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Abstract
There has been a growing interest to the concepts of both organizational identification and intrapreneurship in the
recent decades. (Gautam et al; 2004, Pinchot;1985, Antoncic and Hisrich;2001, Kuratko et al.;1990) Neverthless,
there are quite few studies in the literature jointly investigating the notions of organizational identification and
intrapreneurship notably top management support. Therefore, the main objective of this study is to examine the
effects of intrapreneurship on organizational identification moderated by top management support. In other words,
the research model was designed as follows: intrapreneurship was considered as the independent variable and
organizational identification was constructed as the dependent variable whereas top management support was
included in our research as the moderator variable.The scales which were developed to measure the key
variables in our research were incorporated in this study based on the extensive examination of predominant
studies in the literature.The questions related to top management support as a moderator variable which consists
of 19 items were adapted from Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) study. The questions with regards to
organizational identification variable were used from "Organizational Identification Questionnaire" (a total of 25
items) cited by Gautam et al (2004). Finally, in order to measure the dimensions of intrapreneurship as the
independent variable of our research, we have benefited Miller and Friesen (1982), Covin and Slevin (1989),
Shane et al. (1995), Lumpkin and Dess (2001) and Venkataraman (1989) studies. The relevant data in our study
were collected through survey with all levels of employees of a manufacturing company located in Izmir. To reach
scientifically rigor results, instrument validity and reliability were established. We employed the statistical
analyzing methods including causality (regression analysis) and factor analysis within this study. Based on these
findings, the research conclusion concerning both managerial and theoretical insights was drawn in the final
section of the study.
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Öz
Çalışmanın Amacı:
Akademik çalışmalarda, özellikle son yıllarda örgütsel özdeşleşme ve iç girişimcilik konularına ilginin giderek
artmakta olduğu görülmektedir. (Gautam vd.; 2004, Pinchot;1985, Antoncic ve Hisrich;2001, Kuratko
vd.;1990).Bununla birlikte, literatürde özellikle girişimcilik çalışmalarında, iç girişimcilik ile örgütsel özdeşleşme
arasındaki karşılıklı ilişkiyi birlikte sorgulayan yeterli sayıda çalışmaya rastlanılmamaktadır. Bu nedenle, bu
çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütle özdeşleşmelerinde iç girişimciliğin etkisini incelemek ve bir
düzenleyici değişken olarak üst yönetim desteğinin bu etkideki rolünü belirlemektir.
Çalışmanın Tasarımı ve Yöntemi:
Çalışmanın amacı doğrultusunda, araştırma modeli oluşturulmuş ve modelde iç girişimlik bağımsız değişken,
örgütsel özdeşleşme bağımlı değişken ve üst yönetim desteği ise düzenleyici değişken olarak tasarımlanmıştır.
Modelin test edilmesinde veriler üst yönetim desteği değişkeni için Hornsby, Kuratko ve Zahra (2002)’nın 19
ifadeli ölçeğinden, örgütsel özdeşleşme değişkeni için Gautam vd.(2004) tarafından kullanılan 25 ifadeli
ölçeğinden yararlanılarak oluşturulmuştur. İç girişimcilik değişkeni ise, Miller ve Friesen (1982), Covin ve Slevin
(1989), Shane vd. (1995), Lumpkin ve Dess (2001) ve Venkataraman (1989)’ın çalışmalarına dayalı olarak
hazırlanmıştır. Çalışmanın örneklemini İzmir ilinde faaliyette bulunan bir üretim ve hizmet işletmesi çalışanları
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oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde geçerlilik ve
güvenilirlik testleri yapılmış ve daha sonra çalışma amacına yönelik olarak tanımlayıcı istatistiki teknikler
kullanılmış ve araştırma modelinin testi için hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.
Bulgular:
Analiz sonrası elde edilecek olası bulgular kapsamında iç girişimcilik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde üst
yönetim desteğinin düzenleyici ( moderator) rolünün olacağı beklenmektedir.
Çıkarımlar ve Özgün Değer:
Literatürde iç girişimcilik ve özdeşleşmeye yönelik ampirik çalışmaların genellikle büyük ölçekli işletmeler üzerine
olduğu görülür. Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ele alınması ve ayrıca ülkemizdeki bu tür
işletmelerin yaygınlığı ve kendine özgü yapıları dikkate alındığında, olası bulgularının uygulamacılara yol gösterici
olması ve literatüre de önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, çalışmada modeli özgün kılan iki
unsur vardır. Bunlar; üst yönetim desteğinin modelde düzenleyici değişken ve iç girişimcilik ile örgütsel
özdeşleşmenin iki temel değişken olarak birlikte ele alınmasıdır.
Çalışmanın Kısıtları:
Çalışmanın önemli kısıtı örneklem büyüklüğü ve yönteminin tüm işletmelere yönelik genelleme yapma imkânını
tanımamasıdır. Ancak daha büyük örneklem ve olasılıklı yöntemlerin kullanılması yoluyla bu modelin tüm
işletmelere ilişkin çalışabilirliği sınanabilir. O nedenle modelin, yeni çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.
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