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 چکيده 

از اقدامات مديريتي كه منجر به تسهيل رفتار كارآفرينانه مي گردد، اقدامات مديريت    يكي 

 نظري بعد از كه هستند مفاهيمي استراتژيك مديريت و سازماني كارآفرينياستراتژيك است.  

 بسياري نموده اند.  جلب خود به  را زيادي مديران  و  امروز، توجه محققان دنياي  در عملي،  و

بوسيله كارآفريني ه اند.  نمود كسب هاي زيادي  مفهوم موفقيت دو اين بكارگيري با شركتها  از

  مي شود و سازمان را در جهت تحول اساسي هدايت مي   توانايي خاصي در درون سازمان ايجاد 

بسياري از محققان معتقدند عوامل سازماني و استراتژيكي تاثير بيشتري بر روي كارآفريني    كند

. در نتيجه در اين مقاله  اين اقدامات بايستي در جهت تحقق اهداف سازماني تنظيم شونددارند.  

انعطاف   بررسي محيط، مشاركت كاركنان،  استراتژيكي شامل  عوامل  ميان  روابط  بررسي  به 

زماني بر برنامه ريزي و شيوه كنترل پرداخته شده كه تمامي آنها با كارآفريني    پذيري و افق

راهكارهايي جهت توجه به اين زمينه ارائه مي شود.    سازماني رابطه مثبت دارند و در نهايت

توصيفي روش  نظر  از  مقاله  ميداني    -اين  بررسي  و  اي  كتابخانه  به صورت  و  بوده  تحليلي 

 گردآوري شده است. 

 .كارآفرين سازماني، كارآفريني سازماني، مديريت استراتژيك :واژگان کليدي
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 محمد شيرخدا 

 )پرديس فارابي(  ارشد مديريت كارآفريني گرايش سازماني دانشگاه تهرانالتحصيل كارشناسيفارغ

 
  :نام نويسنده مسئول

 محمد شيرخدا 

 ها در سازمانکارآفرینی سازمانی  و مدیریت استراتژیک تاثير

 24/12/1399  :تاريخ دريافت

 29/2/1400  :تاريخ پذيرش
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 مقدمه 
 مديران و امروز، توجه محققان دنياي در عملي، و نظري بعد از كه هستند مفاهيمي استراتژيك مديريت و سازماني كارآفريني

هر جامعه  ه اند.   نمود كسب هاي زيادي مفهوم موفقيت دو اين بكارگيري با شركتها از بسياري نموده اند.  جلب خود به را زيادي

ها و به دست آوردن منابع )اقتصادي، فني و انساني(    كليدي و يا كارآفريناني دارد كه توانايي شناسايي فرصتو شركت موفقي افراد  

هستند. بسياري از پژوهشگران بر اهميت كارآفريني در ايجاد ثروت    برآوردن نيازهاي جديد و نيازهاي موجود بهتر دارا  الزم را براي

 (.28، 1998، 1شركت ها تاكيد كرده اند )هانسِمارک  جامعه وو توسعه 

)هِربرت    كند   مي شود و سازمان را در جهت تحول اساسي هدايت مي   بوسيله كارآفريني توانايي خاصي در درون سازمان ايجاد

گردد، اقدامات مديريت استراتژيك است.   يكي از اقدامات مديريتي كه منجر به تسهيل رفتار كارآفرينانه مي (.  7،  1999،  2و برازيئل

اين اقدامات بايستي در جهت تحقق اهداف سازماني تنظيم شوند. محققان مديريت استراتژيك اغلب عقيده دارند كه كارآفريني  

 (. 41، 2009، 3)كِرائوس و كارانِن اي از مديريت استراتژيك مورد بحث قرار گيرد مي تواند بعنوان زير مجموعه

مقاله روابط ميان اقدامات استراتژيك و كارآفريني سازماني مورد بحث و تحليل قرار خواهد گرفت و عوامل موثر بر در اين  

 اين مقوله با استفاده از تحقيقات انجام شده مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 سازمانی  کارآفرینی و مفهوم کارآفرین
ت مندي و يا تقاضاي جديد مي شود. كارآفريني عبارت است از فرآيند ايجاد  كارآفريني فرآيندي است كه منجر به ايجاد رضاي

 (. 23، 1388ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصربه فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصت ها مي باشد )سعيدي كيا، 

(.  50، 1383)كوراتكر و هاجتس،  از نظر پيتر دراكر، كارآفريني يك علم است و همچون علوم ديگر مي توان آن را فرا گرفت

كارآفريني موضوعي ميان رشته اي است و دربر گيرنده رويكردهاي خالقيت شناختي، مديريتي، روان شناختي، جامعه شناختي و  

اقتصادي مي باشد. از كارآفريني تعاريف مختلفي وجود دارد كه سه تعريف با رويكردهاي جامعه شناختي، روان شناختي و مديريتي  

 ر زير اشاره مي شود: د

در رويكرد جامعه شناختي، كارآفريني نوعي فعاليت اجتماعي ارزشمند است و با مفاهيم آن مانند نياز جامعه، حل مسئله 

اجتماعي و فرهنگ توصيف مي شود. رويكرد روانشناختي، عبارت است از نوعي نگرش، رفتار و به طور كلي نوعي سبك زندگي  

ن شناخت، شخصيت، يادگيري و انگيزش توصيف مي شود. و در نهايت در رويكرد مديريتي، كارآفريني  است و با مفاهيمي همچو

نوع خالقي از فرآيندهاي مديريتي است و با مفاهيم مديريتي از قبيل طراحي راهبرد، برنامه ريزي و سازماندهي توضيح داده مي  

 (. 10-11، 1382شود )گلستان هاشمي، 

كارآفريني سازماني ارائه شده است كه به برخي اشاره مي شود. شومپيتر بر اين باور است كه كارآفريني  تعاريف مختلفي از  

سازماني واژه اي است كه از درون دنياي كسب و كار برخاسته و توانايي استفاده از منابع با روش هاي جديد است كه منجر به 

تعريفي ديگر كارآفريني سازماني به عنوان گرايشي تعريف شده كه   خلق محصوالت خدمات جديد در محيط سازماني مي شود. در

سازمان را درگير فعاليت هايي مي كند تا بتواند به طور موفقيت آميز، فرصت ها را شناسايي و بر روي آنها سرمايه گذاري كند.  

د استفاده كرده و منابع را سازماندهي  كارآفرين سازماني فردي است كه هنگام كار در يك سازمان، از مهارت هاي كارآفرينانه خو

مي كند تا فعاليت جديدي را ايجاد و مديريت كند. كارآفرينان سازماني توليدات، خدمات و فرآيندهاي جديدي را معرفي مي كنند  

ا در درون  تا شركت را قادر سازند به رشد و سودآوري باال دست يابد. كارآفريني سازماني همچنين مي تواند بهبود يك فرآيند ر

 (. همچنين ويژگي هاي مديران كارآفرين عبارتند از:3، 1392شركت در برگيرد )سليماني و همكاران، 
 پيگيري موقيعت هاي جديد استراتژيك

 تاكيد بر لزوم ايجاد نوآوري در فضاي رقابتي 

 
1 Hansemark 
2 Herbert and Brazea 
3 Kraus and Kauranen 
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 پيشگام بودن در بهبود عملكرد سازمان

 واكنش سريع به تحوالت جديد 

 (. 1989، 4اجراي استراتژي هاي نوآورانه )روبين و همكارانتدوين و طراحي و 

 

 اهميت و ضرورت کارآفرینی سازمانی 
كارآفريني سازماني راهبردي براي توسعه اقتصادي محسوب مي شود و سازمان ها اين استراتژي را در پاسخ به سه نيازي كه 

زايش سريع رقباي جديد، ايجاد حس بي اعتمادي نسبت به شيوه  بر آنها تحميل گرديده است، بكار مي گيرند كه عبارتند از، اف

هاي مديريت سنتي در شركت ها، خروج بهترين نيروهاي كار از سازمان ها و اقدام آنها به كارآفريني مستقل. به طور كلي پيشرفت  

ران با پديده كارآفريني سبب سريع دانش و فناوري، تغيير روند جمعيت شناختي، حضور اثربخش بازارهاي سرمايه و آشنايي مدي

(. همچنين 2،  1392گرديده تا گرايش به كارآفريني در استراتژي سازمان ها شديدا مورد تاكيد قرار گيرد )سليماني و همكاران،  

 از جمله داليل فراوان توجه و تاكيد به كارآفريني سازماني را مي توان عوامل زير را نام برد: 

 نماندن از رقباشدت رقابت و ضرورت عقب 

 پيشرفت سريع دانش و فناوري و كوتاه شدن عمر محصوالت

 ضرورت ريسك پذيري در تصميمات

 خروج بهترين نيروهاي كاري از شركت و اقدام به كارآفريني مستقل

 تعامل سازمان با تحوالت سازمان 

 اثرات متحول گونه به كارگيري طرح هاي جديد در سازمان

 ستقل كاري در بنگاه هاي بزرگضرورت ايجاد واحد هاي م

 (. 8-9، 1391تغيير روند جمعيت شناختي )اسكوئيان، 

 

 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی 
عوامل موثر بر كار آفريني سازماني شامل مواردي است كه در ادامه برخي را نام برده و شرح مختصري از هر كدام ارائه مي  

 شود:

 الف( ساختار سازمانی 

سنتي بر ساختارهاي سنتي مبتني هستند. ويژگي هاي ساختار بوروكراتيك ظرفيت يك سازمان را براي پرورش   سازمان هاي

كارآفريني محدود مي سازند. ويژگي هاي ابعاد ساختاري سازمان هاي كارآفرين شامل رسميت كم، كمرنگ بودن سلسله مراتب،  

ن ويژگي ها مشخص مي شود كه نوع ساختارهاي كارآفرين ارگانيك  پيچيدگي اندک، تمركز كم و حرفه اي بودن مي باشد. از اي

است. ساختار ارگانيك، انعطاف پذير، مبتني بر ارتباطات باز، نامتمركز و منعطف باعث برانگيختن كارآفريني مي شود )اسكوئيان،  

1391 ،11-10 .) 

 ب( استراتژي سازمان 

ت و ماموريت روشن، منعطف، مشتري گرا و مدون است به گونه اي كه  يكي از ويژگي هاي سازمان كارآفرين، دارا بودن رسال

رشد سازمان را از طريق اقدامات مخاطره آميز و جديد تشويق كند. در واقع، يكي از عوامل مهم در شكل گيري كارآفريني سازماني  

تالش كنند. استراتژي هاي سازمان  اين است كه كليه كاركنان سازمان، ماموريت و رسالت سازمان را درک و نسبت به تحقق آن  

به چهاردسته، استراتژي هاي آينده نگر، تدافعي، تحليل گر و انفعالي تقسيم مي شود. سازمان هاي آينده نگر، دائم در جستجوي  

ين  فرصت هاي بازار هستند و از طريق خدمات و محصوالت جديد و تحقيق و توسعه به دنبال ايجاد و اعمال تغيير مي باشند كه ا

 (. 11، 1391استراتژي ها بيشتر با كارآفريني سازماني سازگار و هم راستا است )اسكوئيان، 

 
4 Robin et al. 
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 ج( سبک رهبري 

سبك رهبري به ميزاني كه يك رهبر وظيفه مدار يا انسان مدار است اطالق مي شود. انديشه ورزان علم مديريت، شيوه هاي  

برخورد با همكاران و نوع نگرش مدير نسبت به سازمان در عكس العمل ها و واكنش  مديريت و هدايت يك سازمان را از نظر نحوه  

هاي دروني كاركنان موثر دانسته اند. سبك مديريت كارآفرينانه فراسوي مديريت سنتي و بوروكراتيك بوده و جو نوآوري و ابتكار  

د يك فرصت و بهره گيري از آن براي خلق ارزش از طريق را در سازمان ها ايجاد مي كند. مديريت كارآفرينانه فرآيند كشف يا ايجا

نوآوري است هر چند در اين راه ممكن است نواقص و كاستي هايي وجود داشته باشد. اما مديريت رهبري كارآفرين با سبك  

 (.11، 1391مناسب خود اين نواقص را برطرف خواهد كرد )اسكوئيان، 

 د( فرهنگ سازمانی 

طور كلي از تصميم گيري محافظه كارانه حمايت مي كند و بر رويكرد سلسله مراتب مبتني است. فرهنگ سنتي سازماني ب

در مقابل فرهنگ كارآفريني سازماني بر رشد بينش، هدفگذاري، برنامه ريزي، خالقيت، نوآوري، همكاري، آزادي عمل و مسئوليت 

چند مورد از شاخص هاي فرهنگ كارآفرينانه سازماني شامل،    پذيري تاكيد دارد و بر رويكرد شبكه اي و كار تيمي استوار است.

انتخاب آزاد و استقالل عمل، تحمل ريسك و شكست و پرورش تيم هاي چندوظيفه اي مي شود. براي ايجاد فرهنگ كارآفرينانه،  

روري محسوب  پرورش پاداش هاي دروني و معنوي، تفويض اختيار و مسئوليت و اجتناب از كنترل هاي سفت و سخت امري ض

 (. 11، 1391مي شود )اسكوئيان، 

 

 گام هاي موثر در مسير کارآفرین نمودن سازمان 
 گام هاي موثر در مسير كارآفرين كردن افراد در سازمان ها شامل موارد زير مي باشد: 

 ايجاد باور مشترک در سازمان 

 ترسيم چشم انداز روشن و صريح

 شناخت كافي از مشتريان و بازارهاي هدف 

 تجزيه و تحليل محيط)كالن و خرد(

 تحليل ريسك و عوامل موجد آن و واكنش مناسب به آن

 تحمل شكست و آموختن درس هاي جديد از آن

 ارزش قائل شدن براي افراد و شاد نمودن محيط كار

 (.181-194، 1383اهميت كارهاي روزانه و تقدير از كساني كه اين كارها را انجام مي دهند )كارت رايت، 

 

 مدیریت استراتژیک و فرآیند آن 
فردآر ديويد مديريت اسراتژيك را چنين تعريف مي كند: مديريت استراتژيك هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات 

 (. 24، 1383وظيفه اي چندگانه است كه سازمان را قادر مي كند تا به اهداف خود دست يابد )ديويد، 

راتژيك مجموعه تصميم ها و اقدامات مديريتي است كه عملكرد بلندمدت يك شركت را تعيين مي  همچنين مديريت است

كند. مديريت استراتژيك عبارت است از بررسي محيطي)داخلي و خارجي(، تدوين استراتژي)برنامه ريزي بلندمدت يا استراتژيك(، 

بر نظارت و ارزيابي فرصت ها و تهديدات خارجي در سايه توجه اجراي استراتژي، ارزيابي و كنترل. بنابراين، مديريت استراتژيك  

به نقاط قوت و ضعف يك شركت تاكيد دارد. محققان معتقدند سازمان هاي كارآفرين بيشتر از سازمان هاي محافظه كار، درگير  

 (. 4-5، 1391فعاليت هاي مربوط به مديريت استراتژيك مي شوند )ابراهيمي نژاد و همكاران، 

مديريت استراتژيك را نبايد از فرآيند مديريت سازمان جدا نمود. از آنجا كه مي دانيم مديريت سازمان در معناي كلي،    فرآيند

 (. 37، 1384فرآيند برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، اجرا و كنترل فعاليت هاي الزم براي تحقق اهداف سازمان است )دفت، 
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سيستماتيك با يك وظيفه و مسئوليتي روزافزون در حوزه مديريت عمومي است تا    در تعريفي مديريت استراتژيك، مواجهه

به صورتي موفقيت سازمان را تضمين و از پيامدهاي ناگهاني پيشگيري و سازمان را با بستر حركت خود يعني محيط ارتباط دهد  

 (.107، 1975، 5)بلومسترو و بلومسترو

 

 و کارآفرینی سازمانی رابطه ميان ابعاد مدیریت استراتژیک 

 الف( بررسی محيطی و کارآفرینی

مديران از طريق بررسي محيط، از رويدادها و روندهاي محيطي آگاه مي شوند و اين امر تشخيص فرصت ها را تسهيل مي  

فرآيندهاي كارآفرينانه  كند. عالوه بر اين، بررسي محيط در كاهش عدم اطمينان موثر است. سطح باالي بررسي هاي محيطي با  

تاكيد   نوآوري،  پيشگامي هستند. در زمينه  پذيري و  نوآوري، ريسك  متناسب است. سازمان هاي كارآفرين داراي سه مشخصه 

زيادي نسبت به اهميت جمع آوري و تحليل اطالعات به منظور توسعه و حفظ استراتژي هاي نوآورانه صورت گرفته است. سازمان 

هميت نوآوري زياد است، نيازمند بازبيني و تحليل مستمر محيط هستند.بررسي محيط، ريسك پذيري و پيشگامي  هايي كه در آنها ا

بالقوه   به فرصت هاي  اطمينان، ميزان ريسك مربوط  از طريق كاهش عدم  را تسهيل مي كند. بدين صورت كه بررسي محيط 

ان در سرمايه گذاري ها افزايش مي يابد.سازمان هاي فعال در  كارآفريني را كاهش مي دهد و در نتيجه احتمال درگير شدن سازم

محيط هاي آشفته به منظور رقابتي ماندن، نيازمند بررسي گسترده محيط براي تشخيص و بهره برداري از تغييرات محيطي هستند  

 (. 7، 1391)ابراهيمي نژاد و همكاران، 

 ب( انعطاف پذیري در برنامه ریزي و کارآفرینی سازمانی

بسياري از شركت ها با صرف تالش و هزينه زياد، اقدام به تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت مي نمايند. صرف تالش  

و هزينه زياد باعث ترديد مديران در تغيير برنامه مي شود زيرا آنها از اين موضوع واهمه دارند كه تغيير در برنامه به عنوان وجود 

نيز مانع    "برنامه ريزي هاي خوب نياز به تغيير ندارند"تلقي مي شود. عالوه بر اين، اين طرز فكر كه    نقص در برنامه ريزي اوليه

 درک ضرورت انعطاف پذيري در برنامه ريزي مي شود. 

  با توجه به اينكه، كارآفريني بر پايه سرمايه گذاري بر روي تغييرات محيطي استوار است، در نتيجه فرآيندهاي كارآفرينانه با 

انعطاف پذيري همراه است. سيستم برنامه ريزي انعطاف پذير همراه با بررسي هاي محيطي، امكان برنامه ريزي براي نوآوري هاي 

كارآفرينانه و نيز امكان به روز ماندن برنامه استراتژيك را فراهم مي كند. برعكس، انعطاف پذيري در برنامه ريزي ممكن است باعث  

ي محافظه كار شود. از آنجايي كه شركت هاي محافظه كار نوآور نيستند معموال، كسب مزيت رقابتي  تضعيف اثربخشي شركت ها

از طريق اجراي معامالت و فعاليت هاي تكراري و مطمئن را ترجيح مي دهند. در اين شرايط سيستم برنامه ريزي انعطاف پذير،  

 (. 7-8، 1391مي نژاد و همكاران، ريسك اختالل در فعاليت هاي تجاري را افزايش مي دهد )ابراهي

 ج( مشارکت کارکنان در برنامه ریزي و کارآفرینی 

انحصار برنامه ريزي در بين مديران ارشد باعث كاهش تنوع ديدگاه ها مي شود. اين امر، نه تنها به دليل برنامه ريزي توسط 

. مديران تمام سطوح سازماني نقش مهمي در موفقيت  گروه هاي كوچكي از افراد بلكه به دليل تجانس گروهي نيز اتفاق مي افتد 

سازمان ايفا مي كنند. در نتيجه مشاركت دادن مديران سطوح مياني و عملياتي در برنامه ريزي باعث تسهيل و ارتقاي فعاليت هاي  

و فروشندگان دارند  كارآفرينانه در سازمان مي شود. مديران سطوح عملياتي ارتباط نزديك تري با مشتريان و تامين كنندگان  

از داليل لزوم   درنتيجه اطالعات مفيدي در مورد محيط خارجي سازمان دارند كه مي توان در برنامه ريزي استفاده كرد. يكي 

 مشاركت مديران مياني در برنامه ريزي، نقش آنها در ارتقاي كارآفريني در سازمان است.

برقراري ارتباط ميان مديران ارشد و عملياتي را بر عهده دارند. در سازمان  عالوه بر اين، مديران مياني نقش منحصر به فرد در  

هايي كه مديران سطوح مختلف در برنامه ريزي مشاركت داده مي شوند، موقيعت مركزي مديران مياني، امكان جذب ايده هاي  

ز امكان شناسايي، تحصيل و به كارگيري نوآورانه از داخل و خارج سازمان، حمايت، بهبود و هدايت فرصت هاي كارآفرينانه و ني

 (.8-9، 1391منابع سازماني براي دنبال كردن فرصت ها را فراهم مي كند )ابراهيمي نژاد و همكاران، 
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 د( افق زمانی برنامه ریزي و کارآفرینی

ت و خدمات  معموال، شركت هاي كارآفرين در محيط هاي آشفته فعاليت مي كنند. در اين محيط ها، چرخه عمر محصوال

كوتاه است. در نتيجه، يكي از موضوعات مهم در شركت هاي كارآفرين، نوآوري در محصوالت و خدمات است كه به منظور حفظ 

مزيت رقابتي بايد در كوتاه مدت صورت گيرد. توجه به افق زماني كوتاه مدت در برنامه ريزي، همراه با بررسي گسترده محيط و  

ريزي، توانايي تشخيص سريع تغييرات محيطي و توسعه نوآوري در محصوالت و خدمات را افزايش مي  انعطاف پذيري در برنامه  

سال( در برنامه ريزي ضروري است )ابراهيمي  5دهد. بنابراين، در شركت هاي كارآفرين توجه به افق زماني نسبتا كوتاه )كمتر از 

 (. 10، 1391نژاد و همكاران، 

 ی هـ( شيوه کنترل و کارآفرین

در تقويت فرآيندهاي كارآفرينانه موثر است. در كنترل استراتژيك، در صورت جستجوي فرصت   تاكيد بر كنترل استراتژيك

نتايج   نوآورانه و دريافت  آغاز فرآيندهاي  اينكه بين  به  توجه  با  پاداش داده مي شود.  به كاركنان  بروز خالقيت،  نوآورانه و  هاي 

اي نوآورانه كمك مي كند. در عوض، كنترل هاي مالي با خصوصيات سازمان هاي محافظه كار  استراتژيك آنها، به حفظ فرآينده

متناسب است. كنترل هاي مالي فرصت واضح و شفاف بوده و درجه باالي انظباط را در فرآيندهاي كنترلي نشان مي دهد. همچنين،  

از ارزيابي عملكرد، در اختيار سهامداران قرار مي دهد.    كنترل هاي مالي فرصت توافق بر سر استانداردهاي عيني عملكرد را قبل

اين عوامل براي سازمان هاي محافظه كار كه دنبال ارتقاي خالقيت و نوآوري نيستند، مناسب است )ابراهيمي نژاد و همكاران، 

1391 ،10 .) 

 

 بحث و نتيجه گيري 
يريت استراتژيك بر كارآفريني سازماني تاثير مي گذارد. به  با توجه به مطالب مطرح شده در اين مقاله، اقدامات مربوط به مد 

برنامه   تدوين  دادن كاركنان در  روندهاي محيطي، شركت  و  رويدادها  از  يافتن  آگاهي  به منظور  بررسي محيط  اين صورت كه 

استر هاي كنترل  و شيوه  ريزي)كوتاه مدت(  برنامه  زماني  افق  ريزي،  برنامه  در  پذيري  انعطاف  تقويت استراتژيك،  باعث  اتژيك 

 كارآفريني سازماني مي شود. 

با توجه به اينكه شناسايي فرصت ها در اقدامات استراتژيك عامل مهمي مي باشد در بحث كارآفريني كه با ريسك باال همراه 

شناسايي فرصت ها  است مي تواند بسيار تاثير گذار باشد. در اين مورد مديران بايد گروه هاي ويژه اي جهت بررسي محيطي و  

ايجاد نمايند. در نظر گرفتن افق هاي زماني كوتاه در برنامه ريزي نيز مي تواند ريسك سازمان ها را در زمينه كارآفريني كاهش  

دهند. و همچنين مشاركت افراد در اين زمينه مي تواند نقاط قوت و ضعف را بهتر نشان داده و با مشاركت آنها اطمينان از موفقيت  

ينه كارآفريني سازماني را افزايش داد. در زمينه انعطاف پذيري، داشتن برنامه ها و استراتژي هاي چندگانه و متناسب با هر  در زم

وضعيت مي تواند ريسك عدم موفقيت سازمان را كاهش و سازمان را براي مقابله با وضعيت هاي غيرقابل پيش بيني مقاوم سازد.  

يز، باعث نظارت بر روند اجراي استراتژي ها در جهت موفقيت در كارآفريني را ايجاد مي كند تا  در نهايت نيز شيوه هاي كنترلي ن

 در صورت نقص در روند و فرآيندها مديران بتوانند به موقع اطالعات را دريافت و اقدامات مقتضي را صورت دهند.
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وح به طور مستمر قبل، حين و بعد از اجراي استراتژي ها در جمع آوري ديدگاه ها و نقطه نظرات كاركنان و مديران سط  -

 زمينه كارآفريني.

 مشاركت افراد در برنامه ريزي استراتژيكي در سازمان )روش پايين به باال(.  -

 با ايجاد ساختارهاي ارگانيك مي توان سطح نوآوري را بهبود داد. -

 ا به كار گرفته تا منجر به خالقيت در زمينه كارآفريني شود.به وجود آوردن شرايطي كه استعدادهاي نهفته افراد ر -

 توسعه و ترغيب افراد به كارآفريني و خالقيت در سازمان ها.  -

 افزايش انگيزه در افراد و كل سازمان جهت ريسك پذيري در جهت خالقيت و كارآفريني.  -
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