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 1در کارکنان اداره آموزش پرورش بجنورد یسازمان
 3شاد یلیاسماع بهرنگ، 2سمیه حیدری توپکانلو

 

 هچکید

ــر پژوهش انجام از هدف ــی حاض ــامانه رابطه بین بررس ــانی منابع مدیریت های زیرس  و انس

 پژوهش. می باشــد بجنورد شــهرســتان پرورش و آموزش اداره کارکنان در ســازمانی کارآفرینی

 به. باشــد می همبســتگی نوع از و از لحاظ ماهیت، توصــیفی و کاربردی هدف، نظر از حاضــر

 کارآفرینی مقیمی و انســانی منابع های زیرســامانه پرســشــنامه دو از ها داده گردآوری منظور

 از نفر 0563 مجموع از که( زن120 و مرد 146)نفر 051 برای پرلمن و کورنوال ســازمانی

پرسشنامه ها دارای روایی منطقی و همگرا بوده و . گردید استفاده بودند، شـده  انتخاب کارکنان

 نرمال به توجه محاســبه شــد. با 65/3و  45/3لفای کرونباخ پایایی نیز با اســتفاده از ضــریب آ

ــمیرنوف،-کلموگروف آزمون نتایج به عنایت با هـا  داده بودن  بین ارتباط تعیین جهت اسـ

 که دهد می نشان آماری نتایج. شد اسـتفاده  پیرسـون  همبسـتگی  آزمون از پژوهش متغیرهای

 غلش طراحی آموزش، انسانی، نیروی ینتام و جذب) انسانی منابع مدیریت های زیرسامانه بین

 زیرسامانه بین اما دارد وجود داری معنی مثبت ارتباط سـازمانی  کارآفرینی با( خدمات جبران و

 .ندارد وجود ارتباطی سازمانی کارافرینی با توسعه و کار روابط های

 ل،شغ احیطر انسانی، نیروی تامین خدمات، جبران انسانی، منابع مدیریت : های کلیدی واژه

 .سازمانی کارآفرینی
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   مقدمه

ــزایش سطح  ــسترده، پیچیدگی های فزاینده و افـ جهان امروز با ویژگی هایی مانند تغییرات گـ

ــازمان می شــود بنحوی که موفقیت ســازمانها در گرو    رقابت باعث ایجاد محیطی پویا برای س

ــت )وورتینگتوت و برایتون،  ــازگاری با چنین محیطی اس (. یکی از راه 15: 2332هماهنگی و س

های تحقق هماهنگی و سازگاری با محیط، کار آفرینی سازمانی می باشد )انتوتسیک و پرودان، 

محیطی در دنیای رقابتی  الزامات به سازمانها پاسخگویی راههای از (. در واقع یکی254: 2334

 ارام پیش از بیش هامروز ، کشور اقتصادی وضعیت .است سـازمانی  کارآفرینی از اسـتفاده  امروز،

 نداشت ضرورت راستا این در و کند می اقتصـادی  صـحنه  در های پیشـرو  زمینه یافتن نیازمند

 و فعال نیروی از بهینه اســتفاده و تربیت آموزش، منظور به راهکارهای مناســب و الگوها مدل،

 سیلهو به که است کارآفرینان برای ابزاری و نوآوری خالقیت. شود بیشـتراحساس می  کارآفرین

 (. با2332کنند )لیانگ،  برداری بهره آنها و از شــناســایی را موجود های فرصــت توانند آن می

 رد سنتی مدیریت های شیوه به بی اعتمادی نسـبت  حس ایجاد و جدید رقبای سـریع  افزایش

 است جدی سازمانها در کارآفرینی کاری، ضرورت نیروهای بهترین دادن دست از نیز و سازمانها

 (.  10: 1043حمد پورداریانی، )ا

 را نوآوری و کشــیده چالش به را بوروکراســی که رفتاری ســبک بعنوان ســازمانی، کارآفرینی از

 یاد ای پدیده بعنوان سازمانی کارآفرینی (.136 ،1046عبدالمالکی،)شود  می یاد کند، تشـویق 

 اســـت شـــرکت مالی عملکرد و رقابتی موقعیت ارتقای آن مشـــترک هدف که شـــود می

ــازمانی کارآفرینی (.0 ،2335آنونیموس،) ــمی هایفعالیت س ــمی و رس  خلق منظور به غیررس

 هدف که است بازار توسعه و نوآورانه فرآیند و محصول طریق از هاسازمان در جدید کارو کسب

 گســترش لزوم کانتر موس.« اســت آن عملکرد بهبود و ســازمان رقابتی توان افزایش آنها همه

 تقدمع و کرده معرفی هاسازمان بقای درتضمین اسـاسی  عامل یک عنوان به را ارآفرینانهرفتار ک

 وادامه شدن سازگار برای بلکه سود، و کیفیت افزایش یا شدن بهتر برای تنها نه هاسـازمان  بود

 منابع امروزه که آنجا از(.  14 ،1046خلیقی،) نیازدارند کارآفرینی به همواره خود وبقای حیات

 مزیت زاینده اصلی منبع و سـازمان  هر سـرمایه  ترین مهم و تولید عامل با ارزشـترین   سـانی ان

 امهبرن سازمانی، های ریزی برنامه ترین عمده از یکی پس اسـت،  سـازمان  هر کارآفرینی رقابتی
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( نشـان می دهد که سازمان ها نقش بسیار مهمی در  1553گارتنر ). اسـت  انسـانی  منابع ریزی

 می انسانی منابع مدیریت( 2333)  چندلر تحقیقات رش کارآفرینی دارند. طبقتوسـعه و گسـت  

 دستیابی راه موثرترین (.0 :1051وهمکاران، احمدی) بگذارد تأثیر سـازمانی  کارآفرینی بر تواند

 و بهبود طریق از ســازمانها کارکنان کردن کارآمد ســازمانها، در کارآفرینی رقابتی مزیت به

 ایه آموزش با تنها انسانی منابع بهبود که است این دارد اهمیت که آنچه و است آنان بهسازی

 در کارآفرینی استراتژیک مدیریت اعمال با جز مهم این بلکه شود نمی حاصل تخصـصی  و فنی

 عمدیریت صحیح مناب راستای در که بود. آنچه نخواهد پذیر امکان انسـانی  منابع مدیریت قلمرو

 اصلح تخصصی و فنی های آموزش با تنها انسانی منابع بهبود که ستا این دارد اهمیت انسانی

ــود نمی ــعه به توان می متعدد طرق از بلکه ش  اعمال با جز مهم این و پرداخت کارکنان توس

ــتراتژیک مدیریت ــانی منابع مدیریت قلمرو در کارآفرینی اسـ  بود نخواهد پذیر امکان انسـ

 ســو،م، درهزاره پرورش و آموزش مهم اهداف از یکی کارآفرینی اهمیت به نظر (.5 :1065واکر،)

 جدید های آموزش به باید کشور پرورش و آموزش ادارات لذا باشد می کارآفرین نیروی پرورش

 ات دهند تحویل صنعت و اقتصادی جامعه به را کارآفرین و خالق باروحیه، افرادی و شوند مجهز

 به هجامع طریق این از و برســانند بهینه حد به را جامعه تولیدات بتوانند التحصــیل فارغ افراد

 لشک در موثر عوامل ترین مهم شناسایی هدف این به رسیدن الزمه. یابد دست توسعه و رشـد 

ــانی منابع یعنی کارکنان کارآفرینی گیری  رایب ادارات به کارآمد و نوین های طرح ارائه و انس

 .باشد می جامعه در آنها کارآفرینی سازی زمینه

 زش،آمو شغل، طراحی انسانی، نیروی تامین زیرسامانه دسـته  پنج به خود مطالعات در راتکوکو

 هر که کند می اشاره انسـانی  منابع حوزه در خدمات جبران و کار روابط انسـانی،  منابع توسـعه 

 باشند. داشته تاثیر کارآفرینی بر توانند می یک

ــامانه تاثیر به توجه با ــانی منابع های زیرس  بر رینیکارآف تاثیر آن، بالتبع و کارآفرینی بر انس

 کارآفرینی ارتقای بر مؤثر عوامل شــناســایی درصــدد مختلفی پژوهشــهای ســازمانها، عملکرد

 .  هستند
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 : پیشینه تحقیقات 1جدول 

 نتیجه موضوع محقق

احمدی  

(1051) 

تاثیر زیرسامانه های منابع 

انسانی بر کارآفرینی سازمانی در 

 صنعت نفت

سامانه های منابع انسانی، یعنی تامین زیر

نیروی انسانی، طراحی شغل، توسعه، 

روابط کار و جبران خدمات برکارآفرینی 

 سازمانی تاثیر دارند

 پور، ایمانی

محمدپور ، 

قلی پور 

(1051) 

منابع انسانی  مدیریت نقش

الکترونیکی در کارآفرینی 

 سازمانی

 و پرداخت الکترونیکی های زیرسیستم

 مدیریت عملکرد عملکرد، بر اساس پاداش

 رد را تاثیر ترین بیش آموزش، مدیریت و

 .دارند نوآوری به پرسنل تشویق

 دهقان

دهنوی، 

انتظاری 

(1053) 

منابع انسانی در  مدیریت نقش

 کارآفرینی سازمانی

 کارآفرینی و انسانی منابع مدیریت بین

 سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد

شائمی و 

همکاران 

(1044) 

 منابع نقش نظام مدیریت

 کارآفرینی سازمانی در انسانی

 نیانسا منابع بین تمام متغیرهای مدیریت

 و کارآفرینی ارتباط مثبت وجود دارد

لیتونی  هانو

(2333) 

 یویژگ و کارآفرینی خصوصیات

 در کارآفرین شخصیتی های

 و فلزات در صنعت فنالند

 کار و کسب خدمات

 شخصیتی یها ویژگی بر کارآفرینی

 گذارد می تاثیر کارآفرین

مک میالن 

(1546) 

مدیریت منابع انسانی و 

 کارآفرینی

از طریق ایجاد مدیریت منابع انسانی 

فرهنگ کارآفرینانه که بر پاداش های 

درونی، واگذاری مسئولیت و اجتناب از 

کنترل شدید تاکید می کند، بر کارآفرینی 

 تاثیر می گذارد
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 می شمچ به کارآفرینی بر سـازمانی  منابع نقش بر مدیریت نظری مبانی در هک تاکیدی وجود با

 بسنجد، را کارآفرینی بر انسانی منابع های زیرسـامانه  تاثیر یکپارچه بصـورت  که الگویی خورد،

 اهمیت به توجه با تا است آن بر حاضر پژوهش لذا. اسـت  نشـده  ارائه ایرانی های سـازمان  برای

 با. ردازدبپ کارآفرینی و انسانی منابع های زیرسـامانه  بین ارتباط بررسـی  به کارآفرینی موضـوع 

 الســئو این محقق برای کارآفرین نیروی  تربیت در پرورش و آموزش اهمیت و نقش به عنایت

ــد می مطرح ــامانه بین آیا:  باش ــانی منابع مدیریت های زیرس ــازمانی کارآفرینی و انس  در س

 دارد؟ ای وجود رابطه بجنورد نشهرستا پرورش و آموزش کارکنان

 

 پژوهش شناسی روش

 زاست. ا پرداخته موقعیت یک جزء به جزء توصـیف  به که اسـت  توصـیفی  جهت این از تحقیق

 تهگرف نظر در ســازمانی کارآفرینی و انســانی منابع های زیرســامانه متغیر میان رابطه که آنجا

 .  می باشد همبستگی نوع از تحقیق لذا است، شده

 داده تشــکیل نفر 0563 تعداد به بجنورد پرورش و اداره آموزش کارکنان کلیه را آماری هجامع

 .شــدند انتخاب با اســتفاده از فرمول کوکران نفر 051 و  دهسا فیدتصا روش به ینمونهگیر. اند

ــامانه ارزیابی جهت ــانی منابع های زیرس ــنامه  از انس ــش ــامانه پرس ــانی منابع های زیرس  انس

( 1052)مقیمی پرسشنامه از سازمانی کارآفرینی ارزیابی شـد و جهت  سـتفاده ا( 1052)مقیمی

 شد: استفاده

 از انســانی منابع های زیرســامانه ارزیابی جهت:  انســانی منابع های زیرســامانه پرســشــنامه -1

 تامین بعد شش شامل که شد استفاده( 1052)مقیمی انسانی منابع های زیرسامانه پرسـشنامه 

 رانجب و کار روابط انسانی، منابع توسعه انسـانی،  نیروی آموزش شـغل،  راحیط انسـانی،  نیروی

 عاداب لیکرت ای گزینه پنج طیف از استفاده با سئوال 25 قالب در پرسشنامه این.  است خدمات

 تا 0 سئواالت انسانی، نیروی تامین زیرسامانه به مربوط 0 تا 1 سئواالت. سنجد می را مطروحه

 نیروی آموزش زیرســامانه به مربوط 12 تا 5 ســئواالت شــغل، طراحی انهزیرســام به مربوط 4

 به مربوط 20 تا 15 ســئواالت انســانی منابع زیرســامانه به مربوط 14 تا 16 ســئواالت انســانی،

 .باشد می خدمات جبران زیرسامانه به مربوط 25 تا 20 سئواالت کار روابط زیرسامانه
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 گویه ای 15پرسشنامه  از سازمانی کارآفرینی ارزیابی جهت: سازمانی کارآفرینی پرسـشنامه  -2

به فارسی ترجمه شده ( 1053) ( که بوسـیله دکتر مقیمی و رمضـان  1553) 1پرلمن و کورنوال

 به 5 تا مخالفم بسیار معنای به 1 از لیکرت طیف اساس بر پرسشنامه این. شـد  اسـت اسـتفاده  

 . است گردیده تنظیم موافقم بسیار معنای

گردید که  استفاده حوزه این متخصـصان  و اسـاتید  نظر از پرسـشـنامه ها   روایی جشسـن  برای

همچنین نتایج آماری، نشان گر . روایی  منطقی )صـوری و محتوایی( پرسشنامه ها تأیید گردید 

 خصــیصــه که هایی آزمون نمرات بین همبســتگی مناســب بودن روایی همگرا می باشــد. اگر

 این وجود .باشد می همگرا اعتبار دارای پرسـشـنامه   باشـد،  باال کند می گیری اندازه را واحدی

 ضروری سنجد،می شود سـنجیده  باید که را آنچه آزمون که این از اطمینان برای همبسـتگی 

نتایج، نمایانگر مناسب . AVE>0.5      :باشد قرار بر مقابل رابطه باید همگرا روایی برای. است

ــدیم (AVE)بودن معیار روایی همگرا  ــانی باشـ ــامانه های منابع انسـ . روایی همگرای زیر سـ

 از استفاده با محاسـبه گردید. همچنین  3,50و کارآفرینی  3,55 انسـانی  منابع های زیرسـامانه 

 پرســشــنامه و 450/3 انســانی منابع های زیرســامانه پرســشــنامه پایایی کرونباخ، آلفای آزمون

 .گردید محاسبه 654/3 سازمانی کارآفرینی

 

 

 فته هایا

. دادند تشکیل زن کارکنان را درصد 6/02 و (%0/50نفر را مردان ) 146بررسی  تحت نمونه در

ــیلی مدرک نظر از ــی   (، مدرک%2/10نفر کاردانی ) 53 تحص ــناس  و ( %6/63نفر ) 204کارش

 . داشتند ارشد کارشناسی مدرک آنها درصد 1/15

 

 

 

                                                      
1 .Cornwall & Perlman 
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کارکنان در متغیر زیرسامانه های منابع انسانی و : خالصه شاخص های آمار توصیفی نمره های 2جدول 

 کارآفرینی

 

( مالحظـه می گردد از دیـدگاه آزمودنی ها، جذب و تامین نیروی   2کـه در جـدول )  همـانطور  

 انسانی باالترین میانگین را در میان متغیرهای زیرسامانه های منابع انسانی داشت. 

ــخیص نوع آزمون آماری  ــی نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه آماری جهت تشـ برای بررسـ

اسمیرنوف استفاده شد که نتایج  -یک( از آزمون کولموگروفمناسـب )پارامتریک یا غیر پارامتر 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد
 حداکثر حداقل

 -آزمون کولموگروف 

 اسمیرنوف

z sig 

جذب و 

تامین نیروی 

 انسانی

45/0 52/3 1 5 322/2 331/3 

 332/3 401/1 23/0 23/1 435/3 44/2 طراحی شغل

 333/3 301/2 65/2 25/1 525/3 46/2 آموزش

 333/3 350/2 5 1 550/3 22/2 توسعه

 335/3 200/1 5 1 455/3 46/2 روابط کار

جبران 

 خدمات
50/2 450/3 1 00/0 222/1 334/3 

زیر سامانه 

های مدیریت 

 منابع انسانی

42/2 005/3 02/1 35/0 025/1 326/3 

 331/3 320/2 36/5 1 455/3 55/2 کارآفرینی
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ــتگی    ــریب همبس ــد لذا در این پژوهش از ض ــان دهنده نرمال بودن توزیع متغیرها می باش نش

 پارامتریک پیرسون جهت بررسی فرضیات استفاده شد.

 نانکارک در سازمانی کارآفرینی و انسانی منابع مدیریت های زیرسامانه بین: 1 فرضیه

 .دارد وجود داری معنی رابطه بجنورد شهر پرورش و وزشآم

 

 منابع مدیریت های زیرسامانه بین ارتباط بررسی در همبستگی پیرسون ضریب نتایج :0جدول

 سازمانی کارآفرینی و انسانی

 

درصد  55با  333/3و سطح معناداری  011/3با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده یعنی

زیرسامانه های مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی  نیباطمینان می توان قضاوت کرد که 

ت رسامانه های مدیریبه عبارت دیگر، با افزایش زی وجود دارد یدار یمعن مثبت و ارتباطکارکنان 

 منابع انسانی، کارآفرینی سازمانی نیز افزایش خواهد یافت.

: بین زیرسامانه جذب و تامین نیروی انسانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان 2فرضیه 

 .رابطه معنی داری وجود دارد

 330/3  معناداری سطح و 150/3  ( یعنی0)جدول   آمده بدست همبستگی ضریب به توجه با

 و انسانی نیروی تامین و جذب زیرسـامانه  بین که کرد قضـاوت  توان می اطمینان درصـد  55 اب

 می مستقیم ارتباط این که دارد وجود داری معنی و مثبت ارتباط کارکنان سـازمانی  کارآفرینی

 کارآفرینی سازمانی شاخص ها متغیرها

 

زیرسامانه های مدیریت منابع 

 انسانی

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 دادتع

**011/3 

333/3 

051 
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 ازمانیس کارآفرینی انسـانی،  نیروی تامین و جذب زیرسـامانه  افزایش با دیگر، عبارت به  باشـد، 

 .  یافت خواهد زایشاف نیز

 زیرسامانه تامین نیروی انسانی و بین ارتباط بررسی در همبستگی ضریب نتایج : 0جدول 

 کارکنان سازمانی کارآفرینی

 کارآفرینی سازمانی شاخص ها زیرسامانه های منابع انسانی

 

 جذب و تامین نیروی انسانی

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

**150/3 

330/3 

051 

 

: بین زیرسامانه طراحی شغل و کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه معنی داری 3رضیه ف

 .وجود دارد

درصد  55با  333/3و سطح معناداری 025/3با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده یعنی

زیرسامانه طراحی شغل و کارآفرینی سازمانی کارکنان  نیباطمینان می توان قضاوت کرد که 

که این ارتباط مستقیم می باشد،  به عبارت دیگر، با  وجود دارد یدار یمعن مثبت و ارتباط

  شغل، کارآفرینی سازمانی نیز افزایش خواهد یافت. افزایش زیرسامانه طراحی

 ینیکارآفر وطراحی شغل زیرسامانه  بین ارتباط بررسی در همبستگی ضریب : نتایج5جدول 

 کارکنان سازمانی

 شاخص ها نسانیزیرسامانه های منابع ا
کارآفرینی 

 سازمانی

 

 طراحی شغل

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

**025/3 

333/3 

051 
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رابطه معنی داری وجود  : بین زیرسامانه آموزش و کارآفرینی سازمانی کارکنان4فرضیه 

 .دارد

 مانیازس کارآفرینی زیرسامانه آموزش و بین ارتباط بررسی در همبستگی ضریب : نتایج2جدول

 کارکنان

انسانی منابع های زیرسامانه  شاخص ها 
کارآفرینی 

 سازمانی

 آموزش

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

**016/3 

333/3 

051 

 

درصد  55با   333/3و سطح معناداری 016/3با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده یعنی

 تباطارفرینی سازمانی کارکنان زیرسامانه آموزش و کارآ نیباطمینان می توان قضاوت کرد که 

 افزایش با که این ارتباط مستقیم می باشد،  به عبارت دیگر، وجود دارد یدار یمعن مثبت و

 یافت. خواهد افزایش نیز سازمانی کارآفرینی آموزش، زیرسامانه

 رابطه معنی داری وجود : بین زیرسامانه توسعه و کارآفرینی سازمانی کارکنان5فرضیه 

 .دارد

درصد اطمینان  55با   3565/3و سطح معناداری  03/3توجه به ضریب همبستگی بدست آمده  با

 ثبت وم ارتباطزیرسامانه توسعه و کارآفرینی سازمانی کارکنان  نیبمی توان قضاوت کرد که 

 ، بنابراین فرض صفر تایید می شود.داردنوجود  یدار یمعن
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 ازمانیس کارآفرینی و زیرسامانه توسعه بین باطارت بررسی در همبستگی ضریب : نتایج6جدول

 کارکنان

انسانی منابع های زیرسامانه  شاخص ها 
کارآفرینی 

 سازمانی

 توسعه

 

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

03/3 

3565/3 

051 

 

: بین زیرسامانه روابط کار و کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه معنی داری 6فرضیه 

 .وجود دارد

 

 کارآفرینی و کار زیرسامانه روابط بین ارتباط بررسی در همبستگی ضریب : نتایج4جدول

 کارکنان سازمانی

 کارآفرینی سازمانی شاخص ها زیرسامانه های منابع انسانی

 

 کار روابط

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

65/3- 

122/3 

051 

 

درصد  55با  122/3معناداری  و سطح  -65/3با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده یعنی 

 رتباطا کار و کارآفرینی سازمانی کارکنان زیرسامانه روابط نیباطمینان می توان قضاوت کرد که 

 کار تاثیری بر کارآفرینی سازمانی کارکنان ، یعنی زیرسامانه روابطداردنوجود  یدار یمعن مثبت و

 ندارد.

ینی سازمانی کارکنان رابطه معنی : بین زیرسامانه جبران خدمات و کارآفر 7فرضیه 

 .داری وجود دارد



 شاد ییلبهرنگ اسماع وتوپکانلو  یدریح سمیه ...      و یمنابع انسان یریتمد یها یرسامانهز ینرابطه ب یبررس

01 

 

 ینیکارآفر و خدمات زیرسامانه جبران بین ارتباط بررسی همبستگی در ضریب : نتایج5جدول

 کارکنان سازمانی

 کارآفرینی سازمانی شاخص ها زیرسامانه های منابع انسانی

 خدمات جبران

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

**556/3 

333/3 

051 

 

درصد  55با  333/3و سطح معناداری 556/3با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده یعنی

خدمات و کارآفرینی سازمانی کارکنان  زیرسامانه جبران نیباطمینان می توان قضاوت کرد که 

 اب که این ارتباط مستقیم می باشد،  به عبارت دیگر، وجود دارد یدار یمعن مثبت و ارتباط

 چقدر میزان هر و یافت خواهد افزایش نیز سازمانی کارآفرینی خدمات، جبران سامانهزیر افزایش

اندازه  همان به باشد، بیشتر سازمان یک در خدمات و ارائه پاداش های مالی و غیر مالی جبران

 شود بنابراین فرض صفر رد می شود. بیشتر  نیز سازمانی می توان انتظار داشت کارآفرینی

 

   گیریبحث و نتیجه

کسب مزیت رقابتی و ارزش آفرینی توسط سازمان ها بوسیله منبعی ارزشمند و منحصر به فرد 

(. در این راستا اقدامات مدیریت 4: 1555یعنی منابع انسـانی انجام می شود )شولر و جکسون،  

رت امنابع انسـانی می تواند بعنوان راهبردهایی مورد نظر سازمانها قرار بگیرند که می توانند مه 

ها، نگرش ها و رفتار افراد را برای انجام کارهایشــان و دســتیابی به اهداف ســازمانی تحت تاثیر 

ــی رابطه بین 603-650: 2330قرار دهنـد )کالین و کالرک،  ــر با هدف بررسـ (. پژوهش حاضـ

مدیریت منابع انسـانی و زیر سامانه های آن با کارافرینی سازمانی انجام شد چرا که پژوهش ها  

 جهت در را آنها و جذب را صالحیت با و شایسته انسانی نیروی که داده اند که سـازمانی  نشـان 
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 یامه بودن بخش اثر برای را چیز همه بخشد، بهبود را آنها های مهارت و انگیزد بر عالی عملکرد

 و شــرایط بهبود منظور به تالش و کارکنان مســائل و مشــکالت بهتر شــناخت. اســت ســاخته

 کارکنان، عملکرد ارتقای به شــغلی رضــایت و مناســب فضــای یک ایجاد طریق زا آنها عملکرد

 به را ســازمان بقای و رشــد عوامل این همه که نماید می کمک ســازمانی کارآفرینی و نوآوری

 و جذب شــامل انســانی منابع مدیریت های بنا بر تحقیقات، زیرســامانه.  داشــت خواهد دنبال

 هر. می باشد خدمات جبران و کار روابط توسعه، آموزش، ،شـغل  طراحی انسـانی،  نیروی تامین

ــامانه این از یک ــیر تواند می ها زیرس ــوی حرکت مس  در را کارآفرینی بهبود و پرورش به س

 در انکاری قابل غیر نقش کدام هر زیرا نماید مشــخص و روشــن حدی تا دولتی های ســازمان

 ساسا بر .کند می تأیید را مسـأله  این حاضـر  تحقیق از حاصـل  نتایج. دارند کارآفرینی توسـعه 

 ثبتم رابطه سازمانی کارآفرینی و انسانی منابع های زیرسامانه بین پژوهش حاضـر،   های یافته

 ازمانیس کارآفرینی انسانی، منابع های زیرسامانه به توجه با بعبارتی شد مشـاهده  داری معنی و

 .  یابد می ارتقا نیز

 انســانی نیروی تامین و جذب زمینه در را قبلی های یج پژوهشنتا پژوهش، این های یافته    

 ایجاد به منجر ســازمان ســطوح همه در توانمند و متخصــص نیروی بکارگیری کرد زیرا تایید

 کارکنان تمام برای را نوآوری و خالقیت شــکوفایی، زمینه که شــود می ای کارآفرینانه محیط

 یمعن رابطه کارکنان سازمانی کارآفرینی و لشغ طراحی بین حاضـر  پژوهش در. کند می فراهم

 الورسن ،(1044)شائمی ،(1051) همکاران و احمدی تحقیقات نتایج با که شـد  مشـاهده  داری

ــان مطالعات. دارد همخوانی( 1546) میالن مک و (2332) ــغل طراحی که دهد می نش  در ش

 اختیار اتبمر سلسه و بیشتر پیچیدگی کمتر، ساختاریافتگی دارای موفق کارآفرین های شرکت

 . هستند بیشتر

 داری معنی و مثبت رابطه ســازمانی کارآفرینی و آموزش زیرســامانه  بین پژوهش این در  

 ارید معنی و مثبت رابطه سازمانی کارآفرینی و توسعه زیرسامانه بین که حالی در شد مشاهده

 کاتز ،(2334) مونقان و ینگالفر و واکی ،(1554) کریستوفر و اکولز پژوهش با که نشد مشاهده

 سازگاری ،(1044)شائمی و( 1046)  پور حسنقلی ،( 1546) میالن مک ،( 2334) همکاران و

 تواند می آن مغایرت دلیل. ندارد همخوانی( 1051)  همکاران و احمدی پژوهش با اما دارد
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  .باشد ماریآ جامعه این در موجود تسـهیالت  و امکانات کارکنان، کاری فضـای  و شـرایط  بعلت

 را تحقیقاتی توان می یعنی ندارد وجود نظر اتفاق کارآفرینی بر آموزش تاثیر مورد البته در

 (.2331تسانگ، و لی) اند دانسته کارآفرینی مانع را تحصیالت سطح بودن باال که یافت

 دنشــ مشــاهده داری معنی رابطه کارکنان ســازمانی کارآفرینی و کار روابط بین پژوهش این در

 در تواند می تفاوت این دلیل که دارد مغایرت( 1051) همکاران و احمدی تحقیقات نتایج با که

 .باشد مسائل سایر و پژوهش آماری جامعه فرهنگی، عوامل

ــر پژوهش در همچنین ــازمانی کارآفرینی و خدمات جبران بین حاض  معنی رابطه کارکنان س

ــاهده داری  ،(2335) هیتون ،(1051) همکاران و احمدی تحقیقات نتایج با که گردید مشـ

 نشان( 2330) هیتون مطالعات. دارد مطابقت ،(2334) شـنگ  وانگ و( 1550) جونز و موریس

 داوطلبانه رفتارهای و دانش تسهیم تعهد، همکاری، ارتقای باعث ها مشوق پرداخت که دهد می

 در که شــود می برتر فناوریهای حوزه در و فعال های شــرکت در بخصــوص کارکنان بوســیله

ــی در .دارد همراه به را بهبود نهایت،  توجه که گفت توان می نهایی گیری نتیجه و بررسـ

 وفقیتم سبب تواند می سازمانی کارآفرینی و انسانی منابع های زیرسامانه به ذیربط مسـئولین 

 امالًک انسـانی  منابع به توجهی بی اما شـود  ســازمان وری بهره نهایت در و افراد رضـایت  فردی،

 ای دهعم نقش ملت یک ذخایر ترین اساسی عنوان به انسانی منابع زیرا نماید می عمل برعکس

 در زیادی میزان به کشور توسـعة  حاضـر  عصـر  در رو همین از دارد، بشـری  جوامع توسـعة  در

 و علوم تولید در متفکر و متخصص نیروهای پرورش و جذب ها، توانایی اسـتعدادها،  شـناسـایی  

 و گســترش با باید ذیربط مســئولین و اســت روزآمد فناوری کســب و دانش هایمرز گســترش

 تهکاس کارکنان های دغدغه از استاندارد تجهیزات و امکانات نمودن فراهم و کافی فضای توسعه

ــالم ای جامعه بالتبع و اداری محیط یک ایجاد با تا ــد طریق بدین س ــازمان بقای و رش  را س

ــمین ــامانه بین دار معنی و مثبت رتباطا به توجه با. نمایند تض ــانی منابع های زیرس  و انس

 شغل، طراحی جذب، نقش ضرورت و اهمیت پرورش، و آموزش در کارکنان سازمانی کارآفرینی

ــعه و آموزش  و آموزش  مدیران کلیة اســت الزم کارکنان، این خدمات جبران مدیریت و توس

 دکنن تالش پرورش و آموزش در کارآفرینانه و نوآورانه خالق، محیطی ایجاد راستای در پرورش

 .گردد پذیر امکان تر مطلوب چه هر نحو به پرورش و آموزش اهداف به دستیابی راه این از تا
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 در را یانکار غیرقابل نقش انسانی منابع های زیرسـامانه  که دهد می را نتیجه این تحقیق نتایج

 رینت اســاســی و بهترین از انســانی منابع بخش اثر مدیریت مســلما و دارد ســازمانی کارآفرینی

 توجه مدیران چه هر که دهد می نشان نتایج و باشد می سـازمان  در کارآفرینی در موثر عوامل

 روابط و خدمات جبران توسعه، آموزش، مشـاغل،  طراحی انسـانی،  نیروی تامین به را بیشـتری 

 نشان بیشتری رغبت کارکنان و دارد کارآفرینی به میل بالقوه بطور سازمان باشـند،  داشـته  کار

 قایب نتیجه در و شود بهتر سازمان در آنها کارآیی که شـود  می باعث امر این بالطبع. دهند می

ــازمان ــت خواهد پی در را س ــازمان، در کارآفرینانه محیط یک ایجاد اینکه به توجه با. داش  س

 ارائه و کارها و کســب لقخ با لذا کند می فراهم نو های ایده خلق و خالقیت برای را بســتری

با توجه به یافته  .پرورش و آموزش وری بهره جهت در باشد موثر گامی تواند می جدید، خدمات

های پژوهش توصــــیه مــی شــود مــدیریت منــابع انــسانی در سیاست گزاریها و اقدامات   

کنان در انجام خود زیرســامانه های مدیریت منابع انســانی را رعایت کند تا ســبب تشــویق کار 

ــازمـانهــا گردد.        اقـدامـات نوآورانـه مبتنی بر کــارافرینی در جهـت ارتقـا و بهبوبــد عملکرد سـ

 پیشنهادهای زیر در راستای یافته های حاصل از پژوهش ارائه می گردد:

 ازمانی،س کارآفرینی و انسانی نیروی تامین سامانه زیر بین معنادار و مثبت ارتباط به توجه با (1

 حرازا شرایط دقیق مطالعه با کارمندیابی فرآیند در پرورش و آموزش مدیران شود می پیشنهاد

 رایب را شغلی امنیت شغل، آن با متناسب افراد استخدام و شـغل  دقیق تحلیل و تجزیه شـغل، 

ــیله بدین تا نمایند فراهم کارکنان  هب آمیزی موفقیت بطور متفاوت مهارتهای دارای افراد وس

 .آورند روی کارآفرینی مهارتهای و نوآوری خالقیت،

 می هادپیشن کارکنان سازمانی کارآفرینی و شغل طراحی سـامانه  زیر بین ارتباط به توجه با( 2

 مهارت، تنوع شامل شغل اصلی ویژگی 5 بر را توجه بیشترین پرورش و آموزش سـازمان  شـود، 

 ابعاد به توجه با باید مدیران. باشـد  داشـته  بازخورد و خودمختاری شـغل،  اهمیت شـغل،  هویت

 .دهند ارتقا را افراد کارآفرینانه مهارتهای شغلی، چندگانه های ویژگی از حمایت و شغل

ــامانه بین معنادار و مثبت ارتباط به توجه با (0 ــازمانی کارآفرینی و آموزش زیرس  کارکنان س

 را آن اتساع و ترویج را خدمت ضمن آموزشهای پرورش و آموزش مدیران شـود  می پیشـنهاد 

 جمله از کار حین آموزش های روش از کنند، عرضه جدید آموزشـی  های برنامه دهند، افزایش
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 ویدئو یا فیلم کالسی، سخنرانی مثل کار از خارج آموزش های روش و کارآموزی کاری، گردش

 . کنند استفاده سازی شیبیه تمرینات و

ــامانه بین معنادار و مثبت ارتباط به توجه با (0 ــازمانی کارآفرینی و خدمات جبران زیرس  س

 غیرمالی، و مالی های پاداش ارائه با پرورش و آموزش مدیران شــود می پیشــنهاد کارکنان

 دارند نگه زنده افراد در را کارآفرینی روح ها پرداخت در انصــاف رعایت و مزایا و حقوق افزایش

 .   باشند موفقیت بسوی سازمان حرکت ضامن تا
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