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مقدمه
با شدت یافتن تغییرات فناوری ،تحول فضای کسبوکار و از میان رفتن موانع سنتی ورود به
بازار ،شدت رقابت افزایش یافته است (نصراصفهانی و همکاران .)2071 ،اگر سازمانها بتوانند منابع
انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی تجهیز کنند ،سازمان به سوی ایجاد ارزش ،رشد و
توسعه حرکت خواهد کرد (ذبیحی و مقدسی .)2081 ،لذا سازمانهایی موفق خواهند بود که مسیر
تحوالت را پیشبینی و با استفاده از راهبرد نوآوری برای ساختن آیندهای بهتر اقدام کنند
سازمانها برای تضمین حیات نیازمند راهحلهای جدیدی هستند که به نوآوری ،خلق محصوالت و
خدمات جدید بینجامد تا بتوانند پاسخگوی موقعیتهای مختلف باشند (الوانی و همکاران.)2071 ،
همچنین ،بیشتر فارغالتحصیالن ،مهارتهای الزم را برای راهاندازی کسبوکار ندارند .آمادهسازی در
این زمینه نباید بعد از فارغالتحصیلی صورت گیرد ،بلکه باید ضمن تحصیل انجام شود .از این رو
آموزش کارآفرینی با هدف توسعه و گسترش خالقیت در کسبوکار ضروری بوده و یکی از
ابزارهای بسیار مهم توسعه کارآفرینی ،آموزش در مدارس است (یوسفی و یوسفی)2071،
لوتان 2و همکاران ( )1111معتقدند که محیط نامناسب آموزشی سبب از بین رفتن کارآفرینی
میشود و کارآفرینی مانند هر رشته دیگر آموخته میشود (پارسامهر و اصغری ینگجه.)2071 ،
بسیاری از کشورها برنامه درسی را به سوی کارآفرینی پیش میبرند و بر فعالیتهای کارآفرینانه اثر
میگذارند (راپوسو و دوپاسو .)1122 ،1آموزش و پرورش زمانی موفق خواهد بود که با روشهای
نوآورانه و کارآفرینانه بسترهای توسعه کارآفرینی را فراهم کند؛ پس باید در آن بیش از هر سازمان
دیگری به مقوله کارآفرینی سازمانی پرداخته شود (ثریایی و همکاران .)2071 ،نقش آموزش و
پرورش به منزلۀ کارگزار تعلیم و تربیت در پایهگذاری توسعه انسانی و توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور بر کسی پوشیده نیست و بخش عمده توسعه در نظام آموزش و پرورش شکل
میگیرد (یوسفی و یوسفی .)2071،با وجود اهمیت کارآفرینی سازمانی و حرکت فزاینده سازمانها
به سمت آن ،توسعه کارآفرینی سازمانی فرایندی پیچیده با ابعادی مختلف است (رضایی و حسینی،
 .)2071بنابراین قبل از هر اقدام در زمینۀ ارتقای کارآفرینی سازمانی ،باید عوامل مرتبط و اثرگذار
را شناسایی کرد .به همین منظور ،پژوهش حاضر تالش دارد تا عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی
سازمانی را در آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بررسی کند.
1. Luthan
2. Raposo & Do Paço
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کارآفرینی سازمانی
اندیشمندان مدیریت ،موفقیت سازمانها را وابسته به خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی سازمانی
میدانند و معتقدند که باید فعالیتهای کارآفرینانه ترویج داده شود تا روحیه کارآفرینی و محیط
کارآفرینانه در سازمان ایجاد گردد که خود مستلزم تبیین مفهوم کارآفرینی است (پورحسن هریس و
شیخعلیزاده هریس .)2071 ،کارآفرینی ،فرایند ایجاد پدیدهای نوین و ارزشمند همراه با خطرهای
مالی ،اجتماعی و روانی به منظور رضایت و استقالل فردی و سازمانی است (عربیون و همکاران،
توسعه محصوالت ،خدمات ،فناوری و راهبردهای نوین بینجامد (آنتونچیچ و هیسریچ .)1112 ،2در
این فرایند ،سازمان فرصتهای رشد و توسعه را تشخیص میدهد و با نوآوری ،ارزشهای جدید را
برای ذینفعان ایجاد میکند (کمالیان و همکاران .)2087 ،کارآفرینی سازمانی به مفهوم خلق
محصوالت ،فرایندها و نظامهای سازمانی نوین است (احمدپور .)2072 ،در کارآفرینی سازمانی،
سازمان رویکرد کارآفرینی را پی میگیرد و سازوکارهای تشویق و ترغیب کارآفرینی را در سازمان
فراهم میآورد (کردنائیج و همکاران .)2071 ،در این زمینه ،کارآفرینان در قالب تیمهای سازمانی،
برای نوآوری مخاطرهآمیز و پیشگامانه اقدام میکنند (رضایی و حسینی .)2071 ،در نتیجه ویژگیهای
کارآفرینی سازمانی عبارت اند از :کسب وکار جدید ،نوآوری محصول و فرایند ،ریسکپذیری،
پیشگامی و مزیتهای رقابتی (آنتونچیچ و هیسریچ.)1111 ،
پیشینه پژوهش
حسینی و کشاورز ( )2079عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی را در سه دسته ساختاری،
زمینهای و رفتاری شناسایی و اهمیت هر یک را مورد ارزیابی قرار داده اند که به ترتیب تأثیر عوامل
ساختاری (ساختار سازمان کارآفرین ،تصمیمگیری ،سیستم پاداش) ،زمینهای (زیرساختها ،ارتباطات،
دسترسی به منابع) و رفتاری (فرهنگ سازمانی ،حمایت مدیریت ،خطرپذیری ،ویژگیهای مدیران و
کارکنان) تایید شده است .رهبری و همکاران ( )2079ابعاد کارآفرینی سازمانی را با اولویت
نوآوری محصول ،نوآوری اداری ،نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی شناسایی کردند .نادریبنی و
همکاران ( )2071مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی را مشتمل بر فرایندها و روشها،
سیستم مدیریت اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،سبک رهبری ،راهبرد ،ویژگی
کارکنان و مدیران ،محیط عام و محیط خاص ارائه کرده اند .زیویار ،فراهانی و کشاورز ( )2071در
1. Antoncic & Hisrich
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پژوهشی ،کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان را با تاکید بر شناسایی محورها و موانع
کارآفرینی سازمانی تحلیل نموده و با توجه به مدل سه شاخگی ،مؤلفههایی را در سه بعد
ساختاری ،رفتاری و زمینهای معرفی کرده اند .مشهدی محمودی و رزقی شیرسوار ( )2071با هدف
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان
کرده اند که ابتدا عوامل ساختاری ،بعد از آن عوامل محیطی و سپس عوامل رفتاری بر کارآفرینی
سازمانی تأثیرگذارند .زالی و همکاران ( )2070در تحقیقی با عنوان «تأثیر توانمندی روانشناختی بر
استقالل کاری و شایستگی بر کارآفرینی سازمانی در ایران و دانمارک تأثیر مثبت دارد .رضایی و
حسینی ( )2071در تحقیقی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در تعاونیهای توسعه روستایی استان
زنجان را در چهار محور فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،محیطی و بهبود مهارتهای کارآفرینانه
معرفی کردند .لعلیسرابی و همکاران ( )2072در پژوهشی دریافتند که عوامل ساختاری ،رفتاری و
زمینهای بیشترین رابطه را با رفتار کارآفرینانه دارند که در این میان ،عواملی مانند راهبرد ،فرهنگ
سازمانی و توانمندسازی کارکنان ،بیشترین میزان همبستگی را با رفتار کارآفرینانه داشتهاند .کاوسی
و رحمتی زنجانطلب ( )2071در تحقیقی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی را در واحد علوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد تهران مورد بررسی قرار داده اند .نتایج تحقیق اثر مثبت عوامل ساختاری،
رفتاری و زمینهای بر کارآفرینی سازمانی در این واحد را نشان داده است .الوانی و همکاران
( )2071در تحقیقی به بررسی وضعیت خطمشیگذاری کارآفرینی در کشور پرداخته و بیان
کرده اند که میان وضعیت موجود و مطلوب در فرایند خطمشیگذاری و اجرا در دستگاههای
مختلف فاصله زیادی وجود دارد و بیشترین تفاوت در مرحله اجرا به سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش مربوط میشود .مرزبان ،مقیمی و رمضان ( )1120به
شناسایی عوامل مؤثر در کارآفرینی سازمانی در دانشگاه تهران پرداخته و نشان داده اند که مدیریت
دانشگاه از آزادی عمل و استقالل کارآفرینان حمایت میکند و مرزهای سازمانی و زمان دسترسی
اثر مثبت و معناداری بر جو کارآفرینی دارد .قرهخانی ( )1121طی تحقیقی بیان کرده است که
فرهنگ سازمانی ،سیستم حقوق و دستمزد ،چشمانداز مشترک ،فرایند خالقیت و نوآوری ،ساختار
انعطافپذیر و حمایت مدیریت مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی اند .کاستانیو ،مندز
و گالیندو )1121( 2عوامل مؤثر بر کارآفرینی را در کشورهای اروپایی ،کشورهای آمریکای التین و
1. Castaño, Méndez & Galindo
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حوزه کارائیب شامل درک فرصتهای کارآفرینی شامل متغیرهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
دانستهاند .بلوسوا2و همکاران ( )1121در راستای طراحی مـدلی بـرای توسعه رفتارهای کارآفرینانه
نشان دادند که پشتیبانی مدیریت ،آموزش کارکنان ،فرهنگ سازمانی ،عوامل ساختاری و عوامل
محیطی بر کـارآفرینی سـازمانی تأثیر دارند .اسریواستا و آگراوال )1121( 1در پژوهشی اکتشافی به
این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی عبارت اند از سیستم سازمانی،
روحیه جمعی ،حمایت مدیریت و توانمندسازی کارکنان .خنیفر و همکاران ( )1117در پژوهشی
قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که ویژگیهای مدیران (ریسکپذیری ،خالقیت و توانایی مذاکره)
و ویژگیهای کارکنان (مسئولیتپذیری ،خالقیت و بردباری) نقش مهمی در کارآفرینی سازمانی
دارند.
روششناسی پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر ،درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی و در
حال توسعه پژوهشهای پیشین است ،جهتگیری آن کاربردی و توسعهای و از نوع آمیخته است.
برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش از روش کیفی و برای
بررسی میزان اهمیت هر یک از این عوامل نیز از روش توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است.
پـژوهش کیفـی از دیـدگاه کرسـول ،0فراینـد بررسی فهم و درک مبتنی بر سنتهای روششناختی
مشخصی است که یـک مسـئله اجتمـاعی یـا انسانی را کشف میکند (هومن .)2071 ،به منظور
شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی ،از رویکرد نظریه دادهبنیاد استفاده شده است .رویکرد
نظریه دادهبنیاد یک روش پژوهش کیفی است که سلسله رویههای نظاممند را به کار میگیرد تا

نظریهای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند (اشتراوس و کوربین.)2071 ،1

کدگذاری دادهها در روش دادهبنیاد با رویکرد گلیزری در دو مرحله صورت میگیرد :کدگذاری
بنیادی و کدگذاری نظری .مرحله کدگذاری بنیادی خود به دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری
انتخابی تقسیم میشود .کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناخته میشود
و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند .خروجی مرحلۀ کدگذاری باز کدهای بنیادی
(مقولهها و ویژگیهای مقولهها) است (گلیزر .)2798 ،1کدگذاری انتخابی فرایند یکپارچهسازی و
بهبود مقولههاست (اشتراوس و کوربین .)2771 ،در این مرحله یکی از کدهای باز بهعنوان مقولۀ
1. Belousova
2. Srivastava & Agrawal
3. Creswell
4. Strauss & Corbin
5. Glaser
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اصلی انتخاب میشود و سایر کدهای بنیادی ممکن است ویژگی آن مقولۀ اصلی باشند یا با آن
مرتبط باشند (گلیزر.)2798 ،
در پژوهش حاضر ابتدا با تحقیق کتابخانهای عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شناسایی شد و
چارچوبی برای انجام دادن مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خبرگان پدید آمد (خبرگان افرادی
هستند که حداقل  11سال سابقه کار در آموزش و پرورش و مدرک تحصیلی فوق لیسانس
مدیریت یا کارآفرینی دارند).
شکلدادن مدل نظری یاری رساند و این کار تا جایی ادامه مییابد که اطالعات اشباع و نظریه مورد
نظر با تمام جزئیات و بادقت تشریح شود (کرسول.)1119 ،
به منظور رتبهبندی عوامل شناسایی شده ،با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،از میان کارکنان
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ( 091نفر) با استفاده از جدول مورگان 281 ،نفر از
هشت معاونت  .2هماهنگی .1 ،معاونت پژوهش ،برنامهریزی و سرمایه انسانی .0 ،توسعه مدیریت
و پشتیبانی .1 ،سواد آموزی .1 ،آموزش متوسطه .1 ،آموزش ابتدایی .9 ،پرورشی و فرهنگی و .8
تربیت بدنی و سالمت بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند.
قابلیت اعتماد پژوهش
به منظور تعیین اعتبار نتایج ،از بررسی مداوم دادهها ،تحلیل دادهها همزمان با گردآوری ،مرور
کدهای استخراج شده از طریق مشارکتکنندگان ،بررسی تحلیل دادهها با دو تن از پژوهشگران
تحقیق کیفی و درگیری مداوم با دادهها استفاده شد .برای افزایش اعتبارپذیری با اتخاذ رویکرد
کثرتگرایی و کفایت مراجع از ذینفعان گوناگون و با دیدگاهها و منافع متفاوت برای انجام دادن
مصاحبه استفاده شد .استفاده از منابع مکمل نیز یکی دیگر از روشهای افزایش اعتبارپذیری بود که
با مراجعه به منابع علمی در زمینۀ موضوع پژوهش به غنای دادهها و افزایش اعتبار آنها افزوده شد.
همچنین ،پژوهشگر با بیان مفاهیم استخراج شده نزد پژوهشگران دیگر و درخواست بررسی متن
مصاحبهها از اعتبار مفاهیم و مقولهها اطمینان حاصل کرد .در ضمن ،مفاهیم حاصل با
مصاحبهشوندگان در میان گذاشته شد و صحت برداشتها مورد بررسی قرار گرفت و مقولهها و
سازه نهایی از طریق مشارکت مصاحبهشوندگان به تایید رسید.
یافتههای پژوهش
بررسی ویژگیهای مصاحبهشوندگان نشان میدهد که مدرک تحصیلی دو سوم پاسخدهندگان
دکتری و سابقه خدمت تمامی آنها باالی  11سال است .سایر اطالعات مربوط به ویژگیهای
پاسخدهندگان در جدول شماره  2نشان داده شده است.
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جدول  :3ویژگیهای مصاحبهشوندگان

2

رئیس مرکز کارآفرینی جهاد دانشگاهی مشهد

11

مرد

دکتری

1

دبیر آموزش و پرورش

11

مرد

دکتری

0

دبیر

11

مرد

دکتری

1

سرگروه کارآفرینی اداره کل آموزش و پرورش استان

11

زن

فوق لیسانس

1

رئیس اداره فنی حرفهای و کاردانش استان

11

مرد

فوق لیسانس

1

مؤلف اولین کتاب درسی کارآفرینی مقطع متوسطه

11

مرد

دکتری

9

مشاور مدیر کل

11

مرد

دکتری

8

سرگروه کارآفرینی ناحیه  1مشهد

11

مرد

فوق لیسانس

7

دبیر

11

مرد

دکتری

21

کارشناس وزارتخانه

11

مرد

فوق لیسانس

22

دبیر

11

مرد

دکتری

21

دبیر

11

زن

دکتری

با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین ،دادههای بهدست آمده با روش دادهبنیاد تحلیل و
مفاهیم مرتبط استخراج شدند که نمونهای از آن در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  :3نمونهای از کدگذاری اولیه و استخراج مفاهیم
استخراج مفاهیم

متن مصاحبه
آموزش و پرورش برای شناسایی نیازهای جامعه و

 -شناسایی نیاز جامعه

پاسخگویی به آنها باید با تدارک سازوکارهایی هوشمند برای

 -پاسخگو بودن نهاد

 -حمایت از اسناد باالدستی

شناسایی تهدیدها و فرصتهای محیطی و شناسایی منابع و

 -سیستم شناسایی و رصد فرصتها

 -حمایت از خطر کردن

امکانسنجی و اولویتبندی آنها و هدایت منابع خود به

و تهدیدها

کارکنان و مدیران

سمت فرصتها در راستای اسناد باالدستی و پرهیز از

 -هوشمندی سیستم

 -کوچکسازی

سرگردانی استراتژیک و حمایت از کارکنان و مدیران به

 -تشخیص فرصتها از طریق

 -زایش سازمانی

سیستم

 -تمرکززدایی

 -شناسایی منابع

 -انعطافپذیری

 -امکانسنجی

 -چابکسازی

کوچکسازی ،زایش سازمانی ،انعطافپذیر ،تمرکززدایی و
چابکسازی بپردازد.

 -عدم سرگردانی استراتژیک
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 -اولویتبندی

 -منافع چندگانه سازمانها

آموزش و پرورش میتواند با جذب و توانمندسازی افراد و

 -جذب و توانمندسازی نیروی

 -مدیریت مشارکتی

مدیران خالق و حامی ایدهپردازی و دارای ارتباط سیاسی و

انسانی

 -تعهد کارآفرینی مدیران

سرمایه اجتماعی باال و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و

 -سرمایه اجتماعی مدیر

-

افزایش تعهد در کارآفرینی و مدیریت یکپارچه برای توسعه

 -مهارت سیاسی مدیر

یکپارچه

کارآفرینی و فرهنگ آن سهمی بسزا داشته باشد.

 -حمایت از ایدهپردازی

 -توسعه فرهنگ کارآفرینی

مدیریت

کارآفرینی

یازدهم دادهها به اشباع نظری رسـیدند و برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه دوازدهم ادامه یافتند.
مصاحبهها با طرح سؤاالتی در مورد «عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی» آغاز و پرسشهای بعدی
براساس پاسخهای مصاحبهشونده طرح شدند .مفاهیم حاصل از مصاحبههای نیمهساختاریافته در
قالب کدهای اولیه دستهبندی شد .در فرایند کدگذاری انتخابی نیز یکپارچهسازی و بهبود مقولهها
حول یکی از کدهای باز انجام شد .نتیجه کلی حاصل از فرایند کدگذاری دادهبنیاد در جدول 0
ارائه شده است.
جدول :1نتایج کدگذاری دادهبنیاد
کدگذاری

کدگذاری بنیادی

نظری
مقوله اصلی

کدگذاری باز

کدگذاری
انتخابی

مصادیق و مفاهیم

کد اولیه

ساختار تخت ،ساختار غیرمتمرکز ،عدم پیچیدگی ،ساختار
ساختار ارگانیک

ارگانیک ،انعطافپذیری ،کوچکسازی ،برونسپاری ،زایش
سازمانی ،ادغام ،توسعه سازمان ،تمرکززدایی ،ساختارساده،
کوچکسازی

عوامل

ساختار

ساختاری

کارآفرینانه

جذب نیروی انسانی توانمند ،جذب نیروهای توانمند ،انتخاب
جذب و توانمندسازی نیروی
انسانی

براساس شایستگی ،آموزش کارآفرینی ،انجام امور به دست
افراد توانمند ،انجام تخصصی امور ،تربیت نیروی انسانی،
آموزش نیروها ،گسترش آموزش مهارتها ،آموزش کارآفرینی
به دانشآموزان ،آموزش توام با تولید ،آموزش کارکنان
انگیزش نیروی انسانی ،توجه به منافع کارمند ،محیط کاری

سیستم پاداش

مساعد ،افزایش حقوق ،تشویق افراد کارآفرین ،محیط شاد
کاری
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فرهنگ کارآفرینی ،حمایت از نوآوری ،کارآفرینی دائمی،

فرهنگ کارآفرینی

همکاری عمومی سازمانی ،ایجاد جو مثبت کارآفرینی ،ایجاد
فضای کارآفرینی از باال به پایین
تیم غربالگری فرصتها ،تیم شناسایی و رصد فرصتها ،تیم
امکانسنجی ،تیم اولویتبندی ،تحقیق و پژوهش ،انجام امور

تحقیق و توسعه

با خدمات ،ارتباط با صنعت ،جلوگیری از اقدامات صوری در

سیستم تحقیق

تحقیق و توسعه
سیستم عارضهیابی

شناسایی عیوب کار ،شناسایی و حذف امور زائد ،حذف امور
زائد

ارتباط برون سازمانی

ارتباط برون سازمانی

طراحی سیستم ارزیابی

ارزیابی عملکرد سازمان ،ارزیابی عملکرد فردی ،تدوین

عملکرد

شاخصهای ارزیابی عملکرد ،آموزش ارتقای عملکرد.

عملکرد
ارزیابی اثربخش

ارزیابی دقیق ،ارزیابی اثربخش ،ارزیابی اجرای راهبردها
سازمان آگاه ،سازمان کارآمد ،شناخت درست منابع ،شناخت
درست فرصت ،بهکارگیری درست فرصت ،بهکارگیری
درست منابع ،وجود استراتژی کارآفرینی ،عدم سرگردانی

استراتژی کارآفرینی

استراتژیک ،شناسایی نیاز جامعه ،هدایت درست منابع،
جلوگیری از سرگردانی اداری ،هماهنگی با نیاز جامعه ،خروج
از امور نامربوط به آموزش و پرورش ،استراتژی کارآفرینی،
شناخت نقاط ضعف ،شناخت نقاط قوت ،تشخیص فرصت

نسخه انحصاری کارآفرینی
استراتژی

سازمان

نسخه بومی کارآفرینی
تغییر ساختار ،تغییر بنیادین

سازمان
تغییر و تحول سازمانی

بروز حادثه ناکارآمدی
تخریب خالق
پویایی در انجام امور سازمانی ،پویایی در کار

خالقیت
نوآوری
نظام پیشنهادات
روزآمدی

خالقیت
خدمات جدید ،منابع جدید ،روشهای جدید ،بازارهای جدید،
نوآوری
توجه به نظام پیشنهادات
روزآمدی
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دادهگزینی
نتیجه محوری

اجتناب از دادههای زیاد
توجه به بازخوردها ،توجه به خروجیها ،توجه به نتایج
دوری از تئوریک-محوری ،اقدام عملی عمیق ،عدم

دوری از تئوریک -محوری

سطحیکاری ،توجه به امور کاربردی ،توجه به سیستم
استاد -شاگردی ،عملگرایی

مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی یکپارچه ،کسب تخصص کارآفرینی،
مهارت در کارآفرینی

تعهد مدیریت ارشد به

مدیر ،دانش کارآفرینی مدیر ،مشارکت در تصمیمگیری،

کارآفرینی

دیدگاه مثبت مدیران به کارآفرینی ،نگرش مثبت مدیران به
کارآفرینی
رفتار کارآفرینانه مدیران ،مدیر کارآفرین ،تجربه مدیریتی،
مهارت سیاسی مدیر ،سرمایه اجتماعی مدیر ،فرصتشناسی

مدیریت
کارآفرینی

رفتار کارآفرینانه مدیران

مدیر ،جسارت مدیران ،تحرک مدیران ،خطرپذیری مدیران،
جلوگیری از محتاطپروری ،حذف نظارتهای بیجا ،طی کردن
الیههای سازمانی از سوی مدیران ،رهبر کارآفرین ،اعتماد

یکپارچه

باالدست
رفتارتعادلی کارآفرینی
عوامل
مدیریت مشارکتی

رفتاری

حرکت تدریجی ،حرکت دائمی ،کارآفرینی تدریجی،
کارآفرینی مداوم ،کارآفرینی صبورانه
تعیین اهداف توافقی
اختیار کارکنان ،استقالل کاری نیرو ،تقسیم امور ،تقسیم

تفویض اختیار

تصمیم ،افزایش اختیار کارمند ،تفویض اختیار ،جلوگیری از
انحصارگرایی

ثبات مدیریت
خیران

جذب خیران کارآفرین

کارآفرین
تکریم خیران

ثبات مدیریت ،ثبات تصمیمگیری
بهرهگیری از سازمانهای مردم نهاد (سَمَنهاNGO ،ها) در
توسعه کارآفرینی ،خیران کارآفرین
بزرگداشت و تجلیل از خیران کارآفرین ،الگوسازی خیران،
حمایت از خیران
کارمند کارآفرین (فردی) ،معلم کارآفرین (فردی) ،دانشآموز

شرایط افراد

ویژگیهای کارکنان

کارآفرین (فردی) ،خطرپذیری فردی ،خطرپذیری کارکنان،
وجود دانش کارآفرینی در کارمند ،وجود تجربه کارآفرینی در
کارمند

خدمت دلسوزانه

خدمت دلسوزانه مدیران ،جذب نیروهای عاشق خدمت،
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پرورش روحیه خدمتگذاری
زمینهسازی

محیط کارآفرینانه

کارآفرینی،

آمادهسازی

خانوادهها،

تمرین

کارآفرینی ،فروش محصوالت دانشآموزی ،برنامهریزی درسی
کارآفرینی ،آموزش کارآفرینی به اولیا

هماهنگی درون سازمانی

کاربرد تجارب بخش خصوصی ،آموزش و پرورش تطبیقی

محیط
کارآفرینانه

هماهنگی میانبخشی درونی ،هماهنگی مدیران عالی

یادگیری سازمانی کارآفرینی

کارآفرینی ،کاربرد تجارب افراد ،کاربست قوانین بخش

عوامل
زمینهای

تجهیزات کافی

تجهیزات کافی

مدیریت دانش

مدیریت دانش

خطرپذیری سازمانی
حمایت اسناد باالدستی
حمایت اسناد

حمایت قانونی

باالدستی

توجه ویژه دولت به آموزش
و پرورش
تفاهم قانون و خالقیت

خطرپذیری سازمانی
حمایت اسناد باالدستی کشوری ،پاسخگو بودن نهاد آموزش
و پرورش
حمایت قانونی ،اعطای اختیار به مدیران
توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش
جلوگیری از تقابل قانون با خالقیت

از طریق کدگذاری نظری ،مقولهها با یکدیگر مرتبط شده و تبیینهای نظری بیان میشود تا مدل
نهایی شکل گیرد .با توجه به عوامل حاصل از مراحل کدگذاری بنیادی و دستهبندی اولیه آنها در
فرایند کدگذاری بنیادی ،این عوامل در سه بعد ساختاری ،زمینهای و رفتاری بررسی شد .دلیل
نامگذاری مدل این است که ارتباط میان عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای به گونه ای است که
هیچ پدیدهای نمیتواند خارج از تعامل این سه شاخه ظاهر شود (دهقان و همکاران.)2072 ،
نتایج کدگذاری نظری
الف) عوامل ساختاری :عوامل فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که با نظم ،قاعده و ترتیب
خاص و بههم پیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته ،بدنه و یا شکل فیزیکی و مادی سازمان را میسازد.
همۀ منابع مادی ،مالی ،اطالعاتی و فنی که در بدنه کلی سازمان جاری میشوند (عوامل غیرزنده)
در شاخه ساختاری قرار میگیرند .چهار مؤلفه عوامل ساختاری در پژوهش عبارت اند از:
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 .2ساختار کارآفرینانه :ساختاری است غیرمکانیکی و ارگانیک با نیروهای انسانی توانمند و
دارای فرهنگ کارآفرینی که با سیستم پاداش مناسب حمایت میشوند .این نوع ساختار
آمادگی الزم را برای پاسخگویی به نیازهای توسعه کارآفرینی در سازمان دارد.
 .1سیستم تحقیق و توسعه :سیستمی است که نیازسنجی ،امکانسنجی ،پایش محیطی و
عارضهیابی را در سازمان به عهده دارد.
 .0سیستم ارزیابی عملکرد :سیستمی است که حصول نتایج فردی و سازمانی را رصد میکند و
نتایج بهتر اتخاذ میکند.
 .1استراتژی سازمان :وجود استراتژی توسعه کارآفرینی و داشتن مدلی مختص سازمان برای
ایجاد تحول در زمینۀ خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی است.
ب) عوامل رفتاری :عوامل انسانی در سازمان است که هنجارهای رفتاری ،ارتباط رسمی و
غیررسمی محتوای اصلی آن را تشکیل میدهد و بخش زنده سازمانی تلقی میشوند .این عوامل
عبارت اند از:
 .2مدیریت کارآفرینی یکپارچه :رفتار کارآفرینانه مدیران ،تعهد مدیریت ارشد به کارآفرینی،
مدیریت مشارکتی ،ثبات مدیریت و رفتار تعادلی کارآفرینی .از طریق مدیریت کارآفرینی،
هدایت کارآفرینی خیران و تفویض اختیار مدیریت کارآفرینی یکپارچه در سازمان تحقق
مییابد.
 .1خیران کارآفرین :جذب خیران کارآفرین و تکریم و الگوسازی ایشان و نیز بهرهگیری از
سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در توسعه کارآفرینی سازمانی را میتوان در این مقوله
دستهبندی کرد.
 .0شرایط کارکنان :کارکنانی با ویژگیهای کارآفرینانه مستقل و سازمانی ،مانند خطرپذیری،
تجربه کارآفرینی ،دارای دانش کارآفرینی ،دلسوز و عاشق خدمت.
پ) عوامل زمینهای :عوامل برونسازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه کرده ،با سازمان
تأثیر و تأثر متقابل داشته و از کنترل سازمان خارج اند و عبارت اند از:
 .2محیط کارآفرینانه :آمادهسازی خانواده ،مدرسه و محل کار ،زمینهساز یادگیری کارآفرینی
سازمانی و انجام دادن اقدامات هماهنگ در سازمان میشود .استفاده از تجهیزات کافی و
خطرپذیریهای معقول در سازمان مورد پذیرش قرار میگیرد.
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 .1حمایت اسناد باالدستی :حمایت اسناد باالدستی کشور از کارآفرینی مانند سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،سند چشمانداز ایران  2111و نقشه جامع علمی کشور مدنظر است.
توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش برای توسعه کارآفرینی و تصویب قوانینی که با رشد
خالقیت و نوآوری در سازمانهای دولتی متناسب باشد در این مقوله جای میگیرد.
عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در پژوهش به خبرگان ارائه و پس از تایید در قالب 12
مؤلفه خالصه شد .به منظور رتبهبندی عوامل پرسشنامهای با طیف لیکرت طراحی شد .هر گویه از
برای اطمینان از مناسب بودن برازش مدل از شاخصهای نیکویی برازش مرتبط استفاده شد که
جدول  1نشاندهندۀ برازش ایدهآل مدل است.
جدول  :4شاخصهای نیکویی برازش
2

شاخص برازش
(Chi square) 
2

RMSEA
1
NFI
0
CFI
1
GFI
1
AGFI

معیار مقبولیت
 3

2

آماره مدل



2/97

df

RMSEA< 1/18
NFI > 0/90
CFI > 0/95
GFI > 0/9
AGFI > 0/85

1/191
1/78
1/77
1/77
1/88

بار عاملی معیاری است برای تأیید سنجش عاملها از سوی مؤلفهها که اگر بیشتر از  1/1باشد
میتوان آن را معنادار فرض کرد (جدول .)1
جدول  :3بار عاملی مؤلفهها
بارهای

مؤلفه
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08

عاملی
استراتژی سازمان
حمایت اسناد باالدستی
حمایت اسناد باالدستی
ساختار کارآفرینانه
مدیریت کارآفرینی یکپارچه
حمایت اسناد باالدستی
حمایت اسناد باالدستی
حمایت اسناد باالدستی

1/111
1/197
1/112
1/911
1/997
1/119
1/117
1/181

بارهای

مؤلفه
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29

عاملی
ارزیابی عملکرد سازمان
استراتژی سازمان
مدیریت کارآفرینی یکپارچه
محیط کارآفرینانه
استراتژی سازمان
ساختار کارآفرینانه
شرایط افراد
مدیریت کارآفرینی یکپارچه

1/911
1/871
1/712
1/711
1/121
1/812
1/870
1/811

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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مدیریت کارآفرینی یکپارچه
سیستم تحقیق و توسعه
محیط کارآفرینانه
ساختار کارآفرینانه
مدیریت کارآفرینی یکپارچه
استراتژی سازمان
استراتژی سازمان
محیط کارآفرینانه
محیط کارآفرینانه
مدیریت کارآفرینی یکپارچه
مدیریت کارآفرینی یکپارچه
استراتژی سازمان
حمایت اسناد باالدستی

محیط کارآفرینانه
استراتژی سازمان
استراتژی سازمان
حمایت اسناد باالدستی
محیط کارآفرینانه
ساختار کارآفرینانه
مدیریت کارآفرینی یکپارچه
استراتژی سازمان
حمایت اسناد باالدستی
سیستم تحقیق و توسعه
سیستم تحقیق و توسعه
شرایط افراد

برای اولویتبندی مؤلفهها از آزمون فریدمن استفاده شده که نتایج آن عبارت اند از:
جدول  :3نتایج آزمون فریدمن
تعداد نمونه

281

نمره کای اسکوئر

211/77

درجه آزادی

11

سطح معناداری

1/111

یافتههای جدول  1نشان میدهد که آماره کای دو برابر  211/77و بیشتر از آماره متناطر در
) .با توجه به سطح
< = 11/978
جدول کای دو است (= 211/777
معناداری ،میتوان گفت که میان درجه اهمیت مؤلفهها تفاوت معنادار وجود دارد ،از این رو برای
اولویتبندی آنها از میانگین رتبهها استفاده میشود (جدول .)9
جدول  :3اولویتبندی مؤلفهها
زیرمؤلفه

مؤلفه

متغیر

میانگین رتبهای

Q28

ساختار ارگانیک

10/10

Q12

جذب و توانمندسازی نیروی انسانی

11/81

Q06

سیستم پاداش

Q02

فرهنگ کارآفرینی

11/91

Q13

حمایت اسناد باالدستی

11/92

Q11

حمایت قانونی

11/11

Q09

توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش

Q08

تفاهم قانون و خالقیت

11/11

Q15

تحول بنیادین

11/08

ساختار کارآفرینانه

حمایت اسناد باالدستی

11/90

11/11
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Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21

1/711
1/918
1/179
1/711
1/117
1/101
1/970
1/711
1/181
1/811
1/970
1/922
1/921

Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41

1/819
1/881
1/817
1/811
1/811
1/709
1/121
1/728
1/811
1/812
1/722
1/911
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Q23

بروز حادثه ناکارآمدی

11/19

Q36

تخریب خالق

11/21

Q04

پویایی سازمانی

12/81

Q19

مدیریت کارآفرینی

12/81

Q33

تعهد مدیریت ارشد به کارآفرینی

12/81

Q27

رفتار کارآفرینانه مدیران

12/98

Q40

رفتار تعادلی کارآفرینی

Q39

مدیریت مشارکتی

Q14

تفویض اختیار

12/11

Q16

جذب و تکریم خیران کارآفرین

12/11

Q30

ثبات مدیریت

12/10

Q05

ویژگیهای کارکنان

Q41

خدمت دلسوزانه

Q34

سیستم تحقیق و توسعه

Q18

سیستم عارضهیابی

Q35

ارتباط برون سازمانی

11/87

Q26

استراتژی کارآفرینی

11/01

Q03

نسخه انحصاری کارآفرینی سازمانی

11/19

Q21

خالقیت

11/11

Q17

نوآوری

11/11

Q37

نظام پیشنهادات

Q29

روزآمدی

11/17

Q32

دادهگزینی

27/91

Q07

نتیجه-محوری

27/10

Q38

دوری از تئوریک-محوری

27/17

Q01

محیط کارآفرینانه

27/01

Q20

هماهنگی درون-سازمانی

27/11

Q31

یادگیری سازمانی کارآفرینی

Q10

تجهیزات کافی

Q25

مدیریت دانش

28/87

Q24

خطرپذیری سازمانی

28/81

شرایط افراد

12/11

12/21
12/11
12/12

سیستم تحقیق و توسعه

استراتژی سازمان

محیط کارآفرینانه

11/71

11/11

27/21
27/10
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Q22

ارزیابی عملکرد سازمان

28/11

ارزیابی عملکرد اثربخش

بر همین مبنا  12عامل مذکور در قالب  8مؤلفه رتبهبندی شدند که در جدول  8ارائه شده است:
جدول  :3رتبهبندی  3عامل بر اساس آزمون فریدمن
میانگین رتبهای

A01
A02

ساختار کارآفرینانه
حمایت اسناد باالدستی

8/11
1/11

A03
A04

مدیریت کارآفرینی یکپارچه
شرایط افراد

1/81
1/12

A05
A06

سیستم تحقیق وتوسعه
استراتژی سازمان

1/20
0/11

A07
A08

محیط کارآفرینانه
ارزیابی عملکرد سازمان

1/20
2/12

با توجه به نتایج حاصل از بخش کمی و فرایند کدگذاری ،میتوان مدل سهشاخگی نهایی را
مطابق نمودار  2ارائه کرد.
ساختار کارآفرینانه

ساختار

استراتژی سازمان
سیستم تحقیق و توسعه
سیستم ارزیابی عملکرد

توسعه کارآفرینی
سازمانی

مدیریت کارآفرینی یکپارچه
رفتار
شرایط کارکنان

زمینه

محیط کارآفرینانه
حمایت اسناد باالدستی

نمودار  :3عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی
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بحث و نتیجهگیری
همانگونه که در تحقیقات دیگر مانند پژوهش حسینی و کشاورز ( ،)2079نادریبنی و
همکاران ( ،)2071مشهدی محمودی و رزقی شیرسوار ( ،)2071ساختار ارگانیک به منزلۀ راه برون
رفت از تنگناهای ساختار بروکراتیک و سنتی مطرح شده است ،در این پژوهش نیز کمرنگ کردن
ساختار سنتی شامل تمرکز زدایی ،سلسله مراتب کم و ساده بودن ساختار که تحت عنوان ساختار
ارگانیک قرار میگیرد ،میتواند بر توسعه کارآفرینی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش
نیز به آن اشاره شده است ،از اهمیت باالیی برخوردار است .این رو همچنان که نادریبنی و
همکاران ( )2071و لعلیسرابی و همکاران ( )2072در تحقیقات خود اشاره کردهاند ،سازمان
آموزش و پرورش نیز در بعد رفتاری نیاز به تغییر نگرش مدیران ،جذب و توانمندسازی نیروی
انسانی دارد .همچنین ،زالی و همکاران ( )2070در تحقیقات خود اشاره کرده است ویژگیهای
کارکنان سازمان که در بعد رفتار قرار دارد اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمانی میگذارد .در
این پژوهش نیز شرایط کارکنان به عنوان عامل اثرگذار مورد تایید خبرگان قرار گرفته است،
بنابراین سازمان آموزش و پرورش باید نسبت به جذب و توانمندسازی نیروهای خود اقدام کند،
اگرچه با توجه به شرایط و رویههای موجود آموزش و پرورش ،به ویژه در زمینه جذب با
مشکالتی مواجه است و اختیارات الزم را برای انتخاب نیروهای موردنیاز خود ندارد ،بلکه سایر
نهادهای قانونگذارند که این سازمان را مکلف به استخدام نیرو میکنند .در بعد رفتار ،همراستا با
یافتههای الوانی و همکاران ( )2071در این تحقیق بیان شد که سازمان برای توسعه کارآفرینی
نیازمند نظام مدیریت کارآفرینی یکپارچه با مؤلفههای خالقیت و نوآوری ،فرهنگ کارآفرینی و
حمایت مدیریت ارشد است تا عملکرد سازمان را در بعد رفتار به سمت کارآفرینی سازمانی سوق
دهد .در آخرین بعد یعنی زمینه آموزش و پرورش نیاز به ایجاد محیط کارآفرینی و همچنین قوانینی
برای حمایت از کارآفرینی وجود دارد .البته طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حمایت
قانونی مناسبی انجام شده که سازمان باید در زمینه عملیاتی کردن آن اقدام مناسبی انجام دهد .در
تحقیقات دیگر بر بُعد زمینه (محیط) بهعنوان حوزهای اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در سازمانها
تایید شده است .این بعد در آموزش و پرورش شامل ایجاد محیط کارآفرینانه در سازمان نیز
میشود و سازمان باید ضمن تغییرات الزم در محیط درونی خود از جمله تأثیرگذاری بر خانوادهها
از طریق آموزش کارآفرینی و ایجاد محیط نوآوری در سازمان ،این بعد را تقویت کند تا آثار آن بر
کارآفرینی در سازمان آشکار شود .در واقع آموزش و پرورش به مدیر کارآفرین ،معلم کارآفرین و
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دانش آموز کارآفرین نیاز دارد تا حال و هوای کارآفرینی در محیط سازمان وجود داشته باشد چرا
که توسعه کارآفرینی در چنین فضایی اتفاق میافتد.
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای کاربردی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در سطوح سهگانه فراکالن ،کالن و خُرد
عبارت اند از:
در سطح فراکالن
آموزش و پرورش با سرمایهگذاری در زمینه کمی نمودن این الگو و یافتن شاخصهای ارزیابی
عملکرد توسعه کارآفرینی ،مدل موردنظر را برای انجام دادن ارزیابی عملکرد در سطح خرد و کالن
به ادارات کل همۀ استانها ابالغ کند.
 نظر به شناسایی عامل اول مبنی بر تأثیر ساختار کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی سازمانی،
استفاده از ساختار ارگانیک راه برونرفت از بسیاری از مشکالت موجود است .در این زمینه
آموزش و پرورش با برونسپاری ،زایش سازمانی و تفویض اختیارات گستردهتر به استانها باید
دست به تخریب خالق ساختار بزند.
 نظر به شناسایی عامل دوم مبنی بر تأثیر استراتژی سازمانی بر توسعه کارآفرینی سازمانی،
پیشنهاد میشود که سازمان ضمن بیان روشن ماموریت خود ضمن آشناسازی کارکنان با رسالت
سازمان ،استراتژی کارآفرینی را در سازمان خود تعریف و اجرا کند .همچنین سازوکار و مدلی برای
توسعه کارآفرینی مختص وزارت آموزش و پرورش طراحی شود ،چرا که با توجه به وسعت و
مؤلفههای اثرگذار ،الزم است سازمان دارای نسخهای منحصربهفرد برای توسعه کارآفرینی باشد.
همچنین پیشنهاد میشود که سازمان نسبت به راهاندازی اتاقهای فکر و اخذ تصمیمات جمعی اقدام
کند.
 نظر به شناسایی عامل پنجم مبنی بر تأثیر محیط کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی سازمانی،
آموزش و پرورش باید با آموزش کارآفرینی به تمام افراد از جمله خانوادهها شرایط مناسب را برای
توسعه آن فراهم و زمینه تصویب قوانین حمایتی را ایجاد کند.
 نظر به شناسایی عامل ششم مبنی بر حمایت اسناد باالدستی ،اگرچه قوانین موجود در سند
تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد باالدستی حمایت کامل از توسعه کارآفرینی
کرده اما الزم است که از طریق آییننامهها و قوانینی در بدنه سازمان ،منویات اسناد باالدستی
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اجرایی شود .طول مدت تصدی مدیریتها باید افزایش یابد ،چرا که اهداف در این سازمان بیشتر از
نوع بلندمدت است ،پس باید به مدیران فرصت کافی برای دستیابی به اهداف سازمانی داده شود.
 نظر به شناسایی عامل هفتم مبنی بر تأثیر شرایط کارکنان بر توسعه کارآفرینی سازمانی،
پیشنهاد میشود که آموزش و پرورش نسبت به جذب نیروهایی با ویژگیهای افراد کارآفرین شامل:
خطرپذیری ،مثبتاندیشی ،درونگرایی و  ،...اقدام کند و نیروهای موجود را با آموزش و تغییر
نگرش به افرادی با این ویژگیها نزدیک کند.
تمام الیههای سازمانی بهویژه رده های باال حضور داشته باشند تا تعهد به توسعه کارآفرینی داشته
باشند .اجرای مداوم ،صبورانه و تدریجی برنامههای کارآفرینی سازمانی اشاره به جلوگیری از
شتابزدگی و بیتوجهی به فراهمسازی شرایط انجام امور دارد.
در سطح کالن
 نظر به شناسایی عامل سوم مبنی بر تأثیر سیستم تحقیق و توسعه بر توسعه کارآفرینی
سازمانی ،وجود سیستم تحقیق و توسعه که تحقیقات کاربردی و بنیادین برای پیشبرد اهداف
سازمان را با توجه به قومیتها ،خردهفرهنگها و آمایش سرزمینی استانهای گوناگون انجام میدهد،
برای کسب مزیت رقابتی در تولیدات و خدمات سازمان پیشنهاد میشود.
 نظر به شناسایی عامل چهارم مبنی بر تأثیر ارزیابی عملکرد بر توسعه کار آفرینی سازمانی،
وجود سیستم ارزیابی دقیق سبب میشود که کارکنان با انگیزه و در جهت اهداف سازمان حرکت
کنند .در این مورد باید طراحان ایدهها مجریان آن باشند و به خودارزیابی نیز توجه شود .شایان ذکر
است که باید آموزشهای کارآفرینی مختص هر گروه به طور مداوم صورت پذیرد و افراد با طی
کردن الیههای سازمانی به سِمتهای مدیریتی ارتقا یابند.
 نظر به شناسایی عامل هفتم مبنی بر اهمیت کارکنان در توسعه کارآفرینی سازمانی ،پیشنهاد
میشود که آموزش و پرورش نسبت به چرخش نیروها در مناطق متفاوت ،پاداشدهی متناسب با
عملکرد کارآفرینانه با توجه به اقتضائات منطقهای و خردهفرهنگهای مناطق گوناگون برای توسعه
کارآفرینی در سطح استانها اقدام کند.
در سطح خرد
 با توجه به ارائه الگوی سهشاخگی موجود پیشنهاد میشود که ادارات آموزش و پرورش
نواحی گوناگون با بومیسازی مدل و استفاده از شاخصهای کمی ارزیابی ،متناسب با شرایط
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منطقهای و آمایش سرزمینی ،ارزیابی عملکرد نواحی متفاوت را در زمینه توسعه کارآفرینی سازمانی
انجام دهند.
 نظر به شناسایی عامل هشتم مبنی بر مدیریت کارآفرینی یکپارچه در توسعه کارآفرینی
سازمانی ،پیشنهاد میشود که همۀ اقدامات در زمینه شناسایی عوامل مهم در توسعه کارآفرینی
سازمانی در نواحی گوناگون آموزش و پرورش استانها متناسب با اقتضائات منطقهای و فرهنگی و
آمایش سرزمینی نواحی متفاوت کشور تحت مدیریت یکپارچه انجام شود و پس از تدوین یک
صورت نیز ارزیابی انجام پذیرد.
پیشنهادهای پژوهشی
 عدم وجود شاخصی برای سنجش توسعه کارآفرینی در آموزش و پرورش به مثابه یک مساله
مطرح است ،از این رو به سایر پژوهشگران توصیه میشود که با هدف رفع این محدودیت و
یافتن شاخصی برای سنجش توسعه کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش اقدام کنند.
 نظر به ضرورت کوچکسازی در آموزش و پرورش ،پیشنهاد میشود که پژوهشگران
حوزههای قابل برونسپاری را در آموزش و پرورش خراسان رضوی تعیین کنند تا به رسالت
آن مبنی بر آموزش و پرورش یکسان برای آحاد جامعه لطمهای وارد نشود.
 به منظور تعیین تأثیرات کمی عوامل ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود که نتایج حاصل از این
پژوهش را با روشهایی مانند مدلسازی معادالت ساختاری یا مدلسازی ساختاری تفسیری
بررسی و راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی را اولویتبندی کنند.
محدودیتهای تحقیق
در هر پژوهش ،پژوهشگر با شرایطی روبهروست که سبب میشود نتایج با محدودیتهایی مواجه
شود .در این پژوهش ،عدم وجود شاخصی برای سنجش کارآفرینی سازمانی در اداره کل آموزش و
پرورش خراسان رضوی به منزلۀ یک محدودیت مطرح است که اعتبار نتایج را با توجه به
معیارهای عینی و کمی نمیتوان بررسی کرد .محدودیت دیگر در این پژوهش نو بودن موضوع
کارآفرینی برای برخی از مدیران و کارمندان است که سبب شد که گردآوری دادههای غنی و به تبع
آن ارائه روشهای بدیع برای توسعه کارآفرینی در سازمان با چالش همراه باشد .در واقع منظور این
است که دانش ضمنی چندانی وجود ندارد تا پژوهشگران آن را به دانش آشکار تبدیل کنند.
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