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 ( SMEsی کوچک و متوسط)هاکاروکسبرفتار کار آفرینانه  در 

 
 (رانیتهران، ا، کار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمیوکسب تیریگروه مد) *1 رنژادمیالناز -1

 (رانیا، تهران، میدانشگاه آزاد اسال، واحد تهران جنوبکار، وکسب تیریگروه مد) 2دیمینازنین ح -2

 (رانیا، تهران، میدانشگاه آزاد اسال، واحد تهران جنوبکار، وکسب تیریگروه مد) 3حسینیادات حورالس -3

 (رانیا، تهران، میدانشگاه آزاد اسال، واحد تهران جنوبکار، وکسب تیریگروه مد) 4یدکتر زهرا سادات موسو  - 4

 

 چکیده

 یهاواژه سایر مانند کارآفرینی. است آن از روشنی تعریف ئهارا، پدیده یا مفهوم هر درست تبیین و شناخت جهت گام نخستین

 کارآفرینی مورد در. کرد ارائه آن از مشخصی و روشن تعاریف بتوان که است تبیین و تحلیلقابلمیهنگا انسانیعلوم در مطرح

 دهش بیان آن برای گوناگون یاهدیدگاه از متفاوتی تعاریف، میعل محافل در آن طرح ابتدای از و ندارد وجود واحدی تعریف

 و تولیدی یهانهمیز در بزرگی تحوالت منشاء، آفرینانکار عنوان به مبتکر و آورنو، خالق افراد نیهاج عرصه در اکنون. است

 ثابتی تعریف هکارآفرینان رفتار یا و کارآفرینی برای .شودمی یاد ملی قهرمانان عنوان به هاآن از که ندهاشد خدماتی و اقتصادی

 بیشتر سود کسب برای مختلف منابع جستجوی در که دانست شخصی توانمی را کارآفرین، مختلف تعاریف بین از. ندارد وجود

 تأکید کارآفرینانه رفتار بر محققین از دیگر گروهی اما .بردمی را استفاده بهترین هاآن از و کندمی شناسایی را هافرصت، است

ی هاطی سال .ندهادانست هافرصت جستجوی برای جدید سازمان خلق عنوانبهتوان می را کارآفرینانه رفتار. رنداد بیشتری

شناخته عه توسیافته و درحالی توسعههانابع ایجاد شغل در کشورترین می کوچک و متوسط به عنوان اصلیهااخیر شرکت

 و رشد اقتصادی ایفا کرده است. نوآوری، ی جدیدهاغلدر ایجاد شمینقش مه، هاست. این شرکتهاشد

 متوسط و کوچک یهاکارو، کسبسازمانی کارآفرینی رفتار، سازمانی کارآفرینی، کارآفرینی:واژگان کلیدی 
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 مقدمه

 حفظ برای نسازما یهامولفه در اساسی تحول به نیاز هستند تغییر و رشد حال در سرعت با هاسازمان و جوامع که زمانی در

 حداکثر موجود یهافرصت از و کنند سازگار جدید شرایط با را خود سرعت به بتوانند باید هاسازمان. است ضروری موجودیت

 (1398، و همکاران )توانگر مروستی, زهرا .کنند استفاده

 یهاشاخص کردنمشخص با 5 زمانیاس کارآفرینی الگوی یک سازیپیاده، امروزی یهاسازمان در مهم اجتماعی یهاموضوع از 

 یک عنوان به تواندمی6 ایهحرف اخالق. دهدمی هویت سازمانی کارآفرینی الگوی به که ستایی هاشاخص و است آن بر اثرگذار

 کارآفرینی فرآیند توسعه در پذیریمسئولیت و تعهد مناسب بستر و باشد سازمان در مهم انگیزشی ابزار ،اثرگذار شاخص

 (1398، و همکارانغالمرضا  )نخعی، .گیرد قرار انیزمسا

 حفظ برای سازمان یهامولفه در اساسی تحول به نیاز هستند تغییر و رشددرحال سرعت با هاسازمان و جوامع که زمانی در

 حداکثر موجود یاهفرصت از و کنند سازگار جدید شرایط با را خود سرعت به بتوانند باید هاسازمان. است ضروری موجودیت

 7متوسط و کوچک یهاکارو، کسبشده انجام مطالعات اساس بر (1399 ، و همکاران)توانگر مروستی, زهرا  .کنند استفاده

 شرایط بـا را خود توانندمی آسانی به و دارند را مشتری یهانیاز و بازار تغییرات بـه سـریع پاسـخگویی توانـایی هاوکار کسـب

: قبیل از مختلفی عوامل دارند محیطی متغیـر شـرایط بـا شـدنمواجـه در پویـا رفتـاری هاآن، واقـع در. کنند هماهنگ جدید

 پایداری و عملکرد بر... و اطالعات فناوری مناسب بکارگیری، فروش و بازاریابی یهافعالیـت، مـالی منـابع، مساعد محیط

 (1398 ،و همکاران )مقسم. دارند تأثیر متوسط و کوچک یهاشرکت

 کاهش، صادرات، تولید اشتغال موجب زیرا، روندمی شمار به جامعه اقتصادی فقرات ستون متوسط و کوچک یهاوکارکسب

 کاهش به رو عمر، تکثیر حال در وقفهبی فناوری، تغییر حال در سرعت به بازار. ندشومی اقتصادی توسعه و اقتصادی توان، فقر

 هاتن محیطی چنین در بقا. است نموده ایجاد هاشرکت برای آشفته و پرفشار بسیار محیطی، نوآوری ابپرشت چرخه و فناوری

)مقسم  است. کاروکسب مختلف یهامینهز در نوآوری مستلزم و است ناکافی، فرآیند و محصول یهاحوزه در نوآوری بر تکیه با

 (1398 ، و همکاران

، ثروت تولید در باال سهم بر عالوه، پررشد و کارافرینانه یهاکاروکسب که دهدمی نشان تهیافعهتوس یهاکشور تجربی مطالعات

-به بیکاری معضل با ایران حاضر حال در که آنجا از لذا. نداهبود نیز هاکشور این در جدید مشاغل زانمی بیشترین ایجاد عامل

 اولویت در تا است الزم که نحوی به یابدمی چندان دو اهمیتی یکارآفرین توسعه به توجه، است روبرو جوانان نمیا در ویژه

 دیهان محیط )در خود خاص اکوسیستم متن در و نبوده مجرد یاهپدید کارآفرینی که آنجا از. گیرد قرار دولتمردان سیاستی

 یهاسیاست سازیپیاده و بندیصورت برای قدم اولین که است بدیهی، افتدمی اتفاق مختلف( بازیگران تعامل در و خاص

 مزایای که است ییهاگلوگاه تشخیص و استانی و ملی مختلف سطوح در کارآفرینی اکوسیستم شناخت، کارآفرینی توسعه

 (1397، )دلجوی شهیر .کنندمی فرسوده را کشور رقابتی

، مدیران توسط سـریع ـرییگمیمتصـ بـه نیـاز: یهاچـالش دارای رشـد صفت از برخوردار متوسط و کوچک یهاشـرکت

 و هاشرکت در میدائ تغییرات، جدید افـراد آمـوزش و کارمنـدیابی بـه نیـاز ،شـغلی انتظـارات و هانیاز سریع گسترش

 یهایافته هستند "انسانیمنابع مدیریت" بحث ماهیتا شده اشاره یهاچـالش یعمـده بخـش. هسـتند منـابع یهامحدودیت

 و کلیـدی عوامـل از یکـی به عنوان مـاهر و انگیـزه با نیروی از استفاده و وجود که دهندمی نشان جودوم یهاپژوهش

 که دهندمی نشان تحقیقاتی یهایافته همچنین .شودمی محسوب متوسـط و کوچـک یهاشـرکت موفقیـت بـرای ارزشـمند
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 ایجاد باالیی افزودة ارزش بنگاه خود برای توانندمی انسانی بعمنا مدیریت توانایی شناخت با متوسط و کوچک یهاوکارکسب

 (1395 ، پور داریانی)احمد.  کنند

 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در قرن بیستم به ویژه  کارآفرینیآفرینی را باید به علم اقتصاد نسبت داد. اوج رابطه اقتصاد و راستی پیدایی مفاهیم اولیه کاربه

دانان قرار گرفت و همه مکاتب کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصادکار و  (1388، )ناهید .به بعد بوده است 1940از دهه 

و  پور)حسیناند. ی اقتصادی خود تشریح کردههارا در نظریهکارآفرینی دی تاکنون به نحوی المیاقتصادی از قرن شانزدهم 

 تکامل یافته است. طی سه دهه اخیر سازمانی(میز آمخاطره وکار)یا همان کسبکارآفرینی سازمانی مفهوم  (1398 ،همکاران

-ی فناوری و توسعهکارآفرینان را در خط مقدم توسعه، نیادر حال حاضر سیر تحوالت جه (1388 ، و همکاران )یدالهی فارسی

توسعه در عبور از ی درحالهااز کشورو نیز برخی رفته پیشی هااغلب کشور میزی اقتصادی قرارداده است. تجربه موفقیت آ

کارآفرینان ، کارآفرینینیز بر  هاده تا سایر کشورموجب ش، هادر آن کشور کارآفرینیی ی توسعهی اقتصادی به واسطههابحران

 و چککو یهاوکارکسب اندازیراه (1398 و همکاران، )مقسمدند. میت خاصی قائل شی نوآوران اههاکاروکسبگیری و شکل

 و شودمی محسوب راهبردی رویکرد یک عنوان به ایران جمله از توسعهی درحالهاکشور ویژهبه هاکشور از بسیاری در متوسط

ضرورت  اقتصادی یهافعالیت توسعه جهت را خصوصی بخشتقویت و اقتصاد پذیریرقابت، خصوصی بخش توانمندسازی لزوم

، اجتماعی و اقتصادی توسعه محرکه موتور عنوان به متوسط و کوچک یهاوکارکسب ایجاد و کارآفرینی همچنین و بخشدمی

 (1398 ، و همکاران )مقسم. دارند جوامع توسعه فرآیند در اساسی نقش

 :آفرینی کار مفهوم

 ،انمکارو ه پا)پیل .گیردمی نشأت شدن متعهد یا دادن انجام معنی به "Entreprende" فرانسوی واژه از کارآفرین کلمه

 فرانسوی ریشه از کارآفرینی یافت دست آن واقعی مفهوم به توانمین این کلمه از نو است ایواژه کارآفرینی واژه (1399

 اصلی محرکه نیروی کارآفرینی که کندمی بیان 8 شومپیتر ژوزف .گیردمیدربر را کاری تعهدکردن مفهوم که است آنترپرندر

 کارآفرینی مالک نوآوری او دیدگاه از مواد از تازه یهاترکیب ایجاد یا نوآوری از است ارتبع آن نقش و است اقتصادی توسعه

 (1398 ، و همکاران )نخعی .بزند نوآوری به دست تا کندمی درک را هافرصت که است کسی کارآفرین و است

رقبای جدید و مستقلی را ، د و چه بزرگچه کوچک باشن، ی معتبرهاداند که برای شرکتمیی فرآیندرا  کارآفرینی 9وسپر 

دنبال ، بهکشندمیی موجود را به چالش هاشرکت، دهندمیداند که رقابت را افزایش میآفرینان را افرادی کند. او کارمیمعرفی 

عقاید جدیدی ، ایندرا منتقل نم هافناوری، آورده کنندرا بر ی برآورده نشدههاد تا در محیط بازار نیازنی مناسبی هستهافرصت

جباری )پور. و همراه با آن دنبال مشاغل جدید هستند نمایندمیگذاری را ترغیب سرمایه، را اجرا کنند هارا خلق کرده و آن

  (1398 ،خامنه

 باید آن تجلی بلکه شود شخص متجلی در تواندمین ییهابه تن و است فرآیند یک کارآفرینی است معتقد ( 1980)10 پیترسون

 (1398 ، و همکاران پور)حسین. باشد همراه نیز تقاضا و هافرصت اب

 رونداست کرده ایجاد برای میمفهو چارچوب یک تحقیق این، روانکاوی نظریه و جدید گذاریسرمایه ایجاد کارآفرینی فرآیند

)کازال و . جدید و تجاری ایده، رویا: است مختلف مرحله سه این شامل. دهید توضیح را جدید گذاریسرمایه ایجاد کارآفرینی

 ( 2020 ، همکاران
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 «11کانتیلون ریچارد» 1700 دهه اوایل در .گرددمیبازمیالدی  18 قرن به است موجود کارآفرینی از که تعریفی ترینمیقدی

 باپتیس جین، صنعتی انقالب ظهور یهاسال در. کرد تعریف پذیریریسک با همراه خوداشتغالی صورت به را کارآفرینی

 چند. کرد معرفی ،است تولید عوامل آوریهمگرد آن اصلی نقش که بزرگی تولیدکننده یا گزارسرمایه عنوان به را کارآفرینی

 در کارآفرینان جاگیری برای مسیری را کارآفرینی، (تخصصی) نیمیا طبقه ظهور به پاسخ در« 12مارشال آفرد» بعد دهه

 چرخشی کرد ارائه کارآفرین از «شومپیتر» که تعریفی واسطهبه، بیستم قرن در .دانست خودشان به متعلق جدید کاروکسب

. کرد معرفی خالقتخریب طریق از اقتصاد در تغییر عامل را کارآفرین وی. آمد وجودبه کارآفرینی تعریف در تاثیرگذار و متفاوت

 (1397 ، و همکاران شهیر)دلجوی

 :سازمانی کارآفرینی

 قبل از سازمان یک در کارآفرینانه فرهنگ ایجاد و القا طریق از شده نوآوری یهافرآیند یا محصوالت نآ در که است یفرآیند

 یابیدست منظور به سازمانی حمایت و منابع از که است ییهافعالیت مجموعه دیگر عبارتبه یا رسدمی ظهور به ،شدهتاسیس

 (1398 ، و همکاران )نخعی .سازمان کردنهار بدون فرینیآکار یعنی سازمانی کارآفرینی .است برخوردار نوآورانه نتایج به

 که هافرصت از گیریبهره برای منابع از فردیمنحصربه یمجموعه تشکیل راه از ارزش ایجاد فرآیند از است عبارت کارآفرینی

 (1396 ، )حمزه پور. شودمی منجر جدید تقاضای یا رضایتمندی ایجاد به

 سازمانی کارآفرینی آن به بگیرد انجام سازمان یک داخل در کارآفرین گروه یا فرد توسط کارآفرینی فعالیت کهمیهنگا

 (1395 ، احمد )عربشاهی، .گویندمی

 

 
 

 شامل سازمانی کارآفرینی (1399، پا و فرخیانپیل) .دارد وجود هاآن نوع و اندازه از نظرصرف هاسازمان همه در کارآفرینی

سازمانی  کارآفرینی (1399 ،و همکاران پا)پیل. است شده تأسیس پیشتر که شودمی سازمانی در کارآفرینانه یهارفتار پرورش

 بین مشترک دیدگاه ایجاد و کارآفرینانه هایگروه تشکیل، حاکم سازمان فرهنگ بهچالشکشیدن، ساختاری تغییرات موجب

 ، و همکاران )یدالهی فارسی .میشـود سازمان شدنکارآفرین ،نهایت در و سازمان آرمان به رسیدن برای، مدیران و کارکنان

 کنند وظیفهانجام کارآفرین نقش در بتوانند کارکنان همه تا کندمی طی سازمان که است یفرآیند سازمانی کارآفرینی (1388
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 ، و همکاران پا)پیل. رسدمی ثمر به سازمان در تراح و سریع و مستمر طوربه گروهی و فردی کارآفرینانه یهافعالیت تمام و

1399) 

 کارآفرین یهاسازمان یهاویژگی

، بودن غیرمتمرکز :از عبارت است آن مشخصات که دارند ارگانیک ساختاری کارافرین یهاسازمان اساساً :ساختار -الف

 بودنگروه، کم شغلی عناوین و دوایر وجود، اطالعات نبودن انحصار در. اطالعات جریان بودن افقی و عمودی، بودن میغیررس

 داشتن، میغیررس و گیرسهل کنترل، نباشد نو یهاایده اجرای از مانع که تخت سازمانی ساختار از بودن وردارخبرها، کار

   .توانمند کارکنان

 قواعد از انحراف کردنتحمل، ایده صاحب افراد از مدیریت قدردانی، پذیر ریسک افراد از مدیریت قدردانی :مدیریت حمایت -ب

 نو یهاطرح حرکت و شروع برای مالی تغذیه، کارکنان جدید یهاایده کارگیریبه، فرینانهکارآ یهاطرح شدنمتولی، کارکنان

، مشترک نماآر و مشترک بیانیه دارای، گراییفرصت، محیط با سازگاری و گراییبرون، بازارگرایی :هااستراتژی و اهداف -ج

 و نوآوری، پذیریریسک از آن در که است فرهنگی دارای کارآفرین سازمان :سازمانی فرهنگ نگرآینده و منعطف، واضح، مدون

 نسبت افراد، گیردمی قرار تشویق مورد و است باارزش کارگروهی، شودمی حمایت سازمان سطوح همه در افراد جدید یهاایده

 منبع ترینباارزش انسانی نیروی، است برقرار کارکنان بین در درستی و صداقت، اعتماد و ندنکمی وظیفه احساس هم به

 نقش و است برخوردار باالیی ارزش از سازمان تحقیقات، دارد وجود سطوح همه در سازمانی یادگیری، شودمی شناخته سازمان

 (1396 ، و همکاران عمران ،پور)سلیمان. کندمی ایفا سازمان در میمه

 آفرینانه کار رفتار 

 پیگیری و منابع گسترش در سازمان مرسومات کندمی کمک که دارد ییهارفتار و تمایالت به اشاره کارآفرینانه رفتار

 بودن پذیرریسک و نوآوربودن ،بودنپیشگام کندمی مشخص را کارآفرینانه رفتار که عاملی سه .کند تغییر جدید یهافرصت

 بهبود باعث تواندمی که شودمی محسوب هاشرکت داخلی یهاقابلیت از کارآفرینانه نگرش (1397و همکاران، پور)کمالی. است

 از ایمجموعه را کارآفرینانه رفتار وجود( 2007)13 موتاکیس و زامپتاکیس سویی از (1398 ،و همکاران )مقسم .شود عملکرد

 به نوآوری منابع از ترکیبی با و ایجادشده سازمان مختلف سطوح در مختلف افراد سطوت خودکار صورتبه که دانندمی هافعالیت

 یهارفتار برای مفیدی نظری چارچوب عنوانبه سازمانی حمایت نظریه. است آنان تعقیب و هافرصت تشخیص دنبال

 توجه هاآن مشترک یهاارزش و ستیبهزی به سازمان کارکنان کهمیهنگا، چارچوب این براساس. استشده معرفی کارآفرینانه

 سازمانی حمایت باالی سطوح با کارکنان که نمایندمی احساس را شدهادراک سازمانی حمایت از باالیی سطوح، باشد داشته

 چنین دارند بیشتری شغلی خشنودی احساس و نمایندمی تالش آن برای، دارند سازمان به بیشتری تعهد، شده ادراک

 از فراتر ییهاکار انجام به بیشتری احتمال به و کنندمی گیریکناره خود کار از یا نمایندمی غیبت کمتری احتمال هب کارکنانی

 اهمیت تصدیق با، گرچه دارند باالتری نقش به وابسته عملکرد و آورندمیروی  سازمانی( مدنی یها)رفتار شغلی میرس وظایف

 حمایت بالقوة اثر روی تجربی یهاپژوهش، هاسازمان و کارکنان برای آن مطلوب یاهپیامد و شدهادراک سازمانی حمایت

 مبنای و اساس (1389 ، و همکاران )جانقربانیان .اندنموده تمرکز سازمان در کارآفرینانۀ یهارفتار بر شدهادراک سازمانی

 یهاویژگی پرورش و رشد چگونگی و رآفریناناک یهاویژگی شناخت و بررسی، کارآفرینانه شخصیتی یهاویژگی رویکرد

 از. شد خواهد هاچالش از بسیاری رفع سبک که است خالق و مولد، نوآور، کارآفرین مدیران پرورش منظور به افراد شخصیتی

-لقالاست طلبی؛توفیق خالقیت؛ شامل( 1386) راناهمک و زالی مدل، کارآفرینی شخصیتی و دهندهشکل صفات یا عوام بین

 (1398 ، و همکاران )یادگاری .است شده انتخاب پذیریریسک، درونیکنترل طلبی؛
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 ی کوچک و متوسط:هاکاروکسبی هاتعاریف و ویژگی

خارجی و داخلی در  کارآفرینیدر بخش خصوصی هر کشوری دارند. برخی از عوامل  میی کوچک و متوسط نقش مههاشرکت

 ( 2014، و همکاران 14کارابایانصاری ) آید.میوجود هسازی بنیهاسط از طریق جی کوچک و متوهاپشت موفقیت سازمان

کوچک و  کاروکسبقبول همگانی برای  است. هیچ تعریف موردکوچک و متوسط تعاریف مختلفی صورت گرفتهی هااز سازمان

که دیگران تعداد حالیدر، نمایندمیزده کلی تعریف را در قالب با هااین سازمان هامتوسط وجود ندارد. در برخی تحلیل

، نفر کارمند 500با کمتر از  هابنگاه ،در ایاالت متحده امریکا (1391، )اکبری گیرند.میعنوان شاخص در نظر  کارمندان را به

نفر را  499تا  10از ، نفر کارمند را کوچک 10یی با کمتر از هادر آلمان شرکت، شوندمیکوچک و بیش از آن بزرگ خوانده 

ی کوچک و هانفر کارمند را بنگاه 150تا  10ی بین هابنگاهآورند یا در تعریفی دیگر میشمار همتوسط و باالتر از آن بزرگ ب

اتحادیه اروپا یک تشکیالت اقتصادی با اندازه متوسط را تشکیالتی با تعداد  (1389 ، و همکاران نژاد)فدایی نامند.میمتوسط 

 10)خیلی کوچک( را با تعداد حداکثر  ومیکرکارمند و یک تشکیالت  50را با تعداد کمتر از یک شرکت کوچک ، نفر 250

ی های صنعتی تعداد کارمندان را در تعریف سازمانهادر ایران نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک کند.میکارمند تعریف 

نفر شاغل باشند بنگاه کوچک و  50یی که دارای کمتر از هابنگاهین تعریف ا. بنابراستداده مبنا قراری ایران هاکوچک و متوسط

ی کوچک و هاکاروکسبحیطه پرسنل در  500با کمتر از  شوند. هر شرکتیمینفر بنگاه متوسط تلقی   100تا  50بین 

عـدم تـوازن ، فقر، بیکاریکه حل مشکل  توجهی از محققان بر این باورند گروه قابل (1391، )اکبری گیرد.میقرار متوسط 

ی کوچک و متوسـط در ایـن هاوکارسوم درگرو توسعه کسبی جهانهاصنعتی در کشوریابی بـه توسـعه و دسـت هامنطق

 طور خالصه ذیل عنوان نمود:  توان بهمیدالیل عمده این محققین را  هست. هاکشور

 . دارد نیاز اندکی منابع به متوسط و کوچک یهاوکارکسب توسعه و تأسیس الف(

 . است برخوردار باالیی زاییاشتغال درجه از متوسط و کوچک یهاوکارکسب ب(

 . هستند داخلی منابع بر متکی اغلب متوسط و کوچک یهاوکارکسب ج(

 .  برخوردارند باالیی پذیریانعطاف از متوسط و کوچک یهاوکارکسب د(

 . آیندمی حساب به بزرگ یهاوکارکسب برای متخصص و مجرب نیروهای دهندهپرورش توسطم و کوچک یهاوکاره(کسب

 ، )اکبری. است انجام قابل دولت یهامنطق یهاسیاست نفع به و سهولت به متوسط و کوچک یهاوکارکسب یابیمکان و(

1391) 

 بهره کارکنان تعداد معیار از برخی. است شده گرفته کار به بزرگ و کوچک یهاسازمان تعریف برای متفاوتی یهامعیار 

 تعداد اساس بر هاتعریف بیشتر هرچند. گیرندمی کار به را عملکردی و مالی ابعاد همچون ییهامعیار دیگر برخی و گیرندمی

 خوانده بزرگ آن از بیش و کوچک ،کارمند نفر 500 از کمتر با هابنگاه ،آمریکا متحده تلاای در، شوندمی بیان کارکنان

 شمار به بزرگ آن از باالتر و متوسط را نفر 499 تا 10 از، کوچک را کارمند نفر 10 از کمتر با ییهاشرکت آلمان در، شوندمی

 اساسبر ایران در .نامندمی متوسط و کوچک یهابنگاه را کارمند نفر 150 تا 10 بین یهابنگاه دیگر تعریفی در یا آورندمی

 صنایع، کارمند نفر 250 تا نفر 50 با، کوچک صنایع باشد نفر 50 از کمتر آن کارکنان تعداد که ییهاواحد مرکزیبانک تعریف

 ایرانمیاسال جمهوری  مرکزی بانک تعریف از استفاده با پژوهش این در. شوندمی همیدنا بزرگ صنایع آن از بیش و متوسط

توان میدر اینجا  (1389، و همکاران نژاد)فدایی .نداهشد فرض بزرگ آن از بیشتر و کوچک ،نفر 50 زیر صنعتی یهاشرکت

 (1398، و همکاران )نخعی .نیست خاصی اندازه با ییهاسازمان به منحصر کارآفرینیمتذکر شد که 

 

 
ensari&karabay-13 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

  گیریبحث و نتیجه

بیان شود و همچنین به تعریف  هانقش آن در سازمانو  کارآفرینین شد که تعاریف درستی از مفاهیم در این مقاله سعی بر آ

-در سازمان امروزی به نوآوریشده نقش ی انجامهااز سوی دیگر با بررسی ی کوچک و متوسط پرداخته شد.هاوکاردقیق کسب

ادامه به میسر گشته است. در  کارآفرینیبا وجود متوسط  ی کوچک وهاوکار در کسب نوآوریشده و پیدایی خوبی مشخص

ی های موجود در کشورهاوکاربا توجه به رشد اقتصاد و نگاه بر کسب کارآفرینیدادن به میدانو  هاوکارایجاد کسب لزوم

 توسعهدرحال و یافتهتوسعه یهاکشورکه  است شده موجب اخیر دهه چند سریع و پیچیده شد. تحوالتیافته پرداختهتوسعه

 .بگیرند نظر در اقتصادی توسعه جمله از توسعه اهداف به یابیدست برای ایهمینز به عنوان را وسطمت و کوچک یهاکاروکسب

 چهره یک عنوان به فرینکارآ سازمان. گیرد قرار بررسیمورد کارافرین سازمان و کارآفرینی مفهوم شد سعی مقاله این در

 از یکی عنوان به پویایی و تغییر حاضر عصر در ینکهابه توجه با .است مطرح حاضر عصر در مدکارآ و جدید سازمانی

 و تغییر با موثر نحو به تا دارد را قابلیت این که است فرینکارآ سازمان این .است مطرح، موجود مهم و اصلی یهامشخصه

 هافرصت از گیریرهبه در را موجود امکانات و منابع از استفاده یتهان، نوآوری و خالقیت بر تکیه با و نموده مواجهه پویایی

 باید کارافرین سازمان .نمایدمی محقق را وریبهره و اثربخشی، کارایی جامعه و سازمان اهداف به دستیابی جهت در و نمایدمی

 .بزند رقم خویش برای را یمیزآموفقیت آینده و سازد آماده هاآن با تقابل برای را خود رویش بتواندپیش یهاچالش ازآگاهی  با

 که ییهاکار از یکی. کرد اندیشیچاره آن برای باید و رفت خواهد باال بسیار ایران در بیکاری نرخ، ارقام و آمار به توجه اب

 چرا، است جامعه جوانان یهاقابلیت افزایش راستای در کارآفرینانه آموزشینظام اندازیراه کند جلوگیری بحران این از تواندمی

 در تخصص ایجاد فکر به قبل میک از باید و ندارند خاصی تخصص ابتدا از معموالً شوند کار وارد خواهندمی که جوانانی که

و درواقع  هارتاهاین م .است هارتاهم ترینکاربردی و ترینمهم، ترینکلیدی از کارآفرینانه رفتار آموزش جهتاز  .بود هانآ

ی کوچک و متوسط هاوکار ر به فرزندان آموزش داده شود. از سوی دیگر ایجاد کسبتوان از سنین کمتمیهم رفتار کارآفرینانه 

است ایجاد پلی روشن و واضح  میتراهی روشن برای کاهش نرخ بیکاری است. آنچه برای ما در این مقاله پررنگ و حائز اه

به  نیز کوچک و بزرگ یهاسازمان یرهبر تعالی بخش ی کوچک و متوسط است. درهاوکارن رفتار کارآفرینانه در کسبمیا

 و تدوین در کافی تجربه و دانش وجود عدم و رهبری تعالی میعل مفاهیم نوپایی به توانمی هکجمله این احتمالی از دالیل

 یهاسازمان سطح دو هر در رهبری رفتار اثربخشی ارزیابی همچنین و رهبری یهارفتار توسعه و بهبود یهارویکرد اجرای

 اخالق توسعه و کارآفرینی به انسانی یهاسرمایه بر عالوه هاسازمان موفقیت راز، از طرفی امروزه .ی کنیماهکوچک اشار و رگبز

 الگوی تبیین و ارائه پژوهش اصلی هدف. است داده قرار تأثیر تحت را متوسط و کوچک یهاوکارکسب حتی امر این، است

توان با افزایش اثربخشی رفتار رهبری در سطوح می .است متوسط و کوچک یهاوکارکسب گرایانهاخالق کارآفرینی توسعه

و  میتاه و اخالق و رفتار کارآفرینانه پرداخت. کارآفرینیتوسعه  بخشی بر سازمان بهچک و بزرگ سازمان عالوه بر تعالیکو

 توسعه و رشد اصلی یهامحور از کارآفرینیاست. بحث و تفکر عه بخش اقتصادی کشور بسیار قابلدر توس کارآفرینیضرورت 

 :زیرا ،است میتاه دارای پایدار توسعه و اقتصادی توسعه ریزیبرنامه نظر از و است

 .شودمی اشتغال موجب .1

 .شودمی گذارانسرمایه و سود افزایش باعث. 2

 .آوردمی وجودبه یاهزتا یهاارزش و شودمی هاآن ماهیت تحول و هاارزش دگرگونی موجب. 3

 یهافرصت شدنفراهم و بازارکار شرایط یهادگرگونی به توجه با یعنی. شودمی کار بازار یهاخأل و هاشکاف پرشدن موجب. 4

 .شودمی گرفته یاهتاز یهامیمتص، تازه

 .شودمی کشور توسعه و رشد ندرو شدن آسان و اقتصادی یهایماندگعقب جبران، اقتصادی رکود از گذار موجب. 5
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 .سازدمی فراهم هاآن بازاریابی و محصوالت، هاکاال تولید برای را الزم شرایط و عوامل. 6

 .شود اقتصادی رویپس از جلوگیری باعث تواندمی اشتغال ایجاد در خصوصی بخش ناتوانی و بحران هنگام به کارآفرینی. 7

 .شودمی اجتماعی رفاه مینتأ باعث. 8

 .شودمی هاکاال کیفیت رفتن باال و بهبود موجب سرانجام و یکدیگر با داخلی مشابه دستیصنایع ویژه به صنایع رقابت موجب. 9

 سرانجام و آیدمی فراهم خارجی و داخلی صنایع رقابت نهمیز ترتیب بدین و شودمی داخلی صنایع تکامل و تقویت باعث. 10

 .انجامدمی کشور برای ارز ریافتد و صادرات افزایش به

 جامعه مشکالت حل برای نو یهاراهکار و افکار، هاسیاست، هاروش، خدمات، محصوالت وجودآمدنبه موجب کارآفرینی. 11

 .شودمی
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ی کوچک و متوسط. هاکاروکسب(. شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در 1395. );احمد پور داریانی, محمود

 .ی کوچک و متوسطهاکاروکسبشناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در 

ی هارتهام. SMEsی کوچک و متوسط )های مدیریتی و نقش آن در نو آوری شرکتهارتها(. م1391. );اکبری, الهه
 .SMEsی کوچک و متوسط )هامدیریتی و نقش آن در نو آوری شرکت

ارزیابی کار آفرینی و ی نوپا. هاکاروکسب(. ارزیابی کار آفرینی و چابکی در 1398. );ر حسین دکترمیپور جباری خامنه, ا
 .ی نوپاهاکاروکسبچابکی در 

طه (. تاثیر مدیریت استراژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واس1399. );فرخیان, ساحل  ;پیل پا, حسین 

تاثیر مدیریت استراژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه گرایش کار . گرایش کار افرینانه
 .افرینانه

(. طراحی مدل ساختاری عدالت سازمانی 1399. );ن بیدختی, علی اکبرمیا ;محمدی فر, محمد علی ;توانگر مروستی, زهرا 

طراحی سازمان(.  کارآفرینی)  های اخالقی سازمان( و پیامدهاهیجانی ارزش )جو سازمانی هوش هاتعیین پیشایند
)  های اخالقی سازمان( و پیامدها)جو سازمانی هوش هیجانی ارزش هامدل ساختاری عدالت سازمانی تعیین پیشایند

 .سازمان( کارآفرینی

سازمانی.  کارآفرینی(. بررسی عوامل موثر بر 1398. );برن بیدختی, علی اکمیا ;محمدی فر , محمد علی ;توانگر مروستی, زهرا

 .سازمانی کارآفرینیبررسی عوامل موثر بر 

ی کار آفرینانه بر اساس حمایت ها(. پیش بینی رفتار1389. );سماواتیان, حسین  ;کامکار, منوچهر  ;جانقربانیان, زهرا 

آفرینانه بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده و ی کار های رفتارپیش بینسازمانی ادراک شده و هوش هیجانی. 
 .هوش هیجانی

ی ارزشی هان مولفهمی(. شبکه مضا1398. );زارع, حسن  ;علی اکبری, حسن  ;قربانی زاده, وجه اهلل  ;حسین پور, داوود 

 .یمشی گذاری کار افرینی ارزشی چارچوب خط هان مولفهمیشبکه مضاچارچوب خط مشی گذاری کار افرینی. 

الگوی توسعه کار ی کوچک و متوسط. هاکاروکسب(. الگوی توسعه کار افرینی اخالق گرایانه 1396. );حمزه پور, مسعود دکتر 
 .ی کوچک و متوسطهاکاروکسبافرینی اخالق گرایانه 
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در فضای  کارآفرینیسازی  (. توسعه و توانمند1397. );سلمان نژاد, عبداله  ;مبارک ابادی , رقیه میغال ;دلجوی شهیر, جواد 

. SWOTدر استنان گیالن با استفاده از رویکرد  کارآفرینیی کوچک و متوسط با نگاهی به وضع موجود هاکاروکسب

در  کارآفرینیی کوچک و متوسط با نگاهی به وضع موجود هاکاروکسبدر فضای  کارآفرینیتوسعه و توانمند سازی 
 .SWOTیکرد استنان گیالن با استفاده از رو

در فضای  کارآفرینی(. توسعه و توانمند سازی 1397سلمان نژاد, عبداله. ) ;مبارک ابادی , رقیه میغال ;دلجوی شهیر, جواد 

. SWOTدر استنان گیالن با استفاده از رویکرد  فرینیکارآی کوچک و متوسط با نگاهی به وضع موجود هاکاروکسب

در  کارآفرینیی کوچک و متوسط با نگاهی به وضع موجود هاکاروکسبدر فضای  کارآفرینیتوسعه و توانمند سازی 
 .SWOTاستنان گیالن با استفاده از رویکرد 

(. سازمان کار آفرین و کار آفرینی سازمانی : 1396) .;قلی پور, مریم  ;ابراهیم زاده, فریمان ;سلیمان پور عمران , محبوبه 

 .هاو پیش بایست هامان کار آفرین و کار آفرینی سازمانی : ضرورتساز. هاو پیش بایست هاضرورت

تبیین مفهوم و ابعاد سازمان اجرا(.  فرآیند(. تبیین مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین)از ماهیت تا 1395. );عربشاهی, احمد 
 .اجرا( فرآیندکارآفرین)از ماهیت تا 

ی کوچک و بزرگ با ها(. مقایسه تعالی عملکرد سازمان1389. );ترا میجری, هام ;ر حسین میخالقی, ا ;فدایی نژاد, اسماعیل 

 . EFQMی کوچک و بزرگ با رویکرد هامقایسه تعالی عملکرد سازمان. EFQMرویکرد 

ایجاد  (. رتبه بندی و مقایسه عوامل اثر گذار ب1397. );کیا, قاسم میبهرا ;اسماعیلیان, مجید  ;صفر, علی ;کمالی پور, مهسا 

رتبه رفتار کارآفرینانه با استفاده از روش مقیاس گذاری چند بعدی )مورد مطالعه: شرکت پاالیش گاز پارسیان (. 
عدی )مورد مطالعه: بندی و مقایسه عوامل اثر گذار ب ایجاد رفتار کارآفرینانه با استفاده از روش مقیاس گذاری چند ب

 .شرکت پاالیش گاز پارسیان (

ی تولیدی کوچک و هاکاروکسب(. توسعه 1398. );مهرابیان, احمد  ;دیده خانی, حسین  ;سعیدی, پرویز  ;مقسم, یاسر 

ی تولیدی کوچک و متوسط بر پایه هاکاروکسبتوسعه متوسط بر پایه تاثیر پذیری از عملکرد و نو آوری در فناوری. 
 .تاثیر پذیری از عملکرد و نو آوری در فناوری

چیستی و چرایی کار افرینی و کار (. چیستی و چرایی کار افرینی و کار افرینی سازمان در یک نگاه. 1388. );ناهید, مجتبی 
 .افرینی سازمان در یک نگاه

خالق سازمانی.  کارآفرینیر بر الگوی (. خالق حرفه ای شاخصی اثر گذا1398. );سبحانی, عبدالرضا دکتر  ;نخعی, غالمرضا 
 .سازمانی کارآفرینیر بر الگوی حرفه ای شاخصی اثر گذا

خالق سازمانی.  کارآفرینی(. خالق حرفه ای شاخصی اثر گذار بر الگوی 1398. );سبحانی, عبدالرضا دکتر  ;نخعی, غالمرضا 
 .سازمانی کارآفرینیحرفه ای شاخصی اثر گذار بر الگوی 

ی کار افرینانه مدیران بر رفتار نو ها(. تاثیر ویژگی1398. );آزما, فریدون  ;اشرفی, مجید ;عباسی , ابراهیم  ;رضا  یادگاری,

ی فناور دانشگاه ازاد های دانش بنیان )مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهااورانه از طریق برسی تفکر انتقادی در شرکت

ی دانش هار شرکتانه مدیران بر رفتار نو اورانه از طریق برسی تفکر انتقادی دی کار افرینهاتاثیر ویژگی(. میاسال
 .(میی فناور دانشگاه ازاد اسالهابنیان )مورد مطالعه: مراکز رشد واحد
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نی سازما کارآفرینی(. بررسی رابطه ی بین ساختار و 1388. );خواستار, حمزه  ;د میعزیزی زیارت, ا ;نگیر هایدالهی فارسی, ج

سازمانی )مطالعه  کارآفرینیرابطه ی بین ساختار و بررسی ی خصوصی سطح شهر تهران (. ها)مطالعه موردی: بانک
 .ی خصوصی سطح شهر تهران (هاموردی: بانک
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