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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در دوره های مختلف
تحصیلی شهر سنندج بود .این تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را مدیران مدارس دوره های
مختلف تحصیلی شهر سنندج به تعداد 232نفر در سال تحصیلی 32-33تشکیل دادند که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقه ای
 161نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند .جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد-1 :
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه  -2پرسشنامه عملکرد شغلی و  -3پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی .برای به دست
آوردن روایی پرسشنامهها از روش محتوایی و صوری استفاده شد .ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب./32
 2/۸2،و  2/۸6برآورد گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون  ،Tضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .نتایج نشان داد که :وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی  ،بهره
وری و عملکرد شغلی مدیران در سطح قوی بوده و ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران باالتر از سطح متوسط است.
همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد و بهره وری
شغلی آنان است.
واژههای کلیدی :ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهره وری شغلی ،عملکرد شغلی ،مدیران ،شهر سنندج.
مقدمه
در جهانی که شکل تغییرات آن از مقیاس زمانی قرن به ثانیه
تبدیل شده است ،مهم ترین اصل برای سازمان ها بقا و توسعه
است .تنوع و سرعت تغییرات به حدی است که سرعت
بخشیدن به تولید فکر و ارتقای شیوه های تفکر از یک سو و
داشتن نیروهای خالق و کارآفرین از سوی دیگر ،به منظور
هماهنگی با این تغییرات و تحوالت نو ،دارای اهمیت فراوانی
است .بنابراین شیوه تفکر و عملکرد کارآفرینانه و خالقانه،
مقوله های مهمی برای تطابق افراد با عصر جدید است .در این
زمینه ،برخورداری مدیران از این ویژگی ها ،زمینه ساز پرورش
و تقویت روحیه کار آفرینی در سازمان ها به خصوص نظام
آموزشی است که متناسب با شیوه فکری مدیران از شدت و
ضعف برخوردار است(پورقاز و همکاران.)1332 ،
کارآفرین بودن ،یعنی درهم آمیختن ویژگی های شخصی ،ابزار
مالی و منابع موجود در محیط کار؛ که بسیاری از ویژگی های
 .1نویسنده عهده دار مکاتبات :شوبو عبدالملکی
sh_maleki88@yahoo.com

شخصیتی را می توان پرورش داد و به کمک آن در کسب و
کار به موفقیت دست یافت (شاه حسینی.)13۸3 ،
تامپسون( )1333معتقد است کارآفرینی یک فرایند مدیریتی
است که این امکان را به فرد می دهد تا به طور مستمر
حداکثر استفاده از فرصت های موجود را به عمل آورده ،ایده
جدیدی ارائه دهد و آن را به کارگیرد .مک للند نیز کارآفرینی
را فراتر از شغل و حرفه بلکه یک شیوه زندگی تعبیر می
نماید( به نقل از سعیدی کیا.)13۸1 ،
داگالس لوبر )133۸(1از صاحب نظران کارآفرینی ،بر این باور
است که سه دسته عوامل باعث توسعه کار آفرینی سازمانی می
شوند که عبارتند از :عوامل درون سازمانی ،محیط بیرونی و
ویژگی های شخصیتی .درمطالعات کارآفرینی محققان دیگر
عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه را به سه دسته عوامل
اجتماعی ،محیطی و فردی تقسیم بندی کرده اندکه مدل
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عوامل فردی به طور گسترده به عنوان مدل ویژگی ها شناخته
شده و بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینان تمرکز می
کند(گرول و اتسان .)2226 ،1کایرد 2ویژگی های کارآفرینان
را  ،داشتن شم خوب برای کسب و کار ،تمایل به پذیرش
خطرات ،توانایی شناخت فرصت های کسب و کار ،توانایی
اصالح اشتباهات و توانایی دستیابی به فرصت های سودآور
معرفی کرده است( به نقل از ترجمان و آقابابایی،1331 ،
ص .)2۸صاحب نظران علم مدیریت نیز ویژگی شخصیت را
عامل تأثیرگذار در موفقیت سازمان تلقی نموده و آن را درکنار
عوامل سازمانی و عوامل محیطی مورد توجه قرار داده و بر این
باورند که کارکنان باید واجد دو ویژگی مهم باشند :یکی
ساخت تخصصی که به معنای داشتن دانش و تخصص کافی
است و دیگری ساخت شخصیتی که به معنای داشتن ویژگی
های شخصیتی مانند :اعتماد به نفس ،ریسک پذیری،کانون
کنترل و ...است(دیگمن.)2222 ،3
از طرفی یکی از اساسی ترین و اصلی ترین اولویت های
مدیران  ،بهره وری و بهبود خدمات ارائه شده در جهت افزایش
رضایت مندی و برآورده کردن سطح توقعات مردم است؛
مدیران با افزایش بهره وری در سازمان های خود می توانند راه
رسیدن به اهداف سازمانی و توسعه و پیشرفت کشور را هموار
سازند .بهره وری نیروی انسانی یکی از عوامل اساسی دستیابی
کشورها به پیشرفت های علمی و صنعتی و در نهایت توسعه
اقتصادی است .از آن جا که پایه اصلی توسعه انسان است،
بهبود کیفیت منابع انسانی در امر توسعه بسیار ضروری بوده و
هرگونه برنامه ریزی به منظور توسعه منابع انسانی ،باالخص
مدیران نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد (بهادری و
همکاران .)1332 ،در مفهوم کلی بهره وری ،رابطه بین
محصول تولید شده توسط سیستم تولیدی یا خدماتی و نهاده
ای است که برای محصول به کار می رود .هم چنین بهره وری
به عن وان استفاده کارا از منابع موجود برای تولید کاالها و
خدمات تعریف می شود و نیز می توان بهره وری را به صورت
4
رابطه بین نتایج کار و طول زمان انجام آن تعریف کرد (ماتیو
 .)2222 ،بهره وری از عواملی است که دوام و بقای سازمان
ها را در دنیای پر رقابت فعلی تضمین می کند .حاکم شدن
فرهنگ بهره وری موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی
و معنوی سازمان ها می شود و باعث شکوفا شدن توان ها،
استعداد و امکانات بالقوه سازمان می گردد(سلطانی.)13۸6 ،

عوامل زیادی در رشد و بهبود بهره وری یک سیستم مؤثر می
باشد که می توان با شناسایی آن عوامل در بهبود این فاکتور
گام مؤثری برداشت ،عوامل انجام کار یا همان عوامل بهره وری
شامل نیروی انسانی ،ماشین آالت و تجهیزات ،مواد ،ابزار و
ملزومات ،روش ها و رویه ها می باشد(طالقانی )13۸1 ،که
نیروی انسانی مهمترین عامل در بهبود بهره وری است
(ابطحی و کاظمی  .)13۸2بعضی از صاحب نظران نسبت به
بهره وری دیدگاهی کامالً فیزیکی داشته و بهره وری را مقایسه
ورودی های فیزیکی با خروجی های فیزیکی سازمان می
دانند .این اصطالح پدیده پیچیده ای است که به عوامل یاد
شده بستگی دارد و غالباً نیز دلیل عمده ای که سبب ناکامی
سازمان ها در دست یابی به اهداف خود می شود ،نبودن بهره
وری انسانی است (اینشاسی .)2222،1همچنین در مورد
عملکرد شغلی نیز دیدگاه های مختلفی ارائه شده است،
عملکرد شغلی در واقع مجموع رفتارهایی که افراد ،در ارتباط
با شغل از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول،
پیامد و یا بازده ای که به موجب اشتغال فرد در شغل خود،
حاصل می گردد ،تعریف می شود  .به عبارتی منظور از
عملکرد شغلی نحوه و میزان انجام وظایف و مسئولیت های
محوله توسط کارشناسان می باشد(الوانی و معمارزاده.)1332 ،
عملکرد به عنوان ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تکه
های مجزای رفتاری ،تعریف شده است که یک فرد در طول
یک دوره مشخص از زمان انجام می دهد(ماتاویدل ،2223،6
ص .)44بورمن و ماتاویدل )1333( 2عملکرد را به صورت
عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای تقسیم کرده ولی بین
این دو تمایز قائل شدند .آن بخش از عملکرد که معموالً در
شرح شغل رسمی وجود دارد؛ " عملکرد وظیفه ای" نام دارد.
عملکرد زمینه ای به صورت رفتاری که به اثربخشی سازمان از
طریق اثر بر زمینه های روانشناختی ،اجتماعی و سازمانی کار
کمک می کنند؛ تعریف می شود .بر اساس شاخص های
ارزیابی عملکرد معلمان ،در مدرسه کمبریج ( )2226شاخص
های عملکرد شغلی معلمان در قالب برنامه ریزی آموزشی،
آموزش ،ایجاد محیط یادگیری مناسب ،تعامل با والدین،
همکاری با سایر کارکنان ،رشد حرفه ای و بازخورد به فراگیران
طبقه بندی شده است(مؤذن و همکاران،1332،ص.)122
میرسپاسی( )13۸4نشان داد که سطح تحصیالت افراد مورد
مطالعه بر بهره وری نیروی انسانی اثر گذار هستند .بدری و
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همکاران ( )13۸1در تحقیقی که با عنوان بررسی قابلیت های
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام دادند ،به این
نتایج دست یافتند که قابلیت های کارآفرینی دانشجویان در
زمینه استقالل طلبی ،کنترل درونی ،انگیزه پیشرفت و
خالقیت باالتر از حد میانگین بوده ،اما نمرات ریسک پذیری از
متوسط نمره معیار پایین تر بود .همچنین آموزش های
دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان
مؤثر نبوده است .مشهدی حسینی( )13۸6نیز در تحقیق خود
به این نتیجه دست یافتند که عواملی همچون کارآفرینی ،می
تواند در عملکرد سازمان مؤثر باشد و بهترین دستاوردها زمانی
حاصل می شود که سازمان همچون یک سازمان یادگیرنده
عمل کند .محمدی و همکاران( )1332در تحقیقی نشان دادند
که بین ویژگی های شخصیتی زنان با تمایل آنها به کارآفرینی
رابطه معناداری وجود دارد .در پژوهش مؤذن و همکاران
( )1332نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که با
اطمینان  33درصد بین وضعیت عملکرد شغلی با میزان
مهارت حرفه ای ،رضایت شغلی و میزان ویژگی های حرفه ای
آموزشگران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین
مطالعه ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت توسط
بردبار ( ، )1331نیز بیانگر آن است که سن ،میزان تحصیالت
و سابقه کار بر روی بهره وری نیروی انسانی اثرگذار هستند.
مشرف جوادی و یونسی فر ( )1333در «بررسی تأثیر ویژگی
شخصیتی کارآفرینان بر بهرهوری نیروی انسانی در بیمارستان
شهید صدوقی یزد» دریافتند که ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینی (مخاطرهپذیری ،مرکز کنترل درونی ،توفیقطلبی،
خالقیت و تحمل ابهام) بر بهره وری نیروی انسانی ،تأثیر
مستقیم و معنیدار دارند ،همچنین نتایج حاکی از آن است که
بین متغیر تحمل ابهام و بهرهوری نیروی انسانی رابطه
قویتری وجود دارد.
مارچانت )133۸( 1دو عامل توانایی و انگیزش را در عملکرد
شغلی مؤثر می داند ،در تحقیق وی ،میزان انجام گرفتن وظایف و
مسئولیت های محول شده به کارکنان برابر با عملکرد شغلی
دانسته شده است .نتایج تحقیق برخی محققان مشخص نمود که
بین عملکرد شغلی ،رضایت شغلی ،انگیزش شغلی و توانایی شغلی
ارتباط معناداری وجود دارد و موفقیت شغلی تا حد زیادی به
روحیات ،تالش ،انگیزش و رضایت شغلی کارکنان وابسته است.
در برخی از تحقیقات صورت گرفته ویژگی های جمعیت شناختی
2
افراد نیز در عملکرد شغلی آنها تأثیرگذار بوده است  .مک کسلین
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( ،)1334ماتاویدل ( ،)2223ویالرد(، )2221( 3هاوارد)2224 ، 4
 )2224در مطالعات خود نشان دادندکه رابطه مثبت و معناداری
بین مؤلفه های کارآفرینی و بهره وری نیروی انسانی وجود دارد.
الیرت ،اندرسون و وینبرگ )2211(1در «بررسی تأثیر کارآفرینی
بر عملکرد کارآفرینی بلند مدت دانش آموزان دبیرستان» با
استفاده از تطبیق نمره سه گروه فارغ التحصیالن دبیرستانی در
سوئد بر دستاورد آنان در شرکت ) (JACPبا یک نمونه همسان از
افراد مشابه تا  16سال پس از فارغ التحصیلی نتایج نشان داد که
آموزش کارآفرینی ،درآمد کارآفرینی و عملکرد شرکت را افزایش
می دهد .یزدی مقدم ،خوراکیان و مهارتی )2211( 6در کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان های دولتی
مشهد .همبستگی بین دو متغیر رفتار کارآفرینی و مدیریت
کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان های دولتی مشهد با
تأکید بر اهمیت کارآفرینی را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که
گرایش به کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی در سازمان های دولتی
در مشهد وجود ندارد و کارآفرینی سازمانی در این سازمان ها
وجود ندارد.
در اهمیت موضوع باید اذعان نمود سازمان ها به خصوص
سازمان های آموزشی به مدیرانی خالق با ویژگی های
کارآفرینی نیاز دارند ،زیرا نقش سنتی مدیران در نظام
آموزشی به چالش کشیده شده است و انتظارات جامعه از
مدیران آموزشی تغییر یافته است .جامعه امروزی به مدیرانی
نیاز داردکه تمایل دارند تا با هنجارهای موجود چالش
کنند(مقیمی .)13۸4 ،به کارگیری مدیرانی کارآفرین و خالق
می تواند بستر و فرصت مناسب و مقتضی را برای رشد روحیه
کارآفرینی در محیط آموزشی فراهم کرد و از این طریق به
روند حاکم شدن روحیه کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه بر کل
جامعه کمک کرد .لذا برای پی بردن به توانایی های بالقوه
کارآفرینی مدیران و امکان تقویت توانمندی هایشان ،شناخت
ویژگی های آنان ضروری است .همچنین بی شک برای داشتن
آینده پویا و توسعه یافته و رو به رشد در دنیای پر رقابت
امروزی ،نیازمند افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از
حداقل امکانات هستیم .امروزه همه کشورهای توسعه یافته و
یا در حال توسعه به اهمیت بهره وری به عنوان یکی از
ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی برده
اند .به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور
3

.Willard
.Howard
. Elert, Andersson, ,Wennberg 6
4

Yazdi Moghaddam, Khorakian, Maharati
1

. Marchant
.McCaslin.L,& Mwangi

2
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نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد -1 :پرسشنامه ویژگی
شخصیتی کارآفرینانه که دارای  31سؤال در طیف  1درجه ای
لیکرت می باشدکه  ۸ویژگی شخصیتی کارآفرینان را اندازه
گیری می کند :ریسکپذیری ،کانون کنترل ،نیاز به موفقیت،
سالست فکری ،عملگرایی ،تحمل ابهام ،رویاپردازی و چالش
طلبی .از مجموع آن ها هم ویژگی کلی کارآفرینی حاصل می
آید .تست استاندارد جامع کارآفرینی ،نیز پرسشنامه ای است
که توسط مؤسسه توسعه کارآفرینی در هند طراحی گردیده
است .این پرسشنامه توسط زالی و همکاران ( )13۸6با توجه
به شرایط بومی و فرهنگی کشور از لحاظ جمله بندی و
ظاهری اصالح شده است .نهایتاً از تلفیق این دو پرسشنامه،
پرسشنامه ای حاصل شد که مؤلفه های توفیق طلبی ،استقالل
طلبی ،گرایش به خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی و
تحمل ابهام را مورد سنجش قرار می دهد .پایایی آن به شیوه
آلفای کرونباخ  ./32به دست آمد -2.پرسشنامه عملکرد شغلی
که توسط پاترسون در سال  1332ساخته شد و دارای 11
گویه می باشد و پایایی آن  2/۸2به دست آمد -3 .پرسشنامه
بهره وری نیروی انسانی آچیو که توسط هرسی و گلداسمیت
( )13۸2ارائه شده است با  26سؤال به بررسی 2بعد از ابعاد
بهره وری نیروی انسانی (ابعاد توانایی ،درک و شناخت،
حمایت سازمانی ،انگیزش  ،بازخور ،اعتبار ،سازگاری) می
پردازد که با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن  2/۸6محاسبه
گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
و آمار استنباطی؛ همچون آزمون  ،Tضریب همبستگی

اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره وری و تعمیم به کارگیری
فنون و روش های بهبود آن ،سرمایه گذاری های قابل توجه ی
انجام داده اند .لذا با توجه به اهمیت باالى مسائل مورد بحث،
این تحقیق بر آن است که به بررسى ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران و رابطه آن با بهره وری و عملکرد شغلی
آنان در دوره های مختلف تحصیلی شهر سنندج پرداخته و به
سؤاالت زیر پاسخ علمی دهد.
سؤاالت پژوهش
 -1وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهره وری شغلی
و عملکرد شغلی مدیران دوره های مختلف تحصیلی شهر
سنندج چگونه است؟
-2آیا بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری شغلی
و عملکرد شغلی مدیران رابطه وجود دارد؟
 -3آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند بهره وری
شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
-4آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند عملکرد
شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی -همبستگی
بوده که جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس دوره های
مختلف تحصیلی شهر سنندج به تعداد  232نفر در سال
تحصیلی 32-33تشکیل دادند و با استفاده از نمونهگیری
تصادفی طبقه ای  161نفر ( 11نفر دوره ابتدایی 11 -نفر
دوره متوسطه اول 11 -نفر دوره متوسطه دوم) مطابق جدول
کرجسی و مورگان انتخاب شدند .در نمونه گیری طبقه ای ،
جامعه به گروه ها یا طبقات مجزا تقسیم و به روش تصادفی از
هر طبقه نمونه ها انتخاب می شوند .در این پژوهش مدیران
بر اساس دوره های تحصیلی (ابتدایی -متوسطه اول و متوسطه
دوم) در طبقات قرار گرفتند .جهت گردآوری دادههای مورد

پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته های پژوهش
سؤال )۱وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهره وری
شغلی و عملکرد شغلی مدیران دوره های مختلف تحصیلی
شهر سنندج چگونه است؟

جدول :۱وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ،بهرو وری و عملکرد شغلی مدیران
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

آماری
توفیق طلبی
استقالل طلبی
گرایش به خالقیت
ریسک پذیری
کنترل درونی
تحمل ابهام

3/21
3/62
3/21
3/32
3/44
3/3۸

2/412
2/66
2/61
2/16
2/34
2/11

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1

1۸/22
1۸/22
21/62
11/31
11/22
26/32

164
164
164
164
164
164

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

بهره وری شغلی

3/32

2/33

3

1۸/22

164

2/222

عملکرد شغلی

3/32

2/32

1/1

32/23

164

2/222
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بر اساس دادههای جدول ( ،)1میانگین ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران مورد مطالعه  22/36و انحراف معیار  3/63به
دست آمده است .جهت مقایسه میانگین مشاهده شده ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی مدیران با میانگین آماری از آزمونT
تک نمونه ای استفاده شد .با توجه به این که میانگین مشاهده
شده از میانگین آماری بیشتر می باشد می توان نتیجه گرفت که
ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران باالتر از سطح
متوسط است .همچنین میتوان نتیجه گرفت که بیشترین ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی در خرده مقیاس ریسک پذیری و
کمترین در خرده مقیاس توفیق طلبی بوده است.
همچنین نتایج جدول نشان داد که میانگین بهره وری شغلی
مدیران مورد  3/32و انحراف معیار2/33به دست آمده است
که از میانگین آماری ( )3بیشتر است ،لذا با توجه به این که
میانگین مشاهده شده از میانگین آماری بیشتر می باشد می
توان نتیجه گرفت که بهره وری شغلی مدیران هم باالتر از
سطح متوسط است .در مورد عملکرد شغلی مدیران مورد
مطالعه میانگین  3/32و انحراف معیار 2/32به دست آمده
است .با توجه به این که میانگین مشاهده شده از میانگین
آماری بیشتر می باشد می توان نتیجه گرفت که عملکرد
شغلی مدیران باالتر از سطح متوسط است.
سؤال )۲آیا بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری
شغلی و عملکرد شغلی مدیران رابطه وجود دارد؟
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
گردید .بر اساس نتایج جدول بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و
ابعاد آن با بهره وری شغلی مدیران همبستگی مثبت و معنادار
( p =2/222و  )r=2/133وجود دارد .بدین معنی که با افزایش ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی مدیران  ،بهره وری شغلی آنان نیز افزایش
پیدا می کند .همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که
بین تمام مؤلفه های ویژگی های شخصیتی کارآفرینی یعنی؛ مؤلفه
توفیق طلبی  ،r=2/32مؤلفه استقالل طلبی  ،r=2/22مؤلفه گرایش به
خالقیت r=2/21و مؤلفه ریسک پذیری  ،r=2/21کنترل درونی
 r=2/33و تحمل ابهام  r= 2/23با بهره وری شغلی در سطح p<0/01
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش ابعاد ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی مدیران ،بهره وری شغلی آنها افزایش می یابد.
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نتایج بیانگر ارتباط
مثبت و معنادار ( p =2/222و  )r=2/143بین ویژگی های شخصیتی
کار آفرینی و ابعاد آن با عملکرد شغلی مدیران می باشد .بدین معنی که
با افزایش ویژگی های شخصیتی کار آفرینی مدیران ،عملکرد شغلی
آنان نیز افزایش پیدا می کند .همچنین یافته ها نشان داد که بین تمام
مؤلفه های ویژگی های شخصیتی کارآفرینی یعنی؛ مؤلفه توفیق طلبی

 ،r=2/4۸مؤلفه استقالل طلبی  ،r=2/32مؤلفه گرایش به خالقیت
 r=2/36و مؤلفه ریسک پذیری  ،r=2/11کنترل درونی  r=2/44و
تحمل ابهام  r=22/26با عملکرد شغلی در سطح  p<0/01رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش ابعاد ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی مدیران ،عملکرد شغلی آنها افزایش می یابد.
سؤال )3آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند بهره
وری شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
جهت بررسی رابطه ی متغیر پیش بین ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی با متغیر مالک بهره وری شغلی از آزمون تحلیل رگرسیون با
روش  Enterاستفاده شد .نتایج جدول ( )4نشان می دهد که ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی مدیران2/22و مؤلفه توفیق طلبی ،2/13مؤلفه
استقالل طلبی ،2/42مؤلفه خالقیت  ،2/43مؤلفه ریسک  ،2/42مؤلفه
کنترل 2/12و مؤلفه تحمل ابهام  2/۸4بهره وری شغلی مدیران را تبیین
می کنند .بر اساس اطالعات جدول( F ،)3مشاهده شده در سطح 2/21
معنادار بوده ،بنابراین معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری
بوده است .همچنین با توجه به جدول( )3از آنجا که مقدار معنی
داری( )pبرای خرده مقیاس های توفیق طلبی ،استقالل طلبی ،گرایش
به خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی کمتر از  2/21شده ،بنابراین با
توجه به مقدار بتای استاندارد شده ،این متغیرها تأثیر مثبتی در بهره وری
شغلی مدیران شهر سنندج دارند .اما همان طور که مشاهده میشود
مقدار معنی داری برای متغیر تحمل ابهام عدد  2/61شده و بیشتر از
 2/21است بنابراین بین این متغیر و بهره وری شغلی مدیران شهر
سنندج رابطه معنی داری یافت نشده است .نتایج جدول ( )3با مالحظه
وزن استاندارد شده بتا نشان می دهد که یک انحراف معیار تغییر در
توفیق طلبی مدیران باعث تغییر  1/26انحراف معیار در بهره وری شغلی
آنان می شود .همچنین یک انحراف معیار تغییر در استقالل باعث
تغییر 2/41انحراف معیار در بهره وری شغلی  ،یک انحراف معیار تغییر در
خالقیت مدیران باعث تغییر ، 2/43یک انحراف معیار تغییر در ریسک
مدیران باعث تغییر،2/23یک انحراف معیار تغییر در کنترل مدیران باعث
تغییر 2/23انحراف معیار در بهره وری شغلی آنان می شود .بنابر این می
توان پیش بینی میزان بهره وری شغلی مدیران با توجه به سهم ویژگی
های شخصیتی مدیران را این گونه نوشت:
(+گرایش به خالقیت) = 2/43بهره وری شغلی مدیران
( +استقاللطلبی)( + 2/41توفیق طلبی) 16/32 + 1/26
( کنترل درونی)( + 2/23ریسک پذیری)+ 2/23
نتیجه می گیریم که میزان بهره وری شغلی مدیران از طریق
مؤلفه های توفیق طلبی ،استقالل طلبی ،گرایش به خالقیت
ریسک پذیری ،کنترل درونی مدیران قابل پیش بینی است.
سؤال )4آیا ویژگی های شخصیتی کارآفرینی می تواند
عملکرد شغلی مدیران را پیش بینی کند؟
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جدول :۲ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری شغلی مدیران
عملکرد شغلی

بهره وری شغلی

رابطه ویژگی های کارآفرینی
با بهره وری شغلی و عملکرد شغلی

تعداد

R

معناداری

ویژگی های شخصیتی کارآفرینی
توفیق طلبی
استقالل طلبی
گرایش به خالقیت
ریسک پذیری
کنترل درونی
تحمل ابهام

161
161
161
161
161
161
161

2/133
2/322
2/223
2/213
2/212
2/331
2/233

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

تعداد

R

سطحمعناداری

161
161
161
161
161
161
161

2/143
2/4۸1
2/232
2/362
2/121
2/443
2/263

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

جدول شماره  -3نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی بر بهره وری شغلی مدیران
مدل

()R

()R2

ضریب تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

F

سطح معنیداری

ویژگی شخصیتی کارآفرینانه

2/133

2/2۸4

2/223

2/33۸

26/4

2/221

توفیق طلبی

2/322

2/132

2/134

۸/226

64/26

2/221

استقالل

2/223

2/122

2/422

۸/422

21/13

2/221

خالقیت

2/213

2/462

2/432

۸/41۸

13/33

2/221

ریسک

2/212

2/442

2/422

۸/424

1۸/2

2/221

کنترل

2/331

2/112

2/122

۸/131

43/۸4

2/211

ابهام

2/233
B

2/۸62

2/۸41

میانگین خطای استاندارد

۸/232
Beta

3۸/16
t

2/221
معناداری

مقدار ثابت

16/32

4/223

-

۸/23

2/221

مدل
توفیق طلبی

1/26

2/2143

2/2323

2/1۸

2/221

استقالل طلبی

2/2416

2/21۸3

2/2121

42/2

2/2212

گرایش به خالقیت

2/2433

2/2111

2/2144

23/3

2/2221
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رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با بهره وری و عملکرد شغلی مدیران

جهت بررسی رابطه متغیر پیش بین ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی و ابعاد آن با متغیر مالک عملکرد شغلی از آزمون
تحلیل رگرسیون با روش  Enterاستفاده شد .نتایج جدول
فوق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی کارآفرینی
مدیران 2/11و مؤلفه توفیق طلبی ،2/3۸مؤلفه استقالل
طلبی ،2/43مؤلفه خالقیت ،2/24مؤلفه ریسک  ،2/32مؤلفه
کنترل2/62و مؤلفه تحمل ابهام  2/32عملکرد شغلی مدیران را
تبیین می کنند .بر اساس اطالعات جدول( F ،)4مشاهده شده
در سطح  2/21معنادار بوده ،بنابراین معادله رگرسیون قابل
تعمیم به کل جامعه آماری بوده است .از آنجا که مقدار معنی
داری( )pبرای خرده مقیاس های توفیق طلبی ،استقالل
طلبی ،گرایش به خالقیت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی کمتر
از  2/21شده ،بنابراین با توجه به مقدار بتای استاندارد شده،
این متغیرها تأثیر مثبتی در عملکرد شغلی مدیران شهر
سنندج دارند .همچنین نتایج جدول با مالحظه وزن استاندارد
شده بتا نشان می دهد که یک انحراف معیار تغییر در توفیق
طلبی مدیران باعث تغییر  2/21انحراف معیار در عملکرد
شغلی آنان می شود .همچنین یک انحراف معیار تغییر در
استقالل باعث تغییر 2/16انحراف معیار در عملکرد شغلی ،
یک انحراف معیار تغییر در خالقیت مدیران باعث تغییر ،2/62
یک انحراف معیار تغییر در ریسک مدیران باعث تغییر،2/21
یک انحراف معیار تغییر در کنترل مدیران باعث تغییر2/32
انحراف معیار و یک انحراف معیار تغییر در تحمل ابهام مدیران
باعث 2/2۸تغییر در عملکرد شغلی آنان می شود .بنابر این می
توان پیش بینی میزان عملکرد شغلی مدیران با توجه به سهم
ویژگی های شخصیتی مدیران این گونه نوشت :نتیجه می
گیریم که میزان عملکرد شغلی مدیران از طریق مؤلفه های
توفیق طلبی ،استقالل طلبی ،گرایش به خالقیت ریسک
پذیری ،کنترل درونی و تحمل ابهام مدیران قابل پیش بینی
است.
= عملکرد شغلی مدیران
(گرایش به خالقیت)( +2/62استقالل طلبی)(+ 2/16توفیق
(تحمل ابهام) ( +/221/تحمل  +طلبی) 2/212+2/41
ابهام)( 2/2۸کنترل درونی)(+ 2/32ریسک پذیری) +2/21
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در دوره های
مختلف تحصیلی شهر سنندج بود ،لذا بعد از بررسی وضعیت
متغیرها به رابطه آنها پرداخته شد .در رابطه با سؤال ،1نتایج حاصل
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بر اساس اطالعات به دست آمده حاکی از این است که وضعیت
ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران در سطح قوی بوده و
ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران باالتر از سطح
متوسط است .یافته های پژوهش در زمینه ویژگی های شخصیتی
کار آفرینی در مدیران مدارس آشکار کرد که در بین ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی ،ریسک پذیری باالترین میانگین را به خود
اختصاص داده است .که با نتایج پژوهش پورقاز و همکاران()1332
همخوانی ندارد .زیرا در تحقیق پورقاز و همکاران از بین ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی مدیران ،ویژگی توفیق طلبی باالترین میانگین
را به خود اختصاص داده بود .اما در این مطالعه  ،توفیق طلبی
کمترین مقدار را در میان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران
دارد .شاید چون انگیزه توفیق طلبی به شدت تحت تأثیر فرهنگ
حاکم بر جامعه است و در جامعه ما نیز مدیران اغلب برای سالهای
زیادی بدون پیشرفت در پست خود می مانند و احساس نیاز به
پیشرفت در خود نمی بینند .نتایج بعدی حاکی از این است که بهره
وری شغلی مدیران در حد زیاد است .این نتایج با یافته های
صمدی و کریمی ( )13۸۸و ساداتی( )1332همخوانی دارد .امروزه
توجه به بهره وری به خصوص بهره وری نیروی انسانی به یک
ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است به طوری که سازمان ها برای
رقابت و حفظ بقا بدون توجه به آن تقریباً ناتوان هستند ،زیرا در
عصر جهانی شدن و چالش هایی که مدیریت سازمان ها در
کشورها با آن ها روبه رو هستند ،آگاهی از مبانی افزایش بهره وری
می تواند آمادگی الزم رادر مدیران ایجاد نموده و آنها را برای
مواجه با آینده مجهز سازد .همچنین نتیجه دیگر این سؤال
بیانگراین است که میزان عملکرد شغلی مدیران در حد باالیی
است .این نتیجه نیز با یافته های براتی و همکاران( )13۸۸و مؤذن
و همکاران( )1332همسوست .در رابطه با یافته بعدی ،نتایج
حاصل بر اساس اطالعات به دست آمده حاکی از این است که بین
میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن ،با بهره
وری شغلی آنان همبستگی مثبت و معنادار در سطح 2/21وجود
دارد .نتایج این فرضیه از تحقیق با نتایج مطالعات بدری(،)13۸1
مشرف جوادی( ،)1333مک کسلین ( ،)1334ماتاویدل (،)2223
هاوارد ( )2224و ویالرد( )1332( ،)2221همسویی دارد .در تبیین
نتایج این سؤال می توان گفت که برخورداری مدیران از قابلیت
هایی از قبیل «پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی»،
«توانایی زندگی کردن بدون شناخت کافی از محیط»« ،آغاز یک
فعالیت جدید ،بدون دانستن پاسخ از پیش تعیین شده برای آن»،
«توانایی واکنش مثبت به موقعیت های مبهم» و «تصمیم گیری
تحت شرایط مبهم و اطالعات ناکافی» در افزایش یا کاهش سطح
بهره وری شغلی مدیر تأثیر دارد .مدیرانی که برای موفقیت در
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موقعیت های رقابتی ،انگیزه برتری جویی دارند ،برای انجام کارهای
سخت تمایل دارند و به دنبال سرآمد و برتر بودن و بهتر عمل
کردن نسبت به سایرین به منظور دستیابی به یک احساس
پیشرفت شخصی می باشند از بهره وری شغلی باالتری برخوردارند
و در کار خود موفق ترند .این افراد ترجیح می دهند تا به طور
شخصی مسئولیت حل مشکالت ،تعیین اهداف و دستیابی به آنها را
از طریق تالش شخصی خود برعهده گیرند .هم چنین در کارهای
چالش برانگیز کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند و در زمینه
یافتن راه های جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خالق می
باشند .همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان
ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد
شغلی آنان است .به عبارتی با افزایش میزان ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران و ابعاد آن ،عملکرد شغلی آنان افزایش پیدا می
کند .نتایج این سؤال تقریباً با یافته های مقیمی و همکاران
( ،)13۸4مشهدی حسینی( ، )13۸6مک کسلین(،)1334
ماتاویدل ( )2223و ویالرد ( ، )2221یزدی مقدم ،خوراکیان و
مهارتی )2211( 1و الیرت و همکاران ( )2211همسویی دارد.
اصوالً یکی از راه های منطقی ،صحیح و اثربخش برای باالبردن
عملکرد در سازمان اجرای صحیح عوامل و متغیرهای ایجادکننده
انگیزه درکارکنان ازجمله افکار و ایده های خالقانه و جدید جهت
کارآفرینی می باشد .مدیرانی که برای موفقیت در موقعیت های
رقابتی ،انگیزه برتری جویی دارند ،برای انجام کارهای سخت تمایل
دارند و به دنبال سرآمد و برتر بودن و بهتر عمل کردن نسبت به
سایرین به منظور دستیابی به یک احساس پیشرفت شخصی می
باشند از عملکرد شغلی باالتری برخوردارند و در کار خود موفق
ترند .این افراد ترجیح می دهند تا به طور شخصی مسئولیت حل
مشکالت ،تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تالش
شخصی خود برعهده گیرند .همچنین در کارهای چالش برانگیز
کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند و در زمینه یافتن راه های
جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خالق می باشند .همچنین
در رابطه با سؤال ، 3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر ویژگی
های شخصیتی کارآفرینی و ابعاد آن در مدیران با بهره وری شغلی
آنان نشان داد که  1/26درصد از تغییرات متغیر بهره وری شغلی
مدیران از روی مؤلفه توفیق طلبی تبیین میگردد .همچنین سهم
بعد استقالل طلبی2/41درصد و سهم بعد خالقیت 2/43درصد و
سهم ریسک پذیری 2/23درصد و سهم کنترل درونی در تبیین
بهره وری شغلی مدیران 2/23درصد میباشد .نهایتاً در رابطه با
سؤال 2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر ویژگی های
شخصیتی کارآفرینی و ابعاد آن در مدیران با عملکرد شغلی آنان

نشان داد که  2/21درصد از تغییرات متغیر عملکرد شغلی مدیران
از روی مؤلفه توفیق طلبی تبیین میگردد که سهم بعد استقالل
طلبی 2/16درصد و سهم بعد خالقیت2/62درصد و سهم ریسک
پذیری 2/21درصد و سهم کنترل درونی 2/32و تحمل ابهام ،در
تبیین عملکرد شغلی مدیران 2/2۸درصد میباشد .با توجه به
اهمیت نقش مدیران در بهره وری و عملکرد شغلی معلمان
پیشنهاد می شود که برنامه آموزشی مبانی کارآفرینی و دورههای
تربیت کارآفرین برای مدیران مدارس تدوین شود .نیاز سنجی و
برگزاری دورهای آموزش مهارتی به منظور توانمند کردن مدیران
برای شناسایی فرصتها ی کارآفرینی و بهره برداری از آنها توصیه
می شود .مدیران به پذیرش تغییر و فرصت جویی تشویق شوند.
ایده های نوین ارائه شده از سوی مدیران مورد ترغیب قرار گیرد.
برای افزایش بهره وری و عملکرد شغلی ،سرانه مدارس اقزایش پیدا
کند  .همایش هایی در زمینه کارآفرینی و نقش آن در بهره وری و
عملکرد مدارس اجرا شود .به منظور ترغیب مدیران به تقویت
ویژگی های کارآفرینانه خود ،الگوسازی از مدیران کارآفرین در قالب
برگزاری جشنواره های استانی و ملی انتخاب برترین مدیران
کارآفرین و معرفی آنها از طریق رسانه ها و مطبوعات ،پیشنهاد می
گردد .همچنین ،مستندسازی و انتشار تجربیات مدیران کارآفرین
عالوه بر تشویق مدیران به کارآفرینی ،منابع غنی و مفیدی را نیز در
اختیار مدیران عالقه مند قرار می دهد.
منابع:
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