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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :طي دهههاي اخير ،موضوع نوآوري و كارآفريني توجه زيادي را در بخش فرهنگي به
خود جلب کرده است .اين پژوهش براي بررسي توانمنديهاي كارآفريني سازماني در سازمانها و نهادهاي فرهنگي
انجام گرفنه تا الگويي را براي تبيين نقش مولفههاي عوامل ساختاري ،رفتاري و زمينهاي (محيطي) در فرآيند
ارتقاي كارآفريني سازماني در دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات ارائه نمايد.
روش پژوهش :اين پژوهش از روش توصيفي -همبستگي با استفاده از زمينهيابي يا پيمايشي انجام گرفته ودادههاي
ميداني عمدتاً از طريق پرسشنامه گردآوري شده و در تجزيه و تحليل دادهها از انواع روشهاي آماري توصيفي و
استنباطي استفاده شده است.
يافتهها :يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران از كارآفريني
مطلوبي برخوردار نيست .آزمون همبستگي روابط بين عوامل ساختاري ،رفتاري (محتوايي) و زمينهاي با كارآفريني
را تاييد نمود وهمچنين آزمون فرضيهها نشان داد از بين اين عوامل ،عامل زمينهاي و ساختاري به ترتيب بيشترين و
کمترين تاثير را بر ارتقاي كارآفريني در دانشگاه دارند.
نتيجهگيري :صاحبنظران اعتقاد دارند که ساختار سازماني مهمترين فضاي كارآفريني سازماني است و نتايج اين
پژوهش نشان ميدهد که ساختار حاکم بر واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران داراي ساختار رسمي
مبتني بر قوانين و مقررات و سلسله مراتب اداري است که با شرايط الزم براي ارتقاي كارآفريني سازماني فاصله
دارد لذا طراحي و الگوي بومي ارائه شده در اين پژوهش ميتواند به ارتقاي كارآفريني سازماني براساس مدل سه
شاخه عوامل ساختاري ،رفتاري و محيطي کمک نمايد.
واژگان كليدي :ارتقاي كارآفريني سازماني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات

فرشاد رحمتي زنجان طلب

آنچه مسلم است سازمانهاي فرهنگي در آينده به

مقدمه
طي دهههاي اخير ،موضوع نوآوري ،تحول و

موجوديت خود ادامه خواهند داد و به يقين نقشي

كارآفريني توجه زيادي را در بخش فرهنگي به خود

اساسي در توسعه فرهنگي ،اجتماعي ،آموزشي و

جلب کرده است .با اينکه اين اصطالح كارآفريني

اقتصادي کشور به عهده خواهند داشت و دولت در اين

عمدتا در بخش خصوصي بکار رفته است اما اکنون در

راستا تالش ميكند تا نقش سازمانهاي فرهنگي در

ادبيات مديريت فرهنگي نيز ديده ميشود و مباحث

فرآيند توسعه پايدار را دريابد و بر واگذاري نقشهاي

زيادي در خصوص وجود ماهيت و کاربرد كارآفريني

جديدتر به آنها تاكيد دارد .اما هميشه اين سوال مطرح

در بخش فرهنگي شکل گرفته است بطوريکه بعنوان

بوده

و

راهکاري براي مرتفع ساختن مشکالت امور فرهنگي

اثربخشي(بهرهوري) سازمانهاي فرهنگي را بهبود

مطرح شده است.

بخشيد؟ در پژوهش حاضر سعي ميشود با اين

است

که

چگونه

ميتوان

کارايي

با توجه به نقش محوري فرهنگ در تدوين و

رويكرد جديد تاثير عوامل ساختاري ،رفتاري و

اجراي برنامههاي توسعه و ضرورت کارآمدي و پويايي

زمينهاي بر كارآفريني سازماني در واحد علوم و

سازمانها و نهادهاي فرهنگي در تحقق اين رسالت،

تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران مشخص شده و

صاحبنظران ،سياستگذاران ،برنامهريزان و مديران بخش

شروع حرکت تازهاي باشد كه در نظر دارد الگوي

فرهنگي بر اين باورند که با توجه به انتظارات رو به

بومي كارآفريني سازماني را در اين واحد ارائه نمايد.

افزايش و متنوع ارباب و رجوع و شهروندان جامعه و

كارآفريني،خالقيت و کسب و کارهاي مخاطره آميز،

تحوالت سريع محيطي ،عصر و دوره مديريت سنتي و

سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم ميکنند .اهميت

بوروکراتيک در امور سازمانهاي فرهنگي به سرآمده

اين سه عنصر نميتواند اغراق آميز باشد .مديران

است .از اين رو صاحبنظران براي اثربخش نمودن

كارآفرين که در راس کسب و کارهاي مخاطره آميزند،

سازمانهاي فرهنگي ،رويکرد نويني را تحت عنوان

در جستجوي فرصتها هستند و خالقيتها اغلب

«ارتقاي كارآفريني سازماني» مطرح ميکنند ،که بر اين

ابزاري براي موفقيت آنها تلقي ميشوند.

اساس بايد تغييرات بنيادي را در مديريتهاي فرهنگي

كارآفريني فرايندي است که در محيطها و

شاهد باشيم .كارآفريني سازماني به عنوان احيا و

مجموعههاي مختلفي اتفاق ميافتد و طي آن تغييرات

بازسازي سازمانهاي موجود در نظر گرفته شده و

در سيستم اقتصادي از طريق نوآوريهاي افرادي که به

ابزاري براي توسعه و بهبود کسب و کار ،افزايش

فرصتهاي اقتصادي واکنش نشان ميدهند ،رخ

درآمد و سودآوري ،پيشگامي در ايجاد و توسعه

ميدهد که اين باعث ايجاد ارزش فردي و اجتماعي

محصوالت ،خدمات و فرآيندهاي جديد به شمار

خواهد شد ( .هارلي  )81: 0 ،8999از آنجا كه وجود

ميآيد .به طورکلي ميتوان گفت كارآفريني سازماني به

نهادها و سازمانهاي فرهنگي و نقش آنها در فرايند

انجام فعاليتهاي كارآفرينانه در نهادها ،سازمانها،

توسعه پايدار مورد توجه صاحبنظران فرهنگي و

دانشگاه و ...اشاره دارد .كارآفريني سازماني تالشي

همچنين مديران فرهنگي است ،پژوهش حاضر

است براي ايجاد ذهنيت و مهارتهاي كارآفرينانه و

ميكوشد تا با ارائه متدولوژي علمي  -كاربردي

البته وارد ساختن اين ويژگيها و ذهنيتها به درون

مناسب ،ضمن مطالعه واحد علوم وتحقيقات دانشگاه

فرهنگ و فعاليتهاي سازمان.
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آزاد اسالمي تهران ،الگويي براي ارتقاي كارآفريني آن

پژوهش در سازمانهاي فرهنگي ايران قابل تعميم و

ارائه نمايد.

کاربرد خوا هد داشت وآنها را در حرکت به سمت
تحقق سازمان كارآفرين راهنمايي خواهد نمود.

بيان مساله
امروزه كارآفريني را بعنوان موتور رشد و حرکت

اهميت و ضرورت انجام پژوهش

توسعه اقتصادي جوامع ،سازمانها و دانشگاهها

دستيابي به اهداف مشخص شده در سند چشم

ميشناسند .با توجه به اينکه كارآفريني ،فرآيند درون

انداز بيست ساله کشور و اهداف برنامههاي توسعه

سازماني است ،در پژوهش حاضر ،ضمن بررسي

اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي ،ضرورت

عوامل مختلف مؤثر بر كارآفريني سازماني در

تحول در نظام اداري کشور را قطعي ميسازد ،اما

سازمانهاي فرهنگي ،بر نقش مهمي که اين موضوع

مشكل عمدهاي كه وجود دارد فقدان توانمندي و

ميتواند در بهبود وضعيت اين سازمانها و در اين

ظرفيتهاي دروني سازمانهاي فرهنگي است .روند

پژوهش ،واحد علوم و تحقيقات با توجه به ويژگيهاي

کلي در سازمانهاي فرهنگي ايران مويد اين مطلب

خاص آنها ايفا نمايد ،تاکيد ميشود .در اين ميان مساله

است که وضعيت حاکم در اين سازمانها ،سنتي و غير

اصلي اين است که چگونه ميتوان كارآفريني سازماني

كارآفرينانه ميباشد که يکي از مهمترين داليل

را در اين واحد بهبود بخشيد؟ در پاسخ به اين سوال

ناکارآمدي آن ميتواند ناشي از فقدان نوآوري و

بايد عوامل مختلفي را که در اين رابطه تاثيرگذار هستد

كارآفريني در آنها باشد ،لذا سازمانهاي فرهنگي و

شناسايي کرد و نحوه تاثيرگذاري را مشخص نمود .اين

بويژه واحد علوم و تحقيقات بر اين نكته وقوف كامل

عوامل شامل عوامل ساختاري نظير ساختار ،استراتژي،

دارند كه تا ظرفيتهاي ساختاري و رفتاري خود را

سيستم مالي و بودجهاي ،سيستم پژوهش و توسعه،

ارتقاء نبخشند ،توان ايفاي نقش اصلي و فعال خود را

سيستم ارزيابي عملکرد و سيستم حقوق و دستمزد،

در جامعه نخواهند داشت.

عوامل رفتاري نظير فرهنگ سازماني ،ويژگيهاي

كارآفريني سازماني براي سازمانهايي که در پي

کارکنان و مديران ،سبک رهبري ،و عوامل زمينهاي

كارآيي و اثربخشي هستند ،يک نياز اساسي است و

(محيطي) نظير ارتباطات محيطي ،ارتباط با دولت و

بسياري از سازمانهاي فرهنگي شديداً به دنبال روشها

تعامل با شهروندان هستند که بررسي نقش و اثر اين

و رويکردهاي كارآفريني سازماني ميباشند .بخش

عوامل بر كارآفريني سازماني ،ميتواند موجب بهبود،

فرهنگي يک کشور از بسترهاي رشد و توسعه

تسهيل وتسريع پيامدهاي مرتبط با اهداف كارآفريني در

اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،آموزشي و ....محسوب

اين دانشگاه گردد.

ميشود بنابراين ،کارآمدي اين بخش و ضعف

بدين منظور ،بر اساس الگوي ارائه شده ،عوامل

سازمانهاي فرهنگي و آموزشي بعنوان مجاري اصلي

درون سازماني و برون سازماني مختلف و مرتبط

اجراي فرهنگي در کشور ،مشکالتي را براي جامعه به

مشخص شده و در نهايت با توجه به شرايط خاص

همراه خواهد داشت که با توجه به نقش و اهميت

سازمانهاي فرهنگي ايران ،چارچوبي ارائه ميشود که

كارآفريني و سابقه درخشان كارآفرينان در توسعه،

ويژگيهاي الزم را براي اين عوامل به منظور ارتقاي

ترويج و اشاعه مفهوم كارآفريني و بسترسازي براي

كارآفريني سازماني مشخص ميسازد .يافتههاي اين

فرهنگ و آموزش حامي كارآفريني از اهميت و
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ضرورت حياتي برخورداراست .هم اكنون موضوع

بهبود تواناييها و مهارتهاي ساختاري ،رفتاري و

كارآفريني با ايجاد نهادهاي كارآفريني در دانشگاهها

محيطي خود بپردازند و براي ايفاي مؤثر نقش فرهنگي

مورد توجه بسياري قرارگرفته است .به منظور

و آموزشي در جامعه ،آمادگي الزم را پيدا نمايند .با

پيادهسازي اهداف كارآفريني در دانشگاهها ،وزارت

توجه به ابعاد و متغيرهاي مدل مفهومي پژوهش،

علوم ،تحقيقات و فناوري مسئوليت اجرايي «طرح

مهمترين هدف فرعي براي اين پژوهش عبارت است

توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور» را كه به

از :ارائه الگوي مطلوب در زمينه عوامل ساختاري،

اختصار «كاراد» ناميده ميشود ،به سازمان سنجش

عوامل رفتاري و عوامل زمينهاي سازمانهاي فرهنگي

آموزش كشور واگذار كرده است .اين سازمان نيز از

متناسب با ويژگيهاي كار آفريني سازماني.

اواخر سال  8339نسبت به سازماندهي آموزش
كارآفريني در دانشگاههاي مجري طرح اقدام نموده
است.

فرضيههاي پژوهش
فرضيههاي پژوهشي اين پژوهش بر اساس مدل

در خاتمه بايد اشاره نمود اين پژوهش به گونهاي

مفهومي سازماندهي گرديده كه از سه فرضيه اصلي و

است كه براي شناخت ابعاد سازماني واحد علوم و

 83فرضيه فرعي تشكيل شده است ،فرضيههاي اصلي

تحقيقات عوامل سه گانه ساختاري ،رفتاري و زمينهاي

و فرعي اين پژوهش عبارتند از:

ارائه شده از كتاب ريچارد اسكات با عنوان «سازمانها:
سيستمهاي عقاليي ،طبيعي و باز» را مد نظر قرار داده

 )8بين عوامل ساختاري و كارآفريني سازماني در
سازمانهاي فرهنگي ارتباط وجود دارد.

است و براساس آن فرضيات پژوهش و متغيرها

 )8-8بين ساختارسازماني ،استراتژي سازماني،

ساماندهي شدهاند .اين پژوهش ميتواند شروع حرکت

سيستم مالي و بودجه ،سيستم پژوهش وتوسعه ،سيستم

تازهاي باشد كه در نظر دارد الگوي بومي ارتقاي

ارزيابي عملكرد و سيستم حقوق ودستمزد و كارآفريني

كارآفريني سازماني را در واحد مذكور ارائه نمايد که

سازماني در سازمانهاي فرهنگي ارتباط وجود دارد.

بررسي اين موضوع در اين دانشگاه ضروري به نظر
ميرسد.

 )0بين عوامل رفتاري و كارآفريني سازماني
درسازمانهاي فرهنگي ارتباط وجود دارد.
 )8- 0بين فرهنگ سازماني ،ويژگيهاي مديران،

اهداف پژوهش

ويژگيهاي كاركنان و سبك رهبري وكارآفريني

در اين پژوهش اهداف متعددي دنبال ميشود كه
آنها را ميتوان در قالب هدف اصلي و اهداف جزئي
تقسيم نمود :هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي

سازماني درسازمانهاي فرهنگي ارتباط وجود دارد.
 )3بين عوامل زمينهاي و كارآفريني سازماني در
سازمانهاي فرهنگي ارتباط وجود دارد.

توانمنديها و ويژگيهاي كارآفريني سازماني در

 )8-3بين ارتباطات محيطي ،ارتباط با دولت و

سازمانهاي فرهنگي و در اين پژوهش واحد علوم و

تعامالت با شهروندان و كارآفريني سازماني در

تحقيقات است ،تا براساس آن الگويي طراحي گردد كه

سازمانهاي فرهنگي ارتباط وجود دارد.

سازمانهاي فرهنگي در راستاي اهداف مشخص شده
در سند چشم انداز بيست ساله كشور و همچنين
اهداف برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،به
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ازطريق مدل با استفاده از نرم افزار LISREL VER 8.5

روش پژوهش
روش پژوهش مجموعهاي از قواعد ،ابزاروراههاي

تبيين گرديده است.

معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها،
کشف مجهوالت و دستيابي به راه حل مشکالت است.

چارچوب نظري و مدل مفهومي پژوهش

اين پژوهش از روش توصيفي با استفاده از زمينهيابي يا

با توجه به اينکه كارآفريني سازماني (بعنوان متغير

پيمايشي و همچنين روش همبستگي انجام ميگيرد،

وابسته) ،فرآيند درون سازماني بوده و متاثر از عوامل

دادههاي ميداني كه شامل دادههاي واقعي است ،از

ساختاري نظير ساختار ،استراتژي ،سيستم مالي و

طريق روشهاي مختلف گردآوري ميگردد .پرسشنامه،

بودجهاي ،سيستم پژوهش و توسعه ،سيستم ارزيابي

مصاحبه ،بررسي اسناد و مدارك و مشاهده ،از جمله

عملکرد و سيستم حقوق و دستمزد ،عوامل رفتاري

روشهايي است كه براي گردآوري دادهها استفاده

نظير فرهنگ سازماني ،ويژگيهاي کارکنان و مديران و

خواهد شد .البته از ميان روشهاي فوق ،عمدتا از

سبک رهبري و عوامل زمينهاي (محيطي) نظير

پرسشنامه استفاده شده است .براي تجزيه و تحليل

ارتباطات محيطي ،ارتباط با دولت و با شهروندان

دادههاي گردآوري شده از انواع روشهاي آمار

(بعنوان متغيرهاي مستقل) است .مدل مفهومي يک

توصيفي و استنباطي در قالب نرم افزار  SPSSاستفاده

الگوي نظام مند است كه در تحقيق حاضر به شكل زير

گرديده و نيز روابط علي متغيرهاي مستقل ووابسته

ميباشد.

عوامل ساختاري
 ساختار

 استراتژي

 سيستم مالي وبودجه اي
 سيستم تحقيق وتوسعه


سيستم ارزيابي عملكرد

 سيستم حقوق ودستمزد
عوامل رفتاري





فرهنگ سازماني
ويژگي هاي مديران

کارآفرینی سازمانی

ويژگي هاي كاركنان
سبك رهبري
عوامل زمينه اي



ارتباطات محيطي



ارتباط با دولت



تعامالت با شهروندان

نمودار :8چارچوب مفهومي تحقيق
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سپس با بهرهگيري از تکنيکهاي آماري مناسب با توجه

جامعه آماري
جامعه آماري هدف مورد مطالعه در اين پژوهش

به هر دو شاخه آمار از انواع روشهاي آمار توصيفي و

كاركنان ومديران واحد علوم وتحقيقات تهران دانشگاه

استنباطي در قالب نرم افزار ( ) SPSSو براي ارائه مدل

آزاد اسالمي هستند كه تعداد آنها  352نفراست بر اين

از نرم افزار  LISREL VER 8.5استفاده خواهد شد.

اساس ،حجم نمونه ازتعداد نفرات مورد نياز با سطح
اطمينان باال از روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده

عوامل ساختاري موثربركارآفريني سازماني در

از فرمول زير انتخاب شده و سپس نتايج حاصله به كل

سازمانهاي فرهنگي

جامعه تعميم داده ميشود.

)8

². S ²
n = N.t
N.d ² + t ². S ²

سازمانهاي سنتي بر ساختارهاي بوروكراتيك مبتني
هستند .ويژگيهاي ساختار بوروكراتيك ظرفيت يك
سازمان را براي پرورش كارآفريني محدود ميسازد.

که در اين فرمول :
 = nحجم يا اندازه نمونه =N ،حجم يا اندازه تخميني
جامعه که در اين پژوهش  352نفر است،
 =tتعداد اشتباه استاندارد الزم براي دستيابي به ضريب
اطمينان قابل قبول است که با توجه به ضريب
اطمينان قابل قبول  95درصد t =8/96 ،ميشود،
 =dميزان دقت احتمالي مطلوب يا دامنه خطاي قابل
قبول ،که در اين فرمول d =2/5ميشود،
 =S²برآورد و اريانس متغير يا صفت مورد مطالعه
جمعيت که با استفاده از تحقيقات مشابهي که انجام
گرفته برابر پنج است( .سرايي )801 ،8335
در پژوهش حاضر براي گردآوري اطالعات مربوط
به ادبيات و پيشينه پژوهش در مطالعه كتابخانهاي از
ابزارهاي كتاب ،پاياننامهها و جستجوي اينترنتي و در
گردآوري اطالعات آماري از پرسشنامه ،مصاحبه ،فيش
برداري و بررسي اسناد و مدارك استفاده شده است.
براي تجزيه و تحليل دادههاي گردآوري شده ابتدا
اعتبار دادههاي جمعآوري شده را محک زده تا
مشخص شود اطالعات استخراج شده از پرسشنامه تا
چه ميزان با واقعيتهاي كارآفريني تطابق دارند براي
اين منظور ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه ميشود.
آزمون کرونباخ براي محک اعتبار پرسشنامهاي که
بصورت طيف ليکرت طراحي شده مناسب است و

09

ساختار

سازمانهاي

فرهنگي

كارآفرينانه:

ازطرف ديگر ،ساختارهاي سازماني ارگانيك ،رفتار
كارآفرينانه را ترغيب ميكنند .ويژگيهاي ابعاد
ساختاري سازمانهاي كارآفرين شامل رسميت كم،
كمرنگ بودن سلسله مراتب ،پيچيدگي اندك ،تمركز
كم و حرفهاي بودن ميباشد .از اين ويژگي ،مشخص
ميشود كه نوع ساختار سازمانهاي كارآفرين ،ارگانيك
است( .صمدآقايي )15 ،8310
در سازمانها بايد ساختاري ايجاد شود که از
رفتارهاي كارآفرينانه اعضاي سازمان حمايت نمايد .در
گام نخست مديران بايد سلسله مراتب سازماني تخت
(نه بلند) ايجاد نمايند و فرهنگ كارآفرينانه را در
سازمان اشاعه نمايند .مهمترين ويژگيهاي ساختارهاي
كارآفرينانه عبارتند از:
 )8نوآوريهاي کارکنان عملياتي با ارتباطات روشن؛
 )0کاهش سبک آمرانه با صرفنظر کردن ازکنترل
متخصصان به جاي بنيانگذاري ارشديت؛
 )3سيستمهاي عملکرد گرا با تمرکز برحمايت ،تسهيل
سازي و مربيگري؛
 )1نوآوري سازمان يافته و نظاممند در تعقيب يک
ماموريت صريح؛
 )5انرژي زياد به منظور شکل گيري خالقانه سازمان با
بکارگيري ريسک معقول؛
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 )0استراتژي تدافعي :اين سازمانها تمايل دارند در يک

 )6تکاليف قانوني روشن؛
 )3هماوردطلبي براي بهبود مهارتهاي افراد و
روشهاي تفکر؛
)1

طراحي

قلمرو محدود و محصول بازار ثابت فعاليت کنند.
مديران عالي متخصصان برجستهاي در حوزه

معيارهاي

سنجش

براي

ارزيابي

شاخصهاي مختلف عملکرد؛
 )9انعطاف پذيري ساختاري که بر اساس آن
بوروکراسي تنزل يابد و ادهوکراسي ارتقا پيدا كند؛

عملياتي محدود سازمانهاي خود هستند ،اما به
پژوهش خارج از قلمرو براي فرصتهاي جديد
تمايلي ندارند؛
 )3استراتژي تحليلگر :اين سازمانها بين طيف آينده

 )82کارگروهي وسبکهاي مديريت مشارکتي؛

نگر و تدافعي هستند و بنابراين مشخصات هر دو

 )88تاکيد بيشتر برفرآيندها به جاي نتايج( .اكلس و

را از خود بروز ميدهند .آنها رقبا را از نزديک

نك )8991،83

مورد مطالعه قرار ميدهند ،سپس با ايدههاي جديد،

ايجاد يك سازمان ارگانيك ،نيازمند تعهد خاص به

خود را تطبيق ميدهند و از پژوهشهاي کارآ و

مفهوم كارآفريني سازماني است .اين مساله مستلزم يك

مهارتهاي توليدي استفاده ميکنند؛

فرايند تفكر تازه در مورد كل سازمان است .ايجاد يك

 )1استراتژي انفعالي :سازمانهايي هستند که مديريت

سازمان ارگانيك در سازماني كه داراي ساختار

عالي ،تغيير و عدم اطمينان را درک ميکنند ،اما در

بوروكراتيك يا مكانيكي سنتي است ،اگر غير ممكن

مقابل آن ناتوان است .اين استراتژي دربلندمدت

نباشد ،كار بسيار مشكلي است.

دوام پذير نيست.

 )0استراتژي سازمانهاي فرهنگي كارآفرينانه :يكي از

در يک سازمان فرهنگي كارآفرين ،اطالعات مهم

ويژگيهاي سازمان كارآفرين ،دارا بودن رسالت و

به سازمان اجازه ميدهند که فرصتهاي جديد را يافته

ماموريت روشن ،منعطف ،مشتريگرا و مدون است به

و از آنها بهرهبرداري کند .مايلز و اسنو سازمانهاي

گونهاي كه رشد سازمان را از طريق اقدامات مخاطره

كارآفرين را يک تحليلگر يا آينده نگر مينامند .يعني

آميز و جديد تشويق ميكند .در واقع يكي از عوامل

سازماني که تالش ميکند به عرصههاي سازمانهاي

مهم در شكلگيري كارآفريني سازماني اين است كه

جديد وارد شود .سازمانهاي مدافع ،تحليل گرو

كليه كاركنان سازمان ،ماموريت و رسالت سازمان را

کاوشگر ،اغلب اطالعات يکساني را گردآوري ميکنند.

درك و نسبت به تحقق آن تالش كنند( .هاديزاده و

مدافع بدنبال اطالعاتي است که به حفظ و مصونيت

رحيمي فيل آبادي )03 ،8311

حرفه اصلي سازمان کمک ميکند .مدافع آينده خود را

«مايلز واسنو» در تبيين رفتار استراتژيک ،انواع

فداي محصوالت و خدمات حال ميکند و براي کمک

استراتژي سازمانها را به چهار دسته تقسيم ميكنند كه

به شرايط رقابتيش بدنبال اطالعات است .تحليلگر و

عبارتند از:

آيندهنگر حرفه فعلي خود را حفظ ميکند اما تالش

 )8استراتژي آيندهنگر :اين سازمانها تمايل دارند

ميکند تا فرصتهاي کامال جديد را در محيط

درمحيط ناپايدار فعاليت کنند و دائما در جستجوي

خارجيش مشخص سازد .هر يک از آنها بدنبال

فرصتهاي بازار هستند و اغلب از طريق ارائه

سرمايهگذاريهاي جديد هستند .اين نوع اطالعات

خدمات و محصوالت جديد و تحقيق و توسعه،

است که مدافع يا آنها را ناديده ميگيرد يا قادر نيست

خالق تغيير هستند.

از آنها استفاده کند.
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 )3سيستم مالي و بودجه :بسياري از پژوهشهاي،

سازمانهاي كارآفرين ،پروژههاي پژوهشي خود را بر

دسترسي به منابع را از مهمترين عوامل موثر بر

اساس نتايج پژوهشهاي بازار و ديدگاههاي مشتريان

كارآفريني سازماني دانستهاند و بر اين اساس عوامل

انتخاب ميکنند .پژوهشهاي بنيادي يا پايه در

متعددي در سنجش كارآفريني سازماني با سيستم مالي

انتزاعيترين شکل خود ،به منظور ايجاد پااليش

ارتباط پيدا ميکنند .در سازمانهاي كارآفرين ،فرايند

نظريهها صورت ميگيرند .در اين نوع پژوهشها،

تخصيص بودجه آسان و سريع بوده و پروژههاي

مساله از حوزه اجرايي واقعي ناشي نشده است .هدف

كارآفرينانه از حمايتهاي مالي متنوعي برخوردار

اساسي اين نوع پژوهشها ،تبيين روابط بين پديدهها و

ميشوند .از خصوصيات ديگر سيستم مالي سازمان

کشف قوانين و اصول علمي است .پژوهشهاي

كارآفرين ،اولويت دادن تامين مالي هزينههاي واحد

کاربردي ،نظريهها ،قانونمنديها ،اصول و فنوني که در

پژوهش و توسعه و بازاريابي محصوالت و خدمات

پژوهشهاي پايه تدوين ميشوند را براي حل مسائل

جديد است( .صمد آقايي) 53 ،8310

اجرايي و واقعي به کار ميگيرد .اين نوع پژوهشها

فنون مختلفي براي بودجهريزي وجود دارد که
مهمترين اين فنون براي بودجهريزي در سازمانهاي
فرهنگي عبارتند از:

بيشتر برموثرترين اقدام تاکيد دارند و علتها را کمتر
مورد توجه قرار ميدهند( .گي)9 ،8990
پژوهشهاي بنيادي و کاربردي توامان دو سر يک

 )8بودجه ريزي سنتي برمبناي فصول مواد -هزينه؛

پيوستار نيستند ،بلکه با هم رابطهاي متقابل دارند ،به

 )0سيستم بودجه ريزي طرح وبرنامه؛

گونهاي که غالبا در پژوهشهاي کاربردي ،اصول علمي

 )3بودجه ريزي برمبناي صفر.

تدوين شده درپژوهشهاي پايه ،مبناي کاربردي شدن

بودجه متداول يا سنتي در واقع قديميترين روش

قرار ميگيرند.

برآورد هزينههاست و مبناي برآورد آن غالبا هزينههاي

 )5سيستم ارزيابي عملکرد :نظام ارزيابي عملکرد يکي

قطعي سال قبل با توجه به افزايش احتمالي سال جاري

از زير سيستمهاي نظام مديريت منابع انساني است که

و نظر كارشناسان براي سال بودجه است.

ميتواند نقش مهمي در شکلگيري رفتارهاي

در بودجهريزي طرح و برنامه ،تجزيه و تحليل

كارآفرينانه داشته باشد ،ارزيابي عملکرد فرآيندي است

هزينهها به منظور يافتن بهترين راه موثر حل مشكالت

در کل فرآيند مديريت عملکرد و در سه سطح افراد،

با توجه به معيارهاي عيني و حقيقي مورد توجه است.

گروه و سازمان انجام ميگيرد .ارزيابي عملکرد

بدين منظور هدفها و نتايج عمليات به گونهاي

سازمان ،معياري است براي سنجش اثربخشي سازمان.

بررسي ميشود كه انتخاب مناسبترين راه انجام دادن

ارزيابي عملکرد ،مقايسه طرز انجام کار واقعي کارکنان

كار ،در حداقل زمان و با كمترين هزينه ،امكانپذير

با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيين شده است و

شود .وظايف اساسي بودجه در اين روش به صورت

با توجه به نگرش سيستمي به سازمان عوامل داخلي و

خالصه ،كنترل مالي ،كنترل به وسيله مديران و

خارجي بر اين فرآيند موثر است .بطورکلي ،ارزيابي

برنامهريزي استراتژيك است( .صالحي )806 ،8315

عملکرد در سازمان بايد از ويژگيهايي برخوردار باشد

 )1سيستم پژوهش و توسعه :در سازمانهاي كارآفرين

تا خالقيت و كارآفريني در سازمان بهتر پرورش يابند.

واحد پژوهش و توسعه از استقالل بااليي برخوردار

ارزيابي عملکرد در سازمانهاي كارآفرين ،معيارهاي

است و از ساختار ماتريسي يا پروژهاي استفاده ميکند.

مختلف کوتاه مدت ،بلند مدت و ميان مدت خاصي را
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براي خالقيتها مدنظر قرار ميدهد ،بر ارزيابي

و كارآفرينان سازماني دوست ندارند وضعيت حقوق

جهشها درآينده متمرکز است و بين آزادي عمل و

ماهيانهشان را در سازمان كامال از دست بدهند ،و آنرا

کنترل توازن ايجاد ميکند.

به يك سيستم پاداش مبتني بر ريسك ،كه در آن

ارزيابي عملکرد کارکنان و گروهها و سازمانها به

كارآفرينان با همكاران خود يكسانند ،تغيير دهند.

منظور نيل به اهداف مختلفي صورت ميگيرد که

همچنين سيستم پاداش پاياپاي براي كارآفرينان كافي

مهمترين اين اهداف عبارتند از:

نيست ،زيرا آنها فكر ميكنند كه اگر قرار است آنها بر

 )8براي ايجاد وحفظ سطح رضايت بخش عملکرد؛

روي طرحهاي ريسك پذير كار كنند ،بايد از آن

 )0براي کمک به رشد و توسعه کارکنان از طريق

ريسك نفعي عايد آنها بشود .طراحي سيستم پاداش
براي كارآفرينان سازماني نياز دارد كه مديريت سطح

برنامههاي آموزشي؛
 )3کمک به مافوق براي درک مناسب کارکنان؛

باال از نيازهاي كارآفرينان و كاركنان معمولي در

 )1راهنمايي افراد به انجام تغييرات شغلي با استفاده از

سازمانهاي فرهنگي آگاه باشد.

رتبه بنديهاي مستمر؛
 )5براي تسهيل جبران خدمات عادالنه و مناسب به
کارکنان مبتني بر عملکرد؛

سازمانهاي كارآفرينانه بايد سيستم پرداختي را
ايجاد نمايند كه براي خالقيت و ايدههاي نوآورانه در
زمينه خدمات ومحصوالت ،ايجاد انگيزه نمايد .البته

 )6براي تسهيل آزمون و معتبر نمودن آزمونهاي

سيستم پرداخت به تنهايي نميتواند اين وظيفه را انجام

انتخاب و فنون مصاحبه از طريق مقايسه با

دهد بلكه بايد استراتژيها و ساختار و فرهنگ سازماني

رتبههاي ارزيابي عملکرد؛

نيز به عنوان مكانيزمهاي حمايتي ،آن را تقويت كنند.

 )3فراهم نمودن اطالعات الزم براي تصميمگيري در
مورد به اخراج ،بازنشستگي و...؛
 )1اطمينان از اثربخشي سازماني از طريق اصالح
کارکنان باتوجه به استاندارد ،عملکرد وپيشنهاد
تغيير دررفتار کارکنان.
 )6سيستم حقوق ودستمزد :سيستم پرداخت و پاداش
نيز از زير سيستمهاي اصلي نظام مديريت منابع انساني
در سازمانها به حساب ميآيد .مديريت سيستم پاداش
و پرداخت براي ايجاد شرايط كارآفرينانه نيازمند توجه
به چهار موضوع است :پاداشهاي خوب ،ديدگاههاي
زماني کوتاه و بلندمدت ،استفاده از پاداشهاي متنوع و
توجه به اصل برابري.
پاداش به كارآفرينان سازماني مشكالت پيچيدهاي
را در سازمانهاي سنتي فرهنگي ايجاد ميكند .به اين
دليل كه به كاركنان در سازمان ،حقوق ماهانه مشخص

(كورنوال و پرلمن)809 ،8992
عوامل رفتااري موثربركاارآفريني ساازماني در
سازمان هاي فرهنگي
 )3فرهنگ سازماني سازمانهاي فرهنگي كارآفرينانه:
فرهنگ سنتي سازماني بطور كلي از تصميمگيري
محافظه كارانه حمايت ميكند و بر رويكرد سلسله
مراتبي مبتني است .در مقابل فرهنگ كارآفريني
سازماني بر رشد بينش هدفگذاري ،برنامه ريزي،
خالقيت ،نوآوري ،مشاركت ،آزادي عمل و مسووليت
پذيري تاکيد دارد و بر رويكرد شبكهاي و كار تيمي
استوار است( .هاديزاده و رحيمي فيل آبادي )8311
کورنوال معتقد است ،فرهنگي که كارآفريني
سازماني را حمايت ميکند داراي ويژگيهاي ذيل
است:

يا دستمزد ساعتي و يا حق كميسيون پرداخت ميشود
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 )8ريسک :بکاربردن مخاطره ،خالقيت و حمايت از

بر آن نيازمند سيستم کنترلي عالي است ،ولي در

ايدههاي جديد در تمام سطوح سازمان حمايت

عين حال بايد به خالقيت و ريسک پذيري اجازه

ميشود؛

فعاليت دهد .بطور کلي ،سازمانهاي كارآفرينانه،

 )0احترام کسب شده :احساسي است که گروه

فرهنگ برنده و برنده را در سيستم خود لحاظ

(شرکت ،موسسه و )...خود آنچه انجام ميدهد،

ميکنند و نه برنده و بازنده( .كورنوال و پرلمن

ميداند و انجام آن تخصص نيازمند تالش غير

)33 ،8992
 )1ويژگيهاي مديران سازمانهاي فرهنگي كارآفرينانه:

معمول است؛
 )3اخالق ،درستي ،اعتماد و باورپذيري :افراد سازمان

سازمانها به خودي خود خالق ،نوآور و كارآفرين

نسبت به يکديگر تعهد اخالقي دارند که با روشي

نخواهند شد مگر اينکه افراد خالق و نوآور با

درست با يکديگر رفتار کنند؛

خصوصيات و ويژگيهاي خاص خود پيکره آن

 )1افراد :دانشي که افراد دارند ،آن چيزي است که براي

سازمان را تشکيل دهند .بطورکلي ويژگيهاي نيروي

سازمان مهم است افراد مهمترين منبع با ارزش

انساني كارآفرين اعم از مديران و کارکنان عبارتند از:

براي سازمانند و درآينده در حال شکوفا شدن

ذهنيت تحليل گرايانه ،مرکز کنترل دروني ،کنجکاوي،

هستند؛

تحمل باالي ابهام و عدم قطعيت ،اعتماد به نفس باال،

 )5تعهد :احترام زياد براي وابستگي به سازمان قائل

نياز شديد به استقالل ،نياز باال به احترام ،خالقيت ،کار

شدن .افراد بايد درباره آنچه آنها انجام ميدهند و

محوري ،سخت کوشي ،خوش بيني ،عزم راسخ ،انرژي

ارتباط برقرار ميکنند ،احساس قوي و مثبتي داشته

زياد و خوش شانسي .با اين حال سه فهرست زير در

باشند.

اکثر فهرستهاي مربوط به شخصيت كارآفرين ديده

 )6کار را تفريح دانستن :افراد بايد ويژگيهاي بازي را
در کار خود بکار بندند؛

ميشوند :نياز به موفقيت ،نياز به استقالل و تحمل
ابهام.

 )3رهبري :اجازه دادن به تمام سطوح سازمان که آزاد

نکته مهم اين است که مديران و کارکنان

باشند و فرصت رهبري ديگران را داشته باشند؛

سازمانهاي فرهنگي امروزي بايد قابليتها و

 )1کسب ارزش :هر چيزي که سازمان انجام ميدهد

مهارتهاي چندگانه و متعددي را دارا باشند .عالوه

بايد براي مشتريانش و کارکنانش ارزش داشته

براين ،سازمانهاي فرهنگي با توجه به شرايط خاصي

باشند .قيمتهاي پايين تنها باعث جذب مشتريان

که دارند نيازمند کارکنان و مديراني هستند که عالوه

نميشود ،بلکه محصوالت و خدمات که سازمان

بر مهارتهاي انساني ،ادراکي وفني ،ازمهارتهاي

ارائه ميکند ،براي زندگي آنها ارزشمند است.

كارآفريني در ايجاد تعامل با ذينفعان مختلف مانند

کارکنان سازمان در تمام سطوح بايد داراي کاري

سياستمداران ،قانونگذاران ،رسانهها ،شهروندان و...

ارزشمند باشند .پرمعني بودن كار مهمتر از حقوق

برخوردار باشند.
مدير كارآفرين نياز دارد كه همنوايي بين محيط،

است؛
 )9کارآيي و اثربخشي :يک سازمان نيازمند نظم

منابع وارزشها را حفظ كند .معني ضمني اين عبارت

ضروري براي اجراي روزانه فعاليتها و آزادي

آن است كه ريسكهايي كه سازمان با آن مواجه

براي تطبيق با جهان در حال تغيير است و عالوه

ميشود را مديريت نمايد .يعني نه با ريسك مخالف
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است و نه با ريسك افراط ميكند .مدير كارآفرين از

سازمان .در واقع سبك رهبري به ميزاني كه يك رهبر،

فرصتهاي ارزشمند بهرهبرداري مينمايد و بدين

كارمدار يا كارمند مدار باشد گفته ميشود .برخي از

طريق از بروز بحران جلوگيري ميكند .اما اگر مدير در

محققان استنتاج نمودهاند كه سبك كارمندمدار منتج به

پيگيري فرصت افراط وتفريط نمايد و به رويههاي

سطح باالتر عملكرد ميشود .در مقابل ،برخي ديگر از

مديريتي خشك و بوروكرات روي بياورد ،سازمان را

پژوهشگران دريافتهاند كه سبك رهبري كارمدار است

مستعد بحران نموده است( .تامپسون )5:6 ،8999

كه زمينه عملكرد بهتر را فراهم ميآورد.

 )9ويژگي كاركنان سازمانهاي فرهنگي كارآفرينانه :از

مطابق با مراحل بلوغ ،چهار سبک رهبري پيشنهاد

آنجايي كه منابع انساني از عوامل زيربنايي فرآيند

ميکنند:

توسعه ميباشد و هرگونه توفيق در فرآيند توسعه

 )8سبك دستوري (طرفدار کار و بيتوجه به کارمند):

پايدار يك سازمان مشروط به توفيق در توسعه منابع

رهبر نقش زيردستان را تعيين کرده و روي

انساني است ،از اين رو اهميت و ضرورت توجه به

دستورالعملها تاکيد زياد ميکند .او به افراد

نظامهاي مديريتي توسعه دهنده منابع انساني آشكار

ميگويد چه وقت و در کجا ،چگونه و چه کاري

ميشود .سازمانها به منظور بقا و پيشرفت ،نيازمند

بايد انجام دهند؛

تمركز اساسي روي منابع انسانياند .رشد و ارتقاي

 )0سبك متقاعدکننده (طرفدار کار و کارمند) :رهبر

قابليتهاي نيروي انساني ،عامل اصلي در ايجاد مزيت

دستورالعملهاي مربوط به کارها و بخشنامههاي

رقابتي و پويايي در فضاي رقابتي امروز است .يكي از

مربوط به حمايت از کارکنان را صادر ميکند؛

تواناييهاي اساسي نيروي انساني كه شركتها ،رشد و

 )3سبك مشارکتي) طرفدار کارمند و بي توجه به کار):

پرورش آن را هدف گرفتهاند ،تفكر خالق و توان

رهبر و پيروان او در تصميمگيري مشارکت

ايدهسازي و كارآفريني كاركنان در تمامي سطوح است.

ميکنند و يک سامانه ارتباطي قوي به وجود

سازمانهاي امروز نميتوانند با تعداد اندكي افراد خالق

ميآيد؛

و كارآفرين يا اجراي چند طرح كارآفرينانه بر رقباي

 )1سبك تفويضي (بي توجه به کار و کارمند) :در

كوچك ،چابك ،منعطف ،نوآور ،فرصتگرا و كم هزينه

رابطه با کار و در زمينه حمايت از کارکنان ،رهبر

فايق آيند .آنها بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه

هيچ دستورالعمل يا بخشنامهاي صادر نميکند.

كاركنان روحيه كارآفريني پيدا كرده و بتوانند به راحتي،
مستمر و به طور فردي يا گروهي فعاليتهاي

عوامل زمينهاي موثر بر كارآفريني سازمانهاي

كارآفرينانه خود را به اجرا درآورند .كارآفرين (درون)

فرهنگي

سازماني ،فردي است كه در محيط سازماني با تمركز

 )88ارتباطات محيطي سازمانهاي فرهنگي

بر روي نوآوري و خالقيت ،يك فكر يا روِيا را به

 )8عوامل اجتماعي ـ فرهنگي :از آنجا كه ماهيت

اقدامي سودآور تبديل ميكند

سازمانهاي فرهنگي ،اجتماعي  -فرهنگي است ،بنابر

 )82سبك رهبري سازمانهاي فرهنگي كارآفرينانه:

اين تاثير محيط اجتماعي ـ فرهنگي برعملكرد آنها نيز

سبك رهبري ازجمله مولفههاي رفتاري است كه

طبيعي وگريز ناپذيراست .عوامل اجتماعي متعددي به

عبارت است از روش و نحوه برخورد مدير با

عنوان شرايط الزم براي شكلگيري يك فرهنگ

زيردستان براي هدايت آنها جهت دستيابي به اهداف

كارآفرينانه در نظر گرفته ميشوند .بطور خاص،
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جوامعي كه تاكيد زيادي بر تحرك اجتماعي ،تفكر

 )80ارتباط سازمانهاي فرهنگي با دولت :سازمانهاي

مستقل و ارزشهاي مادي دارند ،از نظر ماهيتي تمايل

فرهنگي در محيطي فعاليت ميكنند كه چارچوبهاي

بيشتري براي كارآفريني داشته و پيشگامي را تشويق

سياسي و قانوني نقشي اساسي در فعاليتهاي آنها ايفا

ميكنند.

ميكنند و توجه به قوانين و مقررات و همچنين

هر چند پژوهشگران روابط بين ارزشهاي کلي

تاثيرپذيري ازخط مشيها و سياستهاي دولت،

فرهنگ ملي و اقدامات كارآفرينانه را نشان دادهاند اما

چارهناپذير است .از آنجاييكه قوانين در جوامع ممكن

تصوير روشن و دقيقي از اين روابط وجود ندارد.

است داراي اهداف عالي باشند اما قوانين و مقررات

برخي پژوهشگران بر اساس پژوهش مک کللند (سال

بدون توجه كافي به شرايط اقتصادي ـ اجتماعي وضع

 )8968و با استفاده از ويژگيهاي خاص فردي ،مانند

ميشوند ،مديريت سازمانها بايد معموال قادر به

نياز به موفقيت و تمايل به ريسک پذيري ،به توضيح

شناسايي قوانين و مقررات خوب باشند تا بربازده و

رفتار كارآفرينانه پرداختهاند .برخي ديگر چنين فرض

كارآيي اين نوع قوانين بيفزايند .فعاليتها و تصميمهاي

کردهاند که در فرهنگهاي فردگرا که هويت اجتماعي

دولت ،روش فعاليت و عملکرد سازمانها را تحت

بر اساس موفقيت فردي است و افراد تمايل زيادي به

تاثير قرار ميدهد .تغييرات در مقررات و الزامات

ريسک پذيري دارند ،جهت گيري كارآفرينانه بيشتري

قانوني و فرايندهاي سياسي و قضايي ،فرصتها و

ديده ميشود .با اين حال نتايج پژوهشها در اين زمينه،

تهديدات جديدي را ايجاد ميکنند و بر نحوه ارائه

نتايج ترکيبي بودهاند .آن طور که برگر (درسال )8998

خدمات و محصوالت اثر ميگذارند.

بيان ميدارد در كارآفريني ،فرهنگ همانند يک هدايت

ازطرف ديگر ،سياستها و خطمشيهاي دولتي

کننده عمل ميکند و كارآفرين به مثابه يک کاتاليزور.

ميتوانند مانعي در جهت موفقيت كارآفريني باشند.

بر اين اساس علي رغم وجود يک محيط مناسب و

پژوهشگران نشان دادهاند که الزامات و رويههاي

افرادي که با عواملي همانند پاداشهاي مالي،

سنگين و متعدد ممکن است فعاليتهاي كارآفرينانه را

موفقيتهاي اجتماعي ،شغلي و فردي برانگيخته

محدود سازند ( .دنا )8992،02

شدهاند يک فرهنگ ملي که فعاليت كارآفرينانه را

 )3تعامل سازمانهاي فرهنگي با شهروندان:

حمايت و تشويق کند ،مورد نياز است.

سازمانهاي فرهنگي سازمانهايي ماموريت مدار هستند

 )0متغيرهاي اقتصادي :از آنجا كه كارآفريني براي

كه هدف از ايجاد آنها پاسخگويي به نياز شهروندان در

توسعه و پيشرفت و ايجاد تغييرات اقتصادي ضروري

زمينههاي مشخصي است .بنابر اين برقراري ارتباطات

است ،عواملي كه باعث رشد و توسعه اقتصادي

موثر با ارباب رجوع ،تشخيص نيازهاي آنها و ارائه

ميشوند ،در ظهور كارآفريني نيز موثرند« .كنت» عوامل

خدمات مناسب به آنها ،به گونهاي كه رضايت آنان را

متعدد اقتصادي كه بر سطح فعاليت كارآفرينانه تاثير

جلب نمايد ،ازجمله اهداف اين سازمانها است.

گذارند را در قالب موارد ذيل مورد شناسايي قرار

با توجه به گسترش فعاليتها ،پيچيدگيها و رقابت

ميدهد؛ تقاضا براي محصوالت نهايي ،دسترسي به

شديد در عرصه توليد و خدمات و گسترش روزافزون

منابع( ورودي ها) ،تورم ،ماليات ،مقررات و ثبات

سازمانهاي عرضهكننده خدمات ،برقراري ارتباط

سياسي( .كورنوال و پرلمن)5 ،8992

سازمانها با مردم و توجه به ديدگاه و خواسته افراد
جامعه ضروري به نظر ميرسد .تا آنجا كه ميتوان

999
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گفت شرط بقا و دوام هر سازمان ،داشتن روابط پويا،

همبستگي استفاده ميشود که بر اين اساس فرضيه

عميق و موثر با مراجعهكنندگان است .اكنون اكثر

آماري ذيل مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

سازمانها و موسسات فرهنگي در شرايطي به سر

 :H0بين عوامل ساختارسازماني وكارآفريني

ميبرند كه بايد به تقاضاهاي روزافزون شهروندان آگاه،

سازماني در سازمانهاي فرهنگي ارتباط معني داري

تشكلهاي علمي ،گروههاي ذينفع ،نهضتهاي

وجود ندارد.

اجتماعي ،مطبوعات ،وسايل ارتباط جمعي و غيره

 :H1بين عوامل ساختارسازماني و كارآفريني

پاسخگو باشند .پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع در

سازماني در سازمانهاي فرهنگي ارتباط معنيداري

همه سازمانها نقش محوري و اساسي دارد و بسياري

وجود دارد.

از مديران و مسئوالن خواستار آنند كه كاركنان در اين

نتايج آزمون همبستگي بين متغير مستقل

زمينه از قدرت نامحدود و تهديدكنندهشان در برابر

(ساختارسازماني) و متغير وابسته (كارآفريني سازماني)

ارباب رجوع سوء استفاده نكنند .يكي از عمدهترين

نشان ميدهد ،با توجه به اينکه سطح معني داري آزمون

وظايف سازمانهاي فرهنگي ،انجام كار ،اطالع رساني

 2/22کوچکتر از خطا ي  2/25ميباشد فرض H1

و آموزش ارباب رجوع است .در زمينه اطالع رساني،

مورد تاييد قرار ميگيرد .ازسوي ديگر ضريب

سازمانهاي فرهنگي تالش ميكنند تا در دو بعد دروني

همبستگي مثبت نيز بيانگر اين واقعيت است که بين دو

و بيروني وظيفه خود را انجام دهد

متغير مستقل و وابسته ارتباط مستقيم وجود دارد.
بعبارت ديگر ،هرچه عوامل ساختاري در واحد علوم و
تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران که شامل

يافتههاي پژوهش
در اين پژوهش با استفاده از روشهاي مختلف آمار

ساختارسازماني ،استراتژي سازماني ،سيستم مالي و

استنباطي همچون :آزمون همبستگي ،آزمون عالمت

بودجهاي ،سيستم پژوهش و توسعه ،سيستم ارزيابي

( )Signو آزمون تحليل واريانس فريدمن ،دادههاي

عملكرد و سيستم حقوق و دستمزد سازماني ميشود

مربوط به فرضيههاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل

كارآفرينانهتر باشد كارآفريني سازماني در واحد علوم و

قرار گرفته است .عالوه بر روشهاي مختلف آمار

تحقيقات افزايش خواهد يافت.

توصيفي و استنباطي ،از نرم افزار LlSREL Ver.8.5

نيز براي تعيين ميزان تاثيرگذاري متغيرهاي مستقل بر

آزمون عالمت يا Sign

روي متغير وابسته جهت تبيين روابط بين متغيرها

براي بررسي وضعيت عوامل ساختار سازماني واحد

استفاده شده است.

علوم و تحقيقات از جنبه كارآفرينانه بودن ،فرضيه
آماري ذيل مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

آزمون فرضيه اصلي ساختاري

 :H0ميانگين نمره عوامل ساختار سازماني واحد

در فرضيه اصلي آمده است که بين «عوامل ساختار

علوم و تحقيقات با نمره متوسط ميانگين اختالف

سازماني و كارآفريني سازماني در سازمانهاي فرهنگي

معناداري ندارد.

ارتباط معني داري وجود دارد» براي رد يا تاييد فرضيه

 :H1ميانگين نمره عوامل ساختار سازماني واحد

اصلي پژوهش در ارتباط با عوامل ساختاري از آزمون

علوم و تحقيقات بانمره متوسط ميانگين اختالف
معناداري دارد.
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نتايج آزمون نشان ميدهد كه ميزان سطح معني
داري  2/658بيشتر از ميزان خطاي  2/25است و بر
اين اساس  H1رد ميشود .از آنجا كه ميزان تفاوت
منفي با ميانگين ( )01كمتر از ميزان تفاوت مثبت با

 :H0بين عوامل رفتاري و كارآفريني سازماني در
سازمانهاي فرهنگي ارتباط معني داري وجود ندارد.
 :H1بين عوامل رفتاري و كارآفريني سازماني در
سازمانهاي فرهنگي ارتباط معني داري وجود دارد.

ميانگين ( )02است لذا ميتوان گفت كه عوامل

باتوجه به اينكه سطح معني داري  2/283کمتر از

ساختاري سازماني واحد علوم و تحقيقات از جنبه

ميزان خطاي  2/25ميباشد لذا فرض  H1موردتاييد

كارآفرينانه بودن از حد متوسط پايين تر است.

قرار ميگيرد .ضريب همبستگي مثبت نيز بيانگر ارتباط
مستقيم بين متغير مستقل و متغير وابسته است بر اين

آزمون تحليل واريانس فريد من عوامل ساختاري

اساس ميتوان گفت که مجموعه عوامل رفتاري كه در

به منظور رتبهبندي عوامل ساختاري در واحد علوم

اين پژوهش عبارتند از :ويژگيهاي کارکنان و مديران،

و تحقيقات در ارتباط با كارآفريني سازماني ،آزمون

سبک رهبري مديران و فرهنگ سازماني ،اگر چنانچه

تحليل واريانس فريدمن استفاده شده است .فرضيه

مطابق شرايط كارآفرينانه قرار داشته باشند كارآفريني

آماري اين آزمون عبارتند از:

سازماني را در واحد علوم و تحقيقات افزايش ميدهند.

 :H0رتبه ميانگين هريک از اجزاي ششگانه عوامل
ساختاري واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاداسالمي
تهران با هم برابر است.

آزمون عالمت يا Sign

براي بررسي وضعيت عوامل رفتارسازماني واحد

 : H1حداقل يک زوج از رتبه ميانگين هريک از
اجزاي ششگانه عوامل ساختاري واحد علوم و
تحقيقات دانشگاه آزاداسالمي تهران تفاوت معنيداري
باهم دارند.

علوم و تحقيقات از جنبه كارآفرينانه بودن ،فرضيه
آماري ذيل مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
نتايج نشان ميدهد كه ميزان سطح معنيداري
 2/658بيشتراز ميزان خطاي  2/25است و بر اين

نتايج آزمون نشان ميدهد که فرض  H1تاييد

اساس H1رد ميشود .ازآنجا كه ميزان تفاوت منفي با

ميشود (سطح معني داري کوچکتر از ميزان خطاست).

ميانگين ( )03كمتر از ميزان تفاوت مثبت با ميانگين

بنابراين حداقل يک زوج از رتبه ميانگين هريک از

( )81است لذا ميتوان گفت كه عوامل رفتار سازماني

اجزاي ششگانه عوامل ساختاري واحد علوم و

واحد علوم و تحقيقات از جنبه كارآفرينانه بودن از حد

تحقيقات تفاوت معني داري با هم دارند.

متوسط پايينتر است.

جدول :8رتبه بندي عوامل ساختاري
عوامل ساختاري

آزمون تحليل واريانس فريد من عوامل رفتاري

ميزان ميانگين

رتبه

به منظور رتبه بندي عوامل رفتاري در واحد علوم و

ساختار

3/38

8

استراتژي

3/10

1

تحقيقات در ارتباط با كارآفريني سازماني ،آزمون

سيستم بودجه ومالي

3/38

8

سيستم پژوهش وتوسعه

3/32

0

سيستم ارزيابي عملكرد

0/99

5

سيستم حقوق ودستمزد

3/11

3

999

تحليل واريانس فريد من استفاده شده است .فرضيه
آماري اين آزمون عبارتند از:
نتايج آزمون نشان ميدهد با توجه به اينکه سطح معني
داري  2/22کمتر از ميزان خطا  2/25است بنابر اين
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فرض  H1تاييد ميشود و ميتوان گفت که حداقل يک

كارآفريني سازماني نيز در واحد علوم وتحقيقات

زوج از رتبه ميانگين هر يک از اجزاي عوامل رفتاري،

افزايش خواهد يافت.

تفاوت معنيداري با هم دارند .بر اين اساس رتبههاي
آنها بر مبناي درجه ميانگين در جدول ذيل ارائه
ميگردد.

آزمون عالمت يا Sign

براي بررسي وضعيت عوامل زمينهاي واحد علوم و

مالحظه ميشود که از بين عوامل مختلف رفتاري،

تحقيقات از جنبه كارآفرينانه بودن ،نتايج نشان ميدهد

فرهنگ سازماني در واحد علوم و تحقيقات

كه ميزان سطح معني داري  2/223كمتر از ميزان خطاي

كارآفرينانهتر از بقيه عوامل رفتاري مانند ويژگيهاي

 2/25است و بر اين اساس  H1تاييد ميشود .از آنجا

كاركنان و ويژگي مديران است و پس از آن سبک

كه ميزان تفاوت منفي با ميانگين ( )18بيشتر از ميزان

رهبري مديران كارآفرينانه است.

تفاوت مثبت با

ميانگين ( )83است لذا ميتوان گفت

كه عوامل زمينهاي واحد علوم و تحقيقات ازجنبه
جدول :0رتبه بندي عوامل رفتاري
عوامل رفتاري

كارآفرينانه بودن از حد متوسط پايينتر است.

ميزان ميانگين

رتبه

ويژگيهاي مديران

0/38

0

ويژگيهاي کارکنان

0/38

0

فرهنگ سازماني

3/02

8

سبک رهبري

8/31

3

آزمون تحليل واريانس فريدمن عوامل زمينهاي
به منظور رتبه بندي عوامل زمينهاي در واحد علوم و
تحقيقات در ارتباط با كارآفريني سازماني ،نتايج آزمون
نشان ميدهد با توجه به اينکه سطح معني داري 2/22

آزمون فرضيه اصلي زمينهاي

کمتر از ميزان خطا  2/25است بنابراين فرض  H1تاييد

براي رديا تاييد فرضيه اصلي پژوهش در ارتباط با

ميشود و ميتوان گفت که حداقل يک زوج از رتبه

عوامل زمينهاي از آزمون همبستگي استفاده ميشود که

ميانگين هر يک از اجزاي عوامل زمينهاي تفاوت

براين اساس فرضيه آماري ذيل مورد ارزيابي قرار

معنيداري با هم دارند .بر اين اساس رتبههاي آنها

ميگيرد:

برمبناي درجه ميانگين در جدول شماره  3ارائه

 :H0بين عوامل زمينهاي وكارآفريني سازماني در
سازمانهاي فرهنگي ارتباط معني داري وجود ندارد.
 :H1بين عوامل زمينهاي و كارآفريني سازماني در
سازمانهاي فرهنگي ارتباط معني داري وجود دارد.
نتايج آزمون همبستگي نشان ميدهد با توجه به
اينکه سطح معني داري آزمون  2/222کمتراز خطاي

ميگردد.
مالحظه ميگردد که ميزان ميانگين تمامي عوامل
زمينهاي کمتر از حد متوسط است ولي در اين ميان
ارتباطات محيطي نسبت به ساير عوامل از وضعيت
بهتري برخوردار است و به ترتيب تعامل با شهروندان
و ارتباط با دولت قرار ميگيرند( .جدول شماره )3

 2/25ميباشد ،فرض  H1مورد تاييد قرار ميگيرد.
ازسوي ديگر ضريب همبستگي مثبت نيز بيانگر اين
واقعيت است که هرچه عوامل مختلف زمينهاي در
جهت افزايش تعامل با شهروندان ،دولت و محيط باشد

جدول :3رتبهبندي ميزان ميانگين عوامل زمينهاي
ميزان ميانگين

رتبه

عوامل زمينه اي
ارتباطات محيطي

0/30

8

ارتباط با دولت

8/60

3

تعامل باشهروندان

0/26

0
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جدول :1رتبه بندي ميزان ميا نگين عوامل زمينهاي

آزمون تحليل واريانس فريد من سه شاخه

ميزان ميانگين

رتبه

عوامل سه شاخه
عوامل ساختاري

0/39

8

عوامل رفتاري

8/91

0

عوامل زمينه اي

8/61

3

به منظور رتبهبندي عوامل ساختاري ،رفتاري و
زمينهاي در واحد علوم و تحقيقات در ارتباط با
كارآفريني سازماني ،نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد
با توجه به اينکه سطح معني داري  2/281کمتر از
ميزان خطا  2/25است بنابر اين فرض  H1تاييد ميشود
و ميتوان گفت که حداقل يک زوج از رتبه ميانگين
عوامل سه شاخه تفاوت معنيداري با هم دارند .بر اين
اساس رتبههاي آنها بر مبناي درجه ميانگين در جدول
ذيل ارائه ميگردد:
همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده ميشود
رتبه ميانگين کار آفريني در عوامل ساختاري باالتر از
عوامل رفتاري و زمينهاي است.

مدل روابط علي درشاخه عوامل ساختاري
معادله ساختاري كارآفريني سازماني باتوجه به عوامل
ساختاري به شرح ذيل است:
(سيستم پژوهش وتوسعه) ( -2/28سيستم مالي و
بودجه)

+2/33

(استراتژي

سازماني)

-2/01

(ساختارسازماني)  = -2/01كارآفريني سازماني
(واريانس خطا) ( + 2/106سيستم حقوق و
دستمزد)( +8/25سيستم ارزيابي عملكرد)-2/ 00

جدول :5نتيجه آزمون همبستگي عوامل ساختاري ،عوامل رفتاري و عوامل زمينهاي
متغير وابسته

فرضيهها

متغيير وابسته

سطح معني داري ميزان خطا ضريب همبستگي نتيجه آزمون همبستگي

8

عوامل ساختاري

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/616

فرض  H1تاييد ميشود

8-8

ساختار سازماني

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/139

فرض  H1تاييد ميشود

0-8

استراتژي سازماني

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/636

فرض  H1تاييد ميشود

3-8

سيستم مالي و بودجه

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/118

فرض  H1تاييد ميشود

1-8

سيستم پژوهش و توسعه

كارآفريني سازماني

2/221

2/25

2/362

فرض  H1تاييد ميشود

5-8

سيستم ارزيابي عملكرد

كارآفريني سازماني

2/2 81

2/25

2/090

فرض  H1تاييد ميشود

6-8

سيستم حقوق و دستمزد

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/311

فرض  H1تاييد ميشود

0

عوامل رفتاري

كارآفريني سازماني

2/2 83

2/25

2/353

فرض  H1تاييد ميشود

8-0

فرهنگ سازماني

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/111

فرض  H1تاييد ميشود

0-0

ويژگيهاي مديران

كارآفريني سازماني

2/25

2/25

2/039

فرض  H1تاييد ميشود

3-0

ويژگيهاي كاركنان

كارآفريني سازماني

2/25

2/25

2/01

فرض  H1تاييد ميشود

1-0

سبك رهبري

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/102

فرض  H1تاييد ميشود

3

عوامل زمينهاي

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/161

فرض  H1تاييد ميشود

8-3

ارتباطات محيطي

كارآفريني سازماني

2/223

2/25

2/365

فرض  H1تاييد ميشود

0-3

ارتباط با دولت

كارآفريني سازماني

2/28

2/25

2/303

فرض  H1تاييد ميشود

3-3

تعمل با شهروندان

كارآفريني سازماني

2/222

2/25

2/191

فرض  H1تاييد ميشود
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همانطوريكه مالحظه ميشود ضريب مسير سيستم

عوامل ساختاري()9/99

حقوق ودستمزد وكارآفريني باالترين ميزان رابا 8/25به
خود اختصاص ميدهد وپس ازآن سيستم مالي
وبودجهاي با  ،2/33سيستم پژوهش وتوسعه با ،-2/28

کارآفرینی سازمانی

سيستم ارزيابي عملكرد با  ،-2/00استراتژي سازماني
با  -2/01وساختارسازماني با  -2/01قراردارند.
مدل روابط علي در شاخه عوامل رفتاري
براساس اين مدل معادله ساختاري كارآفريني
سازماني باتوجه به عوامل رفتاري به شرح ذيل است:
(ويژگيهاي كاركنان)( + 1/ 98ويژگيهاي مديران)
( -5/29فرهنگ سازماني)  = 2/33كارآفريني سازماني
(واريانس خطا) ( + 2/639سبك رهبري) 2/310
مدل روابط علي در شاخه عوامل زمينهاي
براساس اين مدل معادله زمينهاي كارآفريني
سازماني در واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
تهران نيز محاسبه و به شرح ذيل است:
(واريانس خطا) ( + 2/311ارتباط محيطي)2/ 811
( +ارتباط با دولت ) ( - 2/2836تعامل با شهروندان)
 = 2/102كارآفريني سازماني
مدل روابط علي سه شاخه
مدل روابط علي درشاخه عوامل ساختاري،رفتاري و
زمينهاي باكارآفريني سازماني مبتني بر نرم افزار
معادالت ساختاري ()Lisrel ver. 8.5
براساس اين مدل معادله سه شاخهاي،عوامل
ساختاري،عوامل رفتاري و عوامل زمينهاي كارآفريني
سازماني در واحد علوم و تحقيقات نيز محاسبه و به
شرح ذيل است:
(واريانس خطا)(+2/61 1عوامل زمينه اي) +2/1 1
(عوامل رفتاري)( + 2/81عوامل ساختاري )=2/ 81
كارآفريني سازماني

عوامل رفتاري ()9/99

عوامل زمينهاي ()9/99

نمودار  :0مدل ترسيمي روابط علي سه شاخه
نتيجه گيري و پيشنهادات
 )8باتوجه به نتايج حاصله در اين پژوهش ،براي
تحول ساختار سازماني از ساختار سنتي و
بوروکراتيک به ساختار ارگانيک و

كارآفرينانه

پيشنهاد ميشود :کارها از طريق تيم سازي بجاي
استفاده از واحدهاي رسمي و وظيفهاي انجام شود،
قوانين و مقررات متنوع و گوناگون کاهش يابد
(رسميت) ،ميزان پيچيدگي و تمرکز کاهش يابد،
ساختار ماتريسي به اقتضاي پروژههاي خاص به
منظور انعطافپذيري و تطبيق با تغييرات محيطي
در اين واحد ايجاد شود.
 )0نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه استراتژي سازماني
در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
تهران از نظر آينده نگري و پيشگام بودن درحد
پاييني قراردارد ،لذا پيشنهاد ميشود :اين واحد
تالش نمايد جهت كارآفرينانه شدن ازجنبه
استراتژي تدافعي ويا انفعالي بودن خودبكاهد ،به
سمت استراتژي آيندهنگر و يا تحليلگر گام بردارد.
يعني اين واحد بكوشد با تجزيه و تحليل
فرصتهاي بيروني با درنظر گرفتن نقاط ضعف و
قوت خود به جستجوي فرصتهاي جديد مبتني
بر مفروضات استراتژي آيندهنگر بپردازد و
برنامههاي استراتژيك خود را برمبناي آن تدوين،
اجرا وكنترل نمايد.
 )3نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه سيستم مالي و
بودجه در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
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اسالمي تهران از نظر كارآفريني در حد مطلوبي

اساس جهشها در آينده و مزاياي مستقيم و غير

قرارندارد ،لذا پيشنهاد ميشود :بودجه ريزي در اين

مستقيم خالقيتهاي افراد قرار گيرد.

واحد براساس روش سنتي که در قالب مواد-

 )3با توجه به نتايج حاصله ،فرهنگ سازماني واحد

هزينه است که بايد بجاي آن براي دستيابي به

علوم و تحقيقات ازنظر كارآفريني در حد قابل

كارآفريني سازماني ازسيستم مالي وبودجهاي

قبولي نيست لذا تعدادي از مولفههاي فرهنگ

منعطف (بودجهريزي طرح و برنامه) استفاده کنند،

سازماني به شرح ذيل به تحول بيشتري نياز دارند:

اهداف به دقت شناسايي ونتايج هر برنامه بر اساس

به افراد خالق و نوآور ميدان بدهند تا فرهنگ

واقعيات تجزيه و تحليل شود ،توزيع منابع مالي

كاري آنها بصورت فرهنگي كارآفرينانه درآيد،

بين واحدهاي مختلف براساس اولويت برنامهها و

دانش افراد را متناسب با نياز واحد افزايش دهد،

نه براساس روند گذشته باشد.

حس تعهد و وفاداري كاركنان را تقويت نمايد،

 )1با توجه به نتايج اين پژوهش در خصوص سيستم

افراد به گونهاي پرورش يابند که توجه مستمري به

پژوهش و توسعه ،پيشنهاد ميشود :به پژوهشهاي

افراد ،ساختارها و فرايندها داشته باشد ،شرايطي در

بنيادي (نظري) و كاربردي بصورت توامان توجه

ماهيت شغل و محيط کاري فراهم شود که افراد

شود ،به نتايج وافقهاي بلند مدت بجاي نتايج

کار را همانند تفريح بدانند.

ملموس و کوتاه مدت توجه شود ،پروژههاي

 )1براي اينكه ويژگيهاي كاركنان در واحد علوم و

پژوهش و توسعه براساس نتايج پژوهشها انجام

تحقيقات كارآفرينانه باشد :روحيه مخاطره پذيري

شده و ديدگاهها و نياز شهروندان انتخاب شود.

وريسك پذيري را دركاركنان افزايش دهند،

 )5با توجه به نتايج حاصله در سيستم حقوق و

کارکنان را به ارائه ايدههاي نو ،خالق و كارآفرين

دستمزد براي كاركنان و مديران براي ايجاد فضاي

تشويق نمايند ،افراد را از نظر مركز كنترل دروني

كارآفرينانه پيشنهاد ميشود :حقوق کارکنان و

تقويت كنند ،به گونهاي كه آنها بياموزند كه نتايج

مديران با توجه به عملکرد آنها و نه صرفا بر اساس

شكستها را برعهده گيرند و فرصت خطا كردن به

حضور فيزيكي پرداخت شود ،بين معيارهاي

آنها را بدهند ،نياز به استقالل ،توفيق طلبي،

پرداختهاي حقوق و پاداش با خالقيت و ريسک

مسئوليت پذيري و دورانديشي بايد تقويت شود.

پذيري ارتباط ايجاد شود ،ايجاد انگيزه درکارکنان و

 )9براي اينكه ويژگيها ي مديران در واحد علوم و

مديران با توجه به پاداشهاي مالي و غيرمادي

تحقيقات،كارآفرينانه باشد :روحيه فرصت جويي و

بصورت توامان مبتني بر محرکهاي دروني و مادي

پذيرش تغيير در مديران ايجاد شود ،خالقيت،

 )6با توجه به نتايج حاصله در سيستم ارزيابي عملكرد

نوآوري و كارآفريني در مديران پرورش يابد ،بينش

واحد علوم و تحقيقات پيشنهاد ميشود :اين واحد

آيندهنگري و تمايل به پيشگام بودن در مديران

بايد معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران

ايجاد شود ،عالوه بر مهارتهاي ادراكي ،انساني و

(درسطوح فردي،گروهي و سازماني) را بر اساس

فني ،مهارتهاي كارآفريني نيز به آنها آموزش داده

دستيابي واحد به اهداف و در نتيجه اثربخشي قرار

شود.

دهد ،بايد سيستم ارزيابي عملكرد اين واحد بر

 )82نتايج آزمونهاي آماري نيز نشانگر اهميت فوق
العاده سبك رهبري در افزايش كارآفريني سازماني
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است لذا پيشنهاد ميشود :ميزان مشاركت کارکنان

 )83نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که ميزان تعامل با

در تصميمگيري مديران افزايش يابد (سبک

شهروندان واحد علوم و تحقيقات كارآفرينانه

مشارکتي) ،به افراد در تمام سطوح سازمان اين

نيست لذا پيشنهاد ميشود :اطالع رساني و انتشار

اختيار داده شود تا رهبري ديگران را برعهده بگيرند

فعاليتها به شهروندان در خصوص زمان انجام

و كارها را به افراد خالق و نوآور تفويض نمايند

کار ،مدارک موردنياز ،مقررات و ،...تسهيالت و

(سبک تفويضي) ،نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

امکانات مناسب براي رفاه حال شهروندان در اين

جديد و اجرايي نمودن آن در واحد علوم

واحد ايجاد شود ،فرهنگ مشارکت با شهروندان از

وتحقيقات ايجادشود ،مديريت و رهبري در اين

طريق جمع آوري ،جمعبندي و رسيدگي به

واحد در افراد يا گروهي خاص خالصه نشود و از

شکايات گسترش يابد.

حالت انحصاري خارج شود و افراد توانمند كه
لياقت مديريت دارند فرصت رهبري را بدست

منابع و ماخذ

آورند تا هر چيزي بر اساس صالحيت و شايستگي

 )8اسكات ،ريچارد .)8331( .سازمانها :سيستمهاي

استوار شود.

عقاليي ،طبيعي و باز .ترجمهي ميرزايي

 )88نتايج آزمونهاي آماري نيز نشانگر اهميت

اهرنجاني حسن .و سلطاني تيراني فلورا .تهران:

فوقالعاده ارتباطات محيطي در افزايش كارآفريني

انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران

سازماني است لذاپيشنهاد ميشود :تبادل جريان آزاد

سرايي ،حسن .)8335( .مقدمهاي برنمونهگيري

اطالعات در جامعه براي نشان دادن مطلوبيت

در تحقيق .تهران :انتشارات سازمان مطالعه

دانشگاه در سطح جامعه افزايش يابد ،گرايش واحد

وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).

علوم و تحقيقات به جلب مشارکتهاي مردمي

 )0صالحي ،داوود .)8315( .مباني امور مالي وبودجه

(ارائه پيشنهادات و نقاط قوت وضعف) به منظور

(درآموزش وپرورش .تهران :انتشارات سازمان

جلب اعتماد عمومي که در عملکرد مطلوب

مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها

دانشگاه به شهروندان جامعه زمينههاي كارافريني

(سمت).

محيطي را فراهم ميآورد.
 )80نتايج نشان ميدهد که در تعامل با دولت نه تنها

 )3صمدآقايي،

جليل.

(.)8310

سازمانهاي

كارآفرين .تهران :انتشارات موسسه عالي آموزش

نقش مثبتي در كارآفرين نمودن اين واحد نداشته

وپژوهش مديريت و برنامه ريزي.

است زيرا اکثرا معتقدند که دولت در واگذاري

مقيمي ،سيدمحمد .)8312( .طراحي و تبيين مدل

نقشهاي آموزشي ،فرهنگي و اجتماعي پشتيباني

كارآفريني سازماني براي سازمانهاي غير دولتي

الزم را به عمل نميآورد و قوانين و مقررات دولتي

( . (NGO`sپاياننامه دكتري،دانشكده كارآفريني،

را مانعي براي عملکرد اين واحد مي دانند.

دانشگاه تهران ،تهران.

واگذاري نقشهاي جديد و توسعهاي ،زمينه را

سيدمحمد.

براي توسعه كارآفريني درآن فراهم مينمايد ،البته
اين کمکها نبايد بگونهاي باشد که استقالل اين
واحد از دولت را خدشه دار نمايد.

 )1مقيمي،

(.)8311

كارآفريني

درسازمانهاي دولتي .تهران :انتشارات فرانديش.
 )5هاديزاده ،اکرم .و فرج اهلل رحيمي فيل آبادي.
( .)8311كارآفريني سازماني .تهران :نشر جانان.
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