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  :چکیده

بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی و سالمت سازمانی با کارآفرینی در بین حاضر  هدف از انجام پژوهش

همبستگی می باشد. از نوع  و این تحقیق از لحاظ هدف کاربرديمی باشد.  معلمان آموزش و پرورش شهرستان ملکان

با نفر 1500ه از بین جامعه آماري در این پژوهش، معلمان شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان  ملکان بود ک

جهت جمع  انتخاب نمودیم. ساده تصادفینمونه گیري نفر به روش  110 1کوکران نمونه گیري شارل از فرمول استفاده

و  )2001(پرسشنامه یادگیري سازمانی نیفه، و )1377(سالمت سازمانی شاه حسینیآوري داده ها از پرسشنامه 

براي تجزیه وتحلیل داده ها و به منظور استفاده کردیم.  )1391(و زیمررپرسشنامه کارآفرینی سازمانی اسکاربوروف 

از ضریب همبستگی پیرسون و براي بدست آوردن  spssمحاسبه میزان همبستگی بین متغیرها با استفاده از نرم افزار 

  یم.میزان و سهم هریک از متغیرها در پیش بینی متغیر وابسته از رگرسیون  چند متغیره استفاده کرد

کارآفرینی  رابطه معناداري با )660/0(سازمانی یادگیري و )530/0(نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سالمت سازمانی

محیط بین مولفه هاي سالمت سازمانی: یافته هاي تحقیق نشان داد  همچنین  .دارد  01/0سازمانی در سطح معناداري 

موفقیت ، )476/0فرهنگ مثبت(، )482/0رهبري فراگیر(، )419/0کارکنان الهام بخش(، )461/0کاري پر طراوات(

مهارت هاي بین مولفه هاي یادگیري سازمانی: معلمان رابطه معنی داري وجود دارد. همچنین با کارآفرینی  )416/0پایدار(

 )416/0(، تفکر سیستمی)553/0(، یادگیري تیمی)522/0(، چشم انداز مشترك)439/0(، مدل هاي دهنی)473/0(فردي

  معلمان رابطه معنی داري وجود دارد.با کارآفرینی 

  یادگیري سازمانی، سالمت سازمانی، کارآفرینی سازمانی، شهرستان ملکان: هاواژه کلید
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  مقدمه :

بر این  .کارآفرینی و نوآوري داده است ،فناوري ،جاي خود را به عصر دانش ،امروزه عصر منابع طبیعی

مذکور در اولویت اصلی برنامه ها و استراتژي هاي  اساس به کارگیري فرصت ها و پتانسیل هاي ناشی از عوامل

بنیان هاي توسعه کارآفرینی   به گونه اي که یکی از پایه ها و .کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته قرار دارد

 ،کارگیري نوآوري به همراه پذیرش ریسک معقولو به  افرادي که با اتکاء به توان ذهنی .کارآفرینان می باشند

رشد اقتصادي سریع و توسعه پایدار کشور خویش  و قاطعیت و مسئولیت پذیري زمینه اعتالي جامعه ،شجاعت

را فراهم می نمایند. در سال هاي اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادي جهانی توجه ویژه اي شده 

 ،ر حال حاضر سیر تحوالت جهانیاست. کارآفرینی مانند انقالب و جنبش در سرتاسر دنیا گسترش یافته است. د

موفقیت آمیز اغلب ي   کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوري و توسعه اقتصادي قرار داده است. تجربه

کشورهاي پیشرفته و نیز برخی از کشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران اقتصادي به واسطه توسعه 

و شکل گیري کسب و کارهاي  یر کشورها نیز براي کارآفرینیموجب گردیده تا سا ،کارآفرینی در آن کشورها

نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. توسعه کارآفرینی در یک کشور نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در 

آمادگی ورود به کسب و  .خانوادگی و حتی فردي است ،فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادي ،جنبه هاي مختلف سیاسی

آموزش کارآفرینی باید به گونه اي طراحی و  بتوان مهمترین ثمره آموزش هاي کارآفرینی دانست. کار را شاید

اجرا شوند که فارغ التحصیالن بتوانند با بهره مندي از حس استقالل طلبی و اعتماد به نفس کافی وارد بازار 

شناسایی کرده و با بهره گیري از کارشده و با شناخت کامل از محیط و قوانین کسب و کار، فرصت هاي بازار را 

خالقیت و ریسک پذیري، دانش مدیریتی خود را براي تشکیل یک تیم کاري مورد استفاده قرار داده و کسب و 

که این خود مستلزم بهره مندي از سازمانی سالم و کارآمد می باشد که با  کار مناسبی را راه اندازي نمایند

دنیا، در وهله اول خود را با دانش روز همگام سازند تا بتوانند دانش  یادگیري دانش ها و مهارت هاي روز

از این رو در پژوهش  آموختگان را نیز براي ورود به جامعه و زندگی آتی و بازار کار دنیاي بیرون آماده سازند.

ش و پرورش بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی و سالمت سازمانی با کارآفرینی در بین معلمان آموزحاضر به 

یادگیري سازمانی و سالمت سازمانی با کارآفرینی ارتباط بین راستا  ین. در امی پردازیم شهرستان ملکان

به تبیین  ،پس از بیان مسئلهمی گیرد. لذا قرار  یمورد بررساسکاربوروف و زیمرر  يالگو يمبنا برسازمانی 

یات پژوهش را برخواهیم شمرد. در ادامه، ضرورت و اهمیت موضوع پرداخته و سپس اهداف، سواالت و فرض

کاربردها و قلمرو پژوهش را بیان نموده و پس از تعریف واژگان کلیدي پژوهش، سازماندهی پژوهش و چگونگی 

  .ارتباط مباحث را تشریح می کنیم
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  : بیان مسأله  -1-1

فرایند توسعه ي سی در به عنوان موتور محرکه ي توسعه ي اقتصادي و اجتماعی نقش اسا کارآفرینی

امروزه پرورش و آماده سازي افراد جویاي کار از طریق آشنایی آنان با دانش و  ).1390(کوهی نژاد، جوامع دارد

مهارت هاي کارآفرینی امکان پذیر است. کارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدي رشد و توسعه ي اقتصادي 

ه ي برنامه هاي آموزشی باعث توسعه ي فرهنگ بسیاري از کشورها با توسعکه  کشورها شناخته شده است

   ).122، ص 1388کارآفرینی می گردند(احمدي، 

اثبات این امر که ما در یک دنیاي پویا و سریعاً در حال تغییر زندگی می کنیم امري عادي است. جامعه 

(اوساکی، دادها است. خود نیز مجبور به یادگیري و واکنش به شیوه اي انعطاف پذیر در برابر تحوالت جدید روی

پیشرفت جامعه دانش محور و بازار کار رقابتی در هر دو بافت محلی و جهانی موجب شده است آموزش « )2015

(سام و ون در ساید، » عالی از منظر افراد و جامعه در جایگاه مهمی براي گذران زندگی و دوام بیشتر قرار بگیرد

ک جامعه دانش محور، مدرسه و به خصوص دانشگاه با رخوت و بی ). متأسفانه، در مقایسه با پویایی ی2014

عالقگی و یک تمایل آشکار نسبت به هم آوري از سیستم هاي سنتی خود واکنش نشان می دهند. در طول چند 

دهه گذشته، جهانی شدن و تقاضاهاي روز افزون اقتصاد دانش محور موجب شده است آموزش عالی در بسیاري 

در ادبیات  .).2014ن دستخوش دگرگونی هاي قابل توجهی شود(سام و ون در ساید پی، از کشورهاي جها

گسترده موجود در رابطه با دانشگاه کار آفرینانه و ظهور اشکال جدیدي از کارآفرینی دانشگاهی، تناقض بین 

راي همکاري بیشتر نیازها و تقاضاهاي صنعت و نیازها و تقاضاهاي پژوهشگران دانشگاهی اغلب به مثابه مانعی ب

این شکاف و تناقض دانشگاه ها را به سوي اصالح و ). «2010و نزدیک تر آن ها شناخته می شود (استایر، لیند، 

). 2014(سام، ون در ساید پی، » بازسازي به منظور پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد دانش محور سوق داده است

متخصصانی توانا در مدیریت تمامی این چالش ها است. این وظیفه اصلی دانشگاه به منظور آماده سازي 

شایان ذکر است از نقش  .کارآفرینی می تواند از طریق آموزش، به خصوص آموزش کارآفرینی افزایش یابد

آموزش کار آفرینی به عنوان یکی از ابزارهاي کلیدي افزایش نگرش هاي کار آفرینانه افراد یاد شده 

  )2015(اوساکی، است

و توسعه کارآفرینی آغاز یک کسب و کار جدید نی با انگیزه هاي اقتصادي ارتباط تنگاتنگی دارد. کارآفری

کارآفرینانه و هاي مطالعه ي شخصیت اقتصادي رابطه مستقیمی دارد.  توسعه يو اقتصادي  با انگیزه ها و مقاصد

گیزه هاي پیرامون آن و همچنین شناسایی انگیزه هاي واقعی براي شروع یک کسب و کار، قصد کارآفرینی و ان

آنها نشان می دهد که  بسته به جنسیت و پس زمینه ي خانوادگی نحوه ي نگرش افراد به موفقیت کارآفرینانه
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مردان تمایل بیشتري به کارآفرینی دارند و می دهند، معناي زندگیشان اهمیت بیشتري به که  زنانبرخالف 

  ) 2015(ساسو و همکاران،  زیابی می کنند.را بسیار مهم ار اقتصاديپاداش هاي 

کارآفرینی فرایند ایجاد یک چیز نوین و ارزشمند با تالش و کوشش در فرایندي زمان بر همراه با 

(هیسریچ به است خطرهاي مالی، اجتماعی و روانی به منظور دریافت پاداش هاي مالی و رضایت و استقالل فردي

   ).66، ص 1389نقل از عربیون، 

 :درباره ایران، اعالم کرد 2016المللی کارآفرینی سال هایی از گزارش بینرت کار با انتشار بخشوزا

 که است 14کشور خاورمیانه  15و در بین  80کشور جهان  130رتبه ایران در بین  شاخص جهانی کارآفرینی

و پایین ) 0,42انگین جهانی می(  0,71بهترین امتیاز ایران در رکن مهارت هاي استارت آپ ها با اخذ امتیاز 

  ).1390کوهی نژاد، (است) 0,41میانگین جهانی ( 0,09ترین امتیاز در رکن بین المللی سازي با اخذ امتیاز 

وپرورش به نقش آموزش .دارد یآفریناي در تولید دانش و پرورش خالقیت کاروپرورش سهم عمدهآموزش

هاي رسمی آموزش در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی بسیار ه نهادگذار توسعه هر کشور به همراه بقیعنوان پایه

ها را نیاموخته و ها و ظرفیتبرداري از فرصتپرورش توانایی بهرهوآموزش متأسفانهمحوري و کلیدي است. 

 کاره عملی خودهاي نیمهند آن را با آموختهنتا بتوا اند حتی در بحث تئوریک نیز دانشی کسب نکردهمعلمان 

حتی نظام آموزشی ما نتوانسته  هاي شغلی ندیده ومهارت ارائهد. زیرا آنها آموزش اثربخشی جهت نتلفیق کن

به کارکرد نهان و  و پرورشتغییرات مطلوبی درباره نوع اشتغال و بازار کار ایجاد کند. به تعبیري نظام آموزش 

انسانی مورد نیاز جامعه چه در بخش صنعت و چه آفرینی نپرداخته و نتوانسته نیروي آشکار خود در زمینه کار

مدرسه آفرینی در کار کند. آنچه مانع رشد کارودر بخش خدمات و... را آماده حضور در میدان عملی کسب

پرورش یعنی نبود فضا و امکانات مناسب در دروس  ومحتوایی دروسی و چالش همیشگی آموزش صاست، نقه

آفرین باشد و فرصت ظهور و بروز پرورش باید در این زمینه نقش وموزشآ. کارگاهی و آزمایشگاهی است

  ).1390هاي پنهان را فراهم سازد(شوقی و شفیقی، پتانسیل

حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آموزش و پرورش چه نقشی را می تواند در آموزش و  تحقیقدر 

برجسته کردن نقش بسیار مهم معلمان  تحقیقم این توسعه ي کارآفرینی در کشور داشته باشد. یک هدف مه

می باشد. همچنین اهداف، محتوا و روش هایی که می تواند به مجموعه ي آموزش و سازمان در کارآفرینی 

این است که در  هاستدالل نگارند. پرورش در آموزش و توسعه ي کارآفرینی کمک کند مورد بحث قرار می گیرد

وزش و پرورش در امر توسعه ي انسانی متخصص و کارآفرین مورد غفلت قرار طول دهه ي گذشته، نقش آم
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گرفته است. از آنجا که کارآفرینان نقشی حیاتی در تداوم رشد و توسعه ي ملی ایفا می کنند، شایسته است در 

  .توجه ویژه اي شود یکارآفرینبروز  به نقش آموزش و پرورش در  1404افق ایران 

، معلمان و دبیران آگاه و باسواددر آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد آموزش  از جمله عواملی که

، روش به روز ، ابزارهاي آموزشیبهتر ، محتواي درسیموثر ، روش هاي آموزشیمنظم و کارآمد برنامه ي درسی

یازهاي یادگیري ، آموزش الکترونیکی، حمایت هاي مادي و معنوي دانش آموزان و توجه به ننوین هاي تدریس

است که این نیازمند برخورداري از سازمانی سالم و کارآمد می باشد که در مرحله اول با یادگیري دانش ها و 

مهارت هاي روز دنیا، دانش و علم و سواد خود را به روز سازند تا بتوانند دانش آموختگان را نیز در باالترین 

یکی از چارچوب هاي نظري مشهور سودمند در آماده و مهیا سازند.  سطح براي ورود به جامعه و بازار کار آینده

مورد تعریف و توضیح و سنجش جو اجتماعی مدارس سالمت سازمانی است. بررسی سالمت سازمانی یک 

یک سازمان سالم، نه فقط در  سازمان آموزشی در ایجاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز یاري بخش است.

بلکه در دراز مدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شده، توانائی هاي  ی ماند،محیط خود پایدار م

).  یکی از عناصر عمده اي که تشکل 1999الزم را براي بقاي خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد(مایلز، 

ها یعنی معلم است سازمان هاي آموزشی بدون آن امکان پذیر نیستند، نیروي انسانی آموزشی آن سازمان 

).  وجود نیروي انسانی وفادار به اهداف و ارزش هاي سازمان و تمایل به حفظ 47، ص 1385(عسکریان، 

عضویت در آن تمایل خواهد داشت که با تمام تالش و کوشش خود فراتر از وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده 

با آغاز قرن بیست و یکم، افزایش تغییر و ).  55، ص 1376(بابایی، چارچوب شرح و شغل فعالیت می کند در

تحوالت محیطی، سازمان را بر آن می دارد که براي حفظ رشد و توسعه، خود را با محیطشان انطباق دهند. 

  )1387(شهبازي، گردیدبدین ترتیب مفهوم جدیدي تحت عنوان یادگیري سازمانی وارد واژگان مدیریت 

به بهبود یا حفظ این امر که سازمان از طریق آن یاد می گیرد که  استکلیدي  يیادگیري سازمانی فرآیند

یادگیري در )  1385(داورزنی، نیل به اهداف سازمان را قابل دسترس می نماید و عملکرد سازمان منجر می شود

فظ سازمان ها براي این که بتوانند خود را در محیط متغیر امروزي ح سازمان ها نیازمند تحول بنیادي است.

، اظهار 1مارکوآد نمایند، نیاز دارند از ساختارهاي ساکن و غیرپویا به سمت سازمان هاي یادگیرنده متحول شوند.

می دارد که یادگیري سازمانی، بیانگر قابلیت توسعه فکري و بهره وري است که از طریق تعهد به آن براي بهبود 

فعالیت بلند مدتی است که  3یادگیري سازمانی)  0520، 2(الگرانمستمر، در سراسر سازمان ها حاصل می شود

                                                 
1 - Marquardt 
2 - Alegran, J-Chiva 
3 - organizational Learning 
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کارکنان ما چه یاد می گیرند، در آینده سازمان ما ه شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می سازد. این ک

  )2001 ،4تأثیر می گذارد(ویندسور

 .یر سازگاري یابدیادگیري سازمانی فرآیندي است پویا، که سازمان را قادر می سازد تا به سرعت با تغی 

، یادگیري سازمانی 5سابان .یادگیري جزء مهم نوآوري و شامل نیاز به درون سازي و منتشر کردن اطالعات است

را یک جزء مهم و حیاتی براي نوآوري می داند که از طریق آن محصول جدید توسعه می یابد. نقش یادگیري در 

ش درباره فعالیت ها و تجربیات قبلی تعریف شود، از این رو و کارآفرینی می تواند به صورت حفظ دان 6نوآوري

اساسی مدیریت موثر فرآیندهاي بهبود و توسعه محصول جدید و زیربناي یادگیري نظام مند از تجربیات گذشته، 

یادگیري اثربخش از خطاها، تشویق بهبود مستمر و جذب   ،7سرعت در انتقال دانش) 2001(سابان، نوآوري است

در برابر تغییرات بیرونی و  کارکنان، نقش یادگیري سازمانی به عنوان عامل انعطاف پذیري سازمانبهترین 

محیطی مناسب براي خالقیت و نوآوري که منجر به کارآفرینی و خلق استراتژي هاي نو و محرك براي توسعه 

  )1385، آدد(مارکون ها می شود را برجسته تر می کناقتصادي و ایجاد مزیت رقابتی در سازما

یادگیري سازمانی از طریق به . سازمان هایی موفق تر هستند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند

، دانش، تجربه و مدل هاي ذهنی اعضاي سازمان حاصل می شود. امروزه بیشتر از 8اشتراك گذاشتن بصیرت ها

و کارآفرینی بتوانند خود را متمایز کنند. بدین هر زمان دیگري ضرورت دارد تا سازمان ها از طریق یادگیري 

محسوب می شوند. با توجه  9لحاظ یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی، یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی

 مفاهیم مربوط به سالمت سازمان،  به مفهوم یادگیري سازمانی و نقش آن در توسعه قابلیت هاي سازمانی و

ی مدارس آموزش و پرورش در این پژوهش از این جهت  اهمیت  دارد که نشان می دهد بررسی سالمت سازمان

وضعیت موجود این مدارس در ابعاد شش گانه سالمت سازمانی چیست؟ و همچنین ارتباط آن با یادگیري 

رینی سازمانی به چه میزان است و ثانیاً هر یک از ابعاد شش گانۀ سالمت سازمانی داراي چه رابطه با کارآف

سازمان می باشد که این میزان از دیدگاه دبیران مدارس ملکان بررسی می شود. و با بررسی سالمت سازمانی و 

رابطه آن با کارآفرینی سازمان مشخص شود تا چه میزان سالمت سازمانی و کارآفرینی سازمان در جامعه مورد 

اسایی کرد تا بدین گونه مشکالتی که در سر راه بازدهی نظر با هم رابطه دارند تا  از این  طریق بتوان موانع را شن

                                                 
4 - windsor 
5 - saban 
6 - Innovation 
7 - Knowledge transfer 
8 - Insight 
9 - Organizational success 
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منابع آموزشی که گریبان گیر آموزش و پرورش است، کاهش یابد. چون که اگر مدارس از سالمت سازمانی 

مهم نقش برخوردار نباشد، موجب نامطلوب شدن رفتار سازمانی کارکنان خواهد شد که با در نظر گرفتن 

 آیا بین این سوال مطرح می شود کهت آوردن موفقیت و بهبود عملکرد سازمان ها، کارآفرینی سازمان در بدس

بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان ملکان  کارآفرینی سازمانی در سالمت سازمانی با یادگیري سازمانی و

  رابطه معناداري وجود دارد؟

  

  : ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-2

هاي کسب و کار به عنوان  توانا در ایجاد فرصت مبتکر و نوآور، در عرصه جهانی افراد خالق،

منشأ تحوالت بزرگی در زمینه هاي صنعتی، تولیدي و خدماتی شده اند. کشورهاي پیشرفته در » کارآفرینان«

قانون برنامه سوم توسعه . فرآیند توسعه اقتصادي، پرورش کارآفرینان را در اولویت برنامه هاي خود قرار داده اند

. هاي کلی، لزوم توجه به توسعه و ترویج کارآفرینی را مورد تأکید قرار داده است ما نیز با توجه به سیاست کشور

، در مورد اهمیت کارآفرینی سازمانی در ایران می توان به انعطاف پذیري و سرعت پاسخگویی به مشتري

بهره مندي از ، نسانی خبره و متبحربهره مندي از نیروي ا، هوشمندي در استفاده از فرصت ها و تخصیص منابع

به یک  نتبدیل سازما، سازمانی  10رشد مستمر، سیستم کارا به منظور افزایش سرعت تصمیم گیري و اجرا

  ).1390(شوقی و شفیقی، اشاره کرد بهبود رتبه ایران از نظر ایجاد کسب و کار جدید، سازمان کارآفرین

رجه اي که فرصت هاي استراتژیک را شناسایی، ارزیابی و موفقیت شرکت هاي کارآفرینی می تواند با د

آموزش و پرورش امروزه در بیشتر جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است. تصویب می کند، سنجیده شود. 

اهمیت عمده نهاد آموزش و پرورش در نقش اجتماعی آن است که تعلیم و تربیت ضمن دادن آمادگی به شخص 

معنوي خود، در کمک به مرتفع ساختن حوائج جمعی نیز او را آماده می سازد به  جهت رفع نیاز هاي مادي و

تحقق هدف هاي مذکور کوشش می عبارتی آموزشگاه به منزله رکن اساسی سازمان تعلیم و تربیت رسمی در 

).  در مسیر تحول و توسعه جوامع به خصوص جوامع صنعتی نقش نیروهاي 11، ص 1385(عسکریان،کند

واجد تعلیم و تربیت صحیح و متخصص بسیار زیاد بوده است و آموزش و پرورش پویا و سالم نقش انسانی 

  )  156، ص1389 ،11( اسکاتر پرورش این نیرو ها را دارا است کلیدي د

قوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت مامروزه سازمان ها در کشور ما نگاه جدي به 

لذا با درك  آنکه توجه به این امر می تواند عامل رشد سازمان و در نهایت توسعه کشور شود.نمی گیرد. حال 

                                                 
10  . Continued growth 
11  .Scott ، Richard 
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اهمیت این موضوع، به نظر می رسد که تمرکز روي یادگیري و کارآفرینی سازمانی به منظور بهبود عملکرد و 

افراد  ه اي برخوردار است.تحقق اهداف سازمانی، به ویژه در شرایط محیطی پیچیده و پویاي کنونی از اهمیت ویژ

و سازمان هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشد به سرعت منسوخ می شوند. بنابراین سازمان ها بایستی، 

خویش را کنار گذاشته و به دنبال آن دسته از دانش، مهارت ها، عادات و استراتژي هایی   12ذهنیت کالسیک

   )1385، (مارکوآدودنان را در آینده موفق خواهد نمباشند که آ

 130رتبه ایران در بین  شاخص جهانی کارآفرینی، 2016المللی کارآفرینی سال گزارش بین طبق 

با توجه به که رقم چندان مطلوبی نیست. بدین منظور  است 14کشور خاورمیانه  15و در بین  80کشور جهان 

ریزي ها و تعیین اهداف طوري عمل کرد تا  ابعاد مختلف کارآفرینی، می توان در سیاست گذاري ها و برنامه

به عنوان مطالعه موردي  ضرورت دانستیمبنابراین در این راستا  کاستی ها و نواقص امور به حداقل کاهش یابد.

، سازمان آموزش و پرورش شهرستان ملکان را به منظور بررسی رابطه ي بین مولفه هاي در این پژوهش

کارآفرینی سالمت آن را با رابطه بین یادگیري سازمانی و  الزم دانستیمن پژوهش در ای .کنیمانتخاب  کارآفرینی

امید است با به کارگیري نتایج این پژوهش، شاهد  کنیم کهرا بررسی  سازمان آموزش و پرورشسازمانی در 

ان باشیم و همچنین از سوي دیگر قابلیت هاي یک سازمسازمان این کارآفرینی در شکوفایی بیش از پیش 

بتواند  سازمان آموزش و پرورشیادگیرنده و نقش یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی را برجسته تر کنیم تا 

رسالت آموزشی و فرهنگی و اجتماعی خود بپردازد و با آموزش اعضاي جامعه به  پویا دررقابتی و  یدر محیط

 انی توانا و کوشا و باسواد براي جامعه و کشور راخود(مدیران و معلمان مجرب)، نیاز جامعه در پرورش دانش آموز

  برطرف سازد.

  

  : اهداف پژوهش - 1-3

  اصلی : هدف -1- 1-3

و یادگیري سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی معلمان مدارس شهرستان سالمت سازمانی تعیین رابطه بین 

  ملکان. 

 

  اهداف فرعی : -2- 1-3

 ن با کارآفرینی معلمان مدارس شهرستان ملکان.بررسی رابطه یادگیري سازمانی و ابعاد آ .1

                                                 
12 . Classic mind 
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 بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی معلمان مدارس شهرستان ملکان.  .2

 بررسی سهم یادگیري سازمانی و ابعاد آن در پیش بینی کارآفرینی معلمان مدارس شهرستان ملکان. .3

 ینی کارآفرینی معلمان مدارس شهرستان ملکان.بررسی سهم سالمت سازمانی و ابعاد آن در پیش ب .4

بررسی سهم سالمت سازمانی و یادگیري سازمانی در پیش بینی کارآفرینی سازمانی معلمان مدارس  .5

  شهرستان ملکان.

  

   هاي پژوهش:سؤال - 1-4

  سؤال اصلی :  - 1- 1-4

ان ملکان رابطه وجـود  سالمت سازمانی با کارآفرینی معلمان مدارس شهرستیادگیري سازمانی و بین  آیا

 دارد؟

 سؤاالت فرعی : -2- 1-4

 آیا بین یادگیري سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی ارتباط وجود دارد؟ - 1

 آیا بین سالمت سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی معلمان رابطه وجود دارد؟ - 2

 سهم یادگیري سازمانی و ابعاد آن در پیش بینی کارآفرینی معلمان چقدر است؟ - 3

 سالمت سازمانی و ابعاد آن در پیش بینی کارآفرینی معلمان چقدر است؟ سهم - 4

 سهم سالمت سازمانی و یادگیري سازمانی در پیش بینی کارآفرینی سازمانی چقدر است؟ - 5

  

  

   متغیرها:ري ظتعاریف ن - 1-5

  سالمت سازمانی :

گی از سالمت سازمان مفهوم سالمت سازمانی مفهوم بی نظیري است که به ما اجازه می دهد تصویر بزر

داشته باشیم. در سازمانهاي سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد 

سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این . باالیی برخوردارند

از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته ساالري و محل افتخار می کنند. درحقیقت سالمتی سازمان 

ارزشگذاري به دانایی، تخصص، و شخصیت ذي نفعان، و رشد دادن به قابلیتهاي آنها و انجام وظایف محول شده 
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سالمت به معنی فقدان بیماري  از سوي فراسیستم هاي خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.

مایلز معتقد است صرف نظر از اشکاالتی که مفهوم ارگانیسم پنداري سازمان و نوع  .در ارگانیسم استو نارسایی 

هاي سازمانها و  آرمانی بودن مفهوم سالمت کامل به بار می آورند. رویکرد سالمت سازمانی از لحاظ فهم پویایی

  )1378عالقه بند، پژوهش و کوشش جهت بهسازي آنها، مزایاي علمی قابل مالحظه اي دارد. (

  

  یادگیري سازمانی :

مارکوآد در مورد یادگیري سازمانی اظهار می دارد که یادگیري سازمانی بیانگر قابلیت توسعه فکري و 

  . بهره وري است که از طریق تعهد به آن، بهبود مستمر، در سراسر سازمان حاصل می شود

ا قابلیت سازمانی براي حفظ و بهبود عملکرد سازمان بر ، یادگیري سازمانی ر)2007(و همکاران 1گارسیا مورالز

اساس تجارب گذشته تعریف می کنند و این قابلیت را توانایی کسب و بهره وري از دانش و استفاده از دانش را 

  )1391.(هنري، در سازمان می دانند

  

  : سازمانی کارآفرینی

ه کارآفرینی در دوره معاصر به فعالیت یک عده اي از اندیشمندان مدیریت، معتقدند که تحقیق در زمین

بر می گردد. شومپیر، کارآفرینی را به عنوان یک فرآیند (تخریب خالق) می  2اقتصاددان به نام جوزف شومپیر

داند که در آن کارآفرین به طور مستمر به جایگزین نمودن یا کنار گذاشتن محصوالت و روش هاي مد در تولید، 

  ).1391.(ابراهیم پور، جدید اقدام می کند با محصوالت و روش هاي

، به کار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی، استانداردسازي محصول، به )1390( 3کارآفرینی به عقیده دراکر

 کارگیري ابزارها و فرآیندهاي طراحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام شده است.

ارآفرینی سازمانی را چنین تعریف می کند : کارآفرینان و سازمان هاي در کتاب (اربابان تغییر) ک 4کانتر

بیشتر بر منافع و  کارآفرین، همواره هزینه هاي خود را به حداقل می رسانند و به کمترین سود قانع می شوند

ن سرمایه خود متمرکز می شوند و به آنچه که نمی دانند بیش از آنچه که می دانند، توجه دارند که تبلور عینی آ

هاي گذشته نمی سنجند، بلکه  گذاري بر واحد تحقیق و توسعه در سازمان است. آنها خودشان را با استاندارد

                                                 
1 Garsyamuralz 
2 Joseph shumpyer 
3 Drucker 
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در واقع کارآفرینی  خود را با دیدگاه هاي آینده می سنجند و اجازه نمی دهند، آینده آنها را محدود کند.

حدودیت ها، فرصت هاي محیطی را شناسایی سازمانی فرآیندي است که طی آن سازمان ها بدون توجه به م

 کرده و با ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه، نیازهاي جامعه را در راستاي توسعه پایدار، تأمین می نمایند.

  )1391(هنري، 

  

  

  متغیرها: تعاریف عملیاتی -1-6

  

  سالمت سازمانی :

ش براي اندازه گیري متغیر در پژوهش حاضر، جهت جمع آوري داده هاي مورد نیاز در این پژوه

پرسشنامه استفاده می شود. )، 1377سالمت سازمانی شاه حسینی(سالمت سازمان از روش توزیع پرسشنامه 

سالمت سازمانی ارائه شده در کتاب سازمان سالم اثر گراهام لووز آورده شده است که پنج بعد سالمت سازمانی 

موفقیت  -5فرهنگ مثبت  -4رهبري فراگیر  -3لهام بخش کارکنان ا -2محیط کاري پر طراوات  -1 :شامل

  مورد سنجش قرار می دهد.با استفاده از طیف سنجشی لیکرت پایدار را 

  

  یادگیري سازمانی :

مؤلفه در پژوهش حاضر، جهت جمع آوري داده هاي مورد نیاز در این پژوهش براي اندازه گیري متغیر  

   ) استفاده می شود.2001یري سازمانی نیفه(پرسشنامه یادگ هاي یادگیري سازمان از

 

  : سازمانی کارآفرینی

در پژوهش حاضر، جهت جمع آوري داده هاي مورد نیاز در این پژوهش براي اندازه گیري متغیر 

در مطالعه ابوالحسنی  کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی اسکاربوروف و زیمرر استفاده می شود.

  .است روایی پرسشنامه تایید شده  )1391مکاران (رنجبر و ه
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  فصل دوم:

 مبانی نظري پژوهش

 
 

  

  

  

  

  

 

  
 



  ١٣ 
 

  مقدمه :

بخش کلی تقسیم می شود. بخش اول  سه، بررسی ادبیات تحقیق به تحقیق حاضر با توجه به موضوع

ابعاد سازمان یادگیري سازمانی (براساس  می باشد و بخش دوم مربوط بهکارآفرینی سازمانی مربوط به 

 و بخش سوم مربوط به مفاهیم سالمت سازمانی می باشد. بودهیادگیرنده) 

، موضوع انتقال یادگیري   13میالدي، هنگامی که فردریک تیلور 1900مفهوم یادگیري سازمانی به سال 

بعد نیز  به 1980به دیگر کارکنان را براي افزایش کارآیی و بهبود سازمان مطرح کرده برمی گردد. از دهه 

، هریک به نوعی و با رویکردي   16، واتکینز و جفارت  15، مارسیک  14صاحب نظرانی چون، پدلز، آرجریس و شوان

خاص به تعریف و تشریح این مفهوم پرداختند. در عین حال برخی یادگیري سازمانی را به صورت آموزش تمام 

  ).1991، 17(پدلر.اعضاي یک سازمان به طور یکپارچه و دائمی می دانند

  سه نوع یادگیري سازمانی وجود دارد که عبارت اند از :

  یادگیري انطباقی -

 یادگیري پیشگیرانه -

 یادگیري عملی -

این یادگیري ها محدود کننده یکدیگر نیستند. به طوریکه ممکن است، همزمان بیش از یک نوع 

ی براي حداکثر سازي یادگیري یادگیري در سطح فرد، گروه و سازمان رخ دهد. چند مهارت یادگیري سازمان

سازمانی در سطح کل سازمان و دستیابی به نهایت موفقیت کسب و کار ضروري است که عبارت اند از : تفکر 

 سیستمی، چشم انداز مشترك، به اشتراك گذاشتن دانش و توسعه شایستگی هاي کارکنان.

، تشابه چشمگیري را میان این دو مقایسه ادبیات یادگیري سازمانی و تئوري هاي کارآفرینی سازمانی

نشان می دهد. در بسیاري از تعاریف و اظهارنظرهایی که درباره یادگیري سازمانی شده است به طور ضمنی و با 

مطالعه چارچوب تئوریک، ارتباط میان یادگیري و کارآفرینی سازمانی از  صراحتاً، مفهوم کارآفرینی وجود دارد.

یاد   18مطالعاتی جدیدي را ایجاد می کند که از آن به نام یادگیري کارآفرینانه آن جهت اهمیت دارد که حوزه

  ).1385(مقیمی، می شود

                                                 
13  Fredrick taylor 
14  rjrys & schwan 
15  marsyk 
16  vatktyz & jfart 
17  pedler 
18  entrepreneurial learning 
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، اهمیت مفهوم کارآفرینی و ارتباط آن را با یادگیري، این گونه بیان داشت، که )1994(پیتر سنگه

مان ها اغلب افرادي را که با سازمان هاي کارآفرینانه، باید فرهنگ یادگیري سازمانی را رواج دهند. این ساز

انگیزه هستند و هدف آنها یادگیري می باشد، جذب می کنند. این می تواند منجر به فرهنگ توسعه فردي و 

نوآوري جمعی شود. سازمان هاي کارآفرینانه ممکن است، تحت تدثیر سازمان هاي یادگیرنده باشند. بنابراین 

  ).1994(هاریسون، پیدا می کندنیاز گسترده به فرهنگ یادگیرنده ضرورت 

یادگیري و تئوري هاي ادبیات و  ادبیات و تئوري هاي کارآفرینی سازمانیدر این فصل به مروري بر 

 می پردازیم.و  همچنین به ادبیات و تئوري هاي سالمت سازمانی سازمان 

 

 ادبیات مرتبط با کارآفرینی سازمانی  بخش اول : -1- 2

  زمانی:معرفی کارآفرینی سا -2- 2

امروزه اندیشمندان کارآفرینی را به مشابه استراتژي مناسب براي گسترش بهره وري سازمانی تلقی می 

گروهی سازمانی،ملی و  در سطوح مختلف فردي ، 1کنند و بر این باورند که کارآفرینی موجب ارتقاي بهره وري

رد.لذا در دنیاي در حال تحول امروزه بین المللی می شود که این امر نیاز به بستري مناسب در سازمان دا

کامیابی از آن جوامع و سازمانی خود رابطه معنی داري برقراري سازند.به عبارت دیگر جامعه و سازمانی می تواند 

منابه انسانی و سازمانی خود را به  2در مسیر توسعه حرکتی رو به جلو داشته باشد که با ایجاد بستر هاي الزم

فرینی مولد تجهیز کنند ،تا آنها با استفاده از این توانمندي ارزشمند ،سایر منابع جامعه و دانش و مهارت کارآ

  سازمان را به سوي ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت کنند.

در این میان کارآفرینی سازمانی فرآیندي است که در آن محصوالت یا فرآیند هاي نوآوري شده از 

گ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسد.شکل گیري فعالیت طریق القا و ایجاد فرهن

هاي کارآفرینانه بنگاه بارزترین نشانه هاي کارآفرینی سازمانی است.کارآفرینی سازمانی فرآیندي است که 

لیت هاي فردي و سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنند و تمام فعا

گروهی را به طور مستمر ، سریع و راحت در سازمان به ثمر برسانند.امروزه توسعه کارآفرینی براي دست یابی به 

  ثروت ، رفاه و اشتغال به طور کلی به امري اجتناب ناپذیر براي توسعه کشور ها مبدل گردیده است.

روزانه حتی لحظه به لحظه نیاز هاي جوامع امروزه بر خالف گذشته ،بازارهاي سطح جهان ب تغییرات 

بشري رو به رو هستند و سازمان هاي تولیدي و خدماتی که عامل اصلی مرتفع سازي این نیاز ها به شمار می 

                                                 
1 Improve staff productivity  
2 required fields  
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رود ،براي جا نماندن در از تغییرات سریع و بقا و رشد در این بازارها باید به سرعت و هدف گذاري درست حرکت 

  )1386(فرهنگی،  کنند

هاي سخت افزاري و ساختار اقتصادي دنیاي امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخصچرا که  

هاي مشهود که دیروز در بنگاه اقتصادي نقشی تعیین کننده داشت جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق دارایی

ن افراد دنیا آنهایی بودند که منابع هاي نرم افزاري داده است. اگر دیروز ثروتمندتریمحصوالت جدید و دارایی

مالی بیشتري در اختیار داشتند، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا، افراد صاحب دانش و کارآفرین هستند. از این رو 

در این میان توسعه اقتصادي در دنیاي امروز برپایه نوآوري، خالقیت، استفاده از دانش و کارآفرینی استوار است.

است و کارآفرینی به عنوان یک رویکرد  ت سازمان ها ،نیزمند روش ها و راه حل هاي نوتداوم بقاو حیا

الگوي کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه  استراتژیک و مزیت آخرین در نظام هاي اقتصادي،می تواند

دلیل آن اقتصادي یاد می شود.چرا که وجود کارآفرینی در سازمان ها امیري به مراتب ضروري به نظر می رسد.

هم قرار گرفتن در فضاي رقابتی دنیاي امروز است که سازمان ها را وادار می کند با استفاده از کارآفرینان از این 

قافله عقب نمانند و از گردونه خارج نشوند.از سوي دیگر تجربه دنیاي امروز نشان داده است که نوآوري هاي مهم 

رکت هاي بزرگی دولتی اتفاق نخواهد افتاد،زیرا قابلیت تطبیق با و پیشرفت هاي تکنولوژیکی در سازمان ها و ش

بازار و نیاز هاي روز چیزي است که از یک ساختار یزرگ ،پیچیده و تو در تو ساخته نیست و در نتیجه براي 

پیشرفت سریع و ارائه محصوالت جدید،تنها راه موثر، ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیت هاي اقتصادي 

همچنین در دنیاي امروز،شناسی عوامل موثر ). 1387(پیکارجو،  بتوانند تاسیس شوند و رقابت کنند کوچک

برایجاد و توسعه کارآفرینی سازمانی در جامعه و ویژگی هاي منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان به عنوان 

می شود،به گونه اي که  و سیاسی محسوب عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادي ،فرهنگی،اجتماعی

عنصر کارآفرینی سازمانی از یک سو به عنوان موتور حرکتی تولیدو توسعه سازمانی و از سوي دیگر،پرورش 

  دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه گذاري و بهره وري در نیروي انسانی تلقی می شود.

  

  

  تعریف واژه کارآفرینی: -3- 2

ب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، در حقیقت از معنی کلمه آن میان صاح واژه کارآفرینیدر تعریف 

 به معناي متعهد   Entreprendreفرانسوي کلمه زا کارآفرینی واژه ریشهتوان به مفهوم واقعی آن پی برد. نمی
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Abstract: 

    The aim of this study was to examine the relationship between organizational learning and 
organizational health and education of entrepreneurship. In the current study focuses on the role 
that education can have on education and development of entrepreneurship in the country. The 
main objective of this study was to investigate the role of teachers in the development of 
entrepreneurship is important. For this purpose, the relationship between organizational learning 
and organizational health and organizational entrepreneurship and Zimmerer was evaluated based 
on the pattern Askarbvrvf. The purpose of applied research and is correlational. The population in 
this study, teachers in the education city MALEKAN that of 1500 by Charles Cochran sampling 
formula, 110 people were selected randomly. To collect data, organizational health of King 
Hussein, and organizational learning questionnaire Nyfh and entrepreneurship questionnaire used 
Askarbvrvf and Zimmerer. 
 
     The results showed that organizational health and organizational learning on entrepreneurship in 
order of intensity (0/53) and (0/66) and is effective in significantly 0/01. The findings also showed 
that between organizational health components: a work environment filled with refresher (0/461), 
inspired employees (0/419), extensive leadership (0/482), positive culture (0/476), sustainable 
success (0/416) there is a significant positive correlation with entrepreneurship teachers. As well as 
between the components of organizational learning: interpersonal skills (0/473) models mouthpiece 
(0/439), shared vision (0/522), team learning (0/553), systems thinking (0/416) with there is a 
significant positive correlation between entrepreneurship teachers. 
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