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  مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین (از ماهیت تا فرآیند طراحی و اجرا) تبیین
  

  حمد عربشاهیا*
   ایران ،تهران ،نور دانشگاه پیام ،ستادیار گروه مدیریت دولتیا

  22/8/1395؛ تاریخ پذیرش:  11/7/1395تاریخ دریافت: 
 

  1چکیده
هاي اصلی یکی از مشخصهمفهوم سازمان کارآفرین و ابعاد مختلف آن است. دف این مقاله تبیین ه  

ها در جهت دستیابی به اهـداف سـازمانی خـویش    عصر حاضر تغییر و پویایی است و مدیران سازمان
و از  شاهـداف  به قرار است سازمان. اگر داشته باشند قوله مبذولتا توجه الزم را به این م ندناگزیر هست

و  نمایـد هاي مناسب را در مقابل تغییر و پویـایی ارائـه   واکنشباید  ،دست یابدجمله بقا و سودآوري 
هـاي  کـه در سـال   سازمانی انواعیکی از  .توان یافت که این قابلیت را داشته باشدرا می سازمانیکمتر 
مفـاهیم   ابتدادر این مقاله  .باشدها افتاده است سازمان کارآفرین میسر زبان و بر ا کردهظهور پیداخیر 

عوامـل   سـپس  بررسی شـده اسـت.   این نوع سازمان اهمیت و مزایاو طرح م کلیدي سازمان کارآفرین
مورد اشاره قرار گرفته و مراحـل و یـا اقـداماتی کـه بـراي طراحـی        حیاتی موفقیت سازمان کارآفرین

هـا و آینـده سـازمان    چـالش  در انتهاي مقالـه نیـز   بیان شده است.ازمان کارآفرین باید صورت گیرد س
این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خالقیـت   سازمان کارآفرین داد نتایج نشان. شده است تحلیلکارآفرین 

یح و کارآمد از منابع، و با استفاده صحروبرو شده ثر با تغییر و پویایی روزافزون ؤو نوآوري به نحوي م
  .به موفقیت دست یابدسازمانی  واالي حقق اهدافدر زمینه تدست آمده بهره گرفته و  ههاي باز فرصت

  
  سازمان کارآفرینخالقیت، نوآوري، مخاطره، ، کارآفرینی، کارآفرین :هاي کلیديواژه

                                                
  ahmad.arabshahi@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه
روند رشد کشـورهاي پیشـرفته و   با مقایسه  .باشداي دستیابی به رشد و توسعه میهدف هر جامعه  

 ایمشدهمتوجه  )و ... کشورهاي در حال توسعه و بررسی مشکالت این کشورها (از قبیل بیکاري، تورم
که یکی از عوامل مهم و موثر براي موفقیت کشورهاي در حال توسعه جهـت رسـیدن بـه پیشـرفت و     

ما و سایر کشورهاي در حال توسعه ور کشلذا باشد. توسعه پایدار، توجه به مبحث مهم کار آفرینی می
. کـارآفرینی داراي  نـد مبذول نمایتوجه خاصی را به مقوله کارآفرینی  نددر جهت رشد و توسعه ناگزیر

کـارآفرینی درون سـازمانی، کـارآفرینی سـازمانی و ...      کارآفرینی آزاد و مسـتقل،  انواع مختلفی چون:
هاي مختلف کشـور را  سازمانبایست سازمان می در یباشد. با توجه به اهمیت و ضرورت کارآفرین می

هـاي ایـن   بلیـت تا با اسـتفاده از قا  دادهجدید سازمان خصوصاً سازمان کارآفرین سوق  انواع به سمت
دسـت آمـده و    ههاي بگیري از فرصت ثر و کارآمد از منابع و بهرهؤبا استفاده م چهره جدید از سازمان،

   .دادسازمان را در دستیابی به اهدافش یاري  ،یو پویایثر با تغییر ؤمواجهه م
 کلی حالت در و هاسازمان امروز مشکالت حل روشی براي و ابزار که آن از پیش کارآفرینی  

 قابل نقش بودن نو و نوشدن زایش، آفرینندگی، وجوه آن در که رویکردي است باشد، بشري اجتماعات
 طور به و کارگیريه ب پرورش، تولید، حال در دائماً هک است کسی کارآفرین بدین ترتیب دارد. توجهی

 تئوري، یک یک تواندمی هاایده این است. جدید هايایده و افکار به دمیدن روح و دادن کلی جان
عنوان سمبل و  کارآفرینی به .)1385(فیضی،  باشد زندگی نوین سبک یک یا و فرآیند یک محصول،

هاي تجاري در جامعه بوده و کارآفرینان پیشگامان موفقیت نماد تالش و موفقیت در امور تجاري
ها در قبال ها در نوآوري و ظرفیت آنها، نیروي آنگیري از فرصتها در بهره هستند. توانایی آن

شود. کارآفرینان از ها سنجیده می وسیله آن عنوان معیارهایی هستند که کارآفرینی نوین به موفقیت، به
هاي جدید سهم وري و تشکیل شرکت ، نوآوري، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهرهنظر رهبري، مدیریت

مهمی در رشد اقتصادي دارند. بنابر اعتقادي، در جوامع الزم است که انقالب کارآفرینی رخ دهد این 
انقالب در عصر حاضر، اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقالب صنعتی دارد (آقازمانی و شهریوري، 

 از اجتماعی مختلف علوم هايرشته نظران صاحب اکثر توجه مورد کارآفرینی مفهوم امروزه،). 1386
 ابعاد از و باشدمی غیره و شناسی مردم روانشناسی، شناسی،  جامعه سیاست، مدیریت، اقتصاد، جمله

 ارآفرینانک استخدام و شناسایی بر بیشتر هاسازمان ابتدا در .است گرفته قرار بررسی مورد گوناگون
 سرانجام، .کنند کارآفرین افراد پرورش به اقدام که افتادند فکر به این برخی مدتی از پس .داشتند توجه
 را ها سازمان آن از استفاده با بتوان که است گرفته قرار کارهایی و ساز ارائه بر نظران امروز صاحب تفکر
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ضرورت گذشته هاي  ه در طی سالحال ک .)1385کرد (فیضی،  مجهز کارآفرینی هايویژگی به
مورد سازمان کارآفرین ابعاد و زوایاي مختلف مسله این است که  ،شده مطرحها کارآفرینی در سازمان

عوامل حیاتی هایی برخوردار است؟ از چه ویژگی کارآفرین . سازمانبحث و بررسی قرار گیرد
براي طراحی سازمان  بایدداماتی مراحل و یا اقکدامند؟ چه  (اساسی) موفقیت سازمان کارآفرین

چگونه است؟ در جهت پاسخگویی به این  ها و آینده سازمان کارآفرینچالش؟ کارآفرین صورت گیرد
تا در این  هدف این استثر و غیر قابل انکار سازمان کارآفرین ؤهاي مبا توجه به قابلیتسواالت و 
باره ابعاد مختلف آن در نوان یک ضرورت مطرح وع از سازمان (سازمان کارآفرین) را به نوعمقاله این 

  .شودبحث 
  

  فرآیند کارآفرینی
صورت مشـروح بررسـی    باشد، که در زیر بهطور کلی فرایند کارآفرینی داراي چندین مرحله می هب  
  شوند:می

گردد تا زا سبب می تعامل فردي، سازمانی و محیطی همراه یک واقعه سرعت کر:گیري تف مرحله شکل
هاي شخصیتی همچون نیاز به استقالل، نیاز به توفیق و مخـاطره پـذیري در فـرد قـوت     ویژگی برخی

باشد و برداشت ها در ارتباط می افرادي که با آن و گیرد. سپس فرد با توجه به تحصیالت، تجربه کاري
وجـه بـه   زند و در نهایـت فـرد بات  ها میخود از محیط دست به شناسایی خالءهاي بازار و ارزیابی آن

(احمـدپور   کند پذیري خود اقدام به کارآفرینی می بینش و ارزیابی فرصت و انطباق آن با سطح مخاطره
  ).1387داریانی، 

الیت کاري در کـارآفرینی مسـتقل: در ایـن    عتدوین برنامه ف -الفمرحله تدوین برنامه فعالیت کاري: 
طور شخصی  هتار فعالیت را از این نظر که بزند. ابتدا ساخمرحله کارآفرین به سه فعالیت مهم دست می

یا شراکتی فعالیت خود را آغاز نماید و در مرحله شراکت تا چه انـدازه داراي اختیـار باشـد را تعیـین     
پردازد. در نهایت کـارآفرین پـس از   طور واقع بینانه به شناسایی منابع موجود خود می هکند. سپس ب می

هـاي  هاي مالی و حمایـت ها و با توجه به تواناییزم براي فعالیتهاي مالی الکسب اطمینان از حمایت
  سازد.هاي عملیاتی خود را روشن میموجود اهداف کلی را تعیین و استراتژي

هاي فعالیت کاري در کارآفرینی سازمانی: در این مرحله اولین اقدام مهندسی مجـدد  تدوین برنامه -ب
کارآفرین باید جو سازمانی خود را از نظر پذیرش اقدامات بدیع تفکر سازمانی است، قبل از هر اقدامی 

ارزیابی نماید. پس از ارزیابی جو سازمانی براي پذیرش کارآفرینی در سطح سازمان، مـدیر کـارآفرین   



 1395 پاییز) 3)، شماره (3(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

74 

ها، تشویق به نوآوري، تغییر فرهنگ سـازمانی و در نهایـت انتخـاب افـراد     باید در جهت تغییر نگرش
هاي کارآفرینی اقدام نماید. سپس مدیر از نظر مالی، فنـی و سـخت افـزاري و     مستعد براي تشکیل تیم

  ).1387(احمدپور داریانی،  زندهاي خارجی براي اجراي تفکر دست به ارزیابی میحمایت
مین منـابع و غلبـه   أدر این مرحله کارآفرین باید با انجام دو فعالیت موازي یعنی تمرحله اجراي تفکر: 

  .)1387(احمدپور داریانی،  راي تفکر دست بزندبر موانع به اج
مدلی را مطرح کرده است که مفاهیم نظري موجود در علوم اجتماعی پایـه را بـا   ) 1994(بایگریو   

دهـد:  آمیزد. شکل زیر چهار رویداد متمایز را نشان مـی مفاهیم عملی موجود در علوم عملی در هم می
  رشد  ←زي سا پیاده ←رویداد آغاز کننده  ←نوآوري 

(عامـل محرابـی و تبرائـی،     دهـد یند را نشـان مـی  آگذار بر هر فر ثیرأاین نمودار برخی از عناصر متعدد ت  
1383(. 

 

 
  )1383، عامل محرابی و تبرائی( آنثیرگذار بر أعناصر تفرایند کارآفرینی و  -1 شکل
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باشـند. اینهـا   مـی  از نظر وي عوامل مهم در رخداد کارآفرینی عوامل شحصـی، روانـی و محیطـی     
شوند. یک شخص، فکر نو براي ایجاد تشـکیالت  عواملی هستند که باعث تولد یک موسسه جدید می
گیري یا عدم آورد. تصمیمدست می هطور تصادفی ب اقتصادي جدید را یا از طریق تحقیقات دقیق و یا به

انواده، دوستان، الگوي نقش، هاي شغلی، خگیري براي پیگیري آن فکر به عواملی همچون زمینهتصمیم
  .)1387وضعیت اقتصاد و قابل دسترس بودن منابع بستگی دارد (احمدپور داریانی، 

  
  انواع کارآفرینی

  توان انواع کارآفرینی را به صورت زیر بیان کرد:  بندي کلی می در یک تقسیم
طور آزاد  اي را به فرینانهفرآیندي است که کارآفرین در طی آن، فعالت کارآ :کارآفرینی آزاد و مستقل

  رساند. و مستقل به ثمر می
فرآیندي است که کارآفرین براي به ثمـر رسـاندن فعالـت کارآفرینانـه در     : کارآفرینی درون سازمانی

  )1385(بهبهانی،  نماید. سازمانی که معموالً سنتی و بوروکراتیک است طی می
ت یا فرایندهاي نوآوري شده از طریق القاء و فرایندي است که در آن محصوال: 1کارآفرینی سازمانی

دیگر  بیانرسند. به سیس شده به ظهور میأفرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل ت ایجاد
منظور دستیابی به نتایج  هاي سازمانی بههایی است که از منابع و حمایتهاي کارآفرینانه فعالیت فعالیت

  .)1387ر داریانی، باشد (احمدپونوآورانه برخوردار می
  

  
 

  انواع کارآفرینی -2شکل 

                                                
1- Intrapreneuship 

 کارآفرینی

 وهیگر فردي

 سازمانی آزاد یا مستقل درون سازمانی
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 شوند، درگیر بنگاهی کارآفرینی در خواهندمی که هاییبنگاه: هابنگاه براي کارآفرینی گیريجهت ابعاد

 کـه  راهبردپردازي هايفعالیت به کارآفرینی گیري جهت باشند. پایبند گیري کارآفرینی جهت به بایستی

 گیري جهت. دارد اشاره گیردمی صورت بنگاه سطح در اي مخاطره گذاري سرمایه آغاز و براي شناسایی

 و پایـدار  ینـدهاي فرآ در دهد کهمی ارایه کارآفرینی درباره دیدگاهی و ذهنی چارچوب یک کارآفرینی
  .)1384(محمدي الیاسی،  شوندمی منعکس بنگاه فرهنگ

 

  .هابنگاه براي کارآفرینی گیريجهت ابعاد -1 جدول
  تعاریف  ابعاد

  عمل استقالل
 به انداز یک چشم سازي عملیاتی یا کار و کسب یک انجام و ایجاد براي هاتیم یا افراد مستقل هايفعالیت

  کامل صورت

  نوآوري
 و توسعه خدمات براي خالق فرایندهاي و گرایی آزمایش براساس نو و جدید هايایده ارایه به تمایل

  جدید فرایندهاي حتی و جدید محصوالت

  پیشگامی
 براساس تقاضاي هافرصت از برداري بهره و شناسایی براي بازار، رهبر که است نگر پیش دیدگاه یک

  .دهدمی قرار استفاده مورد آینده،
 رقابت

  تهاجمی
 و ایگاه بنگاهج بهبود براي تهاجمی واکنش طریق از که صنعتی رقباي از گرفتن پیشی براي شدید تالش

  .گیردمی صورت رقابتی بازار یک در تهدیدها بر غلبه یا
  احتمالی نتایج به راجع کامل و مشخص دانش به اتکا بدون هافعالیت انجام و گیريتصمیم  خطرپذیري

 
سازمانی است که بدون در نظر گـرفتن منـابع موجـود و     1سازمان کارآفرین: فهوم سازمان کارآفرینم

هایی شرایط کارآفرینانه دارند که نوآور، عبارت دیگر، سازمان ها را پیگیري کند. بهفرصت تحت کنترل،
رهبري تکنولوژیکی و تحقیق و  برايباك و مهاجم باشند و در حمایت از شرایط فوق  پذیر، بی ریسک

آوري سازد، تعهد قوي نسبت به نوتوسعه اهمیت خاصی قائل شوند. آنچه یک سازمان را کارآفرین می
  .)1385پذیري و پیشتاز بودن است (ذبیحی و مقدسی،  محصول، نوآوري تکنولوژیکی، ریسک

 

 کارآفرین سازمان هايویژگی

  :است گرفته انجام هاییپژوهش کارآفرین هايسازمان هايویژگی شناسایی براي
 هـاي زمانسـا  سنتی از هايسازمان تشخیص ) براي2001ماهادران ( از نقل ) به1382جهانگیري (  

 :است کرده ذکر را ویژگی سه کارآفرین

                                                
1- Entrepreneurial Organization 
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 هـا آن و بـراي  کنندمی ایجاد سازمان سطح در پراکنده و کوچک عملکردي واحدهاي هاسازمان این -

 .کنندمی سود استفاده کسب براي واحدها این از و آورندمی وجود هب اولیه سازمانی چارچوب

 هـاي طریـق سیسـتم   از نـه  یابـد مـی  بهبـود  کوچک هنمون یک طریق از سازمانی واحدهاي عملکرد -

 ضـمن  هـا سـازمان  ایـن  بندي در بودجه هايسیستم .سیستماتیک ریزي برنامه و کنترل منابع، تخصیص

 .منعطف است و تدریجی ،سرمایه تخصیص و بوده محرك بودن، قانونی

  گرایی. کنترل ذهنیت جاي به حمایتی نقش -
 نیز زیر ویژگی چهار آفرین، به کار هايسازمان ) براي2001سینگر (الچ  از نقل ) به1382جهانگیري (

 :است کرده اشاره

 کاري هايگروه نتایج بر کیدأت -

 پذیري ریسک و نوآوري تشویق -

 اشتباهات از گرفتن عبرت و آموزي درس -

  )1385پذیري (فیضی،  انعطاف -
هاي ساختاري و محتـوایی بـه شـرح زیـر     توان به دو دسته ویژگیهاي سازمان کارآفرین را میویژگی

  تقسیم کرد:
؛ تخصصی نبودن -2؛ غیررسمی بودن -1 هاي کارآفرین عبارتند از:هاي ساختاري سازمانویژگی -الف

 -7؛ عـدم تمرکـز   -6؛ نداشـتن پیچیـدگی   -5؛ کم رنگ بودن سلسله مراتب -4؛ نداشتن استاندارد -3
  .پرسنل لنسبت به ککم بودن پرسنل ستادي  -8؛ و حرفه اي بودن

کوچک بـودن انـدازه سـازمان، تکنولـوژي      هاي کارآفرین عبارتند از:هاي محتوایی سازمانویژگی -ب
هـاي واضـح، منعطـف،    پیشرفته و قابل انعطاف، پویایی محیطی، داشتن ماموریت، اهداف و اسـتراتژي 

افراد، سـناریوهاي برنـده،    مشتري گرا و مدون و برخوردار از فرهنگ مناسب (وجوداعتماد متقابل بین
تظاهر نکردن به کار، تشویق ریسک پذیري و نوآوري، ارزشمند بـودن کـار گروهـی و ...) (فرایـدي،     

1387(. 
  

  هاي کارآفرینانواع سازمان
هـا از نظـر کـارآفرینی    بندي انـواع سـازمان   ، تئودور هربرت و دبورا برازید، به طبقه1999در سال   

  ها عبارتند از: ناند. این سازماپرداخته



 1395 پاییز) 3)، شماره (3(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

78 

ها، تولیدات و خدمات جدیـد  سازمان تحت چالش کارآفرینی: سازمانی است که از مفهوم روش -الف
باشـد. کارکنـان بـه اسـتفاده از     غافل است و فرهنگ آن نفی کننده هرگونه ایده و ریسـک جدیـد مـی   

هـا  هـا و سـازمان  شـرکت  اند و در پی بهبود آن نیستند. این نوعها و مقررات منسوخ عادت کرده روش
دولتی قادر  هايها و امتیازات ویژه نظیر انحصاراغلب در یک محیط باثبات و آرام و با استفاده از رانت

شـود. چنـین   افتد و نیازي به تغییرات احساس نمـی ها هیچ اتفاقی نمیبه فعالیت هستند. در ساختار آن
  پذیر هستند. هایی به شدت آسیبسازمان

ارآفرینی تصادفی: سازمانی است کـه در آن تغییـرات، اصـالحات و اقـدامات نوآورانـه      سازمان ک -ب
پیوندد تا طی فرایندهاي تعریف شده سازمانی و وقوع میهبصورت شانسی و غیرمنظم  قانه بیشتر بهخال

  عزم و اراده کلی.
اي قبلـی از طریـق   هسازمان متمایل به کارآفرینی: سازمانی است که در آن اعضا به نسبت سازمان -ج
هـا و اقـدامات نوآورانـه و ایجـاد     هاي ارائه شـده بیشـتر بـه فعالیـت    ها و خط مشییندها، سیاستآفر

تمـامی منـابع    يهـا کیـد کـافی بـر روي گـرایش    أگردند اما تمرکز و تاصالحات و بهبودها ترغیب می
  پذیرد.سازمانی به سمت توسعه یافتگی و رفع موانع انجام نمی

ـ  بنیاديهایی که تعهدات جدي نسبت به نوآوري سازمان آفرین:سازمان کار عنـوان یـک    هو تدریجی ب
از نـوآوري و   نظامنـد استراتژي در فضاي رقابتی دارند. سازمان کـارآفرین قـادر بـه ایجـاد مسـتمر و      

 هـاي کـارآفرینی شـرکتی،   کارگیري و اجراي برنامه همند به ب ها عالقهگونه شرکت باشد. اینخالقیت می
هـاي سـنتی    اندازي کسب و کارهاي اقتصـادي جدیـد در درون چـارچوب   کارآفرینی سازمانی و یا راه

هـاي   ینـد نـوآوري در میـان بخـش    آفر ،علت وجود شرایط مناسب ها بهشرکت هستند. در این سازمان
ـ    گوناگون سازمان مورد توجه قرار می  هـا و ثري در فعالیـت ؤطـور مـ   هگیرد و منـابع انسـانی سـازمان ب

هـا از حمایـت کامـل مـدیریت     که همه این فعالیت جویند، ضمن اینهاي کارآفرینانه مشارکت می  ایده
  .)1385(ذبیحی و مقدسی،  ارشد سامان برخوردار است

هاي بازار (متعلق به چرخه زندگی سازمان) خـارج از  بسیاري از جنبه: سیس یک سازمان کارآفرینأت
توانند تصمیماتی را اتخاذ نمایند کـه در  اندرکاران سازمان میستکنترل سازمان است، ولی هنوز هم د

باشـد.  پذیر می اي از چرخه زندگی سازمان امکانخور یک فرد کارآفرین است و این کار در هر مرحله
اي باشد که سازمان بتواند در شرایط موجود به بیشترین نرخ رشد ممکن دسـت  نوع اقدام باید به گونه
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کوشـند  کاران سازمان با استفاده از تحقیقات موردي و مراجعه به رویدادهاي گذشته میاندریابد. دست
نماینـد) تـا از   سازمان را در مسیري درست قرار دهند (در این مورد تصمیمات مناسـبی را اتخـاذ مـی   

هـاي  تـوان در بسـیاري از بخـش   برداري نمایند. این شیوه عمل را می هاي موجود بهرهبسیاري فرصت
مان به کار برد و در هر سازمان و هر نقطه از جهان قابل کاربرد است (دیدگاه مزبـور هـیچ مـرزي    ساز
هـاي متفـاوتی   . سازمان کارآفرین نسبت به سـازمان سـنتی از ویژگـی   )1383، پارسائیانشناسد) (نمی

 اند. زیر این دو نوع سازمان مورد مقایسه قرار گرفته جدولبرخوردار است که در 

  
  .)1383هاي سنتی و کارآفرین (مقیمی، مقایسه سازمان -2 جدول

 هاي کارآفرینسازمان  هاي سنتیسازمان هاي سازمانیویژگی

 استراتژي
دفاعی. حفظ شرایط موجود اولین موضوع نگرانی است. 

 تنوع از طریق اکتساب یا ادغام

هاي جدید. حفظ گذاري فعاالنه به دنبال سرمایه
 ازگاريموقعیت موجود از طریق س

 کارایی و کنترل
عنوان تهدید. ارزیابی محیط بیرونی  ارزیابی تغییرات به

 براي شناخت خطرات

ارزیابی تغییرات به عنوان فرصت. ارزیابی محیط 
 هاي جدیدداخلی و محیطی براي یافتن فرصت

 (انطباق و بقا) مدت تمرکز بلند تمرکز کوتاه مدت (معیارهاي عملکرد سه ماهه و ساالنه) کارایی و کنترل

 کلید رشد، انطباق و بقا خواهد بود چیزي که باید به حداقل برسد ریسک

 کندفرهنگ انطباق و نوآوري را تقویت می کندعینی و تحلیلی. فرهنگ شرایط موجود را حفظ می فرهنگ سازمانی

 مهم هستند تهاي رسمی ارتباطامراجع کانال تساختار و ارتباطا
رسمی و ارتباطات افقی بر   ساختارهاي غیر

 ها غلبه دارند فعالیت

 گیريتصمیم

کند.  مدیریت ارشد پارامترهاي سازمان را تعیین می
ممکن است امکان ارائه اطالعات از زیردستان را فراهم 

 کند و ممکن است آن را فراهم نکند

کند. استفاده از مدیر ارشد هدف را تعیین می
 شودیق میاطالعات زیردستان ترغیب و تشو

 شوند عنوان منبعی فنی که به راحتی جایگزین می به کارکنان
ترین  یک منبع کلیدي که باید حفظ شده و با کامل

 شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد

 چیزي که باید آن را تحمل کرد خالقیت
چیزي که باید آن را تقویت و ترغیب کرد و آن را 

 توسعه داد

  
شـود. یعنـی   مهمترین نتیجه کارآفرینی سازمانی در بلند مدت حاصـل مـی  : انیآفرینی سازمنتایج کار

مـدت،    تواند خود را با شرایط وفق داده و به حیات خود ادامه دهد. این نتیجه بلندسازمانی که بهتر می
موضوعی بسیار مهم در دنیاي بی ثبات و به شدت متغیر امروز است. سیستم اقتصادي جهان، رقابت را 

هـاي قـدیمی بـراي رقابـت     هاي کارآفرین بهتر از سازماناز گذشته مهم تر ساخته است. سازمانحتی 
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توانند سریعتر و به شکلی کارآمدتر به تغییرات محیطی بیرونـی واکـنش نشـان    ها میاند. آنتجهیز شده
نـدگان،  هـاي گونـاگونی دارد کـه عبارتنـد از: رقبـا، مشـتریان، عرضـه کن       دهند. تغییر در محیط، منشـا 

هاي نوین، نهادهاي دولتی، نهادهاي سیاسی و کل جامعه. هر بخشی از سازمان باید بتوانـد بـه    فناوري
 هنگام وجود عوامل مختلف تغییر در سازمان، به شکلی مناسب واکنش نشان دهد.

بر نتایج بلند مدت سازگاري و بقا، سه مزیت دیگر نیز براي کارآفرینی متصور است. نخست  عالوه  
یابد، از آنجایی کـه مشـتریان یکـی از مهمتـرین منـابع اطالعـاتی       که، روابط با مشتریان توسعه می این

گردد. نتیجه این کار، وجود مشـتریان  ها معطوف میهستند، توجه بیشتري به نیازها، عالیق و عقاید آن
سـازمان فـراهم    که، شرایط کـاري بهتـري بـراي کـار کـردن در      راضی تر و عموماً بهتر است. دوم این

شود. این امر باعث لذت، انگیزه و تشویق بیشتر براي کار خواهد بود. همچنین این امر بـه افـزایش    می
کند. اگرچه محصوالت و خدمات سازمان عمدتاً متمرکز روحیه و روابط میان اعضاي سازمان کمک می

کـه،   دارنـد. سـوم ایـن   بـذول مـی  بر کارآفرینی هستند اما کارکنان به فرایند کاري خود توجه بیشتري م
توانـد بـه   کنـد کـه ایـن امـر مـی     کارآفرینی سازمانی به افـزایش رابطـه بـا افـراد بیرونـی کمـک مـی       

  .)1383پذیري هرچه بیشتر سازمان در جامعه بیانجامد (مقیمی،  مسئولیت
ـ     1982در : عوامل حیاتی (اساسی) موفقیت سازمان کـارآفرین  اب ، تـام پیتـرز و رابـرت واتـرمن کت

هـا در توصـیف   معروف خود را به نام در جستجوي تعالی منتشر کردند. مسئله مهـم ایـن بـود کـه آن    
هـا   هایی را برشمردند که سازمان موفق و متعالی باید داراي آناي از ویژگیهاي موفق مجموعهسازمان

سـتند و ایـن   ه ویژگـی عمـده   8هـاي موفـق داراي   ها نشان داد که سـازمان  باشند. نتیجه تحقیقات آن
هـاي  ها باید داراي هفت پشتوانه اعتقادي و اصولی باشند. باورها یا اعتقـادات اصـولی سـازمان   ویژگی
که باید بـه جزئیـات    که سازمان باید بهترین باشد، اعتقاد به این : اعتقاد به اینباشدمیشرح  دینموفق ب

که موفقیت سازمان به افرادي بستگی  ینصورت صحیح انجام شوند) اهمیت داد، اعتقاد به ا کارها (که به
کنند، اعتقاد به ارائه خدماتی و کاالهایی با بهترین کیفیت، اعتقاد بـه تشـویق و   دارد که براي آن کار می

داشـت)،  سازمان در مسیر پیشرفت گام بـر مـی   که ترغیب و نوآوري و تحمل شکست (با توجه به این
که سـازمان بایـد، از    سازمان داراي اهمیت است، اعتقاد به این که سیستم ارتباطات داخلی اعتقاد به این

شـرح   ایـن  سازمان در حمایت از این اعتقادات باید داراي هشت ویژگـی بـه   نظر اقتصادي، رشد کند.
هـاي سـازمان،   کید بـر ارزش أباشد: اصرار در استراتژي تهاجمی، صمیمیت با مشتریان، آزادي عمل، ت
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وري از مجـراي کارکنـان،    اختار ساده و نیروي کار اندك، افـزایش بهـره  کید بر کارهاي تخصصی، سأت
 .)1383، پارسائیانمین مالی (أها و تاعمال کنترل بر ارزش

شـرح زیـر   توان بـه  عوامل حیاتی (اساسی) موفقیت سازمان کارآفرین را میاما به نحوي دقیق تر،   
  معرفی نمود:

ان اجتنـاب از سـاختار مکـانیکی و اسـتقرار سـاختار      یک سازمان کـارآفرین خواهـ   ساختار سازمانی:
  .)1383است (مقیمی،  (پویا) ارگانیکی
هـایی  هاست و چنـین سـازمان  رسمی بودن آن هاي کارآفرین، غیرهاي سازمان: یکی از ویژگیرسمیت

هاي رسمی هستند (ذبیحی و ها، قوانین و آیین نامهمخالف محدود کردن کارکنان از طریق دستورالعمل
  .)1385مقدسی، 
موید رابطه منفی بین پیچیدگی و کـارآفرینی   1991در سال  2هاي کووین و سلوینپژوهش :1پیچیدگی

  .)1385سازمانی است (ذبیحی و مقدسی، 
این منظور از طریق  هاي کارآفرین داشتن کارکنان توانمند است و بهیکی از مشخصات سازمانتمرکز: 
اختیار، گزینش بر اساس ضوابط (نه روابط)، ایجاد جو اعتمـاد، پـذیرش و تحمـل ریسـک و     تفویض 

اشتباه، خارج کردن اطالعات از انحصار افراد و مدیریت مشارکتی از ایجاد تمرکز در سازمان جلوگیري 
  .)1385کنند (ذبیحی و مقدسی، می

که سیستم پرداختی را ایجاد نمایند که  هاي کارآفرینانه تمایل دارندسازمان سیستم پاداش و پرداخت:
  .)1383نماید (مقیمی، انگیزه هاي نوآورانه در زمینه محصوالت و خدمات، ایجاد براي خالقیت و ایده

وري و محصـوالت، خـدمات و    استونر معتقد است که رشد اقتصـادي، بهـره   سیستم تحقیق و توسعه:
مهمتـرین مزایـاي   از  R&D(3(نانه تحقیق و توسعه هاي کارآفریاز طریق فعالیت ،هاي جدیدتکنولوژي

  .)1383(مقیمی، کارآفرینی هستند 
ساز سازمان  اي در سازمان دارند (خالق، تحولهاي چندگانهرهبران کارآفرینانه اجتماعی، نقش رهبري:

  .)1383هاي جدید) (مقیمی، ها، فرهنگ و برنامهو پیشگام سیستم

                                                
1- Complexity 
2- Covin and Slevin 
3- Research and development 
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پذیرنـد (در مقایسـه بـا    هاي حساب شـده را بیشـتر مـی   فرین ریسکهاي کارآسازمان ریسک و تنبیه:
  .)1383، پارسائیانهایی که کارآفرین نیستند) (سازمان

هاي هاي کارآفرین اغلب سازماندهد که سازمانادبیات کارآفرینی نشان می :1اندازه یا بزرگی سازمان
ین وضـع بـاقی بمانـد (ذبیحـی و مقدسـی،      اند، اما این بدان معنا نیست که در آینده نیز اکوچکی بوده

1385(.  
پـذیري و   هاي کارآفرین جهت ارضاي نیازهاي متنـوع مشـتریان، انعطـاف   سازمان تکنولوژي سازمان:

هـاي پیشـرفته و   سازگاري با محیط و بخصوص واکنش سریع در برابر تغییرات محیطی، به تکنولوژي
  .)1385آورند (ذبیحی و مقدسی، قابل انعطاف روي می

هـا و  هاي کارآفرین سعی دارند موانع ارتباطی با محیط خارجی را از بین ببرند و ایـده سازمان :2محیط
  .)1385هاي مشتري را مورد توجه واحد تحقیق و توسعه خود قرار دهند (ذبیحی و مقدسی، گرایش
هـا،  د سـلیقه هاي کارآفرین از فرهنگی برخوردارند که همـه افـراد سـازمان بـا وجـو     سازمان :3فرهنگ

هاي متفاوت، نسبت به سازمان برداشت واحدي دارند (ذبیحی و مقدسـی،  ایدئولوژي، نیازها و ویژگی
1385(.  

  
 .مراحل و یا اقداماتی که براي طراحی سازمان کارآفرین باید صورت گیرد

د کـه در  هاي الزم برداشته شود و اقدامات الزم انجام گیـر براي طراحی سازمان کارآفرین باید گام  
  گیرد:سطور ذیل مورد بررسی قرار می

در این مرحله اقـدامات زیـر صـورت     هاي کارآفرینانه:هاي فعلی از نظر فعالیتسنجش استراتژي -
  گیرد:می
  .ارزیابی فعالیت فعلی سازمان -1
  سنجش اینکه نوآوري موردنظر مدیریت سازمان بدرستی درك شده است یا خیر؟ -2
ـ  هاي کارآفرینانه شرکت و برنامهمشخص براي استراتژي هايشناسایی هدف -3 ز بـراي  اهـاي موردنی

  .)1385دستیابی به آن (ذبیحی و مقدسی، 
                                                
1- Size 
2- Environment 
3- Culture 
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اي اگر شرکتی واقعاً کارآفرین است، کل فرهنگ شرکت بایستی به گونهتوسعه فرهنگ کارآفرینانه:  -
گیرد، در عوض فوریت صورت نمی هاي کارآفرینانه هماهنگ شود. این کار به ارزیابی گردد تا با روش

کار تعهد کامل از سوي مدیریت عالی الزم است تا پیشرفت در تمامی لحظـات انجـام گیـرد.     براي این
دهد تا کـارآفرینی در مرزهـاي سـازمان تجلـی یابـد (احمـدپور       فرهنگ کارآفرینانه سازمان اجازه می

  .)1387داریانی، 
همـراه شناسـاندن روشـن و     ه اقدامی مدیر کارآفرین باید بهپیش از هرگونسازي تفکر سازمانی: باز -

ها را از پاداش و مزایایی کـه در برابـر   آن ،دست آورد هموافقت و نظر کارکنان را ب ،آشکار اهداف خود
مـدیر   ،مند خواهند شد، آگاه سازد. به سخن دیگر پیش از هر کـاري  هاي جدید بهرهپذیرش مسئولیت

گونـه کارهـاي نـو ارزیـابی کنـد (شـفیعی و        نی خود را از نظر پـذیرش ایـن  کارآفرین باید جو سازما
  .)1388مند،  ابراهیمی

تواند یک فرایند از باال بـه پـایین باشـد.    فقط می سازمانیتعهد به کارآفرینی  متعهد نمودن سازمان: -
یاز به قدرت و تواند از داخل و خارج سازمان صورت گیرد اما به دنبال تشویق، نتشویق کارآفرینی می

 .)1385تواند اعمال شود (ذبیحی و مقدسی، هاي باالي سازمان میاختیاراتی است که تنها از سوي رده

در صورت مشـاهده پیشـرفت ناگهـانی،     حرکت کل سازمان به سمت کارآفرین شدن (بازسازي): -
روحیـه   ،عاد سـازمان د تا با ایجاد تغییرات ساختاري در همه ابومدیریت ارشد سازمان سعی خواهد نم

کارآفرینی را در کالبد سازمان تزریق نموده و همه افراد را به تغییر و تحول ترغیـب نمایـد (ذبیحـی و    
  .)1385مقدسی، 

عنـوان عامـل    رو باید نـوآوري را بـه   نوآوري ابزار الزم براي کارآفرین است. از اینتشویق نوآوري:  -
  .)1387(احمدپور داریانی، توسعه آن بپردازند رك کرده و به هایشان دکلیدي در استراتژي

در این مرحله ایجاد فضاي کارآفرینانـه توسـط    ایجاد و پیاده کردن فضاي کارآفرینانه در سازمان: -
گیرد. عناصر اصلی که در پیـاده کـردن فضـاي کارآفرینانـه ضـروري      سازمان و مدیران آن صورت می

وجـود سیسـتم بـازخورد تقویـت کننـده       -2؛ و روشنهاي صریح وجود هدف -1 هستند عبارتند از:
ها آزمایش و تجدیدنظر در ارزش -5و  پاداش بر اساس نتایج -4؛ کید بر مسئولیت فرديأت -3؛ مثبت

عنوان یک منبـع نـوآور در    ) براي پیشرفت کارکنان به1385(ذبیحی و مقدسی،  و فلسفه مدیریت ارشد
هاي کارآفرینانـه و  بر ایجاد روش و تبادل اطالعات است. عالوهاي هاي توسعهها، نیاز به فعالیتشرکت
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الزم است جوي ایجاد گردد تا افکار نوآورانـه کارکنـان شـکوفا گـردد      ،پرورش کارآفرینان در شرکت
 .)1387(احمدپور داریانی، 

 در یک شرکت کارافرینانه، تعیین کارآفرینـان ضـروري اسـت و   شناسایی استعدادهاي کارآفرینانه:  -
دهند، شناسایی گردند. در این راستا دو هاي کارآفرینانه گرایش نشان میالزم است افرادي که به روش

باشـند. دومـین    مند می  گروه باید مشخص شوند. نخست گروه نوآوران هستند که از ذوق مدیریتی بهره
ـ     گروه اعضاي گروه می دهنـد  اري مـی باشند که براي توسعه مفهوم کـارآفرینی شـرکتی بـه نـوآوران ی

  .)1387(احمدپور داریانی، 
هاي کـارآفرینی احسـاس تعهـد    هایی که نسبت به تشکیل تیمدر شرکتهاي کارآفرینی: توسعه تیم -

انـد. چنـین   ها دگرگونی یا انقالبـی را در پـیش گرفتـه   شود، نشانی از تغییر وجود دارد. در واقع آنمی
ها مـی باشـد. توصـیفی کـه از ایـن      ي بسیاري از شرکتآمیزي، استراتژي جدیدي برا اقدامات مخاطره

ها مدیر و رهبر خـود بـوده و عملکـردي عـالی دارنـد (احمـدپور       شود این است که آنها ارائه می تیم
  .)1387داریانی، 

طور مستقل و چه در درون سازمان، پس از ارزیـابی   هکارآفرین چه بمین و بسیج منابع: أدسترسی، ت -
به یکباره تمامی منابع را به سوي اجراي برنامه  ،منابع قابل استفاده و داراي تضمین و کسب اطمینان از

  .)1388مند،  سازد (شفیعی و ابراهیمیتعریف شده بسیج و رهنمون می
بـا   ،خصوص درون سازمان هب ،هرگونه فعالیت کارآفرینی ها:توانایی غلبه بر موانع و گذر از چالش -

، کنترل، فرهنـگ سـازمان، نیـاز بـه دسـتیابی بـه       بانی همچون سلسله مراتها و تنگناهاي سازمچالش
هاي کوتاه مدت، نبود نیروي کار با استعداد در سازمان و مواردي این چنینی روبرو اسـت کـه   موفقیت

ـ    طـور   هکارآفرین فردي و سازمانی باید توانایی چیرگی بر این موانع را همراه با تداوم اجـراي تفکـر ب
باشد (شفیعی و ه باشد که این خود نیازمند تالش، پشتکار، امید، پافشاري و انگیزه باال میهمزمان داشت

 .)1388مند،  ابراهیمی

هایی را که مـدیریت بایـد جهـت کنتـرل     حوزه 1ویجی ساته کنترل و ارزیابی کارآفرینی سازمانی: -
  دهد:می ها تمرکز کند، شناسایی و به شرح ذیل ارائهرفتار کارآفرینانه بر آن

                                                
1- Vijay Sathe 
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هاي مـالی و قـدردانی سـازمانی بـه     جاي تهدید، استفاده از پاداش هاي کارآفرینانه بهتشویق فعالیت -1
تحمـل   -3 ؛هـاي مناسـب منـابع سـازمانی    سیاسـت  -2گیـر اداري؛   اي سـخت هـ جاي قواعد و رویـه 

  .)1385ها (ذبیحی و مقدسی، اپذیر، به شرط یادگیري از آنن هاي اجتناب شکست
ها کند. آننظام سنتی پاداش نیز براي کارآفرینان سازمانی کفایت نمیاش به کارآفرینان سازمانی: پاد -

د باید از مزایاي بیشتري نکنپذیرتري کار می هاي مخاطرهکنند زمانی که بر روي پروژهبه حق تصور می
  .)1387برخوردار شوند (احمدپور داریانی، 

هاي کـارآفرین  روي کارآفرینی و سازمانهاي مختلفی پیشچالش :ها و آینده سازمان کارآفرینچالش
توان به موارد زیر که خود چالشی فراروي کـارآفرینی و    میها در عصر حاضر وجود دارد. از جمله آن

ها بیش از همه کشورهاي در حال توسعه بوده و زنان بیشتر باشد اشاره کرد. این چالشگسترش آن می
  ایل روبرو هستند.از مردان با این مس

گونـه    سختی و مشکالت ناشی از فهم قوانین و مقررات مربوطه، در وضعیتی که نه تنهـا درك ایـن    
قوانین از قدرت فهم مردم عادي خارج است بلکه حتی کارشناسان خبره نیز از فهم مردم عادي خارج 

ختالف نظر دارنـد، مثـل قـانون    است بلکه حتی کارشناسان خبره نیز از فهم آن ناتوان هستند یا با هم ا
ـ    ریزي و بخشنامه ها، سازمان مدیریت و برنامهمالیات مین أهاي مالی، قوانین کـار و امـور اجتمـاعی و ت

  اجتماعی.
کمبود اعضاي هیئت علمی براي تدریس دروس کارآفرینی، نبود مجله علمی و کتاب در این زمینه   

فرینی. ناکارآمـدي رابطـه دانشـگاه، بـازار و دولـت و      و عدم آگاهی مسئوالن و مدیران بر اهمیت کارآ
  ها و توسعه کارآفرینی دانشگاهی. پیچیدگی و زمان بر بودن تحول در دانشگاه

  هاي گروهی به خصوص صدا و سیما در ارتباط با کارآفرینی. تبلیغ ناکافی از رسانه
  .هاي حاکم بر جامعهتوجه ناکافی به اقتصاد در مقایسه با سایر ارزش

ها و امنیت ناکافی براي سرمایه گذاري و رشد آن که این خود به دالیل سیاسی موجب فرار سرمایه  
  مغزها شده است.

هاي خود از طرف بعضـی از  کارگیري قدرت فراقانونی یا توجیه قوانین در جهت اعمال خواسته هب  
  .)1388مند،  یعی و ابراهیمیباشند (شفمدیران کلیدي که در بخش اقتصاد داراي اختیارات و قدرت می
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اسـت.   المللـی در ورود مبـادالت و معـامالت بـین    ،هاي کارآفرینهاي مهم سازمانیکی از چالش  
المللی شـود   خواهد وارد مبادالت بینروشن است که موانع تجاري مشکالتی را براي کارآفرینی که می

شـود کـه محصـوالت    رج کارآفرینی میآورد. اول این که موانع تجاري باعث افزایش مخابه وجود می
کند. با توجه به محصوالت رقابتی محلی، چنانچه هزینه کامل یا نیمه تمام خود را به کشوري صادر می

وجـود آوردن امکانـات تولیـد در     افزایش یافته کارآفرین را در وقعیت رقابتی بدون سود قرار دهد، بـه 
که جلوگیري از صادرات اختیاري ممکن است توانـایی   نرسد. دوم ایتر مینظر اقتصادي همان کشور به

کارآفرین را در فروش محصوالت در کشوري دیگر با استفاده از امکانات تولید خارج از کشور محدود 
منظور رقابت باشد. سرانجام  مین امکانات تولیدي در آن کشور بهأکه این امکان مستلزم ت سازد، در حالی

شود جهت ایجاد تطابق با مقررات داخلی کشور، ابتدا شرایط و امکانات کارآفرین ممکن است مجبور 
 .)1388 حسینی، تولید یا مونتاژ را در آن کشور بررسی کند (شاه

برنـد و یکـی از نکـات مهـم در     هاي کارآفرین در عصر حاضر در محیطی پویا به سر مـی سازمان  
بزرگی و ه به خالقیت، نوآوري و تغییر است. توج ،ها در آیندهتضمین بقا و سودآوري این نوع سازمان

آهنگ رشد تغییرات در هزاره جدید همچنان شتاب خواهد گرفت. همگام کردن تکامـل و دگرگـونی   
هـاي  هاي کارآفرینی با این آهنگ رشد از اهمیت فراوان برخوردار خواهد بود. کسـب توانـایی  شرکت

هایی در حال رشدي که جویـاي تطبیـق بـا    ي شرکتهاي رقباي نوظهور، براپویایی متفاوت با توانایی
 -هاي پویا وجود دارد: داخلیرود. دو راه براي کسب تواناییشمار می تغییرات هستند، چالش مهمی به

هاي خارجی براي کامل جستجو به دنبال شایستگی -و خارجی -استفاده از خالقیت و دانش کارمندان
آوري جدیـد و جنـبش    به سمت جهانی شدن، عالقه بـه فـن  هاي موجود شرکت. تمایل کردن توانایی

هـا فرهنـگ،   شـوند شـرکت  هایی از نیروهاي هزاره جدید هستند که باعث مـی اطالعاتی، همگی مثال
پذیري مـورد بررسـی قـرار دهنـد. نـوآوري و اندیشـه        هاي خود را از لحاظ انعطافساختار و سیستم

یکی دیگـر  ). 1383(عامل محرابی و تبرائی، هستند کارآفرینی عناصر ضروري در مرحله رشد شرکت 
موفقیـت و شکسـت   هاي کـارآفرین، توجـه بـه عامـل فرهنـگ اسـت.       از عوامل مهم در آینده سازمان

شود. ژوزف مک گوایر نقـش کـارآفرینی در جوامـع    هاي توسعه، غالباً به فرهنگ نسبت داده می برنامه
نظر وي منابع طبیعی و سـرمایه نقـدي ممکـن     داند. بهمختلف را با توجه به تنوع فرهنگی متفاوت می

است یکسان باشد، اما آنچه را که باید در درك تفاوت رفتار مـورد توجـه قـرار داد عـواملی همچـون      
هاي فردي و ملی، مکاتب دینـی و تعلـیم و تربیـت    عقاید اجتماعی، هنجارها، پاداش و رفتارها، آرمان
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هاي فرهنگی کشورهاي مختلف جهـان در زمینـه کـار و کـارآفرینی     رو آشنایی با سیاست است. از این
ها را فراهم نماید (مدرسـی سـریزدي و   مندي از نکات مثبت سایر فرهنگ تواند امکان اطالع و بهره می

 .)1388مدرسی سریزدي، 
 

  گیري نتیجه
سـازمان  . در این مقاله سعی شد مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین مورد بحث و بررسی قـرار گیـرد    

هاي یـک فعالیـت را   مخاطرهباید کارآفرین باشد.  اي از افراد کارآفرین میکارآفرین متشکل از مجموعه
کارآفرین در جهت موفقیت در کسب و کار ابتدا باید با تکیه بر خالقیت سازماندهی، اداره و تقبل کند. 

طـی  ن در فرآیند کارآفرینی بپردازد و اي نو را بیافریند و به اجراي آایده و پذیرش مخاطره، و نوآوري
در سـه   نیـز فرآینـد کـارآفرینی   اقدام نماید. مخاطره و ریسک به سازماندهی و اداره فرآیند کارآفرینی 

کـار آفرینـی را    .گیـرد  شـکل مـی   اجراي تفکر گیري تفکر، تدوین برنامه فعالیت کاري و مرحله شکل
هـایی  سـازمان ون سازمانی و سازمانی به انجام رساند. آزاد و مستقل، در هاي مختلف صورت  بهتوان  می

سـازمان تحـت   شوند از سطوح مختلف اند و سازمان کارآفرین قلمداد می کار گرفته که کارآفرینی را به
ولی بـه هـر    .برخوردارندچالش کارآفرینی، سازمان کارآفرینی تصادفی و سازمان متمایل به کارآفرینی 

هـاي قابـل   هاي سنتی تفـاوت مقایسه با سازمان هر سطحی که باشند در رهاي کارآفرین دسازمانحال 
ایـن  سازمان کارآفرین باید عوامل حیاتی (اساسـی) موفقیـت    سیسأایجاد و تدر . اندتوجهی پیدا کرده

جمله: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز، سیستم پاداش و پرداخت، سیستم تحقیق و توسعه  از نوع سازمان را
عنوان یک چهره  سازمان کارآفرین به .نمود طراحیو بر اساس مراحل مربوط  دادقرار  هو ... مورد توج

که در عصر حاضر تغییر و پویایی  سازمانی جدید و کارآمد در عصر حاضر مطرح است. با توجه به این
باشد. این سازمان کارآفرین است که این هاي اصلی و مهم موجود، مطرح میعنوان یکی از مشخصه به
ثر با تغییر و پویایی مواجهه نموده و با تکیه بر خالقیت و نوآوري، نهایـت  ؤابلیت را دارد تا به نحو مق

نماید و در جهت دستیابی به اهداف ها میگیري از فرصتاستفاده از منابع و امکانات موجود را در بهره
از بـا آگـاهی   آفرین باید کارن نماید. سازماوري را محقق می سازمان و جامعه کارایی، اثربخشی و بهره

آمیـزي را بـراي    ها آماده سازد و آینده موفقیـت هاي پیش رویش بتواند خود را براي تقابل با آنچالش
 خویش رقم زند.
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Abstract 1 
 The aim of this paper was to study entrepreneurial organization's concept and 
dimensions. Change is one of the main features of the contemporary world and 
managers in order to achieve organizational goals are forced to pay attention to this 
issue. If we want to achieved to organizational goals (Including the survival and 
profitability), we need to deal with dynamics and change to do a good reaction. The 
entrepreneurial organization is one of the new organization faces that have been 
proposed in recent years. In this paper, key concepts of entrepreneur organization, 
the benefits and importance of this type of organization and its critical success 
factors are examined. Necessary procedures and actions for design and 
implementation of the entrepreneurial organization are characterized. 
Entrepreneurial organization's future challenges will be discussed. Entrepreneurial 
organization (with innovation and effective use of resources) uses opportunities for 
achieving to organizational goals. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur, Corporate entrepreneurship, 
entrepreneurial organization 
 

                                                
*Corresponding author: ahmad.arabshahi@gmail.com 

 


