
 تغییراتی پذیرش به ملزم را ها سازمان کنونی مالی های بحران و بازارها بر حاکم شدید های رقابت به توجه :چکیده

 خود تجاری هوش از گیری بهره با بقا و حیات تداوم ضمن بتوانند ها سازمان تا است نموده خود های ساختار در

 عنوان به توان می را کارآفرینی هستند معتقد مدیریت صاحبنظران. گردند مبدل بازار این در موفق رهبری به

 مختلف های جنبه آن، طریق از تا نمود گیری کار به و معرفی مسئله این حل های استراتژی بهترین از یکی

 بررسی مورد سازمانی کارآفرینی در توان می را کارآفرینی های جنبه بارزترین از یکی. گیرد قرار تاثیر تحت سازمان

 راه نظیر هایی فعالیت به خود های فعالیت گسترش ضمن ها سازمان آن طریق از تا داد قرار علمی و دقیق های

 عنوان تحت های فعالیت انجام. آورند روی نوآوری و سازمانی استراتژی تجدید جدید، کارهای و کسب اندازی

 از یکی. دهد قرار خویش تغییرات مورد را سازمانی هر از گوناگونی های جنبه تواند می قطعا سازمانی کارآفرینی

 تحقیق. داد قرار جستجو مورد سازمان آن عملکرد یا و سازمان هر خروجی در توان می را ها جنبه این ترین مهم

 و خرد) خود فعالیت محیط در ایران ای حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز اساسی نقش به توجه با

 بیان با و است پرداخته سازمانی عملکرد بر سازمانی آفرینی کار شدن اجرایی و استقرار تاثیر بررسی به( کالن

 برای راستا همین در. است داده قرار خود بررسی مورد را اثرات این علمی و عمیق های جنبه خود اساسی فرضیات

 از استفاده با تحقیق مسیر ریپیگی ادامه در و ایم نموده استفاده spssافزار نرم از تحقیق اساسی فرضیات بررسی

 و مربی تربیت مرکز در سازمانی کارآفرینی بر موثر عوامل بندی رتبه به معیاره چند گیری تصمیم های تکنیک

 مطالعه در را حاضر تحقیق اساسی هدف توان می بنابراین. ایم ورزیده مبادرت ایران ای حرفه و فنی های پژوهش

 حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز سازمانی عملکرد و سازمانی کارآفرینی بین ارتباط دقیق و علمی

 .داد قرار مداقه مورد ایران ای
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 ایران ای حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز. معیاره چند


