
 های مدیریت بازرگاني،پژوهشي کاوشفصلنامة علمي ـ 
 .46-74، صص 8(، شماره 1931ستان پاییز و زم) چهارمسال 

 

 

 بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی 

  در شرکت پیشگامان کویر یزد
 3علیرضا دشتکی، 2، حبیب زارع احمدآبادی1سید حیدر میرفخرالدینی

 و عضو هیئت علمي دانشگاه یزددانشیار  1
 استادیار و عضو هیئت علمي دانشگاه یزد 2

 جوی کارشناسي ارشد مدیریت صنعتي دانشگاه یزددانش 9

 24/77/37تاریخ دریافت مقاله: 
 22/78/31تاریخ پذیرش مقاله: 

 چکیده
امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصي به کارآفریني مي شود و تقویت کارآفریني و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از 

ی در حال توسعه شمرده مي شود. نیاز سازمان ها به پدیده کارآفریني، پیدایش ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورها
قلمرو خاصي از این مفهوم به نام کارآفریني شرکتي را منجر شده است. از دیگر سو مدلهای تعالي سازماني به عنوان راهکاری 

الي تاثیر کارآفریني شرکتي و نیز مدلهای تع برای این افزایش کیفیت محصوالت و خدمات تولیدی در نظر گرفته مي شوند. بررسي
مي تواند در جهت پیشرفت سازمانها ، گره گشای مشکالت بسیاری باشد. با این توصیف پژوهش حاضر درصدد بررسي رابطه 
بین کارآفریني شرکتي و عملکرد سازماني مي باشد. جهت تحقق هدف فوق پس از بررسي ادبیات تحقیق، مولفه های کارآفریني 

تعیین شدند. جامعه آماری این تحقیق کارکنان  EFQMشرکتي در هفت دسته و معیارهای پنجگانه توانمندساز مدل تعالي عملکرد 
گروه پیشگامان کویر یزد بود. نتایج تحلیل آماری حاکي از این است که متغیرهای نوآوری، خودنوسازی، اقدامات ریسک آمیز 

و مولفه های درون سازماني بر عملکرد شرکت پیشگامان تاثیر مستقیم دارند. در پایان  جدید، فرهنگ سازماني، محیط سازماني
 پیشنهاداتي برای ارتقای سطح کارآفریني شرکتي و نیز عملکرد گروه پیشگامان کویر ارائه شده است. 

 

  ، پیشگامان کویر. EFQMکارآفریني، کارآفریني شرکتي، مدل تعالي عملکرد  های کلیدی:واژه

 قدمهم
 واژه کارآفریني از کلمهنخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشني از آن است. 

، کارآفرینان را اندیشمندان و صنعت گران بزرگ نشأت گرفته است.« متعهد شدن» به معنای  Entreprendreفرانسوی 
(. وابسته شدن Lounsbury, 1998) ضر به شمار مي آورندتوسعه صنعتي در عصر حاجهت تحرک و نوآوری  دلیل

ها به پدیده کارآفریني، موجب پیدایش قلمرو خاصي از این مفهوم گردید که کارآفریني شرکتي نامیده بقای سازمان
 . کارآفریني شرکتي به عنوان دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتي(Lumpkin.G.T, et al, 2006)شودمي

(. از دیگر سو سازمانها با تالش Kuratko et al., 2005ماندگار، نوآوری و پیشگامي برای سازمان ها قلمداد مي شود )
در جهت ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات خود باید ضمن حفظ سهم خود در بازار ، به فکر دسترسي به بازارهای 

بیاندیشند. امروزه مدلهای تعالي به عنوان راهکاری برای این افزایش جدید نیز باشند. بنابراین باید به بهبود عملکرد خود 
ها با ارایه معیارهای ارزیابي، خطوط راهنمایي کیفیت محصوالت و خدمات تولیدی در نظر گرفته مي شوند. این مدل

ي اندازه گیری نمایند تا پیشرفت و عملکردهای خود را در زمینه کیفیت و تعالي سازمانها ایجاد ميبرای سازمان



، معیارهای توانمندساز از اهمیت ویژه ای EFQMتعالي  (. با توجه به اینکه در مدل1988نمایند)نجمي و حسیني؛ 
های رسد که بررسي معیارهای این مدل که جایگاه خود را در کشور ما باز کرده است با مولفهبرخوردارند، به نظر مي

 باعث رشد و تعالي آنها خواهد شد. ها ،کارآفریني در جهت تعالي سازمان
 

 کارآفرینی
های علوم انساني دارای یک تعریف قطعي و معین نیست. با مروری بر سیر تعاریف کارآفریني همانند سایر واژه

 (:1984توان به موارد زیر اشاره نمود )احمدپور، کارآفرین و کارآفریني، مي
 ل یافته است.مفهوم کارآفریني به تدریج دگرگون شده و تکام 

 .تعریف واحد و مشابهي که به طور کامل مورد قبول یا رد باشد، وجود ندارد 

  تعاریف از این مفهوم ریشه در تفکر، زیر بنای فکری، سطح تجزیه و تحلیل و زاویه دید افراد مختلف از ابعاد
 شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي، مدیریت و... داردمکاتب اقتصادی، روان

  شناسان، مردم شناسان، برای مفهوم سازی کارآفریني از مکاتب اقتصادی آغاز گردید و توسط روانتالش
 جامعه شناسان و سپس محققین مدیریت ادامه یافت.

ریني ها تقسیم بندی کارآفبندیترین این دستههای مختلفي از کارآفریني انجام شده است. از جمله مهمبندیتاکنون دسته
است )احمدپور، مقیمي؛ «  3کارآفریني شرکتي» و «  2کارآفریني سازماني» و «  1ارآفریني فردی )مستقل(ک» به سه بعد 

نمایند در حالي که های جدیدی را به طور مستقل ایجاد مي(. از دید صاحب نظران کارآفرینان مستقل، سازمان1983
نمایند و راه ایجاد و های بزرگ هدایت و پشتیباني ميهای کارآفرینانه را در سازمانکارآفرینان درون سازماني فعالیت

سازند. از دیدگاه آنان، تشکیل واحدهای فرعي سازماني و مستقل را برای ارایه محصوالت و خدمات نوین مهیا مي
ا هفرآیند کارآفریني مستقل با فرآیند کارآفریني سازماني تفاوت دارد و این تفاوت در شرایط و وضعیت محیطي آن

 کارآفریني در آمیز مخاطره های (. فعالیت1978آورد )صمدآقایي، هایي پدید ميست که برای هر یک مزایا و محدودیتا
مي باشد. در حالیکه در  شرکت یک تأسیس یا جدید سازمان یک دهي سازمان و اندازی راه به معنای فردی و مستقل

. با گذشت زمان و انجام مطالعات است سازمان در میزآ مخاطره های فعالیت آغازگر فرد یک کارآفریني سازماني
ا، همختلف، صاحبنظران به مباحث مرتبط با پیاده سازی کارآفریني در سراسر سازمان پرداختند که در نتیجه این تالش

 یمعنا به شرکتي نيیکارآفر مفهوم در آمیز فعالیت مخاطره .(Keijzers, 2002)شکل گرفت « کارآفریني شرکتي»مفهوم 
 کل که است آن شرکتي کارآفریني الزمه دیگر، طرف . ازاست 4موجود سازمان چارچوب یک در دیجد فعالیتي توسعه

 (. 1984)احمدپور، شوند روحیه کارآفریني دارای آن کارکنان و سازمان

 شرکتی کارآفرینی
 رینيکارآفعقیده کوراتکو کارآفریني شرکتي در تاریخ شکل گیری خود به بیان های مختلفي تعریف شده است. به 

 و کرده پذیر امکان سازمان یک در را نوآوری رقابتي مزایای از برداری بهره که است هایي فعالیت مجموعه، شرکتي
توان بر اساس کارآفریني شرکتي را مي. (Kuratko et al, 2005) است ها سازمان در نوآوری کردن نهادینه در رهیافتي
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( تولد کسب و کار جدید درون یک شرکت درحال فعالیت از طریق نوآوری 1د منفک تعریف نمود: دو نوع پدیده و یا فراین
 Dess) ( دگرگوني سازمان از طرق نوسازی استراتژیک2داخلي سازمان و یا تشکیل اتحادها و توافقات بین سازماني، 

et al. 1999). 
های متداول پذیری و نوآوری و شکلچون ریسکمي محققان کارآفریني در سالیان گذشته تحقیقات خود را از مفاهی
ها برای متمایزشدن و نیز نوآوری، تغییر جهت داده پژوهش در حوزه فردی به سمت مطالعه توانمندی سازمان

تواند . گاس و گینبسبرگ بر این موضوع تاکید داشتند که استقرار کارآفریني شرکتي مي(Lumpkin and Dess 1996)اند
جهات )تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیریت عالي، میاني و عملیاتي(  های کارآفرینانه از تمامينوآوریسبب توسعه 

  . (Guth and Ginsberg ,1990 )گردد 

 معیارهای کارآفرینی شرکتی
ها و چگونگي ایجاد بستر مناسب برای کارآفریني شرکتي دانشمندان مختلفي به بررسي پیرامون کارآفریني در سازمان

هایي بیان پس از انجام تحقیق« چندلر و هانکس»اند. به عنوان نمونه های متنوعي ارایه نمودهو معیارها و مدل پرداخته
 ,Chandler & Hanks)گیرد داشتند که برای ارزیابي عملکرد کارآفریني شرکتي دو دسته معیار مورد استفاده قرار مي

1993) 
 ختارهای الزم برای توسعه کارآفریني در سازمانها و ساالف( معیارهای ایجاد زمینه

 ب( معیارهای نتایج و پیامدهای عملکرد سازماني
در تحقیقات مرتبط با کارآفریني شرکتي، محققین از معیارهای مختلفي برای مدل سازی مفهوم کارآفریني شرکتي 

، ایجاد  7، یکپارچگي فرآیندها 6، تخصص 5استفاده کرده اند. به عنوان مثال جنینگز و المپکین تمرکز در تصمیم گیری
را به عنوان معیارهای مهم کارآفریني شرکتي مشخص کردند  9، مدیریت مناسب پاداش ها8چشم انداز و بینش مشترک

(Jennings & Lumpkin ,1989)دانند: اقدامات ریسک . استاپ فورد و بیدن فولر کارآفریني شرکتي را بر سه نوع مي
هایي که منجر به تغییراتي در قواعد رقابتي های نوسازی و نوآوری شامپتری یا چارچوب شکنيلیتآمیز شرکتي، فعا

کنند: . کووین و مایلز کارآفریني شرکتي را بر چهار دسته مي(Stopford & Baden-Fuller, 1994) گرددصنعت مي
. زهرا و (Covin & Miles ,1999)مروبازسازی مستمر، تجدید حیات سازماني، نوسازی استراتژیک و تعریف مجدد قل

دانند: نوآوری و اقدامات ریسک آمیز های کارآفریني شرکتي را به دو مورد قابل تلخیص ميشکلتمامي   همکاران وی
(Zahra et al. ,2000)هاست. . اغلب این معیارها به شرایط یا اعمالي اشاره دارند که سازمان تا حدودی قادر به کنترل آن

ها و معیارهایي که ذاتا با کارکرد داخلي سازمان مرتبط بوده و ماهیت سازماني کارآفریني شرکتي اهمیت مولفههرچند 
دهند بیش از معیارهای محیط بیروني است اما این بدان معني نیست که این متغیرها در قلمرو را تحت تاثیر قرار مي

 کارآفریني شرکتي اهمیتي ندارند. 

 

 عملکرد کارآفرینی شرکتی و
 درجات به نیل که است ای وسیع وگسترده طیف موجود، سازمان یک در کارآفریني اعمال که دارد وجود باور این

 مستقیم موجب اثرگذاری طیف، این باالی مدارج سوی به مثبت حرکت و گذاری قدم بوده و خطیر بسیار آن امری متعالي
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 از پژوهشگران از بسیاری اساس همین بر(. Hornsby et al.,1993) شود مي آن محسوس بهبود و سازمان عملکرد بر

 رویکرد میزان بتوانند آنها مدد به تا بپردازند "هایي مؤلفه"جستجوی  تا به بودند آن پي در میالدی 1387 دهه اوایل

 ارزیابي ازمانس عملکرد در را پدیده این اثرگذاری مبنا، همین بر و گیری اندازه را کارآفریني به یک سازمان بالقوه

 نام به ای دهیپد تا شود مي موجب سازمان یک در ها مولفه این وجود حقیقت، در (.& Chrisman, 1999) Sharmaکنند
(. این مولفه ها را مي توان  (Barret & Weinstein, 1998کند اعمال سازمان عملکرد بر را شیخوی اثرگذار ني،یکارآفر

 به شرح زیر بیان کرد:

 زمانیساختار سا -
 اهشک را مدیریتي های الیه ممکن رسانده، حداقل به را سازماني سنتي مراتب سلسله دارد، منعطف ساختار که سازماني

 و تر بیش سرعت با آن در اطالعات جریان و (Thornberry, 2002)کرده  اتکاي تیم ساختارهای و ارتباطات بر داده،
 قابتر پاداش، برسیستم ساختار نوع این در. شوند مي اعمال بیشتریی آزاد و شتاب با نیز ها گیری تصمیم بالطبع،
، تضاد دچار کمتری احتمال با سازمان و شود ميتأکید  باز ارتباطات و صمیمیانه پشتیباني پذیری، مخاطره جویي،

 (.Nasurdin et al, 2006شود ) خود مي پرسنل میان عملکردی ابهام و استرس

 ی(جو سازمانی )محیط سازمان -
 توسط غیرمستقیم یا مستقیم صورت که به است شده فیتعر کاری محیط خواص از صورتي عنوان به سازماني جو

 است برای اهرمي سازماني، جو واقع، در. دهد مي قرار تأثیر را تحت وی رفتار و انگیزش و شده ادراک کار نیروی
 و شامل عیني سازمان از وضعیت کار ک نیرویادرا نحوه سازمان، انساني نیروی های و فعالیت اعمال دهي جهت

 (.Nasurdin et al, 2006باشد ) مي کار انجام فرایند در سازمان اعضای دیگر با فرد ارتباطات

 فرهنگ سازمانی -
 خالق کارکنان که است تي سازمانیحمای ها مکانیزم از دسته آن شامل نوآوری و خالقیت محرک و پشتیبان فرهنگ

 و دهد مي سوق کارآفرینانه های فعالیت انجام برای خالقانه خویشی ها استعداد و ها قابلیت از دهاستفا سمت به را
 . نوآورانه است اقدامات برای ایشان بهره وری و يیتوانا حداکثر از استفاده کارکنان و انگیزش برای محرکي

(Heinonen & Korvela, 2003) 
 زا استفاده پي در فزاینده به شکلي خدماتي، و صنعتي گوناگون یها بخش در مختلف های سازمان گر،ید يیسو در

د هستن پیشگامي و نوآوری ماندگار رقابتي مزایای برداری از بهره سوی به ای دریچه عنوان به شرکتي نيیکارآفر
(Kuratko et al., 2005کارآفریني .) اف اکتش ش،یخو رقابتي های تیمز از استفاده در سازمان های تالش شرکتي

 & Covinمي کند ) را تسهیل ها فرصت ازآن اثربخش برداری بهره و تعقیب در نیاز مورد های قابلیت و ها فرصت

Miles, 1999سودآوری  افزایش به مجزا، منجر شناسایي یک راهبرد قابل عنوان به نوآوری، بر (. عالوه(Vozikis et 

al., 1999) 10راهبرد نوسازی و تجدید (, 1990Guth & Ginsbergبه ) ی جریانها به دسترسي جهت دانش آوردن دست
 ذینفعان رضایتمندی هزینه و افزایش (، رهبریVenkataraman & McMillan, 1994نده )یدرآمد درآ کسب

 ( مي شود. Barret & Weinstein, 1998سازمان)

 

 تحقیقات پیشین
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 و شرکتها ها، سازمان عملکرد ني ویکارآفر به گرایش میان روابط بررسي به خود تحقیقات متعددی در پژوهشگران
. اند پرداخته خدماتي و تولیدی مختلف صنایع در و جهان نقاط مختلف در متوسط و کوچک بزرگ، کارهای و کسب

برت و واینستاین رابطه میان بازارگرایي، انعطاف سازماني و کارآفریني شرکتي را مورد بررسي قرار داده و تاثیر این 
عملکرد سنجیده اند. آنها به وجود همبستگي معنادار بین بازارگرایي، انعطاف سازماني و کارآفریني شرکتي  عوامل را بر

(. هاینونن  Barret & Weinstein, 1998پي برده و رابطه مستقیم و معنادار این سه مولفه با عملکرد را تایید کرده اند )
و در نظر گرفتن پیامدهای این نوع از کارآفریني، به وجود  و کوروال با بررسي پیش نیازهای کارآفریني سازماني

. کوین و همکارانش نیز به تاثیر چشمگیر (Heinonen & Korvela, 2003همبستگي مثبت و معنادار بین آنها پي برده اند )
( در 1987ایماني پور و زیودار )(. Covin et al, 2006گرایش به کارآفریني شرکتي بر رشد فروش اشاره مي کنند )

 کارآفریني به گرایش مطالعه ای که با عنوان بررسي رابطه کارآفریني شرکتي و عملکرد انجام دادند مشخص کردند که

در پژوهشي عبدالملکي  .با عملکرد است و معناداری مثبت همبستگي های بیمه دارای شرکتي در بین کارکنان نمایندگي
سازماني در میان مدیران میاني ایران خودرو  کارآفریني با کارآفریني ایه مهارت رابطه ( به بررسي1987و همکاران )

 میزان با کارآفریني های قابلیت ها و مهارت بین معناداری رابطه که آن است از حاکي پژوهش پرداخته اند. نتایج

 سطح تحصیالت سن، جنس، متغیرهای به توجه با سازماني کارآفریني میزان چنین هم دارد، سازماني وجود کارآفریني

 .است متفاوت خدمت سنوات و
 

 الگوی تعالی مدل کارآفرینانه
ها به منظور امروزه در کشورهای مختلف، مطالعات متعددی در زمینه شناسایي و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان

اصل این مطالعات و های تعالي )سرآمدی( سازماني حبهبود عملکردشان انجام شده است که جوایز ملي کیفیت و مدل
ها ایجاد نموده تا پیشرفت و ها با ارایه معیارهای ارزیابي، خطوط راهنمایي برای سازمانباشد. این مدلتحقیقات مي

، چهارده شرکت 1388عملکردهای خود را در زمینه کیفیت و تعالي سازماني اندازه گیری نمایند. در این راستا در سال 
 13تأیید کمیسیون اروپا( نمودند که این بنیاد به 12EFQM) بنیاد اروپایي مدیریت کیفیتتاسیس ، اقدام به 11بزرگ اروپایي

کسب و کار تعالي  و مدلنشستي برگزار نمود بنیاد اروپایي مدیریت کیفیت در پاریس  ،1331نیز رسید در سال 
.  Bou)-(Llusar et al, 2009گرفتنام  EFQM، با عنوان مدل مدلاین  کهنمود تدوین را  14(BEM) اروپایي )سازماني(

معیار تشکیل شده است. این معیارها هسته اصلي و قلب این مدل  3این مدل تعالي، یک مدل غیرتجویزی است که از 
 شود:این معیارها به طور کلي به دو دسته تقسیم مي گیرند.ها قرار ميباشند و مبنای ارزیابي سازمانمي

عیارها نشان دهنده عواملي هستند که سازمان را در رسیدن به نتایج عالي، توانمند این م: معیارهای توانمندساز (1
 گیرند.نمایند. پنج معیار اول مدل، در این دسته معیارها قرار ميمي

ها دست های مختلف به آنمعیارهای نتایج: این معیارها نشان دهنده نتایجي هستند که سازمان سرآمد در حوزه (2
آوردهای حاصل از اجرای مناسب بارت دیگر این معیارها نشان دهنده نتایج و دستخواهد یافت. به ع
 توانمندساز هستند.

                                                           
11   : Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen 

12  :  European Foundation for Quality Management 

13  :  European Commission 

14  :  Business Excellence Model 



با توجه به اهمیت معیارهای توانمندساز در دستیابي به نتایج مورد نظر سازمانها و نیز بر مبنای مفاهیم باال تالش 
، تدوین گردد. EFQMتوانمندساز مدل تعالي گردید تا عوامل موثر در کارآفریني شرکتي، مطابق با معیارهای 

ساختارهای »، «های کارآفرینانهراهبرد»، «رهبری کارآفرینانه»شامل پنج معیار  EFQMتوانمندسازهای مدل 
. در شکل  (Reiner ,2002)است « فرآیندهای کارآفرینانه»و « ها و منابع کارآفرینانهمشارکت»، «سازمان کارآفرینانه

 شنهادی نشان داده شده است.زیر، چارچوب پی
 

 
 

 : الگوی تعالی اقدامات کارآفرینانه 1شکل 

 

 روش تحقیق
مولفه در چهار بخش نوآوری، خودنوسازی،  17با توجه به ادبیات تحقیق، مولفه های کارآفریني شرکتي شامل 

همراه مولفه های درون سازماني )ساختار سازماني(، محیط پیشگامي، و اقدامات ریسک آمیز جدید دسته بندی شد و به 
سازماني و فرهنگ سازماني به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر کارآفریني شرکتي در یک پرسشنامه مجزا قرار گرفت. 

 معیار اصلي دسته بندی و در پرسشنامه ای دیگر جا داده شد. 2زیرمعیار تعالي کارآفرینانه نیز در 22
پیمایشي بوده مدیران و کارکنان گروه پیشگامان کویر یزد به عنوان جامعه آماری  –پیش رو که توصیفي  در تحقیق

هرچند در این پژوهش جامعه آماری محدود مي باشد اما با توجه به مشغله های کاری مدیران  در نظر گرفته شده اند.
پذیر نبوده و بنابراین از نمونه گیری بهره برده  وکارکنان گروه پیشگامان کویر دسترسي به کل جامعه آماری امکان

 شد. به منظور تعیین حجم کلي نمونه از فرمول کوکران به شرح ذیل استفاده شد:
      nحجم نمونه :

    Nحجم جامعه:  

  2Sواریانس جامعه:  
  t²مي باشد:  36/1برابر   %2در سطح  127تي استیودنت که برای جامعه باالتر از 

N t²S²   
n = ------------------        

N d² + t²S² 

 نتایج توانمندسازها

 بازخورد

 
 

رهبری 
 کارآفرینانه

(100)  

ساختار سازمان 
(100کارآفرینانه )  

 (100)  
 
 

فرآیندهای 
 کارآفرینانه

(100)  

ها و منابع مشارکت

(100کارآفرینانه )  

استراتژی   خط مشي و 
(100کارآفرینانه)  

(100)  

 
 

نتایج کلیدی 
 عملکرد 

(150)  

هنتایج جامع  
(100)  

 نتایج مشتریان
(150)  

 نتایج کارکنان

(100)  



 
نفر از  27این نمونه شامل اقدام به نمونه گیری مقدماتي از کارکنان گردید. پس از طراحي اولیه پرسشنامه مذکور، 

با توجه به فرمولهای فوق الذکر و اطالعات بدست  ند.بصورت تصادفي طبقه بندی شده برگزیده شد که بود مراجعین
از پیش آزمون پرسشنامه های طرح، حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به حجم جامعه آماری مورد تحقیق که آمده 

نفر برآورد گردید. اما با عنایت پژوهشگر به عدم بازگشت تعدادی پرسشنامه  87نفر مي باشند، برابر با  927حدوداً 
پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفي  127ا تعداد از سوی پاسخ دهندگان و نیز احتمال ناقص بودن تعدادی از آنه

پرسشنامه برگشت داده شد که پس از حذف پرسشنامه های  83طبقه بندی بین جامعه آماری توزیع شد. که تعداد 
 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  86ناقص، در نهایت 

آن نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.  روایي پرسشنامه حاضر به تایید خبرگان رسیده و برای پایایي
  75392و برای پرسشنامه تعالي عملکرد برابر  75826مقدار این آزمون برای پرسشنامه کارآفریني شرکتي برابر با 

 مي باشد پایایي پرسشنامه مورد قبول مي باشد. 757شده است که به دلیل اینکه باالتر از 
حلیل عاملي، برازندگي مدل کارآفریني شرکتي و مدل تعالي عملکرد به وسیله آزمون روی داده در این تحقیق ابتدا با ت

های پرسشنامه مورد بررسي قرار مي گیرد. سپس با بهره بردن از رگرسیون سلسله مراتبي رابطه بین مولفه های 
 کارآفریني شرکتي و عملکرد سازمان مشخص مي گردد.

 

 تشریح نتایج
ی توزیع شده تعدادی از متغیرهای جمعیت شناختي نیز مورد مطالعه قرار گرفت. از پاسخ دهندگان در پرسشنامه ها

خواسته شد عالوه بر تعیین جنسیت خود، گزینه های مربوط به میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، سابقه کاری، پست 
سال،  47تا  91سال ، بین  97تا 27بین » سازماني و سن خود را تکمیل نمایند. سن پاسخ دهندگان توسط پنج گزینه 

مورد سوال قرار گرفت. همچنین میزان تحصیالت آنها « سال  61سال ، و باالتر از  67تا 21سال، بین  27تا 41بین 
ها  پس از جمع آوری پرسشنامهپرسیده شد. « دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری » توسط پنج گزینه 

 به بررسي نتایج آن مي پردازیم . و وارد کردن داده ها

 

 دهندگاننتایج مربوط به مشخصات عمومی پاسخ
 دهندگان: جنسیت پاسخ1جدول 

 درصد تعداد شرح

 72/39 87 مرد
 38/6 6 زن

 177 86 جمع

 

 دهندگان: وضعیت تاهل پاسخ2جدول 
 درصد تعداد شرح

 12/62 26 متاهل
 88/94 97 مجرد

 177 86 جمع



 دهندگانپاسخ : سن3جدول 
 درصد تعداد شرح

 81/22 48 سال 97تا  27
 88/94 97 سال 47تا  91
 99/2 2 سال 27تا  41
 38/6 6 سال 67تا  21

 77/77 77 به باال 61

 177 86 جمع

 

 دهندگان: سطح تحصیالت پاسخ4جدول 
 درصد تعداد شرح

 38/6 6 دیپلم
 88/94 97 فوق دیپلم
 16/21 44 لیسانس

 38/6 6 لیسانسفوق 
 77/77 77 دکتری

 177 86 جمع

 

 دهندگان: پست سازمانی پاسخ5جدول 
 درصد تعداد شرح

 74/76 66 پرسنل عملیاتي
 69/11 17 مدیر عملیاتي
 69/11 17 مدیر میاني
 77/77 77 مدیر عالي

 177 86 جمع

 
 
 
 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 یتحلیل عاملی تائیدی کارآفرینی شرکت
همانطور که اشاره شد، کارآفریني شرکتي دارای چهار عامل نوآوری، خودنوسازی، پیشگامي و اقدامات ریسک آمیز 

آوری شده، ضرورت دارد تحلیل عاملي های جمعباشد، اما به منظور اطمینان از تناسب این ساختار با دادهجدید مي
نتیجه حاصل برازندگي مدل کارآفریني شرکتي را به تصویر  2شکلافزار لیزرل انجام گردد. تأییدی نیز با استفاده نرم

 مي کشد.
 به تصویر کشیده شده است. 9برای روابط ترسیم شده در مدل کارآفریني شرکتي در شکل  tمقادیر 

 



 
 : ضرایب استاندارد مدل کارآفرینی شرکتی2شکل 

 

 
 و معنی داری روابط در مدل اولیه t: مقادیر 3شکل 

افزار لیزرل را  به عدم برازندگي مدل پي برده مي شود و لذا در اولین گام اصالحات پیشنهادی نرم 9ه شکل با توجه ب
 توجه نمایید( 4مورد بررسي قرار داده مي شود )به شکل 

 



 
 : اصالحات پیشنهادی مدل کارآفرینی شرکتی4شکل 

 
ال کنیم. اعم اجرا نموده و نتایج حاصله را بررسي مي در مرحله بعد با اعمال تغییرات پیشـنهادی یکبار دیگر برنامه را

 این تغییرات تاثیر مثبتي بر برازندگي داشت و منجر به تایید مدل گردید. 

 
 : ضرایب استاندارد مدل اصالح شده کارآفرینی شرکتی5شکل

 



 
 در مدل اصالح شده کارآفرینی شرکتی t: مقادیر آماره 6شکل

 
روابط ترسیم شده در مدل اصالحي مدل فعلي نهایي تلقي گردیده و برازندگي آن بررسي با توجه به معني دار بودن 

ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن  6های برازندگي مدل نهایي در جدول مي گردد. شاخص
ه قابل قبول قرار گرفته و بنابراین با دامنه قابل قبول مي توان اذعان کرد تمامي شاخص های برازندگي مدل فوق در دامن

های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگي مدل نهایي اندازه گیری کارآفریني شرکتي مورد تایید تناسب داده
 مي باشد.

 
 های برازندگی مدل اندازه گیری کارآفرینی شرکتی: شاخص6جدول 

 شاخص تناسب
df

2

 
RMSEA GFI AGFI NFI NNFI CFI 

 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.1 > 5 > دامنه مقبول

 0.95 0.93 0.92 0.94 0.91 0.077 1.255 نتیجه

 

 تحلیل عاملی تائیدی متغیر تعالی سازمانی
 7باشد. شکل عامل مي 2شود، توانمندهای مدل تعالي سازماني دارای همانطور که در مدل مفهومي تحقیق مشاهده مي

 نتیجه حاصل برازندگي مدل تعالي سازماني را به تصویر مي کشد.
 



 
 EFQM: ضرایب استاندارد مدل توانمندسازهای مدل 7شکل 

 

 به تصویر کشیده شده است. 8در شکل  EFQMمدل  یتوانمندسازهابرای روابط ترسیم شده در مدل  tمقادیر 

 
 EFQMسازهای مدل و معنی داری روابط در مدل توانمند t: مقادیر  8شکل 

 
افزار لیزرل را  به عدم برازندگي مدل پي برده مي شود و لذا در اولین گام اصالحات پیشنهادی نرم 8با توجه به شکل 

 توجه نمایید(. 3مورد بررسي قرار داده مي شود )به شکل 



 
 EFQM: اصالحات پیشنهادی مدل توانمندسازهای مدل  9شکل 

 
ال کنیم. اعم یرات پیشـنهادی یکبار دیگر برنامه را اجرا نموده و نتایج حاصله را بررسي ميدر مرحله بعد با اعمال تغی

 این تغییرات تاثیر مثبتي بر برازندگي داشت و منجر به تایید مدل گردید. 
 

 



 EFQM: ضرایب استاندارد در مدل توانمندسازهای مدل  11شکل 

 

 
 EFQM در مدل توانمندسازهای مدل t: مقادیر  11شکل 

 
ارائه شده است.  7های برازندگي مدل نهایي در جدول شود. شاخصبه برازندگي مدل پي برده مي 11با توجه به شکل 

با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول مي توان اذعان کرد تمامي شاخص های برازندگي مدل 
های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگي مدل راین تناسب دادهفوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بناب

 مورد تایید مي باشد. EFQMنهایي اندازه گیری توانمندسازهای 

 
 EFQMهای برازندگی مدل توانمندسازهای : شاخص 7جدول 

 شاخص تناسب
df

2

 
RMSEA GFI AGFI NFI NNFI CFI 

 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.1 > 5 > دامنه مقبول

 0.91 0.91 0.9 0.90 0.91 0.095 1.388 نتیجه

 

 های کارآفرینی شرکتی بر عملکرد سازمانیتاثیر مولفه
 یها مولفه، دیجد زیآم سکیر اقداماتي، شگامیپی، نوساز خودی، نوآوربر طبق چارچوب نظری تحقیق هفت متغیر 

ي مستقیماً بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است. سازمان طیمح یها مولفهي، سازمان فرهنگ یها مولفهي، درون سازمان
طراحي و آزمون  15مراتبي داری اثرات مستقیم بر عملکرد سازماني، مدل رگرسیون سلسلهبه منظور بررسي معني

 کسیر اقداماتي، شگامیپی، نوساز خودی، نوآورگردید. در این مدل متغیر وابسته عملکرد سازماني همراه با متغیرهای 
ي به مدل وارد گردید. از سازمان طیمح یها مولفهي، فرهنگ سازمان یها مولفهي، درون سازمان یها مولفه، دیجد زیآم

داری تغییرات ضریب تعیین استفاده شد. روش سلسله مراتبي به منظور بررسي اثرات ورود متغیرهای جدید بر معني
درصد  2داری تغییرات ضریب تعیین را در سطح خطای رو و پسرو بوده و معنياین روش ترکیبي از دو روش پیش

گذارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات اثرات مستقیم درصد برای خروج متغیرها از مدل به آزمون مي 17برای ورود و 

                                                           
15 Hierarchical Regression Model 



ر مستقل به مدل ارائه شده است. این جدول معرف نتایج حاصل از ورود هفت متغی 8بر عملکرد سازماني در جدول 
داری ضرایب استاندارد شده متغیرهای مستقل دار نموده است. معنيتحقیق است که تغییرات در ضریب تعیین را معني

 باشد.  استیودنت معین مي tدر مدل نهایي از مقادیر آماره 
 

 

 مراتبی عملکرد سازمانیداری ضرایب مدل رگرسیون سلسله: جدول معنی 8جدول 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

R Square 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 2.255 .222  10.177 .000   

0.510 
farhang .601 .036 .714 16.501 .000 1.000 1.000 

2 

(Constant) 1.897 .220  8.629 .000   

0.561 farhang .381 .053 .452 7.208 .000 .428 2.336 

daronsazmani .317 .057 .346 5.527 .000 .428 2.336 

3 

(Constant) 1.315 .259  5.072 .000   

0.586 
farhang .271 .058 .321 4.634 .000 .331 3.019 

daronsazmani .347 .056 .379 6.161 .000 .420 2.379 

Karafarini1 .164 .041 .191 3.962 .000 .682 1.466 

4 

(Constant) 1.093 .271  4.033 .000   

0.596 

farhang .273 .058 .324 4.716 .000 .331 3.019 

daronsazmani .307 .058 .336 5.314 .000 .390 2.563 

Karafarini1 .138 .042 .162 3.282 .001 .644 1.554 

Karafarini4 .107 .042 .117 2.563 .011 .748 1.336 

5 

(Constant) .819 .301  2.725 .007   

0.603 

farhang .192 .070 .228 2.768 .006 .226 4.422 

daronsazmani .292 .058 .319 5.037 .000 .384 2.606 

Karafarini1 .137 .042 .160 3.261 .001 .643 1.554 

Karafarini4 .096 .042 .105 2.300 .022 .736 1.358 

mohitsazmani .160 .078 .140 2.049 .041 .328 3.046 

6 

(Constant) .691 .303  2.276 .024   

0.611 

farhang .213 .070 .252 3.058 .002 .222 4.495 

daronsazmani .206 .069 .225 3.005 .003 .269 3.716 

Karafarini1 .103 .044 .121 2.353 .019 .574 1.743 

Karafarini4 .097 .042 .106 2.341 .020 .736 1.358 

mohitsazmani .180 .078 .158 2.310 .022 .324 3.085 

karafarini2 .096 .042 .122 2.283 .023 .531 1.882 

a. Dependent Variable: performance       

 خودی، نوآوربا توجه به نتایج استخراج شده از جدول فوق، مدل ارتباط خطي بین عملکرد سازماني و متغیرهای 
 طیمح یها مولفهي، فرهنگ سازمان یها مولفهي، درون سازمان یها مولفهی، اقدامات ریسک آمیز جدید، نوساز
. R)2 (0.611=ملکرد سازماني را پوشش دهددرصد از تغییرات ع 1/61تواند ي تایید مي شود. مدل فوق ميسازمان

شایان ذکر است که استفاده از مدل فوق برای تبیین نوسانات عملکرد سازماني مستلزم برقراری مفروضاتي است. با 



( ، هیچ الگویي 12)شکل 17شده متغیر وابستهبینيو مقادیر پیش16شدههای استیودنت پاکترسیم نمودار بین باقیمانده
 توان تغییرات رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را خطي دانست. دیر مشاهده نشده و بنابراین ميبین این مقا

 

 
 های استانداردبینی شده عملکرد سازمانی  و باقیمانده: نمودار پراکنش مقادیر پیش 12شکل 

 

بیني ها بر روی مقادیر پیشندهبرازش خط موازی محور افقي در نمودار پراکنش فوق موید تصادفي بودن توزیع باقیما
الل باشد. در رابطه با استقبیني خطي بین متغیرهای مستقل و وابسته ميشده متغیر وابسته و بنابراین صحت پیش

بدست آمده که موید  724/2برابر  18واتسون –خطاهای رگرسیوني در برآورد متغیر وابسته نیز مقدار آماره دوربین 
 باشد. بیني در مدل عملکرد سازماني ميپیش عدم وابستگي بین خطاهای

فرض دیگر استفاده از مدل های خطي رگرسیون، مستقل بودن متغیرهای وابسته نسبت به یکدیگر است. پیش
های مختلفي استفاده نمود که بین متغیرهای مستقل مي توان از شاخص 19خطي ترکیبي چندگانهبرای بررسي هم

شاخص تورم واریانس و بزرگتر  17باشد. مقادیر کوچکتر از مي 21و تولرانس 20اریانسمناسبترین آنها شاخص تورم و
 خطي بین متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون است.تولرانس موید عدم وجود هم 1/7از 

های استاندارد شده از توزیع نرمال عالوه بر مفروضات فوق الزم است تا متغیر وابسته و همچنین باقیمانده 
 باشد. فرض رگرسیون خطي ميموید برقراری این دو پیش Q-Qباشد. ترسیم نمودار ر برخوردا

 

                                                           
1. Studentized Deleted Residuals 

2. Predicted Values 

3. Durbin-Watson 

19 Multi CoLinearity 

20 Variance Inflation 

21 Tolerance 



 
 : نمودار آزمون نرمال بودن توزیع خطاهای باقیمانده استاندارد شده 13شکل

  
رگرسیون خطي را داشته و مورد تایید رد سازماني تمامي مفروضات یک مدل بدین ترتیب مدل حاصل شده از عملک

 باشد. مي
 

 تبیین مدل ساختاری تاثیر کارآفرینی شرکتی بر عملکرد سازمانی 
پس از طي مراحل مختلف تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبي، در این مرحله به تبیین چارچوب پیشنهادشده در این 

نظری شود که در چارچوب تحقیق مي پردازیم. به عبارت دیگر در این قسمت به آزمون مجموعه روابطي پرداخته مي
یابي معادالت ساختاری و تحلیل مسیر پژوهش تعریف گردیدند و در مدلهای رگرسیون تایید شده اند. این هدف در مدل

توان تاثیر متغیرهای مورد مطالعه را بر عملکرد سازماني گردد. بدین ترتیب ميبا طراحي مدل ساختاری عملیاتي مي
جامع و نیز به صورت خاص برای سطح اشتیاق باال و پایین تر  مورد آزمون قرار داد. این بررسي به صورت مدل

 صورت مي گیرد.
ی، نوآورای است که بر اساس چارچوب نظری پژوهش، روابط بین متغیرهای نشاندهنده مدل ساختاری اولیه 14شکل 
 مولفهي و زمانفرهنگ سا یها مولفهي، درون سازمان یها مولفه، دیجد زیآم سکیر اقداماتي، شگامیپی، نوساز خود

 سازد.ي را با عملکرد سازماني نمایان ميسازمان طیمح یها
های برازندگي مدل در دامنه مقبول قرار گرفته و لذا مدل نهایي نمایان است، شاخص 12و  14همانگونه که از اشکال 

 مورد تایید مي باشد.



 
 بر اساس چارچوب نظری : مدل ساختاری اولیه 14شکل 

 

 
 و معنی داری روابط در مدل ساختاری اولیه t ماره: آ 15شکل 

 
 و کارآفرینی شرکتی EFQMهای برازندگی مدل توانمندسازهای : شاخص14-4جدول

 شاخص تناسب
df

2

 
RMSEA GFI AGFI NFI NNFI CFI 

 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.1 > 5 > دامنه مقبول

 0.91 0.91 0.9 0.90 0.91 0.095 1.388 نتیجه



 

 نتیجه گیری و پیشنهاد 
بر اساس نتایج تحلیل عاملي برای تایید مدل، مدل کارآفریني شرکتي در شرکت پیشگامان کویر از هر چهار معیار 
تشکیل یافته است. اما این معیارها خود از ترکیب برخي از مولفه های داده شده در پرسشنامه تشکیل مي شوند. در 

 ارها و مولفه های تشکیل دهنده آنها اشاره شده است: زیر به معی
 نوآوری  -1

 پرداختن به فعالیت های مرتبط با توسعه محصول جدید 

 اهمیت دادن به سرمایه گذاری بر توسعه فناوری 

 تاکید سازمان بر نوآوری در عرصه فناوری 

  پیشگامي در توسعه فناوری 

 خودنوسازی -2
 ار بین آنها در راستای نوآوریتعریف واحدهای کاری و تقسیم ک 

 هماهنگي بین واحدهای کاری تعریف شده 

 دادن استقالل کاری به واحدهای کاری تعریف شده 

 استقرار راهکارهایي برای آزمون ایده های نوآورانه 

  انتخاب مستمر ایده پردازان نمونه 

 پیشگامي -9
  جدیدپیشگام بودن در معرفي محصوالت ، خدمات و شیوه های عملیاتي 

 اجرای راهکارهایي برای ورود به کسب و کار جدید از طریق معرفي محصوالت جدید 

 اقدامات ریسک آمیز جدید -4
 متهورانه بودن سبک تصمیم گیری در قبال تحوالت بازار 
 اجرای سیاست هایي در راستای گسترش مرزهای کسب و کار 

 اجرای برنامه هایي برای تعقیب کسب و کارهای جدید 

  دائم موقعیت های مناسب و جدید برای محصوالت خود در بازاریافتن 
پس از انجام رگرسیون سلسله مراتبي مشاهده گردید که متغیرهای نوآوری، خودنوسازی، اقدامات ریسک آمیز جدید، 

براین ناب فرهنگ سازماني، محیط سازماني و مولفه های درون سازماني بر عملکرد شرکت پیشگامان تاثیر مستقیم دارند.
خود با توجه به نکات باال بیشتر بر این موارد تمرکز کند. همچنین فعالیت های کارآفرینانه این شرکت مي تواند برای 

 خود موارد زیر را بکار بگیرد:  برای بهبود سطح عملکرداین شرکت مي تواند 
 رنامه ریزی برای سازمان خط مشي خود را در جهت گسترش حیطه کسب و کار خود اصالح نماید و ضمن ب

 به دست آوردن کسب و کاری جدید، در جهت یافتن موقعیتي جدید نیز برای محصوالت خود در بازار موجود باشد.

  سازمان به طور مستمر محصوالت جدید به بازار عرضه کرده و بر سرمایه گذاری در عرصه فناوری و
 نوآوری در این عرصه اهمیت بیشتر بورزد.

  توسعه نوآوری واحدهای کاری ویژه ای تعریف کرده و ضمن تقسیم کار بین آنها و سازمان در راستای
 تفویض اختیارات الزم به آنها وظیفه هماهنگي آنها را نیز بر عهده بگیرد. 



  به افرادی که پروژه ای نوآورانه و ایده های جدیدی دارند پاداش های خارج از استاندارد سیستم سنتي
 آنها از سوی مدیر مستقیم شان، توجه ویژه ای شود. سازمان داده شود و به 

  ایجاد تنوع به منظور عدم تکراری بودن شیوه های انجام کار پرسنل در جهت باال بردن حس خالقیت و  ایده
 پردازی آنها .
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