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yadyaran22@yahoo.com 

 

 

هدف از تحقیق حاضر ارتباط ساختار سازمانی بر کارآفرینی کارکنان اداره : چکیده

در می باشد. 4951-59آموزش وپرورش ناحیه سه استان کرمانشاه در سال تحصیلی 

 -از روش میدانی و کتابخانه ای از نوع)توصیفی ین پژوهش برای اثبات فرضیاتا

در این تحقیق کلیه کارکنان  جامعه آماری مورد نظر همبستگی( استفاده شده است.

 دنفر می باش 06 اداره آموزش و پرورش ناحیه سه می باشند که تعدادآنها حدود

 از نمونه گیری به شیوهکه  انتخاب نفر 96.نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان 

در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامه استفاده شده است. تصادفی

آزمون همبستگی پیرسون  از روشسشنامه کارآفرینی استفاده و ساختارسازمانی و پر

فرینی بین ساختارسازمانی با کارآ :فرضیه اصلی شامل نتایجاستفاده شده است.

فرینی کارکنان ارتباط مثبت بین رسمیت با کارآ -4کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد.

بین  -9بت وجود دارد.فرینی کارکنان ارتباط مثبین پیچیدگی با کارآ -2وجود دارد.

 تمرکز با کارآفرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد.

 کارکنان،رسمیت،تمرکزساختارسازمانی،کارآفرینی،واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

ها شوند. سازماندهی و هماهنگ میهای سازمانی تقسیم، سازمانوسیله آن، فعالیتای است که بهساختار سازمانی، راه یا شیوه

های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار آورند؛ تا فعالیتوجود میهایی را بهساختار

 ها و فرایندهای سازمان استشود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیتسازمانی در نمودار سازمانی نمایان می

توان به اجزای اداری، اند، از آن جمله میعنوان ابعاد ساختار سازمانی نام بردههای زیادی را بهر. متغی(4919، رضا زادهآقازاده، )

گرایی، استاندارد ای شدن، حیطه نظارت، تخصصاستقالل، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه

امل، اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز سازی و سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد. از بین این عو
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، یمانیا )گیرندنوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمیعنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که بهبه

این معناست که سازمان ، دال بر "پدیده اجتماعی"  "داللت بر مدیریت دارد. "به صورت آگاهانه هماهنگ شده"عبارت(.4911

از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده است.یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، 

می توانند تغییر کنند و ممکن است کامالً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا 

ها،  نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند. این امور یا فعالیتان را از غیر اعضاء بازشناخت.سازمبتوان اعضاء 

همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، 

های نو و کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایدهتراست.حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش 

  و نوآور رشد یابنده مبادرت نو، سازمانهای جدید  و شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهای خالق

شود. بنابراین می  محصول یا ارائه خدمت به جامعه منجر به معرفی ورزد . این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلبمی

های مختلفی در کارآفرین شدن انگیزه .اندانگیز نیز شدهتغییر هستند که گاهی موجب پیشرفتهای حیرت عوامل« کارآفرینان»

همتر از همه نیازمندی موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و م باشند که از جمله آنها: نیاز بهمؤثر می

سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه .توان نام برداحساس مفید بودن و استقالل طلبی را می به

هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی 

ازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد فعالیت می کند.ساختار س

و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ساختار سازمانی تصریح می 

سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و 

ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، مانی که باید رعایت شوند کدامند؟الگوهای تعاملی ساز

پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.رسمیت و 

تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از  تخصص گرائی،

لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطالح نسبی است.حدی که یک سازمان برای 

تمرکز، به جائیکه اختیار (4916، بابانیا)متکی است، رسمیت نام دارد  مقررات و رویه هاجهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،

گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد.در برخی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز است.معموالً تمرکز و عدم  تصمیم

بیند و آنها را به کار گیرد و .کارآفرین کسی است که بتواند توانایی های خویش را بتمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند

ارزیابی کند و منابع را جمع آوری کند و برای رسیدن به هدف، عملیاتی را به موفقیت پی ریزی کند. کارآفرین باید فرد عمل 

باشد و با انگیزه قوی برای بدست آوردن ورسیدن به هدف خویش ریسک کند. کارآفرین باید اعتماد به نفس، نیاز به کامیابی، 

افراد از ویژگیهای (4919،حسنمرادیفعت شناسی، توانایی ریسک، مدیریت خوب، ابتکار، انعطاف پذیر و آینده نگر باشد)من

از ویژگیهای کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد  باشند طبیعی است که برخیشخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار می

نگر و عمل  دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آیندهخالقیت و نوآوری،  است به طور مثال داشتن

است.مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بعمل آمده  گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوت

های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده  مختلف بیانگر آن است که دانشگاهها در زمینه در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهای

راستای شروع کار و ارائه محصول و  ولی فارغ التحصیالن بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود در اند

 پاسخ تئوری سازمان به این سؤال که چه چیزی یک سازمان را اثر بخش می .خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند

این است که ساختار صحیح، سازمان را اثر بخش می کند.روشی که ما به وسیله آن افراد و مشاغل را با هم ترکیب کرده سازد؟ 

می شود.   و قوانین و روابط حاکم بین آنها را تعریف می کنیم، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها محسوب

زمان به عنوان یک رشته، نوعی از ساختار سازمانی که اثر بخشی را موجب تئوری سا(.4919)مورهد،سازمانها محسوب می شود.

شده و یا اینکه آنرا بهبود می دهد تبیین می کند.اثر بخشی به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان به اهدافش محقق می 

آن اتفاق نظر دارنددر شرایطی همگی به مهم بودن یباً سازد، تعریف شده بود. که این هدف بقاء است.حتی هدف بقاء که تقر
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ممکن است به عنوان ضابطه اثر بخشی از اعتبار بیفتد .امروزه محققین متفق الرأیند که )سنجش( اثر بخشی مستلزم 

معیارهای چندگانه ای است که وظایف مختلف سازمانی را بر اساس ویژگی های مختلفی مورد ارزیابی قرار دهد و همچنین در 

فرآیند تغییر و تحول  حاصله هم به وسایل و امکانات )فرآیند ( باید توجه نمود و هم به نتایج اثر بخشی سازمانی

مستمروپرشتاب درآغازهزاره سوم میالدی،ازعمده ترین جریانهای حاکم برحیات بشری وازمهمترین مشخصات بارز آن به 

گرگونی است دراین خصوص نقش بنیادین شمارمی رود وفرآیندکارآفرینی وخالقیت که اساس وبسترسازتغییروتحول ود

تواند وقتی یک فرد یا گروهی از افراد یک فعالیت کارآفرینی هم می(.4919، ذبیحی،مقدسی) وتعیین کننده ای ایفاء می کند

 کارآفرینی»کنند، اتفاق افتد و هم در داخل یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد. که نوع اخیر را جدید اقتصادی را آغاز می

گویند، کارآفرینی در حال حاضر زمینه بسیار مهمی برای مطالعه و تحقیق به ، می«کارآفرینی سازمانی»یا «درون سازمانی

ها، محصوالت و خدمات جدید ژیتواند به رشد اقتصادی جوامع، افزایش بهره وری و دستیابی به تکنولوآید و میشمار می

ل اقتصادی مانند مسائل مربوط به عرضه ودسترسی به سرمایه و عوامل غیر کمک نماید. سطح ملی کارآفرینی به عوام

اهداف تحقیق:هدف  گذارند بستگی دارد.های اقتصادی تأثیر میاقتصادی همچون تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی که برفعالیت

تعیین -4و اهداف جزیی:4951-59فرینی کارکنان اداره آموزش و پرورش در سالساختار سازمانی با کارآکلی:بررسی ارتباط 

تعیین رابطه بین تمرکز با  -9. کارکنانتعیین رابطه بین پیچیدگی با کارافرینی  -2. کارکنانرابطه بین رسمیت با کارافرینی 

رابطه وجود دارد.فرضیه های  کارکنانفرضیه اصلی: بین ساختارسازمانی با کارافرینی :.فرضیات پژوهش کارکنانکارافرینی 

بین  -9رابطه وجود دارد. کارکنانبین پیچیدگی با کارافرینی  -2رابطه وجود دارد. کارکنانبین رسمیت با کارافرینی -4فرعی:

در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشیم که آیا بین رابطه وجود دارد. کارکنانتمرکز با کارافرینی 

 موزش و پرورش رابطه ای وجود دارد؟ساختارسازمانی و کارآفرینی کارکنان اداره آ

 روش تحقیق

 همبستگی( استفاده شده است.-در این پژوهش برای اثبات فرضیات تحقیق از روش میدانی و کتابخانه ای از نوع)توصیفی
ی دراین گونه تحقیقات ،هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است؛ برای این منظور، بر حسب مقیاسهای اندازه گیر

متغیرها، شاخصهایی اختیار می شود. از آنجا که در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس پیش فرض توزیع نرمال دو 

لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات  (.4954)دالور،متغیری، برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود

عه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه .جامهمبستگی گشتاوری پیرسون است ضریب

تصادفی  نفرانتخاب که به گونه96طبق جدول کرجسی و مورگان  نمونهمی باشد.نفر 06می باشند که تعدادآنها حدود سه 

ه کارآفرینی استفاده شده در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ساختارسازمانی و پرسشنامانتخاب شدند.

 جهت بررسی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.است.
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 یافته ها

 یافته های توصیفی

 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت :

 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت1جدول شماره 

 درصدمعتبر
درصد 

 فراواني

فراوان

 ی
 جنسیت

 مرد 93 87 87

 زن 11 22 22

 کل 01 111 111

 

 95نفر )مرد 96نشان می دهد از جامعه آماری مورد مطالعه  از هر دو جنس زن و مرد تعداد  4همانطور که جدول شماره 

 زن(  انتخاب شدند.  % 22مرد و  % 81نفر(  و از نظر درصدی )  44نفر،زن 

 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت 1-1نمودار شماره 

زن

مرد

يت س ن ج

__ 
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 خگویان بر اساس میزان تحصیالت:وضعیت پاس

 : وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت2جدول شماره

 درصدمعتبر
درصد 

 فراواني
 جنسیت فراواني

 دیپلم 3 17 17

 فوق دیپلم 19 22 22

 لیسانس 21 01 01

 فوق لیسانس 7 12 12

 کل 01 111 111

 

درصدلیسانس  16درصدفوق دیپلم ، 20ت پاسخگویان دیپلم،درصد تحصیال 41شان می دهد ن 2همانطور که جدول شماره 

 درصد فوق لیسانس را تشکیل می دهد. 40و

 : وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیالت 2-2نمودار شماره 

_

س سان ي وق ل ف

س سان ي ل

لم پ وق دي ف

لم پ دي

يالت ص ح يزان ت م

___ 
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 وضعیت پاسخگویان بر اساس وضعیت سن:

 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سن 3جدول شماره 

درصدمع

 تبر

درصد 

 فراواني

فراوان

 ی
 جنسیت

 سال91تا 21 9 2 2

 سال01تا 91 11 21 21

 سال 01تا01 20 01 01

20 20 12 
سال 01

 وباالتر

 کل 01 111 111

 

 16درصد  96سال، 16تا 96درصد  26سال،96تا26درصد سن پاسخگویان  0نشان می دهد ؛ 9همانطور که جدول شماره 
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 یافته های استنباطی

 فرضیه اصلی : بین ساختارسازمانی با کارافرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.

 : آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین ساختارسازمانی با کارافرینی کارکنان4جدول شماره

 طح معناداریس ضریب همبستگي انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

  8.77 93.32 01 فرینيکارآ

1.01 

 

 

1.11p< ساختارسازماني 
01 80.91 11.12 

Hدرصد اطمینان فرض 55؛با احتمال  >0.00pوسطح معنی داری  ,  (=0r..0)با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده  0 

Hرد می شود وفرض فرینی کارکنان ارتباط مثبت شود که بین ساختارسازمانی با کارآتیجه گرفته می تأیید می شودون1

 وجود دارد.

 

 

 

 

 فرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.: بین رسمیت با کارآ 1فرضیه 

 فرینی کارکنانسون جهت رابطه بین  رسمیت با کارآ: آزمون همبستگی پیر.جدول شماره

ریب ض انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 همبستگي

 سطح معناداری

  8.77 93.32 01 فرینيکارآ

1.27 

 

 

1.10p< رسمیت 
01 12.32 9.11 

Hدرصد اطمینان فرض 59؛با احتمال  >0.04pوسطح معنی داری  ، (=0.20r)با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده  0 

Hرد می شود وفرض فرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود فته می شود که بین  رسمیت با کارآد ونتیجه گرتأیید می شو1

 دارد.

 فرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.: بین پیچیدگی با کارآ 2فرضیه 
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 فرینی کارکنانن جهت رابطه بین  پیچیدگی با کارا: آزمون همبستگی پیرسو6جدول شماره 

ب ضری انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 همبستگي

 سطح معناداری

  8.77 93.32 01 فرینيکارآ

1.01 

 

 

1.11p< پیچیدگي 
01 18.70 9.22 

Hدرصد اطمینان فرض 55؛با احتمال  >0.00pوسطح معنی داری  ,(=1r..0)با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده  رد  0

Hمی شود وفرض  فرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد.ته می شود که بین پیچیدگی با کارآونتیجه گرف تأیید می شود1

 

 فرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.: بین تمرکز با کارآ 3فرضیه 

 فرینی کارکنانسون جهت رابطه بین  تمرکز با کارآ: آزمون همبستگی پیر7جدول شماره

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

ضریب 

 بستگيهم

سطح 

 معناداری

  8.77 93.32 01 فرینيکارآ

1.23 

 

 

1.10p< تمرکز 
01 93.00 8.01 

Hدرصد اطمینان فرض 59؛با احتمال  >0.04pوسطح معنی داری  ,  (=0.20r)با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده  0 

Hرد می شود وفرض  جه گرفته می شود که بین تمرکز با کارافرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد.تأیید می شودونتی1

 

 گیری ونتیجه بحث

 

 فرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.اصلی : بین ساختارسازمانی با کارآفرضیه 

H درصد اطمینان فرض55؛با احتمال  >6.66pوسطح معنی داری  ,(=6.96rبا توجه به ضریب همبستگی بدست آمده ) رد  0

H فرض ومی شود فرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود شود که بین ساختارسازمانی با کارآتأیید می شودونتیجه گرفته می 1
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شوند. دهی و هماهنگ میهای سازمانی تقسیم، سازمانوسیله آن، فعالیتای است که بهساختار سازمانی، راه یا شیوه دارد.

های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. آورند؛ تا فعالیتوجود میها ساختارهایی را بهسازمان

ها و فرایندهای شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیتنمایان می ساختار سازمانی در نمودار سازمانی

 سازمان است

 فرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.: بین رسمیت با کارآ 4فرضیه 

Hدرصد اطمینان فرض 59؛با احتمال  >6.61pوسطح معنی داری  ،( =6.21rبا توجه به ضریب همبستگی بدست آمده ) 0 

Hرد می شود وفرض فرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود فته می شود که بین  رسمیت با کارآتأیید می شود ونتیجه گر1

طور کند. در سازمان رسمی، روابط سازمانی بهمیزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی، اشاره میرسمیّت، بهبنابراین  دارد.

طور رسمی شود و در صورت لزوم، تغییرات بعدی نیز بهو دقیق و طبق نمودار سازمانی برای کارکنان، تشریح میمکتوب 

شود و در صورت طور شفاهی برای کارکنان بیان میگردد؛ ولی در سازمان غیر رسمی، روابط سازمانی بهتوسط مدیر، ابالغ می

از میزان رسمیّت باالیی برخوردار باشد، متصدی آن، برای انجام دادن اگر شغلی  .یابندطور طبیعی تغییر میلزوم، به

های مربوط به آن شغل و نیز زمان و چگونگی انجام آن، از حداقل آزادی عمل برخوردار خواهد بود. درچنین حالتی، از فعالیت

ای منجر گردد. از شدهه نتایج از پیش تعیینهای یکسانی را با روش معیّنی به کار برند؛ تا برود همیشه نهادهکارکنان انتظار می

های روشن در خصوص فرایند کار های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعملرو وقتی رسمیّت باالست، شرح شغلاین

 ریزی نشده باشد؛ در چنینتواند برنامهطور نسبی میدر سازمان وجود دارند. وقتی رسمیّت کم است، رفتار کارکنان به

 ( .4912.)میرسپاسی،نظرات خود، از آزادی عمل بیشتری برخوردارندکارگیری نقطهموقعیّتی، افراد در مشاغل خود در به

 فرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.: بین پیچیدگی با کارآ 2فرضیه 

Hمینان فرض درصد اط55؛با احتمال  >6.66pوسطح معنی داری  ,(=6.94rبا توجه به ضریب همبستگی بدست آمده ) رد  0

Hمی شود وفرض  فرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد.ته می شود که بین پیچیدگی با کارآتأیید می شود ونتیجه گرف1

عداد سطوح پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تبنابراین 

در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز 

 ( .4919.)مینایی پور،تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطالح نسبی است

 فرینی کارکنان ارتباط وجود دارد.: بین تمرکز با کارآ 9فرضیه 

Hدرصد اطمینان فرض 59؛با احتمال  >6.61pوسطح معنی داری  ,(  =6.25rبه ضریب همبستگی بدست آمده )با توجه  0 

Hرد می شود وفرض با  .فرینی کارکنان ارتباط مثبت وجود داردرفته می شود که بین تمرکز با کارآتأیید می شودونتیجه گ1

گیری دارد. هنگامی که شود، که قدرت تصمیمر سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته میتمرکز داین حال 

تر ها به سطوح پایینگیرینامند. هنگامی که تصمیمهای باالی سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز میتصمیم در رده

است؛ زیرا صورت یکی از معمّاهای الینحل درآمدهمسئله عدم تمرکز، به .گویندسازمان واگذار گردد، سازمان را غیر متمرکز می

وسیله مدیریت عالی سازمان گرفته شود، همه تصمیمات، بهصورت صددرصد رعایت میساالری، بههایی که دیواندر سازمان

تن تعداد کارکنان، واحدها و دوایر، کند؛ ولی با بزرگتر شدن سازمان و باالرفطور کامل سازمان را کنترل میشود و او بهمی

رسد که یک مقام گیری بدان حد میتوان همه تصمیمات را به مقام عالی سازمان ارجاع کرد. یا اینکه میزان بار تصمیمنمی
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کند، به گزینند که به آنها کمک ، آن مقدار از تمرکز یا عدم تمرکز را برمیکارکنانامروزه،  .را تحمّل کندتواند آنارشد، نمی

بهترین نحو، تصمیماتشان را اجرا کنند و به اهداف سازمانی دست یابند. آنچه در یک سازمان، مؤثر است، لزوما در سازمان 

یزدانی (.4918)محمدی،.دیگر کارآ نیست. پس مدیران، باید درجه عدم تمرکز را برای هر سازمان و واحدهای آن تعیین کنند

را مورد مطالعه قرار داد  عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهرانبررسی رابطه بین 4911محمدصادق

تایج تحقیق حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد ده گانه فرهنگ و ساختار سازمانی کارآفرینانه )به جز ریسک پذیری( رابطه ن

داش و سیستم کنترل بیش های حمایت مدیریت، سیستم پامعناداری وجود دارد، اما نتایج آزمون رگرسیون نشان داد، مولفه 

بررسی رابطه بین 4910میرزا حسن حسینی.لفه ها بر روی ساختار سازمانی کارآفرینانه اثری معنادار داشته اندؤاز سایر م

ابعاد ساختارسازمانی و  را مورد مطالعه قرار دادنتایج تحقیق حاکی از آن بود کهو کار آفرینی سازمانی ساختار سازمانی 

کارافرینی سازمانی رابطه معنی داری وجوددارد درمورد روش تحقیق میتوان گفت تحقیق موجود ازحیث هدف کاربردی و 

که طراحی ساختار ازمسئولیت های خطیر مدیریت ازحیث روش ازنوع تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و از انجای ی 

حمیده مختاری حسن .محسوب میشود جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت مذکور تشکیل میدهند

فرضیات شامل،بین ساختار سازمانی و کارافرینی پرداخت. بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانیبه 4919آباد

معنا داری وجود دارد.بین رسمیت و کارافرینی،بین پیچیدگی و کارآفرینی،بین تمرکز و کارآفرینی رابطه معنا سازمان رابطه 

مهرزاد شود. سب باعث افزایش کارآفرینی میداری وجود دارد.نتیجه تحقیق حاکی از آن است که ساختار منا

نتایج (پرداخت.بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی )موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی4914علیمردانی

زمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه ای معنا دار وجود دارد و بین مولفه های پژوهش حاکی از این است که بین ساختار سا

ساختار سازمانی )رسمیت،پیچیدگی و تمرکز( با کارآفرینی سازمانی رابطه ی معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون 

کارآفرینی سازمانی کمتر می شود و عمودی،افقی،جغرافیایی( و تمرکز سازمانی باالتر باشد،)و مقررات و پیچیدگی در سطح 

،مطالعه و مقایسه ی ساختار سازمانی 4989حاجی پور ،.بین تخصص گرایی و کارآفرینی سازمانی رابطه ی معنا دار وجود ندارد

نتیجه : بین ساختار سازمانی دبیرستان های دولتی و غیر دولتی .ر تهراندبیرستان های دخترانه ی دولتی و غیر دولتی شه

ت معنی داری وجود دارد از دیگر نتایج این تحقیق عدم تفاوت بین سطح نهادی دو نوع دبیرستان ها و وجود تفاوت در تفاو

ازمانی بر روی خالقیت و ، تجزیه و تحلیل اثرات ساختار س 4989بیات،ی و اداری دو نوع دبیرستان است .سطوح فن

عقالیی خالقیت .ثر می گذارد در این تحقیق فرهنگری سازمانی انتیجه : ساختار سازمانی بر روی خالقیت و نوآو.نوآوری

جایگاه نوآوری در ساختار ،  4980زاهدی ،ب خالقیت سازمانی پایین تر است .سازمانی باال تر و در فرهنگ سلسله مرات

ساختار در سرپرستان زاهدی در این تحقیق به این نتیجه رسید که تأکید و نظارت بیرونی مدیران و رده های باالیی .سازمانی

پایین باز دارنده ای خالقیت و نوآوری در آنها می باشد همچنین نتیجه ی دیگر این تحقیق است که به دلیل مشارکت نکردن 

حسینی، وری در ساختار سازمانی می باشد.سرپرستان رده های پایین در تصمیم گیری از عوامل باز دارنده ای خالقیت و نوآ

مینه ی شخصیت افراد نو آور در ساختار سازمانی مدارس در   مقایسه با افراد غیر نو آور در ساختار ، مطالعه در ز 4912

سازمانی مدارس :نتیجه این که زندگی افراد پیچیده است  و افراد به دنبال تنش اند یا از طریق آزاد شدن احساس لذت می 

ائل و امور آگاهند آنها به مسائل بنیادی عالقه نشان می دهند و کنند افراد نو آور )دبیران( کمتر ضعیف النفس اند و از مس

تمایل زیادی  به خطر کردن در زمینه ی کار در مدارس ، به طور مثال حیطه ی آموزشی و تدریس به کار بسته با ارائه شیوه 

ت بگذرند و به اوهای متنوع درسی و آموزشی این خصلت خطر کردن به آنها کمک می کند تا از شناخت منفی و بی تف

نوآوری از طریق -4 .نگیزه نوآوری در ساختار سازمانی( ویژگی های ا 2669آرگیس )(.4919)یارایی،شناخت فعال برسند.

پذیر در ساختار آموزشی می نوآوری امری توسعه -2توسعه است . حساسیت در درک مسائل در سازمان های آموزشی قابل

انگیزه نوآوری در ساختار سازمانی از -1دانستن و تجربه بسیار امور است .تمایل برای  انگیزه ی نوآوری کنجکاوی و-9باشد .

طریق آزمایش و تجربه به کناکش فکر می انجامد و با اعتماد به نفس همراه است از این رو برخورداری از اعتماد به نفس برای 

نتیجه : انگیزه ری معلمان در ساختار های مدارس .و( کیفیت انگیزه نوآ2665تیلر )نوآوری امری کامالً ضروری است . رشد

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%20%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%20%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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آموزشی بیش از همه عوامل مورد توجه  یتوسعه کیفیت نوآوری در سازمانهانوآوری از مهمترین اهداف سازمان آموزش است 

حیط آموزشی را معلمان نو آور بوده زیرا انگیزه و نگرش  و اعتقاد  معلمان به نوآوری و نو جویی در خود و سازمان می تواند م

بنابراین اگر دبیران در کنار مهارتهای آموزشی و تربیتی از دانش و (.4559فرای،.)تغییرات  و نوآوری مبدل می سازدبه کانون 

 زمانهای آموزشی فراهم خواهد شد .مهارت  نوآوری برخوردار باشند زمینه ایجاد نوآوری و افزایش کیفیت در تمام ارکان سا

 

 پیشنهادات

 ادات آتیپیشنه

با توجه به اینکه این تحقیق در یک گروه کوچک انجام گرفت پیشنهاد می شود که در گروههای وسیع تر نیز بررسی شود تا *

 نتایج بدست آمده از آن با اطمینان بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.

تأثیرشان بر کارافرینی بررسی شود تا به محققان بعدی پیشنهاد می شود تمام شاخص های ساختارسازمانی به طور جداگانه *

 نتایج دقیق تری بدست آید.

 به محققان توصیه می شود همین پژوهش را برای کارکنان شهرستانها و ادارات دیگر اجرا کنند.*

 

 پیشنهادات پژوهشی

در سلسله  دهنده سطوحی است کهگیری در سازمان است و نشانکننده روابط رسمی و گزارشساختار سازمانی، تعیین*

 نماید.را نیز مشخص می و کارکنان مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران

بندی یا کنند و به گروهصورت گروهی در یک واحد کار میکننده جایگاه افرادی است که بهساختار سازمانی، تعیین*

 پردازد.بندی واحدهایی که در کل سازمان وجود دارد، میتقسیم

شوند. در نتیجه، ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه میوسیله آنهایی است که بهسازمانی، دربرگیرنده طرح سیستمساختار *

 ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد

 یابد.گرایی، درون سازمان بیشتر گردد، هماهنگی بین وظایف، ضرورت بیشتری میوقتی تخصص*

ها به پرسنل اداره مرکزی، ر و اداره مرکزی و نیز باال رفتن نسبت تعداد پرسنل آنبا افزایش فواصل واحدها از یکدیگ*

 شودپیچیدگی سازمانی هم بیشتر می

هرچه مدیران به زیردستان اعتماد بیشتری داشته باشند و آنان را افرادی شایسته بدانند، تفویض اختیارات به زیردستان *

 م تمرکز ایجاد خواهد شد. بیشتر خواهد شد و نهایتا در سازمان، عد

گیری، بیشتر باشد و سیستمِ بازخور مناسبی برای ارزیابی نتایج های تبادل اطالعات به نقاط تصمیمهرچه مکانیسم*

 تصمیمات وجود داشته باشد، عدم تمرکز نیز بیشتر خواهد شد. 

تر باشد، میزان مشارکت سایر واحدها در وسیله یک واحد، بر عملیات واحدهای دیگر تأثیرگذارهرچه تصمیمات متخذه به*

 ندکشود. این مسئله، زمینه را برای عدم تمرکز سازمانی فراهم میگیری بیشتر میتصمیم
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 محدودیتها

 محدودیت اجرا و دقت و نحوه اندازه گیری پرسشنامه ها*

 عدم انتخاب نمونه بزرگ به علت محدودیتهای مالی و زمانی*

بوط به پرسشنامه ساختارسازمانی وکارافرینی با فرهنگ و جامعه مورد نظر در پژوهش هماهنگی احتمال دارد سئواالت مر*

 نداشته باشد

 به علت دامنه وسیعی از سواالت پاسخگویی به آنها خارج از وقت و حوصله بعضی از ازمودنی ها بود.*
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