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 چکیده

است؛ توسعه و ارتقای  یرناپذ اجتنابامری  ها سازماندر جهان امروز تفکر نوآوری، کارآفرینی و استفاده از آن در 

الزمه یک اقتصاد سالم بلکه برای رشد روزافزون جامعه و خلق مشاغل جدید حائز اهمیت حیاتی  تنها نهکارآفرینی 

. همسو شدن با تحوالت سریع، خالقیت، نوآوری و کارآفرینی است درگرو ها سازمانامروز دوام و توسعه  .است

و خصایص  های یژگیواز  ناپذیری یکتفکجز  عنوان بههستند که کارآفرینی را  ییها سازمانو موفق  کارآمد یها سازمان

هدف از انجام این پژوهش . خود دانسته و در جهت تقویت و روحیه کارآفرینی  سازمانی  از هیچ کوششی فروگذار نکند

عوامل : از اند عبارت شده ییشناساعوامل  شده انجامبر اساس مطالعات . بر کارآفرینی سازمانی است مؤثربررسی عوامل 

استای ردر  هایی یشنهادپنیز  یاندر پا .است قرارگرفته یموردبررس، که در این مقاله ای ینهزمری و ساختاری، رفتا

 .است شده ارائه سازمانی  توسعه کارآفرینی

 

 یسازمان فرهنگ، ساختار سازمانی ،یسازمان عوامل استراتژی کارآفرینی، کارآفرینی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و اولویت قرار گیرد به  ییزا اشتغالاقدامی پایدار در جهت  عنوان بهاست که شایسته است  ییها راهکارآفرینی یکی از 

و پذیرش  یریپذ انعطافجوانان را چنان تربیت کند که توانایی اقدام و عمل مناسب همراه با  یژهو بهگون ای که مردم 

 یریخطرپذهمراه با نوآوری و  یا تازهشغلی ناامن و پیچیده را در بازار کار داشته باشند و بتوانند مشاغل  های یتموقع

 رو ینازا .شود یم شناخته جوامع و ها سازمان توسعه و رشد موتور عنوان به کارآفرینی امروزه .شایسته ایجاد کنند

امر  این بر دلیل بهترین .اند داده قرار خود کار دستور در را کارآفرینی تفکر توسعه و آموزش جهان، بزرگ یها دانشگاه

 و بیست قرن در عالی آموزش جهانی کنفرانس»پایان  در که است« دانشگاهی آموزش پیرامون جهانی اعالمیه خالصه»

 کارآفرینی ابتکارات و ها مهارت توسعه»که  شد صادر پاریس در نظر یونسکو زیر 8991 اکتبر در «اقدام و دورنما یکم

 نیز توسعه درحال کشورهای در آن، بر عالوه .«باشد عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه عمده های ینگران دل زمره در باید

 (.8811رضوی، )است  یجادشدها کارآفرینی ترویج برای ییها سازمان

تجاری در  های یتموفقو موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان، پیشگامان  سمبل و نماد تالش عنوان بهکارآفرینی 

در قبال موفقیت،  ها آندر نوآوری و ظرفیت  ها آن، نیروی ها فرصتاز  یریگ بهرهدر  ها آنتوانایی . جامعه هستند

 (.8819کیاکجوری و رودگرنژاد،الوانی، ) شود یمسنجیده  ها آن یلهوس بهمعیارهای هستند که کارآفرینی نوین  عنوان به

 که یطور به است، بوده وکار کسب های عرصه تمامی در ای گسترده بسیار تغییرات شاهد بیستم قرن اواخر در جهان

 مداری، مشتری خدمات، و کاالها کیفیت به اطالعات، توجه فناوری توسعه رقابت، افزایش ،شدن یجهان امروزه

 جدی یها چالش با ها عرصه این در و دنیا سراسر در را عمومی بخش اداره امور ،ها ینا مانند و ها دولت یناکارآمد

 مقوله به ها آنکامل  توجه از نشان بعد به هشتاد یها دهه در پیشرفته کشورهای تجربیات رو ینازا .کرده است رو روبه

 بسیار ها سازمان در آن حفظ و کارآفرینی ترویج در مدیران نقش میان این در .است جامعه در آن ترویج و کارآفرینی

 ایشان .اند دانسته ها سازمان بخش یاتح و اصلی عضو را اندیشمندان، مدیریت که است اساس همین بر .دارد اهمیت

جذب  با اقتصادی یها بخش رهبری، بحران با مواجه در که است حدی به سازمان مدیریت در اهمیت که معتقدند

 (.8811رضائیان،) کنند یم فراهم سازمان تکامل و رشد برای را زمینه توانمند مدیران

 ییکارآ توان یم چگونه :که اند مواجه سؤال این با خصوصی غیردولتی های سازمان مانند دولتی یها سازمان امروزه

 توجه با .کنند یم فعالیت متحول و ابهام پر پویا، محیطی در امروزی های سازمان بخشید؟ بهبود را دولتی های سازمان

 تفکر، طرز در که است مداومی و شگرف تحوالت و تغییرات حاضر عصر های یژگیو ینبارزتر از یکی اینکه به

 با ها سازمان .خورد یم چشم به زندگی دیگر های یدهپد از بسیاری و کار انجام یها روش اجتماعی، یها ارزش

 با را همه و کوبیده هم در را مقاومتی نوع هر کنونی افزای رقابت و گرایی یمشتر دنیای در که اند مواجه تغییراتی

 ها آن برای که است زیاد یقدر به شود یم وارد امروزی های سازمانبر  که تغییراتی تنوع و وسعت .برد یم جلو به خود

 و تغییرات به نتواند سازمانی اگر امروز متحول دنیای در .ندارد تغییرات وجود این به پاسخگویی و انطباق جز یا چاره

 خواهد عقب توسعه قافله از بگیرد، خود به منفعالنه حالت مقابل تغییرات در یا دهد خودپاسخ مخاطبان نیازهای

 جدی موردتوجه ها سازمان بدنه در سازمانی کارآفرینی اینکه مگر بود نخواهد محقق امر این به دستیابی .ماند

 .(Hadizade Moghadam et al.,2005) باشد گذاران یاستس

برداری از منابع و  هایی که در تشخیص و بهره عنوان پیشگامان حقیقی، با چاالکی، نوآوری و مهارت کارآفرینان به

ها و شرایط جدید شده و دیگران را نیز برای حضور در عرصه کارآفرینی  های موجود دارند، باعث توسعه فرصت فرصت

شوند و  کارآفرینان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی جوامع قلمداد می به همین دلیل. کنند ترغیب می

بنابراین استفاده از ظرفیت این پدیده برای کشورهایی که ؛ زایی تنها یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی است اشتغال

نقش  و اهمیت به توجه با .با نرخ باالی بیکاری و درآمد سرانه پایین مواجه هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است

 و کارآفرینی حامی برای فرهنگ بسترسازی کارآفرینی، ی اشاعه و ترویج جامعه، مشکالت به توجه با و کارآفرینی
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 از یکی امر، این که دارد ضرورت کشورمان مثل توسعه درحال جوامع ویژه به جوامع تمامی برای کارآفرینان تربیت

 نیازهای و به تغییرات نتواند سازمانی اگر امروز متحول دنیای در .است عالیآموزش  اندازهای چشم و وظایف

 .ماند خواهد توسعه عقب قافله از بگیرد، خود به منفعالنه حالت مقابل تغییرات در یا دهد خودپاسخ مخاطبان

موردتوجه جدی  ها سازمان بدنه در سازمانی کارآفرینی اینکه بود مگر نخواهد محقق امر این به دستیابی

 .باشد گذاران سیاست

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

این واژه نخست توسط . است گرفته نشأت« متعهد شدن»واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی انترپرونور به معنای 

 موردبحثبرای اولین بار، اهمیت و نقش کارآفرینان را در ایجاد ثروت و ارزش اقتصادی ( 8381-8831) یونکانت

. بخشید یمو به آن هویتی ابزار گونه  دانست یمکارآفرینان را همچون سایر عوامل تولید ( 8333) یتاسمآدام . قرارداد

دانشمند  که یدرحالاو  ازنظر. رین و کارگر تفکیک کردفجان باتیست سی، صنعت انسانی را به وظایف دانشمند، کارآ

رین است که با به کاربستن نظریه و فاما این کارآ؛ ند تولید دارندنقش مهمی در فرآی( مجری)کارگر و ( نظریه آفرین)

 (.Palmer,1987:48) برد یمهدایت انجام امور، فرآیند تولید را پیش 

کارآفرینی شامل یک فرآیند یادگیری و عبارت از توانایی برآمدن از عهده مسائل و مشکالت و نیز یادگرفتن از 

کارآفرینی . (Adent, N., Davice,2002)است ست و در قلب آن ابتکار، خالقیت، تازگی و حساسیت نهفته ها آن

های آن از سطح خانواده،  ریزی در نظام آموزشی و پژوهشی بوده و اجرای برنامه فرآیندی است که الزمه آن برنامه

افراد با استفاده از تخصص و قدرت ابتکار و  شود تا باعث می ؛ وها گسترده شده است مدرسه تا دانشگاه و سازمان

کارآفرینی  امروزه (.Crossan,2005 Dutta&)کنند ها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد  ها و توانمندی خالقیت، فرصت

در غرب و برخی از کشورهای  که یطور به، آیند یمفردی و سازمانی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار 

 عنوان به توسعه درحالو در بیشتر کشورهای پیشرفته و  گرفته نامطالیی کارآفرینی  یها دههدهه گذشته دیگر، دو 

 (.Macclin,2004)است توسعه اهمیت یافته  منبع ترین یاصل

 های سازمان. همسو شدن با تحوالت سریع، خالقیت، نوآوری و کارآفرینی است درگرو ها سازمانامروزه، دوام و توسعه 

و خصایص خود دانسته  ها یژگیواز  ناپذیری یکتفکجز  عنوان بههستند که کارآفرینی را  ییها سازمانکارآمد و موفق 

 (.8813تقی زاده و همکاران، )نکنند  فروگذارو در جهت تقویت و روحیه کارآفرینی سازمانی، از هیچ کوششی 

 با همراه آتی یها فرصتاز  استفاده با را منابع بهینة تخصیص که است یسازوکار اقتصاددانان، ازنظر کارآفرینی

 خود سرمایة و درآمد تا کند ایجاد کارآفرینان را برای جدیدی یها فرصت تواند یم کارآفرینی .سازد یم میسر مخاطره

 را زندگی استانداردهای متوسط، و کوچک یوکارها کسب و جدید مؤسسات ایجاد با همچنین و دهند افزایش را

 (.Szabo,2013) است وکار کسب یها فرصت در کاوش فرایند یک کارآفرینی (Henly, 2012).بخشند بهبود

 کارآفرینی سازمانی

رشد و توسعه را تشخیص داده و با نوآوری و  یها فرصتکارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که طی آن سازمان 

کارآفرین نرخ رشد باالیی  های سازمان. نماید یمی جدیدی را برای مشتری ایجاد ها ارزشتخصیص مجدد منابع، 

در  گذاری یهسرماساختار ارگانیک، خاطره پذیری معقول، : از عبارت است ها سازمانویژگی این  ینتر مهمدارند و 

باال، صمیمیت  یریپذ انطباقو  ییرپذیریتغمنابع انسانی،  های گیری یمتصمتحقیق و توسعه، ارزیابی عملکرد بر مبنای 

 (.8811یداللهی فارسی، ) ییرتغحامی یادگیری، نوآوری و  یسازمان فرهنگبا مشتریان، 

 توسعه کارآفرینی که عواملی .باشد داشته وجود سازمان در درون مناسبی شرایط باید سازمانی کارآفرینی ترویج برای

 و یشناخت روانفرآیندهای  ،یجوسازمان .شود یم نامیده کارآفرینیمحیط  یا جو دهند یمقرار  یرتأث تحت را سازمانی

 توانایی رضایت شغلی، انگیزش، یادگیری، تعارض، مدیریت ،گیری یمتصمحل مشکل،  ارتباطات، نظیر سازمانی

 فضای و سازمانی مدیریتی شرایط بهبود .دهد یم قرار یرتأث تحت را سازمانی یور بهره و ییکارا یتدرنها و نوآوری

 یندر تدو سازمان فعال کارکنان مشارکت بین یندرا .است سازمانی کارآفرینی توسعه اصلی ابعاد از یکی آن بر حاکم
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 بر یدتأک ،کارانه محافظه های یاستراتژ بر یدتأکاز  پرهیز و یرپذ انعطاف های یاستراتژ تدوین سازمانی، های یاستراتژ

 ارتفاع کردن کوتاه موثق، اطالعات اساس بر و عمل اطالعات موقع به دریافت سازمان، مالی منابع مدیریت استراتژیک

 بستر خالقیت، و نوآوری حامی یسازمان فرهنگ یریگ شکل بر یدتأک و سازمان در کارآفرینی واحد یستأسسازمان، 

 (Chen et al., 2005).دهد یم شکل را سازمان کارکنان کارآفرینی بروز استعداد

 مفاهیم مبین که کرد یبند طبقه دسته سه به توانمی دارند، کارآفرینی فرآیند در که اهدافی برحسب را کارآفرینان

 :است کارآفرینان از مختلفی

 جدید وکار کسب ایجاد برای کارآفرینی .8

 اجتماعی مشکالت حل برای کارآفرینی .2

 موجود سازمان بهبود یا توسعه برای کارآفرینی .8

 یا عملکرد بهبود کارآفرینی نوع این از هدف .شودمی انجام رسمی سازمان ساختار طریق از کارآفرینی آخر، نوع در

 (.Yadollahi,2005)است  سازمان توسعه

باشند کارآفرینانه  یها فرصت دنبالجهت ارتقاء عملکرد و محصوالتشان همواره به  بایست یم ها سازمان 

(Clercq,2010.)  شده یستأس قبالًکارآفرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمانی است که 

که در این رفتارهای خالقانه و  شود یماقتصادی تلقی  ی توسعهموتور  عنوان بهامروزه  ؛ و(Ruygles,2006)باشد 

 (.Zhang,2008) دکن یمرا در مقابل تغییرات مداوم محیط محافظت  ها سازمانکارآفرینانه، 

که ساختار ارگانیک، انطباق پذیر منطبق بر ارتباطات باز، نامتمرکز و منعطف؛ باعث  کنند یم استداللحنینگز  اسلوین

سبک . و همچنین سازمان به مدیریت به سبک مدیریت کارآفرینانه نیازمند است شود یمرینی فبرانگیختن کارآ

ازجمله . آورد یممدیریت کارآفرینانه فراسوی مدیریت سنتی و بوروکراتیک بوده و جو نوآوری را در سازمان فراهم 

تشویق  منظور بهکه  اند داشتهبالکین و همکارانش بیان . تشویق و پاداش است های سیستم، توجه به تأثیرگذارموارد 

مبتنی باشد و نه بر  پذیری یسکرنوآوری و  بر اساسو نوآوری در سازمان، بخشی از کل پرداخت باید  پذیری یسکر

 (.8813و همکاران،  شناس حق)سود افزایش  مثالًپیامدها و دستاوردهای نوآوری، 

8وال ج آنتونی و 2موریس اچ میچیل ،8کاریوآنا آلبرت توسط پژوهشی
 تمرکز و رسمیت عنوان تأثیر با (8991)سال  در 

 همبستگی که رسیدند نتیجه این به این پژوهش در پژوهشگران .شد انجام صادراتی یها شرکت در کارآفرینی بر

 را رسمیت و مرکزیت یها سازه از یک هر و کارآفرینانه رفتار مستقیمی بین معنادار ی رابطه یک ها شاخص مجموع

 کارآفرینی از پایینی سطح سازمان در تمرکز باالی سطح که کرد استدالل چنین توان یم کل در .کند یم ینیب شیپ

ی و مردانیعل درنقل )دارد  سازمانی کارآفرینی با مثبت ی رابطه رسمیت سطح باالی میزان و شود یمموجب  را

که بر فرآیند ( ای ینهزم) یطیمحو  (شغلی) یساختاررفتاری،  یرمتغاز میان سه ( 8819) یمیمق (.8811همکاران، 

 .داند یم اثرگذارعوامل محیطی را  یرمتغهستند،  اثرگذارکارآفرینی 

 اجتماعی تأمین در سازمان سازمانی کارآفرینی و سازمانی ساختار بین ارتباط بررسی به پژوهشی در (8812) رضازاده

 سازمانی کارآفرینی و سازمانی ساختار بین پیچیدگی دار یمعن یا رابطه :یافت ردستیز نتایج به و پرداخت تهران

 سازمانی ساختار پیچیدگی بین معکوس ی رابطه نشانگر و بوده منحنی آمده دست به همبستگی ضریب اما دارد، وجود

 اما آمد، دست به سازمانی کارآفرینی و سازمانی ساختار رسمیت بین دار یمعن ی رابطه .است سازمانی کارآفرینی و

 و بین تمرکز و است سازمانی کارآفرینی و رسمیت بین معکوس ی رابطه نشانگر و بوده منحنی همبستگیضریب 

 .معکوس است صورت به رابطه این اما دارد، وجود معنادار یا رابطه هم سازمانی کارآفرینی

 (Moghimi,2004) هایدرسازمان سازمانی، کارآفرینی بر یسازمان برون و درون مؤثر عوامل تبیین باهدف را تحقیقی 

 نظام ،ها روش و فرآیندها وضعیت توسعه، و تحقیق نظام استراتژی، عواملی چون وی .است داده انجام ایران دولتی
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 یها یژگیوسازمان،  پرداخت و پاداش نظام مالی، نظام مکانیکی، ارگانیکی یا ساختار سازمانی ساختار کنترل،

 .دانسته است مؤثر سازمانی کارآفرینی توسعه در را سازمانی ارتباطات نظام و رهبری سبک مدیریت،

فردی کارآفرینان،  های یژگیوکارآفرینانه را به چهار گروه  یها شرکت، عوامل اثرگذار بر موفقیت (2111)هابر اونر و 

تقسیم  ارائه قابلمحیطی محل فعالیت شرکت و تنوع خدمات  های یتجذابمالی و مشورتی دولتی،  های یتحما

 (.Lerners & Haber,2000)اند  کرده

: مطالعه موردی)بر فرآیند کارآفرینی مستقل  اثرگذاردر پژوهشی به تبیین عوامل ( 8891)همکاران و  جعفر نژاد

فردی، شغلی، رفتاری و محیطی  متغیرهای داد کهنتایج پژوهش نشان . پرداختند( کارآفرینان شهرستان بندر انزلی

 .رادارندین اثرگذاری مستقیم بر روی فرآیند کارآفرینی مستقل به ترتیب بیشتر

 سازی پیادهو نقش آن در  سازمانی بر کارآفرینی تأثیرگذاردر پژوهشی به مطالعه عوامل ( 8819)همکاران کمالیان و 

کارآفرینی  سازی نهادینهفردی و سازمانی و  های ویژگینتایج نشان داد که بین . استراتژی کارآفرینی پرداختند

 .سازمانی در سازمان ارتباط مثبتی وجود دارد

صنعتی  یها شرکتدر پژوهشی به بررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش کارآفرینی ( 8819) یشافعوفائی و 

، نوع سیستم گانه سهمدیریتی  یها مهارتنتایج پژوهش نشان داد که میزان برخورداری از . کوچک پرداختند

 صورت بهغیر کارآفرین  یها شرکتکارآفرین با  یها شرکتم ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی ، نظایزیر بودجه

 ها یافتههمچنین . ساختاری و ابعاد استراتژیک مشاهده نشد یرهایمتغاما این تفاوت در دیگر ؛ معناداری متفاوت است

 .غیر کارآفرین هستند یها شرکتاز  تر یچیدهپساختاری  ازلحاظمعناداری  طور بهرین فکارآ یها شرکتنشان داد که 

کرد که با یکدیگر  یبند دستهدر سه گروه  توان یمبر فرآیند کارآفرینی را  اثرگذارتوجه به پیشینه پژوهش، عوامل  با

و  ی، ساختاریاین عوامل شامل متغیرهای رفتار. شوند یممنجر به فرآِیند کارآفرینی  یتدرنهااثر تعاملی دارند و 

 .باشد یم ای ینهزم

 
                   ینیکارآفرالگوی توسعه : 1شکل

 

 عوامل ساختاری
 سازمانی ساختار( الف
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. باشد یم( 8991) 1کووین و اسلوین ی مطالعهساختار در کارآفرینی سازمانی، یکی از تحقیقات مهم،  تأثیردر رابطه با 

سازمان در صورت وجود ساختار الزم، تسهیل کنده کارآفرینی با افزایش  ی کارآفرینانهدریافتند که رفتار  ها آن

 گیرد میسازمان در محیط پویا و متالطم قرار  که هنگامی دهد میهمچنین تحقیقات نشان . عملکرد مثبت است

 (.Morris et al,2007)برد رقابت برای بقا، آن را به سمت کارآفرین شدن و پذیرش ساختارهای ارگانیک پیش خواهد 

بلکه  روند میآموزشی نیستند که به سمت کارآفرینی پیش  های سازمانعنوان نموده است که این ( 2118) 1سادلر

در کارآفرین شدن سازمان، نقش اساسی ایفا  توانند یمست که ها آنفعالیت  های سیستمو  ها ارزش، ها آنساختارهای 

 یک مستلزم مسئله ینا .است سازمانی ینیکارآفر مفهوم به خاص تعهد نیازمند ارگانیک، سازمان یک ایجاد .کنند

 یا بوروکراتیک ساختار دارای که سازمانی در ارگانیک سازمان یک ایجاد .است سازمان کل مورد در تازه تفکر فرایند

 .است مشکلی بسیار کار نباشد، رممکنیغ اگر است، سنتی مکانیکی

 کارآفرینی یاستراتژ( ب

رینی را متمایز فسودمندی اکثر تحقیقات، استراتژی کارآ طور بهاست که  بخش یجهنتاستراتژی کارآفرینی در سازمانی 

یک هدف و یا یک کار، نحوه نگرش به  یدنثمر رسبر اساس نظریات مختلف برای به . دانند ینماز دیگر ابعاد سازمان 

این . شوند یممنابع اساسی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و تفکر خالق با یکدیگر یکپارچه 

را  هاست فرصترفتاری که در جستجوی  دهد میما نشان  یرابهزیکپارچگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 

افراد متمایل به . تالش برای رسیدن به مزیت رقابتی و ایجاد ثروت است، ادغام کنیم چگونه با رفتاری که در

کمالیان و همکاران، ) یرگذارندتأثاثربخشی در به ثمر رسیدن استراتژی رقابتی  طور بهکارآفرینی افرادی هستند که 

8819.) 

 نظارتی یستمس( ج

مسیر تسهیل  ی کننده روشنهدف و  ینتأمنظارتی متمرکز بر  های سیستمبا استفاده از  توان یمکارآفرینی سازمانی را 

بعد نظام کنترلی در سازمان رابطه مثبتی با  1بر مبنای یک مطالعه دریافتند که ( 2113)همکاران موریس و . نمود

کردن اثربخشی  حساسیت، ریسک، قابلیت مدیریت ابهام، ایجاد: از اند عبارتبعد  1کارآفرینی سازمانی دارد که این 

 .اهداف ینتأممداوم و متمرکز بودن بر 

 یا بودجهمالی و  یستمس( د

که  اعتقاددارند( Kuratk et al.,1990) .شوند یممنابع سازمانی نیز متغیرهای مهم برای کارآفرینی سازمانی محسوب  

 یها کوشش برای تحقق الزم منابع تخصیص نحوه کارآفرینانه، تعقیب راهبردهای روی فرا چالش ینتر عمده

 جاری با راهبردهای کارآفرینانه یراهبردها تلفیق نحوه ها سازمان از حاضر بسیاری حال چالش .است کارآفرینانه

 بودجه برای تخصیص اساسی های یتاولو از باید کارآفرینانه های یتفعالکه  است معنا بدان این .است سازمان

 تلقی نظیر یب نسبی یوبرتر فرد منحصربه منبع یک عنوان به سازمان داخلیمنابع  راستا این در .باشند برخوردار

 .است سازمانی ارتقای کارآفرینی برای ضرورت یک منابع اتالف از و جلوگیری مالی امور اداره نحوه لذا ،شوند یم

 

 

 
 رفتاری عوامل

 خاص الگوهای غیررسمی و ارتباط رفتاری، هنجارهای که است سازمان انسانی در روابط و انسانی عوامل شامل 

 سازمانی وزنده بخش پویایی درواقع محتوایی عوامل این .دهد یم تشکیل را اصلی سازمان محتوای و یوستهپ هم به

 قرار شاخه این در ،باشد یم انسانی نیروی به مربوط مستقیم طور به که متغیرهایی و عوامل هرگونه و شوند یم تلقی

 (.Moghimi,2004) یردگ یم
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 یسازمان فرهنگ( الف

کارآفرین، کارآفرینی یکی از  واقعاً های سازمانبلکه در  گیرد میقرار ن یسازمان فرهنگ تأثیرکارآفرینی تنها تحت 

فرهنگی که بسیار خطر گریز بوده و بیشتر فرآیند محور است، کارکنان را از درگیر شدن . عناصر کلیدی فرهنگ است

 تأثیربر روی  شده انجام تدر تحقیقا. آورد ینمو انگیزه الزم را در آنان به وجود  دارد یبازمکارآفرینانه  های یتفعالدر 

باور کلی بر این است که یک فرهنگ کارآفرین  وجود ینباابر کارآفرینی اجماع کلی وجود ندارد،  یسازمان فرهنگ

، ها ارزشغییر و نوآوری، توجه به از طریق ت ینیآفر ارزشاز عناصری همچون توانمندسازی کارکنان،  تواند یم

 یدتأکدرست انجام دادن کارها، تعهد و مسئولیت کارکنان و  یجا به کار درستاز خطای کارکنان، انجام  یپوش چشم

 (.Morris et al., 2007)باشد و احساس اضطراب  یندهبر آ

 یرهبر( ب

با توجه به رویکرد رهبری اقتضایی، یک . است قرارگرفته موردمطالعهو حوزه علمی بسیار  رشته یک عنوان بهرهبری 

رهبر کارآفرین به . اما رهبر کارآفرین اساساً فرصت محور است؛ ینآفر تحولاست از یک رهبر  ای یینهآرهبر کارآفرین 

خود را با این افراد به  شناسی یتموقعدرک و  ؛ وکنند یم فکر همدنبال استخدام افرادی است که تقریباً شبیه به 

برای رسید  مدت یطوالن گری یمربسریع و رادیکال دارد و از  گیری یمتصمرهبر کارآفرین تمایل به . گذارد یمراک اشت

، یآور تابرهبر کارآفرین دارای حیطه کنترل درونی، فرصت محوری، احساس اضطرار، . کند ینمبه نتیجه استفاده 

 (.Dess et al.,2008)است و خوش برخوردی  ینیب خوش

 را کارکنان مدیران اگر است، لذا سازمان کارکنان از آنان تلقی طرز از تابعی رهبری مدیران سبک که است بدیهی

 این در را یتر مناسبرهبری  سبک طبیعتاً ،یرندنظرگ در کار، به مند عالقه و مسئولیت جو فعال، افرادی مثابه به

 محیط تغییر به شرایط پاسخگویی و نوآوری سازمان هدف که شرایطی در سوی دیگر از .نمود خواهند اتخاذ رابطه

 سازمان برای منابع ینتأم جهت در خود قدرت از و داشته کارآفرینی توان است که رهبری نیازمند سازمان ،باشد یم

 .کند توجه آنان باورهای و ها ارزش و شخصی کارکنان نیازهای به و نماید استفاده

 

 

 کارکنان های یژگیو( ج

شده است، نیرویی کارآفرین خواهد بود که با  سازی پیاده، در سازمانی که مدل استراتژی کارآفرینی یانساننیروی 

بودن، فردی  پذیر یسکرنوآورانه را به سازمان پیشنهاد دهد و عالوه بر  های یدهاداخلی و بیرونی  های یبررستوجه به 

 (.8819کمالیان و همکاران، )هاست  فرصتاست که در جستجوی 

 ای ینهزم عوامل

 داشته متقابل تأثر و تأثیر با سازمان نموده، احاطه را سازمان محیط که هستند یسازمان برون محیطی عوامل و شرایط

 (.8892دهقان و همکاران،)باشند  یم کنترل سازمان از خارج و

 است به نحوی ای ینهزم و رفتاری ساختاری، عوامل بین که ارتباط است این (یشاخگ سه)مدل  این یگذار نام علت

 رابطه یک شاخه سه بین این رابطه ،درواقع .گیرد انجام شاخه سه این از تعامل خارج تواند ینم پدیدهای هیچ که

 نوع از شاخه سه این بین موجود نوع روابط که معنی بدین .ناپذیرند ییجدا هم از عمل و در بوده ناگسستنی تنگاتنگ

 بین یگرد عبارت به .باشند یم موردمطالعه پدیده واحد حیات تنه از روییده شاخه سه مثابه به و بوده و ملزومی الزم

 بوده نظری صرفاًجنبه  سه این تشخیص و تمایز .است حاکم سه گونگی بلکه نبوده حاکم یگانگ سه وجه یچه به ها آن

 ما پژوهش مفهومی الگوی که مبنای یشاخگ سه مدل .هاست یدهپد و مفاهیم و شناخت وتحلیل یهتجز منظور به تنها و

 .کند یم تبیین را پدیده یک یریگ شکل در مؤثر عوامل کلیه که است یمند نظام مدل هست نیز

 

 گیری یجهنتبحث و 
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 بشری های یشرفتپ و مبنای تحوالت و حضورداشته زندگی شئون تمام در او با همراه و بشر خلقت ابتدای از کارآفرینی

در جهان امروز  .(Landstrom‚ 1999) گردد یبرم قرن هجدهم اوایل به کارآفرین و کارآفرینی ینهدرزم بحث .است بوده

الزمه  تنها نهاست؛ توسعه و ارتقای کارآفرینی  یرناپذ اجتنابامری  ها سازمانتفکر نوآوری، کارآفرینی و استفاده از آن در 

 .یک اقتصاد سالم بلکه برای رشد روزافزون جامعه و خلق مشاغل جدید حائز اهمیت حیاتی است

 بر تواند یم عوامل که این دارد قرار متعددی ساختاری، رفتاری و ای ینهزم عوامل یرتأث تحت کارآفرین ی توسعه فرایند

باید نسبت به کارآفرینی سازمانی  نمسئوالن سازما. باشد داشته کننده یفتضع یا و تقویت اثر کارآفرینی فرایند روی

مهم برای رشد سازمان در دنیای رقابتی امروز در نظر بگیرند و  یها عاملیکی از  عنوان بهحساس باشند و آن را 

را تشویق و  دهند یممدیریان باید واحدهایی را در سازمان ایجاد کنند که افرادی را که به کارآفرینی عالقه نشان 

 عنوان به تواند یمدر مقوله کارآفرینی سازمانی مسئله مهمی که  .آموزش دهند و به کارآفرینان سازمان پاداش دهند

بین  .مانع در مقابل کارکنان قرار گیرد و از گسترش کارآفرینی به شکل جدی جلوگیری نماید، ابعاد ساختاری آن است

به این معنی که . معکوس و منفی است صورت بهعناداری وجود دارد و این رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی رابطه م

ندهند، کارکنان  مشارکت ها گیری یمتصمسازمانی را اخذ کنند و کارکنان را در  های یمتصم ییتنها بهاگر مدیران ارشد 

توسعه کارآفرینی در سازمان  برای .و نتیجه این کار کاهش کارآفرینی سازمانی است دهند یمروحیه خود را از دست  

 :شود یمپیشنهادهای زیر توصیه 

، پذیری یسکربر نوآوری،  یدتأک، ترغیب روحیه کارهای تیمی در بین کارکنان با یسازمان فرهنگبا توجه به نقش  -

 .یک عامل مهم در نظر گرفته شود عنوان بهآزادی عمل و اعتماد 

و طراحی ساختارهای مبتنی  یساختار سازمانبه نقش مهم ساختار سازمانی بر توسعه کارآفرینی، بازنگری  با توجه -

 نظام اداری فعلی؛ یجا بهبر فعالیت و ایجاد جو خالق 

سازمانی در سازمان، مدیران با همکاری کارشناسان به مکتوب کردن  یگذار هدفبهینه شدن  منظور به -

 .برای کارآفرینی خواهد شد ها سازمانرت کنند که این سند باعث بهینه شدن فضای سازمان مباد های یتمأمور

 

 منابع
 

 .تهران انتشارات صفار. ، مدیریت توسعه8819الوانی، سید مهدی، کیاکجوری، کریم و رودگرنژاد، فروغ،  -

مطالعه موردی، علوم  -سنجش میزان کارآفرینی سازمانی، رضا یدستقی زاده، هوشنگ، موسوی، غفار، موسوی،  -

 .811 - 8،8813،811شماره مدیریت، سال اول، 

، مهدی، الگوی کارآفرینی سازمانی در شناس یزدان، اصغر، جمشیدیان، مهدی، شائمی؛ علی، شاهین، آرش، شناس حق -

 88-38، 1،8813بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 

مطالعه )بر فرآیند کارآفرینی مستقل  اثرگذارتبیین عوامل جعفر نژاد، احمد، کیاکجوری، کریم، رودگرنژاد، فروغ،  -

 .39-13ص. 8891، توسعه کارآفرینی، سال چهارم شماره سیزدهم، پاییز (کارآفرینان شهرستان بندر انزلی: موردی

بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در  مؤثرابوالقاسم، پژوهشی پیرامون عوامل  دهقان، رضا، طالبی، کامبیز، عربیون، -

 .22-8892،88 یبهشتاردفروردین و ( 8)شماره  3پیاورد سالمت، دوره . علوم پزشکی کشور یها دانشگاه

 ینتأماداره کل : مطالعه موردی)، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی8819رضازاده، حسین، -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران نامه یانپا(. اجتماعی تهران

 سمت، چاپ سوم انتشارات تهران، .مدیریت سازمان و مبانی ،8811لی،ع رضائیان، -

قهرمانی، محمد، ابولقاسمی، محمود، بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی علیمردانی، مهرزاد،  -

 -812، 8819اول  فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره(. دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه موردی )

829 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

. ارائه راهکارهای اساسی جهت توسعه آن، بررسی موانع کارآفرینی در صنعت کشور و 8819مقیمی، سید محمد، -

 .جهاد دانشگاهی: تهران

 .صنعتی کوچک یها شرکتبررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش کارآفرینی وفائی، فرهاد، شافعی، رضا،  -

 .288-213، 8819، زمستان 1، شماره 81دوره مدیریت در ایران،  یها پژوهش

فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره  .مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی ،یداللهی فرسی، جهانگیر -

 .821 -811 ،8811دهم،

بر کارآفرینی سازمانی و نقش  یرگذارتأثمطالعه عوامل  ،کمالیان، امین رضا، یعقوبی، نور محمد، الیاس کردی، اشکان-

 .212-811 ،8819 ییزپا ،28شماره  فصلنامه راهبرد یاس،. استراتژی کارآفرینی سازی یادهپآن در 

 
-Adent, N. Davice,P.(2002). Markets for schoolysis.Routiedge press. 

 - Chen, J., Zhu, Z. & Anquan, W. (2005). A system model for corporate entrepreneurship. 

International Journal of Manpower, Vol.26 No .6, 529-543. 

-Clercq, D. D., Dimov, D., & Thony, P. (2010). The moderating impact of internal social 

exchange processes on the entrepreneurial orientationperformance relationship. Journal of 

business venturiny 25 , 87-103. 

-Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner, A. (2008). Strategic management: Text and cases 

(4th ed.). Irwin: McGraw-Hill. 

-Hadizade Moghadam, A. & Rahimi Filabadi, F. (2005). Intrapreneurship. Janan Pub. Iran-

tehran.p.120. 

-Henly, A (2012). Job creation by the self- employment: the roles of entrepreneurship and 

financial, Small Business Economics, No. 25. 175-196. 

-Kuratko, D. F., Montagno, R. V. & Hornsby, J. S. (1990). Developing an intrapreneurial 

assessment 

instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic Management 

Journal, No,11,49-58. 

-Lerners, M. & Haber, S (2000). Performance factors of small tourism  ventures: The 

interface of tourism, entrepreneurship and the environment, Journal of Business 

Venturing, No .16. 77. 

-Mccline,R. L.(2004). Opportunity Recognition: An Enterepreheurial process in the 

context of the Healt care in dustry: theory and practice, tertiary Education 

Management,Vol.25. No 2.81-94. 

-Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2007). Corporate entrepreneurship and 

innovation (2nd ed.). South-Western College Publishing. 

-Moghimi, M. (2004). Entrepreneurship in governmental organization. Tehran 

University entrepreneurship center publication. Tehran. 1st ed. (P.307). (In Farsi). 

- Ruygles, R. (2006). knowledge management tools. Retrieved 6 5, 2012, from 

sciencedirect: www,science direct.com/science/book/9780750698498. 

-Sadler, R. (2001). A framework for the emergence of entrepreneurshipan d innovation 

in education, Conference paper for the Centre for the Economics of Education and 

Training.  

.-Szabo, Antal. (2013). Support of Innovative Entrepreneurship and Innovation for 

SME'S. MEB. 2013- 11th. International Conference on Management, Enerprise and 

Benchmarking 31 May- 1 June, 2013. Budapest, Hungary. 

-Palmer, M. (1987) The Application of Psychological Testing to Entrepreneurial 

potential; N.J.: Prentice – Hall Inc. 16. Moghimi SM. Entrepreneurship in NGOs. Iran: 

Tehran University Press; 2004: 163-5(Book inPersian). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

-Yadollahi J.(2005). Performance Assessment & Management of Organizational 

Entrepreneurship. Journal of Management Culture Vol. 3 No .10.  

-Zhang, Z., Wan, D., & Miny, J. (2008). Do high-performance human resource practices 

help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship 

behavior. Journal of high technology management research 19 , 128-138. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

