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چکیده 
با توجه به پویایی و پیچیدگی شرایط و محیط کسب و کار امروزي ،داشتن و به کارگیري 

سازمان هاي عصر . کارآفرینانه و ایجاد سازمان هاي کارآفرین بر کسی پوشیده نیستتفکرات و رفتار
نوآوري، مخاطره از طریق حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در کسب مزیت رقابتی پایدار

با توجه به اینکه فراهم . اندها ایفا می کند، توجه خاصی داشتهبراي سازمانپذیري و نوسازي استراتژیک
توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده؛ هدف این پژوهش فوقسازي شرایط براي اجراي ابعاد 

تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی درآن است که با رویکردي جامع به شناسایی و اولویت بندي عوامل
در صنایع غذایی را جدیدارزشخلقکارآفرینی سازمانی می تواند فرصت هاي .بپردازدصنایع غذایی 

نفر از مدیران، متخصصان و 714این پژوهش شامل اولجامعه آماري. توسعه دهدشناسایی و 
زمزم، پاك، گلستان و محسن می باشد؛ که کارشناسان شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی بهروز، 

جامعه آماري دوم .نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند250با فرمول کوکران 
نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت کارآفرینی دانشگاهها می 16نیز براي اولویت بندي عوامل تعداد 

این پژوهش از . این تحقیق براي گردآوري داده ها پرسشنامه استابزار اصلی مورد استفاده در.باشد
براي تجزیه و تحلیل اطالعات از . همبستگی است–نظر هدف کاربردي و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی 

نتایج . استفاده شده استو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي مدل یابی معادالت ساختاري روش هاي
سازمانی، فردي، استراتژیک و محیطی تاثیر مثبتی بر ؛چهار دسته عواملکهبررسی نشان می دهد 

رند و در ضمن عوامل سازمانی از کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی دا
.اهمیت بیشتري در این رابطه برخوردارند

ره پذیري، نوسازي کارآفرینی سازمانی، مزیت رقابتی پایدار، نوآوري،مخاط:ژگان کلیديوا
استراتژیک
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مقدمه 
مسائل امروز سازمان ها با راه حل هاي دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده، 

سازمان ها باید . مشکالت آتی را حل نمی کند، بلکه باید براي پیش سازي آینده اقدام کرد
ایجاد جو . به قدر کافی منعطف باشند تا بتوانند پاسخ گوي تمام شرایط ممکن باشند

کمک می کند تا این انعطاف یا شکل گیري کارآفرینی سازمانی کارآفرینی در سازمان ها 
را بدست آورند و نیز کمک می کند تا سازمان ها براي هر وضعیتی یک ایده داشته پذیري 

پس کارآفرینی نیروي اصلی در .باشند و کمک می کند تا خالقیت در سازمان نهادینه شود
این مهم نشان می . ید حیات، ابتکار و نوآوري، خلق و رهبري سازمانی استسازمانی تجد

دهد که کارآفرینی سازمانی می تواند نیازهاي اجزاي اصلی را براي تولیدات آینده  سازمان 
بنابراین، تشخیص اهداف، خواسته ها، نیازها و رده پتانسیل فعالیت هاي . ها تامین کند

احمد (ارآفرینی در سازمان هاي معاصر، امري ضروري استآموزشی در ایجاد استراتژي ک
.)1390:373پور،

به توسعه قابلیت هاي داخلی براي ؛ کارآفرینی سازمانیبراي شکل گیريفراهم سازي زمینه 
توانمندي رقابتی، تغییر جایگاه راهبردي ،به کارگیري گستره اي از استراتژي  هاي رشد گرایانه و 

ایجاد انعطاف پذیري براي پاسخ گویی به تغییرات شدید یجاد مزیت رقابتی،منحصر به فرد براي ا
،عالقه مندي کارکنان به ایجاد تغییر از طریق نوآوري،سازمان دهی منابع و و پرشتاب محیطی

استفاده اثربخش از آنها، ایجاد جو نوآورانه و استقبال افراد از آنها ، تیم سازي در سازمان، توانمند 
توجه به امکان سنجی ایده هاي افراد و تخصیص ،ن در تبدیل فرصت ها به تهدیدهاشدن سازما

و فائق آمدن بر رقباي چابک، منعطف و فرصت بخشی از بودجه به ایجاد کسب و کار جدید
; Homer, 1982 ; Nandurikar, 2003(کمک می کندگرا Ireland, 2004 ; Zahra, 2005

;.morrise,2008; kuratko, 2007( .،فراهم هستند،آنچه محققان بسیاري به دنبال آندر حقیقت
بسیاري از سازمان هاي .)Kuratko,2009:2(استایجاد سازمانی کارآفرینسازي شرایط براي 

شکل گیري مفهوم کارآفرینی سازمانی و ایجاد مدل هاي نظري در اوایل دهه به اروپایی با توجه 
ي آن، سعی در اجراي ابعاد کارآفرینی سازمانی داشته اند، ضمن توجه ویژه به مولفه ها1980

)Pinchot,1986؛(Kuratko,2002.کارآفرینی اجراي ابعادها برايزمینه سازي این سازمان
.)Ireland, 2004(است کسب مزیت رقابتی پایدار براي آنها شده، منجر به سازمانی

اجرایی و کارآفرینی سازمانیه ویژه اي به از این رو سازمان هاي کنونی کشور نیز باید توج
؛ به دلیل نقشی که درتقویت و تثبیت موقعیت رقابتی آنها و توسعه پایدارکشور کردن ابعاد آن

متاسفانه نتایج پژوهشها حاکی از آن است که سازمان هاي ایرانی بویژه . دارد، مبذول نمایند
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3)مورد مطالعه صنایع غذائی(عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی
کارآفرینانه، از مزایاي کارآفرینی در سازمان سازمان هاي دولتی نتوانسته اند از رهگذر انقالب

هاي کارآفرینی سازمانی در آن ها در حد نامطلوبی می هاي خود بهره گیري نمایند و شاخص
شناسایی و پیاده سازي عوامل موثر رابطه باتحقیق درضرورت لذا).75- 1384:76مقیمی،(باشد

.راهگشا باشدایرانیيبراي سازمان هابر کارآفرینی سازمانی می تواند 
شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در صنایع مختلفی از قبیل صنایع غذایی، 
خودرو سازي و بسیاري از صنایع دیگر حائز اهمیت است، اما در این تحقیق بر صنایع 

ایجاد کسب و (غذایی؛ به دالیل کوتاه مدت بودن تحقق نوآوري، مخاطره پذیري سازمانی
و نوسازي استراتژیک در آن ، تقویت توانمندي هاي داخلی براي رقابت، ) ي جدیدکارها

ارضاي نیازهاي متنوع مصرف کنندگان جهت منع واردات و کمک به رونق تولید ملی، و 
بعالوه .در نهایت توسعه قابلیت هاي صنایع غذایی براي صادرات ، تمرکز گردیده است

و افزایش مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم آن در تولید صنایع غذایی به لحاظ اشتغال زایی
درآمد ملی و همچنین ارزبري پایین آن در مقایسه با سایر صنایع، مورد توجه ویژه دولت 

به دلیل افزایش رقابت و مشتري مداري در محیط . می باشدهاي کشورهاي در حال توسعه 
د با رویکردي رقابتی به کار محصوالت غذایی ناگزیرنکنندهامروزي، شرکت هاي تولید

خود ادامه دهند تا بتوانند سهم خود را در بازارهاي داخلی و خارجی افزایش دهند و 
مستلزم ایجاد و امر بازارهاي متنوعی را براي عرضه محصوالت جدید خود بیابند که این 

.استسازمانیاعمال کارآفرینی ونوآوري؛افزایش مزیت رقابتی پایدار از طریق
مواردي از از طریق تحقق کارآفرینی سازمانی و اجرایی شدن ابعاد آن،1از نظر محققان

ایجاد نیروي انسانی توانمند و خالق، استفاده از روش هاي جدید براي ارائه محصوالت قبیل
یا خدمات ،ایجاد کسب و کارهاي جدید در درون و برون سازمان بر مبناي مخاطره پذیري، 

ها در جهت پیشبرد اهداف جدید براي محصوالت، بهره برداري از فرصتایجاد بازارهاي 
محقق شده و در سطح کالن در صنایع غذاییمدل هاي کسب و کار جدیدایجاد و سازمان، 

با توجه به .کشور و بین المللی شدن سازمان ها به ثمر خواهد رسیدنیز رشد و توسعه پایدار
به عوامل سازمانی یا محیطی موثر بر کارآفرینی اینکه در تحقیقات صورت گرفته صرفا

رویکردياز طریق کهپژوهش به دنبال آن است این بنابراین سازمانی پرداخته شده است،
به شکل گیري کارآفرینی در مبتنی بر عوامل سازمانی، فردي، استراتژیک و محیطی جامع 

قصد حرکت در این راستا را براي سازمان هایی کهموثر و عوامل کمک نمایدصنایع غذایی
:لذا سواالت و فرضیه هاي تحقیق به صورت زیر ارائه می شوند.دارند، اولویت بندي نماید

1.Duncan,1998; Hornsby,2002; Zahra2005; Kuratko& covin,2008; Morris & Cornwall,
2009
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هاي تحقیقسوال
تاثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع ) 1

غذایی چگونه است؟
ر شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی تاثیر عوامل فردي بر کارآفرینی سازمانی د) 2

چگونه است؟
تاثیر عوامل استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع ) 3

غذایی چگونه است؟
تاثیر عوامل محیطی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع ) 4

غذایی چگونه است؟
انی، فردي، استراتژیک و محیطی از اهمیت و اولویت کدامیک از عوامل اصلی سازم) 5

برخوردارند؟کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی بر بیشتري
در بر کارآفرینی سازمانی ) هر عامل اصلی( ساختار اهمیتی هر یک از عوامل جزء) 6

چگونه است؟شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی 

یقهاي تحقفرضیه
عوامل سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی ) 1

.تاثیر دارد
.عوامل فردي بر کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی تاثیر دارد) 2
عوامل استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی ) 3

.ردتاثیر دا
عوامل محیطی بر  کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی ) 4

.تاثیر دارد

مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق
در رابطه با کارآفرینی سازمانی تعاریف مختلفی :ابعاد و مدلهاي کارآفرینی سازمانی

. ین زمینه وجود نداردتوسط پژوهشگران و صاحب نظران صورت گرفته و تعریف جامعی در ا
نوعی کارآفرینی سازمانی ) 2007(از نظر ایرلند و همکاران: برخی از این تعاریف چنین است

رویکرد یا اتکاي سازمانی بر رفتار کارآفرینانه که به گونه اي هدفمند و مستمر به دنبال جوان 
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5)مورد مطالعه صنایع غذائی(عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی
ت هاي سازي سازمان و شکل دهی به حیطه فعالیت ها از طریق شناخت و بررسی فرص

عبارت  کارآفرینی سازمانی) 2006(از نظر هالتون و کلی) 17:2009کوراتکو،(کارآفرینانه است
است از کشف و تعقیب فرصت هاي جدید از طریق نوآوري و مخاطره پذیري و یک منبع مهم 

کارآفرینی سازمانی شامل یک مجموعه متنوع از فعالیتها از قبیل نوآوري .براي مزیت رقابتی است
محصول و فرآیندها، توسعه مخاطره پذیري سازمانی درونی و بیرونی و توسعه مدل هاي در

کارآفرینی سازمانی با تشویق و ترویج .)Rahro et all,2013:1068(کسب و کار جدید است
روحیه کارآفرینانه و با بهره گیري از دانش خلق شده در رهیافت هاي اقتصادي، روان شناسی و 

).302:1392مقیمی،(دهدنه را در شرکت هاي بزرگ توسعه میکرد کارآفریناجامعه شناسی، عمل
در رابطه با ابعاد کارآفرینی سازمانی پژوهش هاي زیادي صورت گرفته که به آن ها 

در یکی از پژوهش ها به چهار بعد کارآفرینی سازمانی اشاره شده که . اشاره می کنیم 
می باشد4تغییر قلمروو 3نوسازي استراتژیک، 2ینوسازي سازمان، 1بازسازي مستمر: شامل

)Miles &Covin,2002:25( . مخاطره ، کارآفرینی سازمانی داراي ابعاد  از نظر برخی محققین
,Stopford(5پذیري مرتبط با کسب و کارهاي جدید 1994 & Zahra,1993(، نوآور

ا پیش نگري بیش فعالی یو)Zahra,1991(نوسازي،)Covin and Slevin,1991(6بودن
7)Walter,2006: 549(از نظر گاث و گینزبرگ.می باشد)به کارآفرینی سازمانی نیز)1990

می فرآیند نوسازي سازمانی اشاره داشته و مرتبط با دو پدیده متمایز ولی مرتبط با یکدیگر 
فعالیتهاي نوسازي سازمان براي )2سازمانی وفعالیتهاي نوآورانه و مخاطره پذیري )1؛باشد

از نظر عثمان و ).Narayanan,2009(توانمندي هاي سازمان براي رقابتتقايار
کارآفرینی سازمانی داراي ابعاد پیش نگري، نوآوري، مخاطره پذیري و )2012(همکاران

نیز ضمن قائل شدن ابعاد نوسازي استراتژیک ) 2008(موریس و همکاران.نوسازي می باشد
ارتباط با مخاطره پذیري سازمانی ی سازمانی، درینو مخاطره پذیري سازمانی براي کارآفر

اشاره می کنند که براي اجرا و تحقق کارآفرینی سازمانی می توان از سه الگوي پیاده سازي 
و مخاطره 9، مخاطره پذیري سازمانی مشارکتی8شامل مخاطره پذیري سازمانی درونی

مالحظه شد، در بررسی ادبیات که در فوقرهمان طو.استفاده کرد10پذیري سازمانی بیرونی

1.Sustained Regeneration
2.Organizational Rejuvenation
3Strategic Renewal
4. Domain Redefinition
5.New business venturing
6.Innovativeness
7.Proactiveness
8. Internal corporate venturing
9. Joint  corporate venturing
10.External corporate venturing

www.ipwna.ir



95زمستان، 82، شماره پنجمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی6

ستراتژیک و مخاطره از ابعاد نوآوري، نوسازي ا1موضوع کارآفرینی سازمانی اکثر محققان
در این . براي سنجش اعمال فعالیت هاي کارآفرینانه سازمانی بهره گرفته اندپذیري سازمانی

نی به عنوان ابعاد تحقیق نیز از ابعاد نوآوري، نوسازي استراتژیک و مخاطره پذیري سازما
.کارآفرینی سازمانی استفاده شده است

دسته از عوامل که به بهترین 4مرتبط با کارآفرینی سازمانی، 2در اکثر مدلهاي بررسی شده
شکل زمینه را براي اعمال فعالیتهاي کارآفرینانه در سازمان  فراهم می کنند، مشخص شده که 

، عوامل یا توانایی هاي فردي )متغیر هاي داخلی(انی یا ویژگی هاي سازمعوامل : عبارتند از
در ادامه عوامل و  مولفه هاي مدل هاي بررسی شده در این . ،عوامل استراتژیک و عوامل محیطی

.زمینه جمع بندي گردیده است

جمع بندي عوامل و مولفه هاي مدل هاي کارآفرینی سازمانی) 1جدول 
/ مدل 

ویژگی
عوامل

سازمانی
عوامل

رديف
عوامل

استراتژیک
عوامل
محیطی

مدل
پیترسون و 

برگر
)1972(

حمایت مدیریت عالی، 
فرهنگ سازمانی

نگرش 
کارآفرینانه، 
ظرفیت ها و 
مهارت هاي 
کارآفرینانه

پویایی محیط

مدل 
کوراتکو و
هورنزبی

)1984(

عالی،حمایت مدیریت
آزادي عمل، قابلیت

سیستم دسترسی زمان،
و مرزهاي پاداش، و حد

سازمانی

تمایل به مخاطره 
تمایل به پذیري،

نیاز به استقالل،
توفیق و 
هدفگرایی

مدل گاث و 
گینزبرگ

)1990(

استراتژي، 
ساختار،فرآیند، ارزشها و 

عقاید محوري سازمان

ویژگی ها، 
ارزش ها و رفتار 

رهبران 
استراتژیک

رقابتی، 
تکنولوژیکی، 

اجتماعی و سیاسی

کر مدل شا
زهرا

)1991(

ارتباطات فرهنگ سازمانی،
سازمانی، کنترل و ارزیابی، 

ساختار

پویایی محیط، 
شدت رقابت

7.Hornsby et al., 2002; Antoncic Hisrich, 2001; Ucbasaram et al., 2001; Dess et al.,
1999; Covin and Miles, 1999; Zahra, 1993; Guth& Ginsberg, 1990.
8.Holt, 2004; Kuratko,2002;shaw,2005;Christensen,2004;Covin& kuratko,2009;
Hisrich,2007;zahra,1983;Dess,1996; Neck & Echols,1999
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7)مورد مطالعه صنایع غذائی(عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

مدل کوین و 
اسلوین

)1991(

ارزش هاي مدیریت 
عالی،فرهنگ سازمانی

ماموریت، 
استراتژي 

تجارب کسب و 
کار، تاکتیک 

هاي رقابتی

قدرت تحرك و 
پویایی، خبرگی 
تکنولوژیکی، 

رقابت و شدت
خصومت، تغییر 

چرخه عمر
مدل جیمز 
دیورینگ

)1993(

ارتباطات سازمانی، 
استراتژي و ساختار

مدل شاکر 
زهرا

)1993(

ارزش هاي مدیریتی، 
ساختار، فرآیند، 

فرهنگ، متغیر زمینه اي

ماموریت، 
تاکتیک هاي 

رقابتی

قدرت تحرك و 
پویایی، شدت 

رقابت و خصومت 
محیط

مدل دس و
المپکین

)1996(

استراتژي، ساختار، منابع 
شرکت، فرهنگ و اندازه 

سازمانی

استقالل،نوآوري
ریسک طلبی و ،

بیش فعالی

قدرت تحرك و 
پویایی، پیچیدگی و
ویژگی هاي صنعت

مدل نک و 
ایکولز

)1999(
ساختار سازمانی،
فرهنگ سازمانی

ها، کشف فرصت
تسهیل فرصت ها 
و انگیزه تعقیب 

فرصت
مدل کارین 

پترز و 
پتلزبرگ

)2001(

فرهنگ سازمانی،
ارتباطات سازمانی و 

ساختار سازمانی

مدل 
آنتونسیک و 

هیسریچ
)2002(

ارتباطات سازمانی، 
کنترل و ارزیابی، پایش 

محیطی، ارزش هاي 
مبتنی بر رقابت

پویایی، فرصت 
هاي فناوري، 
تقاضا براي 

محصوالت جدید 
بتیو وضوح رقا

مدل 
جوهانسن

)2002(

حمایت مدیریت عالی، 
فرهنگ سازمانی،جو 

کارآفرینی، قابلیت

مهارت هاي 
کارآفرینانه،

تمایل افراد به 
استقالل
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مدل 
هیستریچ و 

آنتونسیک    
)2004(

حمایت سازمانی، کنترل 
و ائتالف ها

پویایی، 
هاي فرصت

تکنولوژیکی، رشد 
صنعت و تقاضا 

ت  براي محصوال
جدید

مدل آیرلند
)2004(

ساختار، کنترل، فرهنگ 
و مدیریت منابع انسانی

مدل شاو
)2005(

حمایت مدیریت، 
کنترل، منابع داخلی و 

فرهنگ سازمانی

موریت، ما
تجارب کسب و 

کار و 
هاي تاکتیک

رقابتی

چرخه عمر 
صنعت، رقابت و 

فرصت هاي 
تکنولوژیکی

مدل جونز
)2005(

ساختار، اندازه فرهنگ ،
سازمان

مهارت و تجربه، 
انگیزش

مدل کرنی و 
هیستریچ و 

)2008(روچ 

ساختار، کنترل، سیستم 
پاداش و فرهنگ

تحمل ابهام ، 
بیش فعالی

سیاسی، پیچیدگی 
تغییرو

مدل ولکات 
و لیپز

)2007(

حمایت مدیریت عالی، 
فرهنگ سازمانی، 

ساختار سازمانی، اختیار 
تم پاداش، کاري، سیس

ارتباطات سازمانی

پیگیري 
ها،فرصت

فتار ر
کارآفرینانه، 

ظرفیت و 
هاي مهارت

کارآفرینانه

ارزش ها، رفتار 
و ویژگی 
رهبران 

استراتژیک

پویایی ،
پیچیدگی

مدل کوین و 
کوراتکو 

)2009(

/ ساختار، فرهنگ، منابع 
توانمندي ها و نظام 

پاداش

شناخت 
کارآفرینانه 

باورها، (افراد
نگرشها و 
ارزشهاي 

، )کارآفرینانه افراد
رفتار کارآفرینانه 

انگیزه (افراد 
کشف و بهره 

)برداري از فرصت

چشم انداز 
راهبردي 
کارآفرینانه

شدت رقابت، 
تغییر تکنولوژي و 

بخش بندي 
بازار/ محصول 

www.ipwna.ir



9)مورد مطالعه صنایع غذائی(عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

بهاردواج و 
سوشیل

)2012(

یریت، حمایت مد
استقالل 

کاري،پاداش،مرزهایی 
، سازمانی منعطف

یزماندسترسی

تمایل به ریسک 
پذیري،ایجاد 

بینش

کنتر و 
سی–آیسري 

)2012(

حمایت مدیریت 
عالی،فرهنگ سازمانی، 

مکانیزم هاي داخلی

جهت گیري 
استراتژیک

ماموریت و (
)تنوع گرایی

موکایا
)2012(

سیستم هاي 
ارتباطات،کنترل هاي 

پایش محیطی،رسمی،
استقالل حمایت مدیریت،

قابلیت دسترسی ي،کار
فرهنگ، سیستم زمان،

سیستم کاريپاداش،

نگرشها و مهارتها،
پذیري،ریسک

تمایل به استقالل،
نیاز به موفقیت،
مرکز کنترل 

اعتماد به درونی،
نفس و انگیزش

پویایی، 
هاي فرصت

رشد تکنولوژیکی،
تغییر صنعت،

تقاضاهاي 
مشتریان،رقابت، 
تغییرات نامساعد

)2013(دوبینه

ساختار، فرهنگ، 
منابع،حمایت مدیریت، 
پاداش،ارتباطات،کنترل 

استراتژیک

نگرش مدیران 
نسبت به 
کارآفرینی

آرمش، وي 
و مارتاندن

)2014(

حمایت 
مدیریت،استقالل 

کاري،کنترل 
رسمی،فرهنگ و ارزشها

جهت گیري 
استراتژیک

پویایی، پیچیدگی، 
دسترسی به 

منابع،فرصت هاي 
تکنولوژیکی

مدل 
کوراتکو و 
هورنزبی و 

کوین
)2014(

حمایت مدیریت عالی، 
آزادي عمل، قابلیت 

دسترسی زمان، سیستم 
پاداش وحد و مرزهاي 

سازمانی

الزم به ذکر است که پس از بررسی اکثر مدل هاي :عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی
و مولفه هاي آنها، مولفه هایی که در اکثر مربوط به کارآفرینی سازمانی و تجزیه و تحلیل عوامل 

این مدل ها داراي اهمیت زیادي بودند؛ و به عبارت دیگر در اکثر مدل ها داراي اشتراك بودند، 
انتخاب شدند و در مرحله بعد این مولفه ها در قالب چهار دسته عوامل در اختیار صاحب نظران و 
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از میان آنها  که با شرایط سازمان هاي ایرانی مناسب اساتید دانشگاهی قرار گرفتند تا مولفه هایی 
بدین صورت پس از حذف تعداد بسیار کمی از مولفه هاي استخراج . تر هستند، انتخاب شوند

شده از مدل ها با توجه به نظر صاحب نظران و اساتید دانشگاهی، مولفه هاي نهایی براي مدل 
حمایت مدیریت عالی، سازمانی شاخص هاي در رابطه با عوامل .مفهومی تحقیق شکل گرفتند

ساختار سازمانی، ارتباطات اثر بخش، سیستم هاي سازمانی وفرهنگ سازمانی، استراتژي سازمان،
نگرش کارآفرینانه، رفتار ر رابطه با عوامل فردي شاخص هاي کنترل و ارزیابی سازمانی ؛د

طه با عوامل استراتژیک شاخص هاي در رابظرفیت و مهارت هاي کارآفرینانه؛کارآفرینانه، و 
ویژگی ها، ارزش ها و رفتار رهبران ، و ماموریت چشم انداز محور،تاکتیک هاي رقابتی

شدت رقابت و  تقاضا براي ،استراتژیک ؛ و از عوامل محیطی شاخص هاي پویایی ،پیچیدگی
. محصوالت جدید در نظر گرفته شدند

با توجه به عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در مدل مفهومی تحقیق، :مدل مفهومی تحقیق
:نمودار زیر نمایش داده شده است

قمدل مفهومی تحقی) 1نمودار 

عوامل سازمانی 
ي حمایت مدیریت عالی، فرهنگ سازمانی، استراتژ

هاي سازمانی، سازمان، ساختار سازمانی، سیستم
کنترل و ارزیابی سازمان، ارتباطات اثربخش

عوامل فردي 
نگرش کارآفرینانه

فتار کارآفرینانهر
ي کارآفرینانهظرفیت و مهارتها

عوامل استراتژیک 
ماموریت چشم انداز محور

تاکتیک هاي رقابتی
ها و رفتار رهبران استراتژیکویژگیها، ارزش

عوامل محیطی
پویایی

پیچیدگی
شدت رقابت

تقاضا براي محصوالت جدید

سازمانیکارآفرینی

نوآوري

مخاطره پذیري 

نوسازي استراتژیک
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روش تحقیق به کارگرفته . این تحقیق از نظر هدف کاربردي است:شناسی تحقیقروش
شناسایی و با توجه به هدف این پژوهش که .ستهمبستگی ا–شده در این پژوهش  توصیفی 

این پژوهش جامعه آماري اول می باشد،عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانیاولویت بندي 
نفر از مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی 714شامل 

شیوه نفر به 250ن تعداد کوکرافرمولبهروز، زمزم، پاك، گلستان و محسن می باشد؛ که با 
جامعه آماري دوم نیز براي اولویت بندي .عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدندتصادفی ساده به 

که نمونه هستندنفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت کارآفرینی دانشگاهها 16عوامل، تعداد 
16اري دوم یعنی آماري دوم  نیز از طریق سرشماري مشخص شده و برابر با تعداد جامعه آم

. همچنین از طریق پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز پژوهش گردآوري شده است.نفر می باشد
بر این اساس در رابطه با متغیر هاي مدل ؛ از پرسشنامه اي که حاوي دو قسمت است، استفاده 

یک گردیده است؛ در قسمت اول که در برگیرنده چهار دسته عوامل سازمانی، فردي، استراتژ
و محیطی است؛ براي عوامل سازمانی و فردي از پرسشنامه هاي استاندارد برگرفته از مقاالت 

، )1995(، کورنوال و پرلمن ) 2004(پایه تحقیق که مربوط به کوراتکو، هورنزبی و نافزیگر
می باشد، استفاده شده و براي )2007(3واسیلیسو همچنین ) 2006(2،گیب) 2007(1ایکولز

نیز که شامل سنجش ابعاد یطی و همچنین قسمت دوم پرسشنامه راتژیک و عوامل محعوامل است
از  با مطالعه تعداد بسیار زیادي از مقاالت خارجیانکارآفرینی سازمانی می باشد، پژوهشگر

، ایکولز و )1999(،گاث و گینزبرگ)1991(، کوین و اسلوین )1983(جمله؛ برگلمن
، )2005(جونز،)2005(زهرا،)2004(چریستنسن،)1999(، شارما و چریسمن)1998(نک

، )2008(کرنی، هیسریچ و روچ،)2008(، موریس، کوراتکو و کوین)2007(کوراتکو
از پرسشنامه هاي )2009(و موریس و کورنوال) 2009(کوراتکو، ایرلند،کوین و هورنزبی

براي روایی .استآمده )3الی2(جزئیات پرسشنامه در جداول . اندبهره گرفته ،محقق ساخته
از طریق تحلیل عاملی تاییدي با کاربرد نرم افزار (پرسشنامه ،از روایی محتوا و روایی سازه 

نباخ استفاده گردید که مقدار کلی آن برابر وو براي پایایی آن نیز از ضریب آلفاي کر) لیزرل
رد مرتبط با در پرسشنامه دوم نیز به دلیل آن که از یک سري جداول استاندا. گردید% 91

روایی قابل از استفاده گردیده است،لذا می توان گفت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تکنیک 
پایایی پرسشنامه دوم نیز با توجه به اینکه نرخ ناسازگاري هر یک از .قبولی برخوردار است

.بدست آمد، مشخص شد0,1کوچکتر از ماتریس ها 

1 . Eichholz
2 . Gibb
3 . Vassillis
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و شاخص هاي اندازه گیري آنسازمانی کارآفرینی عوامل موثر بر) 2جدول 
متغیرهاي بررسی 

هاشماره گزارهشاخص بررسی شده)متغیرهاي مستقل(شده

عوامل سازمانی

3تا 1حمایت مدیریت عالی
7تا 4استراتژي سازمان
11تا 8فرهنگ سازمانی
14تا 12ساختار سازمانی

17تا 15سیستم هاي سازمانی
19تا 18زیابی سازمانکنترل و ار

22تا 20ارتباطات اثربخش

عوامل فردي
24تا 23نگرش کارآفرینانه
26تا 25رفتار کارآفرینانه

28تا 27ظرفیت و مهارت هاي کارآفرینانه

عوامل استراتژیک
30تا 29ماموریت چشم انداز محور

33تا 31تاکتیک هاي رقابتی
36تا 34ها و رفتار رهبران استراتژیکویژگی ها، ارزش 

عوامل محیطی

38تا 37پویایی
40تا 39پیچیدگی

42تا 41تقاضا براي محصوالت جدید
44تا 43شدت رقابت

ابعاد کارآفرینی سازمانی) 3جدول 
شماره گزاره هاشاخص مورد بررسیمتغیر مورد بررسی

)متغیر وابسته (
ی ابعاد کارآفرین

سازمانی

47تا 45نوآوري
51تا 48مخاطره پذیري 

54تا 52نوسازي استراتژیک

با استفاده براي ارتباط بین متغیرها و سپس bدر این تحقیق از آزمون همبستگی تاو کندال 
از مدل یابی معادالت ساختاري که در حقیقت آمیزه اي از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی 

پس از . ست به آزمون فرضیه هاي تحقیق و برازش مدل مفهومی تحقیق پرداخته شداتاییدي
از یکی از مدل هاي تصمیم گیري چند شاخصه تحت عنوان ،تایید مدل مفهومی تحقیق
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13)مورد مطالعه صنایع غذائی(عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی
FAHP1)) که با نرم افزار )) مراتبی فازيفرآیند تحلیل سلسلهMATLAB ،برنامه نویسی شده

کارآفرینی سازمانیو زیر شاخص هاي موثر برهاشاخصبندي براي سنجش اهمیت و اولویت
.استفاده شده است

قبل از بررسی فرضیات تحقیق و مشخص کردن وجود یا فقدان :هاتجزیه و تحلیل داده
تاثیر عوامل بر یکدیگر، ابتدا باید مشخص شود که آیا میان عوامل مطرح در تحقیق، ارتباط 

گی میان متغیرهاي مطرح شده در تحقیق با توجه به رتبهبراي بررسی وجود همبست. وجود دارد
میان بیانگر این بود که شد که نتایج استفاده bکندال –بودن مقیاس متغیرها،  از آزمون تاو اي

بنابراین می توان فرضیات تحقیق را مورد بررسی . تمامی متغیرهاي تحقیق همبستگی وجود دارد
.قرار داد
به آزمون مدل مفهومی تحقیق از طریق تکنیک تحقیقدر این :تاريیابی معادالت ساخمدل

با توجه به اینکه تکنیک .می شودمدل یابی معادالت ساختاري با کاربرد نرم افزار لیزرل پرداخته 
فوق داراي دو جزء مدل اندازه گیري و مدل ساختاري است؛ براي ارزیابی مدل اندازه گیري از 

قبل در این تحقیق ، .ي ارزیابی مدل ساختاري از تحلیل مسیر استفاده شدتحلیل عاملی تاییدي و برا
شاخص ابتدا این ارتباط، که درانجام گرفتاز انجام تحلیل عاملی تاییدي، ابتدا تحلیل عاملی 

2KMOقابل مالحظه ) 4شماره (در جدول انجام شده و همان طورکهو آزمون بارتلتمحاسبه
آزمون بارتلت Sigقابل قبولی برخوردار است و با توجه به اینکه از مقدارKMOشاخص است،

مناسب می ) مدل عاملی(است، تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار0,05کوچک تر از 
همچنین تحلیل عاملی از طریق چرخش واریماکس صورت گرفته، و با توجه به اینکه مقادیر .باشد

بوده، هیچ متغیري حذف نشده و همگی ) 5/0(تر از اشتراك استخراجی براي تمامی متغیرها باال
در نهایت مدل مفهومی تحقیق از طریق مدل یابی معادالت ساختاري با کاربرد .وارد تحلیل شده اند

.نمایان است3و2نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته که نتایج در نمودار هاي شماره 
وآزمون بارتلتKMOنتایج شاخص ) 4جدول 

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .877

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 2643.517
Df 1492.000

Sig. .000

باید گفت، بارهاي عاملی حاکی از اهمیت رابطه میان ) 3و 2(در توضیح نمودارهاي زیر 
1.Fuzzy Analytic Hierarchy Process
2 -Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
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95زمستان، 82، شماره پنجمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی14

ر و پنهان است؛ به عبارت دیگر نشان می دهد که متغیرهاي آشکار به طرز متغیر آشکا
ضعیف و باالي 0,3طبق نظر آماردانان، بارهاي عاملی زیر . مناسبی متغیر پنهان را سنجیده اند

بسیار مطلوب است و نشان می دهد که متغیر پنهان آن طور که باید، سنجیده شده است 0,5
باشد که این امر نشانگر این 1,96باید بزرگتر از Tن مقدار آماره همچنی).192: 1388مومنی،(

در رابطه با ).80: 1389هومن،(است که متغیر آشکار رابطه مثبتی با متغیر پنهان داشته است 
Tمشخص است که تمامی بارهاي عاملی و مقادیر زیرکلیه شاخص ها، با توجه نموادارهاي 

.نداز مقدار بسیار مطلوبی برخوردار

مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد

در حالت تخمین استانداردمدل مفهومی تحقیق)2نمودار
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15)مورد مطالعه صنایع غذائی(عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداري

در حالت معنی داريمدل مفهومی تحقیق) 3نمودار 

www.ipwna.ir



95زمستان، 82، شماره پنجمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی16

الزم :نتایج اجمالی فرضیه ها با توجه به مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداري
و سطح معنی داري مورد Tر است که فرضیه ها بر اساس مقادیر ضریب مسیر، آماره به ذک

تأیید H1عدم وابستگی بین متغیرها و فرض H0در همه فرضیه ها فرض . آزمون قرار می گیرد
.همبستگی و رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرها می باشد

نتایج اجمالی آزمون فرضیه ها) 5جدول 

ضریب ت مسیرجههافرضیه
مسیر

آماره 
T

سطح 
داريمعنی

خطاي 
استاندارد

نتیجه 
آزمون

فرضیه 
اول

از عوامل سازمانی به
تایید 0,777,360,0000,105کارآفرینی سازمانی

فرضیه
فرضیه 

دوم
از عوامل فردي به

تایید 0,666,210,0000,106کارآفرینی سازمانی
فرضیه

فرضیه 
سوم

یک از عوامل استراتژ
تایید 0,737,110,0000,103سازمانیکارآفرینیبه

فرضیه
فرضیه 
چهارم

از عوامل محیطی  به 
تایید 0,757,240,0000,104کارآفرینی سازمانی

فرضیه

همان طور که در جدول فوق مشخص است، از یک طرف ضریب مسیر بین متغیرها حاکی 
همگی باالتر از Tدیگر با توجه به اینکه مقدار آماره از  مثبت و معنادار بودن رابطه؛ و از طرف 

رد H0می باشد، پس فرض )=0,000Sig(0,05بوده و مقدار سطح معنی داري نیز کمتر از 1,96
نتایج برازش مدل تحلیل عاملی تاییدي، نیز  .و فرضیه ها تایید می شود)در همگی فرض ها(شده

ی تحقیق از مقادیر قابل قبولی برخوردارند، به شاخص هاي برازش مدل مفهومنشان داد که
.عبارت دیگر مدل مفهومی تحقیق به میزان مطلوبی برازش یافته است

برازش مدل مفهومی تحقیق) 6جدول 

مقدار قابل قبول براي نام شاخص
برازش مطلوب مدل

مقدار بدست آمده براي 
نتیجهمدل مفهومی تحقیق

Chi –
Square( )

کاي اسکوئري که از 
لحاظ آماري غیرمعنادار 

.است
)0,05P- Value >(

Chi – Square=
2059,66
P-Value =
0,06531

برازندگی قابل 
قبول  مدل
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17)مورد مطالعه صنایع غذائی(عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

نسبت
1و مقدار مطلوب 3زیر 

1,5.بسیار مطلوب است
برازندگی قابل 

قبول و مطلوب  
مدل

RMSEA
0,050,039کوچکتر یا برابر 

برازندگی قابل 
قبول و بسیار 
مطلوب  مدل

GFI قابل قبول0,90,98بزرگتر از
AGFI قابل قبول0,90,97بزرگتر از

NFI

قابل 0,95تا 0,9بین 
0,95قبول و باالتر از 
.عالی است

قابل قبول وعالی 0,97
است

TLI یاNNFI

قابل 0,95تا 0,9بین 
0,95قبول و باالتر از 

.استعالی
قابل قبول وعالی 0,99

است

CFI قابل قبول0,90,98بزرگتر از
IFI قابل قبول0,90,97بزرگتر از
RFI قابل قبول0,90,99بزرگتر از

AIC
کمتر از مقادیر مدل 

استقالل

3717
= مقدار مدل استقالل 

4032

چون مقدار این 
شاخص کمتر از 

مدل استقالل 
است، پس قابل 

اشدقبول می ب

SRMR 0,050,03کمتر از

بیانگر (قابل قبول
خطاي اندك 
مدل و برازش 

)قابل قبول آن

در این :هاي موثر بر کارآفرینی سازمانیزیر شاخصو هاشاخصاولویت بندي
بر اساس مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانیزیر شاخص هاي موثر بر شاخص ها و قسمت 

.به نتایج آن اشاره می گردددر ادامه کهشده اند بندي تحلیل سلسله مراتبی فازي رتبه 
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یکارآفرینی سازمانرموثر بشاخص هاي اصلیرتبه بندي نهایی ) 7جدول 
رتبهوزنشاخصردیف

0,66831عوامل سازمانی1
0,22782عوامل فردي2
0,08013عوامل استراتژیک3
0,02384عوامل محیطی4

دي نهایی زیر شاخص هاي موثر بر کارآفرینی سازمانیرتبه بن) 8جدول
رتبهوزنزیر شاخص هاي سازمانیردیف

0,48671حمایت مدیریت عالی1
0,47492فرهنگ سازمانی2
0,01213ارتباطات اثربخش3
0,01084سیستم هاي سازمانی4
0,00915ساختار سازمانی5
0,00576استراتژي سازمان6
0,00077نترل و ارزیابی سازمانک7

رتبهوزنزیر شاخص هاي فردي
0,93011نگرش کارآفرینانه1
0,05412رفتار کارآفرینانه2
0,01593ظرفیت و مهارت هاي کارآفرینانه3

رتبهوزنزیر شاخص هاي استراتژیک
0,50921ماموریت چشم انداز محور1
0,48832ار رهبران استراتژیکویژگی ها، ارزش ها و رفت2
0,00243تاکتیک هاي رقابتی3

رتبهوزنزیر شاخص هاي محیطی
0,94031پویایی1
0,02542پیچیدگی2
0,02303شدت رقابت3
0,01134تقاضا براي محصوالت جدید4
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مدل مفهومی یافته هاي تحقیق نشان داد که نتایج مستخرج از آزمون :نتیجه و پیشنهادها
،)1993(، شاکر زهرا)1990(هاي کارآفرینی سازمانی گاث و گینزبرگتحقیق با نتایج مدل

و در واقع ) 2009(کوین و کوراتکو،)2005(، شاو)2002(هیسریچ ،)1991(کوین و اسلوین 
با اکثر مدل هاي مندرج در جدول شماره یک تطبیق دارد و نشان می دهد که چهار دسته 

ر تاثیر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی دارد، در ضمن تفاوت مدل ما با سایر مدل عوامل مذکو
ایرانی هاي کارآفرینی سازمانی؛ این است که محققان بر حسب شرایط موجود سازمان هاي 

یکپارچه و جامع پرداخته اند، رویکرديبه تبیین بویژه سازمان هاي فعال در صنایع غذایی،
را مورد بررسی قرار داده محیطیدیگر صرفا عوامل سازمانی یا محققیناکثر در حالی که 

نتایج آزمون مدل یابی معادالت ساختاري حاکی از اینکه عوامل مذکور در همچنین.اند
مدل مفهومی تحقیق، تاثیر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت هاي کارآفرین در صنایع 

در . تایید می شود% 95ق در سطح اطمینان غذایی دارند، و بدین ترتیب فرضیه هاي تحقی
در جهت ضمن نتایج اولویت بندي عوامل نشان داد که عوامل سازمانی از اهمیت بیشتري 

بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهادهاي زیر. برخوردارنداعمال فعالیت هاي کارآفرینانه 
: ارائه می شودبراي صنایع غذایی

عوامل سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در(:یه اولپیشنهادهاي مبتنی بر نتایج فرض
با توجه به نقش کلیدي ).تاثیر مثبتی داردشرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی

حمایت مدیران عالی در فراهم سازي شرایط براي کارآفرینی سازمانی، مدیران شرکت هاي 
یبانی از ابراز عقاید و کارآفرین در صنایع غذایی باید حمایت هاي خود را به صورت پشت

پیشنهادهاي نوین افراد ریسک پذیر و نوآور، و همچنین به صورت سازماندهی فرآیندهاي 
و در رابطه با ساختار.ظاهر سازندارائه محصوالتسازمانی به شکلی که زمینه ساز 

در را سازماندهی باید گفت، ساختار باید به حدي منعطف و ارگانیک باشد که بتوانیم آن 
طریق ضمن اینتبدیل نماییم تا از"بر مبناي پروژه"به "بر مبناي محصول"صورت نیاز از

مات بسته بندي مواد غذایی به شیوه هاي دتولید محصوالت غذایی جدید، قادر به ارائه خ
ضمن پرورش رفتارهاي یساختارهاي ارگانیک و منعطفچنین ایجاد . نوآورانه نیز باشیم

پذیري و ارائه ایده هاي نوآورانه را افزایش می دهند؛ که الزمه چنین کارآفرینانه، ریسک 
ساختاري به حداقل رساندن سلسله مراتب سازمانی ، کاهش الیه هاي مدیریتی ، دادن زمان 
آزاد به کارکنان براي تفکر بر روي پروژه هاي نوآورانه، تاکید بر ارتباطات باز و 

جریان اطالعات و دانش در سازمان با سرعت ساختارهاي تیمی است که باعث می شود 
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در رابطه با . بیشتر و بالطبع ، تصمیم گیري ها نیز با سرعت و آزادي عمل بیشتري اعمال شوند
فرهنگ سازمانی، باید خالقیت و نوآوري به عنوان یک ارزش اصلی از طریق اعمال تغییر 

به جاي تولید تعداد شود که بدین ترتیب شرکت هاي صنایع غذاییدر سازمان حاکم 
محدودي محصول به صورت انبوه، قادر به ایجاد تنوع در محصوالت و ارائه محصوالت 

باید از استراتژي هاي در رابطه با مولفه هاي دیگر همچون استراتژي ، .مختلف خواهند شد
.کارآفرینانه استفاده شود که بیانگر تعهد شرکت هاي صنایع غذایی به فرآیند نوآوري است

این شرکت ها از طریق به کارگیري راهبردهاي نوآورانه در ارائه فناوري، محصوالت یا مدل 
هاي کسب و کار خود از فرصت هاي موجود در بازار بهره برداري نموده و بدین ترتیب از 

در این راستا مدیران استراتژیک باید سه گام اساسی بردارند؛ . رقباي خود پیشی می گیرند
ستراتژي هاي فعلی از نظر فعالیت هاي کارآفرینانه، سپس پیاده کردن فضاي ابتدا سنجش ا

کارآفرینانه که عناصر اصلی در این گام وجود هدف هاي صریح و روشن حامی نوآوري ، 
وجود سیستم بازخور تقویت کننده، تاکید بر مسئولیت پذیري ، یادگیري تعاملی، آزمایش و 

ریت عالی می باشند و گام نهایی نیز کنترل و ارزیابی تجدید نظر در ارزشها و فلسفه مدی
به منظور تقویت ، نیزدر رابطه با سیستم هاي سازمانی. کارآفرینی سازمانی می باشد

واحدهاي تحقیق و توسعه به نحوي که اثر مثبت بر نوآوري در محصوالت صنایع غذایی 
به این واحدها ارائه وره اي و آموزشیداشته باشد، پیشنهاد می شود که خدمات مشا

و سعی شود تحقیق و توسعه در درون واحدهاي صفی صورت پذیردضمن اینکه،شود
در .فراهم آیدبا سایر واحدهاتحقیق و توسعه ارتباط و همفکري واحدشرایط الزم براي

رابطه با سیستم هاي سازمانی دیگر نیز باید گفت؛ در طراحی شغل به اعمال اختیار و آزادي 
ارزش کنندهفرصت هاي ایجادو توسعه تفکر در جهت شناسایی براي،کارکنانبیشتر عمل 

بر مبناي بیرونیودر سازمان پاداش هاي درونیبعالوه . توجه شودجدید در صنعت غذایی
ایده پردازي براي ایجاد واحدهاي کسب و کار جدید و اضافه کردن بر محصوالت غذایی 

به منظور تشویق ریسک پذیري و نوآوري در سازمان، اینکه در نظر گرفته شود، ضمنفعلی 
بخشی از کل پرداخت باید بر سطح نوآوري و ریسک پذیري مبتنی باشد و نه بر پیامدها و 

همچنین با توجه به نقش کلیدي ارتباطات سازمانی، . وددستاوردهاي نوآوري مثل افزایش س
نوآوري، ارتباطات در شرکت هاي کارآفرین باید گفت به دلیل از پایین به باال بودن جریان

. در صنایع غذایی بهتر است صرفا از باال به پایین نباشد بلکه دوجانبه، باز و افقی باشد
همچنین به جاي تاکید بر رسمی بودن ارتباطات بیشتر بر پربازده و اثربخش بودن آن تمرکز 

ارتباط چهره به چهره برقرار شود؛ به طوریکه کارکنان بتوانند در خصوص ایده هاي جدید
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.کنند، ضمن اینکه سعی شود به ایده هاي جدید کارکنان سریعا بازخور داده شود

عوامل فردي بر کارآفرینی سازمانی در : (پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج فرضیه دوم 
با توجه به اینکه عوامل فردي ).شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی تاثیر مثبتی دارد

اگر مدیران صنایع غذایی شرایط را : ثیر مثبتی بر کارآفرینی در سازمان ها دارند باید گفت تا
طوري فراهم آورند که در سازمان نوآوري، عزت نفس،میل به موفقیت به عنوان ارزش 

سهم اصلی نگریسته شود، این امر بر بوجودآمدن نگرش کارآفرینانه در نیروي انسانی
به هر تغییري به عنوان فرصت از طریق ارائه ایده آنهاه باعث می شود بسزایی دارد؛ به طوریک

این نگرش .د و آنها را براي تشخیص فرصت هاي مناسب مهیا می کندنهاي جدید نگاه کن
کارآفرینانه موجب می شود افراد فعال در صنایع غذایی، شهود خود را پیرامون یک فرصت 

. شناخت الگوهاي رویدادهاي خارجی توسعه دهندکسب و کار و بر مبناي تجربه پیشین و 
- براي تفسیر یک دیدگاه–افراد این الگوها را براي فهم آنچه در حال رویدادن است 

در جستجو، ی کهسازماني تفسیر افراد می تواند با مطرح شدن در گروهها. استفاده می نمایند
می کنند، تبدیل به تفسیر و یکپارچگی یک ایده جدید در محصوالت غذایی همکاري

.درك مشترکی از امکان پذیري کسب و کاري گردد
در رابطه با رفتار کارآفرینانه نیز مدیران سطوح مختلف، بویژه مدیران عالی و میانی می 

در بررسی نقش مدیران عالی باید گفت . بایست نقش کلیدي خود را به نحو احسن ایفا نمایند
مشارکت اصلی مدیریت ارشد در بخش فرآیندهاي ساختاري کارآفرینی سازمانی موفق، مستلزم

مدیران ارشد باید به طور خاص مسئولیت توجیه منطقی کسب و کارهاي . و استراتژیک می باشد
در این رابطه مدیران عالی باید در مورد .جدید و با آتیه را در سبد سهام شرکت برعهده گیرند

غذایی جدید خود در بازار تصمیم گیري سبک ورود و چگونگی جا انداختن محصوالت 
اولین "با توجه به رقابت موجود تصمیم به،وقتی مدیران عالی شرکت هاي صنایع غذایی. نمایند

گیرند، این امر سلیقه مصرف کننده را شکل داده "وارد شونده به بازار در رابطه با محصول جدید
اند انتظارات گوناگون مصرف و عالوه بر آن تجاري سازي یک خط تولید جدید می تو

در بررسی . کنندگان را برطرف ساخته و بدین ترتیب براي شرکت مزیت رقابتی ایجاد نماید
بر اهمیت رفتارهاي کارآفرینانه آنان در ایجاد کسب و کارهاي 1نقش مدیران میانی، محققان

خود را به دو این اهمیت . جدید و ساختار دهی مجدد کسب و کارهاي موجود تاکید می کنند
صورت آشکار می سازد؛ نمایش رفتار کارآفرینانه ابتدا از سوي خود مدیران و سپس تشویق و 

دوم قرار گرفتن در مرکز و محور سازمان، . حمایت از دیگران براي بروز رفتار کارآفرینانه
1. Wooldridge, 1992; Ginsberg& Hay, 1994; Kanter, 1985; Pearce, 1997
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.نمایداقدامات مدیران میانی را به عنوان عامالن تغییر و ترویج کنندگان نوآوري تسهیل می 
مدیران میانی باید از فرصت هاي کارآفرینی حمایت کرده، آنها را مراقبت نمایند و در 

آنها .عین حال منابع مورد نیاز براي بهره برداري از فرصت ها را نیز تشخیص و توسعه دهند
باید چشم اندازهاي کارآفرینی سازمانی مورد انتظار مدیران سطح باال را تایید کرده و 

مدیران عملیاتی و (اي بالقوه ارزش آفرین آنها را در اختیار مجریان سطوح اولیه ظرفیت ه
اینگونه اقدامات و رفتارهاي مدیران سطح میانی این اطمینان را می . قرار دهند) کارشناسان

ل می گیرند،نادیده گرفته دهد که اقدامات کارآفرینانه اي که در سطوح پایین سازمان شک
باید شرکت هاي صنایع غذاییا ظرفیت و مهارت هاي کارآفرینانه نیز، در رابطه ب. نشوند

بویژه با برپایی دوره هاي آموزشی، زمینه هاي الزم براي تفکر خالقانه، استفاده ابتکاري از 
براي کارکنان خود فراهم سازند؛ بدین ترتیب با در مسائل رادانش وتوانایی دیدن فرصت ها

ادي کارآفرین ضمن تصرف گوشه هاي جدید در بازار داخلی در تبدیل کارکنان خود به افر
.مقایسه با رقبا، امکان بین المللی کردن کسب و کارهاي جدید خود را نیز فراهم می آورند

عوامل استراتژیک بر کارآفرینی :(پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج فرضیه سوم 
با توجه به اینکه ).ثبتی دارددر شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی تاثیر مسازمانی

عوامل استراتژیک تاثیر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی دارند لذا باید در رابطه با مولفه هاي 
رهبران استراتژیک می بایست نقش هاي حساس و چندگانه اي را : عوامل استراتژیک گفت 

ول تدوین چشم آنها مسئ. در فعالیت هاي مربوط به کارآفرینی سازمانی بر عهده گیرند
اندازهاي استراتژیک کارآفرینی و ایجاد انگیزش الزم براي ظهور معماري سازمانی 

به عالوه با نمایش اقدامات کارآفرینانه خود در تعریف دو فرایند مخاطره . کارآفرینانه هستند
پذیري سازمانی و نوسازي استراتژیک کارآفرینی سازمانی مشارکت دارند و در عین حال 

رهبران استراتژیک باید با .نه پاسخگوي نیازها و الزامات کارآفرینانه متفاوت هستندفعاال
پایش محیطی مستمر، به تعریف ماموریت هاي چشم انداز محور نوآورانه بپردازند؛ تا از این 

را فراهم و عملیاتی سازي ایده هاي نوآورانه جدید طریق موجبات تشخیص فرصتها
باید با به کارگیري تاکتیک هاي رقابتی ل در صنایع غذاییفعاهمچنین رهبران.سازند

در طراحی محصول، کیفیت، تصویر در بازار - از قبیل رهبري هزینه، تمایز نوآورانه و متنوع
به طور مستمر سعی در ورود به و تمرکز بر گروههاي خاصی از خریداران، ، - و پشتیبانی

کشف نشده یا محصولی ارائه نشده، نمایند یا به قسمتی از بازار مواد غذایی که تا به حال 
استراتژیک باید رهبران . تغییر مشخصات و ارزش محصول یا خدمات از نظر مشتري بپردازند

کارآفرینانه نمایند؛ چرا که چنین سبکی ضمن ایجاد جو نوآورانه، سطح خود را واجد سبک 
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. دو عملکرد مخاطره پذیري سازمان را تحت تاثیر قرار می ده

که هدف اصلی آن ایجاد یک کسب و کار کامال جدید می سازمانیمخاطره پذیري
باشد، یکی از استراتژي هاي مهم است که رهبران می بایست به آن توجه زیادي نمایند که 

البته بهتر است در ابتدا رهبران توجه خود . شامل سه بعد درونی ، بیرونی و مشارکتی می باشد
پذیري سازمانی درونی متمرکز نمایند، در این رابطه شرکت هاي مواد را بر روي مخاطره 

غذایی کسب و کارهاي جدیدي را در درون سازمان خلق نموده و مالکیت آنها را برعهده 
بدین ترتیب دو . می گیرند که این کسب و کارها معموال در ساختار شرکت بوجود می آیند

؛ بهره گیري در صنایع غذاییبران استراتژیکپیامد مهم حاصل از مخاطره پذیري براي ره
کامل از ظرفیت ها و شایستگی هاي شرکت در حوزه محصوالت یا بازارهاي جدید و 
یادگیري دانش و مهارت هاي جدیدي که می تواند شرکت را در حوزه محصوالت و 

.بازارهاي جدید یاري داده و مفید واقع شود، می باشد
سازمانیعوامل محیطی بر کارآفرینی: (فرضیه چهارمپیشنهادهاي مبتنی بر نتایج

نتیجه پویایی محیط و در).تاثیر مثبتی دارددر  شرکت هاي کارآفرین در صنایع غذایی
کسب و کار مانند تغییر در سالیق مشتري یا فناوري هاي پایه، مدیران تغییرات محیط

نتیجه این تغییرات . بپردازندشرکت هاي صنایع غذایی باید به گوشه هاي جدید در بازار 
مدیران کارآفرین باید این فرصت . خلق تقاضاي برآورده نشدنی براي خدمات جدید است

هاي بالقوه را شناخته و کسب و کارهاي جدید را به منظور بهره برداري از این فرصت ها راه 
.اندازي نمایند

رات سریع محیطی و شدت ییکه با شرایطی نظیر تغدر صنایع غذاییموجودسازمان هاي 
شدت . رو هستند، می توانند از تحقق کارآفرینی سازمانی بیشتر سود ببرندرقابت   روبه 

براي از بین . رقابت، اغلب به میزان مشابهت شرکت هاي فعال در یک صنعت بر می گردد
ري بردن این مشابهت و پیشی گرفتن از رقبا، شرکت ها می بایست پایه هایی براي شکل گی

. این موضوع، اغلب به معناي لزوم نوآوري مطرح می گردد. مزیت هاي رقابتی ایجاد نمایند
ها، فناوريمی بایست از طریق پیگیري نوآوري هایی در این سازمانهابه این معنا که 

، از فرصت ها براي رقابتی خودمحصوالت، بازارها، استراتژي ها و یا مدل هاي کسب و کار
ز و ارزش بهره برداري نمایند، در غیر این صورت در خطر حذف از بازار از بر مبناي تمای

در نهایت تقاضا براي .دنطریق شرکتی که این نوآوري ها را انجام می دهد، قرار می گیر
هر چه . محصوالت جدید یکی از عوامل محیطی تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی می باشد

ن کارآفرین صنایع مایند، فرصت هاي بیشتري براي مدیرامشخصه هاي تقاضا بیشتر تغییر ن
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در واقع هرچه . به پاسخگویی سریع به این تغییرات باشند، بوجود می آیدغذایی که قادر 
کسب و کارهاي مخاطره پویایی هاي موجود در گوشه هاي بازار بیشتر باشد، شکل گیري 

.بیشتر رخ خواهد داد،توسط آنهااي جدید نیز
باید با پیاده سازي مولفه هاي سه دسته عوامل ي فعال در صنایع غذایین سازمان هابنابرای

سازمانی، فردي و استراتژیک و توجه به عوامل محیطی، بستر الزم براي کارآفرینی در 
سازمان را فراهم آورده؛ به طوریکه ریسک پذیري به عنوان یک خصیصه مثبت تلقی شده، 

در جستجوي کشف فرصت ها در جهت پیشبرد اهداف سازمان نیروي انسانی سازمان، دائما
باشند، از نوآوري استقبال شده، خالقیت و نوآوري در سازمان پرورش یابد و مسئولیت 

. پذیري براي حل مشکالت سازمان از طریق راه حل هاي نوآورانه مورد پذیرش واقع شود
موجبات اجرایی در درون خود ،نی از طریق نهادینه سازي کارآفریاین سازمانهابدین ترتیب 

.خواهند بخشیدرآفرینی سازمانی را تحقق کردن راهبردهاي متنوع ابعاد کا
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