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آوری اطالعات و بینی کارآفرینی سازمانی  براساس ابعاد فنپیشهدف پژوهش حاضر بررسی  - چکیده

جامعۀ آماری پژوهش کلیه کارکنان  .بوددر میان کارکنان دانشگاه ارومیه توانمندسازی روانشناختی 

ستفاده از نمونۀ آماری پژوهش با ا. نفر بود 1۱۱به تعداد  1891-189۱دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 

روش  .نفر برآورد گردید 281مورگان  -جدول کرجسی گیری تصادفی ساده، براساس روش نمونه

آوری اطالعات فن ،پرسشنامه 8 از گردآوری اطالعاتبرای  .باشدپژوهش توصیفی از نوع همبستگی می

سازمانی  و کارآفرینی (199۱)توانمندسازی روانشناختی براساس مدل اسپریتزر ، (1892)محمودی 

آوری اطالعات فن گیری برای پرسشنامهپایایی ابزارهای اندازه. استفاده گردید( 2۱۱8)مارگریت هیل 

 و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل α=92۱۱توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ، α=19۱۱ محمودی

1۷۱۱=α از استفاده با و شپژوه هایفرضیه براساس آوریجمع از پس پژوهش هایداده. محاسبه شد 

به  چندگانه رگرسیون تحلیلو ( مانوا)ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیره 

ها نشان داد که بین متغیرهای پژوهش همبستگی نتایج تجزیه و تحلیل داده. شدند تحلیل روش همزمان

آوری اطالعات و های فنبین ویژگی :د کهمثبت و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج تحلیل مانوا نشان دا

 های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ابعاد توانمندسازی روانشناختی با مؤلفه

توانند می( β=21۱۱)و ابعاد توانمندسازی روانشناختی ( β=۱1۱۱)آوری اطالعات همچنین ابعاد فن

 .بینی نمایندکارآفرینی سازمانی را پیش

 آوری اطالعات، توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی، کارآفرینی سازمانیفن :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دهد ها را تحت تأثیر قرار میها و منابع انسانی موجود در آنترین عواملی که امروزه سازماناز مهم

ده تمام ابعاد زندگی انسان این پدی(. 2: 189۱رشیدپور، )باشد می 1آوری اطالعاتای فنتغییرات لحظه

-توان گفت حذف آن از زندگی دیگر نه امکانرا تحت تأثیر خود قرار داده است؛ به طوری که می

ای است که عصر حاضر را عصر اطالعات لقب این مهم به اندازه. پذیر است و نه امری شدنی است

ای پررنگ های امروزی به اندازهنقش فناوری اطالعات در سازمان(. 1: 181۷نژاد، عزیزی)اند داده

گیران سازمان را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این است که بسیاری از نظریه پردازان، مدیران و تصمیم

-چرا که فن(. 2۱: 1891دلوی و همکاران، )کنند های آتی سازمان توصیه میگیریآوری در جهتفن

-از فن 2شرر. دادهای سازمانی استخشی به برونترین عامل در کیفیت بآوری اطالعات امروزه مهم

نام برده و حمایت مدیریت  8آوری اطالعات به عنوان یکی از عوامل تغییر سازمانی به سوی کارآفرینی

های اطالعاتی، توانمندی کارکنان و عرضه اطالعات به هنگام را در این مورد مورد آوریسازمان از فن

 از جدیدی ابعاد به آسان از سوی دیگر دسترسی(. 2: 1891مکاران، رحیمی و ه)توجه قرار داده است 

) کند تا تغییرات سریع را دنبال کنند آوری به عنوان مزیتی است که افراد و نهادها را کمک میفن

 (.1: 2۱1۱، 1یاسمین وهمکاران

ث توانمندی تواند باعفناوری اطالعات با قرار دادن دانش و آگاهی الزم که در بطن خود دارد می

فناوری اطالعات زمینه توانمندسازی  از نظر پژوهشگرانی همچون عابسی و کرد،. کارکنان شود ۱سازی

هنگامی که (. 8: 1891محمدی، )سازد های مختلف از جمله دانشگاه فراهم میکارکنان را در سازمان

توانند به عنوان یک رکن های اطالعاتی  میها قصد توانمندسازی کارکنان را دارند، سیستمسازمان

تر سلسله مراتب فراهم مهم در این زمینه مطرح گردند و امکان دسترسی بیشتر را برای سطوح پایین

های جهانی شدن و عصر تداوم از راهکارهای مهم و اساسی دولت با چالش(. 21: 1891 داک،ا)آورند 

زیرا نه تنها به سازمان برای به دست  بسیار مهم است؛ 1کارآفرینی سازمانی. توسل به کارآفرینی است

                                                           
1. Information technology 

2. Sherer              

3. Entrepreneurship 

4. Yasmeen et al 
5. Empowerment 

6. Corporate entrepreneurship 
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وری در سطح ملی به رشد کند؛ بلکه با تقویت بهرهآوردن یک موقعیت رقابتی بهتر کمک می

: 2۱1۱، 2؛ داریانتو و همکاران1۱1: 2۱11، 1کاسا و استییا راجو)کند اقتصادی کشور نیز کمک می

حسینی و )های ملی در نظر گرفته شده است هلذا کارآفرینی به عنوان یک جزء کلیدی از برنام(. 1۱۷2

 (.1۱2: 2۱11 ،8همکاران

باالخم نظام آموزش عالی در رساندن جامعه به اهداف ملی نقش کلیدی را  ،های آموزشینظام

ها و مدیران مدارس در حال حاضر وجود دارد این های بزرگی که برای دانشگاهچالشیکی از . دارند

آوری اطالعات می و کارکنان خود آموزش دهند که از حداکثر فناست که به اعضای هیئت عل

آوری استفاده از فن(. 2: 2۱1۱ یاسمین وهمکاران،) استفاده کنند؛ البته هنوز هم ناتمام مانده است

 کاهش با ارتباطات و اطالعات فناوری. باشداطالعات بهترین راه کسب اطالعات جدید و روزآمد می

 کردن انگیزهفراهم تنوع، ایجاد سازمان، در تغییرات ایجاد ،بوروکراتیک منظا حذف هزینه، وقت،

تواند به  می افراد و هاسازمان برای الزم هماهنگی به وجود آوردن و کارآفرینی هایبرای فعالیت کافی

ه ها رو ببا توجه به اینکه بودجه دولت (.1۱2: 2۱11 حسینی و همکاران،) منجر شودجوامع  در تغییرات

های خود و های جدیدی برای حمایت از استراتژیباید به دنبال جایگزینمی هاکاهش است؛ دانشگاه

الریجانی )ها توسل به کارآفرینی است باشند؛ یکی از این گزینههای خود میارزیابی مجدد مأموریت

ن تربیت نیروی در میان محافل آموزشی، نظام آموزش عالی به عنوان کانو(. 89: 2۱1۱ ،1و همکاران

از نظر فیلپات و  .بایست این مسئولیت خطیر را برعهده بگیردانسانی متخصم و ماهر در درجه اول می

مفهوم کارآفرینی، به عنوان یک پدیده جهانی و کلی در مسیر توسعه مراکز ( 2۱11) ۱همکاران

 (.8: 189۱حسینی اقدم،ل از؛ به نق2۱11فیلپات و همکاران، )کند آموزش عالی و دانشگاه نمود پیدا می

با توجه به نقش و مسئولیت خطیری که دانشگاه به عنوان مغز متفکر یک کشور برعهده دارد، نیاز به 

توانمندی و کارآفرین بودن به . کارکنان توانمند و کارآفرین در این سازمان بیشتر محسوس است

ترین آوری اطالعات از مهمفن .گیرد؛ بلکه نیازمند ابزار استخودی خود و در خأل شکل نمی

آوری اطالعات با تنوعی که در بطن فن. تواند به این مهم جامه عمل پوشاندی است که مییابزارها

                                                           
1. Kassa & Satya Raju 

2. Daryanto et al 

3. Hosseini et al 

4. Larijani et al        

5. Philpott and et,al 
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: 1891رحیمی و همکاران، ) است خود دارد باعث تقویت روحیه، اعتماد به نفس و مقابله با مسایل شده

های جدید توسط روتین موجبات خلق ایده آوری اطالعات با خارج کردن کارکنان از کارفن(. ۷

توجه به مباحث  با. سازدهای جدید مبدل میکارکنان را فراهم کرده و سازمان را به کانون تبلور ایده

توان که آیا می است گفت که این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال توانمطرح شده می

در میان کارکنان عات و توانمندسازی روانشناختی آوری اطالکارآفرینی سازمانی را براساس ابعاد فن

 بینی کرد؟پیش دانشگاه ارومیه

 

 پژوهش پیشینه
 آوری اطالعاتفن( الف

 عصر اند؛بسیاری از محققان و پژوهشگران عصر حاضر را عصر ناپیوستگی نامگذاری کرده

 و نونیک مسائل برای گذشته های حلراه و تجربیات که است معنی این به ناپیوستگی

آوری های فنمجهز شدن به سیستم(. 2: 2۱18، 1محمد و همکاران بین) نیستند مناسب  سازمان آینده

داکوتای شمالی . باشدحل مواجه با این عصر ناپیوسته و متحول میاطالعاتی جدید و مرتبط بهترین راه

افزار توسط افراد و و نرمافزار آوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان استفاده از سخت، فن2کتاب

از نظر شارما و (. 1: 2۱1۱همکاران،  یاسمین و) کندها برای انجام وظایف مختلف تعریف میگروه

های نوین است ها و شیوهای از رسانهآوری اطالعات دربر گیرنده فهرست گستردهفن( 2۱۱8) 8جین

پست صوتی، پست الکترونیکی، : و شامل کندهای اطالعاتی را به یکدیگر مرتبط میکه افراد و سیستم

ها، ها، تلفنهای محلی سازمانها، مذاکرات صوتی و تصویری، اینترنت، اینترانت و شبکهکنفرانس

 شناس کاشانی،؛ به نقل از حق2۱۱8شارما و جین، )باشد دستگاه فکس و مواردی از این قبیل می

ی اطالعات گویای این مطلب است که این آورهای فننگاهی به خصوصیات و مشخصه(. 11 :1898

 .شوندها امروزه از ضروریات زندگی محسوب میویژگی

گیرد تا بتواند اطالعات آوری اطالعات به عنوان یک پیونددهنده، تمامی علوم روز را به کار میفن

در کمترین های مختلف جامعه را ها و باالخره همه مردم در قسمتمورد نیاز متخصصان صنایع، سازمان

                                                           
1. Bin Mohammad et al 

2. North Dakota Century Code (NDCC) 

3. Sharma & Jain 
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آوری اطالعات یکی از فن(. 2۱: 1891دلوی و همکاران، )زمان و بهترین وجه ممکن تامین کند 

-در قرن بیست. رودیابی به اطالعات برای پژوهشگران و محققان به شمار میهای بزرگ دستشاهراه

. شودمی ها محسوبها و ارگانآوری اطالعات عامل اصلی موفقیت سازمانویکم دسترسی به فن

های اطالعاتی مطرح است و آوری اطالعات و سیستمامروزه در هر سازمانی بحث به کارگیری فن

جا سخن از سودمندی و یا ضروری بودن استفاده از رایانه است، به همین خاطر مدیران همیشه همه

ازمان خود آوری در سگذاری برای به کارگیری فنگیری برای صرف هزینه یا سرمایهدرگیر تصمیم

آوری گذاری بیشتر در زمینه فنکند که سرمایهعقل سلیم حکم می(. 1: 189۱ رشیدپور،)هستند 

در نیم ( 181۱)از نظر شهرستانکی . اطالعات پیامدهای مثبتی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد

اند، زیرا عقیده ادهآوری اطالعات را افزایش دگذاری روی فنهای مدرن سرمایهقرن اخیر، سازمان

؛ به نقل 181۱شهرستانکی، )آوری اطالعات تأثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد دارند که فن

آوری اطالعات به افزایش دانش و آگاهی کارکنان و نیز غنی به کارگیری فن(. 1: 181۷ نژاد،ازعزیزی

ه دسترسی به اطالعات جدید بیشتر به هر میزان ک(. 8: 1891 محمدی،)انجامد شدن محتوای مشاغل می

یک  1های نوین در ارائه خدمات استفاده شود به همان میزان اثربخشی و کاراییآوریباشد و از فن

زیرا وقتی که مدیران افراد را با اطالعات بیشتر، به جای اطالعات کمتر، تجهیز . تر استسازمان افزون

وری، کامیابی و در هماهنگی با احتمال بیشتری با بهره کنند و بهکنند افراد احساس توانمندی میمی

 (.  11 :1898شناس کاشانی، حق)کنند های مدیریت کار میخواسته
 

 توانمندسازی روانشناختی( ب

دهد که توانمندسازی با جنبش روابط انسانی که تمرکز اصلی آن به کار ارزیابی تاریخی نشان می

( 1991) 8اسپریتزر (.181: 2۱1۱، 2ویسی و همکاران)آغاز شد فردی و تعامالت با کارگران بود 

شوند تا قادر به قدرتمند می کافی اندازه به افراد آن طریق از که فرایند یک عنوان به توانمندسازی را

ها دارند مشارکت و نظارت مستقیم باشند و بر حوادث و مؤسساتی که تأثیر مستقیم بر زندگی آن

در تحقیقات مختلف توانمندسازی از (. 919: 2۱12، 1آورام و پریسکو)کند می اثرگذار باشند تعریف

                                                           
1. Effectiveness & Efficiency 

2. Veisi et al 

3. Spreitzer 

4. Avram & Priescu 
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بندی کلی از سه بعد مدنظر توان در یک دستههای مختلف تعریف شده است، این تعاریف را میجنبه

 :قرار داد؛ این سه بعد عبارتند از

 .ختاری کارکنان دارداز جنبه رفتاری توانمندسازی اشاره به دوران تشویق و خودم: رفتاری -1

از این بعد توانمندسازی شامل بهسازی فرصت برای کارکنان است تا به اطالعات و منابع : شناختی -2

 . سازمانی دسترسی داشته باشند

در این رویکرد توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار و انتقال قدرت از مدیران به کارکنان : روانی -8

توانمندسازی را سهیم نمودن ( 199۱) 2باون و الولر(. 1819: 2۱11، 1کارانتوتار و هم)شود تعریف می

فر و قلی)دانند کارکنان خط مقدم سازمان در چهار عنصر اطالعات، دانش، پاداش و قدرت می

های توان از زیرساختعناصر مطرح شده توسط این دو صاحبنظر را می(. 122۱۱: 2۱11، 8همکاران

اطالعات، )ها های الزم در این زیرساختکه توانمندیشکار است تا زمانیتوانمندسازی دانست؛ آ

 .توان انتظار پیامدهای مطلوب را داشتدر کارکنان به وجود نیامده است نمی( دانش، پاداش و قدرت

های روانشناختی ای از حالتبه عنوان مجموعه ۱توانمندسازی روانشناختی( 2۱۱1) 1از نظر واچاراکیات

کنند و چه شود و بر این نکته متمرکز است که چگونه کارکنان دربارة کارشان فکر مییتعریف م

 همکاران، ؛ به نقل از همائی و2۱۱1 واچاراکیات،)مقدار به نقش و نفوذ خود در سازمان باور دارند 

ی و ابین دو نوع توانمندسازی رابطه 1در یک دیدگاه وسیع و گسترده کانگر و کانونگو(. 111: 1891

ای مربوط به سبک مدیریت و مشارکت اند؛ از نظر آنان توانمندسازی رابطهقائل شده انگیزشی تفاوت

که توانمندسازی انگیزشی مربوط به فرد و عوامل شخصی است گیری است، در حالیدر تصمیم

نی های مختلفی از توانمندسازی توسط صاحبنظران علوم انسامدل(. 112۱: 2۱18، ۷تاریکو شریف)

مطرح شده است که در اینجا با توجه به اهمیت و در ارتباط با موضوع پژوهش به مدل مطرح شده 

شود؛ اسپریتزر توانمندسازی را به عنوان هاست پرداخته میتوسط اسپریتزر که یکی از مشهورترین مدل

 :داندبعد به شرح ذیل می 1یک مفهوم انگیزشی متشکل از 

                                                           
1. Tutar et al 

2. Boven & Lawler 

3. Gholifar et al 

4. Vacharakiat 

5. Psychological empowerment 

6. Conger & Kanungo  

7. Tariq Sharif et al 
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گاردد و  ها و رفتارهای فرد بر میبه تناسب بین الزامات شغل، باورها، ارزش: 1احساس معنادار بودن -1

 .برندشان در سازمان پی میکارکنان به اهمیت شغلی

 .اشاره به اعتماد به نفس در توانایی برای انجام عملکرد شغلی دارد: 2احساس شایستگی -2

ارش است؛ یعنی آزادی و اختیاار الزم  به معنای کنترل ادراک شده کارمند به ک: 8احساس استقالل  -8

 .های مختلف را داردگیری برای عمل در موقعیتدر تصمیم

هایش برای نفوذ بر نتایج و پیامدهای مهم به معنای احساس فرد درباره توانایی: 1احساس مؤثر بودن -1

است که  توانمندسازی یکی از مفاهیمی (.111: 1891همائی و همکاران، )باشد درون سازمان می

در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، اما فصل مشترک کلیه آنها واگذاری اختیار و 

شناختی روان به تبع آن توانمندسازی(. 29: 181۷نژاد، عزیزی)باشد مسئولیت بیشتر به کارکنان می

همچنین  رویکرد نوین به معنی آزادکردن نیروهای درونی کارکنان و یک عنوان به کارکنان

ها و هایی برای شکوفایی استعدادها، تواناییفراهم کردن بسترها و به وجودآوردن فرصت

های باشد که باعث ایجاد نگرشی مثبت در کارکنان و در نهایت ایفای نقشهای افراد میشایستگی

 (.112: 1898زالی وهمکاران، )شود کارآفرینی سازمانی می
 

 کارآفرینی سازمانی( پ

هاا در بارآوردن نیازهاای متناوع     ت و الزامات محیطی، محدودیت منابع و رقابت با ساایر ساازمان  تغییرا

 در کارآفریناناه  انقاالب  ظهاور  با. ها را بر آن داشته است تا به کارآفرینی روی آورندمشتریان، سازمان

 و دناد کر حرکات  ساازمانی  کاارآفرینی  ساوی  باه  دولتای  هاای ساازمان  اکثر میالدی 1۱ یدهه ابتدای

محماودی و ساادات   ) گرفات  قارار  کشورها از بسیاری یتوسعه و رشد هایبرنامه صدر در کارآفرینی

براساس بیانیۀ جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصااد ملای و   (. 1۱1: 1811ریایی، بی

: 1892 محماودی، ؛ به نقل از 2۱۱1، ۱آرچیبونگ)سطح فعالیت کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد 

های مرتبط با کارآفرینی ها و فعالیتهای کشورها در حوزه برنامهاین بیانیه باعث تجدیدنظر برنامه(. 2۱

                                                           
8. Meaning 

9. Competence 

3. Self-determination 

4. Impact 

5. Archibong 
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 توجاه  همچناین  و کاارآفرینی  تقویات  و توساعه  باه  را هادولت از بسیاری چرا که تمرکز. شده است

(. 121: 1898 زالی و همکااران، ) است داده سوق سازمانی کارآفرینان پرورش و جذب را به هاسازمان

هاای موجاود تکامال    در طول سی سال گذشته به ویژه در دو دهه گذشته مفهوم کارآفرینی در سازمان

یافته و با عناوین مختلفی از جمله کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی درون سازمانی، مدیریت کارآفرینی 

کارآفرینی ساازمانی بیشاترین توجاه را باه خاود      شود؛ که در این بین وکارآفرینی راهبردی شناخته می

گونه تبیین کارد کاه   شاید این گفته را بتوان این(. ۷۱: 1891رستگار و همکاران، )معطوف کرده است 

 . گیردکارآفرینی در سطح سازمانی نمود بیشتری به خود می

ماعی، اقتصادی، های علوم اجتهای مختلفی توسط صاحبنظران رشتهکارآفرینی سازمانی از دیدگاه

کاارآفرینی ساازمانی را   ( 2۱11) 1سانچز و ساوریانو . فرهنگی، سیاسی و روانشناختی تعریف شده است

هاای  هاا و تواناایی  مهاارت  از اساتفاده  و آوردن دسات  به برای شرکت توانایی افزایش یندآفر عنوان به

-تقسیم ترینمهم از یکی در (.1: 2۱11سانچز و سوریانو، )کنند تعریف می هاشرکت اعضای نوآورانه

 در کاارآفرین  :ساازمانی  کاارآفرینی  و مساتقل  کاارآفرینی  :اناد دانساته  ناوع  دو را کارآفرینی ها،بندی

 جامعاه  باه  جدیدی خدمت و کاال تا کندمی تأسیس جدیدی( وکارکسب)شرکت  مستقل، کارآفرینی

 شاناختی  آسایب  و بررسای  هاا ساازمان  داخال  شارایط مادیریتی   سازمانی، کارآفرینی در شود؛ عرضه

همکاران،  زالی و)شود  فراهم سازمانی بالندگی و نوآوری برای الزم شرایط و بستر تا شودمی مدیریتی

1898 :18۱.) 

 اجتماع، شناخت به اجتماعی نیازهای کشف و است اجتماعی نیاز یک کشف مستلزم کارآفرینی،

: 1891و همکاران،  رحیمی) باشدمی وابسته آن اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بافت و آن نیازهای

 موفقیت بر موثر عوامل شد، انجام ایران در ملی سطح در که (1818) مقیمی پژوهش طبق(. 1۷

 کارآفرینی موفقیت بر موثر ساختاری عوامل -1 :شوندمی تقسیم دسته سه به سازمانی کارآفرینی

 نظام ،نظارت و کنترل نظام دستمزد، و حقوق امنظ سازمانی، راهبرد سازمانی، ساختارشامل : سازمانی

ی انسان منابع نظام و فیزیکی امکانات ها،روش و فرایندها اطالعاتی، نظام توسعه، و تحقیق نظام مالی،

 نیروی انگیزش سازمانی، فرهنگموارد : کارآفرینی سازمانی موفقیت بر موثر رفتاری عوامل -2است؛ 

 و آموزش مدیران، شخصیتی هایویژگی ،کارکنان شخصیتی هایویژگی ،رهبری سبک انسانی،

                                                           
1. Sanchez & Soriano 
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 شامل :سازمانی کارآفرینی موفقیت بر موثر محیطی یا ایزمینه عوامل-8گیرد؛ دربر می را هاارتباط

 قانونی، - سیاسی محیط فرهنگی، - اجتماعی محیط اقتصادی، - فنی محیط رجوع، ارباب با ارتباط

: 1811ریایی، ؛ به نقل از محمودی و سادات بی1818 مقیمی،) است المللیبین محیط و اداری محیط

111.) 

آوری کارآفرینی سازمانی، فن)بررسی پیشینه پژوهش بیانگر این است که متغیرهای پژوهش 

-به انحای مختلف با یکدیگر رابطه داشته و از یکدیگر متأثر می( اطالعات و توانمندسازی روانشناختی

آوری اطالعات نشان داد که بین به کارگیری فن (1898)کاشانی و همکاران  شناسپژوهش حق. شوند

های و ارتباطات با ابعاد توانمندسازی کارکنان همبستگی معناداری وجود دارد؛ همچنین از میان مؤلفه

 کمترین کارکنان، کنترلی خود مؤلفه و رابطه بیشترین کارکنان، عملکرد بهبود توانمندسازی مؤلفه

پژوهشی که در  در (1891) همکاران و رحیمی .داشت ارتباطات و اطالعات آوریمتغیر فن با را رابطه

-مهارت از یک هر و علوم پزشکی کاشان انجام دادند؛ دریافتند که بین کاشان بین دانشجویان دانشگاه

 معنادار و مثبت رابطه دانشجویان، خودکارآمدی و کارآفرینی با پژوهشی و آموزشی بعد در فاوا های

آوری اطالعات و توانمندسازی رابطه فن"در پژوهشی تحت عنوان  (1891) یزدی تقوایی .دارد وجود

آوری به این یافته دست پیدا کرد که بین فن "روانشناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری

دهی احساس ساماندار بودن، احساس مؤثر بودن، روانشناختی، احساس معنی اطالعات و توانمندسازی

داری وجود دارد؛ همچنین و احساس اعتماد مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری رابطه معنی

 .آوری اطالعات با احساس شایستگی رابطه معناداری وجود نداردها بیانگر این بود که بین فنیافته

توانمنادی دیادگاه در   دسترسی به اطالعات و "در پژوهش خود با عنوان ( 2۱12)آورام و پریسکو 

داری باین نقاش ابعااد توانمندساازی باا نگارش و ادراکاات        دریافتند که رابطه معنای  "خدمات درمانی

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطاه   (2۱12) 1پور و همکارانمصطفی. کارکنان وجود دارد

 اعتمااد  و پاذیری ریسک توانایی نوآوری، آنالین، آموزش با اطالعات فناوری از استفاده در معناداری

در پژوهش خود باه ایان نتیجاه رساید کاه سااختار ساازمانی باا         ( 1892)محمودی  .دارد وجود نفس به

پاژوهش دهقاانی و    .کارآفرینی ساازمانی در ساازمان اماور مالیااتی شاهر تهاران رابطاه معنااداری دارد        

ر کارآفرینی سازمانی کارکنان با اثربخشی نشان داد که بین ابعاد توانمندسازی و رفتا( 2۱11) 2همکاران

                                                           
1. Mostafapour et al    

2. Dehghani et al 
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در پژوهش خود نشاان دادناد    (2۱11) حسینی و همکاران. سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

پینگ چانگ و . شودتبیین می ICTهای ، واریانس توسعه کارآفرینی توسط قابلیتدرصد از 21۱11که 

-باین یکپاارچگی فان    ند که همبستگی مثبت و معنای در پژوهش خود به این نتیجه رسید( 2۱1۱) 1چن

در پژوهشای   (2۱1۱)کساا و اساتیا راجاو    .آوری اطالعات و رفتار خالق آموزشی معلماان وجاود دارد  

نشاان دادناد کاه رابطاه مثبات و       "بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و اشتیاق شاغلی " تحت عنوان

توان گفت کاه بررسای   لذا می. عاد اشتیاق شغلی وجود داردمعناداری بین ابعاد کارآفرینی سازمانی با اب

آوری اطالعاات و  باشاد کاه مادیریت ساازمان در چهاارچوب فان      پیشینه پژوهش بیانگر این ایاده مای  

توانمندسازی روانشناختی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان تأثیر گذاشته و به تبع آن فرآیناد کاارآفرینی   

 .سازمانی را تسهیل کند

 

 مفهومی و فرضیات پژوهشمدل 

آوری اطالعات در توانمندسازی کارکنان و سوق دادن لزوم توجه به اهمیت و ضرورت نقش فن

سازمان به سمت کارآفرینی است که ما درصدد برآمدیم این مهم را در میان کارکنان دانشگاه ارومیه 

 :باشدضیات ذیل میبنابراین، این تحقیق درصدد پاسخگویی به فر. به محک تجربه بیازمایم

آوری اطالعات با توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود بین فن: فرضیه اصلی

 .دارد

 .های کارآفرینی سازمانی رابطه وجود داردآوری اطالعات با کل مؤلفههای فنبین ویژگی: فرضیه اول

 .های کارآفرینی سازمانی رابطه وجود داردؤلفهبین ابعاد توانمندسازی روانشناختی با کل م: فرضیه دوم

 .بینی نمایندتوانند کارآفرینی سازمانی را پیشآوری اطالعات میابعاد فن :فرضیه سوم

 .بینی نمایندتوانند کارآفرینی سازمانی را پیشابعاد توانمندسازی روانشناختی  می :فرضیه چهارم

های پیشین که نشان دهنده رابطه بین های پژوهشیافته با مرور ادبیات پژوهش و همچنین با توجه به

باشد؛ مدل مفهومی ذیل در آوری اطالعات و توانمندسازی روانشناختی با کارآفرینی سازمانی میفن

 :این پژوهش پیشنهاد شده است

                                                           
1. Ping Chang& Chen 
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 مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

-توصاایفی از نااوع همبسااتگی ماای  ،ساایشناکاااربردی و از نظاار روش ،ایاان پااژوهش از نظاار هاادف 

بااه  1891-189۱تحصاایلی  سااال در ارومیااه دانشااگاه کارکنااان کلیااه وهشپااژ آماااری ۀجامعاا. باشااد

 گیااری تصااادفی ساااده، باار بااا اسااتفاده از روش نمونااه  پااژوهش آماااری ۀنموناا. نفاار بااود 1۱۱ تعااداد

  8العااات از بااه منظااور گااردآوری اط. نفاار باارآورد گردیااد 281مورگااان  - جاادول کرجساایاساااس 

توانمندساااازی روانشاااناختی براسااااس مااادل   ،(1892)آوری اطالعاااات محماااودی پرسشااانامه فااان

اسااتفاده شااد؛ کااه در ذیاال بااه    ( 2۱۱8)و کااارآفرینی سااازمانی مارگریاات هیاال    (199۱)اسااپریتزر 

 :شده است پرداختهتشریح آنها 

نامه محمودی عات از پرسشآوری اطالگیری فناندازه به منظور :آوری اطالعاتنامه فنپرسش -1

ای لیکرت طراحی شده گویه دارد و براساس طیف پنج گزینه 11این پرسشنامه . استفاده شد( 1892)

های گویه) عوامل نگرشی، (11تا  1های گویه)های فردی ویژگی: زیرمؤلفه ۷نامه دارای این پرسش .است

-گویه) عوامل اقتصادی ،(12تا  8۱های گویه) فنی عوامل ،(81تا  21های گویه) عوامل آموزشی ،(2۱تا  12

ضریب . باشدمی (11تا  ۱9) عوامل انسانی و مدیریتیو  (۱1تا  ۱۱های گویه) عوامل محیطی ،(19تا  18های 

نامه پایایی این پرسش (.1892محمودی ) گزارش شده است α =12۱۱نامه آلفای کرونباخ این پرسش

روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط  .محاسبه شدα =19۱۱براساس ضریب آلفای کرونباخ 

 .متخصصان و صاحبنظران علوم تربیتی تأیید شد

گیری توانمندسازی روانشناختی کارکنان در برای اندازه :نامه توانمندسازی روانشناختیپرسش -2

نامه این پرسش. شداستفاده ( 199۱)نامه استاندارد براساس مدل اسپریتزر پژوهش حاضر، از پرسش

( ۱)تا کامالً مخالفم ( 1)ای لیکرت از کامالً موافقم گویه بود که براساس طیف پنج گزینه 12دارای 
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 (19)   

 
 

، احساس (8 تا 1سؤال )زیرمؤلفه، احساس معنادار بودن  1 این پرسشنامه دارای. طراحی شده است

-می( 12 تا 1۱سؤال)مؤثر بودن و احساس ( 9 تا ۷سؤال )، احساس استقالل (1 تا 1سؤال )شایستگی 

 .محاسبه شدα =92۱۱نامه براساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسش. باشد

نامه مارگریت هیل کارآفرینی سازمانی از پرسش سنجشبرای  :نامه کارآفرینی سازمانیپرسش -3

نامه شامل ین پرسشا. باشدای لیکرت میگویه و در طیف پنج درجه 11استفاده شد که دارای ( 2۱۱8)

-پرسش)پذیری انعطاف ،(9-11های پرسش)، نگرش فردی (1-1های پرسش)موارد، افعال سازمانی 

و ( 88-1۱های پرسش)، رهبری کارآفرین (2۱-82های پرسش)وضعیت پاداش  ،(1۷-21های 

 .به دست آمدα =1۷۱۱نامه پایایی این پرسش. است( 11-11های پرسش) فرهنگ کارآفرین

 

 پژوهشیافته های  
های پژوهش در راستای پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در قالب آمار  توصیفی و استنباطی یافته

نفر  11۷ که های دموگرافیک در نمونه مورد مطالعه بیانگر این بودبررسی شاخم .اندتحلیل شده

 سن بررسی وضعیت. زن بودند( درصد 1۷۱8۷)نفر  1۷ از افراد مورد مطالعه مرد و( درصد 18۱12)

به ترتیب دارای میانگین اند، نفری که به این سؤال پاسخ داده 281از نمونه مورد مطاله نشان داد که 

سال و از نظر سنوات خدمت نیز دارای میانگین سنوات خدمت  1۱۱1و انحراف استاندارد  88۱81

 آماری پژوهش در جدول شمارهاطالعات دموگرافیک نمونه . بودند ۱9۱1سال با انحراف معیار  11۱1۱

 .، آورده شده است(1)

 

 های توصیفی  متغیرهای دموگرافیکشاخم (:1)جدول  

 

 

 

 جنسیت سن سنوات خدمت

 مرد زن میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

۱9۱1 11۱18 1۱۱1 88۱81 
 فراوانی درصد فراوانی درصد

1۷۱8۷ 1۷ 18۱12 11۷ 
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 (۱۱)   

 
 

 میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی متغیرها(: 2)جدول 

 

با . دهددوسویه متغیرهای پژوهش را نشان می های توصیفی و همبستگیآماره( 2)جدول شماره 

، 9۱۱۱و انحراف استاندارد  12۱8آوری اطالعات دارای میانگین توجه به نتایج به دست آمده فن

؛ وکارآفرینی سازمانی دارای ۱1۱1و انحراف استاندارد  11۱8توانمندسازی روانشناختی دارای میانگین 

-دهد که بین فننشان می( 2)همچنین جدول شماره . باشدمی 1۷۱۱و انحراف استاندارد  1۱۱8میانگین 

بین  ،(r=۷1۱۱**)آوری اطالعات با توانمندسازی روانشناختی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد 

و بین  (r=1۷۱۱**)وری اطالعات با کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد آفن

کارآفرینی سازمانی نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد  توانمندسازی روانشناختی با

(**1۱۱۱=r.)  به معنای تأیید فرضیه )بنابراین نتایج حاکی از همبستگی دوسویه بین متغیرهای پژوهش

 .باشدمی( اصلی

 متغیرها میانگین انحراف استاندارد 1 2 8

 آوری اطالعاتفن 12۱8 9۱۱۱ 1  

 1 ۷1۱۱  توانمندسازی روانشناختی 11۱8 ۱1۱1 **

 کارآفرینی سازمانی ۱8 1۱ 1۷۱۱ **۱/1۷ **۱/11 1
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 (۱1)   

 
 

 انیهای کارآفرینی سازمآوری اطالعات با مؤلفههای فننتایج تحلیل مانوای رابطه بین ویژگی(: 8)جدول 

 میزان اشتراک توان آماری
سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی
 المبدای ویلکز Fضریب 

  

آوری فنهای مؤلفه

 اطالعات

 های فردیویژگی ۷8۱۱ ۱2۱8 1 ۱۱۱۱۱ ۷۷۱۱ ۱۱۱۱1

 عوامل نگرشی ۷1۱۱ ۱1۱8 1 ۱۱۱۱۱ 12۱۱ ۱۱۱۱1

 عوامل آموزشی ۷9۱۱ 1۱۱2 1 ۱۱1۱۱ 19۱۱ ۱۱۱۱1

 عوامل فنی 1۷۱۱ ۷۱۱1 1 ۱21۱۱ ۱1۱۱ ۱۱۱۱1

 عوامل اقتصادی ۱2۱۱ 8۱۱1 1 18۱۱ ۷۱۱۱ 92۱۱

 عوامل محیطی 12۱۱ 29۱1 1 1۱۱۱ 29۱۱ ۱۱۱۱1

 عوامل انسانی و مدیریتی 18۱۱ 11۱1 1 ۱۱1۱۱ 21۱۱ ۱۱۱۱1

 

داری بین توان گفت که رابطه مثبت و معنی، می(8)در جدول شماره    Fبا توجه به ضرایب

با میزان ( P  =۱۱۱۱۱)؛ عوامل نگرشی (۷۷۱۱)با میزان اشتراک ( P  =۱۱۱۱۱)های فردی ویژگی

؛ عوامل انسانی و مدیریتی (19۱۱)با میزان اشتراک (  P  =۱۱1۱۱)؛ عوامل آموزشی (12۱۱)اشتراک 

(۱۱1۱۱=  P ) با ابعاد کارآفرینی سازمانی وجود دارد؛ بین عوامل اقتصادی و ( 21۱۱)با میزان اشتراک

-ای وجود ندارد؛ همچنین نگاهی به توان آماری مؤلفهبا ابعاد کارآفرینی سازمانی رابطهعوامل محیطی 

باشد؛ که بیانگر کفایت حجم نمونه برای می 1۱۱ها باالی دهد که توان آماری همۀ آنها نشان می

 .باشدها میآزمون فرضیه
 های کارآفرینی سازمانیاختی با مؤلفهنتایج تحلیل مانوای رابطه بین ابعاد توانمندسازی روانشن( 1)جدول 

توان 

 آماری

میزان 

 اشتراک

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی
ضریب 

F 

المبدای 

 ویلکز

  

های توانمندسازی مؤلفه

 روانشناختی

 احساس معناداری 11۱۱ 19۱1 1 ۱۱۱۱۱ 1۷۱۱ ۱۱۱۱1

 احساس شایستگی 28۱۱ ۷1۱1 1 ۱8۱۱ 21۱۱ 1۷۱۱

 احساس استقالل ۷1۱۱ ۱1۱1 1 ۱۱۱۱۱ 1۱۱۱ ۱۱۱۱1

 احساس مؤثر بودن ۷1۱۱ ۱۷۱1 1 ۱۱۱۱۱ 88۱۱ ۱۱۱۱1
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 (۱2)   

 
 

داری بین توان گفت که رابطه مثبت و معنی، می(1)در جدول شماره    Fبا توجه به ضرایب

با میزان (  P  =۱۱۱۱۱)؛ احساس استقالل (1۷۱۱)با میزان اشتراک ( P  =۱۱۱۱۱)احساس معناداری 

؛ با ابعاد کارآفرینی (88۱۱)با میزان اشتراک ( P  =۱۱۱۱۱)ر بودن ؛ احساس مؤث(1۱۱۱)اشتراک 

بنابراین . ای وجود نداردبین احساس شایستگی و ابعاد کارآفرینی سازمانی رابطه. سازمانی وجود دارد

شود؛ همچنین شود، اما در یک مورد تأیید نمیمورد تأیید می 8توان نتیجه گرفت که فرضیه در می

باشد؛ که بیانگر می 1۱۱ها باالی دهد که توان آماری همۀ آنها نشان مین آماری مؤلفهنگاهی به توا

 .باشدها میکفایت حجم نمونه برای آزمون فرضیه

 

 آوری اطالعات و کارآفرینی سازمانیفننتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد  (:۱)جدول 

F P R متغیر مالک بینمتغیرهای پیش
1 R

2     P 
 های فردیگیویژ

کارآفرینی 

 سازمانی
1۱۱11 ۱۱۱۱۱ ۷1۱۱ ۱1۱۱ 

21۱۱ ۱1۱1 ۱۱۱۱۱ 

 ۷۱۱۱ 8۱۱۱ ۱19۱۱ عوامل نگرشی

 ۱۱۱۱۱ ۱۱۱8 2۱۱۱ عوامل آموزشی

 ۱۱1۱۱ 11۱2 19۱۱ عوامل فنی

 ۱۱1۱۱ 91۱1 11۱۱ عوامل اقتصادی

 ۷۱۱۱ 8۱۱۱ ۱2۱۱۱ عوامل محیطی

 18۱۱ -۷9۱۱ -۱۱9۱۱ دیریتیعوامل انسانی و م

 

آوری برای بررسی رابطه بین ابعاد فن F، مقدار آماره آزمون (۱)براساس نتایج جدول شماره 

Rمقدار . باشدمعنادار می( P  =۱۱۱۱۱)که در سطح  1۱۱11اطالعات و کارآفرینی سازمانی  برابر با 
1 

Rو مقدار  ۷1۱۱برابر با 
از واریانس  ۱1۱۱باشد که که نشان دهنده این می. باشدمی ۱1۱۱برابر با  2

همچنین ضرایب رگرسیون نشان . شودآوری اطالعات تبیین میکارآفرینی سازمانی  به وسیله ابعاد فن

توانند می( β =2۱۱۱) ، عوامل آموزشی(β =21۱۱)های فردیهای ویژگیدهنده این هستند که مؤلفه

 .بینی کنندو معناداری پیشکارآفرینی سازمانی  را به طور مثبت 

 
 توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانینتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد  (:1)جدول 
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 (۱8)   

 
 

F P R متغیر مالک بینمتغیرهای پیش
1 R

2     P 
 احساس معناداری

کارآفرینی 

 سازمانی
1۱۱11 ۱۱۱۱۱ 19۱۱ 21۱۱ 

81۱۱ 1۱۱2 ۱۱۱۱۱ 

 91۱۱ ۱21۱۱ ۱۱8۱۱ احساس شایستگی

 ۱۱۱۱۱ -1۱۱1 -8۱۱۱ احساس استقالل

 ۱۱۱۱۱ 92۱1 11۱۱ احساس مؤثر بودن

 

برای بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی  F، مقدار آماره آزمون (1)بر اساس نتایج جدول شماره 

مقدار . باشدیمعنادار م( P  =۱۱۱۱۱)که در سطح  1۱۱11روانشناختی و کارآفرینی سازمانی  برابر با 

R
Rو مقدار  19۱۱برابر با  1

از واریانس  21۱۱باشد که که نشان دهنده این می. باشدمی 21۱۱برابر با  2

همچنین ضرایب رگرسیون . شودکارآفرینی سازمانی  به وسیله ابعاد توانمندسازی روانشناختی تبیین می

، (β =11۱۱)اس مؤثر بودن ا، احس(β =81۱۱) اس معناداریاای احساهان دهنده این هستند که مؤلفهانش

 .بینی کنندتوانند کارآفرینی سازمانی  را به طور مثبت و معناداری پیشمی

  

 گیریبحث و نتیجه

آوری اطالعات و بینی کارآفرینی سازمانی  براساس ابعاد فنپیشبررسی  هدفاین پژوهش با 

ها نشان نتایج تجزیه و تحلیل داده. انجام شدرومیه در میان کارکنان دانشگاه اتوانمندسازی روانشناختی 

 های کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد؛آوری اطالعات با کل مؤلفههای فنبین ویژگی: داد

این یافته با نتایج . بینی نمایندتوانند کارآفرینی سازمانی را پیشآوری اطالعات میهمچنین ابعاد فن

، تقوایی یزدی (1891)، رحیمی و همکاران (1898)و همکاران شناس کاشانی های حقپژوهش

 ،(2۱11) ، حسینی و همکاران(2۱12)پور و همکاران ، مصطفی(2۱12)آورام و پریسکو  ،(1891)

 و اطالعات. اندباشد چرا که آنها نیز به یافته مشابهی دست یافتههمسو می (2۱1۱)پینگ چانگ و چن 

: 2۱11 حسینی و همکاران،)است  کارآفرینی فعالیت هر برای نیاز دمور اساسی ابزار دو ارتباطات

 زیادی بهره آن از و است وابسته اطالعات آوریفن بسترهای به شدت به کارآفرینی امروزه، (.1۱2

رحیمی ) است کارآفرینی مرهون خود ارتباطات و اطالعات آوریفن توسعه دیگر، سوی ازد؛ گیریم

 (.11: 1891و همکاران، 
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 (۱1)   

 
 

های کارآفرینی بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی با کل مؤلفهیافته دیگر پژوهش نشان داد، 

توانند کارآفرینی سازمانی را همچنین ابعاد توانمندسازی روانشناختی می سازمانی رابطه وجود دارد؛

، محمودی (1891)، محمدی (189۱)رشیدپور  :این یافته با نتایج تحقیقات پیشین .بینی نمایندپیش

 ، توتار و(1891)، رستگار و همکاران (1891)، دلوی و همکاران (1898)، زالی و همکاران (1892)

، کسا و استیا راجو (2۱11)دهقانی و همکاران  ،(2۱18)محمد و همکاران ، بین(2۱11)همکاران 

 وجود به ممرسو آموزشی های روش توسط توان نمی ارروحیه کارآفرینی  .، همخوانی دارد(2۱1۱)

هستیم  کارآفرینی فرهنگ یک یتوسعه بلکه یادگیری روند در تنها نه الزم تغییرات نیازمند ما ،آورد

 به توانمی کارآفرینی فرهنگ توسعه هایبایسته پیش جمله از (.1۱۷8 :2۱1۱ همکاران، و داریانتو)

 عنوان تحت که کرد هاشار سازمانی تصمیمات در آنها دادن مشارکت و کارکنان به قدرت اعطای

 یحمایتع، محیط مناب ،به اطالعاتسازمان دسترسی  کهزمانی .است شده نامگذاری توانمندسازی

تمایل  و کنند احساس قدرت بیشتری میکند، کارکنان را برای کارکنان فراهم می هافرصتتوسعه  و

    (. 9۱۱: 2۱12 آورام و پریسکو،)دهند خود نشان می وظایفدر انجام مشارکت  به یبیشتر

چند  اطالعات، توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی پدیده آوری ازمتغیرهای فن

ها تری در این زمینههای آکادمی افزونوجهی هستند؛ برای شناسایی کنش متقابل آنها نیاز به پژوهش

های آتی ذیل دهای برای پژوهشهای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهابا توجه به یافته. باشدمی

 :توان مطرح نمودرا می

 آوری اطالعات، توانمندسازی و کارآفرینیهای آموزشی مرتبط با فنبرگزاری کارگاه. 

 آوری اطالعات و توانمندسازی کارکنانگذاری در زمینه فنتوجه به سرمایه. 

 نان، مشارکت دادن افزاری اطالعات برای کارکافزاری و نرمفراهم کردن تجهیزات سخت

 .های نوآورانه آنانها و ایدههای سازمانی و تشویق ارزشگیریکارکنان در فرآیند تصمیم

 آوری ها در ارتباط با نقش و اهمیت جایگاه فنها، سمینارها، همایشبرگزاری گردهمایی

 .اطالعات در جهان امروز

 ری اطالعات، توانمندسازی و آوعوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مرتبط با  فن
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