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 بخشی آموزش دانشگاهی بر کارآفرینی سازمانی بررسی اثر

Evaluate the effectiveness of university education on entrepreneurship 

 3فریبا باقری ،2، سمیه یوسفی1علی عبدی جمایران

 a.abdi6769@ut.ac.irدانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی و مدرس دانشگاه، 1

 yosefi22@yahoo.comکارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه آزاد تهران مرکز، 2

 faribaa.bagherii@gmail.comکارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، 3

 

 

 چکیده

موفقیت به کارآفرینی سازمانی نیاز دارند یکی از عواملی که می تواند به این برای به دست آوردن  سازمان هاامروزه در تمامی 

موفقیت کمک کند آموزش کارآفرینی به دانشجویان به وسیله دانشگاه ها و انتقال دانش به دست آمده توسط دانشجویان به 

و ضرورت بسیار باالیی برای این امر از اهمیت  ،است سازمان هابرای انجام فعالیت های کارآفرینی و خالقیت ونوآوری در  سازمان ها

از عالی ترین رده سازمانی تا پایین ترین  تا کارآفرینی سازمانی موجب می شود است. کارآفرینی و پیشرفت جامعه برخوردار توسعه

نه تنها به رشد شرکت بلکه  ، ابتکارات و نظرات خودرا به سازمان ارائه کنند که خود این امرها، ایدهتوانند پیشنهاداتن میسطح آ

درتحقیق مورد نظر نقش آموزش کارآفرینی به دانشجویان رشته های مختلف  موجب رضایت کارکنان و انجام بهتر کارها می شود.

به روش تحقیق کتابخانه ای و تجمیع و استفاده از نظریات  در دانشگاه ها و تاثیر آن بر روی کار آفرینی سازمانی توسط دانشجویان

  و اندیشه های اندیشمندان استفاده گردیده است.

 

 کارآفرینی سازمانی کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، کلید واژه: 
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مقدمه   

دانشگاه به عنوان پایگاه تولید علم باید دانش کارآفرینی را با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه در کشور تبیین نماید و از 

های پژوهشی به عمل آید و نهایتاً اینکه کارآفرینان بتوانند از گذاری دقیق از کارآفرینان، حمایتریزی و سیاستسوی دیگر با برنامه

اجتماعی  -تحوالت نظام اقتصادی (6831)سعیدی کیا،احمد زاده, در کسب و کار خود استفاده کنند.  دانشگاه هایقات نتایج تحق

هایش بسوی نیروها و منابع داخلی و توسعه درون زا روی آورد.  جهان ایران را به سمتی سوق داد که به ناچار برای رسیدن به هدف

التحصیالن های مهمی نظیر فرار مغزها، عدم توانایی بخش دولتی در استخدام بیشتر فارغدر شرایطی ایران با مسائل و نارسایی

گذاری دولت به خاطر سیاست هآموختگان آموزش عالی، کاهش سرمایو در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در میان دانش دانشگاه ها

سازی دولت و افزایش دادن مشارکت بخش خصوصی در توسعة اقتصادی کشور، عدم تحرك و رشد اقتصادی کافی، حرکت کوچک

بسیار ضروری است.  دانشگاه هابه سوی آزادسازی اقتصاد و دگرگونی در بازار کار روبرو است، توجه به آموزش کارآفرینی در 

آموختگان نقش اساسی در کیفیت آموزش عالی دارد. بنابراین، آموزش و پرورش کارآفرینان قیت و کارآفرینی دانشهای خالقابلیت

واحد  دانشگاه ها. در همین راستا، تعدادی از (6831)سازمان سنجش آموزش,  بالقوه و بالفعل از اهمیت مضاعفی برخوردار است

مدرس، تربیت شریف،تهران، امیرکبیر، صنعتی دانش گاه هایکنند)مانند: ( ارائه می2+6در قالب سه واحد) را« نیکارآفری»درسی 

رو  آن ها( و بتدریج نیز تعداد  ... کاربردی و-فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، عالمه طباطبایی، شهید چمران اهواز، جامع علمی

نحوه  طرح تجاری است. ری این درس ارائه می شود. بخش عملی آن شامل تدوین یکبه افزایش است. البته بیشتر بصورت اختیا

شود و در بعضی موارد متناسب با محتوای مواد درسی، ارائه می ، دو یا سه استاددین صورت است که این درس توسط یکتدریس ب

امتحان میان ترم، پایان ترم و  یابی معموال به صورتارزشنحوه . آیدسخنرانی و ارائه مطلب دعوت به عمل می از یک کارآفرین برای

کاربردی از -های علمیاین درس برای دانشجویان دوره 6831از سال   (6831)ملکی,  .تهیه طرح تجاری در قسمت عملی است

بخصوص دانشگاه آزاد اسالمی هم  انشگاه هادکاربردی بصورت اجباری گذاشته شده است و سایر -طرف دانشگاه جامع علمی

دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران تأسیس شده است. از  6831شوند. در کنار این مسیر در سال بتدریج وارد این عرصه می

به در کشور، تشکیل شورای مرکزی کارآفرینی در سطح هیئت دولت است و با توجه  مهمترین اقدامات برای توسعه کارآفرینی

مدیریت و سازماندهی کارآفرینی به  فرهنگی، پژوهشی و آموزشی این امر، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان متولی ماهیت

 جهانی پدیده و المللی بین تغییرات روند نیز و کشور فعلی شرایط در .(6831)مجد,  عنوان رئیس این شورا تعیین شده است

 اشباع طرفی، شود. از پرداخته آن به و تلقی راهبردی ای برنامه عنوان به آفرینی کار توسعه موضوع تا است الزم اقتصاد شدن

 اخیر هایسال در که شده موجب کار جویای افراد گیری کار به در خصوصی بخش ناتوانی و دولتی استخدامی های ظرفیت

 پیش و موضوع این به توجه عدم صورت در که کند نمایی خود شدت به دانشگاهی آموختگان دانش بین در بیکاری مشکل

 فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مشکالت حاضر حال در که معضل این رفع برای مناسب و اساسی راهکارهای نکردن بینی

 مسالهنماید.  می مواجه خطرناك هایچالش و آن هابحر با دور چندان نه ای آینده در را ما جامعه آورده، وجود به را وسیاسی

 از استفاده برای است. ومتخصص کرده تحصیل نیروهای جذب سمت به کشور های نیاز تغییر کرد اشاره آن به باید که دیگری
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 راستای در بایستمی متخصص، انسانی نیروی با ارتباط در جامعه فعلی های نیاز به پاسخگویی و جهانی عرصه در جدید های فرصت

 نمود.  اقدام گیرد،می قرار استفاده مورد که هایی توانایی و ها مهارت و پژوهشی آموزشی، الگوهای تغییر

 مطالعات نظری

 

( برای سازماندهی آموزش کارآفرینی چارچوبی ارائه نموده است. درچارچوب وی، آموزش کارآفرینی در سه دسته، 6831جمیسون)

، آموزش برای شرکت است و ره شرکت اختصاص دارد. دسته ی دومآموزش درباتقسیم بندی شده است. دسته بندی نخست به 

( مقاله ای تحت عنوان نقش آموزش کارآفرینی در 6831در) شرکت است.همچنین احمدپور و مقیمیدسته بندی سوم آموزش در 

 ه ی آموزش کارآفرینی شکلچهار دسته اصلی از برنام 6881بهبود دانش صاحبان کسب و کارهای کوچک عنوان کردندکه تا سال 

، برنامه هایی برای آگاهی و جهت گیری به سوی کارآفرینی است. دسته دوم شامل برنامه های گرفت که عبارتند از  دسته ی اول

بقای کارآفرینان و رشد و ته سوم برنامه هایی است که برای آموزشی است که  توسعه تاسیس شرکت ها را پوشش می دهد. دس

است که شامل روش های جدید آموزش دسته چهارم برنامه توسعه آموزش کارآفرینی  طراحی شده است. کوچکشرکت های 

در  بررسی که توسط جاناتان لـوی انجـام  کارآفرینی و تعیین نقش های نوین دانشجو و استاد در فرایند آموزش کارآفرینی است.

 عتقدنـد کـه دانـشجویان، دوره هـای آمـوزش کـارآفرینی را مساعد میدرصـد از اسـاتید کارآفرینی در انگلـستان م 8۹گرفـت 

نمایند و نه فقدان تقاضای دانشجویان. لوی به عنوان  هـا ایجاد می هایی است که دانـشگاه دانند واین وهم به دلیل محدودیت

 ,Levie) گویـد مـی رایـن زمینـه پـردازد؛ د کـارآفرینی مـی آمـوزش های انگلـستان بـه استادی که در بسیاری دانشگاه

1999) 

ایجـاد هـای بسیاری در مورد اختصاص فضا و  دانشکده علوم طبیعی نمیخواهد این کار را انجام دهد؛ به عبارت دیگر کارشکنی

پذیرد. به هر حال آن چه کـه نیـاز اسـت؛  آمـوزش کارآفرینی از سوی این دانشکده صورت می دوره هایهای بـرای ارائـه زمین 

شواهد موجود، مبین این  .هایی است هـای آموزشـی کـارآفرینی در چنـین دانشگاه ارائه پیشنهادات خالق بـرای سـاماندهـی دوره

زش کارآفرینی، های آمو ها و درس است که افراد جوان، به کارآفرینی تمایل بـسیاری دارنـد و ارزش آن را در صورت ایجاد دوره

های  ها ارائه مناسب و همراه با خالقیت و نوآوری و پرهیز از بکارگیری روش بیشتر درك خواهند نمود. شناساندن اهمیت این دوره

به هرحال به نظر میرسد تالش بیشتری در ایجاد انگیزه برای شرکت در  .افزایـد سنتی آمـوزش بـه جـذابیت ایـن دوره هـا مـی

هم چنین امروزه این نکته آشـکار شـده اسـت کـه در بـسیاری از کـشورها ماننـد امریکا، کانادا، انگلستان  .ا نیاز استهـ این دوره

های آموزش کارآفرینی به ویژه برای دانشجویان علوم  ی دوره معتبـر بـه ارائه دانش گاه هایو فرانسه تعداد زیادی از مؤسسات و 

های درسی  آموزشی کـارآفرینی، سرفصل دوره هایب همین دلیل، در ادامه به بررسی کلی اهداف طبیعی و مهندسی میپردازند. ه

آموزش  دوره هایاهداف . شود کـه نتیجـه مطالعـات علمـی و پژوهشی است؛ پرداخته می دانشگاه هاآمـوزش کـارآفرینی در 

کارآفرینی اکثر صاحبنظران مدیریت بر این باورند که کارآفرینی یـا حـداقل برخـی از ابعـاد مهم آن قابل آموزش و انتقال هستند. 

العاده و جادویی نیـست و  برای مثال، همان طوری که پیش از ایـن اشـاره شد، مطابق نظر پیتر دارکر، کارآفرینی هیچ چیز خارق

 توانــد آموختــه شــود به ژن افراد ندارد بلکه کارآفرینی یک نظـام اسـت و ماننـد هـر نظـام دیگـری مــیهـیچ ارتباطی 
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(Drucker, 1993) مـدیریت کـسب و کارهـای کوچـک،  مهارت هایهمچنــین پــژوهش پیرامــون آمــوزش کـارآفرینی و

 رآفرینی قابل آموزش بوده و یا حداقل از طریق آموزش به شدت تقویـت مـی گـرددمبـیّن ایـن اسـت کـه کا

(Gorman,Hanlon and king , 1997)  به همین دلیل میتوان از بـسیاری از دالیـل شکست کسب و کارهای کارآفرین

د بنگز مهمترین علت ناکامی کـسب و کارهـای کوچـک، عـدم به کمک آموزش اجتناب نمود. برای مثـال، مطـابق پژوهش دیوی

درصد و عدم  63درصـد، عـدم تجربه مدیریتی  21درصد( است. سایر دالیل مانند تخصص نامتوازن  11شایـستگی مدیریتیشان )

 ,Braun Gerald) اند. درصـد باعث شکست کسب و کارهای کوچک شده 8تجربه در فعالیت اصلی کسب و کـار تنهـا 

Reichert, Anke and Holtsch, Doreen, 2004) 

 

 اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی به دانشجویان در دانشگاه ها

فعالیت، د هدف عبه موازات تحول در مأموریت دانشگاه، عقالنیت دانشگاه نیز متحول شـد. تحـول در عقالنیت دانشگاه را از سه ب

شد،  روش تأمین مالی فعالیت و ترفیع اعضـای هیأت علمی میتوان تحلیل کرد. قبل از این، دانش یک کاالی عمومی محسوب می

بنابراین هدف تحقیقات دانشگاهی افزایش و بسط دانش انسانی بدون توجه بـه کـاربرد علمی بود. از این رو، تنها دو روش برای 

)انتشـارات  2الزم برای دانشجویان بـه منظـور کسـب دانـش  فرصت های)آمـوزش، جهت ایجاد  6داشت: برداری از آن وجود  بهره

برای ترفیع اعضای  دانشگاه ها. از ایـن نظـر معیاری که اکثر می کردکتاب، مقاله و کنفرانس( که به فرآیند انباشت دانش کمک 

و کیفیت نوشته ها و انتشارات علمی بود و اعضای هیأت علمـی نیـز از  گرفتنـد، مبتنی بر کمیت هیأت علمی خود بـه کـار مـی

 در کارآفرین هاه دانشگا درسی های برنامه خصوص در موجود اطالعات به مراجعه کردند. با نشر دانش خود، اعتبار کسب می

 بیشتر دیجیتالی کارآفرینان تربیت و کارآفرینی توسعه در پژوهشی و آموزشی نظام اهمیت توسعه، حال در و یافته توسعه کشورهای

 برنامه رادر خود جای تنها نه ارتباطات، و اطالعات های برفناوری مبتنی آموزش کارآفرینی های دوره امروزه،.شود می مشخص

 مورد دروس طرح در نیز دانشگاهی مختلف های رشته در بلکه کرده باز دبیرستان تا ابتدایی از تحصیلی مختلف های دوره درسی

 (Alderich,Martinez and Argelia , 2001) است گرفته قرار توجه

 :از جمله دالیل توجه فراوان به کارآفرینی سازمانی را می توان عوامل زیر نام برد

 ؛عقب نماندن از رقبا-6

 ؛وریپیشرفت سریع دانش و فنا -2

 ؛پذیری ضرورت ریسک -8

 ؛واقدام به کارآفرینی مستقل شرکت هاخروج بهترین نیروهای کاری از -1

 ؛تعامل سازمان با تحوالت بازار -1
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 ؛جدید در سازمان طرح هایگونه به کارگیری  اثرات متحول -1

 ؛بزرگ بنگاه هایضرورت ایجاد و احدهای مستقل کاری در  -۹

 .(6838)کیا کجوری و همکاران,  تغییر روند جمعیت شناسی -3

 

 مروری بر ادبیات تحقیق 

و هدف گرا می باشد که طی آن افراد غیر  ، آگاهانه: در یک تعریف ساده آموزش کارآفرینی فرایندی نظام مندآموزش کار آفرینی

کارآفرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت می گردند. در واقع، آموزش کار آفرینی فعالیتی است که از آن برای انتقال 

انایی های افراد غیر و تو مهارت هادانش و اطالعات مورد نیاز جهت کارآفرینی استفاده می شود که افزایش بهبود توسعه نگرش ها، 

 (6831)ذبیحی،مقدسی,  کارآفرین را در پی خواهد داشت.

 معنای به» شدن متعهد « اولین اقتصاددانان. است گرفته نشأت Entreprendre فرانسوی کلمه از کارآفرینی واژه :کارآفرینی

 در Entrepreneurship کارآفرینیٍ واژه پرداختند، کارآفرینی و کارآفرین تشریح به خود اقتصادی های نظریه در که بودند کسانی

 و کنترل نظارت، هدایت، شامل را Entrepreneur توسط ) » میل استوارت جان « ( کارآفرین عمل و شد ترجمه انگلیسی زبان

 .کرد می معرفی پذیری مخاطره را کارآفرینی و مدیر کننده متمایز عامل و دانست می پذیری مخاطره

 خالقانه، پرخطر، فعالیت های از است ای آمیزه که است اقتصادی فعالیت های گسترش و ایجاد امر در مهم پروسه یک کارآفرینی

 بازنگری و بازسازی نوعی کارآفرینی .است افتاده جا تأسیس تازه اقتصادی بنگاه های و شرکت ها میان که مدیریت در آمیز بدعت

 ادبیات در کارآفرینی واژۀ از استفاده با کانتیلون)نیونی(.باشد می کار و کسب مداوم توسعه و رشد جهت در کارآفرینی تجارب مداوم

 (Foss,Klain, 2006) .کند می معرفی گذارد می قدم ناشناخته و ریسک پر شرایط در که فردی بعنوان را آن اقتصادی

به کار برد و در آن   68۹3را نخستین بار پینکات CorporateEntrepreneurshipسازمانی:واژه کارآفرینی سازمانیکارآفرینی 

زمان به کارآفرینان سازمان های بزرگ، کارآفرین سازمانی اطالق می شده است؛ اما با گسترش روزافزون کارآفرینی در سازمان و 

رایی کردن کارآفرینی داشتند مفاهیم و تعاریف آن نیز دستخوش تغییرات شده و پیشرفت های شگرفی که سازمان ها به دلیل اج

که: کارآفرینی سازمانی فرایندی است  به مرحله ای از بلوغ و تکامل دست یافت. بنابراین در تعریف کارآفرینی سازمانی باید گفت

 (6833)ناهید,  ازی سوق می دهد .، مخاطره پذیری و پیشتیت های سازمانی را به سمت خالقیت، نو آوریکه فعال
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 تشعشعی یا غیرمتمرکز کارآفرینی آموزش مدل

 های گروه و ها دانشکده تمامی توسط کارآفرینی آموزش( Streeter, 2003) غیرمتمرکزیا تشعشعی کارآفرینی آموزش مدل در

 و طراحی به اقدام احتمالی، کارآفرینانه شغلی های گزینه اساس بر آموزشی های گروه از هریک .گردد می برگزار دانشگاه آموزشی

 در آموزشی مدل این از ای Comell می مشاهده آمریکا نمونه .نمایند می کارآفرینی زمینه در مرتبط آموزشی های برنامه اجرای

 برای خود تخصص با مرتبط کارآفرینانه های آموزش ارائه مشغول دانشگاه در موجود مدرسه و دانشکده 9 آن در که گردد دانشگاه

 .(6881)دهمرده قلعه نو وهمکاران,  است(1) شکل شرح به غیرمتمرکز کارآفرینی آموزش مدل شماتیک نمای ،هستند دانشجویان
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 اهداف آموزش  کارآفرینی توسط دانشگاه ها

 و نفس به اعتماد فراگیران که است این آموزشی مراکز در اقتصادی های بنگاه اداره و اندازی راه و کارآفرینی آموزش عمده هدف

 ها فرصت چگونه که بگیرند یاد و گیرند بکار عمل در اند گرفته فرا که را دانشی بتوانند و کنند کسب را اظهاری خود برای الزم ظرفیت

 می ربط هم به را خود اصلی هدف سه کارآفرین دانشگاه.باشند داشته همکاری یکدیگر با و دهند قرار برداری بهره مورد و شناسایی را

 کنار در دانشگاهی ساختار یک که است معنا بدان امر این آموزشی نظرمؤسسات از .جامعه به خدمت ارائه و تحقیق آموزش،:دهد

 خلق یعنی این و .گیرد قرار دانشگاه سوی از تحقیق نتایج فعال دهی الگو و فناوری دفترتبادل تحقیقاتی عملکردهای و سنتی آموزش

 به کمک و کارآفرینی محیط برای دانشگاهی دانش اجرای و تولید فعال موقعیت و دانشگاه میان اعضای در کارآفرینی های رقابت

 پذیرش آن در که دانش، تبادل.است متفاوت طریق چهار از دانش انتقال روندهای حامی خود که بیرون دانشگاه و درون در جامعه

 موانع دارد،معموالً دنبال به را استاندارد خلق و آموزش و ارتباط طریق از دانشگاهی تحقیق اقتصادی پیامدهای صنعتی گسترش

 در دانشگاهی دانش محصوالت ثبت به گواهی فروش معنای به که دانش تولید.ندارد وجود دانش این از استفاده برای خاصی قانونی

 و آوری جمع و دانشگاهی خدمتات ارائه های روش برگیرنده در که دانش رابطه.است ذهنی و هوشی دارایی حیطه از خارج و داخل

 دخالت معنای به که دانش در دخالت.است دانش تاکتیک و نحوه ورازهای تجارت،دانستن فکری سرمایه بسط و خلق در مشارکت

 (Mest, 2009) .است یافته رشد بهینه پیامدهای به دستیابی جهت در ها دانشگاه

 

 مهمترین اهداف آموزش رشته کارآفرینی

 -کسب دانش مربوط به کارآفرینی؛ 

 های عملیاتی؛ اقتصادی و ترکیب برنامه فرصت هایکسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل  -

 های کارآفرینانه؛ شناسایی و تحریک استعدادها و مهارت -

 پذیری با استفاده از فنون تحلیلی؛القای مخاطره  -

  ؛ایجاد همدلی و حمایت برای جنبه های منحصر به فرد کارآفرینی -

 - آفرینان؛تشویق و ترغیب کسب وکارهای جدید و سایر کسب وکارهای مخاطرهآمیز کار 

 .(683۹)مقیمی،داریانی,  ها به سمت تغییر سوق دادن نگرش -
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 کارآفرینی سازمانی 

شود. می ی کارآفرین، امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوبن هااها توسط انسبه دلیل ایجاد عمده موفقیت

های مدیریت سنتی، ضرورت کارآفرینی مشـهود اسـت. در سازمان ها با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و عدم پاسخگویی شیوه

فرآیند های نوآوری شـده از طریـق ایجـاد فرهنـر کارآفرینانـه در یـک  سازمانی فرآیندی است که در آن محصوالت یاکارآفرینی 

 ی پویا کشف و پرورش افراد خـالق و کـارآفرین اسـت. سـازمانی کـهسازمان ها سازمان به ظهـور می رسند. در این ارتباط وظیفه

ی دیگـری خواهـد شـد کـه در بـه سـازمان هـار برساند در اندك زمانی مغلـوب استعدادهای نهفته در خود را نتواند به عرصه ظهو

بـرای  دید وسیع برخوردار هسـتند. اندك قدرت داشته و از مدیریتی الیق با افق کارگیری استعدادها و ارائه محصول جدید با هزینه

کارآفرینی سازمانی مفید می باشد، نظـام  و توسعه شددستیابی به کارآفرینی سازمانی نیاز به ابزار است. یکی از ابزارهایی که برای ر

جویی و حـل توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسـئله یـابی، چـارهپیشنهادات است. نظام پیشنهادات، تکنیکی است که می

ا پایین ترین سـطح آن مسائل و مشکالت سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالی ترین رده سازمانی ت

های موجود در روند کاری و یا بهبود روش های انجام کـار ها، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارساییتوانند پیشنهادات، ایدهمی

 .(683۹)خوان صراف،آراسته,  و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند

 سازمانیچارچوب کارآفرینی 

را حمایت کنند، افراد زیادی به آنچه که بـه عنـوان  آن هاعالوه بر افرادی که مایلند کارآفرین شوند و سرمایه گذارانی که مایلند 

بـا  6831شود تمایـل دارنـد. از اوایـل دهـه کارآفرینی درون سازمانی یا کارآفرینی در بستر یک شرکت سهامی بزرگ از آن یاد می

بر نوآوری برای بقا و رقابت با کارآفرینانی که بیش از پـیش در صـحنه بـازار ظـاهر مـی  شرکت هارآفرینی و تاکید اهمیت یافتن کا

 (. 6833شدند )وانکن و دیگران، شرکت هاکارآفرینانه به درون  فعالیت هایشدند، موجب هدایت 

ی سازمان ها، کارآفرینی در 68۹1و  6811های ، دردهه شرکت هاهمراه با رسوخ فرآیندهای اداری و دیوان ساالری در فرهنر 

نیز بتواننـد بـه فرآینـد اختـراع، نـوآوری و تجـاری  آن هاقرار گرفت تا  شرکت هاای مورد توجه مدیران ارشد بزرگ به طور فزاینده

جهـانی اهمیـت  های ، و پیشرفت ناگهانی صنایع در عرصه رقابت6831کردن محصوالت و خدمات جدید خود بپردازند. با آغاز دهه 

ی بزرگ، بیش از گذشته موردتاکیـد قـرار گرفـت و محققـان کـانون توجـه خـود را بـه شرکت هاتفکر و فرآیندهای کارآفرینانه در 

 ,stevenson and gumbert)ی بــزرگ معطــوف ســاختند شــرکت هــاچگــونگی القــای کــارآفرینی در ســاختار اداری 

مخاطره آمیز در کارآفرینی مستقل و فردی به معنای سازماندهی یـک سـازمان  فعالیت هایالبته الزم به توضیح است که .(1385

جدید یا تاسیس یک شرکت بوده، و فعالیت مخاطره آمیز در مفهوم کارآفرینی شرکتی به معنای توسعه فعالیتی جدید در چارچوب 

کارآفرینان درون سازمانی شد. اصل مزبور چنین است: در وجـود انسـان نعمتـی  شرکت است. یک اصل بسیار ساده موجب پیدایش

قرار دارد که او را وادار به خالقیت می کند، یعنی چیزی پدید می آورد که پیش از آن بدان صورت وجـود نداشـته یـا بـدان خـوبی 

بـه رفتـاری هماننـد  آن هـانـان و ترغیـب می توانند ازطریق تشـویق کارک شرکت هاکارنمی کرده است. چنین نتیجه می شود که 
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درجهت افزایش سود، نوآوری کنند و سپس به این افراد آزادی عمل داده شود تـا  آن هاکارآفرینان داخلی سازمان باعث شوند که »

 خود را به اجرا درآورند. طرح هایبتوانند بدون درگیری با قوانین و مقررات دست و پاگیر )دیوان ساالری( 

 آموزش و پرورش کارآفرینان سازمانی   

توان ادعا کرد که یادگیری در آموزش از هر نوعی که باشد وقتی مفید واقع می شود که نتایج خود را در عمل نشان دهد. وقتی می

اقدامات عملی وی یک فرد اتفاق افتاده و فرد چیزی را از آموزش ارائه شده به وی آموخته است که تغییر معنی داری را در رفتار و 

مشاهده کنیم. این مسئله در مورد سازمان نیز صادق است به طوری که وقتی یادگیری در سازمان اتفاق می افتد که در عملکرد 

سازمان تغییر محسوس ایجاد شده باشد و ناگفته پیداست که سازمان مجموعه ای از افراد انسانی و یادگیری و دانش آن نیز 

های کارکنان آن سازمان است. بنابراین، برای ارائه هر نوع آموزشی چه در سطح فردی و چه در سطح های از آموختمجموعه

سازمانی بایداز ابتدا به فکر تاثیر عملی آن آموزش بوده و تمهیداتی اندیشید که زمینه تغییرات رفتاری در فرد و تحوالت عملکردی 

انتشار داد، اصول استقرار و  68۹3ای که در سال انی یعنی پینکات در مقالهدر سازمان ایجاد کند. مبدع واژه کارآفرینی سازم

. برای تبدیل شدن به یک کارآفرین سازمانی، فرد (6838)آقازاده،رضا زاده,  پرورش کارآفرینی سازمانی را به شرح زیر توضیح داد

درصد حقوق  21رد را بپذیرد و در این راه از هزینه های مادی و معنوی نظیر کاهش می بایست ریسک فعالیتی که برای او ارزش دا

هایی ناشی از موفقیت در یک پروژه کارآفرینانه باید بین شرکت و کارآفرین به روش عادالنه ای تسهیم شود و به  نهراسد. پاداش

یافته تشکیل شود. کارآفرین سازمانی می بایست فرصت  همین منظور باید کمیته مورداعتمادی برای خرید و ارزیابی پروژه پایان

های نقدی، کنترل کامل مقدار  کافی برای خلق سرمایه )در درون سازمان( داشته باشد. کارآفرین سازمانی موفق عالوه بر پاداش

از شرکت دراختیار او قرار معینی از بودجه تحقیق و توسعه را به دست می آورد و دستان او در سرمایه گذاری منابعی که به نیابت 

داده است، آزاد است. شرکت باید به کارکنان اجازه کارآفرین شدن را بدهد. کارآفرینان سازمانی موفق نمی بایست توسط انضباط 

درونی شرکت، محدود شوند. کارآفرینی که سرمایه ندارد، برای شروع یک کسب و کــار جدید می بایست به دنبال سرمایه گذاران 

سرمایه گذاران ریسکی افرادی هستند که بر روی پروژه های جدید و نوآورانه کارکنان کارآفرین  کی در درون سازمان باشد.ریس

بایست به صورت آن محصول نمیکنند. اگر کاال یا خدمت جدیدی توسط کارآفرین سازمانی ارائه گردید، سرمایه گذاری می

تواند مقدمات یک بخش های شرکت تحویل یا فروخته شود. کسب و کار جدید می ی به سایر قسمتآن هاکاسبکارانه و سودجوی

بود، سازماندهی شود. ممکن است  عنوان یک شرکت جدید که مالکیت آن به عهده شرکت مادر خواهد جدید در درون یا حتی به

باید بدانند که مزایای کارآفرینان  ن هاآهای بی حد کارکنان کارآفرین موجب بروز مشکالتی برای مدیریت مرکزی گردد اما  انرژی

 ها شروع شده است.) همان منبع( سازمانی بیشتر از مضار آنان است و مدیران می توانند درك کنند که خوشامدگویی به چالش

 ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی

 به نیل برای که است هایی گروه و افراد و عملیاتی فرایندهای و ها سیستم مشاغل، بر حاکم روابط چهارچوب سازمانی ساختار

آن  میان هماهنگی و کند می تقسیم مشخص وظایف به را کار که است راههایی مجموعه سازمانی ساختار.  کنند می هدف تالش

 انـواع تشـریح برای را اساسی بعد سه سازمانی ساختار زمینه در اولیه . مطالعات(6831)منوریان وهمکاران,  کند فراهم می را ها

 عامل سه را سازمان اصلی ساختاری ابعاد ( 1987 ) رابینز مثال عنوان به .اند می داده قرار توجه مورد سازمانی ساختار مختلف
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کنند.  می تشریح را رسمی سازمان ساختار ای، اولیه های ب چارچو این حال هر به .کند می معرفی پیچیدگی و تمرکز رسمیت،

یر گذار در آن فرهنر سازمانی در کنار ساختار رسمی سازمان چیزی به عنوان ساختار غیر رسمی وجود دارد که مهمترین عامل تاث

 بعد مهم ساختار سازمانی را مورد بررسی قرار می دهیم.  ر. از این رو در ادامه مطلب این چهااست

های مـدیریتی( از پیچیـدگی  وظایف( و یا در سطح عمودی )تعدد پست : اگر سازمان در سطح افقی )تعداد مشاغل وپیچیدگی

برخوردار باشد و ارتباطات سازمانی آن قانونمندتر و رسمی تر شود، امکان تعامل گروهی در سازمان به شدت تقلیل می یابـد و ایـن 

ه نیز مؤید رابطه منفی پیچیـدگی سـاختار و امر سازمان را از اهداف کارآفرینی خود دور می سازد. تحقیقات انجام شده در این رابط

 کارآفرینی سازمانی است. 

افراد آزادی عمل ندارند. کارها از انعطاف قابـل قبـول و قابـل : در شرایطی که سازمان از رسمیت باالیی برخوردار باشد، رسمیت

 .  (6831)منوریان وهمکاران,  تحمل برخوردار نیست و بروز رفتارهای مختلف ازجانب کارکنان سلب می گردد

در این شرایط چون یادگیری نقشی در پیشبرد برنامه و ارتقای عملکردها نخواهد داشت لذا کارکنان تمایل به یادگیری را نیـز از 

اصـول محـوری دست خواهند داد. درحالی که در سازمان کارآفرین، یادگیری، انعطـاف پـذیری و پـذیرش خطـر ازسـوی سـازمان 

تواند کارآفرین قلمداد گردد کـه ضـمن پـذیرش خطـر، قـدرت تصـمیم شوند. به عبارتی دیگر، سازمان در شرایطی میمحسوب می

صـادر کنـد.  آن هـاهای فردی را به  های شایسته را به اعضا خود واگذار و در انجام امور اجازه به کارگیری خالقیت گیری و قضاوت

ها و استانداردهای عملیاتی تاحد امکان تقلیل یابد و فرصـت بـرای ها، بخشنامه گردد که میزان دستورالعملاین امر زمانی میسر می

 ای معکوس خواهد بود.بروز توانایی به کارکنان داده شود. با این وصف، رابطه کارآفرینی سازمانی و رسمیت رابطه

ی بایست به واحدها و افراد تفویض شده باشد تا بتوانند در زمـان ی کارآفرین که اختیارات تصمیم گیری مسازمان هادر  تمرکز:

بازد و باتوجـه بـه خالقیـت، اسـتعداد و قـدرت فکـری و مناسب حرکت مناسب را طراحی و به اجرا درآورند، مفهوم تمرکز رنر می

ن درحـالی اسـت کـه دیگـر ابعـاد ، عدم تمرکز جلوه شفافی پیدا خواهدکرد. ایسازمان هااجرایی متخصصان و کارشناسان این گونه 

محتوایی سازمان بویژه اندازه و فناوری نیز بر سطح تمرکز تاثیر بسزایی دارند.به طوری که هر قدر اندازه سازمان بزرگتـر شـود و یـا 

ختیار و سازمان از وجود متخصصان مجرب بهره گیرد و شبکه ارتباطی متناسب با فناوری روز دراختیار داشته باشد، مساله تفویض ا

نظر تخصصی واجد شرایط الزم باشند خطرات مربوطـه بـه تفـویض اختیـار  زدایی بیشتر معنی پیدا می کند. اگر کارکنان از تمرکز

ارزش فرهنر سازمانی: فرهنر سازمان نشـان دهنـده مجموعـه ای از  کمتر می شود و زمینه تمرکز زدایی بیشتر فراهم خواهدشد.

ی کـارآفرین داشـتن سـازمان هـاهـای  با کارکنان وجوه مشترك دارد از ویژگـی آن ها، باورها و هنجارهایی است که سازمان در ها

فرهنر انعطاف پذیری یا کارآفرینی است )بدان معنا که( از مجرای انعطاف پذیری و ازنظر استراتژیک به محیط خارجی توجه شده 

تامین گردد. در این فرهنر، هنجارها و باورهایی موردتایید اسـت کـه بتـوان بـدان وسـیله  و کوشش می شود تا نیازهای مشتریان

عالئم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر کرد و بر آن اساس واکنش مناسـب از خـود نشـان داد، یـا رفتـاری مناسـب در پـیش 

شان داده و تـوان ایـن را داشـته باشـد کـه تجدیـد جدید به سرعت از خود واکنش ن طرح هایگرفت. چنین سازمانی باید در برابر 

ساختار کند و برای انجام یک کار جدید، مجموعه رفتارهای جدیدی را در پیش بگیرد. سازمان هایی کـه دارای فرهنـر و سـاختار 
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یی که امکـان اسازمان هغیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می شوند درحالی که 

برقرار کردن رابطه مخصوصاً روابط غیررسمی و انعطاف پــذیر را در ساختار خود پیش بینی می کنند، عوامل مثبت و موثری بـرای 

 )همان منبع( ترغیب و رشد خالقیت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند.
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نتیجه گیری   

کارآفرینی سازمانی  سازمان هارسیم که  یکی از عوامل ایجاد خالقیت و نوآوری در  با توجه به بحث و بررسی به این نتیجه می

را در بیشتر افراد جامعه افزایش دهند. دانشگاه ها باید  به دانشجویان می تواند این روحیهو دانشگاه ها با آموزش کار آفرینی است 

یکی از مهم ترین پیامدهای خوب کارآفرینی سازمانی   .فراهم کنندشرایط مورد نیاز را برای آموزش کارآفرینی برای تمامی رشته ها 

تر و صمیمانه تر و همچنین احساس همدلی و درك بین افراد  شکوفایی استعداد های کارکنان است که موجب ایجاد ارتباطات قوی

تصمیمات درست  آن هااستفاده از پیشنهادات مناسب و تاثیر گذار  و مدیران  می توانند با کمک کارکنان خود و سازمان می شود

                                                                                                                                         را  بگیرند. بهتری تر و
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Abstract 

Today, all organizations need to gain success in entrepreneurship Are one of the factors that 

can contribute to the success of Entrepreneurship education to students by universities and 

transfer the knowledge gained by students Organizations to carry out entrepreneurial activity 

and creativity and innovation in organizations, This is of high importance and necessity for 

entrepreneurship development and progress of society. Corporate entrepreneurship makes To 

the highest organizational levels to the lowest level that can be suggestions, ideas, initiatives 

and organizations provide their comments That this applies not only to growth but also 

employee satisfaction and better things to do. Research, the role of teaching entrepreneurship 

to students of the university and its impact on corporate entrepreneurship By students using 

library research and aggregation, and use of views and thoughts of thinkers have been used. 

Keywords: entrepreneurship education, entrepreneurship, corporate entrepreneurship                            
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