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 مقدمه-5-5

اند  هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه عصر جدید عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه

اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و  ها را در سر لوحه کار خود قرار داده وری از منابع و سرمایهبهره

اند.  هایی دست یافته اند و به ابداعات و نوآوری را به حرکت درآوردههای رشد و توسعه  متخصص، چرخ

ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است  دسترسی به این نوآوری

در  (. کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم4951)زاهد بابالن و زیرک، 

ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی،  مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری

ترین راه بردهای  توان بحث کارآفرینی را در عصر مدرن امروز یکی از اصلی به شدت مورد نیاز است؛ حتی می

های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی  یکی از شاخه (.4900بنیادی در هر کشور محسوب کرد )ناهید، 

ها  ها دارد. کارافرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی گیری در توفیق و تعالی سازماناست که سهم چشم

تواند رشد و نوآوری را  ها در درون سازمان از طریق ترکیب منابع جدید است کارآفرینی سازمانی می و فرصت

های بزرگ کارآفرینی را به عنوان روشی برای کسب  امروزه بسیاری از سازمان در یک سازمان بهبود بخشد.

کنند )محمدکاظمی، قاسمی،  های اصلی کارآفرینی سازمانی استفاده می مزیت رقابتی در بلند مدت از شاخه

4ساویر"(. ازدیدگاه 4951رستم بخش،
ین ی وسیعی از وظایف مشاهده کرد ا توان در دامنه کارآفرینی را می"

تواند شامل نوآوری محض تا کارهای معمولی باشد و کارآفرینی را نه تنها به طور مستقل و فردی  وظایف می

شود و به ترکیب و تخصیص منابع در  گیری متهورانه اتخاذ می ها تصمیم هایی که در آن بلکه در تمام سازمان

(. کارآفرینی یعنی در هم آمیختن 5،4505توان یافت )بروک هاوس گذارد، می ثبات تأثیرمی شرایط بی

یابد  پذیرد و بقا می های شخصی، ابزار مالی و منابع موجود در محیط کار که از راه فرایندی انجام می ویژگی

داند که در آن بتوان با استفاده از زمان، منابع،  ( کارآفرینی را فرایندی می5111)1( تامپسون9،4559)فرای
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ها  فرصت ی (. کارآفرینی، روش اداره4900ر عوامل به وجود آورد. )به نقل از ناهید ریسک و به کارگیری دیگ

(. در دنیای پیچیده ما بسیار 4905بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل کنترل فعلی است )هزار جریبی،

ه رو شویم به ی آن رو ب ساده است که شیوه انجام کارها را تغییر دهیم و بعدها با پیامدهای غیر منتظره

ریزی کنیم و نیز به هایی نیاز داریم که به ما کمک کند تغییراتی در جهت بهبود را، طراحی و برنامهروش

ها و  هایی نیاز داریم که مطابق انتظار عمل کنند یک راه برای انجام این مهم مدل سازی سیستم سیستم

(. سیستم اطالعات مدیریت به عنوان 4،5144ها پیش از اجرای این تغییرات است )مایکل پیدتغییرات آن

شود. بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و  راهکاری برای ارتقای سازمان و بهینه کردن ارتباط در نظر گرفته می

ها، گره گشای مشکالت بسیاری باشد. هدف  تواند در جهت پیشرفت سازمان نیز سیستم اطالعات مدیریت می

های  ها از طریق ساخت و به کارگیری مدلریت بهبود شیوه عملکرد سازمانتحقیق در عملیات و علم مدی

ای از  های اصلی مجموعه های سیستمی در برخی موارد به منظور بازنمایی ویژگی سیستمی است از مدل

ی انتقال تجربیات استفاده  شود. در چنین مواردی از مدل به عنوان وسیله عملیات موجود یا جدید استفاده می

توان بصیرت و بینش به دست آمده در نتیجه استفاده از مدل را به عملیات مدل  شود، با این فرض که می می

تر، توان آن را بسیار ارزان سازی شده منتقل کرد. در واقع این مدل جایگزینی برای واقعیت است که می

 (.4959یوسفی  تر از خود تغییر داد و دستکاری کرد )محمدپور، محمدپور، تر و راحت مطمئن

 

 بیان مسئله: 5-1

توانند از طریق کارآفرینی میزان  مردان و سیاستگذاران آشکار شده است که میامروزه بر اکثر دولت 

موفقیت و سرعت توسعه جامعه را افزایش دهند. پس از مشخص شدن ضرورت توجه به کارآفرینی، آشنایی با 

روحیه کارافرینی در افراد غیر کارآفرین ضروری است  مفهوم کارآفرینی و خصوصیات کارآفرین، پرورش

 (.4905به نقل از دانش فرد، جلیلی ، 4555 5)کوکران

ایران از لحاظ شاخص های رتبه بندی جهانی کارافرینی وضعیت مناسبی ندارد )مدرسی و عالمی 

به  کشورها پیشرفت اقتصادی ابزار مناسب برای توسعه آن از بستر ایجاد کارآفرینی و بنابراین، تقویت(4951،

ها به پدیده کارآفرینی، پیدایش قلمرو خاصی از  سازمان شود. نیاز ویژه کشورهای درحال توسعه شمرده می

. کارآفرینی با ساختار (4951میر و پور فرخ، این مفهوم به نام کارآفرینی سازمانی را منجر شده است )
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یکی دارد. اقتصاد ایران با تکیه بربخش های صنعتی، اقتصادی و فضای سیاستگذاری ارتباط بسیار نزد

 (4900فرد، تواند توسعه یابد )دانش کشاورزی و خدماتی، از طریق توجه و حمایت از طرح های کارآفرینی می

های  های منحصر به فرد فنّاوری ارتباطات و اطالعات سبب گردیده که از بعد پرورش ویژگی به عالوه ،ویژگی

نی، ایده پروری کارآفرینانه، تجارت الکترونیک، توسعه کسب و کار و اشتغال سبب ارتقای شخصیتی کارآفری

کارآفرینی شود، همچنین رابطه تعاملی دو سویه میان کارآفرینی و فنّاوری اطالعات برقرار است؛ بر این اساس 

و اطالعاتی را توسعه  های ارتباطی ها باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات که همان شبکه دولت

 (4951دهند و تقویت کنند.)گرائلی و شیخ ولوی ،

ی عواملی از دولت و صنعت  ی نوین، چالش اداره ها در جامعه پیچیده یکی از هیجان انگیز ترین چالش

ی جمعیت، بیکاری، که  است که قویاً در تعامل با یکدیگرند عواملی مانند فقر، آلودگی هوا، رشد بی رویه

سازند و هنوز به اندازه کافی به آنها پرداخته نشده است  هایی از بحران را نمایان می ای شکل به گونه همگی

کار نظم بخشیدن و هدایت صحیح این بحران، به عنوان ضرورتی فرا روی دست اندرکاران جوامع بشری قرار 

نظم است که در این راستا عامل  ی متحول، ایجاد ی هر سازمانی در این جامعه گرفته است. بنابراین، وظیفه

باشد. در سراسر تاریخ، هم  اساسی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به هر سیستمی اطالعات دقیق و به موقع می

های بخش خصوصی، به کسب اطالعات به منظور ایجاد تغییر و همچنین شناخت  ها و هم سازمان دولت

اند. اطالعات در گذشته ارزش ناچیزی داشته و  نشان داده ساختار اولیه مناسب برای جامعه و سازمان عالقه

رفتند در حالی که امروزه، اطالعات مهمترین منبع مدیر بعد از عوامل انسانی محسوب  کمتر به کار می

ای از متغیرهاست که  (. سیستم مجموعه4951، به نقل ازمحمدپور، محمدپور، یوسفی،4550، 4شود )تیراف می

اند این متغیرها ممکن است اجزای یک ماشین پیچیده، یک ارگانیسم و یا یک  انتخاب شدهبه وسیله یک ناظر 

توان گفت سیستم اطالعاتی به عنوان منبع اصلی تأمین  (. در کل می4909سازمان اجتماعی باشند )قبادی، 

سیستمی  ها بین سیستم تصمیم گیری، سیستم عملیاتی، نوعی پیوند کننده اطالعات مورد نیاز کلیه بخش

ها و قواعد، پس از ورود در سیستم  ها، بخشنامه کند، جریان تصمیمات به صورت دستورالعمل ایجاد می

شوند سیستم اجرایی با کمک سیستم اطالعاتی  اطالعاتی و ذخیره سازی به سیستم عملیاتی ارسال می

کند، سیستم اطالعاتی  منتقل میها را اجرا کرده و نتایج آن را سیستم اطالعاتی و تصمیم گیری  دستورالعمل

ای در ذخیره  ها نقش بسیارمهم و تعیین کننده کنند بلکه این سیستم فقط نقش واسط و را بط را ایفا نمی

ها و ارائه اطالعات  سازی و پردازش اطالعات، محاسبات، تصمیم سازی، تجزیه و تحلیل مسائل، ارائه راه حل
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رو هیچ سازمانی بدون اطالعات و سیستم اطالعاتی قادر به تصمیم  فنی به سیستم عملیاتی دارند و از این

 (.4954گیری و تحقق تصمیمات خود نخواهد بود )محمودی، 

شود که هر کدام هدف  سیستم اطالعات بر طبق نوع سازمان و اهداف ان به موارد مختلفی تقسیم می

ها مورد توجه  ها که امروزه در سازمان مترین سیست کنند، یکی از مهمترین و پر اهمیت خاصی را دنبال می

باشد از این سیستم تعاریف زیادی بیان شده است  می MISگیرد، سیستم اطالعات مدیریتی  خاصی قرار می

 باشد: که شامل موارد زیر می

سیستم اطالعات مدیریت سیستمی یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین برای ارائه اطالعات در پشتیبانی 

ای، راهنماها  عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان است. این سیستم از نرم افزار و سخت افزار رایانهاز 

هایی برای تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطالعات بهره  ها، مدل و دستورالعمل

 (.5،5110واولسون 4گیرد )دیویس می

اده مدیران رده عملیاتی است و اطالعات روزمره را جهت سیستم اطالعات مدیریتی مورد استف

(. که نتیجه عملکرد آن ارائه اطالعات جهت پشتیبانی 4965کند )مؤمنی، های روزمره فراهم می تصمیم

مدیران در سازمان است. در تعریف فوق، به صورت جامع و یکپارچه به این مفهوم است که سیستم اطالعات 

ان استفاده کاربران متعدد را از یک پایگاه یا بانک اطالعاتی مشترک امکان پذیر سازد. مدیریت باید بتواند امک

شوند، بنابراین هم در ساختار سازمان اثر  های اطالعاتی بخش مهمی از اجزای سازمان محسوب می سیستم

ی مثال، شوند برا شود و هم خود نیز از ساختار سازمان متأثرمی گذاشته و موجب تغییر بنیادی آن می

های اطالعاتی به صورت متمرکز خواهد داشت و بر  سازمانی با ساختار متمرکز، بیشتر تمایل به ایجاد سیستم

های اطالعاتی با پیوند بین اجزای پراکنده سازمان، آن را به صورت یکپارچه درآورده، ساختار  عکس سیستم

 (.4954کنند )محمودی، ای و افقی می بکهسلسله مراتبی سازمان را تبدیل به ساختارهای غیر متمرکز، ش

ها و جریان اطالعات در تمام  های اطالعاتی مدیریت یک ساختار جامعی است از پایگاه داده سیستم

سطوح و اجزای سازمان که با جمع آوری، نقل و انتقال و ارائه اطالعات، نیازهای سازمان را به بهترین نحو 

 (.4905ز مهدوی، طراح زادگان به نقل ا 9،4505کند )لونگ تأمین می

های مدیریت اطالعات عنوان  ( در پژوهشی برای بررسی اثر بخشی سیستم4905حاجی محمد علیها )

کند که در آینده نزدیک هیچ سازمانی بدون بکارگیری سیستم اطالعاتی، که اطالعات استراتژیک کارا و  می

                                                
1.davis 
2.olson 
3
.long 
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ت توان رؤیا رویی با محیط متغیر و رقابتی را داشته سازد، نخواهد توانس اثر بخش را برای سازمان مهیا می

باشد و بتواند در این محیط به حیات خود ادامه دهد. اگر سیستم اطالعاتی درست استفاده بشوند موجب بهره 

شود اما عدم توجه درست به سیستم اطالعات در کسب و کار عموماً موجب جایگزینی  وری سازمان می

ها موجب پیشرفت و       شود، عوامل دیگری نیز در سازمان ت قدیمی میمشکالت جدید به جای مشکال

ترند که  هایی موفق توان به کارآفرینی اشاره کرد، در دنیای امروز سازمان وری که از آن جمله میبهره

مان توان به توسعه و ارتقای ساز کنند. طی فرایند کارآفرینی سازمانی، با نوآوری و خالقیت می کارآفرینی می

کمک کرد. مفهوم کارآفرینی سازمانی از طریق نوآوری، تغییر استراتژیک و مدیریت استراتژیک تکامل یافته 

و گولدسبی 4های کارآفرینانه در یک سازمان، به منظور افزایش عملکرد تمرکز دارد )کروتکا است و بر فعالیت
ی هوشمند کارآفرینانه در ارتقای (به نقش یک سیستم اطالعات4951یکه خانی و اسماعیلی ) (.5،5111

کارافرینی سازمان اشاره کرده اند؛ آنها نقش تئوریکی سیستم اطالعات هوشمند کارآفرینانه را درارتقای 

دهند با داشتن سیستم اطالعات هوشمندانه کارآفرینی،  کارآفرینی سازمان مسخص نموده و نشان می

 یابد. کارآفرینی سازمانی ارتقا می

هش محقق برآن است بین سیستم اطالعات مدیریت و کارآفرینی مدلی را طراحی نماید، و با در این پژو

استفاده از مدل طراحی شده ،نقش سیستم اطالعات مدیریت را برکارآفرینی در وزارت تعاون ،کار و رفاه مورد 

 مطالعه قراردهد.براین اساس  مدل مفهومی زیر را پیشنهاد می کند.

 

 مدل مفهومی پژوهش: -5-5شکل 

 

 

 

 

                                                
1.kuraktko 
2
.goldsby 

 سختافزار

 کارآفرینی
منابع نرمافزار

 شبکه

پایگاه

 داده

 منابعانسانی



 

 7 

 

 اهمیت و ضرورت: -5-9

کارآمدی  .آیند ای بوجود می ها در جوامع انسانی با هدف برآوردن نیازهای مشخص و ویژه سازمان 

ها است. عالوه بر این اهداف بسیار  وجودی از ایجاد آن ی ها برآیندی از تحقق اهداف ویژه یا فلسفه سازمان

ها است وجود دارد که باید توامان مورد توجه  مهم دیگری ورای اهداف خاص، که ناشی از انسانی بودن سازمان

امروز است که در ادبیات نوین مدیریت و سازمان در قالب ها الزامات سازمانی زیستن، در دنیای  اینقرار گیرد. 

شود. دانش کارآفرینی در عصر حاضر به یکی  مفاهیم مرتبط با سیستم اطالعات مدیریت و کارآفرینی بحث می

های مطالعات علمی و اقتصادی تبدیل شده است. عصر کنونی با تغییر و تحول  از پر طرفدارترین حوزه

های که از  طلبد و دانش آموخته های به روزی را هم می ی متغیری ایجاد کرده که مهارتی خود نیازها پیوسته

ی تخصصی، مهارت بیشتری داشته  ی دانش و محفوظات فراتر رفته و در حل مسائل عملی آن محدوده حوزه

سازمانهای  (. در دنیای امروز4906تر عمل کند، نسبت به سایرین مزیت رقابتی دارد )طالبی و همکاران، موفق

توان به توسعه و  کنند. طی فرایند کارآفرینی سازمانی با نوآوری و خالقیت می ترند که کارآفرینی می موفق

ارتقای سازمان کمک کرد. مفهوم کارافرینی سازمانی، از طریق نوآوری، تغییر استراتژیک و مدیریت 

سازمان، به منظور افزایش عملکرد تمرکز های کارآفرینی در یک  استراتژیک تکامل یافته است و بر فعالیت

سوره و  91(. در قرآن کسب و کار و کارافرینی با عناوین مختلفی در بیش از 4،5111دارد )کوراتکو و گلدسبی

توان گفت کارآفرینی تأثیر مستقیمی بر توسعه  می(. 4905آیه توصیه و تشویق شده است )خنیفر، 91حدود 

تر به  های کارآفرینی شرکت کند، سریع هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیت اقتصادی و اجتماعی مردم دارد.

یابد، جوامع امروزی به افرادی نیاز دارند که مصمم به کسب موفقیت و  توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می

های جدید باشند  قادر به تبدیل رؤیا به حقیقت و دارای روحیه استقالل طلبانه برای کاوش موقعیت

ها را به  (. فرایند دیگری که در عصر حاضر دغدغه فکری سازمان4900به نقل از هزارجریبی  4901،)نطاق

توان تشریح  خود مشغول کرده است سیستم اطالعات مدیریت است، که مزایای این سیستم را این گونه می

در بررسی شرایط و  توانند از طریق ارائه اطالعات مناسب و کمک به مدیران های اطالعاتی می کرد: سیستم

وری و  های اطالعات، بهره های بهتر اثر بخشی را بهبود بخشند. سازمانی که با استفاده از سیستم انتخاب گزینه

اثر بخشی خود را بهبود دهد دارای پتانسیل الزم برای تغییر روش رقابتی سازمان خواهد بود )برچ، جان ج، 

ها از طریق به  ی هر سازمان افزایش اثر بخشی سیستم(. اگر چه هدف اصل4964نیتزکی و گری کراد،

                                                
1
.  Kuratko and Gldsby 
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باشد. علل نیاز به سیستم اطالعات مدیریت شامل بهبود عملکرد،  های اطالعات مدیریت می کارگیری سیستم

بهبود جریان اطالعات، بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود نظارت و کنترل و بهبود و ارتقای کارایی و بهبود و 

ها نیازمند راه  (. باید پذیرفت که مسائل امروز در سازمان4901صرافی زاده، پناهی ارائه خدمات است )

های بروز هستند، کار و زندگی برای فرد نیز به داشتن درک و پیش بینی درست از مسائل محتمل پیش  حل

یای حاضر، باشد که برای موفقیت در دن رو در آینده وابسته است. دست یابی به چنین درکی، ویژگی بارزی می

شود که معیارها و ارزش گذاری  شود. چنین است که در مواردی شاید روزافزون مشاهده می حیاتی تلقی می

باشد. به  شود، کمتر می های گذشته که گاه معادل تجربه انگاشته می شوند و اقبال به راه حل متفاوت می

ین رویکردها و مفاهیم مرتبط و مبانی فکری همین دلیل الزم است سیاست گذاران، مدیران، برنامه ریزان از ا

 تری کسب کنند. تر و عمیق آنها شناخت دقیق

بنابراین توجه به مزایایی که برای هر کدام از متغیرهای پژوهش بر شمردیم، طراحی مدل سیستم 

تغییر توانند موجبات پیشرفت سازمان در جوامع امروزی به سرعت در حال  اطالعات مدیریت و کارآفرینی می

های  را فراهم کنند، که این مهم عالوه بر آنکه برای سازمان مزایای زیادی از جمله پایین آوردن هزینه

سازمان، ساختن یک چهارچوب منظم جهت کارآفرینی در سازمان و همچنین توسعه سازمان را به همراه 

ن ابزاری برای مذاکره عمل ها به عنوا خواهد داشت. از سوی دیگر اهمیت مدل سازی در این است که مدل

کنند، عالوه بر آن این تحقیق  کنند و زمینه را برای بده بستان تعریف می ها را ایجاد می کنند و گزینه می

تواند به فراهم آوردن دانش در یک زمینه خاص، تعمیم نتایج تحقیقات قبلی )افزایش اعتبار درونی( و  می

-ها روبهی آماری پژوهش با آن از مسائل و مشکالتی که جامعه تواند به روشن شدن و حل برخی همچنین می

 رو است کمک کند.

 

 سؤاالت پژوهش -5-1

 سؤاالت اصلی: -5-1-5

 شود؟ های واقعی برازش می آیا مدل تئوری ارائه شده با داده-4

 

 سؤاالت فرعی: -5-1-1

 رفاه اجتماعی چگونه است؟وضعیت استفاده از سیستم اطالعات مدیریت در وزارت تعاون، کار و -4

 وضعیت استفاده از کارآفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه است؟-5
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 سهم ابعاد سیستم اطالعات مدیریت در کارافرینی چقدر است؟-9

 

 

 های پژوهش فرضیه -5-1

فرینی اثر غیر بخش سخت افزاری سیستم اطالعات مدیریت از طریق منابع شبکه و پایگاه داده بر کارآ-4

 مستقیم دارد.

بخش نرم افزاری سیستم اطالعات مدیریت از طریق منابع شبکه و پایگاه داده بر کارآفرینی اثر غیر -5

 مستقیم دارد.

 منابع انسانی از طریق منابع شبکه و پایگاه داده بر کارآفرینی اثر غیر مستقیم دارد.-9

 .منابع شبکه بر کارآفرینی اثر مستقیم دارد-1

 

 اهداف تحقیق-5-6

 اهداف اصلی: -5-6-5

 طراحی مدل نقش سیستم اطالعات مدیریت بر کار آفرینی .4

 

 اهداف فرعی: 5-6-1

آشنایی با نقش بخش سخت افزاری سیستم اطالعات مدیریت از طریق منابع شبکه و پایگاه داده بر  4 

 کارآفرینی 

مدیریت از طریق منابع شبکه و پایگاه داده بر . آشنایی با نقش بخش نرم افزاری سیستم اطالعات 5

 کارآفرینی.

 . آشنایی با نقش بخش منابع انسانی از طریق منابع شبکه و پایگاه داده بر کارآفرینی9

 .آشنایی با نقش بخش منابع شبکه بر کارآفرینی.1

 

 تعاریف نظری و عملیاتی: -5-7



 

 01 

 

 سیستم اطالعات مدیریت: -5-7-5

های حاصل از منابع درونی و بیرونی آموزش و پرورش  ت سیستمی است که دادهسیستم اطالعات مدیری

کند و این اطالعات را به شکل مناسب به مدیران در تمام سطوح سازمان و در تمام  را به اطالعات تبدیل می

هایی که  ریزی هدایت و کنترل فعالیت وظایف برای توانمند ساختن آنها در تصمیمات مؤثر و به موقع در برنامه

 (.4،5111رساند )راولی ها هستند می مسئول آن

 

 تعریف عملیاتی :

ای است که کارکنان به  نمرهنمره استاندارد سیستم اطالعات مدیریت در این پژوهش منظور از 

آورند و با توجه به این نمره وضعیت سیستم اطالعات مدیریت در  دست می ( به5141استوارت،ی ) پرسشنامه

 شود. سازمان مشخص می

پرسشنامه سیستم اطالعات مدیریت از پنج بعد تشکیل شده که شامل نرم افزار، سخت افزار، منابع 

(منابع 4،44)سوال  5(سخت افزار0،5سوال ) 5شبکه، منابع انسانی، پایگاه داده است.بعد نرم افزار شامل 

 (5،9،1،9،5سوال ) 9(پایگاه داده 49،41،49سوال ) 9(منابع شبکه 6،45،45،46سوال ) 1انسانی 

 است  09و حد باالی نمره 46در نمره گذاری پرسشنامه حد پایین نمره حداقل 

 سخت افزار: تجهیزات فنی، سخت افزارهای پردازش، ذخیره و بازیابی اطالعات

 سیستم و نرم افزار کاربردینرم افزار: نرم افزار 

های  ها، به روز رسانی به موقع، تدوین استانداردها و خط مشی پایگاه داده: عدم افزونگی، شفافیت داده

 دسترسی به پایگاه داده

 های اطالعاتی، مشاوران نیروی انسانی: برنامه نویس، مدیر سیستم

 (4954سازی اطالعات، )فرجی، خودی زاده نهاری،منابع شبکه: دسترسی به اینترنت، سرعت اینترنت، ذخیره 

 

 کارآفرینی: -5-7-1

                                                
1
.Rowley 
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ها در درون سازمان ازطریق ترکیب منابع  ها و فرصت کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی

 .(4554، 5و ساوین 4جدیداست )کووین

 

 تعریف عملیاتی :

قابلیت کارافرینی   ی در پاسخ به پرسشنامهای است که کارکنان  در این پژوهش منظور از کارآفرینی نمره

آورند و با توجه به این نمره وضعیت کارآفرینی در سازمان مشخص  (به دست می4954)امینی و همکاران،

گویه ی بسته  15شود.در مطالعه حاضر جهت ارزیابی قابلیت کارآفرینی از پرسشنامه قابلیت کارآفرینی با  می

درجه ای و پنج سازه  استقالل طلبی، ریسک پذیری، توفیق طلبی، خالقیت، پاسخ در طیف لیکرت چهارو سه 

 کنترل درونی استفاده شده است.

 به این ویژگی به عنوان نیروی برانگیزاننده و تحریک کننده تاکید شده است. :9استقالل طلبی

های  توانند با کشمکش هایی است که می ریسک پذیری به معنای پرورش مخاطره :1ریسک پذیری

 شخصی و درونی مهار شوند و تحت کنترل درآیند.

ی فرد نسبت به این که وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی  کنترل درونی یا مرکز کنترل: عقیده

 نامند. است را مرکز کنترل می

شود که  : نیاز به کسب موفقیت یک انگیزه مشخص بشری محسوب می9انگیزه پیشرفت یا توفیق طلبی 

 ر نیازهای انسانی متمایز است.از دیگ

ی  های ذهنی برای ایجاد یک مفهوم جدید، فکر و ایده خالقیت: خالقیت شامل به کارگیری توانایی

 (.4954متمایز است )مرادی و همکاران، 

                                                
1. Covin 
2. Slevin 
3.Need for independence 
4 .Risk taking propensity 
5
 .Need for Achievement or progress Motivation 
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 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -1-5

تحقیق در دو بخش سیستم اطالعات مدیریت شامل:تعاریف سازمان،انواع در این فصل مبانی نظری  

سازمان ها،رابطه بین سازمان ها و سیستم های اطالعاتی ،تعریف سیستم اطالعات،ویژگی های سیستم 

اطالعات ،اجزا سیستم اطالعات ،مزایای استفاده از سیستم های اطالعات ،سیر تکامل سیستم های 

اطالعات مدیریت ،سیر تکامل سیستم های اطالعات مدیریت ،نقش سیستم های اطالعات،تعریف سیستم 

طاالعات مدیریت ، انواع سیستم اطالعات مدیریت ، ابهامات مفهومی سیستم اطالعات مدیریت ،مزایای 

سیستم اطالعات مدیریت ، مدل های سیستم اطالعات مدیریت و غیره اشاره شده ، در بخش کارآفرینی به 

تعاریف کارآفرینی ، سیر تاریخی کارآفرینی ، رویکرد های کارآفرینی ، انواع کارآفرینی ، مزایا و مفاهیم و 

منافع کارآفرینی ،.ویژگی های کارآفرینی ، نقش کارآفرینی ، مدل های کارآفرینی اشاره شده است . همچنین  

از کشور به طور مفصل بحث  مبانی عملی تحقیق انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج

 (4901شده است و در آخر جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق ارائه شده است.)رضائیان،

 

 بخش اول: تعریف سازمان-1-1

ای از افراد که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده و برای  سازمان عبارت است از مجموعه 

 (4559و همکاران، 4کنند )استونر میتحقق اهدافی معین با هم همکاری 

سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقالیی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می 

دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف 

 .های مشترک خاص برقرار می گردد 

                                                
1
 .stoner 



 

 034 

 

مان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و ساز

برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار، به طوری که هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب 

 .تحقق یابند

 

خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم تعریف سازمان از نظر بارنارد: یک سیستم فعالتی ها یا نیروهای 

 فعالیت های وابسته به هم می باشد 

ها را سازمان سیستمی است که منابع مالی، مواد، منابع انسانی و... را دریافت و با یک سری عملیات آن

 (.4900کند )صرافی زاده، به محصوالت و خدمات تبدیل می

 

 هاانواع سازمان-1-9

 شوند: ها به انواع مختلف تقسیم میهداف اولیه آنها با توجه به ا سازمان

هایی هستند که با هدف کسب سود  های انتفاعی سازمان سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی: سازمان-5

های غیر انتفاعی معموالً به جای کسب سود، با اهداف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی  شوند. سازمان تشکیل می

های  های خیریه، صندوق های مذهبی، موسسه های کارگری، انجمن ننداتحادیهشوند، ما وسیاسی تشکیل می

 هاهای دولتی و مانند آن قرض الحسنه، سازمان

سازمان های تولیدی از مواد خام یا اولیه برای تولید کاالها استفاده می های تولیدی و خدماتی: سازمان-1

ره ، این کاالها معموال محسوس و ملموس هستند و کنند ،مانند کارخانه های تولید کفش ، تلویزیون و غی

مشتری می تواند آن ها را به راحتی ارزیابی کند، اما سازمان های خدماتی ، خدمات ارائه می کنند، فعالیت 

هایی از قبیل امور مالی ، مشاوره حقوقی ، خدمات پزشکی خدمات محسوب می شوند.این خدمات ملموس 

ز قابلیت اندازه گیری ندارند.برخی سازمان ها هم تولیدی و هم خدماتی نیستند و از نظر فیزیکی نی

 هستند،مانند کارخانه های اتومبیل سازی که خدماتی تعمیراتی نیز به مشتریان ارائه می دهند.

درصد سهام آن ها متعلق به دولت باشد  94:سازمان هایی که بیش از سازمان های دولتی و خصوصی -9

درصد سهام آن 94سازمان دولتی بوده و اداره آن به عهده دولت خواهد بود در مقابل سازمانی که بیش از 
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متعلق به بخش خصوصی باشد شرکت خصوصی بوده و اداره آن نیز به عهده بخش خصوصی خواهد بود 

 (.4909)فیضی،

 ساختار سازمانی-5 -1-9

ها در معرض هفت عامل قرار دارند: جهت و مسیر حرکت،  ( سازمان4554) 4بر طبق نظر مینتزبرگ

تخصص، خالقیت، تمرکز، کارایی، همکاری و رقابت، مقصود مینتزبرگ از جهت: مسیر حرکت یا جهت 

توان در اقدامات  آن را می منفعت است، که نمونه–استراتژیک یا بینش سازمان است. کارایی: مسئله هزینه 

ها از طریق مهندسی مجدد فرایندهای  ها، کاهش هزینهمهندسی مجدد مشاهده نمود و هدف از اجرای آن

های موجود به شکل کاراتر است. تخصص: به دانش و مهارت متکی است و در مؤسسات حسابرسی و شرکت

های خاص از سازمان به  از ملزم بودن بخش توان نمونه آن را مشاهده کرد. تمرکز عبارت است حقوقی می

هایشان، مثالً بازارهایی خاص. خالقیت بر ضرورت تعدیل و سازگاری و آموختن متمرکز کردن بر فعالیت

چیزهای جدید از شرایط درحال تغییر است مثالً کشف محصوالت جدید عوامل همکاری و رقابت از نظر 

شوند. همکاری عبارت است از هماهنگ  سازمانی مربوط میباشند و به فرهنگ  میتزبرگ سرعت بخش می

ها با یکدیگر؛ رقابت عبارت است از تعارض و اختالف افکار و ایدئولوژی با یکدیگر  افکار و ایدئولوژی

 (.5،5114)کالرک

 

 انواع ساختار سازمانی:-1-9-1

 :ساختارپروژه ای

سازمان بر مبنای پروژه یا طرح ،یکی از انواع جدید ساختار سازمانی است .در سازمان هایی که هدف و       

ماموریت آن ها را می توانیم در قالب پروژه و برنامه هایی بالنسبه مستقل اجرا کنیم ،این ساختارها سازمانی 

داد پروژه های موجود در سازمان می توانیم واحد قابل استفاده و مفید است . در سازمان بر مبنای پروژه ،به تع

 های مستقل ایجاد کنیم .

 :ساختار ماتریسی

                                                
1 .  Mintzberg 
2
.  Clark 



 

 036 

 

نوعی طرح ساختاریست که براساس آن متخصصان از دو اثر وظیفه ای مختلف دعوت می شوند تا در یک       

عد انعطاف پذیری یا چند گروه ،تحت رهبری مدیران پروژه فعالیت مشخص را انجام دهند .ساختار ماتریسی ب

را به صرفه جویی هایی که در اثر تخصصی شدن در بوروکراسی  حاصل می شود،می افزاید و این بعد ساختار 

ماتریسی را را در مقوله ی ساختارهای ادهوکراسی قرار می دهد .سازمان هایی که چندین نوع محصول یا 

 سی استفاده کنند .خدمت،تولید یا ارائه می کنند ،می توانند از ساختار ماتری

 

 های مجازی سازمان

سرعت شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوم به عصر اطالعات باشد. برای کاستن 

ها به وجود آیند، تحول پذیری، باید شکل کامالً جدیدی از سازمانزمان پاسخگویی و بهبود انعطاف

توانند با این  ست ساختارهای سازمانی سنتی، دیگر نمیالکترونیکی به طرق مختلف تجارت را تغییر داده ا

تحوالت سازگار باشند. سرعت روزافزون جهانی سازی و تغییرات شدید، نیازمندی به یک ساختار تجاری که 

ها به این  بتواند این شرایط را به بهترین وجه به کار بگیرد، حیاتی ساخته است. عدم توجه بسیاری از شرکت

های فوری ها شده است. بازار جدید نیازمند سازگاری مداوم و واکنشث ورشکستگی آنشرایط جدید باع

است. سرعت هم اکنون یک شاخص رقابتی است و در نتیجه مدل قدیمی و کالسیک تجارت رنگ خواهد 

 باخت.

ای موقتی از سازمانهای مستقل و خود مختار، مشاغل و افراد است که توسط  سازمان مجازی؛ شبکه

 (.4،4556گیرند. )موشاوتز ری اطالعات و ارتباطات در جهت حضور در رقابت در کنار یکدیگر قرار میفناو

های  ها و یا بخش ای از افراد، گروه های مجازی اشاره به شکل جدید سازمانی دارد که از مجموعه سازمان

متمرکز و به طور دایمی  سازمانی غیر وابسته به یک سازمان معین تشکیل شده که از لحاظ جغرافیایی غیر

 (.5،5111گردد و متکی به ارتباطات الکترونیکی جهت انجام فرایند تولید خود هستند )مارکوس تشکیل می

 

 های اطالعاتی ها و سیستم رابطه بین سازمان -1-1
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Abstract:

this research purpose is modeling of management information system impact 

on entrepreneurship in cooperation, work and social wellbeing ministry. This research 

investigates relationship between variables and also prediction of amount of this 

relationship. Therefore, this research is kind of correlation. In this research, 

entrepreneurship variable has been considered as criterion variable and management 

information system variable as prediction variable. The studied population is all of 

cooperation, work and social wellbeing ministry’s personnel in 1394-95 years who had 

been engaged with work that were selected  1400 people by means of multi-step method. 

A sample with 255 people would be selected according to Kerjsey_Morgan
,
s  table  and 

take into considering P=0/5 and 95% confidence level  among this number. The 

Steward’s management information system questionnaire (2010) was applied for data 

collecting that Cronbach
,
s alpha was reported /1 80 and its dimensions reported 

/1 52software , 45/1  hardware, /1 65 human resource, /1 67 network resource and 

/1 63database ,respectively. Entrepreneurship capability researcher-made questionnaire 

was used for evaluation of entrepreneurship that cronbach
,
s alpha was reported 88% and 

its dimensions reported /1 70independent demanding , /1 49 risk-acceptance , /1 75 interior 

control, /1 54.6 success demanding   and /1 64.8innovation ,respectively. T-Single sample 

methods and regression was used for information analyzing and also the Lizrole 

software used for model designing. The results showed that management information 

system and entrepreneurship average is lower from theoretical average meaningfully. 

Regression analyzing results showed that 24 percent of entrepreneurship is predictable 

through management information system. Also this proposed model has fitting. 

Hypothesizes results is following, respectively. Indirect impact of software, hardware, 

human resource, network resource dimensions on entrepreneurship was accepted. Also, 

direct impact of network resource dimensions on entrepreneurship accepted. 
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