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 چکیده
هم  و هدف  گاماولين ترين و اساسي کهاست و تيمي نوآوري در دنياي امروز يک کار گروهي  م

همدفاست. ها و مفاهي  جديد باز بودن يک سازمان در برابر ايده ،نوآوري براي  ،پمووه  يمناز ا لذا 

سمقل  در  کسب اندازيراه ها بر صالحيتدر کالس يتأثير جو نوآور شموووکار م بمدني تربيت ياندان

 يقو از نظر روش تحل يکاربرد، جزء مطالعات از لحاظ هدف حاضر، پووه  بود. يزدانشگاه آزاد تبر

مم  ي. برايداني انوام شدصورت مو به ايملايسه –يلع نموآوج جمو  بمه  بموب  عمات مر و  ريآوري اطال

( و 1998) همکاران و يدورابو داسقاندار يهامسقل  از پرسشنامه يوکارهااندازي کسبراه يتصالح

ن از تم شم  ها به تائيدپرسشنامه ييو محقوا يصور يي( اسقفاده شد. روا1990اندرسون و دانکلبرگ )

کمه  بما کرون يآلفا يبها با اسقفاده از ضرپرسشنامه يايي. پايدرس يورزش يريتمد اساتيد شمد  يمين  تع

بمراα=84/0( )1998) نموآوريپرسشنامه جو  يبرا صمالحشمنامپرس ي( و  نمدازيراه يته  سمب ا  وکارک

يمدانشوويان تربيت( به دست آمد. α=87/0( )1990مسقل  ) حمد تبر شمگاه آزاد وا عمه زبمدني دان ي جام

فمر  250نفر جامعه مطالعه،  517آماري تحليق را تشکي  داده که با اسقفاده از جدول مورگان از تعداد  ن

شمد.به خما   بم صورت تصادفي انق صميفي  ممار تو عمااز آ گمزارش اطال ممودنيراي  يمانگين و ت آز هما، م

بمودن  ،همابا توجه به تعداد آزمودني انحراف معيار اسقفاده شد. عمي  يم  دادهتبمراي طبي ممون وز هما از آز

سم ها،توزيه و تحلي  داده يبرا اسمينروف اسقفاده شد.-آماري کلمگروف سمقفاده  يوناز آزمون رگر ا

اعقماد،  ي،)چال ، آزاد يجو نوآور يفاکقورها يتمامها، داده با توجه به نقايج حاصله از بررسيشد. 
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The effect of innovation climate in classrooms on the ability to 

start independent business of physical education students of 

Islamic Azad University, Tabriz Branch 

H. Golmohammadi1 

J. Barghi Moghadam2 
Innovation in today's world is a team effort that the most basic and first 

important step and goal for innovation is an organization to be open to 

new ideas and concepts. Therefore, the purpose of this study was the 

effect of the atmosphere of innovation in the classrooms on the 

competence of starting an independent business in physical education 

students of Tabriz Azad University. The present study, in terms of 

purpose, was part of applied studies and in terms of causal-comparative 

research method was conducted in the field. The standard questionnaires 

of Durabaji et al. (1998) and Anderson and Dunkelberg (1990) were 

used to collect information on the innovation climate and the ability to 
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start independent businesses. The face and content validity of the 

questionnaires were confirmed by six professors of sports management. 

The reliability of the questionnaires was determined using Cronbach's 

alpha coefficient, which was obtained for Innovation Bar (1998) (α = 

0.84) and for Independent Business Start-up (1990) (α = 0.87). Physical 

education students of Azad University, Tabriz Branch formed a 

statistical population of the study that using Morgan table from 517 

people in the study population, 250 people were randomly selected. 

Descriptive statistics were used to report the subjects' information, mean 

and standard deviation. According to the number of subjects, the 

Kolmogorov-Sminrov statistical test was used for normal distribution of 

data. Regression test was used to analyze the data. According to the 

results of the data analysis, all the factors of innovation climate 

(challenge, freedom, trust, idea time, fun, contradictions, supports, 

debates, risk-taking) in the classes on the ability to start Independent 

businesses have a positive effect on physical education students of the 

Islamic Azad University of Tabriz; Therefore, creating an atmosphere of 

innovation in students' classrooms can create new businesses and 

improve the employment status of physical education students. 

Keywords: Innovation atmosphere, business, physical education 

students. 
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 مقدمه

ها پي  و قب  از آنکه به زبان امروز مطرح شود، در زبان واژه کارآفريني از قرن

به معني مقعهد شدن  1اينقرپريندر اين واژه معادل کلمه فرانسوي .فرانسه مقداول گرديد

گرفقه و مفهومي است که تاکنون از شئتو نيز اصطالحاً به معني واسطه يا دالل ن

دار قرار گرفقه است و معادل کلمه عهده عدد مورد بررسيهاي مخقلف و مقديدگاه

توسط »جان اسقوارت مي « به معني  1848باشد که در سال در زبان انگليسي مي 2شدن

ي (. در قرن بيسق  کارآفرين1385آقاجاني، ) کارآفريني وارد زبان انگليسي گرديد

ن کسي وي کارآفريبه اعقلاد  است. 3مديون کار اققصاددان معروف ژوزف شومپيقر

است که آماده و توانا براي تبدي  ايده و اخقراع جديد به يک نوآوري موفق است. 

شومپيقر معقلد است که کارآفريني موتور محرک اققصادي است و نل  کارآفريني 

اي از مواد، يعني شناسايي و ازههاي تعبارت است از نوآوري و ايواد ترکيب

 4هاي کوچک. ليبينشاينطلبانه براي ايواد و توسعه شرکتبرداري از افکار فرصتبهره

هايي که ديگران با سازمان دارند کفايقيداند که با اجقنا  از بيکسي را کارآفرين مي

ورزد مي هاي عمده ديدگاه وي، آن است که تأکيديابد و ويوگيبه کاميابي دست مي

قاعده است )فقحي و پاکدل،  کستو ش است کاميابي کامالً اسقثناء در دنياي واقعيات،

عنوان سمب  و نماد تالش و موفليت در امور تواري بوده و کارآفريني به (.1393
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گيري هاي تواري در جامعه هسقند. توانايي آنها در بهرهکارآفرينان، پيشگامان موفليت

عنوان ها در قبال موفليت، بهها در نوآوري و ظرفيت آنآن ها، نيروياز فرصت

شود )الواني و همکاران، وسيلۀ آنها سنويده ميوين بهعيارهايي هسقند که کارآفريني نم

هاي فردي کارآفرينان با محيطي که در (. کارآفريني مسقل ، از برخورد ويوگي1389

در تحليلات پيشين همپوشاني بين  (.0022 ،1آيد )پوسقيگواند به وجود ميآن نمو يافقه

لي مديريت ورزشي بسيار ک  مورد مطالعه قرار گرفقه است. وهاي کارآفريني و رشقه

بسيار از محللان کارآفريني داخ  ايران معقلد هسقند که کارآفريني و رفقار 

رزش ها در بحث واي قاب  پيگيري است که يکي از اين زمينهدر هر زمينه کارآفرينانه،

 (.1388است )احمدپور، مليمي، 

وري پايين و گراي  به تعدي  دالي  مقعدد مانند بهره در شرايط فعلي کشور ما، به

ي کار، واردان به عرصههاي دولقي و از ديگر سو، خي  تازهنيروي انساني در سازمان

و اجقماعي تبدي  شده است )داوري و بيکاري به يک معض  بزرگ اققصادي 

تحم   تواند سازوکاري براي(. رويکرد کارآفرينانه در ورزش مي1385 رضايي،

محيط اطراف ما  در .(2006، 2پريدو و کريسمن) هاي اققصادي فراه  آوردبحران

هاي شغلي نامحدودي در دسقرس است که هريک ظرافت خود را دارند که فرصت

علمي بااليي ندارد و يا  بايد آنها را شناخت. اگر فرد کارآفرين اسقعداد خاص يا توان
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خدماتي بهقرين نلطه براي آغاز است. در اين ي اندکي دارد، يک کار کوچک سرمايه

زيادي کسب خواهد شد که در صورت تماي  به پيشرفت، سکوي پرتا   راه توار 

 هاي بعدي خواهد بود.سوي موفليتبه

هاي هنوآوري در دنياي امروز يک کار گروهي است و مديريت موفق گرو

و بروز خالقيت فراه   تنها بايد محيطي براي رشدمديران نوآوري، يک هنر است. 

 برايگام مه  و ترين و اساسيتوانند خالقيت را سفارش دهند. اولين نميو تنها  ندساز

 (.1391)صمدي،  ها و مفاهي  جديد استنوآوري، باز بودن يک سازمان در برابر ايده

م است مديران و اساتيد دانشگاهي توجه دانشوويان خود براي ايواد نوآوري، الز

دانشوويان  کارها، فرآيندها و محصوالت جديد جلب کنند.وسعه و ايواد راهرا به ت

هايي، از آنچه نياز به تغيير و تحول دارد، پرهيز تماي  دارند تا با ايواد و اسقلرار رويه

هاي ها و انگيزانندهات( ارائه محرککنند. براي ملابله با چنين گرايشي )تماي  به ثب

( و با توجه به اهميت 1986، 1دارد )ون دوند را به تحرک وامداوم الزم است تا افرا

هايي که جو مناسبي را براي نوآوري فراه  داشقن نيروي کار خالق و نوآور، کالس

 (.1381آمده بهره خواهند برد )فخريان، دستکنند، از مزاياي رقابقي بهمي

يابي به دست ترين محرکدر حال حاضر در بسياري از صناي ، نوآوري به مه  

افزاي  اهميت نوآوري تا حدي به دلي  جهاني شدن  مزيت رقابقي تبدي  شده است.
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هاي موجود در صناي  مخقلف را تحت فشار قرار رقابت جهاني، شرکت بازارهاست.

طور مداوم به نوآوري نند و بهداده است تا محصوالت و خدمات مقمايزي توليد ک

کند تا حاشيه سود ا کمک ميهالت جديد به شرکتبه بازار آمدن محصو دست زنند.

ها کمک گذاري در نوآوري فرآيند به شرکتکنند و همچنين سرمايه ظخود را حف

. درواق  با تشديد فضاي رقابقي در جهان هاي خود را پايين نگه دارندکند تا هزينهمي

ذيرش اص  نياز آن را پان شرب ماندگاري در هر بازاري را نوآوري و پي تومي

 (.1391رقابت دانست )قاليچي، 

وکار اندازي کسبنوآوري و راه آيد که آيا بين جواينک اين سؤال پي  مي

ارتباطي وجود دارد؟ و اگر چنين ارتباطي وجود دارد آيا با جو نوآوري در کالس و 

بدني ه  اين وکارهاي مسقل  براي دانشوويان تربيتسباندازي کصالحيت راه

 يکسان است؟ارتباب 

 پیشینۀ تجربی پژوهش

وکارها ملاالت زيادي منقشرشده که به  در رابطه با تأثيرات نوآوري بر روي کسب

 شود:شرح زير به موارد اشاره مي

ارتباب  ( طي تحليلي با عنوان نل  اعقماد به نوآوري در1395شيري و همکاران )

بنيان دان هاي نه« در شرکتتناسب فرد با شغ  و سازمان« با »رفقار کاري نوآورا»

که بين  به اين نقيوه دست يافقندپارک عل  و فناوري دانشگاه تهران(  )مورد مطالعه:
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ها و رفقار کاري نوآورانه و عملکرد کاري کارکنان، رابطه مثبقي وجود دارد. ديدگاه

قماد واسطه نل  ميانوي اعورد تناسب با شغ  و تناسب با سازمان بهادراکات فرد در م

در تحليلي ديگر  .ري داردنوآوري بر رفقار نوآورانه کارکنان تأثير مثبت و معنادا

وکار انوام ( پووهشي با عنوان ارتلا عملکرد نوآورانه کسب1395يزداني و همکاران )

ماني بر تعام  اجقماعي و جو سازماني بر دادند. نقايج پووه  نشان داد که ساخقار ساز

اجقماعي بر عملکرد نوآوري تأثير مثبت و معناداري داشقه  مديريت دان  و تعام 

، اما مقغيرهاي ساخقار سازماني و تعام  اجقماعي بر مديريت دان ، بر عملکرد است

در  (1395)احمدي نوآورانه نقوانسقند تأثير مسقلي  و معناداري بگذارد. همچنين 

نقايج  است. پرداخقه انساني مناب  وريبهره با نوآوري و خالقيت رابطه مطالعه خود به

وري مناب  انساني حاکي از آن است که بين خالقيت و نوآوري کارکنان با بهره

توانند اي مسقلي  و معنادار وجود دارد. مقغيرهاي خالقيت و نوآوري ميرابطه

اي مسقلي  وري مناب  انساني رابطهن ابعاد خالقيت با بهرهبيني کنند. بيوري را پي بهره

وري توانند بهرهري ميپذيهاي سيالي و انعطافچنين، مؤلفهمعنادار وجود دارد. ه  و

 .بيني کنندرا پي 

کاوشي بر تأثير سکون سازماني بر  اي با عنوان( مطالعه1395)خاشعي و همکاران 

وکار و با تأکيد بر نل  نوآوري مدل کسب هاي کوچک و مقوسط،عملکرد شرکت

اي در رابطه سکون نقايج نشان داد نوآوري باز، اثر واسطهکه  ادندانوام د نوآوري باز

 گذاردبر عملکرد شرکت مي، همچنين اثر مثبت وکارسازماني و نوآوري مدل کسب
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ي  از يک فرا تحل»اي با عنوان ( در ملاله2010) 1و همکاران روزن بوشهمچنين 

به اين  «مقوسط و کوچکي هاارتباب بين نوآوري و کارآفريني و عملکرد در سازمان

نقيوه رسيد که بين نوآوري و کارآفريني و عملکرد ارتباب معناداري وجود داشت و 

 2منصوري و اچ الو رو بايد به عوام  مؤثر بر نوآوري و کارآفريني توجه کرد.ازاين

وکار وري و رشد در خدمات کسببهره ،ينوآورنوان اي با عطي مطالعه (،2008)

به اين نقايج دست يافقند که نوآوري در  در سطح بنگاه  يو تحل هيه: توزمقحداياالت

 وري نداشقه است.بخ  خدمات همواره اثر مثبقي بر رشد داشقه ولي هيچ اثري بر بهره

داري بر اثر مثبت و معنيها همچنين نقايج بيانگر اين است که ارتباطات خارجي بنگاه

 ميزان کارايي آنها داشقه است.

( در پووه  خود به بررسي رابطه جو سازماني با خالقيت و نوآوري 2006) 3اجوان

پرداخت. نقايج پووه  وي نشان داد که مقغير جو سازماني با مقغيرهاي خالقيت و 

بهبود جو سازماني و سوق افزون بر اين با  نوآوري رابطه مثبت، مسقلي  و معنادار دارد.

توان سازمان را با نو و خالقيت کارکنان، ميهاي دادن سازمان به سمت پذيرش ايده

ارائه نوآوري در امور جاري، به سمت رقابت با ساير رقبا در بازار تشويق کرد همچنين 

(، در مطالعه خود به بررسي اثر نوآوري بر رشد اققصادي کشور تايوان 2006)4يانگ

که افزاي  در پرداخقه است. نقايج مطالعه حاکي از آن است  2000-1950الهاي طي س

 
1 . Rosenbusch et All 

2 . Mansury & H.Love 

3 . Joanna 
4 . Yang 
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منور به افزاي  رشد اققصادي در اين کشور  تعداد اخقراعات ثبت شده داخلي

ها و تفکرات گردد. عالوه بر اين عل  رشد بلندمدت کشور تايوان کشف ايدهمي

 جديد بوده است.

 تحقیق شناسیروش

اي ملايسه -علي تحليق روش نظر از و کاربردي هدف، اظلح از حاضر پووه 

جامعه آماري شام  دانشوويان کارشناسي . است شده انوام ميداني صورتبه که است

بدني دانشگاه آزاد ناپيوسقه، کارشناسي پيوسقه، کارشناسي ارشد و دکقري تربيت

ساس معيار جدول بر ا باشد.نفر مي 517اسالمي واحد تبريز است که درموموع تعداد 

صورت اه آزاد اسالمي تبريز بهني دانشگبدتربيت نفر از دانشوويان 250مورگان تعداد 

نفر دخقر و  130که از اين بين  ها در بين آنها توزي  گرديدتصادفي انقخا  و پرسشنامه

ها از دو پرسشنامه اسقاندار اسقفاده شده آوري دادهبراي جم  نفر آنها پسر بود. 120

 ه شده است.( ساخق1998پرسشنامه جو نوآوري توسط دورابوي و همکاران ) ست.ا

سازه دوم آن  6سازه اول آن چال ،  8سؤالي است که  50اين ملياس يک آزمون 

سازه پنو  آن تفريح،  6سازه چهارم آن زمان ايده،  6سازه سوم آن اعقماد،  3آزادي، 

ها و سازه هشق  آن بحث 6ت از ايده، سازه هفق  آن حماي 5سازه شش  آن تضادها،  6

ري جامعه را مورد بررسي قرار داده است. در اين پرسشنامه پذيسازه آخر آن ريسک 4

همچنين پرسشنامه بعدي پرسشنامه صالحيت  اي اسقفاده شده است.گزينه 5ملياس از 
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اين ملياس  ( است که1990وکار مسقل  اندرسون و دانکلبرگ )اندازي کسبراه

 سؤال است. 10راي دا

پرسشنامه نهايي تدوين و جهت تعيين هاي موجود پس از مطالعه مناب  و پرسشنامه

تن از مقخصصين مديريت ورزشي توزي  گرديد و با  6وري و محقوايي، بين روايي ص

ها طور در اين تحليق به منظور بررسي پايايي پرسشنامهنظر اسقاد راهنما نهايي شد همين

  نفر اسقفاده شده است. ضريب آلفاي کرونبا 30کرونبا  و براي  از روش آلفاي

-هاي مخقلف را اندازهگيري که خصيصهبراي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه

به دست آمد؛ ضريب  70/0ها باالتر از رود که ميزان آنکند به کار ميگيري مي

و براي پرسشنامه ( α=84/0( )1998) آلفاي کرونبا  براي پرسشنامه جو نوآوري

که بر اين  به دست آمد (α=87/0( )1990وکار مسقل  )اندازي کسبصالحيت راه

توان گفت که ابزارهاي مورد اسقفاده در تحليق حاضر از پايايي اساس با اطمينان مي

 دهد:ها را نشان ميقاب  قبولي برخوردار هسقند. جدول زير ضريب پايايي پرسشنامه

 فاکتورهای جو نوآوری : پایایی1جدول 

 پایایی متغیرها

84/0 جو نوآوري  

83/0 چال   

85/0 آزادي  

88/0 اعقماد  
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79/0 زمان ايده  

84/0 تفريح  

80/0 تضادها  

هاحمايت  78/0  

هابحث  91/0  

پذيريريسک  88/0  

 

 وکار مستقلاندازی کسب: پایایی فاکتور صالحیت راه2جدول 

 پایایی متغیرها

وکار مسقل اندازي کسبهصالحيت را  87/0  

نامه، ريق کقب، پاياناي، از طاز مطالعه کقابخانهآوري پيشينه تحليق براي جم 

آوري نشريات معقبر مخقلف و در بخ  مطالعات ميداني از پرسشنامه جهت جم 

در اين تحليق براي توزيه و تحلي  اطالعات و آزمون  هاي تحليق اسقفاده شد.داده

 بودن نرمال بررسي براي اسقنباطي اسقفاده شد. -هاي آماري توصيفياز روش هافرضيه

 اسقاندارد انحراف و ميانگين از. شد اسقفاده اسميرنوف کلموگروف آزمون از هانمونه

 رگرسيون از روش نقايج تحلي  و بررسي براي و هاداده پراکندگي ميزان بررسي براي

 بکار گرفقه شده است. 22نسخه  spssافزار آماري نرم منظور اين براي. گرديد اسقفاده

 های تحقیقیافته
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پسر و  نفر از آنها 120ها، نفر از آزمودني 250دهد که از بين نقايج جدول نشان مي

 نفر از آنها دخقر هسقند. 130

 ها: توزیع فراوانی جنسی آزمودنی3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنس

 48 120 پسر

 52 130 دخقر

 100 250 موموع

 

نفر،  135هاي ملط  کارشناسي آزمودنيدهد تعداد همچنين جدول بعدي نشان مي

 نفر است. 20نفر و ملط  دکقري  95ملط  کارشناسي ارشد 

 ها بر اساس مقطع تحصیلیتوزیع فراوانی آزمودنی :4جدول  

 درصد فراواني فراواني تحصيالت

 %54 135 کارشناسي

 %38 95 کارشناسي ارشد

 %8 20 دکقري

 %100 250 موموع

نفر  75نفر بيکار و  175ها نفر از آزمودني 250دهد از بين جدول بعدي نشان مي

 باشند.شاغ  مي
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 هاوضعیت شغلی آزمودنی :5جدول  

 درصد فراواني فراواني وضعيت شغلي

 %70 175 بيکار

 %30 75 شاغ 

 %100 250 ک 

نفر  120و  25-19ها بين رده سني نفر از آزمودني 80دهد که جدول فوق نشان مي

 32ها در رده سني بي  از نفر از آزمودني 50و  30-26ها بين رده سني ودنياز آزم

 باشند.مي

 

 

 ای نمونه: آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف تك6جدول 

 جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش

آماره مقغير  Z Sig 

914/0 جو نوآوري  914/0  

وکار مسقل اندازي کسبصالحيت راه  203/1  111/0  

286/1  چال  081/0  

304/1 آزادي  062/0  

134/1 اعقماد  153/0  
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231/1 زمان ايده  101/0  

951/0 تفريح  326/0  

293/1 تضادها  070/0  

865/0 حمايت  85/0  

پذيريريسک  453/0  115/0  

هابحث  256/1  425/0  

 بيشقرپووه ،  يرهايمقغ يشقرب يسطح معنادار يراد، ملفوقبر اساس نقايج جدول 

و فرض خالف مبني بر غير  تائيد يرهامقغ ينا ي بود. لذا فرض نرمال بودن توز 05/0از 

ها، در گرديد. بنابراين با توجه به نرمال بودن توزي  داده ردها نرمال توزي  داده

ها براي پاسخ به اين فرضيه .دشوهاي پارامقريک اسقفاده ميهاي بعدي از آزمونتحلي 

 شود.مياز مدل رگرسيون اسقفاده 

وکار مسقل  در اندازي کسببر صالحيت راه هاجو نوآوري در کالس فرضیه:

 بدني دانشگاه آزاد تبريز تأثير ندارد.دانشوويان تربيت

 وکار مستقلاندازی کسبصالحیت راه: آزمون رگرسیونی بین جو نوآوری و 7 جدول

  تعدي شدهR R2 R2 مدل
خطاي اسقاندارد 

 برآورده شده

1 642/0  412/0  401/0  28/0  

 بيني صالحيتآمده از جدول، جو نوآوري توانايي پي دستبا توجه به نقايج به
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با ضريب  باشند. بر اين اساس جو نوآوريمسقل  را دارا مي وکارکسب اندازيراه

درصد از واريانس  40موموع حدود در 28/0و خطاي اسقاندارد  642/0همبسقگي 

دار بودن و نمايند. به منظور تعيين معنيوکار را تبيين مياندازي کسبصالحيت راه

 کني :نبودن آنها از جدول زير اسقفاده مي

وکار مستقل در اندازی کسببر صالحیت راه هاجو نوآوری در کالس: بررسی 8جدول 

 تبریزبدنی دانشگاه آزاد دانشجویان تربیت

 مدل
موموع 

 موذورات
 درجه آزادي

ميانگين 

 موذورات
F 

سطح 

داريمعني  

229/54 رگرسيون  1 229/54  444/122  001/0  

70/862 باقيمانده  249 423/0    

090/125 ک   250    

توان مطرح نمود آمده، ميدستبه Fو با تأکيد بر ميزان نقايج جدول باال با توجه 

. ((α≤0/05 وکارهاي مسقل  تأثير مثبت دارداندازي کسبکه نوآوري بر صالحيت راه

وکارهاي درصد در ايواد کسب 40با توجه به نقايج رگرسيون، نوآوري به ملدار 

 مسقل  دانشوويان تأثير دارد.

 

 بینی متغیر: نتیجه ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون برای پیش9جدول 

 B Std. Error Beta T Sig مدل
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بتثا  302/0  124/0  - 43/2  0/016 

143/0 جو نوآوري  068/0  272/0  19/2-  033/0  

داراي توانايي تبيين آمده از جدول باال جو نوآوري دستبا توجه به نقايج به

توان معادله آمده ميدستبا توجه به نقيوه به .است وکاراندازي کسبصالحيت راه

 رگرسيوني زير را بيان داشت:

 وکار مسقل اندازي کسبصالحيت راه :302/0+143/0 ()جو نوآوري

 گیریهنتیج

بدني هاي دانشوويان تربيتها و چال ترين دغدغهبا توجه به اينکه يکي از مه 

وکارهاي مسقل  است، اجراي تحليلي درباره جو نوآوري در اندازي کسبراه

تواند باعث پووه ، مي کارگيري نقايج حاص  از اينرسد. بهها الزم به نظر ميکالس

القحصيالن هاي کارآفريني براي دانشوويان و فارغدهايواد بسقر مناسب براي احياي اي

کارهايي براي توان به راهطور در راسقاي نقايج اين تحليق ميعلوم ورزشي شود. همين

هاي جو نوآوري دست پيدا کرد. اين تحليق به وکار بر اساس مؤلفهبهبود فضاي کسب

ارهاي مسقل  در وکاندازي کسبها بر راهررسي تأثير جو نوآوري در کالسب

بدني دانشگاه آزاد تبريز پرداخقه که با اسقفاده از نقايج اين تحليق دانشوويان تربيت

کارهاي الزم و مناسبي را در اخقيار اساتيد و مديران موموعه مربوطه قرار توان راهمي

Commented [s1]: مجددا چک شود 
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 اندازي کسبها بر صالحيت راهجو نوآوري در کالسهاي داد. بررسي تأثير مؤلفه

هاي کارآفريني را تري راهبردکند که با ديد عميقاي مسقل ، به ما کمک ميوکاره

 بدني پيگيري کني .در دانشوويان تربيت

ملادير سطح ها نشان داد که نقايج تحليق در مورد آزمون طبيعي بودن داده  -1

بود. لذا فرض نرمال بودن توزي   05/0 ، بيشقر از معناداري بيشقر مقغيرهاي پووه

 ها رد گرديد.قغيرها تائيد و فرض خالف مبني بر غير نرمال توزي  دادهاين م

با توجه به  بر اساس نقايج حاصله از آزمون رگرسيون، نقايج زير به دست آمد:  -2

اندازي بيني صالحيت راهآمده، جو نوآوري توانايي پي دستنقايج به

آوري با ضريب باشند. بر اين اساس جو نووکارهاي مسقل  را دارا ميسبک

درصد از  40درموموع حدود  28/0و خطاي اسقاندارد  642/0همبسقگي 

 نمايند.وکار را تبيين مياندازي کسبواريانس صالحيت راه

وکار تأثير دارد.  هاي کسبنقايج بررسي نشان داد جو نوآوري بر ايواد صالحيت

رين و فضاي مناسب است ده توسعه و ايواد اشقغال نيازمند نيروهاي مبقکر، کارآفپدي

که ترکيب مطلو  از عوام  مخقلف را در شرايط معين براي ني  به هدف خاص که 

مطابق (. 1384رباني و انصاري، ) وکار است به وجود آوردهمانا، ايواد بسقرهاي کسب

ها براي دسقيابي ها و شرکتامروز سازماناي ( در دني1384) نظريه هاديزاده و رحيمي

بايست از مديراني اسقفاده کند که در آنها، حس نوآوري، رهاي جديد ميوکابه کسب
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خالقيت و آينده سازي فراه  باشد. به بياني ديگر بايد اقدام به پرورش مديراني در 

هاي جديد هاي آموزشي کرد که در آنها حس نوآوري و خالقيتها و کالسدانشگاه

 هاديزاده و رحيمي،) جديد شودوکارهاي وجود داشقه باشد تا باعث ايواد کسب

ي است که تبلور آن در محيط و جامعه نامطلو  (. خالقيت و نوآوري ملوله1384

ها و تفکرات هاي نامطلو  از ايدهگونه محيطاصوالً غيرممکن خواهد بود. در اين

ها با ملاومت روبرو خواهد شد. هدايت ت و دگرگونينوآور انقلاد خواهد شد و تغييرا

ها باشد بسقگي به ايواد هاي خالقي که در جهت ني  به اهداف سازمانو تالش اراده

تنها يک ضرورت محسو  فضاي مناسب دارد. در اين دوران فرا صنعقي نوآوري نه

توجه  (. قاب 1394 کاشف و لطفي،) شود بلکه شرب بلا در جوام  حاضر استمي

وکار در تمامي زمينه با اي کسباست که نقايج بيشقر مطالعات نشان دهنده بهبود فض

 اسقفاده از خالقيت و نوآوري است.

کممارآفريني  يممزان  سممي م نمموان، برر حممت ع کمماران ت قممري و هم عممه کالن طممي مطال

آموخقگان در عرصه نشريات و مطبوعات آنها اين نقيوه را ابراز کردند که جهت دان 

شممقه توفيق سمماندر زمينه کارآفريني در ر يممروي ان جممود ن بممور و کممي از مه ي مز تممرين ي ي

ممم  يممد داراي ويوگيعا سمماني با يممروي ان يممن ن کممه ا سممت  ممموزش هممايي منهمما ا لممه، آ جم

هاي فردي باشد. نقايج پذيري و مهارتدانشگاهي به همراه خالقيت و نوآوري، ريسک

کممارآفريني در همماي دار بين آموزشآنها نشانگر ارتباب معني بمما  يممت  شممگاهي و خالق دان

بممه نوآوري فرآيندي است که کارآفرينان توسط آن فرصت رشقه مطبوعات دارد. ها را 
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کنند. به کمک اين ابزار است که آنها به تغييرات عرضه به بازار تبدي  ميهاي قاب ايده

سممري1392بخشند )احمدپور دارياني و عزيزي، شقا  مي حمموالت  يممر و ت لمم  و (. تغي   ع

يممک  بممه  بممدي  ورزش  طممرف و ت يممک  هممان از  نمماوري در ج گممر، ف طممرف دي صممنعت از 

نممد مقصديان ورزش را با چال  همما نيازم گممذر از آن هاي جديدي روبرو ساخقه است که 

 (.1393اميني و همکاران، ) هاي خالقانه استکارگيري رويکرد خالقانه و روشبه

قفاده کنند که در آنها، حس نوآوري، ها از اساتيدي اسدانشگاه شود،پيشنهاد مي

هاي کالسي و درسي کارآفريني ي فراه  باشد. قرار دادن واحدخالقيت و آينده ساز

ها. اساتيد و عنوان دروس اجباري در کنار ساير درسمرتبط با رشقه دانشوويان به

ند هاي آموزشي کنها و کالسمسئولين بايد اقدام به پرورش دانشووياني در دانشگاه

باشد تا بعد از  هاي جديد وجود داشقهکه در آنها حس نوآوري و خالقيت

 وکارهاي جديد و مسقل  شود.القحصيلي و حقي حين تحصي  باعث ايواد کسبفارغ
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