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 چکیده

تحوالت روز افزون ها برای پاسخی سریع و مناسب به تغییر و سازمان مطلوبیکی از ساز و کارهای 
کارآفرین از طریق  های سازمانهای کارآفرین است.  ایجاد سازمان محیطی در فضای کسب و کار،

کارآفرینی در درون خود، موجبات اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی را فراهم  سازی نهادینه
نی سازمانی توجه بسیاری از سازی شرایط برای اجرای ابعاد کارآفری . با توجه به اینکه فراهمآورند می

با عنایت به نقش قابل توجه عوامل سازمانی در این زمینه هدف این  محققان را به خود جلب کرده و
اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی در  وشناسایی تحقیق 
نفر از  417ل این پژوهش شامل جامعه آماری او .است های کارآفرین در صنایع غذایی شرکت

کارآفرین در صنایع غذایی بهروز، زمزم، پاک، گلستان های  مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت
نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب  052باشد که با فرمول کوکران  و محسن می

نفر از صاحب نظران و اساتید  11داد جامعه آماری دوم نیز برای اولویت بندی عوامل، تعشدند. 
ها بوده که نمونه آماری دوم  نیز از طریق سرشماری مشخص شده و برابر  مدیریت کارآفرینی دانشگاه

ها  ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری دادهباشد.  با تعداد جامعه آماری دوم می
همبستگی است.  ـدی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی پرسشنامه است. این پژوهش از نظر هدف کاربر
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یابی معادالت ساختاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل فنونبرای تجزیه و تحلیل اطالعات از 
سازی  های عوامل سازمانی بر نهادینهمولفه که دهدفازی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می

سازی کارآفرینی  تاثیر مثبت دارند، و نهادینه صنایع غذاییهای کارآفرین در  شرکتکارآفرینی در 
 دارد.  تاثیر مثبت نیز بر اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی ها این شرکتدر 

 .کارآفرینی سازمانیاجرایی شدن، سازی، عوامل سازمانی، نهادینه واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

  



  3...   بندی عوامل سازمانی شناسایی و اولویت

 

 مقدمه 

فرهنگی کشور به گونه ای است که حل شرایط اجتماعی، صنعتی، اقتصادی و  
مسائل .کند میجدید و متفاوتی را طلب های  مشکالت و تنگناها، الگوها و راه حل

های  کنونی کشور با توجه به تحوالت پویای محیطی و افزایش پیچیدگی های سازمان
بلکه  گذشته حل شدنی نیست،های  روز افزون و رقابت شدید، با تدابیر و استراتژی

های جدیدی هستند  ها و روش برای تضمین تداوم حیات و بقایشان نیازمند یافتن راه حل
های جدید بستگی  که به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت یا خدمات، فرآیندها و روش

کنونی باید به قدر کافی منعطف باشند تا بتوانند پاسخگوی تمام  های سازماندارد. 
 .(140: 1102)احمد پور، شرایط ممکن باشند

و بالطبع اجرای ابعاد  ها سازمانسازی کارآفرینی در  سازی زمینه برای نهادینه فراهم 
گویی  کارآفرینی سازمانی از طریق عوامل سازمانی به ایجاد انعطاف پذیری برای پاسخ

در هر وضعیتی ایده ای  ها سازمانبه تغییرات شدید و پرشتاب محیطی و توانایی اینکه 
. در حقیقت، آنچه محققان بسیاری به دنبال آن کند میباشند، کمک  مطلوب داشته

 استهستند فراهم سازی شرایط برای اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی 
(Kuratko,2009:2). دهد که عوامل سازمانی به طور خاص نقش  نشان می ها پژوهش

 (.Covin& Slevin,1991کنند) ایفا می اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانیمهمی در 
اند تا متغیرهای سازمانی کلیدی اثرگذار بر اجرای  درصدد بوده 1بسیاری از پژوهشگران

های اروپایی با توجه به  ابعاد کارآفرینی سازمانی را شناسایی نمایند. بسیاری از سازمان
، 1092های نظری در اوایل دهه  شکل گیری مفهوم کارآفرینی سازمانی و ایجاد مدل

اند   آن، سعی در اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی داشتههای  ه ویژه به مولفهضمن توج
(Pinchot,1986؛(Kuratko,2002. سازی  ها برای نهادینه زمینه سازی این سازمان

 curus)کارآفرینی در درون خود، منجر به اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی شده است 

and Demir,2011: 417-418). 

 سازی نهادینهای به  کنونی کشور نیز باید توجه ویژه های سازمان از این رو 
کارآفرینی در درون خود و سپس اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی به دلیل 

                                                                                                                       
1- Hisrich, 2007, Holt, 2004, Kuratko, 2002, shaw, 2005, Christensen, 2004, Covin & kuratko, 2009, 
zahra,1983, Dess, 1996, and Neck & Echols, 1999. 
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کشور دارد، مبذول  نقشی که درتقویت و تثبیت موقعیت رقابتی آنها و توسعه پایدار
ویژه ه ایرانی ب های سازمانحاکی از آن است که  ها پژوهشنمایند. متاسفانه نتایج 

اند از رهگذر انقالب کارآفرینانه،  )به جزء تعدادی محدود(، نتوانسته دولتی های سازمان
کارآفرینی  های شاخصخود بهره گیری نمایند و  های سازماناز مزایای کارآفرینی در 

، ضرورت (. بنابراین45-41: 1197)مقیمی،باشد  میدر حد نامطلوبی ها  سازمانی در آن
برای فراهم سازی شرایط برای مبتنی بر عوامل سازمانی،  وجود مدل یا الگویی

حیاتی بوده و  کارآفرینی و سپس اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی سازی نهادینه
 راهگشا باشد. ها سازمانتواند برای  می
کارآفرینی در  سازی ینهنهاد، با توجه به نقش عوامل سازمانی در 1از نظر محققان 

و بالطبع اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی مواردی از قبیل پرورش یافتن  ها سازمان
های  روحیه کارآفرینی در افراد و ایجاد نیروی انسانی توانمند و خالق، استفاده از روش

ایجاد کسب و کارهای جدید در درون و برون  جدید برای ارائه محصوالت یا خدمات،
سازمان بر مبنای مخاطره پذیری، نوآوری در محصول و فرآیند، ایجاد بازارهای جدید 

در جهت پیشبرد اهداف سازمان، تاسیس ها  برای محصوالت، بهره برداری از فرصت
ی کسب و ها مدلهای جدید، ورود به صنایع جدید، تغییر قلمرو کسب و کار و  شرکت

داخلی برای توانمندی رقابتی و تغییر جایگاه  های کار جدید که منجر به توسعه قابلیت
کشور و  راهبردی خواهند شد، محقق شده و در سطح کالن نیز رشد و توسعه پایدار

این پژوهش به دنبال آن است  ن،به ثمر خواهد رسید. بنابرای ها سازمانالمللی شدن بین
 د کارآفرینی سازمانیکه از طریق الگویی مبتنی بر عوامل سازمانی، به اجرایی کردن ابعا

ی که قصد حرکت در این راستا های سازمانکمک کند و عوامل سازمانی موثر را برای 
 بندی نماید. را دارند، اولویت

الزم به ذکر است که تبیین مدلی برای اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی در  
نایع دیگر حائز صنایع مختلفی از قبیل صنایع غذایی، خودرو سازی و بسیاری از ص

اهمیت و قابل کاربرد است، اما در این تحقیق صنعت غذایی به دالیل کوتاه مدت بودن 
تحقق نوآوری، مخاطره پذیری سازمانی )ایجاد کسب و کارهای جدید( و نوسازی 

های صنایع غذایی  راهبردی در آن و هم چنین با توجه به ارتباط محقق با برخی شرکت

                                                                                                                       
1- Duncan,1998; Hornsby,2002; Zahra 2005; Kuratko & covin, 2008; Morris & Cornwall, 2009 
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ا مبتنی بر ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی برای تقویت و درخواست این شرکته
داخلی برای رقابت و ارضای نیازهای متنوع مصرف کنندگان جهت منع های  توانمندی

 هایشان برای صادرات بوده است. واردات، و توسعه قابلیت

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

ای است که از درون  مانی واژهکارآفرینی ساز های کارآفرینی سازمانی: ابعاد و مدل
های جدید است که  دنیای کسب و کار برخاسته و به عنوان توانایی استفاده از منابع با روش

منجر به خلق محصوالت و خدمات جدید یا ایجاد واحدهای جدید در محیط سازمانی 
فرینی سازمانی اوال گروهی است و ثانیا فرآیندی کارآ(.Schumpeter,1968) شود می

تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و  کند میاست که سازمان طی 
)صمد  های کارآفرینانه به طور مستمر و سریع در سازمان انجام شود تمام فعالیت

ای زیادی صورت گرفته که ه (. در رابطه با ابعاد کارآفرینی سازمانی پژوهش1191آقایی،
 ها به چهار بعد کارآفرینی سازمانی اشاره شده . در یکی از پژوهششودمیبه آنها اشاره 

 7تغییر قلمروو  1راهبردینوسازی ، 0نوسازی سازمانی، 1بازسازی مستمرکه شامل :  است
از نظر برخی محققین، کارآفرینی سازمانی دارای . (Miles &Covin,2002:25) باشد می

 مخاطره پذیری مرتبط با کسب و کارهای جدیدابعاد  
5(Stopford 1994 & 

Zahra,1993)، 1نوآور بودن (Covin and Slevin,1991)، نوسازی (Zahra,1991) و 
 از نظر گاث و گینزبرگ .باشد می (Walter,2006: 549) 4بیش فعالی یا پیش نگری

کارآفرینی سازمانی به فرآیند نوسازی سازمانی اشاره داشته و مرتبط با دو پدیده  نیز (1002)
 سازمانی وهای نوآورانه و مخاطره پذیری فعالیت (1 ؛باشد میمتمایز ولی مرتبط با یکدیگر 

های سازمان برای رقابت های نوسازی سازمان برای ارتقای توانمندیفعالیت (0
(Narayanan, 2009.) ( نیز ضمن قائل شدن ابعاد نوسازی 0229) موریس و همکاران

ارتباط با مخاطره پذیری  ی سازمانی، درو مخاطره پذیری سازمانی برای کارآفرین راهبردی
که برای اجرا و تحقق کارآفرینی سازمانی می توان از سه الگوی  کنند میسازمانی اشاره 

                                                                                                                       
1- Sustained Regeneration 
2- Organizational Rejuvenation 
3- Strategic Renewal 
4- Domain Redefinition 
5- New business venturing 
6- Innovativeness 
7- Proactiveness 
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و  0پذیری سازمانی مشارکتیمخاطره، 1یپیاده سازی شامل مخاطره پذیری سازمانی درون
مالحظه شد، در بررسی  باالکه در  رهمان طو استفاده کرد. 1مخاطره پذیری سازمانی بیرونی

راهبردی و از ابعاد نوآوری، نوسازی  7ادبیات موضوع کارآفرینی سازمانی اکثر محققان
سازمانی بهره های کارآفرینانه  برای سنجش اعمال فعالیت مخاطره پذیری سازمانی

و مخاطره پذیری سازمانی به  راهبردیاند. در این تحقیق نیز از ابعاد نوآوری، نوسازی  گرفته
 عنوان ابعاد کارآفرینی سازمانی استفاده شده است.

مرتبط با کارآفرینی سازمانی، عوامل سازمانی که به  5های بررسی شده در اکثر مدل 
، کنند میفراهم اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی در سازمان بهترین شکل زمینه را برای 

ی بررسی شده در این زمینه ها مدل سازمانی هایاند. در ادامه مولفه مشخص شده
 .بندی گردیده استجمع

 های کارآفرینی سازمانی های سازمانی مدلبندی مولفه جمع .1جدول 

 عوامل سازمانی مدل / ویژگی
 حمایت مدیریت عالی، فرهنگ سازمانی (2791) مدل پیترسون و برگر

 سیستم پاداش، و حد و مرزهای سازمانی دسترسی زمان، عالی،آزادی عمل، قابلیت حمایت مدیریت (2791مدل کوراتکو وهورنزبی )
 فرآیند، ارزشها و عقاید محوری سازمان استراتژی، ساختار، (2771مدل گاث و گینزبرگ )

 ارتباطات سازمانی، کنترل و ارزیابی، ساختار فرهنگ سازمانی، (2772مدل شاکر زهرا )
 فرهنگ سازمانی های مدیریت عالی، ارزش (2772) مدل کوین و اسلوین
 ارتباطات سازمانی، استراتژی و ساختار (2771) مدل جیمز دیورینگ

 زمینه ایمدیریتی، ساختار، فرآیند، فرهنگ، متغیرهای های  ارزش (2771مدل شاکر زهرا  )
 استراتژی، ساختار، منابع شرکت، فرهنگ و اندازه سازمانی (2771مدل دس و المپکین )

 فرهنگ سازمانی ساختار سازمانی، (2777مدل نک و ایکولز )
 و ساختار سازمانی ارتباطات سازمانی فرهنگ سازمانی، (1112) مدل کارین پترز و پتلزبرگ

 حمایت مدیریت عالی، آزادی عمل، قابلیت دسترسی زمان، سیستم پاداش وحد و مرزهای سازمانی (1111) مدل کوراتکو و هورنزبی
 مبتنی بر رقابتهای  ارتباطات سازمانی، کنترل و ارزیابی، پایش محیطی، ارزش (1111) مدل آنتونسیک و هیسریچ

 یتجو کارآفرینی، قابل حمایت مدیریت عالی، فرهنگ سازمانی، (1111) مدل جوهانسن
 حمایت سازمانی، کنترل و ائتالف ها (1111) مدل هیستریچ و آنتونسیک

 ساختار، کنترل، فرهنگ و مدیریت منابع انسانی (1111مدل آیرلند )
 حمایت مدیریت، کنترل، منابع داخلی و فرهنگ سازمانی (1112مدل شاو )

 فرهنگ، ساختار، اندازه سازمان (1112مدل جونز )
 ساختار، کنترل، سیستم پاداش و فرهنگ (1119هیستریچ و روچ )مدل کرنی، 

 حمایت مدیریت عالی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، اختیار کاری، سیستم پاداش، ارتباطات سازمانی (1119مدل ولکات و لیپز )
 و نظام پاداشها  ساختار، فرهنگ، منابع / توانمندی (1117مدل کوین و کوراتکو )

                                                                                                                       
1- Internal corporate venturing 
2- Joint  corporate venturing 
3- External corporate venturing 
4- Hornsby et al., 2002; Antoncic Hisrich, 2001; Ucbasaram et al., 2001; Dess et al., 1999; Covin and Miles, 1999; Zahra, 

1993; Guth& Ginsberg, 1990. 

5- Holt, 2004; Kuratko, 2002; shaw, 2005; Christensen, 2004; Covin& kuratko, 2009; Hisrich, 2007; zahra,1983; Dess,1996; 
Neck & Echols, 1999 
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در این بخش عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی: 
عوامل سازمانی مذکور در مدل مفهومی تحقیق که دالیل انتخاب آنها در ذیل مدل 

 .شود میمفهومی تحقیق توضیح داده خواهد شد به طور مختصر شرح داده 

حمایتی کارآفرینانه اشاره به ایجاد شرایط حمایت مدیریت : حمایت مدیریت عالی
کارکنان های  و از ایده کنند میو نقش هایی که امکانات مالی را فراهم ها  دارد، ارزش

. ارزشها و فلسفه مدیریت و میزان حمایت مدیر ارشد از افراد ریسک استقبال می نمایند
 (.kuratko,2002) از اهمیت بسزایی برخوردار است  ها سازمانپذیر و نوآور در 

فرهنگ کارآفرینی سازمانی بر رشد بینش، هدفگذاری، : فرهنگ سازمانی
پذیری تاکید دارد و نوآوری، همکاری، آزادی عمل و مسئولیت ریزی، خالقیت،برنامه

فرهنگ سازمان  .(Johansen, 2002) تای و کار تیمی استوار اسبر رویکرد شبکه
نوآوری، کارآفرینی، ، تغییرپذیر که از  کارآفرین، فرهنگی است انعطاف

پذیری، یادگیری سازمانی، آینده نگری، کار گروهی، صداقت و اعتماد متقابل، ریسک
. شاخصهای فرهنگ کارآفرینانه سازمانی کند میرقابتی بودن و مشتری گرایی حمایت 

شامل آزادی و استقالل عمل، تحمل ریسک و شکست و ( 1091از دیدگاه پینکات )
 . باشد میوظیفه ای های چند پرورش  تیم

استراتژی به معنای دورنمایی است که در ذهن رهبران کارآفرین : استراتژی سازمان
دارا کارآفرین  های سازمانهای یکی از ویژگی (.Minzberg,1990) گیردشکل می

طوری که رشد به گرا و مدون است بودن رسالت و ماموریت روشن، منعطف، مشتری
مخاطره پذیر و جدید حاصل شود و آن را تشویق کند. بدین  سازمان از طریق اقدامات

نه ها  وجود آمدن آرمان مشترک و بیانیه ماموریت، اختالف نظرها و سلیقهه ترتیب با ب
شود که به ایجاد بلکه خود علت هم افزایی می شود میتنها باعث ایجاد تنش و تعارض ن

 .(1195ی،صمدآقای) انجامدهای مختلف جهت نوآوری میدیدگاه
ساختار بروکراتیک، ظرفیت یک سازمان را برای های  ویژگی: ساختار سازمانی

، پرورش رفتارهای کارآفرینانه محدود می سازد ولی ساختارهای سازمانی ارگانیک
ساختار  (.Cornwall &perlman,1994) نمایدرفتار کارآفرینانه را ترغیب می

حداقل سلسله مراتب و دارای ، و افقی باز مبتنی بر ارتباطات پذیر، انطباق ارگانیک
های کارآفرینانه در باعث برانگیختن فعالیتبوده و و منعطف  متمرکزمقررات، نا
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 (. Jennings,1994؛Slevin and Covin,1990) شود میسازمان 
به  در فضای پویای سازمانی، تعامالت بین مدیران و کارکنان :ارتباطات اثر بخش

از اهمیت ویژه ای  نوآوریو جدیدهای  جریان دانشی، ایدهخصوص برای انتقال 
کارآفرین باید گفت که  های سازماندر رابطه با محورهای ارتباطی در  .برخوردار است

کارآفرین وظیفه ای و بیشتر ابتکاری است، مسیر  های سازمانمضمون ارتباطات در 
، مه مجراها )رو در روارتباطات هارتباطات افقی، عمودی و همه جانبه است، مجرای 
 (.Putnam,2002) باشد تلفنی و...( بوده و سبک ارتباطات نیز غیر رسمی می

ترین عوامل موثر در سیستم تشویق و پاداش مناسب یکی از مهم : های سازمانی سیستم
که در زمینه کارآفرینی  1ییها پژوهشو تمام  شود میمحسوب  ها سازمانکارآفرینی 

مدیریت سازمانی صورت گرفته بر اهمیت و اثربخشی این سیستم تاکید داشته اند. 
سیستم پاداش و پرداخت برای ایجاد شرایط کارآفرینانه نیازمند توجه به چهار عامل 

دیدگاه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت، استفاده از  )درون ذاتی(، است: پاداشهای خوب
سیستم  . (Cornwall and Perlman,1990) ی متنوع و توجه به اصل برابریهاپاداش

کارآفرین، از رویکرهای مختلفی  های سازمان. مهم دیگر سیستم تحقیق و توسعه است
های میان رشته ای که شامل انواع مختلفی از تیم کنند میبرای تحقیق و توسعه استفاده 

کارآفرین افق زمانی بلند مدت را در نظر  های سازماناست. تیم تحقیق و توسعه در 
 های سازماندر  .(1197)مقیمی، دارد و ترکیبی یکپارچه در سراسر سازمان است

کارآفرین واحد تحقیق و توسعه از استقالل باالیی برخوردار است و از ساختار ماتریسی 
 (.1195)صمد آقایی،کند  میای استفاده  یا پروژه

های کارآفرین باید مبتنی بر  کنترل و ارزیابی در سازمان: کنترل و ارزیابی سازمان 
اینکه کنترل و ارزیابی منجر به  (. برایwoods,2003) رسالت و استراتژی سازمان باشد

ها از  کنترل باید  ضمن ارزیابیهای  کارآفرینانه سازمانی شود؛ سیستمهای  اعمال فعالیت
های  تعداد پروژه، های جدید ارائه شده متمرکز بر تعداد ایده، نوآوری و کارآفرینی

و تعداد خدمت یا محصول جدید معرفی شده ، تامین مالی شده برای توسعه سازمان
بوده و نیز در سازمان بین کنترل بسته و فقدان کنترل توازنی ایجاد شده به طوری که از 

  (.Cornwall and Perlman,1990:211فرآیند کارآفرینی حمایت نماید)

                                                                                                                       
1- Kuratko, 2002; Obsorn,1995; Raia,1992; Sathe1990 
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اکنون باید گفت که قبل از  : های آن سازی کارآفرینی در سازمان و شاخص هنهادین
شود. در  سازی نهادینهتحقق ابعاد کارآفرینی سازمانی، ابتدا کارآفرینی باید در سازمان 

مرحله قبل از اجرای کارآفرینی در سازمان، در  سازی نهادینهواقع، اقدامات مربوط به 
به طور کلی می توان گفت، (. 194: 1190)کمالیان، ر داردابعاد کارآفرینی سازمانی قرا

ها و شرایطی که موجب ست از فراهم آوردن زمینها کارآفرینی  عبارت سازی نهادینه
)سلطانی  ثبات، پایداری، استمرار و فراگیری رفتارهای کارآفرینانه در سازمان شود

در واقع هنگامی که نیروی انسانی یک سازمان ریسک پذیر و دائما  .(90: 1194تیرانی،
چنین برای سازمان باشند و هم ها در جهت پیشبرد اهدافدر جستجوی کشف فرصت

پروری و خالقیت به دنبال راه حل باشند و از مسائل و مشکالت سازمانی از طریق ایده
کارآفرینی در آن سازمان که  شود مینوآوری در سازمان استقبال نمایند، گفته 

در این تحقیق با توجه به  .(Mozzoral and Reboud,2006) تشده اس سازی نهادینه
کارآفرینی، و با توجه به تاکید محققان بر  سازی نهادینهادبیات موضوع مربوط به 

 ، جو کارآفرینی اثر بخش0ها ،کشف فرصت1پذیریریسک  های شاخص
و 1

سازی کارآفرینی در  چهار شاخص برای سنجش نهادینه؛ از این 7پذیری مسئولیت
 ها استفاده شده است. شرکت

در رابطه با  ،در مورد چگونگی شکل گیری مدل مفهومی تحقیق :مدل مفهومی تحقیق
تمامی پس از بررسی  عوامل سازمانی موثر براجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی،

آنها،  سازمانی های و تجزیه و تحلیل مولفه های مندرج در جدول شماره یک مدل
 ضمن هم سنخ بودن از اهمیت زیادی برخوردار بوده ها مدلهایی که در اکثر این مولفه

دارای اشتراک بودند، انتخاب شدند و در مرحله بعد  ها مدل و به عبارت دیگر در اکثر
هایی از فتند تا مولفهدر اختیار صاحب نظران و اساتید دانشگاهی قرار گرها  این مولفه

تر هستند، انتخاب شوند. بدین صورت  ایرانی مناسب های سازمانمیان آنها که با شرایط 
و کم  انجام تعدیالتی با توجه به نظرات اساتید دانشگاهی به دالیل ناهمسنخ پس از

هایی که خود در بطن مولفه دیگری ها یا مولفهاهمیت بودن تعداد بسیار اندکی از مولفه

                                                                                                                       
1- MacMillan,1986; Sathe, 1985; Sykes, 1986; Quinn,1985; kanter; 1985, Burgelman, 1983; Forlani & 
Mullins, 200 
2- Fuduric, 2008; shane, 2003; cohen & Levinthal, 1989; Clydesdale, 2010; Fuduric, 2008; Eckhardt, 2003; 
paeker, 2007; shane, 2003; Hamilton, 2000; Wu, 1989; Bandura,1995 
3- Spilling, 1998; Caufman & Helstrup, 2002.  

4- Pantry&Griffiths, 1988. 
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نهایی های  های بومی، مولفه بیشتر آنها با شرایط سازمانقرار داشتند و همچنین تطبیق 
حمایت مدیریت عالی، های  برای مدل مفهومی تحقیق شکل گرفتند، که شامل مولفه

 های فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان،ساختار سازمانی، ارتباطات اثر بخش، سیستم
باشند. همچنین همان  سازمانی وکنترل و ارزیابی سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل می

های ریسک پذیری، کشف  طور که ذکر شد با توجه به ادبیات موضوع از شاخص
سازی  پذیری برای سنجش نهادینه فرصت، جو کارآفرینانه اثربخش و مسئولیت

ای نوآوری، مخاطره پذیری سازمانی و ه کارآفرینی به عنوان متغیر میانجی و از شاخص
نوسازی راهبردی نیز در جهت سنجش کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیر وابسته 

 .استفاده شد
 متغیر وابسته                           متغیر میانجی                                 متغیرهای مستقل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق .1نمودار  

 روش شناسی تحقیق 

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. روش تحقیق به کارگرفته شده در این  
با توجه به هدف این تحقیق که شناسایی و اولویت  همبستگی است. ـپژوهش  توصیفی 

از دو جامعه  ، لذاباشد میبندی عوامل سازمانی موثر بر اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی 

 
اجرای ابعاد 

 کارآفرینی سازمانی
 نوآوری

 مخاطره پذیری
 نوسازی استراتژیک

سازی کارآفرینی نهادینه
 در سازمان

 ریسک پذیری
 کشف فرصت

 جو کارآفرینانه اثربخش
 مسئولیت پذیری

 

 ساختار سازمانی

حمایت مدیریت 
 عالی

 استراتژی سازمان

 فرهنگ سازمانی

 ارتباطات اثربخش

 سازمانیهای سیستم

 کنترل و ارزیابی
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نفر از مدیران،  417جامعه آماری اول این پژوهش شامل  است. شده آماری استفاده
روز، زمزم، پاک، کارآفرین در صنایع غذایی بههای  متخصصان و کارشناسان شرکت

شیوه تصادفی ساده نفر به  052کوکران تعداد  فرمول؛ که با باشد میگلستان و محسن 
جامعه آماری دوم نیز برای اولویت بندی عوامل،  عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.به 

نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت کارآفرینی دانشگاهها خواهند بود که  11تعداد 
ری دوم  نیز از طریق سرشماری مشخص شده و برابر با تعداد جامعه آماری نمونه آما

الزم به ذکر است که علت انتخاب این جامعه آماری، نیاز به  .باشد مینفر  11دوم یعنی 
ها و اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی بوده سازی کارآفرینی در سازمان سنجش نهادینه

هایی کارآفرین باشند؛ ضمنا علت  انتخابی، سازمانهای  که مستلزم این است که سازمان
نیاز به افراد بصیر و آشنا به مفاهیم کارآفرینی برای آزمون مدل بوده ، انتخاب این نمونه

همچنین از طریق پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز پژوهش گردآوری شده است. بر  است.
اجرایی  ازمانی موثر براین اساس در رابطه با متغیرهای مدل، جهت بررسی عوامل س

؛ از پرسشنامه ای که حاوی سه قسمت است، استفاده کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی
های  ت اول که در برگیرنده عوامل سازمانی است از پرسشنامهمگردیده است. در قس

استاندارد برگرفته از مقاالت پایه تحقیق که مربوط به کوراتکو، هورنزبی و 
، استفاده شده و باشد می، (0224)1ایکولز(، 1005رنوال و پرلمن )کو، (0227نافزیگر)

 سازی نهادینهبرای قسمت دوم و سوم پرسشنامه  نیز که شامل سنجش متغیرهای 
، پژوهشگر با مطالعه تعداد باشد میکارآفرینی در سازمان و ابعاد کارآفرینی سازمانی 

ساخته تحت راهنمایی اساتید  محققهای  بسیار زیادی از مقاالت خارجی از پرسشنامه
( آمده 0راهنما و مشاور بهره گرفته است. جزئیات پرسشنامه اول در جدول شماره )

برای روایی پرسشنامه اول ،از روایی محتوا و روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی  است.
استفاده  تاییدی با کاربرد نرم افزار لیزرل( و برای پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرانباخ

% گردید. در پرسشنامه دوم نیز به دلیل آن که از یک 00که مقدار کلی آن برابر  شد
استفاده گردیده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سری جداول استاندارد مرتبط با تکنیک 

پایایی پرسشنامه دوم نیز  روایی قابل قبولی برخوردار است.از لذا می توان گفت  است،
بدست آمد،  2.1کوچکتر از ها  نرخ ناسازگاری هر یک از ماتریس با توجه به اینکه

                                                                                                                       
1- Eichholz 
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   مشخص شد.

 های شاخصو  اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانیعوامل سازمانی موثر بر  .9جدول             
 گیری آن اندازه

 هاشماره گزاره شاخص بررسی شده )متغیرهای مستقل( متغیرهای بررسی شده

 
 عوامل سازمانی

 
 
 
 

 1تا  2 حمایت مدیریت عالی
 7تا  2 استراتژی سازمان
 21تا  21 فرهنگ سازمانی
 29تا  22 ساختار سازمانی

 12تا  27 سازمانیهای  سیستم
 11تا  11 کنترل و ارزیابی سازمان

 19تا  11 ارتباطات اثربخش

 کارآفرینی در سازمان سازی نهادینهسنجش  های شاخص .3جدول 
 هاشماره گزاره شاخص مورد بررسی مورد بررسیمتغیر 

 )متغیر میانجی(
 ها سازمانکارآفرینی در  سازی نهادینه

 
 

 19 ریسک پذیری
 17 کشف فرصت ها

 11تا  11 جو کارآفرینانه اثربخش
 11 مسئولیت پذیری

 کارآفرینانه سازمانیهای  ابعاد اعمال فعالیت .2جدول 

 هاشماره گزاره مورد بررسی ابعاد متغیر مورد بررسی

 )متغیر وابسته(
 اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی

 11تا 11 نوآوری
 11تا  19 مخاطره پذیری

 11تا  12 راهبردینوسازی 

 
با برای ارتباط بین متغیرها و سپس  bدر این تحقیق از آزمون همبستگی تاو کندال  

معادالت ساختاری که در حقیقت آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و  یابی مدلاستفاده از 
تحقیق و برازش مدل مفهومی تحقیق های  است به آزمون فرضیه تحلیل عاملی تاییدی

ی تصمیم گیری چند ها مدلاز یکی از پرداخته شد. پس از تایید مدل مفهومی تحقیق 
FAHPشاخصه تحت عنوان 

ی فازی(( که با نرم افزار ))فرآیند تحلیل سلسله مراتب 1
MATLAB ،های شاخصبرای سنجش اهمیت و اولویت بندی زیر  برنامه نویسی شده 

 موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی استفاده شده است.سازمانی 
قبل از بررسی فرضیات تحقیق و مشخص کردن وجود یا  :ها تجزیه و تحلیل داده

                                                                                                                       
1- Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
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فقدان تاثیر عوامل بر یکدیگر، ابتدا باید مشخص شود که آیا میان عوامل مطرح در 
تحقیق، ارتباط وجود دارد. برای بررسی وجود همبستگی میان متغیرهای مطرح شده در 

شد که استفاده   bکندال  –تحقیق با توجه به رتبه بودن مقیاس متغیرها،  از آزمون تاو 
میان تمامی متغیرهای تحقیق همبستگی وجود دارد. بنابراین می نتایج  بیانگر این بود که 

 توان فرضیات تحقیق را مورد بررسی قرار داد.
در این بخش به آزمون مدل مفهومی تحقیق از طریق : یابی معادالت ساختاری مدل

 . توجه به اینشدمعادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل پرداخته  یابی مدلتکنیک 
دارای دو جزء مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است؛ برای ارزیابی  یاد شده فنکه 

گیری از تحلیل عاملی تاییدی و برای ارزیابی مدل ساختاری از تحلیل مسیر  مدل اندازه
انجام قبل از انجام تحلیل عاملی تاییدی، ابتدا تحلیل عاملی ، در این تحقیق استفاده شد.

1شاخص  بتداااین ارتباط،  که در گرفت
KMO انجام شده و  و آزمون بارتلت محاسبه

از مقدار قابل  KMOشاخص  قابل مالحظه است، (1)شماره  در جدولهمان طورکه 
است،  25/2آزمون بارتلت کوچک تر از  Sigقبولی برخوردار است و با توجه به اینکه 

تحلیل  همچنین .باشد می)مدل عاملی( مناسب  تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار
عاملی از طریق چرخش واریماکس صورت گرفته، و با توجه به اینکه مقادیر اشتراک 

( بوده، هیچ متغیری حذف نشده و همگی 5/2استخراجی برای تمامی متغیرها باالتر از )
معادالت  یابی مدلدر نهایت مدل مفهومی تحقیق از طریق وارد تحلیل شده اند.

فزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته که نتایج در نمودارهای ساختاری با کاربرد نرم ا
 نمایان است.  1و 0شماره 

 وآزمون بارتلت KMOنتایج شاخص  .6جدول 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .971/1 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2129:912 

Df 111/711 

Sig. 111 

 
  

                                                                                                                       
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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باید گفت، بارهای عاملی حاکی از اهمیت رابطه  (1و  0زیر )در توضیح نمودارهای  
میان متغیر آشکار و پنهان است؛ به عبارت دیگر نشان می دهد که متغیرهای آشکار به 

 2.1طرز مناسبی متغیر پنهان را سنجیده اند. طبق نظر آماردانان، بارهای عاملی زیر 
نهان آن طور که بسیار مطلوب است و نشان می دهد که متغیر پ 2.5ضعیف و باالی 

باید بزرگتر از Tهمچنین مقدار آماره  (.100: 1199باید، سنجیده شده است )مومنی،
باشد که این امر نشانگر این است که متغیر آشکار رابطه مثبتی با متغیر پنهان داشته  1.01

مشخص  زیرها، با توجه نموادارهای  (.در رابطه با کلیه شاخص92:  1190است )هومن،
 از مقدار بسیار مطلوبی برخوردارند. Tتمامی بارهای عاملی و مقادیر است که 

 مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد:
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 مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 9نمودار
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 مدل مفهومی تحقیق در  حالت معناداری 

 
 مدل مفهومی تحقیق در حالت معنی داری .3نمودار 

الزم  ها با توجه به مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری : اجمالی فرضیهنتایج 
و سطح معنی داری  Tبر اساس مقادیر ضریب مسیر، آماره ها  به ذکر است که فرضیه

عدم وابستگی بین متغیرها و   H0فرض ها  مورد آزمون قرار می گیرد. در همه فرضیه
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 .باشد میتأیید همبستگی و رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرها  H1فرض 

 نتایج اجمالی آزمون فرضیه ها .0جدول 

ضریب  جهت مسیر فرضیه 
 مسیر

سطح معنی  Tآماره 
 داری

خطای 
 استاندارد

 نتیجه آزمون

فرضیه 
 اول

از حمایت مدیریت عالی به 
کارآفرینی در  سازی نهادینه

 ها سازمان

 تایید فرضیه 16211 16111 1621 1611

فرضیه 
 دوم

از استراتژی سازمانی به  
کارآفرینی در  سازی نهادینه

 ها سازمان

 تایید فرضیه 16211 16111 9611 1691

فرضیه 
 سوم

از فرهنگ سازمانی به  
کارآفرینی در  سازی نهادینه

 ها سازمان

 تایید فرضیه 16177 16111 9619 1691

فرضیه 
 چهارم

از ساختار سازمانی  به  
کارآفرینی در  سازی نهادینه

 ها سازمان

 تایید فرضیه 16211 16111 1627 1619

فرضیه 
 پنجم

سازمانی به های  از سیستم
کارآفرینی در  سازی نهادینه

 ها سازمان

 تایید فرضیه 16211 16111 1699 1692

فرضیه 
 ششم

از کنترل و ارزیابی به 
کارآفرینی در  سازی نهادینه

 ها سازمان

 تایید فرضیه 16212 16111 2671 1611

فرضیه 
 هفتم

از ارتباطات اثربخش به 
کارآفرینی در  سازی نهادینه

 ها سازمان

 تایید فرضیه 16211 16111 9611 1691

فرضیه 
 هشتم

کارآفرینی در  سازی نهادینهاز 
سازمان به اجرای ابعاد 

 کارآفرینی سازمانی

 تایید فرضیه 16212 16111 9622 1697

   
مشخص است، از یک طرف ضریب مسیر بین متغیرها  باالهمان طور که در جدول  

 Tحاکی از  مثبت و معنادار بودن رابطه؛ و از طرف دیگر با توجه به اینکه مقدار آماره 
 ( =2.222Sig) 2.25داری نیز کمتر از بوده و مقدار سطح معنی 1.01همگی باالتر از 

نتایج  .شود میها تایید ها( و فرضیه)در همگی فرض رد شده  H0، پس فرض باشد می
برازش مدل مفهومی  های شاخص برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی، نیز  نشان داد که

تحقیق از مقادیر قابل قبولی برخوردارند، به عبارت دیگر مدل مفهومی تحقیق به میزان 
 مطلوبی برازش یافته است.
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 برازش مدل مفهومی تحقیق .8جدول 

 نام شاخص
مقدار قابل قبول برای برازش 

 مطلوب مدل
مقدار بدست آمده برای 

 مدل مفهومی تحقیق
 نتیجه

Chi – 
Square(  ) 

کای اسکوئری که از لحاظ 
 آماری غیرمعنادار است.

(1612P- Value > ) 

Chi – Square= 
2211611 

P-Value = 
1619122 

 قبول  مدلبرازندگی قابل 

      نسبت
بسیار مطلوب  2و مقدار  1زیر 

 است.
261 

برازندگی قابل قبول و بسیار 
 مطلوب  مدل

RMSEA  16111 1612کوچکتر یا برابر 
برازندگی قابل قبول و بسیار 

 مطلوب  مدل
GFI  قابل قبول 1677 167بزرگتر از 

AGFI  قابل قبول 1679 167بزرگتر از 

NFI 
قابل قبول و  1672 تا 167بین 

 عالی است. 1672باالتر از 
 قابل قبول وعالی است 1679

TLI   یاNNFI 
قابل قبول و  1672تا  167بین 

 عالی است. 1672باالتر از 
 قابل قبول وعالی است 1677

CFI  قابل قبول 1679 167بزرگتر از 
IFI  قابل قبول 1679 167بزرگتر از 
RFI  قبول قابل 1677 167بزرگتر از 

SRMR  1611 1612کمتر از 
قابل قبول)بیانگر خطای اندک مدل 

 و برازش قابل قبول آن(

 
های سازمانی موثر بر اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی  بندی زیر شاخص اولویت

ابعاد  ی شدنهای سازمانی موثر بر اجرای در این قسمت زیر شاخص سازمانی:
اس مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ها بر اس کارآفرینی سازمانی در سازمان

ای از محاسبات مربوطه و نتایج آن اشاره  در ادامه  به خالصه اند که شدهبندی  رتبه
 گردد. می

عوامل سازمانی موثر براجرای ابعاد کارآفرینی  های شاخصبندی نهایی زیر رتبه .2جدول 
 سازمانی

 رتبه وزن شاخص ردیف
 2 161919 حمایت مدیریت عالی 2
 1 161917 فرهنگ سازمانی 1
 1 161129 استراتژی سازمان 1
 2 161172 ساختار سازمانی 1
 1 161219 سازمانیهای  سیستم 2
 9 161119 کنترل و ارزیابی سازمان 1
 1 161212 ارتباطات اثربخش 9
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 نتیجه و پیشنهادها 

مدل مفهومی تحقیق با نتایج های تحقیق نشان داد که نتایج مستخرج از آزمون یافته  
(، جوهانسون 1005(، نک و ایکولز )1001) های کارآفرینی سازمانی شاکر زهرا مدل

های مندرج  ( و در واقع با اکثر مدل0220) (، کوین و کوراتکو0220(، هیسریچ )0220)
در جدول شماره یک تطبیق دارد و نشان می دهد که عوامل سازمانی تاثیر مثبتی بر 

های  شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی دارد، در ضمن تفاوت مدل ما با سایر مدل اجرایی
های ایرانی  کارآفرینی سازمانی؛ این است که محققان بر حسب شرایط موجود سازمان

همچنین ها پرداختند.  سازی کارآفرینی در سازمان به تبیین نقش متغیر میانجی نهادینه
عوامل سازمانی های  تاری حاکی از اینکه مولفهیابی معادالت ساخ نتایج آزمون مدل

های  سازی کارآفرینی در شرکت مذکور در مدل مفهومی تحقیق، تاثیر مثبتی بر نهادینه
نیز تاثیر ها  سازی کارآفرینی در این شرکت کارآفرین در صنایع غذایی دارند، و نهادینه

تحقیق در های  رتیب فرضیهمثبتی بر اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی دارد.بدین ت
های عوامل  شود. در رابطه با اولویت بندی زیر شاخص % تایید می05سطح اطمینان 

نتایج بیانگر اینکه حمایت مدیریت عالی و فرهنگ سازمانی در اجرایی کردن ، سازمانی
های  و ارتباطات اثربخش، سیستم ابعاد کارآفرینی سازمانی دارای بیشترین اهمیت هستند

مانی،ساختار سازمانی،استراتژی سازمان و کنترل و ارزیابی سازمان به ترتیب ساز
. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق بعدی را به خود اختصاص دادندهای  رتبه

 شود. پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می
سازی  )عوامل سازمانی بر نهادینه پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیه اول تا هفتم: 

کارآفرین در صنایع غذایی تاثیر مثبتی دارند(. با توجه به های  کارآفرینی درشرکت
نقش کلیدی حمایت مدیران عالی در نهاینه سازی کارآفرینی و بالطبع اجرایی کردن 

های کارآفرین در صنایع غذایی باید ابعاد کارآفرینی سازمانی، مدیران شرکت
ابراز عقاید و پیشنهادهای نوین افراد ریسک  خود را به صورت پشتیبانی ازهای  حمایت

پذیر و نوآور، و ارائه آشکار آن و همچنین به صورت سازماندهی سیستم و فرآیندهای 
کارآفرینانه باشد، ظاهر سازند. مدیران با های  سازمانی به شکلی که زمینه ساز فعالیت

مان خالقیت و نوآوری بینشی کارآفرینانه باید شرایط را طوری فراهم آورند که در ساز
به عنوان ارزش اصلی نگریسته شود، این امر بر بوجودآمدن نگرش کارآفرینانه در 
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شود نیروی انسانی به هر تغییری به  نیروی انسانی سهم بسزایی دارد؛ به طوریکه باعث می
های جدید، نگاه کند و کارکنان را برای تشخیص عنوان فرصت از طریق ارائه ایده

کند. همچنین اهمیت رفتارهای کارآفرینانه مدیران در ایجاد  مناسب مهیا میهای  فرصت
کسب و کارهای جدید و ساختار دهی مجدد کسب و کارهای موجود به دو صورت 
نمایان است؛ ابتدا نمایش رفتار کارآفرینانه از سوی خود مدیران و سپس تشویق و 

م قرار گرفتن در مرکز و محور حمایت از دیگران برای بروز رفتار کارآفرینانه. دو
تسهیل  سازمان، اقدامات مدیران را به عنوان عامالن تغییر و ترویج کنندگان نوآوری

در رابطه با ساختار باید گفت ایجاد ساختارهای ارگانیک و منعطف ضمن .می نماید
نوآورانه را افزایش می های  پرورش رفتارهای کارآفرینانه، ریسک پذیری و ارائه ایده

کاهش ، دهند؛ که الزمه چنین ساختاری به حداقل رساندن سلسله مراتب سازمانی
نوآورانه، های  دادن زمان آزاد به کارکنان برای تفکر بر روی پروژه، مدیریتیهای  الیه

شود جریان اطالعات و  تاکید بر ارتباطات باز و ساختارهای تیمی است که باعث می
نیز با سرعت و آزادی عمل ها  تصمیم گیری، بالطبعدانش در سازمان با سرعت بیشتر و 

بیشتری اعمال شوند. در رابطه با فرهنگ سازمانی، باید خالقیت و نوآوری به عنوان 
یک ارزش اصلی از طریق اعمال تغییر در سازمان حاکم شود که الزمه آن تشخیص 

ییر و تمرکز گروههای موافق و تاثیر گذار جهت ایجاد همدلی و توافق عمومی برای تغ
باشد. در رابطه با استراتژی سازمان،  بر آموزش به عنوان جزئی از پروسه تغییر می

سازمان با اتکای به مدیران راهبردی، باید استراتژی خود را طوری تنظیم نماید که دائما 
و کسب و ها  موجود در بازار پرداخته و بر ایجاد ایدههای  به جستجوی فعاالته فرصت

ید متمرکز باشد که در این راستا مدیران راهبردی باید سه گام اساسی کارهای جد
کارآفرینانه، سپس پیاده های  فعلی از نظر فعالیتهای  بردارند؛ ابتدا سنجش استراتژی

صریح و روشن های  کردن فضای کارآفرینانه که عناصر اصلی در این گام وجود هدف
، ه، تاکید بر مسئولیت پذیریوجود سیستم بازخور تقویت کنند، حامی نوآوری

یادگیری تعاملی، آزمایش و تجدید نظر در ارزشها و فلسفه مدیریت عالی می باشند و 
های  باشد. در رابطه با سیستم گام نهایی نیز کنترل و ارزیابی کارآفرینی سازمانی می

سازمانی، سعی شود تحقیق و توسعه در درون واحدهای صفی صورت پذیرد،شرایط 
و درعین ، فراهم آید با سایر واحدهاتحقیق و توسعه  ارتباط و همفکری واحد رایالزم ب
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سازمانی دیگر نیز های  در رابطه با سیستم، حال استقالل زیادی به این واحد داده شود
باید گفت؛ در طراحی شغل به اعمال اختیار و آزادی عمل بیشتر برای کارکنان توجه 

)غیر مادی( برای اقدامات  بیرونی )مادی( و درونیهای  و در سازمان پاداش، شود
به منظور تشویق ریسک پذیری و نوآوری کارآفرینانه در نظر گرفته شود، ضمن اینکه 

در سازمان، بخشی از کل پرداخت باید بر سطح نوآوری و ریسک پذیری مبتنی باشد و 
وجه به نقش کلیدی همچنین با ت ود.نه بر پیامدها و دستاوردهای نوآوری مثل افزایش س

ارتباطات سازمانی، باید گفت به دلیل از پایین به باال بودن جریان نوآوری، ارتباطات در 
های کارآفرین در صنایع غذایی بهتر است صرفا از باال به پایین نباشد بلکه شرکت

دوجانبه، باز و افقی باشد. همچنین به جای تاکید بر رسمی بودن ارتباطات بیشتر بر 
زده و اثربخش بودن آن تمرکز شود؛ به طوریکه کارکنان بتوانند در خصوص پربا
های جدید ارتباط چهره به چهره برقرار کنند، ضمن اینکه سعی شود به ایدههای  ایده

های جدید کارکنان سریعا بازخور داده شود. با فراهم سازی زمینه و توجه بیشتر به مولفه
ها نهادینه کرد، و به اجرای راهبردهای  را در سازمانسازمانی فوق، می توان کارآفرینی 

 متنوع ابعاد کارآفرینی سازمانی پرداخت.
ها  سازی کارآفرینی در شرکت پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیه هشتم: )نهادینه
کارآفرین در صنایع غذایی های  براجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت

ها تاثیر مثبتی بر  سازی کارآفرینی در سازمان توجه به اینکه نهادینهتاثیر مثبتی دارد(. با 
ها باید با پیاده سازی عوامل  سازمان اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی دارد،

سازمانی مذکور در مدل مفهومی تحقیق، که در قسمت فوق در رابطه با آنها 
حمایت مدیریت عالی و فرهنگ سازمانی ها ارائه شد؛ بویژه  هایی برای سازمان پیشنهاد

که بر اساس نظرات اساتید و صاحب نظران و پس از محاسبه از طریق تکنیک فرآیند 
سازی  تحلیل سلسله مراتبی فازی دارای بیشترین اهمیت بودند، بستر الزم برای نهادینه

پذیری به عنوان یک  کارآفرینی در سازمان را فراهم آورده؛ به طوریکه ریسک
در ها  صیصه مثبت تلقی شده، نیروی انسانی سازمان دائما در جستجوی کشف فرصتخ

جهت پیشبرد اهداف سازمان باشند، از نوآوری استقبال شده، خالقیت و نوآوری در 
های پذیری برای حل مشکالت سازمان از طریق راه حلسازمان پرورش یابد و مسئولیت

سازی کارآفرینی  تیب سازمان از طریق نهادینهنوآورانه مورد پذیرش واقع شود. بدین تر
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موجبات تحقق راهبردهای متنوع منتج از ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل ایجاد 
جدید های  از روشاستفاده های کسب و کار جدید، فرآیندهای داخلی جدید،  مدل

برای ارائه محصول یا خدمت، تخصیص بودجه برای میزان مخارج و تسهیالت تحقیق و 
نوین، ایجاد های  توسعه بیشتر در جهت معرفی محصوالت جدید، استفاده از فناوری

کسب و کارهای جدید در درون)تاسیس واحدهای جدید( و برون )تاسیس 
رقابتی های  بهره برداری از بازاهای جدید، تغییر استراتژی، جدید( سازمانهای  شرکت

محصوالت و خدمات، ابداع ، بهسازی مستمر فرآیندها، برای توانمندی رقابتی
مختلف برای بهبود بهره وری واحدها و وجود عملیات مشخص برای افزایش های  برنامه

های بزرگی فراهم آمده و بدین ترتیب بهبودها و پیشرفت، هماهنگی و ارتباط بیشتر آنها
 را در صنایع غذایی شاهد خواهیم بود.
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