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 چکیده 
 در حاضر پژوهش بنابراین، پذیرد؛ می تأثیر بسیاری عوامل زا سازمانی، هایپدیده سایر همانند کارآفرینی،

 سازمانی کارآفرینی با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از استفاده میزان رابطه بررسی و نقش تبیین پی
 سپس و انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای مبانی و مفاهیم تعریف به ابتدا مقاله، این در. است سازمان در

 از استفاده میزان پرسشنامه دو از پژوهش اهداف به دستیابی برای. شود می اشاره سازمانی یکارآفرین
 توسط که(2003) هیل مارگریت سازمانی کارآفرینی پرسـشنامه و انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای

 و ارشد نکارشناسا تمامی تحقیق آماری جامعه. گردیـد اسـتفاده گرفـت، قـرار بـازنگری مـورد محقـقان
 ازفرمول نمونه حجم تعیین برای(. نفر 2694= تعداد) بود سازمان انسانی منابع مدیران و کارشناسان

 اطالعات آوری جمع جهت و گردید استفاده است نمونه حجم تعیین در متداول روش که کاکران
 که دهد می نشان پژوهش نتایج. گرفت قرار استفاده مورد( %95 آلفا با کردن ضریب با) ایپرسشنامه

 معناداری و مثبت تأثیر سازمانی کارآفرینی روی بر انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از استفاده میزان
 منابع اطالعاتی سیستمهای از استفاده میزان روی باید کارآفرینی تقویت و ایجاد برای که طوری به دارد،

 .کرد اقدام سازمان در آن های مولفه صحیح سازی پیاده جهت در و کرده تمرکز سازمان انسانی
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 مقدمه 

انگیزترین و اثرگذارترین چالشها، چالش  کند، یکی از هیجانر دنیای کنونی که به سمت وسوی پیچیدگی بیشتر حرکت مید
توسط مدیران سازمانها در سطح کالن و جوامع است. این پیچیدگی سبب شده است که اطالعات مورد نیاز برای گیری تصمیم
از سویی، حجم و سرعت تولید اطالعات رو به فزونی است، به گونه ای که ایجاد  .گیری بعنوان نیاز مدیران مطرح شودتصمیم

رسد و به همین سبب است ذخیره و منتقل کند، ضروری به نظر می نوعی سیستم که تمامی این اطالعات را پاالیش، فشرده،
 (1) یانسان منابع اطالعاتی سیستمهای از بسیاری .است های اطالعاتی، برای استفاده مدیران در سازمان ایجاد شدهکه سیستم

 و انسانی منابع با رابطه در را سازمانی اطالعات سازی یکپارچه و ادغام که سازمانی هستند تر گسترده سیستمهای از قسمتی
  (.Gasco. & etal, 2004 pp. 370-382, )سازند می امکانپذیر آنها عمده کارکردهای

 منظوربه اطالعات انتشار و ذخیره پردازش، گردآوری، برای که است سیستمی انسانی، منابع اطالعاتی سیستم تعریف، مطابق
, 2007.)رودمی کار به سازمان انسانی منابع مدیریت فعالیتهای یترؤ و تحلیل نترل،ک سازی،هماهنگ تصمیم، پشتیبانی

DESSLER) 
 دیروز که مشهود های دارایی و افزاری سخت های شاخص. دارد تفاوت اساسی طور به گذشته با امروز دنیای اقتصادی ساختار 

 نرم های دارایی و جدید محصوالت خلق ابداع، نوآوری، به را خود جای داشت کننده تعیین نقش اقتصادی بنگاه یک جایگاه در
 امروز داشتند، اختیار در بیشتری مالی منابع که بودند هایی آن دنیا افراد ثروتمندترین دیروز اگر. است داده افزاری

 و خالقیت و نوآوری پایه رب امروز دنیای اقتصادی توسعه لذا. هستند کارآفرین و مدار دانش افراد دنیا مردم ثروتمندترین
 به کارآفرینی و است نو های هحل ا ر و شها رو نیازمند ها، سازمان حیات و بقا تداوم میان این در. است استوار دانش از استفاده

 توسعه اهداف به حصول جهت کارآمد الگویی تواند می اقتصادی، های نظام در آفرین مزیت و استراتژیک رویکرد یک عنوان
 .(67ص ،1387 اصغری، علی و پیکارجو(  شود قلمداد اجتماعی ی داقتصا

 اصالح از عبارتست کارآفرین وظیفه نظریه این طبق. شد ریزی پایه شومپتر توسط نوآور کارآفرین نظریه بیستم قرن اواسط در
 یا جدید کاالی تولید در نشده امتحان فنی امکان تر عمومی طور به یا اختراع از بهرهبرداری با تولید الگوی ساختن متحول و

 سازماندهی یا محصوالت جدید بازار یا مواد به دسترسی برای جدید منابع بازگشایی جدید، روشی به قدیمی کاالی تولید
 چیزی معرفی معنی به نوآوری حقیقت در. است تعریف این در کارآفرینی الینفک جزء تازگی، و نوآوری مفهوم. جدید صنعتی
 بلکه است، چیزی کردن مفهومی و کردن خلق توانایی نیازمند تنها نه کار این. است کارآفرین وظایف مشکلترین از یکی جدید،

 محصول از باشد، چیزی هر شامل است ممکن بودن تازه. هست نیز محیط در موجود کار نیروهای تمامی درك توانایی نیازمند
 (. Histrich RD & Piterz،2006) جدید سازمانی تارساخ توسعه برای روشی تا و جدید توزیع سیستم تا جدید

 پی در و شده پرداخته سازمانی کارآفرینی و انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای به مربوط ادبیات بررسی به پژوهش این در 
 سازمانی فرینیکارآ با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از استفاده میزان بین ای رابطه آیا که هستیم سوال این به پاسخ
 خیر؟ یا دارد وجود

 
 :تحقیق ضرورت و اهمیت

 کارکنان درباره کارآمد و بیشتر اطالعات گردآوری برای انسانی منابع مدیران انسانی، منابع مدیریت به استراتژیک رویکرد در

                                                           
1 Human Resource Information Systems (HRIS) 



 

 انسانی منابع مدیریت ترتیببدین. هستند فشار تحت سازمان استراتژیک اهداف به دستیابی در خود سهم افزایش و سازمان
 .باشد پیش از سودمندتر و تردقیق تر،سریع باید

 و عظیم منبعی داشتن با ولی هستیم روبرو محدودیت با... و تجهیزات انرژی، زمین، سرمایه، نظیر منابع نظر از اغلب( سازمانها)
 .ساخت را بهتری دنیای آن برپایه و داشت رقابتی بازارهای در ایبرنده برگ توانمی نوآوری و خالقیت قدرت چون نامحدود

 رشد به رسیدن در شرکت 8 هر از شرکت 7 بزرگ، سازمان و شرکت 1854 از گیری نمونه یک در 1998 تا 1988 سال بین
 واحدها این %67 راهبردهای که است این آن دالیل زا ویکی( دستاوردها و آرزوها میان عمیق شکاف.)اند بوده ناموفق آور سود

 ,Kaplan and Norton). ندارد خوانی هم سازمان و کاری و کسب استراتژیهای با اطالعات، فناوری و انسانی منابع های بخش در

2005) 
. شوند می تقسیم سازمانی سرمایه و اطالعاتی سرمایه انسانی، سرمایه دسته سه به سازمان داراییهای نورتن و کاپالن نظر در

 شرکتها، از بسیاری در. کنند می آفرینی ارزش جدید سازمانهای در که است انسانی و اطالعاتی سرمایه آن، اصلی هسته
 جهانی، اقتصاد در رقابتی فضای گسترش با. هستند رقابتی مزیت موجد و نوآوری منبع انسانی، و اطالعاتی های سرمایه

 اصلی فرایندهای در اطالعات فناوری از آنها انسانی منابع استفاده توانایی به وابسته چشمگیری ونح به سازمانها موفقیت
 سرمایه هدایت و سازماندهی بین، این در مدیریت وظیفه مهمترین واقع در. است سوددهی و ارزش خلق جهت در سازمانها

 سازمانها نقش افزایش و انسانی تواناییهای توسعه و وس یک از شرکت برای سود و ارزش خلق جهت در انسانی و اطالعاتی های
 .است دیگر سوی از اجتماعی توسعه در آنها آفرینی نقش و شرکتها و

 (Kaplan and Norton, 2004): شوند محقق بایستی مهم امر دو نامشهود داراییهای از آفرینی ارزش برای
 .شوند اجرا است قرار که ازمانس های استراتژی با نامشهود داراییهای انطباق یا همسویی

 .شود انجام نامشهود داراییهای از استفاده برای یکپارچه مدیریت و منسجم ریزی برنامه
 

گذراند. مفهوم های دولتی هنوز دوره طفولیت خود را می(، نقش کارآفرینی در سازمان1999) 2از نظر موریس و جونز
برای شهروندان از طریق « کننده ارزشخلق فرایند»رآفرینی ظاهر شده و به عنوان تنها اخیراً در ادبیات کا« کارآفرینی دولتی»

(، 2006) 3های اجتماعی است. از نظر گورول و آستانبرداری از فرصتترکیب منابع دولتی و خصوصی به منظور بهره
میت به دلیل تأثیر فعالیت کارآفرینانه کارآفرینی یک زمینه تحقیقاتی مهمی در میان اقتصاددانان سراسر دنیا بوده است. این اه

وکارهای کوچک و ایجاد های شغلی جدید است. از این رو رشد کسببر اقتصاد و غلبه بر مسائل ناشی از بیکاری و ایجاد فرصت
های اقتصادی ملی برای ایجاد ثروت و رشد اقتصادی مورد تشویق قرار ای توسط سیاستوکارهای جدید بطور گستردهکسب

-کنند، از تعداد انگشتمی های کارآفرینی را ارائههایی که رشتهها و دانشگاه، تعداد دانشکده4فته است. بنا بر گفته کورتاتکوگر
 رسیده است. 2003عدد در سال  1600به بیش از  1970شماری در دهه 

و  خلقاز  فعاالنه تا یدآ عمل به رکابتو ا خالقیت مینهدر ز که کند می پشتیبانی خدماتیا ز  مانیزسا فرینیرآکا ینابنابر
 (2009 و همکاران 5ارویوواسکوئز.)دـکن تـحمای اـهنمازسادر  رکا دیجاا
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3 - Gurol & Astan 
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 ارتباط نوع تعیین ارتباط، وجود صورت در و نقش جستجوی اجتماعی تامین مثل بزرگی سازمان در شده ذکر موارد به توجه با
 و اهداف به رسیدن و سازمان استراتژیهای با شدن همسو جهت در آن سانیان کارافرینی در انسانی منابع اطالعات سیستم بین

 .رسد می نظر به ضروری امری استراتژیک صحیح تصمیمات گرفتن
 در سازمان این ارزشی رسالت اثر در خصوصی و دولتی سازمانهای و اجتماعی تامین سازمان از عمومی رضایت سطح افزایش
 و دولتی سازمانهای اجتماعی، تامین سازمان دانشگاهها، در علمی پژوهش اجرای و رفرمایانکا و شدگان وبیمه کارکنان مقابل

 نوین دانش مقوالت ترین مهم از یکی عنوان به انسانی منابع اطالعات سیستم و سازمانی کارآفرینی زمینه در خصوصی
 .افزاید می موضوع اهمیت به نیز مدیریتی

 
 :میکنیم دنبال را فرعی هدف چند و کلی هدفی ما که ودش گفته باید تحقیق اهداف خصوص در

 .میباشد سازمان در سازمانی کارآفرینی با انسانی منابع اطالعات سیستم بین ارتباط شناخت اصلی، هدف
 

 :فرعی اهداف
  سازمان در مانیزسا وظایف با انسانی منابع اطالعات سیستم بین ارتباط شناخت .1
  سازمان در کارکنان کارآفرینی با انسانی منابع اطالعات سیستم بین ارتباط شناخت .2
  سازمان در ساختاری یپذیر فنعطاا با انسانی منابع اطالعات سیستم بین ارتباط شناخت .3
  سازمان در تشویقی سیاستهای با انسانی منابع اطالعات سیستم بین ارتباط شناخت .4
  سازمان در کارآفرین رهبری با انیانس منابع اطالعات سیستم بین ارتباط شناخت .5
  سازمان در کارآفرین فرهنگ با انسانی منابع اطالعات سیستم بین ارتباط شناخت .6

 .میباشد
 

 :تحقیق نظری مبانی
 :اطالعاتی سیستم



 

 هر مانند کند؛ می توزیع و تحلیل ذخیره، پردازش، آوری، جمع خاص هدف یک برای را اطالعات اطالعاتی، سیستم یک
 را ورودی سیستم این. است( محاسبات گزارش،) خروجی و( دستورات و داده) ورودی شامل اطالعاتی سیستم دیگر، ستمسی

 کنترل برای هم بازخور مکانیزم یک است ممکن این، بر عالوه. کند می ارسال دیگر سیستم به یا کاربر به را خروجی و پردازش
 (.27 ص ،1386 دیگران، و توربان) کند می کار محیط یک درون دیگر، سیستم ره مانند سیستم این. گیرد قرار آن در عملیات

 :6انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای
 و انسانی منابع با رابطه در را سازمانی اطالعات سازی یکپارچه و ادغام که هستند سازمانی تر گسترده سیستمهای از قسمتی

 که است قادر انسانی منابع اطالعات سیستم (Gasco. & etal, 2004 pp. 370-382), سازند می امکانپذیر آنها عمده کارکردهای
 ها، مهارت موجودی غیاب، و حضور استخدام، کار، درخواست های فرم بررسی مزایا، و حقوق پرداخت به مربوط های فعالیت
 ،1387فراتی، و سرلک) نماید کنترل حتی و اداره پشتیبانی، را انسانی مدیریت وظایف سایر و بازنشستگی بهداشت، و ایمنی
165.) 

 در استفاده جهت ها داده توزیع و سازماندهی آوری، جمع منظور به اطالعات فناوری بکارگیری شامل اطالعاتی های سیستم
 می تامین را روزمره تصمیمات طول در مدیران اطالعاتی نیازهای مدیریت، اطالعات های سیستم. است گیری تصمیم فرآیند

 (.169 ،2005 شرمرهورن،) یدنما
 :7کارآفرینی

 دادن دست از خطر که دهد می انجام کسی را کار این. است سرمایه ایجاد و افزایش جهت در پویایی کارآفرینی فرایند
 است معتقد( میالدی 1993) 8فرای. پذیرد می خدمت یا محصول یک برای ارزش جهت در را دیگر شغلی های فرصت یا زمان

 و پذیرد می انجام فرایندی راه از که کار محیط در موجود منابع و مالی ابزار ،شخصی های ویژگی آمیختن در یعنی کارآفرینی
 عنوان به مهم اصل این و گیرد قرار ویژه تاکید مورد حمایت و تمجید و تشویق باید نیز آن برای که بپذیریم باید. یابد می بقا

 .شود واقع خاص توجه مورد راهبردی ابزار یک
 پیامدهای و گیرند می تصمیم ،قطعیت عدم شرایط در که هستند کسانی کارآفرینان که است باور این بر 9نایت فرانک

 .پذیرند می خودشان نیز را تصمیمات آن کامل
 کمی با و بوده مناسبی های شانس دارای افراد این معتقدند و داده نسبت شانس به را کارآفرینان موفقیت ای عده اما

 که هایی شانس برخالف: است معتقد( میالدی 2005)بادی  پی بو زمینه این در. است بوده یارشان خدا و اند شده موفق الشت
 در شانس ،دهیم می نسبت خود کنترل از خارج و بیرونی عوامل به را ها آن و کنیم می اشاره ها آن به روزمره زندگی در

 .نمود ایجاد فرصت یحصح تشخیص یا خلق بصورت توان می را کارآفرینی
 

گیرد که مفهوم سنتی تأکید بر سال است مورد استفاده قرار می 200لغت کارآفرینی نزدیک به : 10کارآفرینی سازمانی
اما اخیراً کارآفرینی به عنوان فرایندی که می ؛ نمودوکاری موفق تبدیل میهایی داشت که یک فرد، بینشی را به کسبتالش

(. از دیدگاه 1384پردازی شده است )مقیمی،گوناگون بدون در نظر گرفتن نوع و اندازه رخ دهد، مفهوم هایتواند در سازمان
ها برای تولید محصوالت و خدمات آینده کشف، ارزیابی و مورد بهره ، کارآفرینی فرایندی است که فرصت11شین و ونکاتارامان
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داند که همواره در جستجوی داند و کارآفرین را فردی میی تغییر می، کارآفرینی را منظری برا12گیرند. دراکربرداری قرار می
 داند.دهد و آن را یک فرصت و شانس میتغییر است، نسبت به آن از خود واکنش نشان می

 نوع که گرفت نتیجه سازمانی، کارآفرینی سازمانی ساختار استراتژی، ساختن عنوان تحت تحقیقی در  )1987(13میلر 

 .است کارآفرینی در مهمی عامل سازمانی اختارس و استراتژی
 راه از ارزش ایجاد فرآیند از عبارت ینیکارآفر .میشود تازه تقاضای یا رضایتمندی ایجاد به منجر که است فرآیندی کارآفرینی

 دیده ایپ (. کارآفرینی1380،127هاشمی،است ) فرصتها از بهره گیری منظور به منابع از فرد به منحصر مجموعهای تشکیل

 در نظام برنامه ریزی مستلزم که است پرورشی و آموزشی بلندمدت فرآیند ینیکارآفر .است هدایت کننده نیرویی و راهبردی

 چرخه درآمدن حرکت به باعث و است سازمان و دانشگاه تا مدرسه و خانواده پایگاه از برنامه های اجرای و پژوهشی و آموزشی

 پیرامون جدید ایده های را خدمات دولتی در نوآوری بیان، ساده ترین (. در1379احمدپور،ود )شمی  کشور اقتصادی فعالیتهای

 نیازها به تا سازد می قادر را سازمان نوآوری که آنجا از. (p7,2008,NESTA) است شده معرفی افزوده اجتماعی ارزش ایجاد
 محیطهای و میشود ایجاد سازمان در بیشتری ارزش ند،شو برآورده تری اثربخش طور به نیز قدیمیتر نیازهای و گوید پاسخ
 . (  p71,2002, Hisrich RD & Peters MP) یابند می بهبود سازمانی کالن

 بر و یابند می توسعه جدید بازارهای یا و محصوالت آن در که کرد تعریف ای گستره بعنوان میتوان را سازمانی کارآفرینی
. است مشغول جدید بازارهای یا و محصوالت ایجاد به سازمانها دیگر از بیش که پندارند می کارآفرین را سازمانی مبنا، همین

 عرضه با امر این. میگردد پذیر امکان باالتر عملکرد به نیل سازمان، در نوآوری های ظرفیت بکارگیری با سازمانی درکارآفرینی
 کارکردهای توسعه و بهبود جدید، منابع کردن اپید جدید، بازارهای تشخیص تولید، جدید روش معرفی جدید، محصول
 سازمان، در کارآفرینی فعالیتهای در اثربخشی ایجاد برای. میشود پذیر امکان مدیریت و سازمان بهبود و موجود محصول
 قرار خود ردستورکا در را مداوم بهبود و عملکرد ارزیابی نو، های ایده اجرای منابع، تخصیص هدایت، ریزی، برنامه باید مدیران

 .,(Yadollahi J 2005) دهند
 

 :تحقیق تحلیلی مدل
 سنجش به مولفه شش قالب در وابسته هایمتغیر عنوان به ، سازمان در سازمانی کارآفرینی میزان بررسی جهت پژوهش این در

 :شد پرداخته سازه این
 مانیزسا وظایف •
 کارکنان کارآفرینی •
 ساختاری یپذیر فنعطاا •
 تشویقی سیاستهای •
 کارآفرین رهبری •
 کارآفرین فرهنگ •
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  متغیر وابسته

 

 کارآفرینی سازمانی
 

مانیزسا وظایف  

نکارآفرینی کارکنا  

یپذیر فنعطاا  ساختاری 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کارکنان، کارآفرینی ،مانیزسا وظایف سازمانی، کارآفرینی و انسانی منابع اطالعات سیستم پژوهش مستقل متغیر مدل این در

 .ستنده وابسته کارآفرین فرهنگ و کارآفرین رهبری تشویقی، سیاستهای ساختاری، یپذیر فنعطاا
 

 :پژوهش سئواالت
 :از عبارتند آنهاست به پاسخگویی دنبال به حاضر تحقیق که سئواالتی

 :  اصلی سوال
 وجود رابطه اگر دارد؟ وجود ای رابطه سازمانی کارآفرینی با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از گیری بهره بین آیا •

 است؟ چگونه آنها رابطه دارد،
 : فرعی سواالت

 دارد؟ وجود ای رابطه مانیزسا وظایف با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از گیری بهره بین آیا •
 دارد؟ وجود ای رابطه سازمان کارکنان کارآفرینی با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از گیری بهره بین آیا •
 دارد؟ وجود ای رابطه سازمان ساختاری یپذیر فنعطاا با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از گیری بهره بین آیا •
 دارد؟ وجود ای رابطه سازمان تشویقی سیاستهای با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از گیری بهره بین آیا •
 دارد؟ وجود ای رابطه سازمان کارآفرین رهبری با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای از گیری بهره بین آیا •
 دارد؟ وجود ای رابطه سازمان کارآفرین فرهنگ با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای زا گیری بهره بین آیا •
 
 :تحقیق های فرضیه-
 :اصلی فرضیه-1
 .دارد داری وجود معنا و موثر ارتباط سازمانی کارآفرینی با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای بین •

مدل تحلیلی تحقیق - 1نمودار   

 متغیر مستقل

 

 

 
 

سیستم اطالعاتی 
 منابع انسانی

 

 

سیستم اطالعاتی 
منابع انسانی



 

 :فرعی های فرضیه-2 
 .دارد وجود داری معنا ارتباط مانیزسا وظایف با انیانس منابع اطالعاتی سیستمهای بین •
 .دارد وجود معناداری ارتباط کارکنان کارآفرینی با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای بین •
 .دارد وجود داری معنا ارتباط ساختاری یپذیر فنعطاا با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای بین •
 .دارد وجود داری معنا ارتباط تشویقی سیاستهای با انیانس منابع اطالعاتی سیستمهای بین •
 .دارد وجود داری معنا ارتباط کارآفرین رهبری با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای بین •
 .دارد وجود داری معنا ارتباط کارآفرین فرهنگ با انسانی منابع اطالعاتی سیستمهای بین •
 

 متغیرها عملیاتی یفرتعا
 پرسشنامه اربزا با مانیزاـس فرینیرآکا نظر از را اجتماعی تامین سازمان ان،هشگروپژ تحقیق ینا در: نیمازسا فرینیرآکا
 .داد ارقر سیربر ردمو ،(2003) هیل گریترما لیاسو 48 اردستاندا

 
 :14مانیزسا وظایف

 سازمان که توسط سازمان و زیرمجموعه هایش ارائه میشود. فعالیتها و وظایف اصلی
 فرینیرآاـک نامهـپرسش هـب طوـمرب 8 تا 1 تالاوـس هـب خگوییـپاس سساا بر نیهادموآز که ستا ایهنمر حاصل

 نمایند می مانی کسبزاـس
 

 :15کارآفرینی کارکنان
و  تیخالق کارآفرینی کارکنان شامل اشتیاق و جهت گیری کارکنان به سمت کشف فرصت و تحمل ریسک، کیفیت

 نوآوری در سازمان
 مانیزاـس فرینیرآکا پرسشنامه به طمربو 16 تا 9 تالاسو به پاسخگویی سساا برها نی دموآز که تسا هاینمر حاصل

 نمایندمیب ـکس
 

 :16ساختاری یپذیر فنعطاا

 پیکربندی رسمی از افراد و گروههادر سازمان با توجه به تخصیص وظایف، مسولیت ها و اختیارات.

 مانیزاـس فرینیرآکا پرسشنامه به طمربو 24 تا 17 تالاسو به ییپاسخگو سساا برها نی دموآز که ستا هاینمر حاصل
 نمایندمیب ـکس

 
 :17سیاستهای تشویقی

 سیاست هایی که موجب میشود انگیزه کارکنان افزایش پیدا کرده و تشویق به انجام وظایف خود به طور موثر شوند.
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 مانیزاـس فرینیرآکا پرسشنامه به طمربو 32 تا 25 تالاسو به پاسخگویی سساا برها نی دموآز که ستا هاینمر حاصل
 نمایندمیب ـکس
 

 :18رهبری کارآفرین
 ویژگی های افرادی که به طور مستقیم الهام بخش سازمان هستند و نوع رهبری آنها را نشان می دهد.

 مانیزاـس فرینیرآکا پرسشنامه به طمربو 40 تا 33 تالاسو به پاسخگویی سساا برها نی دموآز که ستا هاینمر حاصل 
 نمایند.میب ـکس
 
 

 فرهنگ کارآفرین19:
مجموعه ای از فرضیه های ضمنی که گروهی از افراد باهم به اشتراك میگذارند و تعیین کننده درك و نوع تفکر و واکنش آنها 

 به محیط میباشد.
 مانیزاـس فرینیرآکا پرسشنامه به طمربو 48 تا 41 تالاسو به پاسخگویی سساا برها نی دموآز که ستا هاینمر حاصل 

 نمایندمیب ـکس
 

 
 تحقیق شناسی روش

  کاربردی تحقیق را آن پردازیم می تحقیق به سازمان موجود مسایل حل برای ها یافته ازنتایج برخورداری هدف با که هنگامی
 این اینکه علت به و بوده کاربردی هایپژوهش جزو هدف نوع لحاظ از حاضر پژوهش( 1388،129 اوماسکاران،) نامیم می

 بررسی جهت. باشد می همبستگی تحقیق نوع و روش مبنای بر مربوطه تحقیق دهد، می نشان را متغیر دو بین ارتباط تحقیق
 سوم هزاره در انسانی منابع کتاب از انسانی منابع سیستم اهداف از انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده میزان

 محقـقان توسط که هیل مارگریت سازمانی کارآفرینی پرسـشنامه از سازمانی ارآفرینیک ارزیابی جهت و( 1387،251رنگریز،)
 کارآفرینی و انسانی منابع اطالعات سیستم پژوهش مستقل متغیر مدل این در. است شده استفاده گرفـته قـرار بـازنگری مـورد

 و ارشد کارشناسان و مدیران تحصیلی مختلف سطوح در پژوهش این در آماری جامعه. میباشد وابسته متغیر سازمانی
 نفر 400 تعداد از تصادفی گیری نمونه روش به گیری نمونه جهت و بوده اجتماعی تامین سازمان در انسانی منابع کارشناسان

 تماعیاج تامین سازمان( انسانی منابع و اداری امور) انسانی منابع واحدهای در نظر مورد انسانی منابع کارشناسان و مدیران از
 .است گردیده انتخاب

 به نیاز زمان، و انسانی مالی، منابع محدودیتهای وجود دلیل به پژوهشها اکثر در اما است مناسب نمونه، ممکن اندازه بزرگترین
 (269 ،1387 خاکی،.)ساخت مشخص بتوان آن با هارا نمونه حجم حداقل که است فرمولهایی وجود
 می زیراستفاده طریق به است نمونه حجم تعیین در متداول روش که کوکران ازفرمول هنمون حجم تعیین برای تحقیق دراین
 .کنیم

n = N.p.q. S^2/Nd^2+p.q. S^2 
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  Nحجم جامعه آماری =
   ^2Sضریب خطا =

  =dمطلوب ( دقت احتمالی128 ،1372 )سرایی، 
N=2694 

d=0/5 
n = 

 

 
 
 12 مبنای بر شده طراحی پرسشنامه از استفاده شده قرارگرفته نظر مد تحقیق، موضوع با رابطه در که مربوطه سئواالت در

 48 دارای( 2003، هیل مارگریت) سازمانی کارآفرینی پرسشنامه و انسانی منابع سیستمهای از استفاده میزان به مربوط سوال
 نگرش سازمانی، افعال شامل نیسازما کارآفرینی گانة شش های مؤلفه از یکی به مربوط پرسشنامه از سوال 8 هر و بود سؤال

 .است بوده کارآفرینانه فرهنگ و کارآفرینانه رهبری پاداش، وضعیت سازمانی انعطاف فردی،
  

 مرتب نظر، مورد ویژگی و پیوستار امتداد در افراد، آن در که است ای رتبه مقیاس رفته، کار به تحقیق این در که مقیاسی نوع
  لیکرت مقیاس از تحقیق های داده بندی رتبه برای. شود نمی توجهی وضعیتها میان فواصل به مقیاس این در ولی. شوند می

 تامین سازمان در انسانی منابع کارشناسان و ارشد کارشناسان و مدیران درسطح محققین توسط ها پرسشنامه و شده استفاده
 شده آوری جمع سپس و توزیع مطالعه مورد عهجام میان پرسشنامهدر 400 تعداد که شد داده تحویل و بررسی مورد اجتماعی

 .است
 :است شده برداشته زیر گامهای پرسشنامه روایی از اطمینان برای

 .سازمانی کارآفرینی با انسانی منابع اطالعات سیستم بین ارتباط عوامل شناسایی یکپارچه طراحی دقیق مطالعه -1
 .مدیریتی نوین های سیستم با آشنا نظران صاحب و کارشناسان با مصاحبه -2
 در سازمانی کارآفرینی همچنین انسانی منابع اطالعات سیستم استقرار در و بوده طرح نظر مورد که هایی مولفه تعیین -3

 .است گرفته قرار استفاده مورد اجتماعی تامین
 کارشناسان و اساتید مشورت با آن اصالح  و اندیشمندان و صاحبنظران از نفر 20 میان وتوزیع مقدماتی پرسشنامه تدوین -4

 .راهنما استاد تایید و خبره
 از نفر 50 برای آزمایشی صورت به و شده محاسبه کرونباخ α روش از استفاده با پرسشنامه اعتماد قابلیت پایایی تحقیق این در

 .بود 95/0 برابر آن مقدار که شد محاسبه آن پایایی ضریب. شد اجرا نمونه گروه افراد
 افزار نرم در که ساختاری معادله و اسپیرمن همبستگی آزمون از پاسخ یافتن و تحقیق های فرضیه آزمودن برای رسیبر این در

 جداول قبیل از ها داده توصیف به فوق افزار نرم از گیری بهره بر عالوه. است شده استفاده باشد می موجود( LISREL) آماری
(   α=0.05)و(  α=0.01) 95%اطمینان سطح در آماری نتایج کلیه. است شده وجهت … و استاندارد انحراف میانگین، فراوانی،

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد
 اکتشافی عاملی تحلیل از همسان عوامل در سنجش مورد هایشاخص سازیخالصه و اهمیت کم هایشاخص پاالیش جهت
 برای را 730/0 مقدار آمده بدست نتایج. گردد فراهم بعد مرحله در مناسبی ساختاری مدل استخراج امکان تا شد گرفتهبهره
 مقدار با نیز بارتلت آزمون نتایج این، بر عالوه. است عاملی تحلیل انجام جهت مناسبی بسیار مقدار که داد نشان KMO آماره

 تناسب همچنین و هاادهد درونی انسجام از حاکی وضعیت این که بود دارمعنی %1 سطح در 436/5675 برابر کای مجذور

 400 نفر =400.01=2587.318/6,468=
2694*(1/96)^2*(0/5*0/5) 

 

2694*(0/05)^2+(1/96)^2*0/5*0/5 



 

 .است اکتشافی عاملی تحلیل انجام جهت هاآن موجود هایهمبستگی
 هر عاملی بار منظور این برای. شد استفاده( CFA)  تائیدی عاملی تحلیل از گیری اندازه مدل بررسی برای حاضر تحقیق در

 صورت در که ترتیب این به. گرفت قرار تحلیل مورد آن داری معنی t مقدار از استفاده با و برآورد سازه هر روی بر نشانگر
 P=05/0 سطح در باشد 64/1 و 96/1 بین t مقدار که صورتی در و P=01/0 سطح در عاملی بار 96/1 از t مقدار بودن بیشتر
 عاملی تحلیل قالب در روابط داری معنی و رد بررسی مورد سازه تشکیل در نشانگر نقش نبودن دار معنی بر مبنی صفر فرض

 .گرفت قرار تائید مورد تائیدی
 تحلیل از استفاده با گیری اندازه مدل یک بخش هر برای بنابراین است، بخش شش شامل حاضر تحقیق مدل که آنجایی از

 .شود می انجام LISREL افزار نرم طریق از و تأییدی عاملی
 

 : تحقیق توصیفی هاییافته
 تامین سازمان کارکنان بین در مطالعه مورد پاسخگویان سن و مرد درصد 7/92 پاسخگویان توصیفی، هاییافته طیق بر

 پرسنل بیشتر. است بود سال 61 هاآن سن حداکثر و سال 26 پاسخگویان سن حداقل همچنین و سال 41 حدود در اجتماعی
. بود( درصد 0/13) سال 30 از کمتر سن به مربوط فراوانی کمترین و بودند سال 45 تا 41 بین سن دارای( درصد 4/20)

 انددادهنشان نتایج همچنین. باشدمی سال 13 حدود در اجتماعی تامین سازمان در مطالعه مورد پاسخگویان کار سابقه میانگین
 معادل اکثریت نیز، استخدام وضعیت با رابطه در. بودند کارشناسی تحصیلی مدرك دارای درصد 3/69 پاسخگویان اکثریت که
 تقریباً  که گفت توانمی و باشندمی اجتماعی تامین سازمان رسمی استخدام در تحقیق این مطالعه مورد رسنلپ درصد 5/97

 .هستند باالیی شغلی امنیت دارای
 یسابقه پژوهش این در آید،می بشمار انسانی منابع مدیریت اصلی اهداف ازجمله کارکنان مستمر بهسازی و آموزش ازآنجاکه
 آمده بدست اطالعات. است قرارگرفته موردسنجش پاسخگویان بین در فعالیت یحیطه با مرتبط آموزشی هایدوره در شرکت

 و اطالعات فناوری آموزشی دوره" در کنون تا پاسخگویان که دهدمی نشان آموزشی هایدوره در شرکت سابقه پیرامون
 اعتباری – مالی هایزمینه در مدیریتی تخصصی هایزشیآمو دوره" و "انسانی منابع مدیریت آموزشی هایدوره " ،" ارتباطات

 آموزش جهت در بایستی رواین از. اندداشته شرکت مطلوبی نسبتا تعداد به  "خالقیت و استرس مدیریت و بیمه و بازرگانی ،
 با مرتبط هایشآموز بویژه آموزشی هایدوره در شرکت تداوم و تسهیل جهت تدابیری و شود ورزیده اهتمام کارکنان مستمر

 و برگزاری کیفیت به بایستی ها،دوره تعدد و کمیت بر عالوه دیگر سوی از. گردد اخذ انسانی منابع مدیریت اطالعات نظام
 .گردد توجه هادوره اثربخشی بهبود جهت شده ارائه مطالب محتوای

 
 بر که اندداده نشان سازمان در نیرویابی آیندفر اثربخشی زمینه در مطالعه مورد پاسخگویان نظرات بررسی از حاصل اطالعات

 سایر به نسبت "کارآفرینی فرهنگ " شاخص مطالعه مورد شاخص های بین در تغییرات ضریب حسب بر بندیاولویت مبنای
 یرسا به نسبت بهتری وضعیت نسبی طور به و گرفته قرار باالتری رتبه در تغییرات ضریب کمترین با استفاده مورد شاخص های

 اساس بر. است گرفته قرار پایین تری رتبه در شاخص ها بقیه به نسبت "ساختاری پذیری انعطاف " شاخص و دارد شاخص ها
 وظایف سنجش جهت استفاده مورد شاخص های( 82/3) ایرتبه میانگین مطالعه، مورد پرسنل دیدگاه از حاصله، نتایج

 قرار متوسط حد در اجتماعی تامین سازمان در مولفه این وضعیت که تگرف نتیجه می توان که است متوسط حد در سازمانی
 .دارد

 
 اثربخشی. شد استفاده تغییرات ضریب از اجتماعی تامین سازمان در سازمانی کارآفرینی مولفه های اولویت بندی منظور به



 

 یمولفه. اندشده ارزیابی توسطم سطح در سازمانی کارآفرینی دهندهتشکیل یمولفه شش تمام در اجتماعی تامین سازمان
 که کارآفرینی سطح میانگین همچنین. گیردمی قرار اول اولویت در مولفه مهمترین عنوان به سازمان در کارآفرینی فرهنگ
 .دهدمی نشان 745/3 برابر متوسط سطح در را است آن یدهندهتشکیل هایمولفه مجموع از حاصل

 در 72/3 ایرتبه میانگین با را اجتماعی تامین سازمان انسانی منابع اطالعات هایسیستم از استفاده پاسخگویان کلی طور به
 انسانی منابع اطالعات مدیریت و گیریبهره زمینه در اجتماعی تامین سازمان دهدمی نشان که کنندمی ارزیابی متوسط سطح

 .کندمی فعالیت حاضر حال در متوسطی سطح در
 
 استنباطی آمار -
 مدل و تاییدی اکتشافی، عاملی تحلیل و میانگینها مقایسه همبستگی، تحلیل نظیر آماری روشهای از استفاده با قسمت، ینا در

 .شود می پرداخته تحقیق وابسته و مستقل متغیرهای بین تفاوتهای و روابط بررسی به ساختاری معادالت
 همبستگی تحلیل -

 مورد معیارهای از یکی. است دیگر متغیر با متغیر یک یرابطه درجه و نوع تعیین برای آماری ابزاری همبستگی، تحلیل
 را( معکوس یا مستقیم) رابطه نوع همچنین و رابطه شدت که است همبستگی ضریب متغییر دو همبستگی تعیین در استفاده

 برابر همبستگی ضریب ر،متغی دو بین رابطه وجود عدم صورت در و است -1 تا 1 بین ضریب این یمحدوده. دهد می نشان
 خطی معادله برازش چگونگی بیانگر همبستگی، ضریب مقدار. دهدمی نشان را متغیرها بین اعتبار درجه همبستگی. است صفر

 فرض پیش با ایفاصله مقیاس از متغیری دو همبستگی تحقیقات برخی در. است متغیرها بین ارتباط توجیه در غیرخطی یا
 ضریب تحقیقات، اینگونه در شده محاسبه همبستگی ضریب لذا شود،می استفاده متغیرها گیریازهاند برای نرمال توزیع

 ضریب مورد در هافرض پیش این هرگاه اما است؛ پیرسون همبستگی ضریب خالصه طور به یا پیرسون گشتاوری همبستگی
 رتبه یک فرد هر برای که مواردی در. کرد استفاده تواننمی همبستگی پارامتری شاخص از نباشد صادق پیرسون گشتاوری

( rs) ایرتبه همبستگی ضریب از استفاده مزیت. کرد استفاده توانمی( rs)2 اسپیرمن همبستگی ضریب از داشت منظور بتوان
 یا کی اگر کندمی عمل هارتبه اساس بر صرفاٌ  چون که است این در بودنش، ترساده بر عالوه ،(r) همبستگی ضریب به نسبت

 افراطی(  r) همبستگی ضریب در ولی دهندنمی قرار تأثیر تحت را آن باشند، افراطی خیلی دیگر هایداده به نسبت داده چند
 (Higgins, 2006.)کندمی کار هاآن هایرتبه با نه و هاداده مقدار با زیرا گذارد،می آن در زیادی تأثیر داده چند یا یک بودن

 ،مانیزسا وظایف با انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده میزان میان رابطه سنجش جهت ادامه رد توضیح، این ذکر با
 و کارآفرین رهبری تشویقی، سیاستهای ساختاری، یپذیر فنعطاا کارکنان، کارآفرینی

 شده پرداخته تحقیق در بررسی مورد متغیرهای بین رابطه بررسی به اسپیرمن همبستگی ضریب از استفاده با کارآفرین فرهنگ
 .است آمده 1 جدول در آن نتایج که

 سازمان در مانیزسا وظایف -1
 انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده میزان میان رابطه متغیر همبستگی ضریب ،1 جدول در تحقیق هاییافته به توجه با
 نتیجه این به توجه با. باشدمی دارمعنی درصد یک سطح در ارتباط این که بوده 377/0 برابر سازمان، در مانیزسا وظایف با

 رابطه سازمان در مانیزسا وظایف با انسانی منابع هایسیستم از استفاده میزان میان رابطه متغیر بین که گفت توانمی
 متغیر این انسانی منابع اطالعات سیستم از گیریهبهر ارتقا با رودمی انتظار بنابرین دارد، وجود آماری لحاظ به داریمعنی
 .یابد بهبود

 کارکنان کارآفرینی -2
 از استفاده میزان متغیر میان معناداری و مثبت همبستگی که نمود بیان توانمی 1 جدول در مندرج هاییافته اساس بر



 

 از دیگر تعبار به ؛(P=01/0 ؛r=305/0) دارد وجود درصد یک سطح در کارکنان کارآفرینی با انسانی منابع اطالعات سیستم
 بیشتر سازمان در کارکنان کارآفرینی امکان باشد ترقوی انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده سطح هرچه پاسخگویان

 .بود خواهد
 ساختاری یپذیر فنعطاا -3

 فطانعا با انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده میزان بین همبستگی ضریب شودمی مالحظه 1 جدول در که همانطور
 بر تاکید با رواین از(. P=01/0 ؛r=380/0) باشدمی دارمعنی درصد یک سطح در اجتماعی تامین سازمان در ساختاری، یپذیر
 تاثیر مستقیم صورت به ساختاری یپذیر فنعطاا بر انسانی منابع اطالعات سیستم کیفیت ارتقای که گفت توانمی یافته این

 .داشت خواهد
 
 قیتشوی سیاستهای -4

 سطح در 245/0 با برابر تشویقی سیاستهای با انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده میزان متغیر بین همبستگی ضریب
05/0=P وضعیت هرچه پاسخگویان دیدگاه از که گفت توانمی پس. است معنی داری و مثبت رابطه وجود بیانگر و معنی دار 

 .شد خواهد بهتر تشویقی سیاستهای امکان گردد، ترطلوبم سازمان در انسانی منابع اطالعات سیستم
 کارآفرین رهبری-5
 از استفاده میزان متغیر میان معناداری و مثبت همبستگی که نمود بیان توانمی 1 جدول در مندرج هاییافته اساس بر

 از دیگر عبارت به ؛(P=01/0 ؛r=306/0) دارد وجود درصد یک سطح در کارآفرین رهبری با انسانی منابع اطالعات سیستم
 خواهد بیشتر سازمان در کارآفرین رهبری امکان باشد ترقوی انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده سطح هرچه پاسخگویان

 .بود
 کارآفرین فرهنگ -6

 فرهنگ با انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده میزان بین همبستگی ضریب شودمی مالحظه 1 جدول در که همانطور
 یافته این بر تاکید با رواین از(. P=01/0 ؛r=381/0) باشدمی دارمعنی درصد یک سطح در اجتماعی تامین سازمان در کارآفرین،

 .داشت خواهد تاثیر مستقیم صورت به کارآفرین فرهنگ بر انسانی منابع اطالعات سیستم کیفیت ارتقای که گفت توانمی
 

های مستقلی با متغیرمنابع انسان یهاستمیاستفاده از س زانیم: همبستگی بین 1جدول   

 r P متغیر وابسته مستقل متغیر

استفاده از سیستم اطالعات  زانیم
 منابع انسانی

 000/0 377/0** در سازمانمانی زسا فیوظا
 003/0 305/0** کارکنان ینیکارآفر

 000/0 380/0** یساختار یپذیر فنعطاا
 041/0 245/0* یقیتشو یاستهایس

 003/0 306/0** نیکارآفر یرهبر 
 000/0 381/0** نیکارآفر فرهنگ 

 درصد 5داری در سطح * معنی
 درصد 1داری در سطح ** معنی

 



 

 اصلی های فرضیه آزمون و ساختاری مدل - 
 مدل در ای مرحله دو درویکر از تحقیق این در. شد گرفتهبهره  ساختاری معادالت روش از پژوهش نهایی مدل تدوین جهت

 هر شاخص های یا نشانگرها شود مشخص تا شد پیاده گیری اندازه مدل اول مرحله در. است شده استفاده ساختاری معادالت
 روی بر سازه ها اثر ساختاری، مدل اساس بر دوم مرحله در. کنند می گیری اندازه را( مکنون متغیر) سازه آن دقتی چه با سازه

 .گیرد قرار مطالعه مورد یکدیگر روی بر ها سازه علّی اثرات تا گرفت قرار حلیلت مورد یکدیگر
 رگرسیون معادالت تحلیل جهت قوی تکنیکی عنوان به( ساختاری مدل) ساختاری معادالت مدل دوم کاربرد بخش این در

 و انسانی منابع اطالعات هایسیستم مدل متغیرهای بین علّی رابطه بررسی در مسیر تحلیل قالب در که است همزمان
 1 مدل در( لیزرل) ساختاری معادالت نقشه. شد گرفته کار به اجتماعی تامین سازمان در سازمان در سازمانی کارآفرینی

 نتایج اساس بر. است یافته توسعه قبل های بخش در تأییدی عاملی تحلیل از حاصل نتایج اساس بر که است، شده داده نمایش
 .است مناسب مدل ساختار گرفت نتیجه توان می است، مدل نقشه آزمون دهنده نشان که 1 مدل و 2 جدول از حاصل

 ،2 مدل. کرد آزمون ساختاری مدل بررسی وسیله به را های فرضیه توان می مناسب گیریاندازه مدل داشتن دست در با حال
 نشان را مستقل متغیرهای برای( R2) تعیین بضری و ساختاری مدل در آنها معنی داری سطح و شده استاندارد مسیر ضرایب

 .باشند می مدل در وابسته و مستقل متغیرهای بین روابط قوت دهنده نشان شده استاندارد مسیر ضرایب. دهد می
   

 
 
 
 
 
 RMSEA مقدار اینکه و برازش شاخص های به توجه با لیکن و شد اجرا قبولی قابل ساختاری مدل فوق، مدل به توجه با
 مقدار این باید یافته برازش مدل های در و بود 071/0 با برابر از باالتر فوق مدل در( تقریب خطای واریانس برآورد دوم ریشه)

 برآورد پارامترهای می توان قسمت این در اینرو از. می گردد تأیید مدل این لذا است، قبول قابل مدل برازش باشد، 08/0 زیر

: مدل ساختاری تحقیق2مدل  



 

 .نمود استفاده تحقیق های فرضیه آزمون برای هاآن از و دانست تکاءا قابل را حاصله مدل در شده
 لیزرل نرم افزار طریق از و ساختاری معادالت مدل قالب در که مسیر تحلیل روش از تحقیق، های فرضیه آزمون منظور به

 گرفت نظر در مطلب این شنمای برای وسیله ای عنوان به می توان را مسیر نمودار. است شده استفاده است، گردیده محاسبه
 توسط می گردد ترسیم مسیر نمودار شکل به که مدلی اگر. شود-می دیگر متغیرهای در تغییراتی موجب متغیرها کدام که

 بین علی رابطه وجود مورد در های  فرضیه آزمون برای میتوان مسیر نمودار آن از شود، تایید مدل برازندگی هایشاخص
 .کرد استفاده مسیر دارنمو در موجود متغیرهای

 
 : تحلیل مسیر اثرات سازه های تحقیق2جدول 

ضریب  بر متغیر اثر متغیر
 t مسیر

41/0 در سازمانمانی زسا فیوظا های اطالعات منابع انسانی سازمانسیستم  3/84** 

41/0 کارکنان ینیکارآفر های اطالعات منابع انسانی سازمانسیستم  3/85**
 

83/0 یساختار یپذیر فنعطاا منابع انسانی سازمان های اطالعاتسیستم  6/51**
 

48/0 یقیتشو یاستهایس های اطالعات منابع انسانی سازمانسیستم  3/99**
 

 **3/86 43 نیکارآفر یرهبر سازمان یاطالعات منابع انسان یهاستمیس

 **3/83 49 نیکارآفر فرهنگ سازمان یاطالعات منابع انسان یهاستمیس

 
 

 آماری لحاظ به داری معنی ارتباط سازمان در مانیزسا وظایف با انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم بین: اول فرعی هفرضی
 .دارد

 در و بوده 96/1 از باالتر t مقدار دارای که می باشد 41/0 با برابر متغیر دو این برای مسیر ضریب مقدار فوق جدول اساس بر 
 از استفاده میزان داردمی بیان که شود می پذیرفته تحقیق فرض و رد صفر فرض لذا. است معنی دار درصد 01/0 سطح

 با که گفت می توان همچنین. دارد داریمعنی سازمان در مانیزسا وظایف بهبود بر انسانی منابع مدیریت اطالعات هایسیستم
 مورد پاسخگویان دیدگاه از اطالعاتی یهاسیستم از استفاده میزان که شود می مشخص مسیر ضریب مثبت مقدار به توجه

 .داشت خواهد اجتماعی تامین سازمان در مانیزسا وظایف بر مستقیمی تاثیر که است ایگونه به مطالعه
 

 .دارد آماری لحاظ به داری معنی ارتباط کارکنان کارآفرینی با انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم بین: دوم فرعی فرضیه
 در و بوده 96/1 از باالتر t مقدار دارای که می باشد 41/0 با برابر متغیر دو این برای مسیر ضریب مقدار فوق جدول اساس بر

 از گیریبهره میزان داردمی بیان که شود می پذیرفته تحقیق فرض و رد صفر فرض لذا. است معنی دار درصد 01/0 سطح
 به توجه با که گفت می توان همچنین. دارد داری معنی اثر رکنانکا کارآفرینی بر انسانی منابع مدیریت اطالعات هایسیستم

 به مطالعه مورد پاسخگویان دیدگاه از اطالعاتی هایسیستم از استفاده میزان که شود می مشخص مسیر ضریب مثبت مقدار



 

 .داشت خواهد عیاجتما تامین سازمان در کارکنان هایصالحیت با کارکنان کارآفرینی مستقیمی تاثیر که است ایگونه
 

 .دارد آماری لحاظ به داری معنی ارتباط ساختاری یپذیر فنعطاا با انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم بین: سوم فرعی فرضیه
 در و بوده 96/1 از باالتر t مقدار دارای که می باشد 83/0 با برابر متغیر دو این برای مسیر ضریب مقدار فوق جدول اساس بر

 متغیر با را ارتباط و مسیر ضریب بیشترین ساختاری، یپذیر فنعطاا متغیر نتیجه در. است معنی دار ددرص 01/0 سطح
 فرض لذا(. P، 83/0=λ>01/0) است داشته درصد یک داریمعنی سطح در انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم از گیریبهره
 میزان که شود می مشخص مسیر ضریب مثبت مقدار به توجه با دیگر، بیان به شود می پذیرفته تحقیق فرض و رد صفر

 یپذیر فنعطاا بر مستقیمی تاثیر که است ایگونه به مطالعه مورد پاسخگویان دیدگاه از اطالعاتی هایسیستم از استفاده
 .داشت اجتماعی تامین ساختاری

 
 .دارد آماری لحاظ به داری معنی رتباطا تشویقی سیاستهای با انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم بین: چهارم فرعی فرضیه

 در و بوده 96/1 از باالتر t مقدار دارای که می باشد 48/0 با برابر متغیر دو این برای مسیر ضریب مقدار فوق جدول اساس بر
 از استفاده میزان داردمی بیان که شود می پذیرفته تحقیق فرض و رد صفر فرض لذا. است معنی دار درصد 01/0 سطح

 با که گفت می توان همچنین. دارد داری معنی اثر تشویقی سیاستهای کیفیت بر انسانی منابع مدیریت اطالعات هایستمسی
 مورد پاسخگویان دیدگاه از اطالعاتی هایسیستم از استفاده میزان که شود می مشخص مسیر ضریب مثبت مقدار به توجه

 .داشت خواهد اجتماعی تامین سازمان در تشویقی سیاستهای مستقیمی و مثبت تاثیر که است ایگونه به مطالعه
 .دارد آماری لحاظ به داری معنی ارتباط کارآفرین رهبری با انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم بین: پنجم فرعی فرضیه

 در و بوده 96/1 از رباالت t مقدار دارای که می باشد 43/0 با برابر متغیر دو این برای مسیر ضریب مقدار فوق جدول اساس بر
 از گیریبهره میزان داردمی بیان که شود می پذیرفته تحقیق فرض و رد صفر فرض لذا. است معنی دار درصد 01/0 سطح

 به توجه با که گفت می توان همچنین. دارد داری معنی اثر کارآفرین رهبری بر انسانی منابع مدیریت اطالعات هایسیستم
 به مطالعه مورد پاسخگویان دیدگاه از اطالعاتی هایسیستم از استفاده میزان که شود می شخصم مسیر ضریب مثبت مقدار
 .داشت خواهد اجتماعی تامین سازمان در کارکنان کارافرین رهبری بر مستقیمی تاثیر که است ایگونه

 
 .دارد آماری لحاظ به داری نیمع ارتباط کارآفرین فرهنگ با انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم بین: ششم فرعی فرضیه

 در و بوده 96/1 از باالتر t مقدار دارای که می باشد 49/0 با برابر متغیر دو این برای مسیر ضریب مقدار فوق جدول اساس بر
 متغیر با را ارتباط و مسیر ضریب بیشترین ساختاری، یپذیر فنعطاا متغیر نتیجه در. است معنی دار درصد 01/0 سطح
 فرض لذا(. P، 83/0=λ>01/0) است داشته درصد یک داریمعنی سطح در انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم از گیریبهره
 میزان که شود می مشخص مسیر ضریب مثبت مقدار به توجه با دیگر، بیان به شود می پذیرفته تحقیق فرض و رد صفر

 کارآفرین فرهنگ بر مستقیمی تاثیر که است ایگونه به لعهمطا مورد پاسخگویان دیدگاه از اطالعاتی هایسیستم از استفاده
 .داشت اجتماعی تامین

 
 مدل برازش

 که برازندگی شاخص های به توجه با. است شده داده نشان تحقیق ساختاری مدل برازندگی شاخص های ،3 شماره جدول در
 سازمان انسانی منابع اطالعات هایسیستم یبرا شده طراحی ساختاری مدل که گفت می توان لذا می شود، مالحظه جدول در

 .است قبول قابل و معتبر سازه  ها بین روابط برازش جهت اجتماعی، تامین



 

 
 های برازندگی مدل ساختاری تحقیق: شاخص3جدول 

 مقدار گزارش شده معیارها شاخص

 000/0، سطح معنی داری: 40/38 مجذور کای

و یک بین صفر RMR ماندهامیانگین مجذور پس  044/0  

< GFI شاخص برازندگی 85/0  95/0  

< AGFI شاخص تعدیل برازندگی 80/0  91/0  

< (NFIشده برازندگی )شاخص نرم 80/0  96/0 

< (NNFI)نشده برازندگی شاخص نرم 80/0  98/0 

< (IFIشاخص برازندگی فزاینده ) 90/0  93/0 

< (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  90/0  98/0 

> RMSEAواریانس خطای تقریب،  ریشه دوم برآورد 080/0  071/0  

    
 قبول قابل و معتبر را سازمان انسانی منابع اطالعات هایسیستم برای شده طراحی ساختاری مدل توان می فوق جدول طبق 

 .دانست کارآفرینی سازه های بین روابط برازش جهت
ان سازمان تامین اجتماعی در خصوص روابط علی بین متغیر در کل بایستی بگوییم که نتایج تحلیل نظرات کارشناسان و مدیر

در  مانیزسا داری با وظایفهای اطالعات منابع انسانی نشان داد که روابط علی مثبت و معنیگیری از سیستممیزان بهره
 ینی وجود دارد.فرهنگ کارآفر ساختاری، سیاستهای تشویقی، رهبری کارآفرین و یپذیر فنعطاا، کارآفرینی کارکنان، سازمان

گیری از سیستم در این میان متغیر فرهنگ کارآفرینی با بیشترین ضریب مسیر باالترین سهم را در تبیین متغیر وابسته بهره
توان بیان نمود که (. در کل میP ،83/0=λ>01/0است )داری یک درصد داشته اطالعات منابع انسانی در سطح معنی

ساختاری، سیاستهای تشویقی، رهبری  یپذیر فنعطاا، کارآفرینی کارکنان، در سازمان یمانزسا متغیرهای بیرونی وظایف
گیری از سیستم اطالعات منابع انسانی درصد تغییرات متغیر وابسته بهره 64بینی فرهنگ کارآفرینی توانایی پیش کارآفرین و

 (.R2=64/0دارند )در سازمان تامین اجتماعی را 
 

 
 
  

 
 

 هاپیشنهاد

: مدل نهایی ساختاری تحقیق3نمودار  



 

 :گرددمی ارائه سازمان شرایط بهبود جهت در پیشنهاداتی و هاراهکار تحقیق هاییافته اساس بر
 مربوطه اطالعاتی بانک در موجود، هایمهارت و منابع شغلی، اطالعات بروزرسانی و ثبت امکان گرددمی پیشنهاد •

 .گردد تکمیل
 آموزشی های برنامه در لذا نبوده کافی انسانی منابع مسیست از مربوطه کارکنان همه استفاده جهت الزم های آموزش •

 .شود گنجانده گنجانده کارکنان به صحیح استفاده آموزش سازمان،
 لذا نمیشود استفاده کامل صورت به آن از یا و نشده اندازی راه کامل صورت به سیتم این کل ادارات و شعب دربرخی •

 .گیرد انجام زودتر هرچه الزمه اتاقدام نواقص این رفع جهت در میشود پیشنهاد
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