟ 

   یت تحقیق:ضرورت و اهم -1-3

چنین تحقیقاتی اقتصادي و هم - ي اخیر، کارآفرینی تبدیل به یک موضوع اجتماعی در طی دو دهه

تر از هر زمان دیگري به نوآوري و ). در عصر حاضر، بیش2008، 4فایول، گایلی(مهم در جهان شده است 

قتصاد کشورها بسیار ضروري ي حیات و پویایی اکارآفرینی نیاز است و ایجاد مشاغل نوین براي ادامه

). کارآفرینی یک شایستگی کلیدي الزم 2007، 5دالسترند : 1388باشد (ایمانی، آذرخش، عاشقی، می

                                                                                                                                              
1  . Geriftin 
2. Murhed 
3. Hardy 
4. Fayolle   & Gailly 
5. Dahlstrand 
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افتد (چیرو، عنوان یک فرایند پیچیده در طول زمان اتفاق میي مدرن بوده و بهبراي ایجاد یک جامعه

زایی، عنوان یک راهکار مهم در راستاي اشتغالبهتوجه به امر کارآفرینی  ). 2012، 1جورجینا تاچیسیو،

 ینی را شرط بقا و توسعهنظران کارآفرتر صاحبرشد اقتصادي و ایجاد تحرّك اجتماعی مطرح است. بیش

   ).1388زاده، رضوي، زاهدي، نجاري، (شریف آورندشمار می به

ایشان به  يو عنایت ویژه توسط مقام معظم رهبري 1387عنوان سال نوآوري و شکوفایی براي سال 

هاي سازمانباشد. این موضوع در کشور میت نوآوري و شکوفایی حاکی از اهمی ،کارآفرینیي مقوله

ت، امروزي براي حفظ موجودیت خود و در چالش با هنجارهاي موجود به عواملی نظیر توانایی خالقی

در ترویج  جه به نقش سازمان آموزش و پرورشاند و با توکارآفرینی و نوآوري منابع انسانی خود وابسته

هاي رقابت يصنایع در عرصه علم وبا پیشرفت سریع تر است. فرهنگ کارآفرینی، این مسئله حائز اهمیت

بیش از پیش مورد تأکید قرار می هاسازمان ت و ضرورت تفکر و فرایندهاي کارآفرینانه درجهانی اهمی -

و رشد و پیشرفت و مقابله با مشکالت سازمان به فراهم  ءها براي بقاازمانریزان سو مدیران و برنامه گیرد

نیاز دارند (میرابی و کارمندان  کارآفرینی در يهش روحیرپرو آوردن بستري مناسب براي ایجاد و

نظر رهبري،  هاي تجاري در جامعه هستند. آنان ازت). کارآفرینان پیشگامان موفقی1389کردلوي، 

رشد  هاي جدید سهم مهمی درو تشکیل شرکتوري یی، ایجاد شغل، رقابت، بهرهآوري، کارآمدیریت، نو

انقالب کارآفرینی رخ دهد (کوراتکو و  ،بنابر برخی اعتقادها الزم است که در جوامعاقتصادي دارند. 

ارد. ت انقالب صنعتی دتی به مراتب بیشتر از اهمی). این انقالب در حال حاضر اهمی2000 ،2هدجتس

مطالعه رو به گسترش و تزاید است  يو هم در زمینه ءکارآفرینی هم در اجرا يت و تأثیر حوزهاهمی

ه به عنوان یک هشتاد میالدي به صورت بالقو ي). کارآفرینی در اوایل دهه2006، 3ولسون، مورفی و لیو(

ت انگیزي در کالبد دانش شگف هايجستارگري دانشگاهی مطرح شد و در پایان آن دهه پیشرفت يحوزه

-ي جستارگري دانشگاهی مشروع و مقبول با گرایشتجربی آن رخ داده و در حال حاضر مدعی یک حوزه

                                                
1. Chiru, Tachiciu   & Georgiana 
2. Kuratko & Hedgetts 
3. Welson,Murphy & Liao 
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ت کارآفرینی به قن و شواهد تجربی بیان از اهمیهاي متّهاي مطالعاتی و کاربردي متعدد است. حکایت

هاي نوین و خدمات جدید ط خلق فناوري. کارآفرینان توسباشدمطالعاتی موجود می يعنوان یک حوزه

بهبود وضعیت  ،هاي بیشترفراهم نمودن سرگرمیوري، اند. افزایش بهرهکیفیت زندگی را ارتقاء داده

در چند سال اخیر  ).2008، 1زیمرمانرتقاي ارتباطات از آن جمله است (بهداشت و سالمتی و نیز ا

شد و مورد استقبال قرار گرفت. حتی براي آموزش  طرحم موضوع کارآفرینی در نظام  آموزش و پرورش

- این جنبه .شودکارآفرینی آموزش داده میاي ي متوسطه کاردانی و فنی حرفهکارآفرینی در مدارس دوره

اساسی  از آنجا که نظام آموزش پرورش کشور به طور جدي و ي مثبت کارآفرینی، در نظام آموزش است.

آموزش آن در مدارس نپرداخته است الزم است براي کسب موفقیت در  و توسعه و به موضوع کارآفرینی

هایی بردارد. با توجه به اینکه هاي اساسی براي مقابله با این چالش گامریزيي کارآفرینی با برنامهزمینه

 این امر بپردازندکسانی به اي است طبیعتاٌ باید رشتهموضوع کارآفرینی یک بحث بسیار تخصصی و میان

ها آشنا باشند. ها و سازماني عملی آن در شرکتنبههم ج که هم داراي دانش نظري کارآفرینی باشند و

که داراي روحیه و توان کارآفرینی اید شرایطی حاکم شود که کارمندانی در سازمان آموزش و پرورش ب

جوامع انسانی، آموزش  ). در1393هاي مادي و معنوي قرار بگیرند (یونسی و یونسی، هستند مورد حمایت

باشد. زیرا عامل رشد آگاهی و و پرورش از مهمترین عوامل رشد اجتماعی، اقتصادي و تربیتی می

باشد. کارمندان نقش بسزایی در دستیابی به اهداف نظام آموزش و در جامعه می یساماندهی نیروي انسان

اف آموزشی صرف، منوط به استفاده یابی به اهدهاي آموزشی هر چند دستدر سازمان .پرورش دارند

دیگر وابسته به هاي اناما پویایی این سازمان همچون سازم ،است از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتبهینه 

از تعهد و وفاداري باال نسبت به سازمان،  يعوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندان خشنود، برخوردار

و سالم با  به کار بستن تمام توان خویش براي کارایی بیشتر و  نسبت به کار خود است تا در محیطی پویا

گذاري ي کشور در نظام آموزش و پرورش پایهي توسعهبخش عمده .)1383بهتر گام بردارند (برومند، 

آموز ها دانشدار تربیت میلیونگیرد. در حال حاضر در ایران آموزش و پرورش عهدهشود و شکل میمی

                                                
1. Zimmerman 
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نقش و اهمیت آموزش و پرورش باشد. ها استوار میهاي توسعه انسانی آینده کشور به آنباشد که پایهمی

نحو مطلوب به ه گر آموزش و پرورش بخواهد بتردیدي نیست اي کارآفرینی بسیار مشهود است. در توسعه

ش کند باید منابع انسانی بپردازد و ایفاي نق يوظیفه اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت نسل فعلی و توسعه

کارآفرینی را ایجاد و تقویت کند و از این مسیر خالقیت و فرهنگ  کارمندانبینش علمی و پژوهشی را در 

براي محیطی که کارآفرینی را ترغیب و  هاسازمان). 1393(یونسی و یونسی،  ها پرورش دهددر آن

ااي قائل شدهت قابل مالحظهاستعدادهاي افراد را بالفعل کند اهمیند. با توجت مبحث کارآفرینی ه به اهمی

رسد. در این زمینه به نظر می رهنگ کارآفرینی بیش از پیش ضروريدر دنیاي امروز، توسعه و ترویج  ف

الزم براي هاي و زمینه انده خاصی مبذول نمودههاي مختلف در کشورهاي دیگر به کارآفرینی توجسازمان

هاي مختلف آن ه به این مبحث در ابعاد و جنبهلذا توج). 1382رضازاده، ( اندفراهم آورده کارآفرینی را 

ه به مبحث کارآفرینی توج ما، حالی که در کشور در، اضر براي کشور ما نیز ضرورت داردحال ح در

کارآفرینی  يهت روحیهاي مورد نیاز براي آن فراهم نیامده است. پرورش و تقویکمتري شده و زمینه

بررسی متغیرهایی همچون . اهم آوردن بستر و ساختار و تشکیالت سازمانی مناسب استمستلزم فر

در  ي ذکر شدهثیر متغیرهاارتباطشان با کارآفرینی بدلیل تأ اشتیاق شغلی، تعهد شغلی و امنیت شغلی و

 يجامعه کاريرقابت يدر عرصهکارمندان ت کاري ها و افزایش کیفیی سازمانباال بردن عملکرد کلّ

به سرعت باالي ه شود. با توجاقانه و خوداشتغالی میهاي خلّبراي بروز رفتار ،باعث افزایش اشتیاق ،کنونی

در هرچه بهتر به نتیجه رساندن اهداف کاري  هاهاي کاري بین سازمانرقابترشد علم در عصر حاضر و 

  .ت نیستیموضوع کارآفرینی و تعیین متغیرهاي مرتبط با آن خالی از اهمخود، 

  اهداف پژوهش: -1-4

  هدف کلی: -1-4-1

  ي اشتیاق شغلی، تعهد شغلی و امنیت شغلی با کارآفرینی.تعیین رابطه -

  بر اساس اشتیاق شغلی، تعهد شغلی و امنیت شغلی. بینی کارآفرینیپیش -     
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  اهداف جزئی: -1-4-2

  هاي آن با کارآفرینی.ي اشتیاق شغلی و مؤلفهتعیین رابطه -

  هاي آن با کارآفرینی.ي تعهد شغلی و مؤلفهعیین رابطهت -

  هاي آن با کارآفرینی.ي امنیت شغلی و مؤلفهتعیین رابطه -

  بینی کارآفرینی.در پیش، تعهد شغلی و امنیت شغلی تعیین سهم اشتیاق شغلی -

  بینی کارآفرینی.هاي اشتیاق شغلی در پیشتعیین سهم مؤلفه -

  بینی کارآفرینی.غلی در پیشهاي تعهد شتعیین سهم مؤلفه -

  بینی کارآفرینی.هاي امنیت شغلی در پیشتعیین سهم مؤلفه -

  االت پژوهشی: سؤ - 1-5

  آن با کارآفرینی رابطه وجود دارد؟هاي بین اشتیاق شغلی و مؤلفهآیا  -

  دارد؟هاي آن با کارآفرینی رابطه وجود بین تعهد شغلی و مؤلفهآیا  -

  آن با کارآفرینی رابطه وجود دارد؟ هايهبین امنیت شغلی و مؤلفآیا  -

  کارآفرینی چقدر است؟بینی شغلی، تعهد شغلی و امنیت شغلی  در پیشسهم اشتیاق  -

  بینی کارآفرینی چقدر است؟هاي اشتیاق شغلی در پیشسهم مؤلفه -

  هاي تعهد شغلی در پیش بینی کارآفرینی چقدر است؟سهم مؤلفه -

  بینی کارآفرینی چقدر است؟شهاي امنیت شغلی در پیسهم مؤلفه -
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  ها:تعاریف متغیر -1-6

  تعاریف مفهومی متغیرها: -1-6-1

ن برداري از آبراي بهره  ها و نوآوريفرصت ارزش از طریق شناسایی   کارآفرینی، ایجاد: 1کارآفرینی

و فردي ابعاد زندگی اجتماعی  يکارآفرینی یعنی نوآوري، کوشش براي بهبود در همهها است. فرصت

کارآفرینی فرایندي است که در آن بتوان با استفاده از خلّاقیت، عضو جدید را  ).1388انسان (سپهري، 

و بکارگیري دیگر عوامل بوجود آورد  همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک

   ).1388، ، به نقل از ناهید2000(تامپسون،

ی و مرتبط با کار است که داراي سه بعد نیرومندي، جذب و یک حالت مثبت، عمل :2اشتیاق شغلی

  .)2002و باکر،  4روما-، گونزالز3لی، ساالنووای(اسکاف باشدوقف خود می

یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و التزام جهت اشتغال در یک حرفه  :5تعهد شغلی

- ، تسااي6چیااو-است (که، هسیاعاطفی تعهد  تعهد مستمر وهنجاري، سه بعد تعهد  باشد و شاملمی

  ).2007 ،8و لی چو 7چانگ

عبارت است از احساسِ داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و : 9امنیت شغلی

شرایط مناسب کاري در آن شغل. به عبارت دیگر امنیت شغلی یعنی  يفقدان عوامل تهدید کننده

  ).1385خدامی فرد با سازمان (الوانی، است يتضمین برقراري رابطه

                                                
1 . Entrepreneurship 
2 . Job engagement 
3. Salanova 
4. Gonzalez-Roma 
5 . Job commitment 
6. Chouh, JL. Hsiao- Chiao  
7. Tsai-Chung   
8. Li-Chi  
9 .Job security 
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  تعاریف عملیاتی متغیرها:-1-6-2

رفتار  ياست که افراد در پرسشنامهاي نمره ،در این پژوهش منظور از کارآفرینیکارآفرینی: 

از نوع  متغیر این گیريمقیاس اندازهاند و بدست آورده) 1390رمضان ( کارآفرینانه سازمان مقیمی و

  اشد.بمیاي فاصله

  ياي است که افراد در پرسشنامهنمره ،در این پژوهشمنظور از اشتیاق شغلی  اشتیاق شغلی:

از نوع متغیر گیري این مقیاس اندازه اند وبدست آورده )2001ساالنووا و اسکاوفیلی (اشتیاق شغلی 

  باشد.میاي فاصله

تعهد  يه افراد در پرسشنامهاي است کنمره، در این پژوهش منظور از تعهد شغلی تعهد شغلی:

  باشد.اي میفاصله نوع  از متغیر گیري اینمقیاس اندازهاند و بدست آورده ) 1990( 10شغلی آلن و مایر

امنیت  ياي است که افراد در پرسشنامهنمرهپژوهش،  این در منظور از امنیت شغلیامنیت شغلی: 

  باشد.اي مینوع فاصله گیري این پرسشنامه اززهمقیاس اندا اند و بدست آورده  )1379شغلی نیسی (

  

  
  
  
  
  

  

  

                                                
10  . Allen & Mayer  
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  -2-1

هاي قبلی پرداخته شده ي پژوهشدر این فصل به بررسی متغیرهاي موجود و همچنین پیشینه

اند. ابتدا ی قرار گرفتهي پژوهشی مورد بررساي که ابتدا ادبیات پژوهشی و سپس پیشینهاست. به گونه

کارآفرینی، مفاهیم مرتبط با  هايکارآفرینی، مدل ي کارآفرینی، تعاریفی از کارآفرینی، انواعتاریخچه

هاي افراد کارآفرین و سپس به متغیر اشتیاق شغلی یعنی تعاریف، مفاهیم مرتبط با کارآفرینی، ویژگی

هاي اشتیاق شغلی پرداخته شد. در بخش ها و مدلیههاي اشتیاق شغلی، ابعاد، نظراشتیاق شغلی، محرك

ي بین تعهدشغلی و تعهد سازمانی، شغلی، ابعاد تعهد شغلی، رابطهد شغلی، تعاریف تعه مربوط به تعهد

دالیل بروز اختالف میان تعهد شغلی و تعهد سازمانی، مزایاي تعهد شغلی و عوامل مؤثر بر تعهد شغلی 

هاي امنیت شغلی، در بخش مربوط به امنیت شغلی ابعاد امنیت شغلی، مؤلفه اند ومورد بحث قرار گرفته

هاي افزایش امنیت شغلی مورد بررسی ها و مصادیق امنیت شغلی، عوامل مؤثر بر امنیت و تکنیکجلوه

  اند.قرار گرفته

  است. ي پژوهشی متغیرها شامل تحقیقات داخلی و خارجی بیان شدهدر پایان این فصل نیز پیشینه

  معنا و مفهوم کارآفرینی: - 2-2

ي کارآفرینی با اند که مطالعهنظران اذعان نمودهي معنا و مفهوم کارآفرینی برخی صاحبدرباره

). فقدان تعریفی 2001، 1فقدان تعریف، کانون توجه و یک ساختار مفهومی مواجه است (شین و ونکتارامن

ولی با این همه ها شده، بینی پژوهشد و قابلیت پیشدهی، کاربرتعریفی مقبول در این حوزه مانع سازمان

توان بر این نکته صحه گذاشت که کارآفرینی ریشه در نظریات اقتصاددانان فرانسه در قرن هفدهم می

شناختی آن ). مفهوم واژه1391فر و غالمی، تمنایی به نقل از امینی، 2000، 2میالدي دارد (دیس

انجام کار یا فعالیتی غیر معمول که مستلزم درجاتی براي که از آن  ،یی استهاي معناي داللتدربرگیرنده

                                                
1. Shane & Venkataraman 
2. Dees 
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ي ي کارآفرینی کشور فرانسه است. این واژه، از واژهخاستگاه واژه گردد.از خطرپذیري است، مستفاد می

 ي شانزدهم میالدي کسانی راسدهي که به معناي متعهد شدن است، گرفته شده است. در اوایل فرانسو

ي به بعد الدیم 1700. از حدود سال خواندندیمکردند، کارآفرین هاي نظامی را هدایت میکه مأموریت

کار بردند. این واژه کاران دولت که مسئول ساخت جاده، پل و ... بودند بهفرانسویان این واژه را براي پیمان

  ).1389احمدپور داریانی،( ه استدشدر ادبیات فارسی ابتدا به معناي کارفرما و سپس کارآفرین ترجمه 

  پیدایش مفاهیم نظري کارآفرینی و اصطالح کارآفرین: -2-3

  باشد.معناي واسطه یا دالل می ي این واژه در زبان فرانسه است: بهریشه

  در جدول زیر سیر تکامل مفهوم و معناي کارآفرینی بیان شده است:

  یکارآفرینو معناي : سیر تکاملی مفهوم 1- 2 جدول

  .هاي تولیدي بزرگ استبازیگر و شخصی که عهده دار طرح  قرون وسطی:

  .شودکسی که ریسک سود و ضرر را در قراردادي با قیمت ثابت با دولت محتمل می  17قرن 

  کندي سرمایه فرق میپذیرد، با تأمین کنندهکسی که ریسک را می  کانتیلون  1725

  رینی از سود سرمایه مجزاستسود ناشی از کارآف  سیژان باتیست  1803

  فرانسیس واکر  1876
هاي گیرند با کسانی که از تواناییکنند و بهره میبین کسانی که سرمایه تأمین می

  مدیریتی برخورداررند تفاوت وجود دارد.

  .هاي تازه استي فناوريکارآفرین، نوآور و پدیدآورنده  شومپیتر  1934

  پذیرد.هاي معمول را میفعال که ریسک کارآفرین فردي است  کلندمک  1961

  رساند.ها را به حداکثر میکارآفرین فرصت  پیتر دراکر  1964

  شاپیرو  1975
کارآفرین مبتکر و سازمان دهنده چند سازوکار اقتصادي و اجتماعی است و ریسک 

  پذیرد.ورشکستگی را می

  تاجران و سیاستمداران متفاوت است. کارآفرین از دید اقتصاددانان، روانشناسان،  کارل وسپر  1980

  کارآفرین درون سازمانی، کارآفرینی در سازمانی تازه تأسیس شده است.  گیفورد پینچات  1983

  رابرت هیسریچ  1985

کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزي متقاوت و با ارزش از طریق اختصاص زمان 

هاي چنین دریافت پاداشاجتماعی و همهاي مالی، روانی، و تالش کافی همراه با ریسک

  مالی و رضایت شخصی از نتایج آن.

1995  

2000  

  استونر

  تامپسون

  کند.گذاري میآمیزوسازمان جدیدي را بنیانوکاري مخاطرهکارآفرین کسی است که کسب

کارآفرینی فرایندي است که در آن بتوان با استفاده از خلّاقیت، عضو جدید را همراه با 

  .وجود آورد، ریسک و به کارگیري دیگر عوامل برزش جدید با استفاده از زمان، منابعا

  کریزمن  2006
هایی هستند که به شکل مستقل یا از جانب یک سیستم کارآفرینان، افراد یا گروه

  کنند.کنند یا اقدام به نوآوري میهایی جدید ایجاد میکنند، سازمانسازمانی عمل می

  )1385یاري، یبخش، نق(فیض

  هاي مختلفکارآفرینی در دوره هاي مختلف راجع بهدیدگاه :2 - 2جدول 
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  گذارسرمایه  کارآفرین  ي تاریخیبرهه  سال  دوره
پذیرش ریسک 

  توسط کارآفرین

  16 و15قرون  ي اولدوره

قدرتمندي يدوره

هاي فئودالی حکومت

  در اروپا

اجراي مسئول

  هاي بزرگطرح

هاي حکومت

  محلی
  د نداردوجو

  وجود دارد  کارآفرین  پذیرمخاطره  انقالب صنعتیشروع  17قرن   ي دومدوره

  اوج انقالب صنعتی  19و18قرون  ي سومدوره
متمایز از تأمین 

  ي سرمایهکننده

گذار و سرمایه

  وکار مدیرکسب
  وجود ندارد

ي دوره

  چهارم

ي میانی دهه

  20 قرن

افزایش رقابت در بازار 

  محصوالت

توسعه نوآور و 

- ي فنّاوريدهنده

  ها

  وجود دارد  کارآفرین

  ي پنجمدوره
 1980 ازسال

  تاکنون

 موج جدید ایجاد کسب

  وکارهاي کوچک

ي  کنندهتسریع

ایجاد و افزایش 

  سرمایه

گذاریا سرمایه

  کارآفرین
  وجود دارد

  .)1389اقتباس از (احمدپور داریانی، 

  

  تعریف نظري کارآفرینی: -2-4

ستین گام براي شناخت و درك هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف واضح و روشن از توان گفت نخمی

جا که مفاهیم علوم انسانی کارآفرینی یکی از مفاهیم مطرح در حوزه علوم انسانی است و از آن آن است.

 هاي آن که موردیک تعریف مشخص براي واژهي همانند مفاهیم علوم تجربی قطعی و واحد نیست، ارائه

   همگان باشد، کاري بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. تأیید

که کارآفرینی ي تعریفی دقیق و روشن در باب ایني کارآفرینی بر سر ارائهمبانی نظري رشته در 

، 3؛ زیمرمن2005، 2؛ کیستر2004، 1دیویدسونندارد (چیست؟ و یا کارآفرین کیست؟ توافق نظر وجود 

                                                
1.  Davidsson 
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ي کارآفرینی با فقدان تعریف، کانون توجه و یک اند که مطالعهبیان کردهنظران ). برخی صاحب2008

رغم وجود سازد که بهمروري بر اهمیت کارآفرینی شواهدي را آشکار میو  استساختار مفهومی مواجه 

ي علمی بر سر تعریف محققّانه و تعیین قلمروي پژوهشی براي این موضوع مهم با انبوه مطالعات، جامعه

  ).2006، 4هوارث، تمپست، کاپلند؛ 2001نکتارامن،  شین، و( انداجماع مواجه عدم

ي تعاریف کارآفرینی از دیدگاه ي درك هرچه بهتر مفهوم کارآفرینی در این جا به ارائهبرا 

  کنیم.نظران که در ارتباط با عنوان تحقیقی ما قرار دارد بسنده میصاحب

) براي اولین بار، اهمیت و نقش کارآفرینان را در 1734-1680( ونیلکانتکارآفرینی توسط  يواژه 

چون سایر عوامل ) کارآفرینان را هم1776( تیاسمایجاد ثروت و ارزش اقتصادي مورد بحث قرار داد. آدام 

 5). جان استوارت میل1389دادگر، غالمزاده،( بخشیددانست و به آن هویتی ابزار گونه میتولید می

دانست و عامل پذیري میو مخاطره و عمل کارآفرین را شامل هدایت، نظارت، کنترل ) کارکرد1848(

) هرکدام از 1934( تریشومپکرد. به نظر پذیري معرفی میي مدیر و کارآفرین را مخاطرهمتمایزکننده

ید، ي روشی جدید در فرآیند تولي کاالیی جدید، ارائههاي زیر، نوعی کارآفرینی است: ارائهفعالیت

گشایش بازاري تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در صنعت. در نهایت، وي 

 ) بر نقش کارآفرین در به1937). هایک (1975، 6دانست (اشنایدري کارآفرین را نوآوري میمشخصه

ه نسبت به تغییرات، داند کورزد. او کارآفرین را کسی میکار بردن اطّالعات تأکید میدست آوردن و به 

 تینا). فرانک 7،1982کاسن( نمایددهد و بر بدیع بودن فعالیت کارآفرین تأکید نمیواکنش نشان می

اند عنوان عنصر اصلی هر نظام معرفی نمود. عوامل کارآفرینی از نظر نایت عبارت) کارآفرین را به1921(

چنین ها در عمل. همها و تواناییبه آن قدرت بینی، آگاهی از قدرت و توانایی خود، اعتماداز: پیش

ریزي دخالت دارد، معرفی دهی و برنامهعنوان عاملی که در تقسیم کار، سازمانکاوز کارآفرین را بهرونالدز

                                                                                                                                              
2.  Keister 
3.  Zimmerman 
4.  Howorth, Tempest & Coupland, CH 
5. John Stuart Mill 
6. Schneider 
7. Casson 
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هاي سودآور و ) معتقد است که کارآفرینی یعنی آگاهی از فرصت1979( 9). کرزنر8،1994گازمن( کندمی

کارآفرینی را توانایی ) 1999( مونزیتبرداري از آن. در همین راستا ت بهرهکشف نشده و حرکت در جه

  ).1389(به نقل از دادگر و غالمزاده، داندمی زیچچیخلق و ساخت چیزي ارزشمند از ه

) بر این باورند که کارآفرینی به اقدامات مربوط به ایجاد، احیا یا نوآوري 1999(10و کریسمن شارما 

دهد. فعالیت کارآفرینی که در شود که در داخل یا مستقل از سازمان موجود رخ میسازمانی اطالق می

ي شود. کارآفرینی مستقل دربرگیرندهدهد، کارآفرینی سازمانی نامیده میمرزهاي سازمان موجود رخ می

د شکل کنني سازمانی است که توسط افرادي که مستقل از سازمان موجود عمل میهاي خلّاقانهفعالیت

هاي مستقل یا کارآفرینی سازمانی شود که درگیر فعالیتي کارآفرین به افرادي اطالق میگیرد. واژهمی

  ).2006(به نقل از کریسمن،  گردندمی

ي دید فرایندي و بر اساس مفهوم فرصت، کارآفرینی را ) با توجه به زاویه2000و ونکتارامن ( نیش 

ها، جهت تولید کاالها و خدمات نوین، گونه و با چه الگوهایی، فرصتاند: چصورت تعریف نمودهبدین

گیرند و خلق برداري قرار میها)، کشف، خلق و ارزیابی و مورد بهرهافراد و سازمان( نانیکارآفرتوسط 

معتقدند که کارآفرینی فرآیندي  شانیا دیگر عبارت؛ بهگیردهاي جامعه صورت میارزش در پرتو ارزش

برداري هایی براي خلق محصوالت و خدمات آتی کشف، ارزیابی و بهرهبه کمک آن فرصتاست که 

هاي جدیدي ها و افراد، دانش جدید خود را به فرصتفرآیندي است که به کمک آن، سازمان و شوندمی

کنند. الزم به ذکر است که در گذشته کارآفرینی یک در قالب محصوالت و خدمات جدید تبدیل می

 عنوان یک تخصص مورد توجه قرار گرفته است شد، ولی اخیراً کارآفرینی بهفردي تلقی می ویژگی

  ).1387(مقیمی، احمدپور،

                                                
8. Guzman. 
9. Kirzner  
10. Sharma & Chrisman  
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شود. توان یک فرآیند پویا نامید؛ که شامل آرمان، تحول، دگرگونی و خالقیت میی را مینیکارآفر 

چنین هاي نو و همجهت خلق و اجراي ایدهي افراد در ي نیرو و انگیزهو استفاده به کاربرداین فرآیند 

  هاي کاربردي احتیاج دارد. اجزاي اصلی این فرآیند شامل موارد زیر است:حلراه

 میل به خطرپذیري حساب شده بر اساس زمان -

 ارزش خالص یا فرصت شغلی -

 توانایی تشکیل یک تیم در ارتباط با انجام یک کار پرخطر -

 به منابع مورد نیاز داشتن مهارت خالق در نظم بخشیدن -

 ریزي و طراحی یک طرح منسجم و پایدار شغلیداشتن مهارت اساسی در پی -

ریخته و  همتوانند در یک موقعیت بههایی که دیگران نمیاندازي براي یافتن فرصتداشتن چشم -

 ).11،2004کورتاکو و هدگتس( ابندیدرپرآشوب 

کل مستقل یا از جانب یک سیستم سازمانی عمل هایی هستند که به ش، افراد یا گروهنانیکارآفر 

کنند که قبالً وجود کنند یا اقدام به نوآوري و احیاي سازمانی میهاي جدید ایجاد میکنند، سازمانمی

صورت تابعی از یک سازمان عمل  صورت مستقل و هم به توانند هم بهداشته است. پس کارآفرینان می

کریسمن و است (خود جلب کرده  تر بوده و بیشترین توجه را بها رایجهچند فعالیت فردي آن کنند هر

  ).2006، 12کلرمن

) بیشتر مورد 1934( تریشومپتعاریف مختلفی که درخصوص کارآفرینی ارائه شده، تعریف  نیب 

توافق و اجماع محققین است. کارآفرین کسی است که همواره این رؤیا را در سر دارد که چگونه یک 

هاي گوناگون و با داشتن را به یک واقعیت سودآور تبدیل کند. کارآفرین کسی است که به انگیزهنظریه 

آفرینی براي دیگران هاي مناسب و نوین تولید، اقدام به ثروتیک هدف مشخص پس از شناسایی زمینه

 کارآفرین منتظر استخدام شدن نیست، بلکه خود استخدام کننده است. وي ممکن استکند. می

کند. وي لزوماً هنرمند، خوبی استفاده می دار یا کارگر نباشد، اما از سرمایه و نیروي کار بهسرمایه

                                                
11. Kuratko & Hodgetts 
12  . Kellermanns 
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(محمودي،  برداري مناسب از علم، هنر و تخصص دیگران را داردمتخصص یا مخترع نیست، اما توان بهره

  ).1390محمودي،

ي اثربخش از منابع و امکانات به تفادههایی است که با اسی عبارت از مجموعه فعالیتنیکارآفر 

شود هاي جدید منجر میبه ایجاد ارزش کند، پایداري و تحریک پیشرفت اقتصادي و اجتماعی کمک می

  ).2004، 13مادایا( آوردهاي استخدام و اشتغال تازه را فراهم میو فرصت

  چارچوب کارآفرینی سازمانی: -5 -2

ي سازمان و ژه مفهوم کارآفرینی سازمانی و ضرورت آن در توسعهبا آشکارشدن مفهوم کارآفرینی بوی

ماند. با توجه به اینکه در تردیدي در تربیت کارآفرینان سازمانی جهت تحقق این هدف بزرگ نمیجامعه، 

ي سازمان و تأکید بر اهمیت کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی سازمانی به عنوان موتور نیرومند توسعه

کند، روشن کردن و به راه انداختن این موتورها شناخته شدند، آنچه اهمیت حیاتی پیدا می ي خودجامعه

جهت توسعه است. براي روشن شدن موتور، کافی است استارت زده شود ولی براي استمرار فعالیت آن 

براي آگاه نقض آن مهیا گردد. به هر حال رسانی شود و شرایط جهت فعالیت بیسوخت باید همواره به آن

ها ارائه هاي الزم در این زمینه به آنشدن و شروع  به حرکت کارآفرینان سازمانی کافی است، آموزش

ها معلوم ي کارآفرینی در ذهن آنان زده شود و در عین حال ضرورت مسئله نیز براي آنشود تا جرقه

تی مانند حمایت مدیران، ایجاد تفکر گردد و اما براي تداوم این حرکت باید با پرورش آنان از طریق اقداما

ي استراتژیک کارآفرینی، ایجاد عوامل ساختاري و فرهنگی بستر فعالیت مستمر را فراهم کرد. در ادامه

سی، پناهی، (بنیپردازیم یی کارآفرینی سازمانی میتعیین چارچوب کارآفرینی، به ابعاد ساختاري و محتوا

  ).1392آذري و بنی سی، دلفان
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Abstract: 

The present research was aimed at examining the prediction of entrepreneurship in 
terms of career enthusiasm, job commitment and job security. Method of the research was 
the type of descriptive and correlation. The statistic population consists of all of education 
system employees of Lahijan city in 1394-95 school’s year. With attention to the limitation 
of statistical population, all of 158 employees selected as statistical sample. Finally, 150 of 
questionnaires were analyzable. In order to collecting data, Moghimi and Ramezan 
entrepreneurship questionnaire, Salvanova and Schiefele job engagement questionnaire, 
Allen and Mayer job commitment questionnaire, and Niessi Job security questionnaire 
were used. The collected data were analyzed by using coefficient of Pearson correlation 
and regression analysis. The results showed that there is significantly positive relationship 
between  job engagement (strength, self- dedication, attraction), job commitment 
(Normative commitment, continued commitment and affective commitment), job security 
(less movement in the job, choosing appropriate job, job satisfaction, economical 
satisfaction, being affective in workplace, sense of peace, organizational commitment and 
advocating of the organization) with entrepreneurship in employees of education system 
organization. The results of regression analysis also showed that %31 of entrepreneurship 
whole variance of education system employees is predictable in terms of job engagement, 
job commitment and job security variables. Therefore, it can be concluded that job 
engagement, job commitment and job security are the related variables of entrepreneurship 
and they need planning.  
Key words: entrepreneurship, job engagement, job commitment, job security, education 
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