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با استعداد  ها و تعامل آن بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی سازمان
  کارآفرینی شاغلین 

  

  پور فریده مهدي
  چکیده

ها و رابطه و تعامل آن با استعدادهاي  شناسی نظام آموزشی سازمان دراین مقاله به بررسی آسیب
در این رابطه عوامل . هاي خدماتی شهر اهواز پرداخته شد کارآفرینی شاغلین بخش آموزش در سازمان

منابع  ي یعنی ساخت و بستر نظام توسعه ؛وط به نظام آموزشیهاي مرب مختلفی در خصوص آسیب
انسانی و آموزشی، قوانین و مقررات، فرایند منابع انسانی و اثربخشی نظام آموزشی بررسی گردید و 

آماري  ي جامعه. ارتباط این عوامل با استعدادهاي کارآفرینی شاغلین سازمان مورد مطالعه قرار گرفت
ین بخش آموزش سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توزیع برق شهر اهواز، شاغلاین پژوهش شامل 
کل تعاون و سازمان بهزیستی  ي کل کار و امور اجتماعی، اداره ي اي خوزستان، اداره شرکت برق منطقه

گیري  ها، با استفاده از روش نمونه نفر از کارکنان این سازمان 110بدین منظور  .شهر اهواز بوده است
آوري  ابزار جمع. شدند آماري این تحقیق را شامل  می ي اي انتخاب شدند که جامعه طبقه تصادفی

سنجش استعدادهاي کارآفرینی و  ي اطالعات پرسشنامه بود که شامل دو پرسشنامه یکی در زمینه
روایی پرسشنامه با استفاده از . شناسی نظام آموزشی سازمان بود ي بررسی و آسیب دیگري در زمینه

ش روایی محتوایی مثبت ارزیابی شد و پایایی آن از طریق روش آماري آلفاي کرونباخ محاسبه رو
به . بود 91/0 و 82/0ترتیب  شناسی نظام آموزشی به ي کارآفرینی و آسیب گردید که پایایی پرسشنامه

نشان داد  دست آمده ههاي ب یافته. استفاده گردید SPSSافزار  ها از نرم منظور تجزیه و تحلیل داده
اي  ها رابطه هاي نظام آموزشی آن سازمان علیرغم وجود استعداد کارآفرینی در شاغلین، اما با آسیب

هاي موجود نظام آموزشی  ایست که آسیب ها به گونه به تعبیر دیگر، شرایط سازمان. دست نیامده است هب
هاي  کمتر متأثر از ویژگی) ثربخشیساخت، بستر، قوانین، فرایند و ا(یعنی  ؛هاي مورد بررسی در سازمان

ي آزمون رگرسیون خطی بین استعدادهاي کارآفرینی و  همچنین نتیجه. کارآفرینی شاغلین بوده است
آموزشی وابسته به عواملی خارج هاي  هاي نظام از آسیب% 93هاي نظام آموزشی نشان داد حدوداً  آسیب

  . اردکارآفرینی کارکنان قرار دهاي  استعداد ي از حوزه
  
  .استعدادهاي کارآفرینی، آسیب شناسی نظام آموزشی :کلیديهاي  واژه

                                                             
   دانشگاه تهران) سازمانی(دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی    fa.mehdipour@gmail.com 
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 مقدمه
اخیر، موضوعات تحول، نوآوري و کارآفرینی، توجه زیادي را در بخش  ي طی چند دهه

با اینکه اصطالح کارآفرینی عمدتاً در ارتباط با بخش . دولتی به خود جلب کرده است
شود و  ن در ادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده میکار رفته است اما اکنو هخصوصی ب

مباحث زیادي در خصوص وجود، ماهیت و کاربرد کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی شکل 
که به عنوان راهکارهایی براي مرتفع ساختن مشکالت مزمن خدمات  طوري هگرفته است ب

شناس،  یزدان و شاهین ، جمشیدیان، شائمی،شناس حق( اداري و دولتی مطرح شده است
1386 .(  

را براي کارآفرین ) Entrepreneur(معادل انگلیسی  1848در سال  1جان استورات میل
احمد پور (داند  پذیري می او کارآفرینی را شامل هدایت، نظارت، کنترل و مخاطره .برگزید

هاي  رصتآنسوف و کرزنر وجود کارآفرینی را عامل هشیاري در مقابل ف). 1381داریانی، 
داند  دراکر کارآفرینی را ادراك براي تغییر و کارآفرین را فردي می .دانند منافع استفاده شده می

 کند دهد یا به عنوان فرصت به آن نگاه می که همواره به دنبال تغییرات است و به آن پاسخ می

   :برخی محاسن کارآفرینی سازمانی به این شرح است). 1382جهانگیري، (
بنابراین کارآفرینی سازمانی . شود فرینی سازمانی منجر به ایجاد مشاغل جدید میکارآ -1

  .دهد اجتماعی است، کاهش می – بسیاري از مشکالت اقتصادي ي مشکالت بیکاري را که ریشه
کارآفرینان پیوسته در حال . بخشد کارآفرینی سازمانی کیفیت زندگی شغلی را بهبود می -2

هایی هستند که  طور به دنبال روش همین انآن. ا و خدمات جدید هستندکااله ي ابداع و توسعه
هاي بدیع، موجب  گونه تالش ثرتر تولید و ارائه شوند که اینؤاین کاالها و خدمات به طور م

  .شود بهبود دائمی استانداردهاي زندگی شغلی می
شود و  کارآفرینی سازمانی موجب توزیع متناسب درآمد، قدرت و حتی عدالت می -3

گیري  کارآفرینی در مقیاس وسیع در سازمان از شکل. بخشد هاي کاري را آرامش می اضطراب
  .کند شوند، جلوگیري می شمارند و روز به روز ثروتمندتر می هاي کوچک مرفه که انگشت گروه

  کاهش پشت میزنشینی و افزایش (کارآفرینی سازمانی موجب کاهش بروکراسی اداري  -4
  

                                                             
١-  Mill 
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  .شود می )گرایی عمل
برداري عظیم  کارآفرینی سازمانی موجب ساماندهی منابع و فعال شدن آنها براي بهره -5

  .شود ملی می
  .گردد کارآفرینی سازمانی موجب رفاه اجتماعی می -6
  .شود کارآفرینی سازمانی موجب شناخت، ایجاد و گسترش روابط کاري می -7
ی سازمانی را موجب افزایش مدیریت توسعه کارآفرینی در هند کارآفرین ي سسهؤم -8

کمتر از  ي هاي جدید و استفاده عملکرد در موقعیت ي دهنده هاي افزایش منابع، روش
کارآفرینی و سنجش استعدادهاي ). 2003، 1آي. دي. اي(داند  هاي کارکنان سازمان می موقعیت

قش مهمی را در درستی شناسایی شود ن خوبی و به کارآفرینان موضوع مهمی است که اگر به
ها و  نظام آموزشی سازمان. باشد ها مؤثر می کند و در تعالی و پیشرفت سازمان ها ایفا می سازمان
تواند بر استعدادهاي کارآفرینی افراد  هاي ناشی از آن، یکی از عواملی است که می آسیب

  . گذار باشد تأثیر
هاي آموزشی،   نی با دورهمختلف نشان داده که بین کارآفری اتي مطالع همچنین نتیجه

پذیري، نیاز به توفیق، خالقیت، عزت نفس، اعتقاد به  فردي، ریسک ي مهارت فردي، انگیزه
ي  هوالدین رابط سطح تحصیل و تولد محل سن، نظارت درونی، استقالل طلبی، جنسیت،

، یریب؛ هزار ج1381 برومند نسب، نجاریان و شهنی ییالق ،شکرکن(داري وجود دارد  یمعن
  ).1382عزیزي،  و 1382

استعدادهاي کارآفرینی شاغلین بخش آموزش یک سازمان از عواملی است که متأثر از 
ها از بسترهاي اصلی  بخش آموزشی و نظام آموزشی سازمان. نظام آموزشی آن سازمان است

. دنشو ها محسوب می ها و وظایف دولت رشد و توسعه و از ابزارهاي اصلی اجراي فعالیت
. براین ناکارآمدي این بخش، مشکالت متعددي را براي یک جامعه به همراه خواهد داشتبنا

در تربیت و  ،ها و مشکالت را به خوبی شناسایی کند ها آسیب اگر نظام آموزشی این سازمان
آموزش و بهسازي منابع انسانی ". استتر پرورش استعدادهاي کارآفرینی شاغلین نیز موفق

نظران منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما  شگران و صاحبهمواره از سوي پژوه
  شناسی  آسیب .شناسی آموزش است موضوعی که کمتر به آن توجه شده است موضوع آسیب

  

                                                             
١-  E. D. I  
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هاي علوم رفتاري، به منظور تعریف و توصیف وضع  فرآیند استفاده از مفاهیم و روش سازمانی
  ). 2005، 1هریسون( "باشد ي افزایش اثربخشی آنها میهایی برا ها و یافتن راه موجود سازمان

پذیري و قابلیت درك و تطابق با شرایط متغیر  ي سازمانی از طریق پویایی و انعطاف توسعه
ها در دستیابی به اهداف اسـت و ایــن امــر درگـرو      محیطی، از عناصر اصلی موفقیت سازمان

زاده،  مهرعلـی ( تفّکر، ابتکار و خالقیت آنهـا اسـت   ي  وري از قوه ي منابع انسانی و بهره توسعه
آن هـاي   سازمانی به طور بالفعل و بـالقوه یکـی از مهمتـرین بخـش     نظام آموزشی هر). 1384

  ). 1388 ، قلندري و رجبعلی پور،زاده مهرعلی(منابع انسانی است  ي سازمان براي توسعه
در مورد نظام اداري ) تحول اداري ي گانه هفتهاي  اجراي برنامه(عمل آمده  ههاي ب بررسی

دولتی کشور، علیرغم ورود تکنولوژي پیشرفته، هاي  وري در سازمان دهد که بهره ایران نشان می
واقعیت آن است که یک شرکت یا سازمان، ابعاد متفاوتی از . دهد روند مطلوبی را نشان نمی

و براي شناخت مشکالت قبیل اهداف، ساختار، نیروي انسانی، تکنولوژي و محیط دارد 
پذیرند؛  ثیر میأها، از تغییرات محیط ت سازمان. سازمانی باید هر یک از این ابعاد را بررسی نمود
وسیعی را در تطابق با تحوالت محیطی هاي  زیرا به منظور رقابت و حتی بقا بایستی فعالیت

نمایند؛  زي و نوسازي میاین تغییر و تحوالت هستند که سازمان را مجبور به بهسا .انجام دهند
موقع  که اگر درست و بههایی  آسیب شود، شناسی آغاز می ي آسیب بهبود سازمان با مرحله
درمانی مرتبطی براي آنها پیچیده نشود، سازمان را به سمت فناي هاي  شناخته نشوند و نسخه

دارستانی و توکلی (د نمود ند کشید و سیر قهقرایی را بر سازمان تحمیل خواهنزودرس خواه
   ).1387شهباز مرادي، 

تر ساختار،  اطالعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق ي شناسی بر پایه آسیب
جو، الزم و  هاي مدیریتی و سایر عناصر سیستم چاره ها، سبک ها و روش تعامالت، رویه عمل

شناسی، تشخیص مسأله و کانون علمی آن جهت تعیین  به عبارتی آسیب. ضروري است
شناسی  آسیب .اي و اساسی اقدامات الزم به منظور بهسازي عملکرد سازمان، امري است پایه

نیازمند نگرشی سیستماتیک و منظم به کل فرایند است و هدف از آن تشخیص ماهیت و نوع 
طور معمول عوامل و  هب ).1375زاده،  ممی(اي است که بروز نموده و نیاز به حل دارد  مسأله

  ز خارج به سیستم داخلی موجودات زنده وارد و در نظم ساختار درونی و یا زا ا علل آسیب
  

                                                             
١-  Harrison 
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یعنی اساساً عوامل و علل  ؛نمایند نظمی و اختالل ایجاد می کارکردن فرایندهاي داخلی آنها بی
شناسی سازمانی، باید  جو در آسیبو اولیه جستهاي  پس در گام. باشد می "بیرونی"زا  آسیب

هاي اصلی  آسیب أزا بوده و سرمنش هایی از سازمان که کانون آسیب به سراغ خرده سیستم
هایی از آن است که  بهترین جا براي تشخیص در داخل سازمان، در بخش. سازمان است، برویم

  ). 2009توکلی دارستانی و شهباز مرادي، (آسیب ظاهر و نمودار شده است 
صورت باالبودن استعداد فرض انجام گرفته است که در  اضر با این پیشحتحقیق 

نظام هاي  کارآفرینی کارکنان بخش آموزش، این استعداد و توانمندي بر کمیت و کیفیت آسیب
زیرا استعداد کارآفرینی کارکنان با توجه به متغیرهایی  ؛گذارد ثیر میأآموزشی هر سازمانی ت

طلبی و  پذیري، چالش فطلبی، انعطا گرایی، استقالل پذیري، نیاز به موفقیت، هدف مخاطرهمانند 
هاي خالق و جدیدي براي غلبه بر  جوي راهو شود تا آنها به جست ، سبب میکانون کنترل

هاي مورد نظر در این تحقیق  بر این اساس، سازمان. مسائل و مشکالت آموزشی سازمان برآیند
ان، اي خوزست ع برق شهر اهواز، شرکت برق منطقهسازمان آب و برق خوزستان، شرکت توزی

. دنباش میکل تعاون و سازمان بهزیستی شهر اهواز  ي اداره و کل کار و امور اجتماعی ي اداره
اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استعدادهاي کارآفرینی کارکنان بخش  ي لهألذا مس

تواند  ي قابل توجهی می له تا اندازهأاین مس. موجود در آن سازمان استهاي  آموزش با آسیب
رسی صحت نتایج تحقیقاتی بپردازد که مدعی هستند مزایاي توسعه و بهبود استعدادهاي به بر

هاي  ویژه در سازمان هها ب کارآفرینی فردي و سازمانی موجب افزایش کارایی و اثربخشی سازمان
ریزان  تواند به طور جدي مورد توجه مدیران و برنامه لذا نتایج این تحقیق می. ایرانی گردد

  .ها قرار گرفته شود سانی در سازمانمنابع ان
  
  تحقیق ي پیشینه

هاي دولتی ایران مورد توجه  رویکرد کارآفرینی در سازمان ي دهد توسعه شواهد نشان می
در تحقیقی با عنوان بررسی موانع ) 1384(اکبري در این خصوص . جدي قرار نگرفته است

اصلی کارآفرینی سازمانی را  کارآفرینی سازمانی در شرکت صنعت چوب شمال، چهار مانع
کنترل شدید، فرهنگ سازمانی محافظه کار، سیستم پاداش نامناسب و توجه به سود کوتاه مدت 

  وجود نوعی فرهنگ تمرکزگرا در گویند  می) 1381(ی و فتحی بکمشهمچنین . دانسته است
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 .رو نموده است هحرکت از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی را با مشکالت فراوان روبجامعه، 
هاي بزرگ، نیاز به سودهاي کوتاه مدت،  توان به ماهیت سازمان از موانع دیگر کارآفرینی می

اعرابی  .)1383 زندي،(هاي نادرست پاداش اشاره کرد  فقدان استعدادهاي کارآفرینانه و شیوه
ر بازار پرداخت ي الگوي مناسب کارآفرینان د هئبه تبیین عوامل توفیق کارآفرینانه و ارا) 1381(

طی بررسی علل عدم ) 1382( میرهادي. ه کردئو الگوي فرایند کارآفرینی در ایران را ارا
اقتصادي کشور به این نتیجه دست یافت که کارآفرینان داراي  ي موفقیت کارآفرینان در توسعه

فرینی کارآ ي ریزي مناسب جهت توسعه مشکالتی نظیر عدم ثبات قوانین و مقررات، عدم برنامه
  . و غیره هستند

رضازاده . زایی تأکید کرده است و اشتغالبر اهمیت مدیریت در کارآفرینی ) 1382(هومن 
و کارآفرینی سازمانی در سازمان  در تحقیقی به بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی) 1382(

و معکوسی دار  ي معنی رابطه: تأمین اجتماعی تهران بزرگ پرداخت و به نتایج زیر دست یافت
. بین پیچیدگی ساختار سازمانی و رسمیت ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد

هاي  ي یک الگوي کارآفرینی در سازمان ارائه«در تحقیقی تحت عنوان ) 1382(جهانگیري 
اي  هاي دولتی با مجموعه ساختار مناسب کارآفرینی در سازمان »ایراندولتی و سازمان گمرك 

که هم از دیدگاه نظري  ي تأثیرگذاري آنها بر یکدیگر پرداخت رتباطات بین متغیرها و نحوهاز ا
در توسعه پارادایم علمی و نظري کارآفرینی در بخش دولتی مؤثر بوده و هم از نظر علمی، 
ابزاري را در اختیار مدیران بخش دولتی براي عینی کردن و سنجش و انتخاب راهبرد مناسب 

  . ستقرار داده ا
هاي غیردولتی با استفاده از  سازمانی براي سازمان«طی تحقیقی با عنوان ) 1383(مقیمی 

هاي  هاي کارآفرینی سازمانی در سازمان ویژگی ها و به بررسی توانمندي» رویکرد کارآفرینی
هاي کارآفرینی سازمانی را در عوامل ساختاري،  ترین ویژگی وي مهم. غیردولتی پرداخت

راهکارهاي ) 1388( ، زالی، رضوي و حسنیکردنائیج. اي خالصه کرده است مینهرفتاري و ز
  . دندان خدماتی را براي کارآفرینی مفید و مؤثر و همچنین طراحی و تبیین الگو را ضروري می

هاي  ویژگی(ارتباط بین فرهنگ سازمانی را با الگوي فرهنگی هافستد ) 1383(پاکجو 
بانک  ي در مدیریت شعبه(الگوي کوراتکو  و )ینی درون سازمانیسازمانی الگوي تعاملی کارآفر

هاي وي حاکی از آن است  یافته. بررسی کرده است) تجارت استان تهران و آذربایجان شرقی
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ي قدرت، اجتناب از عدم اطمینان،  مثبت و ابعاد فاصله ي گرایی رابطه که ابعاد فردگرایی، جمع
شواهد تجربی گزارش  طبق) 1383(زادگان  عباس. دارندزمانی ا کارآفرینی سادار ب معنی ي رابطه

نوروزي . داري با ایجاد اشتغال مرتبط هستند یهاي کارآفرین به طور معن دهد که سازمان می
شناختی توانمندسازي و کارآفرینی سازمانی در  ي بین عوامل روان در تحقیقی رابطه) 1384(

دار بودن و کارایی  تیجه رسید که بین احساس معنیشعب بانک ملت را بررسی کرده و به این ن
  . داري وجود دارد شعب بانک ملت ارتباط معنی

سازي و  شناختی توانمند عوامل رواني بین  رابطه در پژوهشی) 1386(فراهانی و فالحتی 
ها را مورد بررسی قرار دادند که  ي تربیت بدنی دانشگاه کارآفرینی سازمانی کارشناسان اداره

دار بودن، شایستگی، خودتعیینی،  احساس معنی(سازي  جه نشان داد بین عوامل توانمندنتی
داري وجود  یبا کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معن) احساس تأثیر و احساس اعتماد

ها  وضع موجود و شناسایی محدودیت ي که به مطالعه) 1384( هاي بهبهانی نتایج بررسی. دارد
تکنولوژي اطالعات در تهران پرداخته، نشان داد که  ي ارآفرین در حوزهو موانع سازمانی ک

هاي خالقیت،  ها شامل عدم آموزش فنون و تکنیک ترین موانع درون سازمانی در سازمان مهم
نوآوري و کارآفرینی به کارکنان، کمبود کارکنان متخصص، وجود ارتباطات رسمی عمودي و 

ترین موانع برون سازمانی  عالوه مهم به ؛تار سازمانی استاز باال به پایین و عدم وجود ساخ
و نامشخص بودن جایگاه آن در کشور، غالب  ITشامل عدم تلقی صحیح و جامع از صنعت 

گذاري، مشکل  بودن فرهنگ تجارت به جاي تولید، نبود قانون کپی رایت، ضعف امنیت سرمایه
الزم در جهات مختلف از کارآفرینان دریافت وام و فقدان قوانین جهت انجام حمایت هاي 

  .باشند می
نشان ) 1387( محمديو  رو ، یوسفی افراشته، پیرمحمدي، سبکنتایج پژوهش عبدالملکی

هاي کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی وجود  ها و قابلیت داري بین مهارت یمعن ي داد رابطه
 ي اي موجود در سازمان را از سه جنبهه آسیب) 1387(توکلی دارستانی و شهباز مرادي . دارد

اي، رفتاري و ساختاري  کلی عوامل زمینه ي مقایسه. اي، رفتاري و ساختاري بررسی کردند زمینه
اي در مقایسه با دو عامل دیگر بهتر است و نهایتاً  دهد که وضعیت عوامل زمینه نشان می

جنیدي و . داردقرار ) ل دیگرنسبت به دو عام(ترین نقطه  وضعیت عوامل ساختاري در پایین
مورد ( توسعهشناسی منابع انسانی با هدف بهبود و  آسیب«تحقیقی با عنوان ) 1387(نیا  بیگی
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اي، رفتاري و ساختاري را مورد بررسی قرار  انجام دادند و سه عامل زمینه »)مطالعه بانک ملت
ي نسبت به سایر زیر تر اي از وضیت مطلوب هاي زمینه نتیجه نشان داد که آسیب. دادند

گسترده محسوب هاي  بنابراین از آسیب ؛عوامل ساختاري و رفتاري برخوردارندهاي  ساخت
شناسی ساختار نظام آموزش  تحقیقی در مورد آسیب) 1386(اجتهادي و داوودي  .شوند نمی

دهاي ي راهبر بخش آموزش عالی به منظور ارائه ي ي توسعه ساله هاي پنج عالی در اجراي برنامه
هاي اصلی ساختار  دست آمده نشان داد که موانع و آسیب هنتایج تحقیق ب ،مناسب انجام دادند

  . شود اي آن ناشی می هاي توسعه از ساختار وظیفه نظام آموزش عالی در اجراي برنامه
بینی کرد و اظهار نمود که  کار پیش و برخی از روندها را در کسب) 1976( 1مکري

هاي متفاوت انجام کار، در  در آینده باید به طور همزمان براي پیدا کردن راههاي پویا  سازمان
نیز بار دیگر این تفکرات را مطرح کرد که  1982او در سال . رقابت با خودشان تالش کنند

وي همچنین در ادامه از . کارآفرینان سازمانی شده است ي روند گذشته منجر به تشکیل معاهده
  ). 1982 ،مکري(یاد کرد » کارآفرینی سازمانی« ي واژه ي کننده وان ابداعگیفورد پینکات به عن

پذیري، تمایل به  در تحقیقی پیامدهاي تأثیر کارآفرینی سازمانی، انعطاف) 2003( 2دونیسی
دار بـین سـطح    ي معنی از نتایج این تحقیق، وجود رابطه. بازار و رضایت شغلی را بررسی کرد

سطوح باالي اعتماد در بین اعضاي سازمان، تـأثیر مثبتـی بـر    . انی بوداعتماد و کارآفرینی سازم
بر همین اسـاس، اعتمـاد زمـانی در سـازمان گسـترش      . نوآوري از طریق تبادل اطالعات دارد

، 3دیویدسـون  درنقـل  (یابد که معبرهاي اطالعاتی باز بوده و تسهیم اطالعـات رایـج باشـد     می
2003 .( 

متعادل نمودن توانمندسازي منبع «تحقیقی تحت عنوان در ) 1999( 4وبهمچنین ساند
هاي خدماتی با تکنولوژي  هاي نوآوري سازمانی در شرکت استراتژیکی بر پایه مدل فعالیت

هاي دانمارکی  سازي کارکنان و کارآفرینی سازمانی را در شرکت ي بین توانمند رابطه» پایین
ها احتماالً از طریق دو سیستم،  او در تحقیق خود عنوان کرد که شرکت. بررسی کرد

   & Rهاي اول، سیستم کارشناسانه و بخش. شوند هاي نوآوري سازمانی را موجب می فعالیت
  

                                                             
١-  Macare  
٢-  Dounici 
٣-  Davidsson 
٤-  Sandbo 
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D 2004، 1آرمناکیس و ، اوسوالد، التوراسنیپ درنقل (سازي است  و دیگري، سیستم توانمند .(
آفرینی سازمانی، تمایل به تمایل به مشتري، کار«در تحقیقی تحت عنوان ) 2003( 2ایال و اینبر

دار و منفی بین سن افراد با کارآفرینی سازمانی نشان داده  ارتباطی معنی »ها یادگیري در سازمان
ي آن است که افراد جوان براي تحقیق در نیازهاي بازار به منظور  دهنده ها نشان و این یافته

ي بین  در تحقیقی رابطه) 2003( 3بریزك. ي اثربخشی کارآفرینانه مستعدتر هستند توسعه
نفر از مدیران  120ي تحقیق شامل  نمونه. کارآفرینی سازمانی و عملکرد مدیریت را بررسی کرد

در این تحقیق نشان داده شد . ها بود هاي مدیریت فوقانی رستوران واحدها، مدیران میانی و تیم
یعنی هر چه . جود داردداري و ي معنی که بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد مدیریت رابطه

آفرینی سازمانی  مدیریت از مشارکت پرسنل خود بیشتر استفاده کند سازمان به سمت کار
  ).2004، 4براینیگ درنقل (پیشرفت خواهد کرد 

هاي مختلف رهبري و  در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سبک) 2004( 5اییال و کارك
 ي نتیجه. ارس عمومی غیرانتفاعی پرداختندهاي مد راهبردهاي متفاوت کارآفرینی در سیستم

ترین شرایط مدیریتی سازگار را براي  گرا بیش نهایی تحقیق این بود که اگرچه رهبري تحول
اسنیپ و همکاران،  درقل ن(کند، اما این ارتباط پیچیده است  کارآفرینی سازمانی فراهم می

ان داد متغیرهاي محتوایی و نش) 2007( 6کلوسی و ، روترفوردهولتنتایج تحقیق ). 2004
فردي بر هاي  که خصوصیت حالی گذار هستند در ثیرأفرایندي سازمان بر کارآفرینی سازمانی ت

بین سوابق و  ي عالوه بر این کارآفرینی سازمانی، رابطه. ثیر ندارندأکارآفرینی سازمانی ت
  .کند ثر و عملکرد را تعدیل میؤرضایت شغلی، تعهد م

قات انجام شده و با نظر به اینکه تحقیقی مشابه این تحقیق در داخل و با توجه به تحقی
ها از  شناسی سازمان خارج از کشور یافت نشد و با توجه به عوامل مورد بررسی در آسیب

و مقیمی ) 1387(نیا  ، جنیدي و بیگی)1387(جمله تحقیق توکلی دارستانی و شهباز مرادي 

                                                             
١-  Snipes, Oswasld, Lotour, & Armenakis 
٢-  Eyal & Inbar 
٣-  Brizak 
٤-  Braining 
٥-  Ial & Karke 
٦-  Holt, Rutherford, & Clohessy  
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اي، ساختاري و رفتاري بررسی  زمینه ي را از سه جنبه که عوامل آسیب نظام آموزشی) 1383(
هاي نظام  که آسیب) 1386(کردند و با توجه به پژوهش انجام شده توسط اجتهادي و داوودي 

در این  ،هاي برنامه، اجراي برنامه و اهداف برنامه بررسی کردند آموزشی را از سه بعد ویژگی
هاي ساخت، بستر، قوانین، فرایند منابع  جنبهشناسی نظام آموزشی از  پژوهش، عوامل آسیب

انسانی و اثربخشی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و ارتباط این عوامل با 
  .استعدادهاي کارآفرینی شاغلین بررسی خواهد شد

 
  تحقیقهدف 

ها و رابطه و تعامل  شناسی نظام آموزشی سازمان و آسیبي حاضر بررسی  هدف کلی مقاله
خدماتی شهر اهواز هاي  ستعدادهاي کارآفرینی شاغلین بخش آموزش در سازمانآن با ا

  . باشد می
  

  تحقیق اصلی ي فرضیه
منابع  ي توسعه مهاي مربوط به نظا بین استعدادهاي کارآفرینی شاغلین سازمان و آسیب

  .انسانی و آموزشی سازمان رابطه وجود دارد
 
  فرعی تحقیق هاي هفرضی

توسعه منابع  مهاي مربوط به ساخت نظا آفرینی شاغلین سازمان و آسیببین استعداد کار -1
  .انسانی و آموزشی سازمان رابطه وجود دارد

آموزشی سازمان  هاي مربوط به بستر نظام بین استعداد کارآفرینی شاغلین سازمان و آسیب -2
  .رابطه وجود دارد

آموزشی وط به قوانین و مقررات هاي مرب بین استعداد کارآفرینی شاغلین سازمان و آسیب -3
  .سازمان رابطه وجود دارد

نظام آموزشی هاي مربوط به فرایندهاي  بین استعداد کارآفرینی شاغلین سازمان و آسیب -4
  .سازمان رابطه وجود دارد

  نظام آموزشی هاي مربوط به اثربخشی  بین استعداد کارآفرینی شاغلین سازمان و آسیب -5
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  .دارد سازمان رابطه وجود
ي چندگانه وجود  هاي نظام آموزشی سازمان رابطه بین استعدادهاي کارآفرینی و آسیب -6

  .دارد
  

  شناسی تحقیق روش
  روش تحقیق

. گیري از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته است تحقیق حاضر با بهره
اي مورد نظر شهر اهواز ه ي بین استعدادهاي کارآفرینی شاغلین سازمان در این خصوص، رابطه

  . شناسی نظام آموزشی آن سازمان بررسی شده است با آسیب
  

  گیري جامعه و روش نمونه
سازمان ي آماري این پژوهش شامل  جامعه. اي است گیري روش تصادفی طبقه روش نمونه

اي خوزستان، اداره کل  آب و برق خوزستان، شرکت توزیع برق شهر اهواز، شرکت برق منطقه
در هر کدام از  .باشد اداره کل تعاون و سازمان بهزیستی شهر اهواز می و و امور اجتماعی کار

فوق، مدیران و کارشناسانی که مستقیماً در رابطه با آموزش و کارآموزي شاغلین هاي  سازمان
. نفر بوده است 110اند به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد کل نمونه،  سازمان فعالیت داشته

  . آورده شده است 1تحقیق در جدول  ي راوانی و درصد نمونهف
  

  آوري اطالعات ابزار جمع
کارگرفته شده،  هبهاي   پرسشنامه. آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است براي جمع

ي سنجش استعدادهاي کارآفرینی است که تعداد سؤاالت این پرسشنامه  پرسشنامه -الف :شامل
مطالعه هاي  اي در اختیار آزمودنی ت که بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهسؤال بوده اس 25

االت ؤشناسی نظام آموزشی سازمان که تعداد س ي بررسی و آسیب پرسشنامه -ب .قرار گرفت
اي در اختیار  سؤال بوده است که بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه 24این پرسشنامه 

شناسی نظام آموزشی  ي بررسی و آسیب ت پرسشنامهسؤاال .مطالعه قرار داده شدهاي  آزمودنی
هاي ساخت، بستر، قوانین و مقررات، فرایند و اثربخشی نظام آموزشی است که در  شامل مؤلفه
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ها با استعدادهاي کارآفرینی شاغلین سازمان  ي هریک از این مؤلفه این تحقیق به بررسی رابطه
هاي  سنجش استعدادهاي کارآفرینی نیز شامل مؤلفه ي سؤاالت پرسشنامه. پرداخته شده است
پذیري،  طلبی، انعطاف گرایی، استقالل پذیري، نیاز به موفقیت، هدف تمایل به مخاطره

 1ها در جدول  میانگین و انحراف استاندارد هریک از جنبه. باشد طلبی و کانون کنترل می چالش
  . نشان داده شده است

  

  توصیف نمونه تحقیق . 1جدول 
  درصد  فراوانی  گزینه  توصیف نمونه برحسب

  سازمان

  4/26  29  اداره کل کار وامور اجتماعی
  1/19  21  سازمان بهزیستی
  7/12  14  اداره کل تعاون

  6/13  15  شرکت توزیع برق اهواز
  6/13  15  اي شرکت توزیع برق منطقه

  5/14  16  سازمان آب و برق خوزستان

  17  19  دیپلم و فوق دیپلم  درك تحصیلیم
  83  91  لیسانس و باالتر

  57  63  مرد  جنسیت
  43  47  زن

  5/25  28  مدیر  موقعیت شغلی
  5/74  82  کارشناس

  سن
35 -23 25 7/22 
46 -36 54 1/49 

 2/28 31 سال به باال 47

  ي شغلی سابقه
10 -1 27 5/24 
20 -11 48 6/43 

 8/31 35 سال به باال 21
  

  روایی و پایایی ابزار تحقیق
نظرات بر اساس  ي مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامهروایی صوري و محتوایی هر دو 

مورد نظر در دانشگاه شهید چمران و  ي ت علمی متخصص در زمینهأتن از اعضاي هی 5
از انجام  مورد بررسی قرار گرفت که بعد ،همچنین تعدادي از کارشناسان هر سازمان و شرکت
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اعتبار هر دو بر اساس آلفاي . االت، به تأیید آنان رسیدؤتغییراتی در محتوي و تقدم و تأخر س
شناسی نظام  ي آسیب تعیین گردید و پرسشنامه% 82استعداد کارآفرینی  ي کرونباخ در پرسشنامه

اطالعات آوري  هر دو اعتبار نشانگر اهمیت و اعتبار ابزارهاي جمع. بدست آمد% 91آموزشی 
) میانگین، انحراف معیار، درصد(دست آمده بر اساس آمارهاي توصیفی  هاطالعات ب. تحقیق بود

آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و همچنین تی مستقل و (و آمار استنباطی 
  .محاسبه گردید) تحلیل واریانس یکراهه

 
  ي تحقیقها یافته

دست آمده نشان داد که به طور  هکارآفرینی نتایج بدر بررسی اطالعات توصیفی از استعداد 
مورد بررسی بر اساس مقیاس پنج هاي  کلی میانگین استعداد کارآفرینی کارکنان سازمان

و نیاز به موفقیت  94/3گرایی با  کانون کنترل و هدف. بوده است 5از  76/3اي لیکرت  گزینه
  .به ترتیب بیشترین و کمترین نمره بودند 34/3با
  
  هاي توصیفی استعداد کارآفرینی کارکنان یافته . 2دول ج

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  ها مؤلفه
  /58  80/3  110  پذیري مخاطره

  /83  3/ 34  110  نیاز به موفقیت
  /58  94/3  110  گرایی هدف

  /50  60/3  110  طلبی استقالل
  /46  3/ 78  110  پذیري انعطاف
  /53  47/3  110  طلبی چالش

  /63  94/3  110  کانون کنترل
  /42  76/3  110  استعدادکارآفرینی

  
مورد مطالعه بیانگر آن هاي  شناسی نظام آموزشی سازمان  تحلیل اطالعات توصیفی آسیب
مورد بررسی بر اساس هاي  شناسی نظام آموزشی سازمان بود که به طور کلی میانگین آسیب

 5از  67/3ساخت نظام آموزشی سازمان با . بوده است 5از  47/3رت اي لیک مقیاس پنج گزینه
  .به ترتیب بیشترین و کمترین نمره بودند 5از  37/3و فرایند نظام آموزشی سازمان 

  اول تا پنجم تحقیق از روش همبستگی پیرسون  ي ي اصلی و فرضیه جهت آزمودن فرضیه
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نتایج . گرسیون خطی استفاده شده استششم تحقیق از روش آماري ر ي و جهت آزمون فرضیه
  . اول تا پنجم تحقیق در ادامه بحث شده است ي اصلی و فرضیه ي حاصل از آزمون فرضیه

  
  هاي مورد بررسی شناسی نظام آموزشی سازمان هاي توصیفی عوامل آسیب یافته . 3جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  ها مؤلفه
  /72  67/3  110  خت نظام آموزشی سازمانسا

  /78  45/3  110  بستر نظام آموزشی سازمان
  /68  56/3  110  قوانین نظام آموزشی سازمان
  /60  37/3  110  فرایند نظام آموزشی سازمان

  /81  56/3  110  اثربخشی نظام آموزشی سازمان
  /54  47/3  110  نظام آموزشی سازمان شناسی آسیب

  
  اول تا پنجم تحقیق هاي هاصلی و فرضی ي نتایج آزمون فرضیه . 4جدول 

سطح   متغیرتابع  متغیر مستقل  
  داري یمعن

ضریب 
  نتیجه  همبستگی

  عدم پذیرش فرضیه  -/06  /50  کارآفرینی  آسیب شناسی  اصلی ي فرضیه
 عدم پذیرش فرضیه  -/15  /10  کارآفرینی  ساخت  اول ي فرضیه
 عدم پذیرش فرضیه  /007  /94  کارآفرینی  ربست  دوم ي فرضیه
 عدم پذیرش فرضیه  /08  /4  کارآفرینی  قوانین  سوم ي فرضیه
 عدم پذیرش فرضیه  -/09  /33  کارآفرینی  فرآیند  چهارم ي فرضیه
 عدم پذیرش فرضیه  /002  /98  کارآفرینی  اثربخشی  پنجم ي فرضیه

  
  ي اصلی و فرعی تحقیق فرضیه
منابع  ي توسعه مهاي مربوط به نظا شاغلین سازمان و آسیببین استعداد کارآفرینی  -

  .انسانی و آموزشی سازمان رابطه وجود دارد
ي اصلی تحقیق نشان داد که مقدار همبستگی محاسبه شده برابر  هاي مربوط به فرضیه یافته

توان  میهاي این فرضیه،  از یافته. باشد می/ 05است که بیشتر از / 5برابر با   sigو مقدار -/06
ي  نظام آموزشی شاغلین سازمان رابطههاي  نتیجه گرفت که بین استعدادهاي کارآفرینی و آسیب

دار بین  یي معن ي اصلی تحقیق، دال بر وجود رابطه بنابراین فرضیه. داري وجود ندارد یمعن
 .هاي مرتبط با نظام آموزشی و استعدادهاي کارآفرینی تأیید نشد آسیب
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توان نتیجه گرفت که بین  فرعی تحقیق، می هاي ههاي حاصل از فرضی همچنین از یافته
داري  معنی ي شناسی نظام آموزشی با استعدادهاي کارآفرینی شاغلین نیز، رابطه عوامل آسیب

  .دست نیامده است هب
ي  نظام آموزشی سازمان رابطههاي  بین استعدادهاي کارآفرینی و آسیب :ششم ي فرضیه

   .چندگانه وجود دارد
شناسی در  کارآفرینی برحسب ابعاد آسیب ي طبق جدول، تابع رگرسیون چند متغیره

  :باشد هاي موجود در این پژوهش، به شرح زیر می سازمان
  

  ششم تحقیق ي نتایج آزمون فرضیه . 5جدول 
  نتیجه  β sig  متغیر تابع  متغیرهاي مستقل  

  رگرسیون خطی

  ساخت
 بستر
 قوانین
  فرآیند

  اثربخشی

  کارآفرینی

13/-  
07/  
09/  
14/-  
06/  

04/  
31/  
20/  
14/  
31/  

عدم پذیرش 
  ششم ي فرضیه

N=110             P≤ 05/0           R2= 07/        F= 56/1        sig= 17/  

 
  βو مقدار   sigبا توجه به. ي ششم تحقیق تأیید نشد فرضیه sig/=17با توجه به مقدار 

هاي بستر، قوانین، فرآیند و اثربخشی در  توان گفت که سهم مؤلفه ی میشناس ابعاد آسیب
هاي موجود، بسیار کم و ناچیز یا به عبارتی  بینی استعدادهاي کارآفرینی شاغلین سازمان پیش

شناسی نظام آموزشی،  ي ساخت آسیب مؤلفه sig/=04 تأثیر است و با توجه به مقدار بی
بینی  ساخت، سهم بعد ساخت در پیش βتوجه به مقدار  توان چنین برداشت کرد که با می

به عبارت دیگر به ازاي هر . باشد می -/13هاي موجود،  استعدادهاي کارآفرینی شاغلین سازمان
تغییر  -/13تغییري در ساخت موجود در نظام آموزشی، استعدادهاي کارآفرینی کارکنان 

  .یابد می
شناسی نظام  ابعاد و متغیرهاي آسیب ،R2/=07 توان گفت که با توجه به در مجموع می

در واقع این عامل (اند  بینی کرده از تغییرات واریانس متغیر کارآفرینی را پیش/ 07آموزشی 
و حدود ). هاي نظام آموزشی است خاطر عامل ساخت ناشی از آسیب ههم، ب/ 07یعنی  ؛ناچیز
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نان توسط عوامل دیگري که در این درصد تغییرات واریانس متغیر استعداد کارآفرینی کارک 93
 .شود بینی می اند پیش تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته

  
  گیري بحث و نتیجه

فرض انجام گرفت که هر اندازه استعداد کارآفرینی کارکنان باالتر  تحقیق حاضر با این پیش
عداد نتایج نشان داد که است. نظام آموزشی در آن سازمان نیز کمتر استهاي  باشد آسیب

اما از سوي دیگر . مورد بررسی مطلوب استهاي  کارآفرینی شاغلین بخش آموزش سازمان
به بیان دیگر، . ها نیز نسبتاً باالست نظام آموزشی آن سازمان ي موجود در حوزههاي  آسیب

لذا . سازمانی نیز قابل توجه استهاي  همراه با باالبودن استعداد کارآفرینی، میزان آسیب
این پژوهش نشان داد که بین استعدادهاي کارآفرینی شاغلین و عوامل مربوط به  هاي یافته

اما . ارتباطی وجود ندارد) ساخت، بستر، قوانین، فرایند و اثربخشی(هاي نظام آموزشی  آسیب
استفاده از روش رگرسیون خطی نشان داد که از بین عوامل مربوط به  ي دیگري با یافته

ي کمی با استعدادهاي  ر این تحقیق، عامل مربوط به ساخت، رابطههاي نظام آموزشی د آسیب
بنابراین احتماالً بتوان اظهار داشت که یکی از عواملی که مانع . کارآفرینی کارکنان داشته است

است  بودهمورد تحقیق هاي  از بروز استعداد کارآفرینی براي حل مسائل و مشکالت سازمان
  . باشد گرایی آن می است که ناشی از رسمیت و تمرکزساختار موجود در نظام آموزشی 

گرچه . تحقیق را نقض کرده است ي فرض اولیه پیش ،تحقیق حاضر ي بنابراین نتیجه
دست آمده، به معناي آن نیست که استعداد کارآفرینی در کارایی و اثربخشی نظام  هي ب نتیجه

عوامل دیگري در نظام آموزشی ثیر است بلکه داللت بر آن است که أآموزشی سازمان بی ت
  . گذارند ثیر میأها ت هست که بر عملکرد آموزشی سازمان

داد و  داد، برون اگر سیستم موجود در نظام آموزشی را سیستمی بدانیم که داراي درون
داد، فرایند را  توان ساخت، بستر و قوانین نظام آموزشی را به عنوان درون فرایند است می
گرفت که عوامل  داد در نظر ت موجود در سیستم و اثربخشی را به عنوان برونتبادالت و تغییرا

هاي بازي هستند که با محیط خود در  ها سیستم از آنجا که امروزه سیستم. درونی سیستم هستند
دهد که  دست آمده نشان می هب ي توان گفت که نتیجه بنابراین می ،ستد هستند و ارتباط و داد
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. را ندارد نظام آموزشی آنهاي  ارآفرینی شاغلین توانایی غلبه بر آسیبکهاي  صرف استعداد
برداري و استفاده از ظرفیت و استعداد کارآفرینی شاغلین نیاز است تا تغییرات  بلکه براي بهره

مورد مطالعه هاي  ارشد، میانی و عملیاتی سازمان ي مدیریتی، ساختاري و رفتاري در سه الیه
گیري در اختیار کارکنان  تی که بتواند قدرت و اختیارات الزم براي تصمیمتغییرا. صورت پذیرد

کارآفرینی کارکنان در نظام مدیریتی امکان هاي  مضافاً، استعداد. ها قرار دهد آموزشی سازمان
تر باشد و شاغلین بتوانند همزمان با  بروز دارد که سلسله مراتب قدرت و اختیار باز

  . ثیرگذار بیرونی را نیز دارا باشندأونی سازمان توانایی ارتباط با عوامل تگذاري بر عوامل در ثیرأت
یکی از عواملی که در بیرون از این سیستم است و باعث ایجاد آسیب در آن شده است، 

. باشد که حاصل دیدگاه مدیران و کارگزاران اصلی آن است تفکر حاکم بر نظام آموزشی می
تواند  مسئوالن نسبت به نظام آموزشی سازمان چگونه است می اینکه نگرش و دیدگاه مدیران و

نگرش . بر نظام آموزشی و ارتباط آن با استعدادهاي کارآفرینی کارکنان نیز تأثیرگذار باشد
تحولی و تغییر براي بهبود وضع موجود و اینکه همواره با تفکر منطقی، شرایط نامطلوب محیط 

نسبت به تغییر آن به طور مداوم تالش کنند و  خود را بشناسند و براي بهبود وضعیت
یکی از عوامل  ،هاي آموزشی نداشته باشند اي نسبت به سازمان نظري و دید بسته تنگ

نظام آموزشی است که در این تحقیق به آن توجهی نشده و شاید اگر هاي  جلوگیري از آسیب
عدادهاي کارآفرینی شاغلین ستي آن با ا شک رابطه گرفت بی این عوامل مورد بررسی قرار می

  . شد دار می نیز معنی
زاي نظام آموزشی که از عوامل بیرونی است شامل ناتوانی در ارتباط  عوامل دیگر آسیب

مند و  گرا و نظام کارهاي هماهنگی، نداشتن نگرش کل  و  ها، کمبود ساز مناسب با سایر نظام
در ) 1383( مقیمیتحلیل . الن استگیري در سطح ک نگر و تمرکز تصمیم ي تفکر جزء غلبه

 سازمانی، ساختار مانند( کارآفرینانه ساختاري عوامل. خصوص این عوامل قابل توجه است

سیستم  اطالعاتی، سیستم اي، بودجه و مالی سیستم دستمزد، و حقوق سیستم راهبرد سازمانی،
 ، عوامل)ها روش و افراینده و انسانی منابع سیستم نظارت، و کنترل سیستم توسعه، و تحقیق

 سبک نیروي انسانی، انگیزش سازمانی، فرهنگ قبیل از مواردي شامل( کارآفرینانه رفتاري

و ) انسانی سیستم ارتباطات و انسانی منابع آموزش مدیران، و کارکنان هاي ویژگی رهبري،
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-یاسیس رجوع، محیط ارباب با ارتباط قبیل از مواردي شامل( کارآفرینانه اي زمینه عوامل
گیري از  توانند بر کاهش یا افزایش بهره می )اداري محیط و فرهنگی -اجتماعی محیط قانونی،

  .گذار باشند ثیرأظرفیت و استعداد کارآفرینی شاغلین در سازمان ت
همچنین اگر عوامل دیگري در این پژوهش در استعداد کارآفرینی کارکنان در نظر گرفته 

در . دست آید هشناسی نظام آموزشی ب داري با آسیب یمعني  ه بود امکان داشت که رابطهشد
گرایی،  پذیري، نیاز به موفقیت، هدف پذیري، استقالل، انعطاف عامل کارآفرینی تمایل به مخاطره

اما ممکن است عوامل دیگري در این  ،طلبی و کانون کنترل مورد بررسی قرار گرفت چالش
 الًمث. ها بوده است هاي نظام آموزشی آن سازمان بمورد دخیل بوده که بیشتر تحت تأثیر آسی

ي انتقاد پذیري، شکیبایی در برابر نامالیمات و یا داشتن اطالعات در مورد بازار کار و  روحیه
ي اینست که  اینکه میانگین استعدادهاي کارآفرینی میانگین قابل قبولی است نشان دهنده.... 

رند ولی شرایط الزم از سوي مسئوالن براي آنها ایجاد کارکنان سازمان تمایل به کارآفرینی دا
  . نشده است

ي باالتري دارند  هاي جانبی چنین استنباط شد که افرادي که سن و سابقه در تحلیل یافته
تر و  تر، میانگین استعدادهاي کارآفرینی را در سطح پایین سابقه تر و کم سن نسبت به افراد کم

توان  در تفسیر این یافته می. اند زشی را در سطح باالتري دانستههاي مرتبط با نظام آمو آسیب
ي بیشتر، به دلیل باتجربه بودن، از مشکالت و مسائلی  چنین برداشت کرد که شاغلین با سابقه

ها وجود دارد اطالع بیشتري دارند و بیشتر در جریان خطرات  که در نظام آموزشی سازمان
اما کارکنان با  ،منابع انسانی و آموزشی هستند ي توسعه هاي موجود در نظام ناشی از آسیب

اینکه تمایل بیشتري به روحیه بودن و  کار بودن و با ي کاري و سن کمتر، به دلیل تازه تجربه
پذیري هستند استعدادهاي  بیشتر به دنبال موفقیت و ریسک روز دارند وهاي   فنون و مهارت

   .اند کارآفرینی را در سطح باالتري دانسته
شود که مدیران و مسئوالن این  هاي این پژوهش پیشنهاد می بنابراین با توجه به کل یافته

  :ها به مسائل زیر توجه داشته باشند سازمان
ها استفاده نمایند و در مجموع سعی کنند در  گیري از نظرات کارکنان در تصمیم -

 .زدایی پیش بروندزکرها به سمت تم گیري تصمیم

  هاي افراد را شناخته و از آنها براي وصول به  ها و توانایی اي گوناگون، ویژگیه به روش -
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  .واحد منابع انسانی و کاري استفاده نمایند ي اهداف توسعه
  . توانند تالش نمایند نسبت به رفع مشکالت کارکنان تا جایی که می -
بررسی و مطالعه در  رویی بپذیرند و با صدر و خوشي  اشتباهات و انتقادات را با سعه -

 .هاي خود تجدید نظر نمایند برنامه

و به  شوداستفاده  به بهترین نحو از آنها و صحیح شناساییبه طور  ها ها و قوت فرصت -
 .گردد توجه دقیق هاي موجود در نظام آموزشی و منابع انسانی تهدیدات و ضعف

ي مسئولیت  د بتواند در حوزهبا بلند نظري اجازه بدهند که هرکس در حد لیاقتی که دار -
 . خود تصمیم بگیرد، اجرا کند و حتی اگر اشتباه کرد آن را اصالح نماید

سیستم مدیریت را چنان طراحی نمایند که افراد با اشتیاق تمام، نظرات خود را ارائه  -
 .نمایند

 استفاده ها و از نظرات آنها در دوره برگزار هاي کارآفرینی براي شاغلین ها و دوره کالس -
 .شود

  

  تحقیقهاي  پیشنهاد
شناسی نظام  انجام تحقیقی مشابه این تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد دیگري از آسیب -

 .آموزشی و استعدادهاي کارآفرینی

 با آن ي و رابطهها  بررسی میزان استعداد کارآفرینی مدیران ارشد، میانی و عملیاتی سازمان -
 .ها زشی آن سازمانکارایی و اثربخشی نظام آمو

  

  هاي تحقیق محدودیت
سنج بودن تحقیق حاضر و وابسته بودن آن به ادراکات و اینکه ممکن است  نگرش -

دست نیامدن  هاظهارات مطرح شده از سوي شاغلین، صد در صد واقعی نباشد و در نتیجه ب
 .ي کامل و واقعی از پژوهش نتیجه

دهندگان به سؤاالت  رس برخی از پاسخها به دلیل ت احتمال واقعی نبودن پاسخ -
ها ممکن است به  ها به این دلیل که سؤاالت از سوي مسئوالن مطرح شده و پاسخ پرسشنامه

 .ضرر آنها تمام شود
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محدود بودن این پژوهش به کارکنان بخش آموزش، امکان تعمیم این پژوهش را به  -
 .سازد مواجه میهاي دیگر در کشور با محدویت  سایر کارکنان در سازمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منابع
شناسی سـاختار نظـام آمـوزش عـالی در      آسیب .)1386( رسول ،داوودي و اجتهادي، مصطفی
دانـش و پـژوهش در علـوم    . ي توسعه بخش آموزش عـالی  هاي پنج ساله اجراي برنامه

 ،1386پـاییز   ،ي پانزدهم شماره ،)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  ،تربیتی
  .24-1صص 

شـرکت   :تهـران  .تعاریف، نظریات و الگوهـا : کارآفرینی .)1381( احمدپور داریانی، محمود
  .پردیس

تبیین عوامل توفیق کارآفرینان و ارایه الگوي مناسـب از علـل   ). 1381(اعرابی، سید محمد 
  .سیماي فرهنگ :تهران. توفیق کارآفرینان در بازار ایران

. وانع کارآفرینی سازمانی در شرکت صنعت چـوب شـمال  بررسی م). 1384(اکبري، حسن 
  .دانشگاه تربیت مدرس ،چاپ نشده ،ارشد کارشناسیي  نامه پایان

هـاي   هـا و موانـع سـازمان    مطالعه وضع موجود و شناسایی محـدودیت ). 1384(بهبهانی، پگاه 
، 17 ي شـماره  ،سال هفـتم  ،مدیر ساز. تکنولوژي اطالعات در تهران ي کارآفرین در حوزه

  .44-27 صص
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هـاي مـدل تعـاملی کـارآفرینی      ابعاد فرهنگ با ویژگی ي رابطه). 1383(پاکجو، محمدرضا 
بانـک تجـارت اسـتان تهـران بـا       6 مدیریت شعب منطقـه  ي مقایسه ،درون سازمانی

   ،چـاپ نشـده  ، کارشناسـی ارشـد   ي نامـه  پایـان  ،مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی
  

  .تهران عالمه طباطبایی دانشگاه، شناسی روان علوم تربیتی و ي دانشکده
شناسی مدیریت منابع انسانی بـا   آسیب .)1387(شقایق و شهبازمرادي، سعید  ،توکلی دارستانی

سسـه  ؤمـدیریت منـابع انسـانی در صـنعت نفـت م      ي فصلنامه ،هدف بهبود و توسـعه 
  .110-94ص  ،4 ي شماره ،مطالعات بین المللی انرژي

 شناسی منـابع انسـانی بـا هـدف بهبـود و      آسیب ).1387(گی نیا، عبدالرضا جنیدي، مهدي و بی
  .کنفرانس توسعه منابع انسانیپنجمین دوره  ،)مورد مطالعه بانک ملت(توسعه 

هاي دولتی، سازمان  طراحی و تبیین الگوي کارآفرینی در سازمان). 1382(جهانگیري، علـی  
اه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقـات  دانشگ ،چاپ نشده. دکتري ي ، رسالهگمرك ایران

  .ایران
شـناس، مهـدي    یـزدان  و شـاهین، آرش  ؛شائمی، علـی  ؛جمشیدیان، مهدي ؛حق شناس، اصغر

علـوم مـدیریت    ي فصـلنامه  .الگوي کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایـران ). 1386(
  .73تا  31 صص ،1386زمستان  ،8 ي شماره ،سال دوم ،ایران
 مطالعه( سازمانی کارآفرینی و سازمانی ساختار بین ارتباط بررسی). 1382( حسین رضازاده،

 دانشگاه ،ارشد کارشناسی ي نامه پایان. بزرگ تهران اجتماعی تأمین کل اداره: موردي
  .تهران

 ،کـار و جامعـه  . هـا در سـازمان   کارآفرینی سازمانی، موانع و محـدودیت ). 1383(زندي، رضا 
  .21-17 صص، 59 ي شماره

بررسـی  ). 1381( منیجـه ، ییالق و شهنی بهمن، نجاریان ؛مسعود نسب، برومند ؛کرکن، حسینش
پیشـرفت و عـزت نفـس بـا کـارآفرینی در       ي خالقیت، انگیزه ي ساده و چندگانه ي رابطه

شناسـی دانشـگاه    علوم تربیتـی و روان  ي مجله. دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
  .24-1 صص .4 و 3هاي  شماره ،سال نهم ،ومس ي دوره. شهید چمران اهواز

   .89-90ي  شـماره  ،مـدیریت  ي مجله. کیفیت و کارآفرینی .)1383(سید محمد  زادگان، عباس
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  .113-110صص
 ،رو، مهـدي و محمـدي   محمدي، مهـرداد، سـبک   ، پیرافراشته، مجید  عبدالملکی، جمال؛ یوسفی

  مطالعـه  (فرینی با کارآفرینی سـازمانی  هاي کارآ ي مهارت بررسی رابطه). 1387(نوشیروان 
  ج

، سـال اول،  کـارآفرینی  ي توسـعه  ي فصـلنامه  ).خـودرو  مدیران میانی شرکت ایـران : موردي
  .129-103ص ص .2 ي شماره

 سـال  دانشـجویان  در کارآفرینی پرورش و بروز هاي زمینه بررسی ).1382(محمد  عزیزي،

، کارشناسی ارشـد  ي نامه پایان .بهشتی شهید دانشگاه ارشد کارشناسی و آخر کارشناسی
  .بهشتی شهید دانشگاه ،شناسی روان و علوم تربیتی ي دانشکده ،چاپ نشده

شناختی توانمند  ي بین عوامل روان بررسی رابطه .)1386(فراهانی، ابوالفضل و فالحتی، مهدي 
شی در علوم پژوهها،  ي تربیت بدنی دانشگاه سازي و کارآفرینی سازمانی کارشناسان اداره

  .79 -67ي پانزدهم، صص  شماره ،ورزشی
کـارآفرینی  ). 1388(رضـوي، مصـطفی و حسـنی، اکبـر    کردنائیج، اسداله؛ زالـی، محمدرضـا؛   

  .زیر چاپ. سازمانی؛ مفاهیم، الگوها و کاربردها
. خودکارآفرینی ابزار مواجهه با بحران اشتغال در کشـور ). 1381(مشبکی، اصغر و فتحی، سعید

  .128-120صص  .24ي  شماره .زرگانیاپژوهشنامه ب فصلنامه
هاي بخش خـدمات   ثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمانؤعوامل م). 1383( مقیمی، سید محمد

هفـتم،   ي ، سال دوم، شمارهفرهنگ مدیریت ي فصلنامه. اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران
  .78-27 صص

روایـت،  : ، چـاپ اول، تهـران  سـازمان دانش بهسـازي و نوسـازي   ). 1375(زاده، جعفر  ممی
  .تابستان

ي  بررسـی نظـام توسـعه   ). 1388(رجبعلی پور، حسـین   و قلندري، فاطمه ؛مهرعلی زاده، یداله
ي اقتصـادي،   ي سـوم توسـعه   ي پـنج سـاله   منابع انسانی آموزش و پـرورش طـی برنامـه   

کـالن  ي مـوردي یکـی از    مطالعـه ): 1379 -183(اجتماعی، سیاسـی و فرهنگـی کشـور    
ي پـنجم، سـال    دوره(، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهـواز  علوم ي مجله .شهرهاي ایران

  .51-72ص  ، ص)3ي  ، شماره1388، پاییز 16-2
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ي منـابع   ریـزي توسـعه   شدن، تغییرات سازمانی و برنامـه  جهانی). 1384(زاده، یداله  مهرعلی
 .دانشگاه شهید چمران اهواز: ، اهوازانسانی

. اقتصادي کشور ي بررسی علل عدم موفقیت کارآفرینان در توسعه). 1382(سیم میرهادي، ن
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ،چاپ نشده ،کارشناسی ارشد ي نامه پایان

بررسی ارتباط میان عوامل روانشناختی، توانمند سازي کارکنان با  ،)1384(نوروزي، مجتبی 
چـاپ   ،کارشناسی ارشـد  ي نامه پایان. ت شهر تهرانانک ملبعملکرد سازمانی در شعب 

  .دانشگاه تهران شناسی علوم تربیتی و روان ي دانشکده، نشده
پـژوهش و   ي فصـلنامه . توسـعه کـارآفرینی و دانـش آموختگـان    ). 1382(هزارجریبی، جعفر 

  .178-159 ص ص ،30ي  شماره ،ریزي در آموزش عالی برنامه
اولـین همـایش   . هاي اجتماعی در اشـتغال  مدیریت بنگاه بررسی نقش). 1382(هومن، احمد 

، دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحـد  لفه هاي مدیریت و اقتصاد بر اشتغالؤم بررسی آثار
  .جنوب 
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