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ها سازمان ها به نوآوری و کارآفرینی شده است. همچنین ماهیت پویایالزام سازمان جهانی شدن و تغییرات ناشی از آن موجب
های جدید و افکار تازه را جهت تولید محصوالت با کیفیت حلراه های نو،عرصه رقابت جهانی، الزام ارائه ایدهو فعالیت آنها در 

  .کنند مناسب، متنوع و در حداقل زمان، ممکن کرده است تا مزیت رقابتی را کسب و حفظ باال، قیمت

 

اند که باید ها یاد گرفتهوردار بوده و امروزه سازمانبرخ ها از اهمیت زیادیبر همین اساس اعتقاد به کارآفرینی در سازمان
شود. ها و جوامع شناخته میسازمان عنوان موتور رشد و توسعهکه کارآفرینی بهطوریکارآفرین باشند؛ به خالق، نوآور و

 منطقی آن انجام برداری از محصوالت جدید که با پذیرش ریسکها و بهرهفرصت موقعکارآفرینی عبارت است از شناسایی به
فرآیندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد  پذیرد. در واقع کارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که در آن محصوالت یامی

  .رسندمی از قبل تاسیس شده به ظهور فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان

 

  دهد، گرایش به کارآفرینیهای سازمان پیوند میراتژیهای مهم که فرآیند کارآفرینی را به استدر این میان یکی از دیدگاه

EO و(Entrepreneurial Orientation) کارآفرینی یک نگرش استراتژیک است که بر  است. در واقع گرایش به
  .تاکید دارد پذیرینوآوری، ابتکار عمل و ریسک

 

کارگیری موثر و کارآمد منابع انسانی قیت آنها در بهکارآیی و موف های کشور، بیانگر عدمدر این راستا بررسی عملکرد سازمان
ها با این پرسش سازمان ارائه محصوالت )کاال و یا خدمات( جدید و با کیفیت باال و قیمت مناسب است و و مادی جهت

وین، خدمات ها و فرآیندهای کاری نو انسانی، توانایی ارائه سیستم اساسی مواجه هستند که چرا با وجود داشتن منابع مادی
رغم اینکه مراکز کارآفرینی کشور به هایمحصوالت نوآور در سطح داخلی و جهانی را ندارند؟ و اینکه چرا در سازمان جدید و



ها کارآفرینانه در سازمان اند؛ اما نتایج و آثارکار گرفتهقابل توجهی را در این مراکز به اندازی شده و منابع مادی و انسانیراه
  خورد؟چشم میکمتر به 

 

تواند نبود شرایط و گرایش کارآفرینی در آنها باشد، ها میسازمان از آنجاکه یکی از علل اصلی عدم موفقیت کارآفرینی در
ها، مطالعه و تبیین مفهوم سازمان منظور رفع این مشکالت و تدوین یک استراتژی مناسب برای بهبود عملکردبه بنابراین

کارآفرینی  آن از اهمیت باالیی برخوردار است تا مشکالت ورود اثربخش به فرآیند نیز عوامل موثر برگرایش به کارآفرینی و 
طور اثربخش وارد فرآیند کارآفرینی شوند و محصوالتی به ها بتوانندهای کشور تبیین و شناسایی شود. و سازماندر سازمان

پیشرفته متناسب با نیاز  های اطالعاتی و ارتباطیکاری، تکنولوژی کارگیری فرآیندهای نویناز طریق به فردجدید و منحصربه
  .محصول را به خودشان اختصاص دهند بازارهای محصول تولید کنند تا سهم بیشتری از بازار

 

کارآفرینی یک رویکرد جهانی است که هدف آن، توسعه، سازگاری  بر اساس نظر کوراتکو، آیرلند، کوین و هورنزبی گرایش به
گرایش به کارآفرینی توصیف  عنوان کارآفرینی سازمانی، ذهنیت کارآفرینانه وهمین ترتیب، این پدیده به وآوری است. بهو ن

ایجاد  سازی وگرایی و بهینهگرایی، هدفپذیری، نوآوری و عملابعادی نظیر انعطاف است. این گرایش از طریق شده
های گرایش به پذیری از جمله ویژگینوآوری و ریسک نگری،شود. بنابراین آیندههای جدید و نوسازی نشان داده میسازمان

  .شودمی کارآفرینی محسوب

 

ی پذیرنگری، نوآوری و ریسککارآفرینی سازمان در نگرش افراد به آینده باتوجه به نظرات کوین و اسلوین و آیرلند که معتقدند
منظور اینکه سازمان مبتکر، نوآور و به توان کارآفرینی سازمانی را باور جمعی در میان اعضای سازمانیابد، میمی انعکاس
  .پذیر شود نیز تعریف کردریسک

 

  سیر تکاملی گرایش به کارآفرینی

 

وکار های کسبگونه گرایشنالزم است که سیر تکاملی ای قبل از اینکه در مورد مفهوم گرایش به کارآفرینی بحث شود،
استراتژیک متمرکز بوده  ریزیبر برنامه ۱۹۷۰متعلق به مفهوم بازاریابی و دهه  ۱۹۶۰کند که دهه می بررسی شود. هایز بیان

اند. را دهه گرایش به بازار معرفی کرده ۱۹۹۰دهه کارآفرینی و  به عنوان ۱۹۸۰است. الزویر، کریچوف و فلیپس به دهه 
  .شد آینده بر تاثیر یکپارچه و هم افزای گرایش بازار و کارآفرینی متمرکز خواهد ههمچنین ده

 

بازاریابی، تامین منافع سازمان، مشتریان و جامعه در مسائل مربوط  ها عبارتند از: گرایش تولید، محصول، فروش،این گرایش
به نگرش استراتژیک داشته که بر  )این گرایش اشارههای بازاریابی، گرایش بازار، گرایش به کارآفرینیو سیاست به اقدامات

  .دارد پذیری( تاکیدنوآوری، ابتکار عمل و ریسک

 

ترین موضوعات مورد بحث توسط محققان و اندیشمندان ازجمله مهم ها و ارتباط آن با عملکردامروزه میزان کارآفرینی سازمان
عبارت است از: گرایش  رینی ضروری است. گرایش به کارآفرینیدلیل درک و تبیین مفهوم گرایش به کارآف است. به همین



و مبتکرانه در سطح سازمان که منجر به آثار قابل قبول سازمانی  پذیر، نوآورانهبه سطوح نسبتا باالیی از رفتارهای ریسک
  .شودمی

 

با نگرش استراتژیک کارآفرینی طراحی  ارزیابی رفتارهای مرتبط گیری برایهای اندازهبارت و وینستین معتقدند که باید مقیاس
  .و عملیاتی شود

 

پذیری، نوآور بودن و ابتکار عمل داشتن، کارآفرینی شامل ریسک مقیاس گرایش به کارآفرینی بر سه بعد از بنیان گرایش به
میلر و فرایزن  است و توسط طور گسترده در تحقیقات کارآفرینی سطح سازمان مورد استفاده قرار گرفتهبه متمرکز است که

  .معرفی شد

 

دهد، گرایش به کارآفرینی است. های سازمان پیوند میاستراتژی های مهم که فرآیند کارآفرینی را بهبنابراین یکی از دیدگاه
ه موثر یا کارآفرین قرار گیرد. زمانی ک کار تا فعال وتواند در طیفی از منفعل یا محافظهدیدگاه، هر سازمانی می براساس این

گیرد و در می پذیری را در نظراش، نوآوری، ابتکار عمل و پیشتازی و نیز ریسکسازمانی هایسازمان فعال است در استراتژی
  .کندها تاکید بیشتری میبرداری از فرصتبهره های منفعل بر شناسایی، ارزیابی ومقایسه با سازمان

 

کند های درون کارآفرینی سازمان فراهم میفرآیندها و فعالیت فهمیک چارچوب مفید را برای  (EO) گرایش به کارآفرینی
سطح فردی به سطح سازمانی  های اخیر مفهوم کارآفرینی ازکند. در سالاستراتژیک را به سازمان القا می و نوعی گرایش

رار گرفته، گرایش به تحلیل کارآفرینی سطح سازمان مورد استفاده ق ترین مفهوم که در تجزیه ومنتقل شده است و رایج
کارآفرینی یک رویکرد استراتژیک  است. میلر گرایش به کارآفرینی را یک پدیده سازمانی در نظر گرفته که نسبت به کارآفرینی
 عنوان بعد گرایش استراتژیک یک سازمان در نظر گرفته شود وبه EO اند کهکرده کند. کوین و اسلوین پیشنهادارائه می

  .دهدرا نشان می ۱رقابتی سازمان گرایش EO اینکه

 

دهد. نگرش شود که گرایش رقابتی سازمان را نشان میمی عنوان نگرش استراتژیک سازمان تعریفبه EO به عبارت دیگر
هایی که در طیف کارآفرینی سازمان .تواند در طیفی از محافظه کاری تا گرایش به کارآفرینی قرار گیردمی استراتژیک سازمان

که  هایی هستندهای محافظه کار، سازمانکنند. بر عکس سازمانطور فعال عمل میبه پذیر و نوآور بوده ودارند، ریسک قرار
ها شبیه به گونه سازمانکنند. اینپیشتاز عمل نمی طور مبتکرانه ورسانند، نوآور نیستند و بهها را به حداقل میریسک
نوآوری و ابتکار عمل  پذیری،از طریق ریسک EO هستند. ابعاد ۳استراتژی تدافعی های باسازمان و ۲های انطباقیسازمان

پذیری و ابتکار عمل کارآفرینی از طریق توجه به ابعاد نوآور بودن، ریسک شوند، بنابراین استراتژییا پیشتازی شناخته می
  .شودمی محقق

 

پذیری مبتنی است. نوآور بودن، ابتکار عمل داشتن و ریسک کوین و اسلوین معتقدند که گرایش به کارآفرینی بر تمایل به
متغییر و متنوع محیطی پاسخ  ها و نیازهایپذیری به خواستهتوانند با تکیه بر نوآوری، ابتکار و ریسکمی هابنابراین سازمان

پذیری بستگی دارد. کارآفرینی میزان نوآور بودن، ابتکار عمل داشتن و ریسک ها بهبدهند. درجه گرایش به کارآفرینی سازمان
شود و بهبود عملکرد سازمان اطالق می ها جهت پویاییهای نوآوری، نوسازی و کارهای خارق العاده سازمانمجموع تالش به



 وکار جدید را پذیرفته وه یک کسبکنند که چگونبر اساس آن مدیران تعیین می و گرایش به کارآفرینی، فرآیندی است که
  .مختلف در جدول ارائه شده است ای از تعاریف گرایش به کارآفرینی توسط پژوهشگراناندازی کنند. خالصهراه

 

گذاری در نوآوری یا در توسعه محصول جدید اشتیاق به سرمایه شود که باعنوان رفتار استراتژیک تعریف میبه EO بنابراین
نگری و ترسیم تاکید بر آینده برداری از آن و نیزها و بهرهمحصول درگیر است و از طریق شناسایی فرصت رو تغییراتی د

  .شودمنظور کسب مزیت رقابتی شناخته میکسب و کار به اندازچشم

 

آفرینی یک اقتصادی متمرکز است. از سوی دیگر گرایش به کار منظور کسب رشدکارآفرینی بر ورود به بازارهای جدید به
  .کندرا تشریح می ۵که فرآیند ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه جدید است ۴بنیان رفتاری

 

های جدید، ورود به بازارهای جدید و وارد کردن به فرصت های جدید تولید، تخصیص منابعکارآفرینان از طریق ارائه تکنیک
  .گذارندبر رشد اقتصادی تاثیر می فشارهای رقابتی جدید

گرایش به کارآفرینی نقشی زیربنایی و اصلی را در ورود اثربخش  در پایان باید بر این نکته تاکید شود که باتوجه به اینکه
است تا بسترها و تمهیدات مناسب  گذاران و مدیران عالی کشور فرضنماید بر سیاستفرآیند کارآفرینی ایفا می ها بهسازمان

 های اقتصادی(، میانیها و بنگاهدر سطوح عملیاتی )یا سازمانی، شرکت ه کارآفرینیرا برای اشاعه و گسترش گرایش ب
باالدستی( فراهم کنند که در صورت تحقق این امر  ها(، و در سطح عالی )قوای مقننه، مجریه و قضائیه و نهادهایوزارتخانه)

  .نتایج و آثار کارآفرینی فراهم خواهد شد رشد و شکوفایی کشور از طریق

 

  کارشناس بانکی، مدرس دانشگاه *

 

  :پاورقی

۱- Firm competitive orientation  

۲- Adaptive organizations  

۳- Defender firms  

۴- Behavioral construct  

۵- New venture creation  
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