
  

  

  

ارتقاي  جهت یبوم ییه الگوئارا و یطراح

  در دانشگاهکارآفرینی سازمانی 

  قات تهرانیواحد علوم و تحق: يمطالعه مورد

یل کاوسیاسماع


  

طلب زنجان یفرشاد رحمت


  

  دهیچک

 علـوم و  جهت ارتقـاي کـارآفرینی سـازمانی در واحـد     یبوم يه الگوارائ و ین پژوهش به منظور طراحیا

ه مدل یآن بر پا يچوب نظرچار. رفته استیانجام پذ 1388اسالمی تهران در سال  ه آزادتحقیقات دانشگا

کـه  باشد  یم) یطیمح(اي  نهیو زم) ییمحتوا( رفتاري، و بر اساس سه دسته عوامل ساختاري يا شاخه سه

استفاده از و با  یفیق از نظر روش توصین تحقیا. مؤثر واقع شوند یسازمان ینیکارآفر يتوانند در ارتقا یم

نفر  750آن تعداد  يو جامعه آماراست انجام گرفته  ین روش همبستگیو همچن یشیمایا پی یابی نهیزم

هـاي   یافتـه . باشـند  یمـ  یقات دانشگاه آزاد اسـالم یواحد علوم و تحق یانیران و کارکنان ارشد و میاز مد

بـه منظـور    و سـت یرخـوردار ن دهد که این واحد از وضعیت کارآفرینی مطلـوبی ب  یتحقیق حاضر نشان م

هـاي   فعالیـت  اي از زمینـه  رفتـاري و ، استقرار کـارآفرینی در آن بایسـتی باتوجـه بـه عوامـل سـاختاري      

ل عوامل مد، براساس نتایج تحقیق. دالزم رابراي اجراي آن فراهم آور ند و بسترهايککارآفرینانه حمایت 

ازمانی در واحد علـوم و تحقیقـات دانشـگاه آزاد    ي کارآفرینی سجهت ارتقا يا نهیو زم يرفتار، يساختار

  . اسالمی تهران ارائه شده است

  يدیکلواژگان 

 يا شـاخه  مـدل سـه  ، يا نـه یعوامـل زم ، يعوامـل رفتـار  ، يتارعوامـل سـاخ  ، یسازمان ینیارتقاي کارآفر

  . مراتبی سلسله

                                       
 قات تهرانیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یأت علمیه عضوار و یاستاد             Email: ekavousy@yahoo.com 
  قاتیواحد علوم و تحقی، دانشگاه آزاد اسالمی، ت امور فرهنگیریمد ارشدکارشناس        dr46ali@yahoo.com  Email: 

  15/10/89: تاریخ پذیرش        15/06/89: تاریخ ارسال

 217- 241صص /  1390 تابستان/  59شماره /  بیستمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

ــه در  ــدي اســـت کـ ــارآفرینی فراینـ  کـ

هــاي مختلفــی اتفــاق  مجموعــه هــا و محــیط

ــی ــرات در  م ــی آن تغیی ــد و ط ــتم  افت سیس

هاي افرادي کـه بـه    اقتصادي از طریق نوآوري

، دهنـد  اقتصادي واکنش نشان میهاي  فرصت

 دهد که این باعث ایجاد ارزش فردي و رخ می

. (Hurley,1999,p. 2) اجتماعی خواهـد شـد  

ـ  عنـوان موتـور رشـد و     هامروزه کارآفرینی را ب

هـا و   زمانسـا ، حرکت توسعه اقتصادي جوامع

  . شناسند میها  دانشگاه

شده در سند  دستیابی به اهداف مشخص

ــم ــت  چش ــداز بیس ــداف   ان ــور و اه ــاله کش س

ــه ــادي  برنام ــعه اقتص ــاي توس ــاعی، ه ، اجتم

نظـام   حـول در ضرورت ت، یفرهنگی و آموزش

ل مشـک  امـا ، سـازد  را قطعی مـی  اداري کشور

و  يفقـدان توانمنـد  ، که وجـود دارد  يا عمده

و  یفرهنگـ  يهـا  سـازمان  یدرون يها تیظرف

ــ ــت  یآموزش ــور اس ــی در  . در کش ــد کل رون

ید ایـن مطلـب   ؤهاي فرهنگی ایران م سازمان

، هـا  است که وضعیت حـاکم در ایـن سـازمان   

باشد کـه یکـی از    سنتی و غیر کارآفرینانه می

تواند ناشی  ترین دالیل ناکارآمدي آن می مهم

 ؛از فقدان نوآوري و کـارآفرینی در آنهـا باشـد   

کتـه وقـوف کامـل    ن نیـ ها بر ا ن سازمانیلذا ا

 يرفتـار  و يسـاختار  يها تیدارند که تا ظرف

 ینقش اصل يفایتوان ا، را ارتقاء نبخشند خود

  . و فعال خود را در جامعه نخواهند داشت

هـایی   کارآفرینی سازمانی بـراي سـازمان  

یـک  ، و اثربخشـی هسـتند   ییرآکا که در پی

هـاي   سـازمان  زنیاز اساسی است و بسـیاري ا 

ها  به دنبال روش تشدبه  یفرهنگی و آموزش

. باشـند  یرویکردهاي کارآفرینی سازمانی مـ  و

بسترهاي رشد و  از بخش فرهنگی یک کشور

 یآموزشـ ، سیاسی، اقتصادي، توسعه اجتماعی

کارآمـدي  ، بنـابراین . شـود  محسوب می. . . . و

هـاي فرهنگـی و    ضـعف سـازمان   این بخش و

ــ یآموزشــ ــوان هب ــراي   عن مجــاري اصــلی اج

مشکالتی را بـراي جامعـه   ، فرهنگی در کشور

به همراه خواهد داشت که با توجه به نقـش و  

ــان   ــابقه درخشـ ــارآفرینی و سـ ــت کـ اهمیـ

اشـاعه مفهـوم    ترویج و، توسعه کارآفرینان در

ــگ و    ــراي فرهن ــازي ب ــارآفرینی و بسترس ک

و ضرورت  از اهمیتآموزش حامی کارآفرینی 

اکنـون موضـوع    هـم . سـت حیاتی برخـوردار ا 

در  ینیکـارآفر  يجـاد نهادهـا  یبـا ا  ینیکارآفر

قرارگرفتـه   ياریهـا مـورد توجـه بسـ     دانشگاه

 ینیبه منظور پیاده سازي اهداف کارآفر. است

ــگاه در ــا دانش ــوم، ه ــات و یتحق، وزارت عل ق

ــاور ــیت اجرایمســئول يفن  طــرح توســعه" ی

را کـه بـه    "کشـور  يها در دانشگاه ینیکارآفر

بـه سـازمان   ، شـود  یده مینام "کاراد"اختصار 
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ن یا. سنجش آموزش کشور واگذار کرده است

نسـبت بـه    1379ز از اواخـر سـال   یسازمان ن

در  ینیآمـــــوزش کـــــارآفر یســـــازمانده

  . طرح اقدام نموده است يمجر يها دانشگاه

فرآیند درون ، باتوجه به اینکه کارآفرینی

ــر در، ســازمانی اســت ــق حاض ضــمن ، تحقی

مختلـف مـؤثر بـر کـارآفرینی      لبررسی عوامـ 

، یهاي فرهنگی و آموزشـ  سازمان در ینسازما

وضـعیت   بهبـود  نقش مهم این موضـوع در  بر

ایـن میـان    در. شـود  ها تأکید می این سازمان

تـوان   ئله اصلی این است کـه چگونـه مـی   مس

ن واحـد بهبـود   یـ کارآفرینی سـازمانی را در ا 

امل ال بایستی عوؤپاسخ به این س بخشید؟ در

، ثیرگذار هستدختلفی را که در این رابطه تأم

ثیرگــذاري آنهــا را و نحــوه تأ شناســایی کــرد

ــا. مشــخص نمــود ن عوامــل شــامل عوامــل ی

سیسـتم  ، اسـتراتژي ، رساختاري نظیر سـاختا 

، توسـعه  سیسـتم تحقیـق و  ، اي مالی و بودجه

سیسـتم حقـوق و    و سیستم ارزیابی عملکـرد 

ــتمزد ــل ر، دس ــگ   عوام ــر فرهن ــاري نظی فت

، مــدیران هــاي کارکنــان و ویژگــی، زمانیســا

) محیطـی ( اي عوامـل زمینـه   و، سبک رهبري

دولـت و   ارتبـاط بـا  ، ارتباطات محیطـی  نظیر

 که بررسی نقش و تعامل با شهروندان هستند

تواند  می، یسازمان ینیکارآفر این عوامل بر اثر

تسـریع پیامـدهاي    تسـهیل و ، موجب بهبـود 

ن دانشـگاه  یـ ااهداف کـارآفرینی در   مرتبط با

  . گردد

، شـده  براساس الگوي ارائـه ، بدین منظور

سازمانی مختلـف   سازمانی و برون عوامل درون

ایت با توجه به و مرتبط مشخص شده و در نه

 یهاي فرهنگی و آموزش شرایط خاص سازمان

هـاي   شود که ویژگی چارچوبی ارائه می، ایران

الزم را براي ایـن عوامـل بـه منظـور ارتقـاي      

نی در جامعـه مـورد مطالعـه    رینی سازماکارآف

  . سازد مشخص می

ــر  -1 ــارچوب نظ ــدل  و يچ م

  قیتحق یمفهوم

ــارآفرینی     ــه کـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ

فرآینــد ، )ر وابسـته یـ عنــوان متغ هبـ (یسـازمان 

ــ  درون ــوده و متـ ــازمانی بـ ــل أسـ ثر از عوامـ

سیسـتم  ، اسـتراتژي ، رساختاري نظیر سـاختا 

، هتوسـع  سیسـتم تحقیـق و  ، اي مالی و بودجه

سیستم ارزیابی عملکـرد و سیسـتم حقـوق و    

ــتمزد ــگ   ، دس ــر فرهن ــاري نظی ــل رفت عوام

هـاي کارکنـان و مـدیران و     ویژگـی ، سازمانی

) محیطـی ( اي عوامـل زمینـه   سبک رهبري و

ارتباط با دولـت و بـا   ، نظیر ارتباطات محیطی

. است) مستقل يرهایعنوان متغ هب( شهروندان

سـت کـه   مند ا یک الگوي نظام ،مدل مفهومی

آمـده  ) 1(شـماره  در شـکل  ق حاضر یتحق در

  . است
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  پژوهشچارچوب مفهومی ): 1(ه رشکل شما

ــاختار  -2 ــل س ــ يعوام  ثرؤم

  یسازمان ینیبرکارآفر

ــازمان -2-1 ــاختار سـ ــا سـ  يهـ

 يساختارها بر یسنت يها سازمان: نیکارآفر

ــبوروکرات ــی ــیو. هســتند یک مبتن ــا یژگ  يه

ا ر ک سـازمان یـ ت یک ظرفیساختار بوروکرات

 از. سـازد  یمحدود مـ  ینیپرورش کارآفر يبرا

، کیـ ارگان یسـازمان  يسـاختارها ، گریطرف د

. کننــد یب مــیــنانــه را ترغیکارآفر رفتــار

 يهــا ســازمان يســاختار ابعــاد يهــا یژگــیو

کمرنـگ بـودن   ، ت کمین شامل رسمیکارآفر

کـم و   تمرکـز ، اندك یدگیچیپ، مراتب سلسله

ــه ــ يا حرف ــودن م ــاز ا. باشــد یب ــژین وی ، یگ

 يهـا  شود که نوع ساختار سازمان یمشخص م

، 1382 ییصـمدآقا ( ک استیارگان، نیکارآفر

  . )45 ص

ها باید ساختاري ایجـاد شـود    ازماندر س

که از رفتارهـاي کارآفرینانـه اعضـاء سـازمان     

در گـام نخسـت مـدیران بایـد     . حمایت نماید

ایجـاد  ) نه بلنـد (مراتب سازمانی تخت  سلسله

ینانـه را در سـازمان   ارآفرفرهنـگ ک  نماینـد و 

ــد  ــاعه نماین ــم. اش ــی  مه ــرین ویژگ هــاي  ت

  :ند ازا ساختارهاي کارآفرینانه عبارت

ــ. 1 ــا   وآورين ــاتی ب هــاي کارکنــان عملی

  ؛ارتباطات روشن

نظــر  کـاهش سـبک آمرانـه بـا صـرف     . 2

کنتـــرل متخصصـــان بـــه جـــاي  کـــردن از

  ؛بنیانگذاري ارشدیت

 گرا با تمرکـز بـر  هاي عملکرد سیستم. 3

  ؛مربیگري تسهیل سازي و، ایتحم

 منـد در  نظـام  یافتـه و  نوآوري سازمان. 4

  ؛موریت صریحتعقیب یک مأ

گیـري   ظـور شـکل  انرژي زیـاد بـه من  . 5

  ؛کارگیري ریسک معقول هخالقانه سازمان با ب

  تکالیف قانونی روشن؛. 6

هـاي   هماوردطلبی براي بهبود مهارت. 7

  ؛هاي تفکر روش افراد و

ــی . 8 ــاطراح ــراي  معیاره ــنجش ب ي س

  ؛هاي مختلف عملکرد ارزیابی شاخص
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پذیري ساختاري که براسـاس   انعطاف. 9

ادهوکراسی ارتقاء  آن بوروکراسی تنزل یابد و

  ؛دا کندیپ

هــاي مــدیریت  ســبک کــارگروهی و. 10

  ؛مشارکتی

فرآینـدها بـه جـاي     ید بیشتر برتأک. 11

  . (Echoles and Neck,1998,p. 5) نتایج

ازمنــد ین، کیــارگانک ســازمان یــجـاد  یا

 یسـازمان  ینیتعهد خاص بـه مفهـوم کـارآفر   

نـد تفکـر   یک فرایـ له مسـتلزم  ئن مسیا. است

ک یـ جـاد  یا. مورد کل سـازمان اسـت   تازه در

ــازمان ارگان ــازمان ک دریــس  يکــه دارا یس

، اسـت  یسنت یکیا مکانیک یکراتساختار بورو

 یار مشـکل یکـار بسـ  ، ر ممکـن نباشـد  یاگر غ

  . است

ــتراتژ -2-2 ــازمان ياس ــا س  يه

ــارآفر ــیاز و یکــی: نیک ســازمان  يهــا یژگ

ــارآفر ــالت و ، نیک ــودن رس ــمورمأ دارا ب ت ی

؛ بـه  گرا و مدون است يمشتر، منعطف، روشن

ق اقـدامات  یازمان را از طرکه رشد س يا گونه

واقع  در. کند یق مید تشویجد ز ویآم مخاطره

 ینیکـارآفر  يریگ شکل از عوامل مهم در یکی

، ه کارکنان سـازمان یکه کل ن استیا یسازمان

نسـبت   رسالت سـازمان را درك و  ت ویمورمأ

 یمـ یرح زاده ویهاد(به تحقق آن تالش کنند 

  . )23 ص، 1384يل آبادیف

ــنو " ــایلز واسـ ــار   در "مـ ــین رفتـ تبیـ

هـا را بـه    انواع استراتژي سـازمان ، استراتژیک

  :ند ازا کنند که عبارت یچهار دسته تقسیم م

هـا   ایـن سـازمان   :رنگـ  استراتژي آینده. 1

 فعالیت کنند و محیط ناپایدار در تمایل دارند

 و بازار هسـتند هاي  درجستجوي فرصت دائماً

محصــوالت  طریــق ارائــه خــدمات و اغلــب از

  . خالق تغییر هستند، توسعه تحقیق و جدید و

هــا  ایــن ســازمان: اســتراتژي تــدافعی. 2

محصـول   یک قلمرو محدود و تمایل دارند در

ــ ــازار ثاب ــدب ــت کنن ــالی . ت فعالی ــدیران ع م

ــاتی  اي در متخصصــان برجســته حــوزه عملی

ه تحقیق اما ب، یشان هستند ها محدود سازمان

هاي جدید تمایلی  خارج از قلمرو براي فرصت

  . ندارند

ها بین  این سازمان: ي تحلیلگراستراتژ. 3

 بنـابراین  تـدافعی هسـتند و   نگر و طیف آینده

آنها . دهند ز میمشخصات هر دو را از خود برو

، دهنـد  را از نزدیک مورد مطالعه قرار میرقبا 

 خـود را تطبیـق  ، هـاي جدیـد   سپس بـا ایـده  

هـاي   و از تحقیقـات کـارآ و مهـارت    دهند می

  . کنند تولیدي استفاده می

ــترا. 4 ــالیاس ــازمان: تژي انفع ــایی  س ه

عــدم  تغییــر و، یکــه مــدیریت عــال هســتند

قابـل آن  م امـا در ، کننـد  اطمینان را درك می
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ــاتوان اســت ــن اســتراتژي در. ن ــدت  ای بلندم

 . پذیر نیست دوام

اطالعات مهـم  ، در یک سازمان کارآفرین

هـاي   دهنـد کـه فرصـت    به سازمان اجازه می

مایلز . برداري کند جدید را یافته و از آنها بهره

کارآفرین را یک تحلیلگـر  هاي  اسنو سازمان و

که تالش یعنی سازمانی . نامند نگر می یا آینده

هاي جدیـد وارد   هاي سازمان کند به عرصه می

، و کاوشـگر  گرتحلیل، هاي مدافع سازمان. شود

. کننـد  لب اطالعات یکسانی را گردآوري میاغ

دنبال اطالعاتی است که بـه حفـظ و    همدافع ب

. کنـد  رفه اصلی سازمان کمک میمصونیت ح

ــود  ــده خ ــدافع آین ــوالت و م ــداي محص  را ف

براي کمک به شـرایط   و کند خدمات حال می

تحلیلگـر  . دنبال اطالعات است هب خود رقابتی

، کنـد  نگر حرفه فعلی خود را حفظ می آینده و

جدید را  هاي کامالً کند تا فرصت اما تالش می

هر یـک  . اش مشخص سازد در محیط خارجی

ـ از آن هـاي جدیـد    گـذاري  ال سـرمایه دنبـ  هها ب

 که مـدافع یـا   این نوع اطالعات است. هستند

گیرد یا قـادر نیسـت از آنهـا     آنها را نادیده می

  . استفاده کند

ــالی و  -2-3 ــتم م ــه سیس  :بودج

از  دسترسی به منـابع را ، بسیاري از تحقیقات

ؤثر بر کـارآفرینی سـازمانی   ترین عوامل م مهم

 این اساس عوامل متعـددي در  بر و اند دانسته

سیسـتم مـالی    سنجش کارآفرینی سازمانی با

ــدا   ــاط پی ــیارتب ــد م ــازمان در. کنن ــاي  س ه

 فراینـد تخصـیص بودجـه آسـان و    ، کارآفرین

ــوده و  ــریع ب ــروژه س ــه از  پ ــاي کارآفرینان  ه

. شوند هاي مالی متنوعی برخوردار می حمایت

خصوصیات دیگـر سیسـتم مـالی سـازمان      از

ــارآفرین ــ ، کـ ــت دادن تـ ــالی أاولویـ مین مـ

بازاریـابی   توسعه و هاي واحد پژوهش و هزینه

ــد اســت خــد محصــوالت و صــمد (مات جدی

 . )57 ص، 1382آقایی

 ریـزي وجـود   فنون مختلفی براي بودجه

ریزي  ترین این فنون براي بودجه دارد که مهم

  :ند ازا هاي فرهنگی عبارت سازمان در

مبنـاي فصـول    ریزي سنتی بر بودجه -1

  ؛هزینه -مواد

 ؛برنامه ریزي طرح و سیستم بودجه -2

 . مبناي صفر ریزي بر بودجه -3

ــداول   ــه مت ــبودج ــنتی واقــع  در یا س

ــرآورد هزیتــر یمیقــد  هاســت و نــهین روش ب

سـال   یقطع يها نهیهز برآورد آن غالباً يمبنا

 و يسال جار یش احتمالیقبل با توجه به افزا

  . سال بودجه است ينظر کارشناسان برا

 ه ویـ تجز، برنامـه  طرح و يزیر بودجه در

اه ن ریافتن بهتـر یـ ها به منظور  نهیل هزیتحل

 يارهـا یثر حل مشـکالت بـا توجـه بـه مع    ؤم

ــد. مــورد توجــه اســت یقــیو حق ینــیع ن یب
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 يا ات بـه گونـه  یـ ج عملیها و نتـا  منظور هدف

ن راه یتـر  شود که انتخاب مناسـب  یم یبررس

ن یکمتـر  با درحداقل زمان و، انجام دادن کار

بودجه  یف اساسیوظا. ر شودیپذ امکان، نهیهز

، یکنترل مـال ، ن روش به صورت خالصهیا در

ــه وســ ــهیله مــدیکنتــرل ب ــر ران و برنام  يزی

  . )126ص ، 1385، یصالح( ک استیاستراتژ

 در: توسـعه  سیستم تحقیق و -2-4

توسعه  ن واحد پژوهش ویهاي کارآفر سازمان

 از سـاختار  استقالل باالیی برخوردار است و از

ــروژه  ــا پ ــی ی ــی ماتریس ــتفاده م ــد اي اس . کن

قیقـاتی  هـاي تح  ژهپرو، هاي کارآفرین سازمان

 هـاي بـازار و   خودرا براسـاس نتـایج پـژوهش   

ــد هــاي مشــتریان انتخــاب مــی  دیــدگاه . کنن

تـرین   انتزاعـی  تحقیقـات بنیـادي یـا پایـه در    

هـا   به منظور ایجاد پاالیش نظریـه ، شکل خود

، ایــن نــوع تحقیقــات در. گیرنــد صــورت مــی

حوزه اجرایـی واقعـی ناشـی نشـده      له ازئمس

ع تحقیقات تبیـین  ن نوهدف اساسی ای. است

اصـول   کشـف قـوانین و   و ها روابط بین پدیده

، هـا  نظریـه ، تحقیقـات کـاربردي  . علمی است

ــدي ــا قانونمن ــول و، ه ــونی  اص ــه درفن  را ک

بـراي حـل   ، شـوند  تحقیقات پایه تـدوین مـی  

ایـن  . گیـرد  واقعی به کار می مسائل اجرایی و

کیـد  ثرترین اقدام تأؤم نوع تحقیقات بیشتر بر

ورد توجـه قـرار   را کمتـر مـ   هـا  علـت  و دارند

  . (Gay, 1992, p. 9) دهند می

 مـان دو تحقیقات بنیـادي وکـاربردي توأ  

اي  بلکه بـاهم رابطـه  ، سر یک پیوستار نیستند

ــد  ــل دارن ــه ، متقاب ــه گون ــاً  ب ــه غالب  در اي ک

شـده   اصول علمی تـدوین ، تحقیقات کاربردي

مبناي کاربردي شـدن قـرار   ، درتحقیقات پایه

  . ندگیر می

ظام ن: سیستم ارزیابی عملکرد -2-5

م هـاي نظـا   ارزیابی عملکرد یکی از زیرسیستم

تواند نقش  مدیریت منابع انسانی است که می

گیـري رفتارهـاي کارافرینانـه     شکل مهمی در

ارزیابی عملکرد فرآینـدي اسـت   ، داشته باشد

سه سطح  در درکل فرآیند مدیریت عملکرد و

ارزیـابی  . گیرد ام میسازمان انج گروه و، افراد

معیاري است بـراي سـنجش   ، عملکردسازمان

مقایسـه  ، ارزیـابی عملکـرد  . اثربخشی سازمان

رهـا و  طرز انجام کار واقعی کارکنـان بـا معیا  

شـده اسـت و بـا     استانداردهاي از پیش تعیین

توجه به نگرش سیستمی به سـازمان عوامـل   

. ثر اسـت ؤاین فرآینـد مـ   خارجی بر داخلی و

سازمان باید از  ارزیابی عملکرد در، یطورکل هب

 هـایی برخـوردار باشـد تـا خالقیـت و      ویژگی

. ســازمان بهتـر پــرورش یابنــد  کـارآفرینی در 

، هـاي کـارآفرین   ارزیابی عملکـرد در سـازمان  

 بلندمـدت و ، مـدت  معیارهاي مختلـف کوتـاه  

هـا مـدنظر    مدت خاصی را براي خالقیت میان



ی 
اح

طر
 و

ئارا
وی

لگ
ه ا

 ی
ت

جه
ی 

وم
ب

 
ی 

مان
از

س
ی 

ین
فر

رآ
کا

ي 
قا

رت
ا

اه
شگ

دان
ر 

د
  

 

 

224  

آینـده   رهـا د  ارزیـابی جهـش   بر، دهد قرار می

کنتـرل   بـین آزادي عمـل و   متمرکز اسـت و 

  . کند یجاد میتوازن ا

 هـا و  گـروه  ارزیابی عملکـرد کارکنـان و  

ظور نیل بـه اهـداف مختلفـی    ها به من سازمان

تـرین ایـن اهـداف     کـه مهـم   گیرد صورت می

  :ند ازا عبارت

حفــظ ســطح رضــایت  بـراي ایجــاد و . 1

  ؛بخش عملکرد

کارکنان توسعه  براي کمک به رشد و. 2

  ؛هاي آموزشی طریق برنامه از

کمک به مـافوق بـراي درك مناسـب    . 3

 ؛کارکنان

ــه انجــام تغییــرات . 4 راهنمــایی افــراد ب

 ؛هاي مستمر بندي رتبه شغلی با استفاده از

 براي تسهیل جبران خدمات عادالنه و. 5

 ؛عملکرد مناسب به کارکنان مبتنی بر

معتبـر نمـودن    براي تسهیل آزمون و. 6

طریـق   ون مصاحبه ازفن هاي انتخاب و مونآز

 ؛هاي ارزیابی عملکرد مقایسه با رتبه

ــراه. 7 ــراي  ف ــات الزم ب م نمــودن اطالع

 بازنشسـتگی و ، گیري راجع به اخـراج  تصمیم

 ؛موارد دیگر

اطمینــان از اثربخشــی ســازمانی از   . 8

، طریق اصالح کارکنان باتوجـه بـه اسـتاندارد   

 . تار کارکنانرف پیشنهاد تغییر در عملکرد و

: دسـتمزد  سیستم حقـوق و  -2-6

ــز از    ــاداش نیــ ــت و پــ ــتم پرداخــ سیســ

هاي اصـلی نظـام مـدیریت منـابع      سیستمزیر

. آیــد هــا بــه حســاب مــی ســازمان انســانی در

پرداخت براي ایجاد  مدیریت سیستم پاداش و

توجـه بـه چهـار     شرایط کارآفرینانـه نیازمنـد  

هـاي   دیـدگاه ، هاي خوب پاداش: است موضوع

ــاه و ز ــانی کوتـ ــدت مـ ــتفاده از، بلندمـ  اسـ

  . هاي متنوع و توجه به اصل برابري پاداش

مشـکالت   ینان سازمانیفرپاداش به کارآ

جـاد  یا یسـنت  يهـا  را در سـازمان  يا دهیچیپ

ل کـه بـه کارکنـان در    یـ ن دلیـ بـه ا . کند یم

ا دسـتمزد  یـ حقوق ماهانه مشـخص  ، سازمان

شـود   یپرداخت مـ ون یسیا حق کمی و یساعت

ت یوضـع  دوست ندارند ینان سازمانیارآفرک و

 از کــامالً ســازمان شــان را در انــهیحقـوق ماه 

سـتم پـاداش   یک سیرا به   آن و، دست بدهند

نـان بـا   یآن کارآفر سـک کـه در  یر بـر  یمبتن

ــود  ــاران خ ــدا کســانیهمک ــتغ، ن ــدیی . ر دهن

ــ ــاداش پا ین سیهمچن ــتم پ ــایس ــ ياپ  يراب

ــافیکارآفر ــان ک ــز، ســتین ین ــای ــر  را آنه فک

 يهـا  طـرح  يرو برقرار است  کنند که اگر یم

 یسک نفعید از آن ریبا، ر کار کنندیپذ سکیر

 يستم پاداش بـرا یس یطراح. د آنها بشودیعا

ت یریاز دارد کـه مـد  یـ ن ینان سـازمان یکارآفر
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کارکنـان   نـان و یکارآفر يازهـا یسطح باال از ن

  . ها آگاه باشد سازمان در یمعمول

ــن بایکــارآفر يهــا ســازمان ســتم ید سی

 ت ویـ خالق يند که برایجاد نمایرا ا یپرداخت

ــا  نــه خــدمات و ینوآورانــه در زم يهــا دهی

سـتم  یلبتـه س ا. دیزه نمایجاد انگیا، محصوالت

فـه را  ین وظیـ توانـد ا  ینم ییپرداخت به تنها

 سـاختار و  ها و يد استراتژیبلکه با، انجام دهد

 يهـا  سـم یز به عنوان مکانین یفرهنگ سازمان

 Cornwall and) ت کنندیا تقوآن ر، یتیحما

Pelman, 1990, p. 129) .  

ــر ؤمــ يعوامــل رفتــار -3 ثر ب

  یسازمان ینیکارآفر

 يها سازمان یفرهنگ سازمان -3-1

طـور   هبـ  یسـازمان  یسنت فرهنگ: نیکارآفر

ت یـ کارانـه حما  محافظـه  يریگ میاز تصم یکل

 یمبتنـ  یمراتبـ  کـرد سلسـله  یکند و بر رو یم

 ینسـازما  ینیارآفرکـ  فرهنگ در مقابل. است

ــر رشــد بیــنش هدفگــذار ــر برنامــه، يب ، يزی

عمــل و  يآزاد، مشـارکت ، ينـوآور ، تیـ خالق

ــرتأ يریپــذ تیولئمســ کــرد یرو کیــد دارد و ب

 زاده ویهاد(استوار است  یمیو کار ت يا شبکه

  . )1384، يل آبادیف یمیرح

ــ   ــی ک ــت فرهنگ ــد اس ــوال معتق ه کورن

اراي د، کنـد  کارآفرینی سازمانی را حمایت می

  :است ریزهاي  ویژگی

خالقیـت  ، کاربردن مخاطره هب: ریسک. 1

ح تمـام سـطو   هاي جدید در ایده حمایت از و

  . شود سازمان حمایت می

احساسـی اسـت کـه    : شـده  احترام کسب

خــود آنچــه ) . . . ؤسســه وم، شــرکت(گــروه 

دانـد و انجـام آن تخصـص     می، دهد انجام می

  . نیازمند تالش غیر معمول است

 :اعتماد و باورپـذیري ، درستی، خالقا. 2

سازمان نسبت به یکدیگر تعهد اخالقـی   افراد

یکـدیگر رفتـار    دارند که با روشی درسـت بـا  

 . کنند

ــراد. 3 ــد : اف ــراد دارن ــه اف آن ، دانشــی ک

افراد . چیزي است که براي سازمان مهم است

 نـد و در ا ترین منبع با ارزش براي سازمان مهم

 . ن هستندآینده در حال شکوفا شد

احترام زیاد براي وابسـتگی بـه   : تعهد. 4

آنچه آنها افراد باید درباره . سازمان قائل شدن

، کننـد  دهنـد و ارتبـاط برقـرار مـی     انجام مـی 

 . احساس قوي و مثبتی داشته باشند

ــار. 5 ــریح دانســتن را ک ــد : تف ــراد بای اف

 . کار بندند ههاي بازي را درکار خود ب ویژگی

دادن بـه تمـام سـطوح     اجازه: رهبري. 6

ــه آزاد باشــند و  ــري  ســازمان ک فرصــت رهب

 . دیگران را داشته باشند

هر چیزي کـه سـازمان    :کسب ارزش. 7

ــیانجــ ــد ام م ــراي مشــتریانش و  ، ده ــد ب بای
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هـاي   قیمـت . کارکنانش ارزش داشـته باشـند  

، شـود  پایین تنها باعث جذب مشـتریان نمـی  

والت و خدمات کـه سـازمان ارائـه    محص بلکه

. بـراي زنـدگی آنهـا ارزشـمند اسـت     ، کند می

کارکنان سازمان در تمام سـطوح بایـد داراي   

پرمعنـی بـودن کـار    . کاري ارزشـمند باشـند  

 . تر از حقوق است مهم

ــی . 8 ــارآیی و اثربخش ــازمان  : ک ــک س ی

روزانــه  ينیازمنــد نظــم ضــروري بــراي اجــرا

 جهـان در  ها و آزادي براي تطبیـق بـا   فعالیت

ــر ــال حــال تغیی ــد اســت و ع ــرآن نیازمن وه ب

درعین حـال  ولی ، سیستم کنترلی عالی است

پذیري اجازه فعالیت  باید به خالقیت و ریسک

، هـاي کارآفرینانـه   سـازمان ، طور کلی هب. دهد

سیســتم خــود  فرهنــگ برنــده و برنــده را در

 کننـــد و نــه برنــده و بازنـــده   لحــاظ مــی  

(Cornwall and Pelman, 1990, p. 77) . 

ــی -3-2 ــاي  ویژگـ ــدیرانهـ  مـ

ها به خودي  سازمان :نیکارآفر يها سازمان

، کارآفرین نخواهنـد شـد   نوآور و، خالق، خود

و خصوصیات  مگر اینکه افراد خالق و نوآور با

هاي خاص خود پیکـره آن سـازمان را    ویژگی

هاي نیـروي   کلی ویژگی طور هب. تشکیل دهند

انسانی کـارآفرین اعـم از مـدیران و کارکنـان     

مرکـز  ، گرایانـه  ذهنیـت تحلیـل  : انـد از  عبارت

تحمل باالي ابهام و ، کنجکاوي، کنترل درونی

نیاز شـدید  ، اعتماد به نفس باال، عدم قطعیت

، خالقیـت ، احتـرام  نیـاز بـاال بـه   ، به استقالل

عـزم  ، بینـی  خـوش ، کوشی سخت، کارمحوري

حال  با این. شانسی انرژي زیاد و خوش، راسخ

مربـوط   هاي سه فهرست زیر در اکثر فهرست

نیاز بـه  : شوند به شخصیت کارآفرین دیده می

  . نیاز به استقالل و تحمل ابهام، موفقیت

ــدیران و   ــه م ــن اســت ک ــم ای ــه مه  نکت

 هاي فرهنگـی امـروزي بایـد    کارکنان سازمان

 متعددي را هاي چندگانه و مهارت ها و قابلیت

هاي فرهنگی  سازمان، این عالوه بر. دارا باشند

نیازمنـد  ، اصی کـه دارنـد  باتوجه به شرایط خ

 مــدیرانی هســتند کــه عــالوه بــر کارکنــان و

ــی و، هــاي انســانی  مهــارت ــی ادراک  از، فن

ایجـاد تعامـل بـا     در ینیهـاي کـارآفر   مهارت

، ذینفعـــان مختلـــف ماننـــد سیاســـتمداران

. . . شـــهروندان و، هـــا رســـانه، گـــذارانقانون

  . برخوردار باشند

 ییاز دارد کـه همنـوا  یـ ن نیر کارآفریمد

. هـا را حفـظ کنـد    ارزش منـابع و ، طین محیب

ــ ــمن یمعن ــا یض ــه  ی ــت ک ــارت آن اس ن عب

ــارا  ییهــا ســکیر آن مواجــه  کــه ســازمان ب

سـک  ینـه بـا ر   یعنی. دیت نمایریمد، شود یم

. کنـد  یسـک افـراط مـ   یمخالف است و نه با ر

ــد ــارآفریم ــتیر ک ــا ن از فرص ــمند  يه ارزش

ق از بـروز  یـ ن طرید و بـد ینما یم يبردار بهره
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 ر دریامـا اگـر مـد   . کنـد  یم يرین جلوگبحرا

د و بـه  یـ ط نمایتفـر  رصت افـراط و ف يریگیپ

 يبـوروکرات رو  خشـک و  یتیریمد يها هیرو

 مستعد بحران نمـوده اسـت   سازمان را، اوردیب

(Thompson,1999,p. 292) .  

 يهـا  کارکنان سازمان یژگیو -3-3

 از یکـه منـابع انسـان    ییاز آنجـا : نیکارآفر

باشـد و   ینـد توسـعه مـ   یفرآ ییربنـا یعوامل ز

ک یـ دار یـ ند توسـعه پا یق در فرآیهرگونه توف

ق در توسـعه منـابع   یـ سازمان مشروط به توف

ت و ضـرورت توجـه بــه   یــاهم، اسـت  یانسـان 

 یدهنده منابع انسان سعهتو یتیریمد يها نظام

هـا بـه منظـور بقـا و      سـازمان . شود یآشکار م

منـابع   يرو یند تمرکز اساسـ ازمین، شرفتیپ

 يرویـ ن يهـا  تیقابل يرشد و ارتقا. اند ینانسا

و  یت رقـابت یمز جادیدر ا یعامل اصل، یانسان

از  یکـ ی. امروز اسـت  یقابتر يدر فضا ییایپو

ــا ــا ییتوان ــ يه ــن یاساس ــان يروی ــه یانس  ک

ــرکت ــا ش ــدف   ، ه ــرورش آن را ه ــد و پ رش

و  يسـاز  دهیـ تفکـر خـالق و تـوان ا   ، اند گرفته

. اسـت سـطوح   یرکنان در تمامکا ینیکارآفر

 یتوانند با تعـداد انـدک   یامروز نم يها سازمان

چنـد طـرح    يا اجـرا ین یافراد خالق و کارآفر

، منعطف، چابک، کوچک ينانه بر رقبایکارآفر

آنهـا  . نـد یق آئنه فـا یهز گرا و کم فرصت، نوآور

را فراهم کنند تا همه کارکنـان   یطید شرایبا

بتواننـد بـه    دا کـرده و یـ پ ینیکـارآفر  هیروح

 یگروهـ  ایـ  يطـور فـرد   به مستمر و ،یراحت

ــفعال ــه اجــرا  یکارآفر يهــا تی ــه خــود را ب نان

 يفـرد ، یسـازمان ) درون(ن یکـارآفر . درآورند

 يبا تمرکز بـر رو  یط سازمانیاست که در مح

ا را بـه  یـ ؤا ریـ ک فکـر  یـ ، تیـ و خالق ينوآور

  . کند یل میسودآور تبد یاقدام

 يهـا  سـازمان  يسبک رهبر -3-4

 يهـا  ؤلفهازجمله م يرسبک رهب: نیکارآفر

نحـوه   روش و است که عبارت است از يرفتار

ت آنهـا  یهـدا  يردستان برایر با زیبرخورد مد

واقـع   در. بـه اهـداف سـازمان    یابیجهت دست

، ک رهبــریــکــه  یزانــیبــه م يســبک رهبــر

. شـود  یگفتـه مـ  ، ا کارمندمدار باشدیکارمدار 

اند که سـبک   از محققان استنتاج نموده یبرخ

ار منـتج بـه سـطح بـاالتر عملکـرد      کارمندمد

گر از پژوهشگران ید یبرخ، مقابل در. شود یم

ه است ک کارمدار ياند که سبک رهبر افتهیدر

  . آورد ینه عملکرد بهتر را فراهم میزم

ســبک  چهــار، مطــابق بــا مراحــل بلــوغ

   :کنند رهبري پیشنهاد می

توجه بـه   کار و بی طرفدار(سبک دستوري . 1

را تعیین کرده  ش زیردستانرهبر نق): کارمند

او . کنـد  أکید زیاد مـی ت ها و روي دستورالعمل

چگونه و ، گوید چه وقت و در کجا به افراد می

   . انجام دهند چه کاري باید
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طرفـــدار کـــار و (ســـبک متقاعدکننـــده . 2

 هـاي مربـوط بـه    رهبر دسـتورالعمل ): کارمند

هـاي مربـوط بـه حمایـت از      کارها و بخشنامه

   . دکن می صادرکارکنان را 

طرفـــدار کارمنـــد و  )ســـبک مشـــارکتی. 3

ــی ــه   ب ــه ب ــارتوج ــروان او در  ): ک ــر و پی رهب

ک سامانه و ی کنند گیري مشارکت می تصمیم

   . دآی ارتباطی قوي به وجود می

ــی  . 4 ــبک تفویض ــار و   (س ــه ک ــه ب ــی توج ب

رابطه با کار و در زمینـه حمایـت    در: )کارمند

ــان ــتورالعم  ، از کارکن ــیچ دس ــر ه ــا رهب ل ی

  . کند نمی اي صادر بخشنامه

ـ  يا نـه یعوامل زم -4 ثر بـر  ؤم

  یکارآفرینی سازمان

ــیارتباطـــــات مح -4-1  یطـــ

  نیکارآفر يها سازمان

ــین    ــط بـ ــگران روابـ ــد پژوهشـ هرچنـ

ــی و  ارزش ــگ مل ــی فرهن ــاي کل ــدامات  ه اق

تصویر روشـن   اما، اند نشان داده کارآفرینانه را

 برخـی . نـدارد  و دقیقی از ایـن روابـط وجـود   

نـد  پژوهشگران بـر اسـاس پـژوهش مـک کلل    

هـاي خـاص    و با اسـتفاده از ویژگـی  ) 1961(

بـه   نیـاز بـه موفقیـت و تمایـل    ماننـد  ، فردي

به توضـیح رفتـار کارآفرینانـه    ، پذیري ریسک

انـد   برخی دیگر چنین فرض کرده. اند هپرداخت

هاي فردگرا که هویت اجتماعی  که در فرهنگ

اد تمایـل  افـر  براساس موفقیت فردي اسـت و 

گیـري   جهـت ، پـذیري دارنـد   زیادي به ریسک

با این حال . شود کارآفرینانه بیشتري دیده می

ترکیبــی ، هــا در ایــن زمینــه نتــایج پــژوهش

، کند بیان می) 1991(برگر طور که آن. اند بوده

ــارآفرینی ــد یـــک   ، در کـ ــگ هماننـ فرهنـ

کـارآفرین بـه    کنـد و  کننده عمل مـی  هدایت

ـ . مثابه یک کاتالیزور رغـم   راین اسـاس علـی  ب

 افـرادي کـه بـا    وجود یک محـیط مناسـب و  

هاي  موفقیت، هاي مالی عواملی همانند پاداش

، انـد  شغلی و فردي برانگیخته شـده ، اجتماعی

یک فرهنگ ملی کـه فعالیـت کارآفرینانـه را    

  . مورد نیاز است، حمایت و تشویق کند

 يبـرا  ینیآنجـا کـه کـارآفر    از، یاز طرف

 يرات اقتصـاد ییجاد تغیا وشرفت یپ توسعه و

وسعه ت که باعث رشد و یعوامل، است يضرور

ز یـ ن ینیظهـور کـارآفر   در، شوند یم ياقتصاد

که بر را  يکنت عوامل متعدد اقتصاد. ثرندؤم

 در، ر گذارنـد یثأنانـه تـ  یت کارآفریـ فعال سطح

 :دهـد  یقرار مـ  ییر مورد شناسایزقالب موارد 

بـه   یدسترسـ ، ییمحصـوالت نهـا   يتقاضا برا

 مقـررات و ، اتیـ مال، تـورم ، )ها يورود( منابع

 ,Cornwall and Paln,1990) یاسـ یثبات س

p. 5) .  

ـ  يها ارتباط سازمان -4-2  یفرهنگ

 یفرهنگـ  يهـا  سازمان: با دولت یو آموزش
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 يها کنند که چارچوب یت میفعال یطیمح در

 در یاساســـ  ینقشـــ یو قـــانون  یاســـیس

بـه   جـه کننـد و تو  یفـا مـ  یآنهـا ا  يها تیفعال

 از يریپـذ ریثن تأیهمچنـ  ن و مقـررات و یقوان

ر یناپذ چاره، دولت يها استیها و س یخط مش

ن در جوامـع ممکـن   یکه قـوان  ییاز آنجا. است

ن و یامـا قـوان  ، باشند یاهداف عال ياست دارا

 يط اقتصادیبه شرا یمقررات بدون توجه کاف

ت یریمــد ، شــوند  یوضــع مــ   یاجتمــاع  –

 ییادر بـه شناسـا  قـ  د معمـوالً یـ هـا با  سازمان

بـازده و   ن و مقررات خوب باشند تـا بـر  یقوان

 هـا و  فعالیـت . ندیفزاین بین نوع قوانیا ییکارا

عملکــرد  روش فعالیــت و، تصــمیمات دولــت

تغییرات . دهد ثیر قرار میأها را تحت ت سازمان

ــانونی  ــات ق ــدهاي در مقــررات و الزام و فراین

ــت، سیاســی و قضــایی ــدات  فرص ــا و تهدی ه

نحـوه ارائـه    کننـد و بـر   ا ایجاد مـی جدیدي ر

  . گذارند یم محصوالت اثر خدمات و

ــرف دیگــر  از ــت، ط خــط  هــا و سیاس

تواننـد مـانعی درجهـت     هاي دولتی مـی  مشی

پژوهشگران نشـان  . موفقیت کارآفرینی باشند

 هـاي ســنگین و  رویـه  انـد کـه الزامـات و    داده

 فرینانه راهاي کارآ ممکن است فعالیت متعدد

  . )Dana,1990( دمحدود سازن

و  یفرهنگ يها تعامل سازمان -4-3

ــهروندان یآموزشــ ــا ش  يهــا ســازمان: ب

ــ ــ یفرهنگــ ــازمان یو آموزشــ ــا ســ  ییهــ

جـاد آنهـا   یا مدار هستند که هدف از تیأمورم

 يهـا  نـه یزم از شـهروندان در یبه ن ییپاسخگو

ارتباطـات   ين برقـرار یـ بنابر ا. است یمشخص

آنهـا و   يازهایص نیتشخ، ثر با ارباب رجوعؤم

 کـه  يا بـه گونـه  ، ارائه خدمات مناسب به آنها

ازجملـه اهـداف   ، دیـ ت آنان را جلب نمایرضا

وجـه بـه گسـترش    بـا ت . هاسـت  ن سـازمان یا

د در یو رقابـت شـد   هـا  یدگیـ چیپ، ها تیفعال

د و خدمات و گسـترش روزافـزون   یعرصه تول

 يبرقـرار ، کننـده خـدمات   عرضه يها سازمان

و   دگاهیو توجه به د ها با مردم ارتباط سازمان

. رسـد  یبه نظر م يخواسته افراد جامعه ضرور

توان گفت شرط بقا و دوام هـر   یتا آنجا که م

ثر بـا  ؤق و مـ یعم، ایداشتن روابط پو، سازمان

هـا   اکنون اکثر سازمان. کنندگان است مراجعه

ــمؤسســو  ــرا یات فرهنگ ــر یطیدر ش ــه س  ب

روزافــزون  يد بـه تقاضــاها یــبرنــد کـه با   مـی 

 يهـا  گروه، یعلم يها تشکل، روندان آگاهشه

، مطبوعــات، یاجتمــاع يهــا نهضــت، نفــعیذ

. ره پاسخگو باشـند یو غ یل ارتباط جمعیوسا

م اربــاب رجــوع در همــه یو تکــر ییپاســخگو

دارد و  یو اساســ يهــا نقــش محــور ســازمان

نـد  ا ران و مسئوالن خواستار آنیاز مد ياریبس

محدود و نه از قدرت ناین زمیکه کارکنان در ا
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ــدهیتهد ــا  دکنن ــوع    آنه ــاب رج ــر ارب در براب

  . سوءاستفاده نکنند

  ق یاهداف تحق -5

دنبـال   ين پژوهش اهداف متعـدد یادر  

تـوان در قالـب هـدف     یمـ  شود که آنها را یم

ـ   یاصل هـدف  : م نمـود یتقسـ  یو اهـداف جزئ

هـا و   يتوانمنـد  یبررسـ ، ن پـژوهش یـ ا یاصل

علوم  در واحد یسازمان ینیکارآفر يها یژگیو

ــران     ــالمی ته ــگاه آزاد اس ــات دانش و تحقیق

گـردد   یطراح ییالگو آنباشد تا براساس  یم

ــازمان ــه س ــا ک ــ يه ــ یفرهنگ در  یو آموزش

ســند  شــده در اهــداف مشــخص  يراســتا

ن یســاله کشــور و همچنــ ســتیانــداز ب چشــم

 یاسـالم  ياهداف برنامه پنجم توسعه جمهور

 يهــا هــا و مهــارت ییبــه بهبــود توانــا، رانیــا

خود بپردازنـد و   یطیو مح يرفتار، يختارسا

 در یآموزشـ  و یمؤثر نقش فرهنگ يفایا يبرا

بـا توجـه   . ندینما دایالزم را پ یآمادگ، جامعه

، قیـ تحق یمـدل مفهـوم   يرهایبه ابعاد و متغ

ن پـژوهش  یـ ا يبـرا  ین هـدف فرعـ  یتـر  مهم

نـه  یمطلوب در زم يارائه الگو: عبارت است از

عوامــل  و يرعوامــل رفتــا، يعوامـل ســاختار 

متناسـب بـا    یفرهنگـ  يهـا  سازمان يا نهیزم

  . یسازمان ینیکارآفر يها یژگیو

  تحقیق يها هیفرض -6

ق براسـاس  یـ ن تحقیا یات پژوهشیفرض

ده کـه از سـه   یگرد یسازمانده یمدل مفهوم

ل یتشـک  یه فرعـ یزده فرضیس و یه اصلیفرض

ــا یفرعــ و یات اصــلیفرضــ. شــده اســت ن ی

  :ند ازا پژوهش عبارت

 ینیکــارآفر و ين عوامــل ســاختاریبــ. 1

 یو آموزشـ  یفرهنگـ  يها سازمان در یسازمان

  . ارتباط وجود دارد

ــ. 1-1 ــازمانیب ــتراتژ، ین ساختارس  ياس

ســتم یس، بودجــه و یســتم مــالیس، یســازمان

عملکـرد و   یابیـ ستم ارزیس، توسعه ق ویتحق

 ینیکــارآفر دســتمزد و ســتم حقــوق و یس

 یآموزشـ و  یفرهنگـ هاي  سازمان در یسازمان

  . ارتباط وجود دارد

ــ. 2 ــار یب ــل رفت ــارآفر و ين عوام  ینیک

 یو آموزشـ  یفرهنگـ  يها ازمانس در یسازمان

  . ارتباط وجود دارد

 يها یژگیو، ین فرهنگ سازمانیب. 1- 2

 يکارکنان و سبک رهبـر  يها یژگیو، رانیمد

 یفرهنگهاي  سازمان در یسازمان ینیکارآفر و

  . ارتباط وجود دارد یو آموزش

ــ. 3 ــل زمیب ــهین عوام ــارآفر و يا ن  ینیک

 یو آموزشـ  یفرهنگـ  يها سازمان در یسازمان

  . ارتباط وجود دارد
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ارتبـاط بـا   ، یطین ارتباطات محیب. 3-1

 ینیکـارآفر  دولت و تعامالت بـا شـهروندان و  

 یو آموزشـ  یفرهنگـ  يها سازمان در یسازمان

  . ارتباط وجود دارد

  تحقیق روش -7

 و ابزار، قواعد از اي روش تحقیق مجموعه

یافته براي  نظام و)قابل اطمینان(هاي معتبر راه

ــی واقعیــت  ــف مجهــوالت و ، هــا بررس  کش

ن یــا. دســتیابی بــه راه حــل مشــکالت اســت

بـــا اســـتفاده از  یفیروش توصـــ ق ازیـــتحق

ــ نــهیزم ن روش یو همچنــ یشــیمایا پیــ یابی

 یدانیـ م يهـا  داده. ردیگ یانجام م یهمبستگ

ق یـ از طر، اسـت  یقعـ واهـاي   دادهکه شـامل  

ــا روش ــردآور  يه ــف گ ــ يمختل ــردد یم . گ

ك اسناد و مـدار  یبررس، مصاحبه، پرسشنامه

 ياست که بـرا  ییها از جمله روش، و مشاهده

البتـه از  . اده خواهد شدها استف داده يگردآور

پرسشــنامه  از عمـدتاً ، فــوق يهـا  ان روشیـ م

ل یـ ه و تحلیـ تجز يبـرا . ده اسـت استفاده شـ 

آمار هاي  شده از انواع روش يگردآور يها داده

 SPSS افزار نرم در قالب یاستنباط و یفیتوص

ـ ز روابـط ع یـ ده و نشـ استفاده   يرهـا یمتغ یلّ

از  ق مدل با اسـتفاده یطر وابسته از مستقل و

ده یـ ن گردییتب LISREL VER 8. 5افزار  نرم

  . است

  يجامعه و نمونه آمار -8

ن یا هدف مورد مطالعه در يجامعه آمار

ــتحق ــان و قی ــد کارکن ــوم و رانیم ــد عل  واح

 تهران هسـتند  یقات دانشگاه آزاد اسالمیتحق

، ن اسـاس یـ بر ا. است نفر 750که تعداد آنها 

سطح  از بایتعداد نفرات مورد ن حجم نمونه از

تصـادفی و   يریـ گ از روش نمونه نان باالیاطم

ر انتخاب شده و سپس یبا استفاده از فرمول ز

ــه کــل جامعــهج حینتــا م داده یتعمــ اصــله ب

  . شود یم

N. t ². S ²  

n = ―――――  

N. d ² + t ². S ² 

  :که در آن

 n  =حجم یا اندازه نمونه ،N =  حجـم یـا 

 750اندازه تخمینی جامعه که در این تحقیق 

تعداد اشتباه استاندارد الزم براي = t، نفر است

اسـت   دستیابی به ضریب اطمینان قابل قبول

 95قابل قبول  که با توجه به ضریب اطمینان

میــزان دقــت  =d، شــود مــی t= 96/1، درصــد

، یا دامنه خطاي قابـل قبـول  احتمالی مطلوب 

برآورد = S²، شود می d= 5/0که در این فرمول

مطالعه جمعیت  مورد واریانس متغیر یا صفت

استفاده از تحقیقات مشابهی کـه انجـام    که با

ــر   ــه براب ــت  5گرفت ــرا(اس ص ، 1375 ییس

128( .  
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   ها هین فرضآزمو -9

ــ -9-1 ه اصـــلی یآزمـــون فرضـ

  )يساختار(

در فرضیه اصلی نخست آمده اسـت کـه   

 ینیکـارآفر  و یسـازمان  عوامـل سـاختار  "بین 

 یو آموزشـ  یفرهنگـ  يها در سازمان یسازمان

یـا   بـراي رد  ".وجـود دارد  يدار یارتباط معنـ 

ارتباط با عوامل  یید فرضیه اصلی تحقیق درتأ

ــاختاري از آزمــون همبســتگ   ــتفادهس  ی اس

 ریـ زاین اساس فرضـیه آمـاري    که بر شود می

  :گیرد ر میمورد ارزیابی قرا

H0 :ــ ــاختار یب ــل س ــازمان ن عوام  و یس

و  یفرهنگ يها سازمان در یسازمان ینیکارآفر

  . وجود ندارد يدار یارتباط معن یآموزش

H1 :ــ ــازمان یبـ ــل ساختارسـ  و ین عوامـ

و  یفرهنگ يها در سازمان یسازمان ینیارآفرک

  . وجود دارد يدار یارتباط معن یموزشآ

ــایج ــ یآزمــون همبســتگ نت ــن متغیب  ری

ــازمان(مســتقل  ــو متغ)یساختارس ســته ر وابی

دهد باتوجه به  نشان می) یسازمان ینیکارآفر(

ــی  ــطح معنـ ــه سـ ــون  اینکـ  00/0داري آزمـ

 H1فـرض  ، باشد می 05/0ي تر از خطا کوچک

سـوي دیگــر   از. گیـرد  أییـد قـرار مـی   مـورد ت 

ســتگی مثبــت نیــز بیــانگر ایــن  ضــریب همب

متغیـر مسـتقل و    واقعیت اسـت کـه بـین دو   

ـ ، دارد وابسته ارتباط مستقیم وجود عبـارت   هب

واحد علـوم و   دیگر هرچه عوامل ساختاري در

تهــران کــه  یاســالم دانشــگاه آزاد قــاتیتحق

، اسـتراتژي سـازمانی  ، سازمانی شامل ساختار

 ق ویـ سیسـتم تحق ، يا بودجه و یسیستم مال

سیسـتم   عملکـرد و  یابیـ سـتم ارز یس، عهتوس

، شـــود مـــی یحقـــوق و دســـتمزد ســـازمان

کـارآفرینی سـازمانی در   ، تر باشـد  آفرینانهکار

 یآزاد اسـالم دانشـگاه   قاتیواحد علوم و تحق

  . تهران افزایش خواهد یافت

 یبررسـ  يبـرا : Signا یآزمون عالمت 

واحد علـوم و   یت عوامل ساختارسازمانیوضع

تهران از جنبه  یاسالم آزاد قات دانشگاهیتحق

مــورد  ریــز يه آمــاریفرضــ، نانــه بــودیکارآفر

  . ردیگ می قرار یابیارز

H0 :ن نمـــره عوامـــل ســـاختار یانگیــ م

آزاد قات دانشـگاه  یواحد علوم و تحق یسازمان

ــا نمــره متوســط م یاســالم ــتهــران ب ن یانگی

  . ندارد ياختالف معنادار

H1 :ن نمـــره عوامـــل ســـاختار یانگیــ م

آزاد قات دانشـگاه  یتحق واحد علوم و یسازمان

ــا یاســالم ــنمــره متوســط م تهــران ب ن یانگی

  . دارد ياختالف معنادار

زان یـ دهـد کـه م   یج آزمون نشان مـ ینتا

ــ ــبیشــتر از م 651/0 يدار یســطح معن ن زای

ــر ا 05/0يخطــا رد  H1ن اســاس یــاســت و ب

 بـا  یمنفـ  تفـاوت  زانیـ م از آنجا کـه . شود یم
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مثبـت بـا    تفاوت زانیم کمتر از )24(نیانگیم

تـوان گفـت کـه     یلذا مـ ، است )20(ن یانگیم

ــازمان  ــاختاري س ــل س ــوم و   یعوام ــد عل واح

تهران از جنبه  یاسالم دانشگاه آزاد قاتیتحق

تــر  متوسـط پـایین   حـد بـودن از   کارآفرینانـه 

  . است

آزمون تحلیـل واریـانس فریـدمن    

بنـدي   بـه منظـور رتبـه   : عوامل سـاختاري 

قـات  یلـوم و تحق عوامل ساختاري در واحـد ع 

ــا  یاســالم دانشــگاه آزاد ــاط ب تهــران در ارتب

آزمون تحلیـل واریـانس   ، کارآفرینی سازمانی

ج آن در جـدول  یمن استفاده شده که نتافرید

  . نشان داده شده است) 1(شماره 

عوامل  يبند رتبه): 1(شماره  جدول

  ساختاري

 رتبه نیانگیزان میم يعوامل ساختار

 1 71/3 ساختار

 4 42/3 يژاسترات

 1 71/3 یستم بودجه و مالیس

 2 70/3 ق و توسعهیستم تحقیس

 5 99/2 عملکرد یابیستم ارزیس

 3 48/3 ستم حقوق و دستمزدیس

ــ شــود کــه از یمالحظــه مــ ن عوامــل یب

سـتم  یس، ب ساختاریبه ترت يمختلف ساختار

، توســعه ق ویــســتم تحقیس، یمــال بودجــه و

 یابیارز و ياستراتژ، دستمزد ستم حقوق ویس

قـات دانشـگاه   یتحق عملکرد در واحد علـوم و 

  . نانه استیتهران کارآفر یاسالم آزاد

  يه اصلی رفتاریآزمون فرض -9-2

ــا تأ ــراي رد ی ــد فرضــیه اصــلی دوم  ب یی

اري از آزمـون  تحقیق در ارتباط با عوامل رفتـ 

شود که بر این اسـاس   همبستگی استفاده می

  . گیرد می ر مورد ارزیابی قراریزفرضیه آماري 

H0 :ــ ــاري ویب ــارآفر ن عوامــل رفت  ینیک

ارتبــاط  یفرهنگــ يهــا ســازمان در یســازمان

  . وجود ندارد يدار یمعن

H1 :ــ ــاري ویب ــارآفر ن عوامــل رفت  ینیک

بــاط ارت یفرهنگــ يهــا ســازمان در یســازمان

  . وجود دارد يدار یمعن

ــ   ــطح معن ــه س ــه اینک ــه ب  يدار یباتوج

، باشـد  می 05/0 يزان خطایاز م کمتر 017/0

ضریب . ردیگ ید قرار مییأت مورد H1لذا فرض 

همبستگی مثبت نیز بیانگر ارتبـاط مسـتقیم   

 بـر . متغیر وابسـته اسـت   بین متغیر مستقل و

ن گفت که مجموعه عوامـل  توا این اساس می

: از نـــدا تحقیـــق عبـــارت در ایـــنرفتـــاري 

سبک رهبـري  ، مدیران هاي کارکنان و ویژگی

ــدیران و ــگ ســازمانی م ــر. فرهن ــه  اگ چنانچ

، مطابق شرایط کارآفرینانه قرار داشته باشـند 

 واحــد علــوم و   در کــارآفرینی ســازمانی را 

تهران افـزایش   یاسالم قات دانشگاه آزادیتحق

  . دهند می

 یبررسـ  يبـرا : Signا یآزمون عالمت 

 واحـد علـوم و   یت عوامـل رفتارسـازمان  یوضع
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جنبه  تهران از یاسالم قات دانشگاه آزادیتحق

مـورد   ریـ ز يه آمـار یفرضـ ، نانه بودنیآفرکار

  . ردیگ می قرار یابیارز

زان سـطح  یـ دهـد کـه م   مـی  ج نشانینتا

زان یــــاز م شــــتریب 651/0 يدار یمعنــــ

ـ ا بــر اســت و 05/0يخطـا   رد H1 ن اســاسی

بـا   یزان تفـاوت منفـ  یـ آنجا کـه م  از. شود یم

زان تفاوت مثبـت بـا   یکمتر از م) 27(نیانگیم

تـوان گفـت کـه     یلذا مـ ، است) 18(ن ینگایم

 قـات یواحد علـوم و تحق  یعوامل رفتار سازمان

ــگاه  ــالمدانشـ ــه   یآزاد اسـ ــران از جنبـ تهـ

تــر  آفرینانـه بـودن از حـد متوسـط پـایین     کار

  . است

آزمون تحلیـل واریـانس فریـدمن    

بندي عوامـل   به منظور رتبه: عوامل رفتاري

قـات دانشـگاه   یرفتاري در واحـد علـوم و تحق  

ارتبـاط بـا کـارآفرینی     تهران در یآزاد اسالم

آزمــون تحلیــل واریــانس فریــدمن ، سـازمانی 

هاي آنها  براین اساس رتبه. استفاده شده است

 )2(شماره بر مبناي درجه میانگین در جدول 

  . گردد ارائه می

  بندي عوامل رفتاري رتبه): 2(شماره  جدول

 رتبه میزان میانگین عوامل رفتاري

 2 71/2 هاي مدیران ویژگی

 2 71/2 هاي کارکنان یویژگ

 1 20/3 فرهنگ سازمانی

 3 38/1 سبک رهبري

بــین عوامــل  شــود کــه از مالحظــه مــی

فرهنـگ سـازمانی در واحـد    ، مختلف رفتاري

تهـران   یآزاد اسالماه قات دانشگیتحق علوم و

ننـد  بقیـه عوامـل رفتـاري ما    تر از کارآفرینانه

 ران اسـت و یمد یژگیکارکنان و و يها یژگیو

آن سبک رهبري مـدیران کارآفرینانـه    پس از

  . است

ه اصـــلی یآزمـــون فرضـــ -9-3

  )يا نهیزم(

ییـد فرضـیه اصـلی ســوم    یـا تأ  بـراي رد 

اي از آزمـون   نهیارتباط با عوامل زم تحقیق در

این اسـاس   که بر شود همبستگی استفاده می

  :گیرد می مورد ارزیابی قرار ریزفرضیه آماري 

H0 :ینیفرکـارآ  و يا نـه ین عوامـل زم یب 

ارتبــاط  یفرهنگــ يهــا ســازمان در یســازمان

  . وجود ندارد يدار یمعن

H1 :ینیکـارآفر  و يا نـه ین عوامـل زم یب 

ارتبــاط  یفرهنگــ يهــا ســازمان در یســازمان

  . وجود دارد يدار یمعن

دهـد   نشـان مـی   یزمون همبستگنتایج آ

داري آزمـون   باتوجـه بـه اینکـه سـطح معنـی     

فـرض  ، دباش می 05/0خطاي از  کمتر 003/0

H1  ازسـوي دیگـر   . گیـرد  مورد تأیید قرار مـی

ضــریب همبســتگی مثبــت نیــز بیــانگر ایــن  

ــف  واقعیــ ــل مختل ــه هرچــه عوام ت اســت ک

 جهـــت افـــزایش تعامـــل بـــا اي در زمینـــه
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کـارآفرینی  ، محیط باشـد  دولت و، شهروندان

ــوم و   ــد عل ــز در واح ــازمانی نی ــات یتحق س ق

تهـران افـزایش خواهـد     یاسالم دانشگاه آزاد

  . فتیا

ـ آزمون عالمـت  ) الف  يبـرا : Signا ی

 واحد علـوم و  يا نهیت عوامل زمیوضع یبررس

جنبه  تهران از یآزاد اسالمقات دانشگاه یتحق

دهـد کـه    یج نشـان مـ  ینتا، نانه بودنیکارآفر

ــم ــ ی ــطح معن ــر 003/0 يدار یزان س از  کمت

 H1ن اسـاس  یـ است و بر ا 05/0يزان خطایم

 یتفاوت منفـ  زانیاز آنجا که م. شود ید مییتأ

زان تفاوت مثبـت  یشتر از میب) 41(نیانگیبا م

توان گفـت کـه    یم لذا، است )17(ن یانگیبا م

ــه  ــل زمین ــوم و  عوام ــد عل ــاتیتحق اي واح  ق

ــگاه آزاد ــالم دانشـ ــران از یاسـ ــه  تهـ جنبـ

تــر  توسـط پـایین  حـد م  کارآفرینانـه بـودن از  

  . است

حلیل واریانس فریدمن آزمون ت) ب

بندي عوامل  نظور رتبهبه م: اي عوامل زمینه

قـات دانشـگاه   یاي در واحد علوم و تحق زمینه

تهران در ارتبـاط بـا کـارآفرینی     یاسالم آزاد

دمن در جــدول یــنتــایج آزمـون فر ، سـازمانی 

  . دشو ارائه می )3(شماره 

بندي عوامل  رتبه): 3(شماره  جدول

  اي براساس میزان میانگین زمینه

 بهرت میزان میانگین اي عوامل زمینه

 1 32/2 ارتباطات محیطی

 3 62/1 ارتباط با دولت

 2 06/2 تعامل با شهروندان

میـزان میـانگین   گـردد کـه    مالحظه می

اي کمتر از حـد متوسـط    تمامی عوامل زمینه

ایـن میـان ارتباطـات محیطـی      ولی در، است

نســبت بــه ســایر عوامــل از وضــعیت بهتــري 

ــه ترت   ــت و ب ــوردار اس ــبرخ ــا  ی ــل ب ب تعام

  . رندیگ ین و ارتباط با دولت قرار مرونداشه

آزمون تحلیل واریانس فریدمن ) پ

بنـدي عوامـل    بـه منظـور رتبـه   : سه شـاخه 

 اي در واحد علوم و زمینه رفتاري و، ساختاري

ــگاه آزادیتحق ــات دانش ــالم ق ــران در یاس  ته

نتـایج آزمـون   ، ارتباط با کارآفرینی سـازمانی 

  :دگرد ارائه می )4(شماره جدول  فریدمن در

اي  بندي عوامل زمینه رتبه): 4(شماره  جدول

  براساس میزان میانگین

 رتبه میزان میانگین عوامل سه شاخه

 1 39/2 عوامل ساختاري

 2 94/1 عوامل رفتاري

 3 68/1 اي عوامل زمینه

رتبـه  ، دشـو  گونه که مالحظـه مـی   همان

باالتر  میانگین کارآفرینی در عوامل ساختاري

  .اي است و زمینهاز عوامل رفتاري 

شاخه عوامل  در یمدل روابط علّ) ت

ــاختار ــاختار: يس ــه س ــارآفر يمعادل  ینیک

در  يتوجــه بــه عوامــل ســاختار بــا یسـازمان 

  .باشد می 5جدول شماره 

ــتم تحقیس( ــسـ ــعه ق ویـ  -01/0) توسـ

 ياسـتراتژ + (33/0) بودجـه  و یستم مـال یس(
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=  -28/0) یسازمان ساختار( -24/0) یسازمان

   یازمانس ینیکارآفر

ســـتم یس+ ( 426/0) انس خطـــایـــوار(

 یابیــســتم ارزیس( +05/1)دســتمزد حقــوق و

   -0/ 22)عملکرد

ب یضـر ، شـود  یکه مالحظه م  طور همان

 ینیرآفرکـا  دستمزد و ستم حقوق ویر سیمس

بـه خـود اختصـاص    05/1با  زان راین میباالتر

 يا بودجه و یستم مالیآن س پس از دهد و یم

، -01/0توسـعه بـا    ق ویستم تحقیس، 33/0با 

 ياسـتراتژ ، -22/0عملکرد با  یابیستم ارزیس

ــازمان ــا  یس ــاختار و -24/0ب ــازمان س ــا  یس ب

  . دارند قرار -28/0

شاخه عوامل  در یمدل روابط علّ) ث

 يبراساس این مدل معادله سـاختار : يتاررف

 يباتوجه به عوامل رفتـار  یسازمان ینیکارآفر

  :است ریزبه شرح 

ــیو( ــاي  یژگــ ــانهــ +  4/ 91)کارکنــ

فرهنـــگ ( -09/5) رانیمـــدهـــاي  یژگـــیو(

  یسازمان ینیکارآفر=  37/0) یسازمان

ــوار( ــایـ ــبک + ( 679/0) انس خطـ سـ

  342/0) يرهبر

ل شاخه عوام در یمدل روابط علّ) ج

 يا نـه ین مدل معادله زمیبراساس ا: يا نهیزم

قـات  یدر واحد علـوم تحق  یسازمان ینیکارآفر

ز محاسبه و بـه  یتهران ن یدانشگاه آزاد اسالم

  :است ریزشرح 

  يا اري، عوامل رفتاري و عوامل زمینهعوامل ساخت یجه آزمون همبستگینت): 5(شماره  جدول

  ر وابستهیمتغ  ر وابستهیمتغ  اتیفرض
سطح 

  يدار یمعن
  زان خطایم

ب یضر

  یهمبستگ

جه آزمون ینت

  یگهمبست

  شود ید مییتأ H1فرض   646/0 05/0  000/0  یسازمان ینیکارآفر  يعوامل ساختار  1

 شود ید مییتأ H1فرض   439/0 05/0  000/0 یسازمان ینیکارآفر یساختار سازمان  1-1

 شود ید مییتأ H1فرض   636/0 05/0  000/0 یسازمان ینیکارآفر یسازمان يژ استرات  1-2

 شود ید مییتأ H1فرض   441/0 05/0  000/0 یسازمان ینیفرکارآ و بودجه یستم مالیس  1-3

 شود ید مییتأ H1فرض   360/0 05/0  004/0 یسازمان ینیکارآفر ق و توسعهیستم تحقیس  1-4

 شود ید مییتأ H1فرض   292/0 05/0  0/0 18 یسازمان ینیکارآفر عملکرد یابیستم ارزیس  1-5

 شود ید مییتأ H1فرض   744/0 05/0  000/0 یسازمان ینیکارآفر ستم حقوق و دستمزدیس  1-6

 شود ید مییتأ H1فرض   353/0 05/0  0/0 17 یسازمان ینیکارآفر يعوامل رفتار  2

 شود ید مییتأ H1فرض   488/0 05/0  000/0 یسازمان ینیکارآفر یفرهنگ سازمان  2-1

 ودش ید مییتأ H1فرض   279/0 05/0 05/0 یسازمان ینیکارآفر رانیمد يها یژگیو  2-2

 شود ید مییتأ H1فرض   28/0 05/0 05/0 یسازمان ینیکارآفر کارکنان يها یژگیو  2-3

 شود ید مییتأ H1فرض   420/0 05/0  000/0 یسازمان ینیکارآفر يسبک رهبر  2-4

 شود ید مییتأ H1فرض   468/0 05/0  000/0 یسازمان ینیکارآفر يا نهیعوامل زم  3

 شود ید مییتأ H1فرض   365/0 05/0  003/0 یانسازم ینیکارآفر یطیارتباطات مح  3-1

 شود ید مییتأ H1فرض   327/0 05/0  01/0 یسازمان ینیکارآفر ارتباط با دولت  3-2

 شود ید مییتأ H1فرض   494/0  05/0  000/0 یسازمان ینیکارآفر مل با شهرونداناتع  3-3
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ــوار( ــایـ ــاط + ( 748/0) انس خطـ ارتبـ

 0176/0 )ارتباط با دولـت +( 0/ 144)یطیمح

 ینیکـارآفر =  420/0 )تعامل با شـهروندان ( -

  یسازمان

مـدل  : سه شاخه یمدل روابط علّ) چ

ــ  ــط علّ ــاختار  در یرواب ــل س ــاخه عوام ، يش

 یســازمان ینیکــارآفر بــا يا نــهیو زم يرفتــار

 .5) يبر نرم افـزار معـادالت سـاختار    یمبتن

Lisrel ver. 8).  

 یروابط علّ یمیمدل ترس ):2( شماره شکل

  سه شاخه

  
، يا شـاخه  ن مدل معادلـه سـه  یبراساس ا

و عوامــل  يل رفتــارعوامــ، يعوامـل ســاختار 

 در واحد علـوم و  یسازمان ینیرکارآف يا نهیزم

ز یــتهــران ن یقــات دانشــگاه آزاد اســالمیتحق

  :است ریزمحاسبه و به شرح 

عوامــــل +(64/0 8)انس خطــــایــــوار(

ــهیزم ــار (+4/0 8) يا ن ــل رفت +  18/0)يعوام

ــاختار ( ــل سـ ــارآفر= 0/ 14) يعوامـ  ینیکـ

  یسازمان

  ها شنهادیو پ  جهینت -10

ــا ب. 1  ــه نت ــله دریاتوجــه ب ــن  ج حاص ای

ــق ــاختار ، تحقی ــول س ــراي تح ــازمانی از ب  س

ــه ســاختار   ســاختار ســنتی و ــک ب بوروکراتی

کارها  :شود کارآفرینانه پیشنهاد می ارگانیک و

ــیم  از ــق ت ــ  طری ــازي ب ــتفاده از   هس ــاي اس ج

، وظیفـه اي انجـام شــود   واحـدهاي رسـمی و  

گونـاگون کـاهش    مقررات متنـوع و  قوانین و

 تمرکــز میــزان پیچیــدگی و، )میترســ(یابــد

سـاختار ماتریسـی بـه اقتضـاي     ، کاهش یابـد 

 پـذیري و  هاي خاص به منظـور انعطـاف   پروژه

تطبیق با تغییرات محیطی در این واحد ایجاد 

  . شود

دهـد کـه    ین مطالعه نشان مـ یج اینتا. 2

تحقیقـات   در واحـدعلوم و  یسازمان ياستراتژ

 و ينگــر نـده ینظــر آ دانشـگاه آزاد اسـالمی از  

لـذا  ، قـراردارد  ینییپـا  شگام بـودن درحـد  یپ

ـ ا :شـود  پیشنهاد مـی  د یـ ن واحـد تـالش نما  ی

 يجنبـه اسـتراتژ   نانـه شـدن از  یکارآفر جهت

بـه  ، بکاهـد  بـودن خـود   یا انفعـال ی و یتدافع

گـر گـام   لیا تحلیـ  نگر و ندهیآ يسمت استراتژ

ـ    یعنی. بردارد  ه ویـ ا تجزاین واحـد بکوشـد ب

بـا درنظـر گـرفتن     یرونیب يها ل فرصتیتحل

ــ ــتجو  نق ــه جس ــود ب ــوت خ ــعف و ق  ياط ض

ــا فرصــت ــجد يه ــد ی ــر مفروضــات  یمبتن ب

 يهــا برنامــه نگــر بپــردازد و نــدهیآ ياســتراتژ

اجـرا  ، نیآن تدو يمبنا را بر ک خودیاستراتژ

  . دیکنترل نما و

دهـد کـه    ین مطالعه نشان مـ یج اینتا. 3

ــال یس ــتم م ــد  و یس ــه در واح ــوم و بودج  عل
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نظـــر  اه آزاد اســـالمی ازتحقیقـــات دانشـــگ

لـذا  ، نـدارد  حـد مطلـوبی قـرار    کارآفرینی در

ایـن واحـد    ریـزي در  بودجه :شود پیشنهاد می

هزینه  -قالب مواد براساس روش سنتی که در

بـه   یابیدسـت  يبـرا جـاي آن   هاست که باید ب

 و یســـتم مـــالیس از یســـازمان ینیکـــارآفر

 )برنامه ریزي طرح و بودجه( فمنعط يا بودجه

 اهـداف بـه دقـت شناسـایی و    ، داده کنناستف

 برنامـه براسـاس واقعیـات تجزیـه و     نتایج هر

دهاي توزیع منابع مالی بین واحـ ، تحلیل شود

نه براساس  ها و مختلف براساس اولویت برنامه

  . روند گذشته باشد

ــایج ا . 4 ــه نت ــه ب ــباتوج ــن تحقی  ق دری

پیشـنهاد  ، توسـعه  خصوص سیستم تحقیق و

 و )نظــري( يادیــبن قــاتیبــه تحق :شــود مــی

به نتایج ، مان توجه شودأصورت تو هب يکاربرد

 جاي نتـایج ملمـوس و   هبلندمدت ب يها افق و

 هـاي تحقیـق و   پـروژه ، مدت توجه شود کوتاه

 توسعه براساس نتایج تحقیقات انجـام شـده و  

  . از شهروندان انتخاب شودین ها و دیدگاه

سـتم  یج حاصـله درس یباتوجه بـه نتـا  . 5

ران یمـد  کارکنـان و  يتمزد بـرا دسـ  حقوق و

ــرا ــا یا يب ــاد فض ــنهاد  یکارآفر يج ــه پیش نان

مدیران باتوجه بـه   حقوق کارکنان و :شود می

ــا و ــه صــرفاً عملکــرد آنه براســاس حضــور  ن

ــیزیف ــود  یک ــت ش ــ، پرداخ ــاي یب ن معیاره

 پـاداش بـا خالقیـت و    هاي حقـوق و  پرداخت

ایجــاد ، جــاد شــودیریســک پــذیري ارتبــاط ا

ــزه در ــ انگی ــه   ان وکارکن ــه ب ــدیران باتوج م

مان أصورت تو  هغیرمادي ب هاي مالی و اداشپ

   .مادي هاي درونی و محرك مبتنی بر

سـتم  یس ج حاصـله در یباتوجه به نتـا . 6

ــارز ــد  یابی ــرد واح ــوم و عملک ــات عل  تحقیق

ایـن   :شـود  دانشگاه آزاد اسالمی پیشنهاد مـی 

عملکرد کارکنان  یابیارز يارهایواحد باید مع

 گروهـــی و، ســـطوح فــردي  در(ران یمــد  و

براساس دستیابی واحد به اهداف  را) سازمانی

سـتم  ید سیبا، نتیجه اثربخشی قرار دهد در و

هـا   ن واحد براساس جهـش یعملکرد ا یابیارز

ــنــده و مزایدر آ م یمســتقریم و غیمســتق يای

  . ردیافراد قرار گ يها تیخالق

ــا. 7 ــه نت فرهنــگ ، ج حاصــلهیباتوجــه ب

تحقیقات دانشـگاه آزاد   م وعلو سازمانی واحد

 یحد قابل قبـول  نظر کارآفرینی در اسالمی از

فرهنـگ   يهـا  لفـه ؤاز م يلـذا تعـداد  ، ستین

از یـ ن يشـتر یبه تحول ب ریزبه شرح  یسازمان

دان بدهند تـا  ینوآور م به افراد خالق و :دارند

ــار ــگ ک ــ يفرهن ــا ب ــه آنه ــورت فرهنگ  یص

بـا  را متناسـب   دانش افراد، دینانه درآیکارآفر

 يوفادار حس تعهد و، ش دهدیاز واحد افزاین

اي  افـراد بـه گونـه   ، دیـ ت نمایـ کارکنان را تقو

، بـه افـراد   يیابند که توجـه مسـتمر   پرورش
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شـرایطی  ، ندها داشـته باشـد  یآفر ساختارها و

محیط کـاري فـراهم شـود     ماهیت شغل و در

  . که افراد کار را همانند تفریح بدانند

 کارکنـان در  يهـا  یژگـ ینکه ویا يبرا. 8

 تحقیقات دانشـگاه آزاد اسـالمی   علوم و واحد

  :نانه باشدیکارآفر

پـذیري   سـک یر و يریپذ روحیه مخاطره 

کارکنـان را بـه   ، ش دهنـد یکارکنان افزا را در

کـارآفرین تشـویق    خـالق و ، هاي نو ارائه ایده

ـ  افراد را از نظـر مرکـز   ، نمایند  یکنتـرل درون

کـه   اموزندیب که آنها يا به گونه، ت کنندیتقو

فرصـت   رنـد و یها را برعهـده گ  ج شکستینتا

، از به اسـتقالل ین، را بدهند خطا کردن به آنها

 دوراندیشـی  و يریپـذ  تیمسئول، یطلب قیتوف

  . ت شودید تقویبا

ران در یي مـد هـا  ینکـه ویژگـ  یا يبرا. 9

 تحقیقات دانشگاه آزاد اسـالمی  علوم و واحد

  :نانه باشدیکارآفر، تهران

 پذیرش تغییـر در  و ییجو صتروحیه فر

ــد ــود یم ــاد ش ــت، ران ایج ــوآوري و، خالقی  ن

بیـنش  ، مـدیران پـرورش یابـد    کارآفرینی در

 تمایــل بــه پیشــگام بــودن در نگــري و آینــده

 يهـا  مهـارت  عـالوه بـر  ، مدیران ایجـاد شـود  

 ینیکارآفر يها مهارت، یفن و یانسان، یادراک

  . به آنها آموزش داده شود زین

ز نشـانگر  ین يآمار يها ننتایج آزمو. 10

ش یدر افـزا  يالعاده سـبک رهبـر   ت فوقیاهم

ــارآفر ــازمان ینیک ــت یس ــذا، اس ــنهاد  ل پیش

ــی  میــزان مشــارکت کارکنــان در   :شــود م

سـبک  ( گیـري مـدیران افـزایش یابـد     تصمیم

به افراد درتمـام سـطوح سـازمان    ، )مشارکتی

گـران را  ید يرهبـر  ار داده شـود تـا  ین اختیا

 ارهـا را بـه افـراد خـالق و    ک رند ویبرعهده بگ

نظـام  ، )سبک تفویضـی ( ندیض نماینوآور تفو

اجرایـی   بررسی پیشنهادات جدید و پذیرش و

 تحقیقـات ایجـاد   واحد علـوم و  نمودن آن در

افراد  ن واحد دریدر ا يرهبر ت ویریمد، شود

از حالـت   خـاص خالصـه نشـود و    یا گروهـ ی

اقت یافراد توانمند که ل خارج شود و يانحصار

دسـت   هرا بـ  يفرصـت رهبـر  ، ت دارنـد یریدم

ــا هــر چ ــد ت  ت ویبراســاس صــالح يزیــآورن

  . استوار شود یستگیشا

ز نشـانگر  ین يآمارهاي  ج آزمونینتا. 11

ــاهم ــوقی ــات مح ت ف ــاده ارتباط ــیالع در  یط

ــزا ــارآفریاف ــازمان ینیش ک ــت یس ــذا، اس  ل

تبادل جریان آزاد اطالعـات   :شود پیشنهاد می

مطلوبیت دانشگاه  دندر جامعه براي نشان دا

 گـرایش واحـد  ، جامعه افزایش یابـد  در سطح

هــاي  تحقیقــات بــه جلــب مشــارکت علــوم و

ــه پیشــنهادات و(مردمــی  ــوت و ارائ ــاط ق  نق

منظور جلب اعتماد عمومی کـه در   به) ضعف
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دانشگاه به شهروندان جامعـه  عملکرد مطلوب 

ــهیزم ــا ن ــار يه ــیمح ینیفرآک ــراهم  یط را ف

  . آورد یم

 تعامل بـا  دهد که در نشان می نتایج. 12

دولت نه تنها نقش مثبتی درکارآفرین نمودن 

معتقدند که  زیرا اکثراً، ن واحد نداشته استیا

ــت در ــش  دول ــذاري نق ــی  واگ ــاي آموزش ، ه

 اجتماعی پشتیبانی الزم را به عمل فرهنگی و

مقررات دولتـی را مـانعی    قوانین و و آورد نمی

واگـذاري   .داننـد  مـی  براي عملکرد این واحـد 

بـراي   زمینـه را ، اي توسـعه  هاي جدید و نقش

، نمایــد آن فــراهم مــی توسـعه کــارآفرینی در 

اي باشـد کـه    نـه گو هها نباید ب البته این کمک

ــاســتقالل ا ــت را خدشــه ن واحــد ازی دار  دول

  . نماید

دهد کـه   نتایج این تحقیق نشان می. 13

ــا شــهروندان واحــد  ــوم و میــزان تعامــل ب  عل

گاه آزاد اسـالمی کارآفرینانـه   تحقیقـات دانشـ  

 اطـالع رسـانی و   :شود لذا پیشنهاد می، نیست

هـا بـه شـهروندان درخصـوص      انتشار فعالیت

 مقـررات و ، نیاز مدارك مورد، زمان انجام کار

امکانات مناسب بـراي رفـاه    تسهیالت و، غیره

، ایـن واحـد ایجـاد شـود     حال شـهروندان در 

ــا  ــق  فرهنــگ مشــارکت ب شــهروندان از طری

رسیدگی به شکایات  بندي و جمع، آوري معج
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