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های وکار شرکتچارچوب سازمانی بر بازده کسبهای تمایل کارآفرینانه و هدف پژوهش مولفه -چکیـده

 -ها توصیفیباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری دادهیراز  میشهرک صنعتی ش

های شامل کارکنان شرکت پژوهش حاضرجامعه آماری یابی معادالت ساختاری است. پیمایشی مبتنی بر مدل

د ره استانداها در این پژوهش پرسشناموری دادهآابزار گردباشد. از میکوچک و متوسط شهرک صنعتی شیر

افزار های روایی واگرا، روایی همگرا در نرمبوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمون 2020، 1گرینی

-یافتهپی ال اس  استفاده شده است. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد. 

وکار  یل کارآفرینانه و چارچوب سازمانی بر بازده کسبهای تمادهنده آن است که مولفههای پژوهش نشان

های پژوهش . با توجه به اینکه متغیرهای یافتههای شهرک صنعتی شیراز  تاثیر مثبت و معناداری داردشرکت

های شهرک وکار  شرکتهای تمایل کارآفرینانه و چارچوب سازمانی بر بازده کسبدهنده آن است مولفهنشان

های مختلف که در قسمت پیشنهادات ارائه توان با استفاده از شیوه، میتاثیر مثبت و معناداری دارند صنعتی شیراز 

 ین تاثیرات را افزایش داد.شده است، ا

های شهرک صنعتی وکار،  شرکتهای تمایل کارآفرینانه، چارچوب سازمانی، بازده کسبمولفهها: کلید واژه

 شیراز 
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 مقدمه

رقابت با کارآفرینانی که  ها بر نوآوری برای بقا وبا اهمیت یافتن کارآفرینی و تاکید شرکت 1980از اوایل دهه 

 شدند هاهای کارآفرینانه به درون شرکتفعالیت شدند، موجب هدایتصحنه بازار ظاهر میبیش از پیش در 

دیده روبه رشد است و موفقیت عنوان یک پبازارهای رقابتی امروز به کارآفرینی در (.2017و همکاران،  1)فیاال

نسبت به  بازاریابی برای کسب مزیت رقابتی برترهای بازاریابی درست و استفاده صحیح از قابلیت کارآفرینان به

و همکاران،  2)بارنز است ها حیاتیها برای بقای شرکترقبا بستگی دارد و قابلیت نوآوری و شناخت فرصت

ها نوآوری فرصت بازاریابی است، که کارآفرینان توسط فرینی و قابلیت. نوآوری وجه مشترک بین کارآ(2016

کارآفرینان مسئول نوآوری و خالقیت در درون . کنندئه میات قابل عرضه به بازار اررا به محصوالت و خدما

 ایده را به یک واقعیت سودآور تبدیل کنند. زیرا کارآفرینان ریسک ناشی از کوشند یکسازمان هستند و می

را از بین ببرند  ط خارجهای کارآفرین سعی دارند موانع ارتباطی با محیپذیرند. سازمانبدیع و نو را می هایایده

های قرار دهند و جوهر موفقیت های مشتری را مورد توجه واحد تحقیق و توسعه خودها و گرایشو ایده

خورد و با آن ا محیط خارجی خود پیوند میهایی است که از طریق آن سازمان بکارآفرینانه همان استراتژی

 حال در و یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری که است مهمی بسیار مقولۀ (. کارآفرینی2017 ،3)فایال شودجفت می

 کارآفرینی کارآفرینی، اصلی هایشاخه از یکی میان این در دارند.می داشته و مبذول آن به جدی توجه توسعه

 و محصوالت در دارد. تغییرات هاسازمان تعالی و توفیق چشمگیری در سهم شک دونب که است سازمان در

 دیگر که زنندمی هاییفرصت از برداریبهره به دست هاشرکت که صورت است بدین اغلب بازار هایمکانیسم

و همکاران،  4)استریننیستند  مطلع آنها  شرکتی وجود کارآفرینی از حتی گاه  و کنندنمی دنبال هاسازمان

 برداریبهره که است هاییفعالیت کند. مجموعهمی ایفا راه عمد و راهبری نقش نوآوری زمینه این در .(2020

 هاسازمان در نوآوری کردن نهادینه در رهیافتی و کرده پذیرامکان سازمان یک در را نوآوری رقابتی مزایای از

 و نوآوری ماندگار مزایای رقابتی از برداریبهره سوی به ایدریچه عنوانبه شرکتی کارآفرینی حقیقت در است

شوند نظرگرفته می عنوان منابع یک شرکت دربازاریابی به هایقابلیت. شودمی قلمداد هاسازمان برای پیشگامی

 و 5)هائونت نمایند توانند محصوالت و خدمات جدیدی را ایجادکارآفرینان و مدیران با استفاده از آن می که
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 ای هستند که در آن شرکت منابع محسوس ویکپارچه بازاریابی فرآیندهای  رو قابلیتاین . از(2019همکاران، 

در محصوالت برای برتری  نامحسوس را بر درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به یک تمایز نسبی

که یابند ها گسترش میو زمانی این قابلیت بردمی کارنهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسب به رقابتی و در

پذیری و انطباق شرکت در زمان تغییرات کارآفرینی سازمانی باعث انعطاف در یک محیط پویا قرار گیرند و

کارآفرینی سازمانی  اثرگذاری بازارمحوری را برزیادی  هایپژوهش .(2016و همکاران،  1)بارنز  شودمی محیطی

ر یکارآفرینی سازمانی بر نوآوری و ارزش مشتری تاث دهد کههای آنها نشان مییج پژوهشاند و نتابررسی کرده

های کمتر شرکت مقایسه با ها درها وسازمانهای موفق حاکی از آن است که این شرکتبررسی شرکت .دارد

ر و مؤثرتر بهره مدتآصورت کارخود به کنند، ازمنابعهای جدید بیشتری را طراحی میموفق، محصوالت و ایده

مدیریت اثربخشی  کنند و ازتبلیغ و برای فروش عرضه می محصوالت خود را تریخالق صورتگیرند، بهمی

. وجود نوآوری در کارآفرینی (2019و همکاران،  2)جونز یک شرکت است بقای برخوردارند. نوآوری الزمه

قیت نیز کارآفرین بودن امکان ندارد و خال کندکه بدون نوآوری،به قدری ضروری که پیتر دراکر اذعان می

 ،یجهان عیسر راتییامروز با وجود تغ یرقابت جهان اییپو طیها در محسازمان. دهد نمی ایبدون نوآوری نتیجه

امروزه  اندشده متعهد نانهیهای کارآفرتیای به انجام فعال ندهیطور فزابه یهای رقابتتیبه موفق یابیدست جهت بقا و

 ینقش یرقابت طیمح جادیو ا تینوآوری، گسترش خالق زا، خلقاشتغالهای تیفعال جادیا قیاز طر ینیکارآفر

بهره  ینیکارآفر زانیکه از م ییهاشرکت. (2020و همکاران،  3)مازارول کندمی فایمحوری در توسعه اقتصادی ا

دست هب یدیجد هایتوانند موقعیتهستند تا ب خودی اتیعمل طیو نظارت بر مح یبرند همواره در حال بررسمی

 بیرق یهاو شرکت انیبه مشتر مربوط مند هستند تا از اطالعاترا که عالقه ییهاآورند و بتوانند توان شرکت

 ندیها نماشرکت گرید از زیخود را در بازار متما گاهیای موثر، محصوالت و جاخود استفاده کنند به گونه

 نیدارند تا از ا ازین نیکارآفر یهادست آوردن اطالعات، شرکتعالوه بر به .(2017و همکاران،  4)اولوگوال

 روزافزون رقابت زمینه در تحوالت و تغییر . اخیراخود استفاده کنند یهایریگمیبه تصم کمکی اطالعات برا

 رهایساختا و روش در اندکی تغییرات که های بزرگشرکت که است باعث شده محیطی شرایط اطمینان عدم و

 هستند، برخوردار باالتری نوآوری و سرعت پذیری،انعطاف از که کوچک هایبا شرکت نتوانند دهند،می خود
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 عامل به ایفزاینده طوربه هاسازمان بازده بهبود و در این زمینه ارتقا .(2019و همکاران،  1)پوتانیسکنند  رقابت

نیز در آن  کارآفرینانه تمایالت به مدیران و تعهد درک ر دیگ سوی از. باشدمی متکی کارآفرینانههای فعالیت

. لذا با توجه به این که چارچوب سازمانی و تمایل به کارآفرینی نقش (2020و همکاران،  2)دمسوس است  نهفته

های مهم تولیدی در ز شهرکهای تولیدی دارد و همچنین شهرک صنعتی شیراز یکی امهمی در بازده شرکت

عنوان یک قطب مهم صنعتی های صنعتی در شهرک صنعتی شیراز به، لذا بازده مثبت شرکتباشدکشور می

این تحقیق در پی بررسی تاثیر  تواند نقش به سزایی در اقتصاد از جمله اشتغال و درآمد ملی داشته باشد، لذامی

رک صنعتی شیراز های شهوکار  شرکتازمانی بر بازده کسبهای تمایل کارآفرینانه و چارچوب سمولفه

 باشد.می

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

برداری از دست به بهره هاهای بازار، اغلب بدین صورت است که سازمانتغییرات در محصوالت و مکانیسم

مطلع نیستند. در این زمینه، ها از وجود آن کنند و گاه حتیها دنبال نمیزنند که دیگر سازمانهایی میفرصت

 نانهیتمایل کارآفر ک،یاستراتژ یریعنصر از جهت گ کیعنوان به. کندی و عمده را ایفا میدرنوآوری نقش راهب

از جمله  .(2020و همکاران،  3)تیاگو خالق در عمل است سبک ها وشرکت یریگمینوع تصم یدهندهنشان

 ییها در شناساشرکت به توانندیم ،یریپذمخاطره یهااستیو س یشگامیپ نانه،یتمایل کارآفر یاصل یهاشاخص

و  4کند. سیرن کمک بازارها لیو کشف پتانس ینیبشیدر پ زیو ن دیوکار جدکسب یهاو تصرف بر فرصت

اطالعات را از مشتری دریافت صورت فعاالنه به های کارآفرینبیان داشتند که سازمان 2017در سال  همکاران

های ها با سازماندهی مجدد منابع، ازجمله قابلیتاین سازماندارند. زیرا  نند و نسبت به رقبا عملکرد بهتریکمی

 تری نسبت به رقبا به تغییرات محیطنوآوری را در سازمان خود ایجاد کنند و پاسخ سریع توانندبازاریابی می

سب های کارآفرین قادرند تا مزایای رقابتی بیشتری را ک. بنابراین سازمان(2018ران، و همکا 5)مولتوراک بدهند

  و ابعاد و تمایالت کارآفرینانه کاربرد مورد در چنین ارتباطی بررسی برای تجربی و منظم تحقیقات با این وجود .نمایند

کننده در رابطه بین تمایل به کارآفرینی عنوان تعدیلسازمانی بهوکار و نقش چارچوب آن، با بازده و کسب با مرتبط مفاهیم
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نباید از نظر دور  .باشدمی اندک و بسیارمحدود ایرانی هایسازمان در محققین عاتاطال وکار براساسو بازده کسب

 هاسازمان نیز در آن کاربرد شود،می تلقی جدید پدیده یک کارآفرینی ما کشور در که جاآن داشت که از

یج حاصل را این امر لزوم پرداخت بیشتر به این مفاهیم و کاربست نتا. کندمی طی را خویش ابتدایی مراحل

 1)احمدنماید وکار بیش از پیش نمایان و مهم جلوه میدر صحنه رقابتی امروزی برای بقا در صنعت و کسب

ا توجه به اهداف پژوهش که مطالعه بر روی تاثیر نماید برو تحقیق حاضر تالش میاز این .(2020و همکاران، 

باشد، از نتایج این تحقیق ها میها و سازمانکار شرکتوتمایالت کارآفرینانه و چارچوب سازمانی بر بازده کسب

منظور اتخاذ هها بوکار شرکتریزی و نوسازی فضای کسبکاران امر برنامهراندکلیه مدیران و دست

مند گردند. ها مختلف بهرهجهت افزایش ضریب نفوذ در بازار و بهبود بازده سازمانی از جنبههای موثر استراتژی

 یابد.موارد ذکر شده و  اینکه تاکنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده لذا انجام این تحقیق اهمیت میبا توجه به 

 

 فرضیات تحقیق

 های پژوهشی اصلیفرضیه 

 های شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار شرکتکارآفرینی بر بازده کسبتمایل به  -1

 شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.های وکار شرکتچارچوب سازمانی بر بازده کسب -2

 فرضیات فرعی

 های شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار شرکتنوآوری بر بازده کسب

 شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.های وکار شرکتپیشتازی بر بازده کسب

 های شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار شرکتطلبی رقابتی بر بازده کسبجسارت

 های شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار شرکتبازده کسبپذیری بر ریسک

 های شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار شرکتپیچیدگی بر بازده کسب

 های شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار شرکترسمیت بر بازده کسب

 های شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار شرکتتمرکز بر بازده کسب
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 روش تحقیق

در تحقیق حاضرجامعه آوری داده پیمایشی است. حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع تحقیق

شرکت صنعتی وجود  1530شیراز، در این شهرک اند از مدیران و کارشناسان شهرک صنعتی آماری عبارت

م نمونه از فرمول مورگان  باشد. برای تعیین حجهزار نفر می 10دارد که تعداد مدیران و کارشناسان ارشد بالغ بر 

گیری تصادفی جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش نمونهاند. انتخاب شده مدیر و کارشناس ارشد نفر  384تعداد

باشد. های مدل مفهومی میشامل گویهوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آشده است. ابزار گرد ساده استفاده

های آمار استنباطی استفاده شده ها از روشدست آمده از نمونهههای بادهدر این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل د

 است.

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.های مدل مفهومی میشامل گویهوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد
 گویه مولفه متغیر

چارچوب 

 سازمانی

 

 

 پیچیدگی

 شما در شرکتعناوین شغلی مختلف  میزان وجود -1

 های زیاد آموزش تخصصی هستند.نسبت کارکنان دارای مدارک باالی تحصیلی، یا کسانی که دارای سال -2

-در عمیق و کارگران مدیریت ارشد اجرایی از کارکنان جهت جدا نمودنسطوح عمودی میزان وجود  -3

 های شرکترین بخشت

 عنوان یک کل سطوح سازمان به تعدد -4

 های جغرافیایی مجزا از مرکز اصلی سازمان به تعداد کارکنانتعداد مکانت نسب -5

 متوسط مسافت واحدها از مرکز اصلی سازمان  -6

 نسبت استقرار نیروی کار در واحدها به کل نیروی کار سازمان  -7

 رسمیت

 نسبت تعریف مشاغل دارای شرح شغل در شرکت شما -8

 در نظر گرفته شدهتطابق بازده آنها با استانداردهای شغلی  کارکنان  جهت دقتمیزان کنترل با  -9

 از استانداردهادرجه آزادی کارکنان جهت عدول  -10

 انجام مشاغلشان  جهت های مکتوب ها یا رویهالعملدستوربه کارکنان  میزان دسترسی -11

های مکتوب کاری، از ضوابط و ها و دستورالعملرویه دارای آموزشیغیر و کارگران کارکنانمیزان تبعیت  -12

 مذکور   هایدستورالعمل

 سرپرستان و مدیران میانی هنگام اتخاذ تصمیمات میزان آزادی عمل  -13

 شرکتهای موجود درون قوانین و رویهمیزان مکتوب بودن  -14

 تمرکز
 تی اطالعات برای اتخاذ تصمیمادر گردآورمیزان مشارکت مستقیم مدیریت عالی شرکت  -15

 اجرای تصمیمات  برمدیریت عالی مستقیم  میزان کنترل -16
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 و ارزیابی کارکنانن چگونگی بازده واحد خود تعیی ان واحدهای شرکت درسرپرستمیزان اختیارات  -17

 در استخدام و اخراج کارکنان ان شرکت سرپرستمیزان حدود کاری  -18

 پاداش به کارکنان )از قبیل افزایش حقوق(  چگونگی در های واحد شرکت سرپرستختیار درجه ا -19

 مورد نیازخرید تجهیزات و منابع الزم چگونگی در   و مدیران اجرایی شرکت  سرپرستمیزان اختیارات  -20

تمایل به 

 کارآفرینی

 ریسک

 شود ته میما یک ویژگی مثبت در نظر گرف صطالح خطرطلبی در شرکتا -21

 شوندهای جدید و پرریسک تشویق میر شرکت ما افراد به ارائه ایدهد -22

 کندها تاکید میشرکت ما بر هر دو اکتشاف و آزمایش فرصت -23

 نوآوری

 کندها و پیشرفت در تجارت را به ما معرفی میطور فعال نوآوریرکت ما بهش -24

 د خالقیت دارد های خووکار ما در روشکسب-25

 های جدیدی برای انجام کارها استشرکت ما به دنباله راه -26

 پیشتازی

 کند در هر وضعیتی ابتکار عمل را در دست بگیرد شرکت ما سعی می -27

 کنیمها را تعریف میما به صورت عالی فرصت -28

 ما در پاسخ گویی سازمانی ابتکار عمل داریم -29

جسارت 

ی طلب

 رقابتی

 برابر رقبا بگیردتواند سریعاً یک رویکرد جسورانه در زمان رقابت می در طورکلی شرکت مابه -30

 شودگیری داده میدر شرکت ما به کارکنان آزادی عمل و استقالل کافی برای تصمیم -31

 وکار ما به شدت رقابتی استکسب -32

 وکاربازده کسب

رشد در 

 فروش

 وکارهاکسب سایر با مقایسه در شرکت محصوالت و خدمات  فروش میزان -33

 )به نسبت اندازه( محصوالت و خدمات در صنعت مربوطه بازار از شرکت سهم میزان -34

 وکارهاکسب سایر با مقایسه در و خدمات جدید محصوالت یهئارا در شرکت توانایی -35

بازگشت 

به 

-سرمایه

 گذاری

 بینی شده در سال جاری بی به سود فروش پیشمیزان دستیا -36

 بینی شده در سال جاریمیزان دستیابی به رشد فروش پیش -37

 بینی شده در سال جاریمیزان دستیابی به نرخ بازگشت سرمایه پیش -38

حاشیه 

سود 

 عملیاتی

 میزان دستیابی به حاشیه سود عملیاتی شده در سال جاری -39

 ایت از سود خالص دریافتیمیزان رض -40

 دریافت شده سال جاریمیزان دستیابی به سهم بازار با توجه به سود  -41

حفظ 

 مشتری

 سال هر در جدید مشتریان جذب میزان -42

 محصوالت و خدمات شرکت از مشتریان رضایت میزان -43

 مشتریان فعلی نگهداری و حفظ برای شرکت تالش -44
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 اسالیی ابزار تحقیق با روش پیمحاسبه پایا

اس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی الپایایی این تحقیق مطابق با روش پی

 ترکیبی  بررسی شده است. 

 

 ضرایب بارهای عاملی

های عاملی باالتر ه باردهد. با توجه به اینکه کلیمدل تحقیق را به همراه ضرایب بارهای عاملی نشان می زیرشکل 

 .باشند، لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استمی 0.4از 

 

 آلفای کرونباخ

ذیل به اختصار ارائه انجام شد در جدول  1اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفای کرونباخ که با استفاده از نرم

 ز پایایی مناسب مدل دارد.باشد حاکی امی 0.7گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 

 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.76 یچارچوب سازمان

 0.71 ینیبه کارآفر لیتما

 0.82 وکاربازده کسب
 

 (2آرپایایی ترکیبی )سی 

جام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه ان 3اسالپینتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرم افزار اسمارت

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از 

 (CR)نتایج مربوط به پایایی ترکیبی
 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.86 یچارچوب سازمان

 0.83 ینیبه کارآفر لیتما

 0.89 وکاربازده کسب

 
1 Smart PLS 
2 CR: Composite Reliability 
3 Smart PLS 
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 1اسالیی با روش پیمحاسبه روا

 اس روایی پرسشنامه، به وسیلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. الافزار اسمارت پیدر این تحقیق با کمک نرم

 

 روایی همگرا

 0.5با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( برای هر یک از متغیرها  بیشتر از 

از روایی همگرای مناسب مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای این اعداد حکایت است، 

( 1981، 4)فرنل و الکر 0.5( و برای اوه  1978، 3)نونالی 0.7(، برای پایایی ترکیبی 1951، 2)کرونباخ 0.7 کرونباخ

توان اند، میبی اتخاذ نمودهمتغیرها مقدار مناس های حاصل تمامی این معیارها در موردباشد و مطابق با یافتهمی

 مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت.

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.64 یچارچوب سازمان

 0.71 ینیبه کارآفر لیتما

 0.75 وکاربازده کسب
 های تحقیقمنبع: یافته

 

 پیشنهادات تحقیق

 شود؛های تحقیق، پیشنهادهای ذیل ارائه میتمام فرضیه با تایید شدن

های شرکتوکار در پذیری( بر بازده کسبطلبی و ریسکتمایل به کارآفرینی )نوآوری، پیشتازی، جسارت

 تاثیر مثبت دارد. صنعتی شهرک صنعتی شیراز 

 شود :با توجه به تایید فرضیه فوق، پیشنهادهای زیر ارائه  می 

 رای ورود به بازارهای جدید قبل از سایر رقبا.تالش ب  (1

 
1  PLS 

2 Cronbach 

3 Nunnally 

4 Fornel & Larker 
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های تر در صحنه فعالیتوکار خود برای حضور هرچه قوی( شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت کسب2
 صنعت مربوطه. 

صورت ههای مشتریان را بتوسعه، تا نیازها و خواسته( در نظر گرفتن واحدی مخصوص جهت تحقیق و 3
 های خالقانه در شرکت استفاده نماید.قرار داده و برای تامین آنها از روشدقیق مورد تجزیه و تحلیل 

های های جدید و تمرکز بر فرصتهای بازار و بازاریابی در جهت خلق ایدهگذاری بر روی پژوهشسرمایه (4
 ت مورد فعالیت.بوجود آمده در صنع

های صنعتی شهرک صنعتی در شرکتوکار چارچوب سازمانی)پیچیدگی، رسمیت و تمرکز(  بر بازده کسب
 شیراز تاثیر دارد.

 شود:با توجه به  تایید فرضیه فوق، پیشنهادهای زیر ارائه  می 
( حدالمقدور کاستن از سلسله مراتب رسمی بنگاه، جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر واحدهای کاری به 1

 یکدیگر و هماهنگی آسانتر بین آنها جهت انجام وظایف. 
زادی عمل بیشتر به پرسنل جهت ایفای وظایف محوله در چارچوب مقررات کاری، جهت بروز ( دادن آ2

 جدید.های هرگونه خالقیت و پرورش ایده

 های بنگاه.( مشارکت دادن پرسنل در نوع تصمیمات اتخاذی برای آینده فعالیت3
کارگیری از پیشنهادات هر روند ب( تاکید بر استفاده از نظرات و پیشنهادات رسیده از سوی پرسنل و تسهیل د4

 های آتی بنگاه.مفید در جریان فعالیت
نامتمرکز بجای ساختارهای سنتی، جهت ایجاد ارتباطات سازنده بین ( جایگزینی ساختارهای غیررسمی و 5

 واحدهای مختلف تولید.
 های صنعتی شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.در شرکتوکار نوآوری بر بازده کسب

  شود:دست آمده و تایید فرضیه فوق، پیشنهادهای زیر ارائه  میهر اساس آماره بب 
 ائه محصول مطابق با نیاز و سلیقه مشتری.( خلق و توسعه فرآیندی ار1
 های مهندسی شرکت و روند تولید محصوالت.( نوآوری در فعالیت2

 هور رسیدن فرآیندهای نوآورانه در بنگاه.( نوآوری های الزم در روند مدیریتی بنگاه و تسهیل در امر به ظ3
 محصوالت شرکت.های نو در امر تبلیغات و بازاریابی ( پرورش ایده4

 های صنعتی شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.در شرکتوکار تمایل به پیشتازی بر بازده کسب
 ود:شدست آمده و تایید فرضیه فوق، پیشنهادهای زیر ارائه  میهبر اساس آماره ب 

 اطالعات کسب شده در مورد تمایالت مشتری.( پاسخگویی سریع بنگاه در مورد 1
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 وکار بوجود آمده.های کسبدستی کردن و پیگیری فرصتدن به وسیله پیشپیش قدم بو( 2
 ها، فنون و محصوالت جدید. پیش رو بودن در ارایه شیوه( 3

 های جدید.با معرفی محصوالت یا فناوریاستفاده از ظرفیت کامل بنگاه برای غلبه بر رقبا  (4
 های صنعتی شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.در شرکتوکار طلبی رقابتی و بازده کسببین جسارت

 شود:و تایید فرضیه فوق، پیشنهادهای زیر ارائه  می دست آمدههبراساس آماره ب 
وکار در مقایسه منظور شناسایی میزان پیشرفت کسببه ای بازده بازار بنگاه در مقایسه با سایر رقبابررسی دوره( 1

 با سایر رقبا.
 ( تالش در جهت پوشش بخش بیشتری از بازار به نسبت سایر رقبای هم اندازه با بنگاه.2

 جدیدالتاسیس پیش از سایر رقبا. ه بازهایب( ورود 3
منظور با آنان پیش از سایر رقبا به کنندگان اصلی مواد موردنیاز بنگاه و تنظیم قراردادشناسایی تامین( 4

 موقع مواد موردنیاز.هبخشی از تامین باطمینان
 های صنعتی شهرک صنعتی شیراز تاثیر دارد.وکار در شرکتپذیری بر بازده کسبریسک

 شود:تایید فرضیه فوق، پیشنهادهای زیر ارائه  میدست آمده و هبر اساس آماره ب 

 ها.آمیز و حمایت مالی از این پروژهرههای مخاططراحی پروژه (1
ها به منظور پاسخگوی سریع به نیازهای متغیر و متنوع مشتریان و استفاده از پذیری مدیران بنگاه( افزایش ریسک2

 مناسب.های محیطی بوجود آمده به نحو فرصت
های ریسک ورود به عرصه های دقیق و کارشناسانه توسط مدیران به منظور به حداقل رساندن( انجام بررسی3

نظران بازار در اخذ تصمیمات پرخطر. این روند هرچند در ظاهر درجه وکار و کمک گرفتن از صاحبموردنظر کسب
های پذیرفته شده مدیران زایش درجه اطمینان از ریسکدهد اما در عمل با افپذیری کمتر مدیران را نشان میریسک

های مفید را برای کسب بازده بازدهی تمال موفقیت آنان، روند پذیرش ریسکوکار و باال بردن احدر عرصه کسب
 مطلوب افزایش می دهد.
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