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 مقدمه. 1

های يک اقتصاد سالم  امروزه کارآفرينی نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی و از مشخصه     
تواند اتفا  افتد که يک فرد يا گروهی از افراد فعالیتی اقتصادی را آغاز  اين مفهوم زمانی می. است

گويند.  رخ دهد که نوع اخیر را کارآفرينی سازمانی می  يک سازمان در حال فعالیت درونکنند و يا 
دانش  گیری از کارآفرينی بر توانايی يک سازمان در يادگیری از طريق کشف دانش جديد و بهره

ها شدن به يک سالح انتخابی برای بسیاری از سازمانو به سرعت در حال تبدي  موجود مبتنی است
به  تيريدر حوزه مدگذاران و همچنین پژوهشگران های بزرگ است. توجه سیاستويژه سازمانبه

کار و  جاديفراتر از ا يیمعنا یني. کارآفری جلب شده استنيکارآفر یندهايدرک فرآ و يیشناسا
ها،  کارآفرينی دارای پیامدهای مثبت و مهم ديگری مانند بارورشدن خالقیت ،در واقع. دارديی زا اشتغال

، تولید ثروت در جامعه آوریفنترغیب به نوآوری و توسعة آن، افزايش اعتماد به نفس، ايجاد و توسعة 
آن توجه شود، از ساير پیامدهای  زايی که فقط به جنبة اشتغالو افزايش رفاه عمومی است و در صورتی

بر خالف معنايی که معموال از آن در ذهن داريم نبايد  ینيکارآفراصطالح بهره خواهیم ماند. آن بی
گرفته در مطالعات انجام ریتحت تأث ریچند سال اخ ی؛ طرود کار ها بهفرصت يیشناسا یصرفاً به معنا

 شده است جاديا «راهبردی ینيکارآفر»با عنوان ی نيبه کارآفر یديجد دگاهي، دراهبردی تيريحوزه مد

با ( فرصت یجووجستکارآفرينی ) که ردیگ یانجام می تنها زمان ینيآفرثروتکند که تاکید می
ها و شرکت رانيمد یمسئله برا نيهمواره ا . شود بیترکمزيت(  یوجو جست) راهبردی تيريمد

 رگذاریها تأثبر عملکرد شرکت تواند یم واقعاً راهبردی ینيکارآفر ايمطرح بوده است که آ پژوهشگران
 یراهبرد ینيکارآفر با یسازمان عملکرد ارتقاء یالگو ارائه اين پژوهشدر  رو نيا از  [.17] یرخ ايباشد 
  .شود یم یبررس
 
 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

های برای ايجاد ذهنیت و مهارتتالشی است کارآفرينی، . راهبردیکارآفرینی و مدیریت 
های سازمان، که بخش  ها به درون فرهنگ و فعالیتها و ذهنیتکارآفرينانه و وارد ساختن اين ويژگی

های گوناگون برای کارآفرينی ارائه تعاريف متفاوتی از ديدگاهدولتی نیز از اين قاعده مستثنی نیست. 
اصطالح کارآفرين به کسی و به معنای متعهد شدن است  «1کارآفرين»واژه  ،کلیطورشده است. به
 دهی، اداره و تقب  کندهای يک فعالیت اقتصادی را سازمانشود مخاطرهشود که متعهد میاطال  می
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با توجه به  .دانست رانيدر ا نانيکارآفر آفرينی وکار توجه بهدهه  توان دهه گذشته را می [.12]
ی معنا به راهبردی ینيکارآفر، یو رشد اقتصاد ینيآفردر ثروت ینيکارآفر گاهيو جا نقش يیشناسا

 ینيآفرثروت که دهد نشان می دگاهيد نيا [.11] است یراهبرد یکرديبا رو ینيکارآفر تیانجام فعال
يا همان  یراهبرد تيريبا مد فرصت یجووجستکارآفرينی يا همان  که ردیگ انجام میی تنها زمان
ای که در فرينانهآهای کار عبارت است از فعالیت 1یراهبردفرينی آکار .شود بیترکمزيت  یوجوجست

ها و منابع اصلی پرداخته رسد و به توسعه تخص  در مهارت وکار به انجام میکسب راهبردچارچوب 
ها و منابع برای تولید محصوالت و خدمات و يافتن و از اهرم کاربرد و انتقال دانش در مهارت

های جديد ها و روشح ها، نیازمند راهتضمین و تداوم سازمان [.7] کند جديد استفاده میبازارهای 
های جديد و خالصه مقابله با مشکالت است که به نوآوری، ابداع و خلق محصوالت، فرآيندها و روش

  [.1] به کارآفرينی بستگی دارد
برای طراحی و  یراهبردفرينانه و ديدگاه آعبارت است از ترکیب ديدگاه کار یراهبردکارآفرينی      

-از طريق ايجاد تغییرات گسترده به شرکت یراهبردفرينانه سودآور. کارآفرينی آهای کار راهبرداجرای 

ها و دولت در زمینه های رشد و سودآوری را فراهم کنند. برای موفقیت شرکت کند زمینه ها کمک می
يند شرکت و میزان افزايش نرخ آمورد منابع و فر ش الزم دردر اختیارداشتن دان یراهبردکارآفرينی 

 [.3] وری از اهمیت فراوانی برخوردار استآسود
-)مزيت یراهبردجويی( و )فرصت ای از اقدامات کارآفرينانهبر مبنای مجموعه یراهبردکارآفرينی      

که رقابتی موجود را تا زمانیهای اقداماتی هستند که مزيت ،یراهبردجويی( بنا شده است. اقدامات 
اقدامات  [.10] دست آورندشوند را به های کارآفرينی میهای الزم که منجر به کشف فرصتحمايت

ها را از طريق رقابت شوند که سازمان توانايی کشف و تشخی  فرصت کارآفرينانه نیز گاهی انجام می
بر مطالعه منابع و تغییرات گسترده و  شده است انجام یراهبردندارد. مطالعاتی که در زمینه کارآفرينی 

از  بايدکوچک و متوسط های  . شرکتاندهای تازه تاسیس تمرکز داشتهشرکت یراهبردانطبا  
استفاده کنند تا ضمن حفظ جايگاه رقابتی فعلی خود در  راهبردیهای الگوهای جديد در حوزه فعالیت

دسته از اين  [.17] دهد ايجاد کنند کارآفرينانه آنها را افزايش میهای هايی را که فعالیتبازار، مکانیسم
تر و منابع داخلی کمتری دارند در زمینه توسعه ضعیف راهبردی گیریکه جهتها به دلی  اينشرکت
های  قابلیت بايدهای کوچک و متوسط  رو هستند. شرکتههای فراوانی روب وکار خود با چالشکسب

 را افزايش دهندی راهبرد سوی الگوهای جديد وپويايی خود را افزايش دهند تا بتوانند آهنگ تغییر به
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يک شرکت را تحريک کنند. توسعه اين  یراهبرديندهای کارآفرينی آتوانند فر ها میاين قابلیت [.16]
 [.5] توانايی شرکت بستگی داردهای صنعت مورد نظر و میزان  ها به عواملی مانند ويژگیقابلیت
کارگیری رفتار فو  رو بايد بههای کوچک و متوسط در يک محیط رقابتی فعالیت دارند، از اين شرکت
گیرند به نحو احسن  های محیط شک  می دلی  پويایهای موجود در بازار که به از فرصت 1فعال

 [.7] کننداستفاده 
يند تغییر را بدون آبتوانند فر يدهای کوچک و متوسط با در شرکت یراهبردهای کارآفرينی  مدل     

وکارهای کوچک و متوسط باعث رشد کسب ،از آنجا کههای سربار و اضافی تسهی  کنند.  ايجاد هزينه
 گذارد شود تاثیر مثبتی بر پیشرفت اقتصادی جوامع می زايی میوری و اشتغالآخلق ثروت، ايجاد نو

های  های کوچک و متوسط، برنامه يند کارآفرينی و ايجاد بنگاهآای تسهی  و فراکثر کشورها بر [.8]
کنند. طی دو دهه گذشته بر نقش  ای ارائه میهای مالی و مشاوره وکار شام  برنامهحمايتی کسب

وری آهای کوچک در دستیابی به توسعه اقتصادی تاکید شده است تا بیکاری کاهش يابد و نو بنگاه
وکار بدون در نظر اندازی يک کسبيند راهآکه به فردلی  اينکارآفرينی به بانی نظریمتسهی  شود. 
شود که  مشاهده می ،همچنین [.10] مورد انتقاد قرار گرفته است ،کند تکیه می یراهبردگرفتن عام  

که بايد در عم  کارآفرينانه در نظر  یراهبردوکار جديد و عوام  تاکید اندکی بر مزيت رقابتی کسب
شده فعالیت کارآفرينانه ممکن است های تثبیت برای بنگاه ،صورت گرفته است. ار آنجاکه ،گرفته شود

برای  یراهبردرود که بعد  کنونی تداخ  داشته باشد، انتظار می یراهبردهای  پرهزينه باشد و با فعالیت
 [.17] های کوچک و متوسط بسیار حیاتی باشد بنگاه
در راستای مفهوم  یراهبرديابی جويی و مزيت تلفیق کارآفرينی، فرصت ،یراهبردکارآفرينی      

يند کارآفرينی آتواند به خلق ارزش و کاهش تهديد رقابتی منجر شود. فر وکار است که میکسب
وکار انجام اصالحات سطحی کافی نیست؛ بلکه بیانگر آن است که برای ثبات مفهوم کسب یراهبرد

 [.10] وکار را تامین کندتواند منافع بلندمدت کسب وکار جديد است که میخلق يک مدل کسب
سنتی  هایپژوهشابعاد جديدی مانند مزيت و خلق ارزش را به  ،یراهبردرويکرد کارآفرينی 

اما دانش موجود  ؛يابی قوی دارندهای فرصت های کوچک و متوسط مهارت فزايد. بنگاها کارآفرينی می
های الزم از  کردن مزايای رقابتی برای دريافت ارزشنها از فعالآناکافی و قدرت بازار کم 

از رابطه بین مفهوم  یراهبردکارآفرينی  مبانی نظریدر  ،همچنینکنند.  هايشان جلوگیری می فرصت
ها با پیگیری آيد. بنگاه های کارآفرينی سخن به میان می راهبردو کارآفرينی و ايجاد  راهبرد
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مند دهند که به صورت مکرر و نظام هايی قرار میخود را در موقعیت ،فرينیآهای کار راهبرد
دهد:  توضیح می  کنند. آيزنهارت وری میهای کارآفرينانه را تشخی  داده و از آنها بهره فرصت

گذاری برخی  کارآفرينانه ممکن است برای افراد معانی متفاوتی داشته باشد و نام راهبردرت عبا»
، (2009) ايرلند و ديگران«. دلی  عدم شناخت کافی باشدها با عنوان کارآفرينانه ممکن است بهراهبرد
شده يا دهی عنوان يک رفتار بر مبنای عم  کارآفرينانه، جهتکارآفرينی سازمانی را به راهبرد
و  کردهصورت هدفمند و پیوسته سازمان را بازسازی انداز گسترده در سطح سازمان که به چشم

دهد، تعريف  فرينانه شک  میآهای کار برداری از فرصتمحدوده عملکرد آن را برای تشخی  و بهره
ای کارآفرينانه کارآفرينی سازمانی بیشتر مسئولیت پیشبرد رفتاره راهبردکارگیری کنند. هنگام به می
 راهبردکارگیری يک  نها در تهیه و بهآعهده مديران ارشد سازمانی خواهد بود. اين مسئولیت به
فرينی سازمانی تنها بر دوش مدير ارشد سازمان آمسئولیت کار ،البته ؛کند فرينانه نمود پیدا میآکار

معماری سازمانی را  بايدی باشد. مديران ارشد سازمان نیست و يک مسئولیت همگانی در سازمان می
نها شک  گیرند. يک معماری آ فرينی بدون دخالت مستقیمآهای کار ريزی کنند که مشو طرح

فضايی درون سازمانی است  ،گر کارآفرينی يک ساخت مشخ  و واحد نیست؛ بلکهسازمانی حمايت
کند. به اين دلی  که اين ساخت  که رفتارهای جمعی و فردی کارآفرينانه را تشويق و تقويت می

)مانند  افزاری های ساختار سازمان( و عناصر نرم افزاری )مانند ويژگیمعماری شام  عناصر سخت
های  راهبردمیز آفقیتترين بخش تحقق مومهمترين و سخت ،باشند فرهنگ و جو سازمانی( می
 [.9] کارآفرينی سازمانی هستند

فرينی در سازمان آگر از کار فرينانه سازمانی، معماری حمايتآکار یراهبردانداز بدون وجود چشم     
هیچ ديدگاه و سنجه فلسفی که توسط مديران ارشد سازمانی برای تشويق  ،چرا که ؛گیرد شک  نمی
کارآفرينانه تحت  راهبردیاندازهای  وجود ندارد. چشم ،ايجاد شده باشد فرينانه در سازمانآتفکرات کار

اندازها هنگامی تحقق شوند. اين چشم تاثیر هنجارهای فرهنگی منجر به بروز رفتارهای کارآفرينانه می
برداری از فرصت در بنگاه شک  گیرد. و بهره داده شوند يابند که فرآيندهای کارآفرينانه تشخی  می
اما در  ؛کنند ها موفق عم  میوکارهای کوچک و متوسط در شناسايی فرصتن گفت که کسبتوامی

ها که اين شرکت ،روها موفقیت کمتری دارند. از اينهای رقابتی متناسب با آن فرصت توسعه مزيت
شروع  های محدود برای تاثیرگذاشتن بر ساختار بازار، بايد دراغلب نوپا نیز هستند با دارا بودن فرصت

  [.17] وارد بازار شوند یراهبردوکار جديد، خالقانه و با ديدگاه يند کسبآفر
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 مهم یدستاوردها از یکي راتییتغ به مناسب واکنش سپس و یطیمح راتییتغ ینیبشیپ يیتوانا     
 به که دارد  يتما سازمان ،یراهبرد ینيکارآفر واسطهبه ،واقع در .است اثربخش یراهبرد ینيکارآفر
. کند هیتک یطیمح مداوم راتییتغ به مؤثر يیگو پاسخ و داريپا یرقابت تيمز منشأ عنوانبهی نوآور
 مستلزم رات،ییتغ با انطبا  که شوند ها متوجهسازمان شده باعث یراهبرد ینيکارآفر یریکارگ به

 و فروش از درصد 50تا  30 نیب که است داده نشان هاپژوهش. است ینوآور قالب در یتازگ آراستن
 که گفت توان یم ،نيبنابرا ؛است شدهناشی  ریاخ سال 5 در شدهیتجار محصوالت از ،ها سازمان سود
 با رقابت در را سازمان يیتوانا که استی های سازمان تیفعال ازی ا مجموعه یراهبرد ینيکارآفر
انجام  هایپژوهش. دهد یم شيافزا برتر تیموقع کسب یبرا نظر مورد صنعت در های موجود سازمان

به بعد انجام گرفته  2001های  سال یخارج از کشور عمدتاً ط در یراهبرد ینيکارآفر نهیگرفته در زم
در . نداهدیبه چاپ رس تيريو مد ینيکارآفر مجالت معتبر در یها مقاالت متعددسال نيا یاست. ط

 ینيآفرو ثروت یراهبرد ینيکارآفری ندهايآو فران نيکارآفر یراهبردتفکر  تیمقاالت به اهم نيا
 ،که برگرفته از مدل شیروکوا هستند اين پژوهش در یراهبرد ینيکارآفر ابعاد .توجه شده است

 :[15] از نداعبارت

 راتییتغ جاديا يیتوانا و یريپذ انعطاف یمعنا به ،یراهبرد ینيکارآفری: اساس و یا توسعه راتییتغ. 1
 وجه نيبهتر به یطیمح یها فرصت از بتوان قيطر نيا از تا است مناسب یها زمان در ازین مورد

 و یا توسعه راتییتغ جاديا یگرو در کار نيا .آورد دستبه را مناسب یرقابت تيمز و کرده استفاده
 .شود یم مطرح یراهبرد ینيکارآفر در ریمتغ يک عنوانبه که استی اساس

 جديد هایآوریفن و خدمات  محصوالت، ايجاد یمعنا به ینوآور یسازمان ینيکارآفر دری: نوآور. 2
 .است ینوآور یاصل ابعاد از یکي یراهبرد ینيکارآفر سنجش در ،رو نيازا. باشد یم

 با مرتبط جديد؛ وکارهایکسب در واردشدن و پیگیرشدن یمعنا به یريپذ سکيری: ريپذ سکير. 3
 ابعاد از یکي عنوانبه یريپذ سکير پژوهش،اين  در. است شرکت جاری محصوالت يا بازارها
 .است شده گرفته نظر در یراهبرد ینيکارآفر

. است رقبا ريسا نیب در خود دادننشان یبرا شرکت  يتما یرقابت تهاجم از منظوری: رقابت تهاجم. 4
 محصوالت و ها یتوانمند دادننشان و غاتیتبل یبرا شرکت که کند یم اشاره مسئله نيا به بعد نيا

 ابعاد نيتر مهم جمله از یرقابت تهاجمعبارتی، به .دهد یم انجام یگذار هيسرما زانیم چه تا خود
 .رود یم شماربه یراهبرد ینيکارآفر

به تماي  مديريت عالی در افزايش رقابت اشاره  بودن شگامیپ اي بودن فعال فو : بودن فعال فو . 5
 تهاجم بعدبا  کيتئور نظر ازبعد  نيا باشد. پذيری و شجاعت می ريسک  ابتکار، :کند که شام  می
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 پژوهش حاضر در زین ریمتغ نيا از یراهبرد ینيکارآفر بهتر يیشناسا یبرا اما ؛دارد مشابهتی رقابت
 .شد استفاده

 یفراوان توجه دسترس در منابع به خود یها راهبرد در معموالً ها شرکتی: داخل منابع از یبردار بهره. 6
 از استفاده تيمز. است شرکت یداخل منابع از یبردار بهره ها شرکت مهم یها راهبرد از یکي. کنند یم

 کاهش را منابع کنندگانعرضه و ها شرکت ريسا شرکت یوابستگ زانیم که است آن یداخل منابع
پژوهش  در. سازد یم فراهم را هنگامبه یگذار استیس و یریگ میتصم امکان قيطر نيا از و دهد یم

 کوچک یها شرکت در یراهبرد ینيکارآفر يیشناسا جهت «یداخل منابع از یبردار بهره» ریمتغ حاضر
 .گرفت قرار استفاده مورد کردستان استان متوسط و

 قبال در شرکت رانيمد یریگ جهت و کرديرو ،یراهبرد یرهبر از منظور: یراهبرد یرهبر. 7
 از یکي یراهبرد یرهبر. باشد یم شرکت در یانسان منابع تيريمد وهیش و ها دستورالعم  ها، نامه نيیآ

 آن به ديبا یراهبرد ینيکارآفر سنجش یبرا ،رو نيا از ؛رود یم شماربه یراهبرد ینيکارآفر مهم ابعاد
 د.شو ژهيو توجه
 

يک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی  1عملکرد سازمانی عملکرد سازمان.
ست از سودآوری سازمان. ا سازمانی عبارت اشاره دارد. به اشتباه بسیاری بر اين باورند که عملکرد

واقعیت آن است که عملکرد سازمان بسته به نوع سازمان، تفکرات مديريت، فلسفه وجودی و 
ها و شاخ  ،روشود. از اينگیری میشمار ديگری اندازهبی ماموريت سازمان، شرايط محیطی و موارد

عملکرد خود درباره شود. پژوهشگران در مطالعات معیارهای متعددی بدين منظور بهره گرفته می
 [.14] اندکار بردههرا برای سنجش آن ب یهايسازمانی، مولفه

 همچون و ملموس، عینی نتايج هم غیرملموس و از نتايج هم ایگسترده ترکیب عملکرد سازمان     

های عملکرد شام  دو ، مولفه(2002)2در تحقیق چیکوان ،مثال رایب .است مالی و اقتصادی نتايج
حفظ مشتری، جدب مشتری : باشند. عملکرد بازار شام  می 4و عملکرد مالی 3دسته عملکرد بازار

بر سود، نرخ بازگشت حقو   جديد، سهم بازار، رشد فروش و غیره است و عملکرد مالی مشتم 
بنابراين، در سنجش عملکرد دو رويکرد   ؛[6] و غیره است 6، نرخ بازگشت دارايی5صاحبان سهام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Organizational Performance 

2. Chiquan 
3. Market Performance 

4. Financial Performance 

5. Return On Equity (ROE) 
6. Return On Assetss (ROA) 
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هر دو رويکرد دارای محاسن و معايب خود  .2( رويکرد ذهنی2و  1( رويکرد عینی1اصلی وجود دارد: 
های مالی هستند و اما از نظر قلمرو پوششی مربوط به داده ؛اندهای عینی بیشتر واقعی. مقیاسهستند

اما توصیفی  ؛گرا هستندهای ذهنی کمتر واقعکنند. از طرفی، مقیاسديگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی
ها در دهند دامنه وسیعی از سازمانها اجازه میکنند. اين مقیاسغنی از اثربخشی سازمان ارائه می

های ذهنی ها بر اساس مقیاسيافتهقابلیت تعمیم ،بنابراين؛ د مقايسه قرار گیرندصنايع مختلف مور
دهند که در های ذهنی عناصر تحلی  مبتنی بر ادراک را  نیز پوشش میمقیاس ،بیشتر است. همچنین

 [.2] اندکرده کسبای  های علوم اجتماعی جايگاه ويژهپژوهش
های عملکردی ناملموس ذکرشده و همچنین نبود اهمیت شاخ در اين پژوهش نیز با توجه به      
شده ها از عملکرد ادراکهای عملکردی عینی برای تمامی شرکتهای کمی مربوط به شاخ داده

عملکرد بازار ، عملکرد مالی :عملکرد شام سه بعد مورد بررسی بعد  ،بر اين اساس است. شدهاستفاده 
 در عملکرد سازمانی ادراک شده استفاده شد: زيرشرح هب عملکرد نیروی انسانیو  و مشتری

هاست. از گیری عملکرد سازمان: نتايج و عملکرد مالی يکی از ابعاد اندازه3بعد و منظر مالی. 1
و  6، سود هرسهم5و رشد آن 4توان به سود خال های سنجش عملکرد مالی میمهمترين شاخ 

 ، اشاره کرد9و رشد آن 8هافروش و رشد آن، بازده دارايی، سود سرانه، میزان سودخال  به 7رشد آن

[4.] 

 هاگیری عملکرد سازمان: نتايج و عملکرد بازار يکی ديگر از ابعاد اندازه10بعد و منظر بازار و مشتری. 2
، فروش سـرانه، سـهم   12و رشد آن 11های سنجش عملکرد بازار میزان فروش. مهمترين شاخ است
سـرعت   و 1، وفـاداری مشـتريان  15رضايت مشـتريان  از مشتريان و رشد آن، ، سهم14و رشد آن 13بازار

 [.13] واکنش به رقابت هستند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Objective approach 

2. Subjective approach 
3. Financial Aspect 
4. Profit 

5. Profit Growth 
6. Earning Per Share(EPS) 

7. EPS Growth 

8. Return On Assets (ROA) 
9. ROA Growth 

10. Market Aspect 

11. Sales 
12. Sales Growth 

13. Market share 
14. Market share Growth 
15. Customers Satisfaction 
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گیـری عملکـرد   : نتايج و عملکرد نیروی انسانی يکی ديگر از ابعاد اندازه2بعد و منظر نیروی انسانی. 3
و رشد  3کارکنانهای سنجش عملکرد نیروی انسانی، رضايت شغلی . مهمترين شاخ است هاسازمان

 ، امتیازات مناسب ارزيابی عملکرد و میـزان بهبـود آنهـا   6و رشد آن 5وفاداری کارکنان به سازمان، 4آن
 [.4] است
 

پژوهشگران  مورد توجه یتا حدودنیز  رانيدر ا یراهبرد ینيموضوع کارآفر. پژوهشمدل مفهومی 
 تيريمد شيمعتبر کشور مانند هماهای  شيرا در همامقاالتی  توان می ،مثال یبرا. قرار گرفته است

، ینيکارآفر یکنفرانس مل نیو همچنی نيو کارآفر ینوآور تيريمدی الملل نیکنفرانس ب، یراهبرد
 نهیزم شده درهای انجام پژوهش یتمام باًيتقر ولی کرد؛مشاهده  ندهيهای آ و سازمان تیخالق
 نيا گاهيو جا تیاهم انیب اند و به انجام گرفته کيصورت تئوربه در داخ  کشور یراهبرد ینيکارآفر

 در یراهبرد ینيکارآفری بررسکه به های جامعیتاکنون پژوهشاند. هپرداخت اقتصاد مفهوم در
اظهارنظر در مورد  یاست که برا یدرحال نيا .انجام نگرفته است ،پرداخته باشد یرانيهای ا شرکت
پژوهشگران قرار  اریدر اخت یرانيهای ا از سازمان یهای واقع داده ديبا یراهبرد ینيکارآفر تیاهم

 زيادی تیاهم دارایهای کشور  در سازمان یراهبرد ینيکارآفر نهیپژوهش در زم ،رو نيداشته باشد. ازا
 راهبردی ینيکارآفر درک بهتر در يیبخش اجرا نیهمچن وی به جامعه دانشگاه تواند و می است

های  بر عملکرد شرکت یراهبردبررسی تاثیرگذاری ابعاد کارآفرينی دنبال به. پژوهش حاضر کمک کند
 متالطم اریبس یطیدر مح های کوچک و متوسط است. شرکتکوچک و متوسط استان کردستان 

ها شرکت نيرفتن ا نیبه سرعت باعث از ب تواند میی طیمحمنابع و تحوالت  ریی. تغکنند می حیات
و  یطیمنابع مح تیبه اهم ديبا کند می تيريهای کوچک و متوسط را مد که شرکت نانيشود. کارآفر

 یراهبرد هبه استفادی ها بستگشرکت نيا بلندمدت یاقبی واقف باشند. نيبه کارآفر یراهبرد کرديرو
 تيخود مز یو هم نسبت به رقبا کندها استفاده که شرکت هم از فرصت یا گونه به ؛دارداز منابع 

 یرشد فراوان ریاستان کردستان در چند سال اخ های کوچک و متوسط شرکت. کند جاديا یرقابت
و چه  ؟است زانیبه چه م یراهبرد ینيکارآفر ها بهشرکتاين  توجه زانیمسئله که م نياما ا ؛اند داشته

 
1. Customers Loyalty 

2. Human Resource 
3. Human Resource Satisfaction 

4. Human Resource Satisfaction  Growth 

5. Human Resource Loyalty 
6. Human Resource Loyalty  Growth 
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بررسی رابطه ابعاد به دنبال  اين پژوهش ،رو ني. ازاستیمشخ  ن ؟تاثیری بر عملکرد آنها دارد
به  یابیدست یاست. براهای کوچک و متوسط استان کردستان  با عملکرد شرکت یراهبردکارآفرينی 

 : پاسخ داده شود ريبه سؤال ز ديهدف با نيا
استان کردستان به چه  های کوچک و متوسطی شرکتراهبرد ینيکارآفر با یسازمان عملکرد ارتقاء»

 «صورتی است؟
است.  یراهبردکارآفرينی ، بینپیش، متغیر مستق  يا همان متغیر پژوهشبر اساس سوال کلیدی      

جايگاه گیری برای اندازه مبانی نظری پژوهششده در برای سنجش اين متغیر از هفت بعد استخراج 
 پژوهش. متغیر مالک يا همان متغیر وابسته در شود یمهای مورد مطالعه استفاده  هر کدام از شرکت

طراحی شده  1صورت شک  هب پژوهشمدل مفهومی  ،شده است. بدين ترتیبعملکرد ادراک ،حاضر
 است.
 

 
 )منبع: مبانی نظری پژوهش( پژوهش مدل مفهومی .1 شک 

 
شده در مطرح هایهفرضی ،یراهبرد ینيکارآفر با یسازمان عملکرد ارتقاء یالگو ارائهدر راستای      
 بررسی شده است: زير
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های کوچک و  شده شرکتبر عملکرد ادارک« ای و اساسیتغییرات توسعه»اول پژوهش:  فرضیه. 1
 تاثیر مثبت و معناداری دارد.  متوسط استان کردستان

های کوچک و متوسط استان  شده شرکتبر عملکرد ادارک« نوآوری» فرضیه دوم پژوهش:. 2
 دارد.و معناداری  مثبت ریتاث کردستان

های کوچک و متوسط استان  شده شرکتبر عملکرد ادارک« پذيریريسک»فرضیه سوم پژوهش: . 3
 و معناداری دارد. مثبت ریتاث  کردستان

های کوچک و متوسط  شده شرکتبر عملکرد ادارک« تهاجم رقابتی»فرضیه چهارم پژوهش: . 4
 و معناداری دارد. مثبت ریتاث استان کردستان

های کوچک و متوسط  شده شرکتبر عملکرد ادارک« فو  فعال بودن»پنجم پژوهش: فرضیه . 5
 و معناداری دارد. مثبت ریتاث  استان کردستان

های کوچک و  شده شرکتبر عملکرد ادارک« برداری از منابع داخلیبهره»فرضیه ششم پژوهش: . 6
 ناثیر مثبت و معناداری دارد.  متوسط استان کردستان

های کوچک و متوسط  شده شرکتبر عملکرد ادارک« یراهبردرهبری »فرضیه هفتم پژوهش: . 7
 و معناداری دارد. مثبت ریتاث استان کردستان

 

 پژوهششناسی روش. 3

زيرا قصد دارد تا به شناسايی رابطه بین ابعاد کارآفرينی  است؛از نظر هدف، کاربردی  اين پژوهش     
 های کوچک و متوسط بپردازد و نتايج آن را در جهت بهبود وضعیت فعلی و عملکرد شرکت یراهبرد

 ،و تحلی  بررسیها و اطالعات و روش از نظر گردآوری داده همچنین اين پژوهشکار بندد. هب
جامعه  شد.ها استفاده آوری دادهاز پرسشنامه برای جمع پژوهشباشد. در اين  توصیفی و اکتشافی می

 آنها باشد که تعدادمی کوچک و متوسط استان کردستان یهاشرکتکلیه مديران عام   شام  یرآما
های کوچک و متوسط نبوده و تعدادی نیز ها جزو شرکتاما تعدادی از اين شرکت ؛شرکت است 375

رداری و فعال جزو بمدير عام  شرکت دارای پروانه بهره 320تعداد  در نهايتغیرفعال هستند که 
 320طبق جدول مورگان از بین حجم جامعه  برای محاسبه حجم نمونه باشند.جامعه آماری می
انتخاب شد. جهت  پژوهشيابی به اهداف صورت تصادفی برای دستنمونه به 175شرکت، تعداد 

 رگرسیون استفاده شده است.  یتحلاز  یراهبردهای کارآفرينی  بررسی تاثیرپذيری عملکرد از مولفه
روايی محتوا و با توجه به تايید پنج تن از اساتید دانشگاه و  توسطالزم به ذکر است روايی پرسشنامه 

روش آلفای قابلیت اعتماد يا پايايی پرسشنامه نیز با ها انجام شد. ده نفر از مديران شرکت ،همچنین
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صورت مونه از پرسشنامه بهن 25گیری قابلیت اعتماد،  منظور اندازهبه ،بنابراين ؛کرونباخ صورت گرفت
دست هقابلیت اعتماد ب SPSSافزار  تصادفی توزيع و با توجه به روش آلفای کرونباخ و با استفاده ازنرم

بود و برای تمامی ابعاد نیز  88/0 یراهبردنباخ برای پرسشنامه کارآفرينی وآمد. ضريب آلفای کر
بوده و بیانگر پايايی  79/0معادل  ،شدهادارک عملکرددست آمد. اين ضريب برای هب 7/0بیشتر از 

و تحلی   پژوهشهای کلیدی قب  از انجام تحلی  داده ،ها است. همچنینداده آوریجمع مناسب ابزار
های موجود را برای توان دادهگیری اطمینان حاص  شود که آيا میابتدا بايد از کفايت نمونه ،عاملی

های موجود برای تحلی  عاملی مناسب ديگر، آيا تعداد داده عبارتبه ؟يا خیر کردتحلی  استفاده 
KMOهستند يا خیر؟ برای اين منظور از شاخ  

استفاده شده است. الزم به ذکر  2و آزمون بارتلت 1
بودن کوچک ،کهطوریبه ؛شودگیری استفاده میبرای تعیین کفايت نمونه KMOاست که شاخ  

، پژوهشآيا واريانس متغیرهای  کندکند و مشخ  میبررسی می همبستگی جزيی بین متغیرها را
اين شاخ  در فاصله  ؟های پنهانی و اساسی است يا خیرتحت تاثیر واريانس مشترک برخی عام 

های مورد نظر برای ( داده6/0باشد )حداق   1قرار دارد. اگر مقدار شاخ  نزديک به  1تا  0بین 
( نتايج تحلی  عاملی برای 6/0یر اين صورت )معموال کمتر از در غ ،تحلی  عاملی مناسب هستند

کند چه هنگام ماتريس همبستگی، مورد نظر معتبر نیست. آزمون بارتلت نیز بررسی می های هداد
شناخته شده )از نظر رياضی ماتريس واحد و همانی( است و بنابراين برای شناسايی ساختار )مدل 

است در ماتريس همبستگی دو حالت پیش بیايد، حالت اول زمانی باشد. ممکن عاملی( نامناسب می
است که ماتريس همبستگی بین متغیرها، يک ماتريس واحد و همانی است، در اين صورت متغیرها 

های جديد، بر اساس همبستگی داری با هم ندارند و در نتیجه امکان شناسايی عام اارتباط معن
لت دوم زمانی است که ماتريس همبستگی بین متغیرها، يک متغیرها با يکديگر وجود ندارد. حا

همبستگی را  3/0های خارج از قطر اصلی ماتريس حداق  ماتريس واحد و همانی نباشد، يعنی درايه
امکان  ،بنابراين ؛داری بین متغیرها وجود خواهد داشتانشان دهند که در اين صورت ارتباط معن

بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد. در آزمون بارتلت فرض های جديدی شناسايی و تعريف عام 
کند ماتريس همبستگی، يک ماتريس واحد و همانی است. که اگر باشد برای شناسايی صفر بیان می

درصد باشد )رد فرض  5تر از آزمون بارتلت کوچک Sig. اگر استساختار )مدل عاملی( نامناسب 
فرض شناخته شده بودن  ،زيرا ؛ختار )مدل عاملی( مناسب استصفر( تحلی  عاملی برای شناسايی سا

نتايج زير  SPSSافزار شود. پس از اجرای تحلی  عاملی اکتشافی در نرمماتريس همبستگی رد می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett`s Test 
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و آماره آزمون بارتلت که نتیجه و خروجی  KMOمقدار شاخ   1حاص  شده است. در جدول 
 آورده شده است. ،باشدمی SPSSافزار  نرم

 
 و آماره آزمون بارتلت KMOمقدار شاخ  . 1جدول 

KMO  یریگنمونه تیکفا بیضر  735/0  

 آزمون بارتلت
Chi-Square 077/6897  

 1225 درجه آزادی

000/0 مقدار معناداری  

 
، مقدار آماره آزمون بارتلت 735/0برابر با  KMOدهنده مقدار شاخ  ترتیب نشانبه 1جدول      

و همچنین مقدار  1225، درجه آزادی برابر با 077/6897)که تقريبی از آماره کای دو است( برابر با 
Sig  مقدار شاخ   ،باشد. از آنجاکهمی 000/0برابر باKMO شده پژوهش حاضر نزديک به محاسبه

آزمون بارتلت،  Sigمقدار  ،باشد. همچنینافی میيک است، تعداد نمونه برای تحلی  عاملی ک
دهد تحلی  عاملی برای شناسايی ساختار، مدل عاملی، مناسب درصد است که نشان می 5کوچکتر از 

 1، به ترتیب اشتراک اولیه2شود. در جدول است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگی، رد می
Rاشتراک يک متغیر برابر مربع همبستگی چندگانه )دهد. را نشان می 2و اشتراک استخراجی

( برای 2
که ستون اشتراک دلی  اينکننده( است. بهبینیعنوان پیشها )بهمتغیرهای مربوطه با استفاده از عام 

 1های اولیه برابر کند، تمامی اشتراکها( بیان میها را قب  از استخراج عام  )يا عام اولیه، اشتراک
شده، متغیرها را بهتر های استخراجتر باشد، عام رچه مقادير اشتراک استخراجی بزرگباشد. همی

(، بايد 5/0تر از دهند. اگر هر يک از مقادير اشتراک استخراجی بسیار کوچک باشند )کوچکنمايش می
  حذف شوند و ممکن است استخراج عام  ديگری الزامی شود.

 ،لذا نیست؛ 5/0شان کمتر از متغیرها مقادير اشتراک استخراجیکدام از ، هیچ2بر اساس جدول      
سوال  50دهد که مجموع  افزار نشان می اين نرم  خروجی .باشدنیازی به استخراج عام  ديگری نمی

پذيری، تهاجم رقابتی، ای و اساسی، نوآوری، ريسکعملکرد تصور شده، تغییرات توسعهبُعدِ  8پرسشنامه در 

اند. تبیین واريانس  بندی شده طبقه راهبردیبرداری از منابع داخلی و رهبری بهره، فو  فعال بودن
درصد تجمع واريانس نشان از تحلی  عام   5/62عام  با  8ست که اين ا مجدد نشاندهنده اين

 باشد.دهنده روايی سازه مینشانآمده دستها دارد. کلیه اطالعات بهمناسب برای داده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Initial 
2. Extraction 
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 اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی .2جدول 

 اشتراک استخراجی  اشتراک اولیه  متغیرها اشتراک استخراجی  اشتراک اولیه  متغیرها

1 000/1  648/0  26 000/1  643/0  

2 000/1  645/0  27 000/1  803/0  

3 000/1  615/0  28 000/1  723/0  

4 000/1  684/0  29 000/1  808/0  

5 000/1  517/0  30 000/1  686/0  

6 000/1  523/0  31 000/1  683/0  

7 000/1  570/0  32 000/1  661/0  

8 000/1  583/0  33 000/1  565/0  

9 000/1  624/0  34 000/1  617/0  

10 000/1  616/0  35 000/1  578/0  

11 000/1  552/0  36 000/1  676/0  

12 000/1  520/0  37 000/1  728/0  

13 000/1  545/0  38 000/1  560/0  

14 000/1  641/0  39 000/1  690/0  

15 000/1  784/0  40 000/1  582/0  

16 000/1  713/0  41 000/1  569/0  

17 000/1  652/0  42 000/1  501/0  

18 000/1  725/0  43 000/1  634/0  

19 000/1  647/0  44 000/1  529/0  

20 000/1  563/0  45 000/1  520/0  

21 000/1  685/0  46 000/1  616/0  

22 000/1  619/0  47 000/1  561/0  

23 000/1  526/0  48 000/1  622/0  

24 000/1  712/0  49 000/1  675/0  

25 000/1  578/0  50 000/1  531/0  

 
 هایافته لیتحل. 4

مورد استفاده  هايافتهپرسشنامه تايید و جهت تحلی   175، پژوهشدر اين  .هایافتهتحلیل توصیفی 
-درصد از پاسخ 42اند. % زن بوده7% مرد و 93گو، نفر پاسخ 175قرار گرفت. نتايج نشان دادکه از 

 نفر 41 ،سال دارند. همچنین 30و کمتر از  30درصد آنها  17 ساله هستند و 40الی  31دهندگان 
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رای تحصیالت دهندگان دادرصد از پاسخ 27سال سن داشتند. از نظر تحصیلی،  40بیش از 
اساس  اند. بربوده کارشناسیتر از درصد پايین 42و  کارشناسیدرصد  31و باالتر،  کارشناسی ارشد

 17سال سابقه کاری در شرکت دارند،  5سال و کمتر از  5دهندگان دارای درصد از پاسخ 12ها، يافته
 29و  20تا  16درصد بین  23سال،  15تا   11درصد بین  19سال،  10تا  6درصد دارای سنوات بین 

دهندگان تمامی پاسخ ،اند. همچنینسال بوده 20درصد دارای سابقه کار و سنوات حضور در بیشتر از 
 اند.مقام مديرعام  بودهمدير عام  يا قائم

های ای و اساسی دارای باالترين میانگین از میان مولفه، مولفه تغییرات توسعه3جدول  بر اساس     
باشد. میانگین عملکرد تصور شده در پذيری میريسکراهبردی است و کمترين میانگین، کارآفرينی 

  است. 16/3جامعه آمار برابر با 
 

 و عملکردی راهبرد های کارآفرينیمیانگین و انحراف استاندارد مولفه .3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین ابعاد نام مولفه ردیف

 یراهبردکارآفرينی  1

 61/0 90/3 ای و اساسیتغییرات توسعه

 68/0 07/3 نوآوری

 54/0 85/2 پذيریريسک

 72/0 17/3 تهاجم رقابتی

 65/0 14/3 فو  فعال بودن

 63/0 62/3 برداری از منابع داخلیبهره

 46/0 66/3 یراهبردرهبری 

 39/0 16/3 شدهعملکرد ادراک عملکرد 2

 
خصوص در قب  از تعیین نوع آزمون مورد استفاده بهها. استنباطی و آزمون فرضیهتحلیل 
که متغیرها نرمال . در صورتیشد بودن توزيع متغیرها مطمئنای الزم است از نرمالهای مقايسه آزمون

های شود و در غیر اين صورت استفاده از آزمونهای پارامتری توصیه میباشند، استفاده از آزمون
بررسی در اين پژوهش از نوع  موردمتغیرهای  ،. از آنجاکهخواهد بودمعادل غیر پارامتری مدنظر 

بودن توزيع اسمیرنف بهترين گزينه برای تعیین نرمال-باشند، آزمون کولوموگروفای میفاصله
 .باشدمتغیرها می
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شود که متغیر تحت بررسی کمتر شود بیان می 05/0داری آزمون از عدد اکه سطح معندر صورتی     
 اسمیرنف-کولوموگروفنتايج آزمون  4در جدول  صورت متغیر نرمال است.نرمال نیست و در غیر اين

 آورده شده است. 
 

 اسمیرنف متغیرهای پژوهش-نتايج آزمون کولوموگروف .4جدول 

داریاسطح معن   اسمیرنف-کولوموگروف متغیرها (sig) نتیجه 

319/1 عملکرد تصور شده  062/0  نرمال 

ای و اساسیتغییرات توسعه  328/1  059/0  نرمال 

987/0 نوآوری  248/0  نرمال 

پذيریريسک  247/1  089/0  نرمال 

224/1 تهاجم رقابتی  100/0  نرمال 

263/1 فو  فعال بودن  082/0  نرمال 

برداری از منابع داخلیبهره  288/1  073/0  نرمال 

یراهبردرهبری   345/1  054/0  نرمال 

 
های کوچک و متوسط شرکت یراهبرد ینيکارآفر با یسازمان عملکرد ارتقاء یالگو ارائهبرای      

. آزمون رگرسیون به بررسی تاثیر متغیرهای شده استاستان کردستان از آزمون رگرسیون استفاده 
در متغیر وابسته دهنده میزان تغییر مقدار استاندارد شده ضريب بتا نشانپردازد. مستق  بر وابسته می

تر باشد به ازای تغییری به اندازه يک انحراف معیار در متغیر مستق  است؛ هرچه قدر مطلق آن بزرگ
  است.تر متغیر وابسته و متغیر مستق  رابطه قویدهنده نشان

 
 یراهبرد نتايج آزمون رگرسیون برای ابعاد کارآفرينی .5جدول 

 مدل رگرسیون
 ضریب استاندارد

T Sig. نتیجه 
B خطای معیار 

 معنادار است. 000/0 242/9 226/0 085/2 مقدار ثابت

 معنادار نیست. 089/0 -710/1 049/0 -084/0 ای و اساسیتغییرات توسعه

 معنادار است. 017/0 413/2 058/0 140/0 نوآوری

 معنادار است. 003/0 016/3 055/0 165/0 ريسک پذيری

 معنادار است. 000/0 333/5 062/0 328/0 تهاجم رقابتی

 معنادار است. 041/0 063/2 046/0 094/0 فو  فعال بودن

 معنادار نیست. 424/0 802/0 052/0 042/0 بهره برداری از منابع داخلی

 معنادار نیست. 526/0 -636/0 053/0 -034/0 رهبری استراتژيک
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ای و اساسی، های تغییرات توسعهبرای مولفه( sigداری )امقدار سطح معن 5،جدول  بر اساس     
دهنده عدم وجود باشد که نشانمی 05/0، بیشتر از یراهبردبرداری از منابع داخلی و رهبری  بهره

باشد.  های کوچک و متوسط استان کردستان میهای ذکرشده و عملکرد شرکترابطه خطی بین مولفه
پذيری، تهاجم رقابتی و فو  های نوآوری، ريسکفه( مولsigداری )، مقدار سطح معنااز طرف ديگر

های دهنده تاثیرگذاری ابعاد ذکرشده بر عملکرد شرکتاست که نشان 05/0فعال بودن کمتر از 
درصد  2/47باشد. مقدار مجموع ضرايب ابعاد ذکرشده برابر با کوچک و متوسط استان کردستان می

های کوچک و متوسط استان کردستان عملکرد شرکتدرصد از تغییرات  2/47دهد است که نشان می
 4 ،باشد. به عبارتیپذيری، تهاجم رقابتی و فو  فعال بودن میهای نوآوری، ريسکتحت تاثیر مولفه

. در ستون ضرايب استانداردشده، مولفه تهاجم رقابتی شدهای پژوهش تايید فرضیه از میان فرضیه
واحد تغییر در متغیر عملکرد  6/0به ازای يک واحد تغییر در اين مولفه  ،زيرا است؛دارای بیشترين اثر 
 صورت زير نوشت: توان بهشود. معادله خط رگرسیون چندگانه را میتصور شده ايجاد می

  
 
 

 و پیشنهادگیری نتیجه . 5

پرداخت. عملکرد  یراهبرد ینيکارآفر با یسازمان عملکرد ارتقاء یالگو ارائهاين پژوهش به      
فرينی راهبردی در هفت بعد مورد مطالعه قرار آشده بررسی شد و کارعملکرد ادارک توسطسازمانی 

( وضعیت بهتری نسبت 5)از  44/3با میانگین  یراهبردفرينی آگرفت. نتايج مطالعه نشان داد که کار
و  90/3ی اساس و ایتوسعه راتییتغ، یراهبردفرينی ابعد کار 7دارد. در میان  16/3به عملکرد با امتیاز 

ی رقابت تهاجمی، داخل منابع از یبرداربهرهدارای بیشترين میانگین هستند و  66/3با  یراهبرد یرهبر
پذيری و ريسک 07/3وری با آو نو هستندهای بعدی در رده 14/3و  17/3، 62/3و فو  فعال بودن با 

های کارآفرينی در پايان تمامی مولفه پژوهشهای در انتها قرار گرفتند. بر اساس يافته 85/2با 
صورت يکجا و در قالب آزمون رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت که نتايج اجرای هب یراهبرد

بر عملکرد « یراهبردکارآفرينی »های جهت بررسی تاثیرگذاری مولفه چندگانه آزمون رگرسیون
( برای sigداری )امقدار سطح معن های کوچک و متوسط استان کردستان نشان داد کهشرکت
 05/0، بیشتر از یراهبردبرداری از منابع داخلی و رهبری ای و اساسی، بهرههای تغییرات توسعه مولفه
های شده شرکتهای ذکرشده بر عملکرد ادراکدهنده عدم تاثیرگذاری مولفهباشد که نشانمی

های ( مولفهsigداری )امقدار سطح معن ،باشد. از طرف ديگرکوچک و متوسط استان کردستان می

 عملکرد  = 085/2 + (140/0) ( + نوآوری094/0) ( +فو  فعال بودن328/0) ( + تهاجم رقابتی165/0پذيری )ريسک 
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دهنده است که نشان 05/0پذيری، تهاجم رقابتی و فو  فعال بودن کمتر از نوآوری، ريسک
های کوچک و متوسط استان کردستان شده شرکتشده بر عملکرد ادراکهای ذکرتاثیرگذاری مولفه

های کوچک و متوسط استان های ذکرشده و عملکرد شرکت. مقدار ضريب تعیین بین مولفهاست
های کوچک و درصد از تغییرات عملکرد شرکت 2/47دهد درصد است که نشان می 2/47کردستان 

پذيری، تهاجم رقابتی و فو  فعال بودن های نوآوری، ريسکمتوسط استان کردستان تحت تاثیر مولفه
به  ،زيرا ؛باشدباشد. در ستون ضرايب استانداردشده، مولفه تهاجم رقابتی دارای بیشترين اثر میمی

نتايج  شودشده ايجاد میواحد تغییر در متغیر عملکرد ادراک 6/0ازای يک واحد تغییر در اين مولفه 
های بر عملکرد شرکت یراهبرددهد که ابعاد کارآفرينی پژوهش نیز نشان می دست آمده از اينهب

تواند موجب کسب مزيت رقابتی و کوچک و متوسط استان کردستان تاثیر مثبت دارد و همین امر می
های گونه پیشنهاد کرد که شرکتتوان اينمی پژوهشرشد و توسعه اقتصادی شود. با توجه به نتايج 

توانند عملکرد خود را می یراهبردکوچک و متوسط استان کردستان با افزايش استفاده از کارآفرينی 
ريزی تولید، تغییر در ساختار و روز برنامههای بهارتقای خطوط تولید و استفاده از روش ارتقا دهند.

توانند بر ی هستند که میوکار از جمله پیشنهادهايفرهنگ سازمان و ايجاد تغییر در فرآيندهای کسب
های محیطی و استفاده از ها موثر واقع شوند. رويکرد تهاجمی و استفاده از فرصتعملکرد شرکت

های کوچک و متوسط در بهبود عملکرد باشد. مديران عام  قوت شرکتتواند نقطهکارکنان خال  می
ريزی در ارائه خدمات و محصوالت توانند با برنامههای کوچک و متوسط استان کردستان میشرکت

وری اطالعات و آجديد توان رقابتی خود را حفظ و عملکرد سازمان را بهبود بخشند. استفاده از فن
های مجاور و نیز کشور عرا  دوختن به بازارهای بالقوه استانارتباطات در ارائه خدمات و چشم

 .شودهای کوچک و متوسط استان کردستان تواند باعث حفظ مزيت رقابتی و بهبود عملکرد شرکت می
سیستم  اجرایهای کوچک و متوسط استان کردستان با که مديران عام  شرکت شودپیشنهاد می

کیفیت محصوالت و خدمات و عملکرد خود را بهبود  ،مديريت کیفیت متناسب با نوع فعالیت سازمان
های خواسته ه کردنمشتری و برآوردبخشند. شناخت نیازهای بازار و مشتريان و تالش برای حفظ 

 شود.ها منجر تواند از پیشنهاداتی باشد که به بهبود عملکرد شرکت، میراهبردعنوان يک ، بهآنها
جو و وهای کوچک و متوسط استان کردستان پس از جستشود مديران ارشد شرکتپیشنهاد می
مالکیت و کنترل سازمان قرار دهند. دست آورده و تحت هها، منابع متناسب با آن را بکشف فرصت

عنوان يکی از به یراهبردهای پاداش جديد، کنترل غیررسمی و سبک رهبری کارگیری سیستم هب
های کوچک و متوسط استان کردستان موثر تواند بر عملکرد شرکتمی یراهبردکارآفرينی  هایهمولف
ها و نواحی را در ساير استان یراهبردساير پژوهشگران موضوع کارآفرينی  شودپیشنهاد می باشد.
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توان اين موضوع را در می های بزرگ انجام دهند.ها و سازمانتر و در سطح شرکتصنعتی بزرگ
يک موضوع  یراهبردبحث کارآفرينی  ،زيرا ؛ها نیز بررسی کردهای دولتی و دانشگاهسطح سازمان

توان چندانی صورت نگرفته است. میهای های فو  پژوهشجديد است که تاکنون در حوزه
در پايان  ها بررسی کرد.و تاثیر آن بر عملکرد سازمان یراهبردرا از منظر نوسازی  یراهبردکارآفرينی 

گیرد، با که در محیطی پويا صورت میدلی  اينانجام هر پژوهشی به توان بیان کرد کهمی
نظر زمانی، مکانی، انتقال مفاهیم و ساير موارد ها از هايی مواجه خواهد شد، اين محدوديت محدوديت
ها اين بود ها مستثنی نیست. يکی از محدوديتپذيرد؛ پژوهش حاضر نیز از اين محدوديتصورت می

 کيصورت تئوربه در داخ  کشور یراهبرد ینيکارآفر نهیزم شده درانجام یها پژوهش اکثر باًيتقرکه 
های تاکنون پژوهشاند و هپرداخت اقتصاد مفهوم در نيا گاهيو جا تیاهم انیب به کهاند  انجام گرفته

بود. انجام نگرفته  ،پرداخته باشد یرانيا یها شرکت در یراهبرد ینيکارآفری بررسکه به چندانی
ها، از عملکرد های کمی در زمینه عملکرد سازمانی برای تمامی شرکتدلی  نبود دادهبه ،همچنین
 شد.شده استفاده ادراک
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