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 چكيده

ها برای ادامه حیات خود در این باشند. این سازمانای مواجه میمحیطی پویا و متالطم، همراه با تغییرات روزانه و گاهی لحظهها همواره با امروزه سازمان

تواند یکی از عناصر کلیدی محیط، نیازمند همراهی کارکنان و مرتفع ساختن نیازهای خود در بستر سازمانی هستند. در این میان کارآفرینی سازمانی می

ک ترسیم نقشه استراتژیرو، هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی و شان باشد. از اینها و کسب مزیت رقابتیپذیری سازمانافزایش توان رقابت جهت

صورت هم وابسته به  باشد که در سه مرحله تحلیلی می-مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفیسازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران است. 

شناسایی و غربالگری فازی با استفاده از روش دلفی  های سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایرانویژگیترین معیارها و اول مهم گام. در گرفت

 زمان کارآفرینهای ساویژگی، نیز و در مرحله آخرسنجیده فازی  دیمتلمعیارهای شناسایی شده با استفاده از روش روابط میان ی دوم  شد. در مرحله

که  ،دهندرا خبرگان و مدیران سازمان گمرک استان تهران تشکیل می تحقیق. جامعه آماری ندشد بندیسازی ساختاری تفسیری سطحمدلبراساس روش 

مورد تائید  معیار 17 رد بررسی،های مومعیار از میانهای پژوهش نشان داد که یافتهگیری هدفمند انتخاب شدند. ها با استفاده از روش نمونهنفر از آن 28

دیمتل فازی مشخص شد که هشت متغیر نقش علّی و نه متغیر نیز نقش معلولی دارند. ازطرفی نیز رهیافت چنین براساس آزمون خبرگان قرار گرفت، هم

ای و ای )ساختاری، انسانی و رابطهسرمایهمنابع بین متغیر  یندرابندی شدند، که سازی ساختاری تفسیری نشان داد که متغیرها در شش سطح طبقهمدل

 شدن برای تبدیل امرزویهای سازمانتوان دریافت می باشد.بیشتری میدارای قدرت نفوذ عوامل زیربنایی و  عنوان به در گمرک جمهوری اسالمی ایران .(..

پذیر امکانبومی کارآفرینی  تدوین الگوهای رسد این مسأله تنها در سایهنظر میهای خود استفاده نمایند و بهناچارند که از تمامی ظرفیت ،برترسازمانی به 

 های کارآفرینی مختص به خود بسیار کوشا باشند.گردد تا در جهت تدوین مدلبنابراین به مدیران سازمانی پیشنهاد می .باشد
 

 الگوی مفهومیک، گمرک جمهوری اسالمی ایران، نقشه استراتژیسازمان کارآفرین، : های اصلی واژه

 مقدمه -1

-در دنیای امروز تغییر و تحوالت مستمر و پر شتاب، افزایش پیچیدگی

های حاکم بر حیات ترین جریانهای پیشرفته و ...، عمدهها، فناوری
سازگاری و زنند. بدین ترتیب، الزمه بشری و زندگی سازمانی را رقم می

گویی به نیازهای در حال تغییر همراهی با این تحوالت گسترده و پاسخ
های مناسب، قدرت و روزافزون محیطی؛ بکارگیری راهکارها و استراتژی

. در واقع امروزه با [25]سازد و توان هر سازمان را  به خوبی نمایان می
ده در محیط ها و تغییرات فزآینتوجه به افزایش رقابت میان سازمان

شان ها ناگزیر به نوآوری دائم در راستای تحقق اهدافشان، آنفعالیت
هستند. الزم به یادآوری است که عنصر کلیدی برای افزایش توان 

عنوان باشد که بهپذیری و کسب مزیت رقابتی، کارآفرینی میرقابتی

، پذیریها برای ارتقاء ریسکشود که سازمانهایی تعریف میفعالیت
-نوآوری در محصوالت و پاسخ فعاالنه به نیروهای محیطی انجام می

 .[6]دهند 
های مختلف اجتماعی و سازمانی گونه که بیان گردید، امروزه نظامهمان

ای روبرو هستند. تغییرات با سرعت زیادی ها پیچیده و فزآیندهبا چالش
کنند و  دهند، افراد ارتباطات جدیدی با یکدیگر برقرار میروی می

 های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. از طرفی کارآفرینیشکل
های امروزی را در این برهه حساس تواند نظامقابلیتی است که می

نجات داده و بقای آن را تضمین کند. اهمیت کارآفرینان نیز به خاطر 
[. 13شود ]ها ایجاد میارزشی است که به اشکال گوناگون توسط آن

  تصویر کشیدههای ابراز شده بهشود تا ایدهدرواقع کارآفرینی منجر می
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ها را به کاال و یا خدمات تبدیل کرده و شود و با پوشش مناسب، آن
چون؛ کارآفرینی فی همروانه بازار نمود. این رویکرد دارای انواع مختل

مستقل و آزاد، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی دولتی، کارآفرینی درون 
[ بنابراین، استفاده موثر و کارآمد از منابع و 26باشد ]سازمانی و ... می

ها به سمت کارآفرینی طلبد سازمانها، میچنین شکار بهتر فرصتهم
تهاجمات خصمانه محیط آماده سوق داده شوند و خود را برای مقابله با 

عنوان سازمانی در نظر اساس، یک سازمان کارآفرین به. براین سازند
های نوآورانه نموده تا بتواند شود که مبادرت به فعالیتگرفته می

های متمایزی بدست آورد. کارآفرینی در سازمان ها و توانمندیقابلیت
-های جدید و بهرهدانشبر توانایی آن در یادگیری از طریق جستجوی 

  .[4]افزاید گیری از دانش موجود می

سازمان مدرن و نوین که در آن بستری برای رشد و پرورش  توسعه یک
-به ،ی در جهت توسعه خواهد بودمهم ، عاملباشدکارآفرینی فراهم 

و عنوان پل ارتباطی بهدرون سازمان را کارآفرینان  محققانطوری که 
. کنندتعبیر میسازمان به توسعه پایدار  موجبات دسترسی سریع

های سازمانبنابراین اگر قرار است اقتصادی موفق داشته باشیم نیاز به 
های رقابتی داریم و این امر مستلزم داشتن نیروی موفق در محیط

انسانی پرتوان و خود اتکا است. پرسنلی که دارای روحیه خالق و 
ایده و فکر جدیدی هستند و همیشه دارای  انکارآفرین باشد. چرا که آن

های نوین کار می باشند. در نتیجه کارآفرینی، در حال خلق روش
آمیز سوخت اقتصاد را فراهم وکارهای مخاطرهخالقیت، نوآوری و کسب

-کنند. یعنی در هر سازمان اگر بستر کارآفرینی فراهم آید، اشتغالمی

انتقال ری برای سازمان و تولید ثروت، نوآوزایی ایجاد می شود و عامل 
 .[5] فناوری خواهد شد

ازطرفی نیز امروزه در جوامع مختلف، کشورها به دنبال افزایش کارآئی 
اقتصادی، و بهبود وضعیت گمرکی در تأمین منابع و توسعه بازار 
کاالهای خود هستند و برای این منظور، ساختار، قوانین و مقررات 

 ی،گمرک قوانینگمرک اجرای ی وظیفهکنند. متعددی را تدوین می
چنین واردات، ترانزیت و صدوری و هم ،عوارض ورودی ،وصول حقوق
عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و بهاست، و صادرات کاال 

که دارای  ،کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد هماهنگ
های و ارزش ها، عواطف و احساسات،ها، مقاصد، نیات، نگرشهدف

های کشور و توانمندی و مختلفی هستند که از روند اجرای سیاست
گیرند. از طرفی، این خالقیت نیروی کار خود تحتِ تأثیر قرار می

ها، کوشد تا نوآوریسازمان با استفاده از سازوکارهای سازمانی و فنی می
ی از ها و رویکردهای مطلوبی را در این مسیر توسعه دهند، یکخالقیت

ترین موضوعات که در این سازمان اخیراً مورد توجه زیادی قرار مهم
های گمرکی و کارآفرین گرفته است، موضوع کارآفرینی در فعالیت

 نمودن گمرک است.
براین اساس، هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه 

این  سطح کارآفرینی در گمرک جمهوری اسالمی ایران است. بنابراین،
پژوهش الگویی را برای تعیین عوامل موثر بر ایجاد سازمان کارآفرین 

دهد. عالوه بر این، توسط کارکنان و مدیران گمرک ارائه و توسعه می

ها نیز بندی ساختاری میان آنروابط استراتژیک میان متغیرها و سطح
ی نظری و تجربی گیرد. در ادامه مقاله، پیشنیهمورد برسی قرار می

شود، و مورد آزمون گردد. سپس، مدل پژوهش ارائه میپزوهش ارائه می
 شود.گیری و پیشنهادات ارائه میگیرد. در نهایت، بحث، نتیجهقرار می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 مبانی نظری پژوهش -2-1
ها، هزاره جدید دیگر در مقابل فشارهای ناشی از مهارتکارآفرینی: 

های رقیب؛ به سازمان ها اجازه نخواهد داد، خود تکنولوژیها و قابلیت
-را به شکل سنتی برای مقابله با این تهدیدات آماده و اداره شوند. به

روز حیات سازمان را با خطرات جدی مواجه عبارتی این عوامل روزبه
-ترین دغدغههای مناسب مهمسازند که یافتن راهکارها و استراتژیمی

خود اختصاص داده است. راهکاری که بتوان در سایه به های مدیران را
آن  با عرضه کاالی جدید، یافتن منابع گوناگون، ایجاد بازاری جدید و 

های محیطی واکنش نشان داده و تالش نماید تا ها و ناآرامی... به آشوب
 .[31]یک موقعیت استراتژیک قوی برای خود ایجاد نماید 

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل 
و  کشورهای جهان قرار گرفته استسازمانی  -و صنعتیآموزشی 

. ها و عالئق تحقیقاتی را به خود اختصاص داده استبسیاری از زمینه
بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در 

ادی و توسط اقتصاددانان ایجاد و سپس وارد مکاتب و های اقتصتئوری
عنوان عامل کارآفرینی به های علوم گردیده است.های سایر رشتهتئوری

کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در 
های کارآفرینانه هستند که لبه تیز المللی، شرکتمرکز رقابت بین

عطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در ها معطوف به انرقابتی آن
 .[16،27] ستا هافرآیندها، محصوالت و طرح

عنوان سوخت موتور کارهای خطرپذیر به و کسب ،کارآفرینی، خالقیت
اند. کارآفرینان، همواره نقش مهمی در  اقتصاد مدرن در نظر گرفته شده

گرفته، در  وکارها قرار ها در رأس کسباند. آنپیشرفت جوامع داشته
ها تلقی ها بوده و خالقیت نیز ابزاری برای موفقیت آنجستجوی فرصت

دانند، همیشه در شود. کارآفرینان تغییر را یک پدیده معمولی می می
جستجوی آن هستند، به آن واکنش نشان داده و از آن به عنوان یک 

به  ای فرانسوی. واژه کارآفرینی از کلمه[20]کنند  فرصت استفاده می
نامه دانشگاهی معنای متعهد شدن گرفته شده است، طبق تعریف واژه

شود مخاطرات یک فعالیت وبستر، کارآفرین کسی است که متعهد می
اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کند. در واقع کارآفرینی عبارت است 

فردی از از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصر به 
ها. استیونس، کارآفرینی را فرآیند گیری از فرصتمنظور بهرهمنابع، به 

برداری از یک منظور بهرهفرد بهخلق ارزش، همراه با منابعی منحصر به 
 .[14]داند فرصت می

عنوان یک کارآفرینی بهسازمان کارآفرین )کارآفرینی سازمانی(: 
های متفاوت و  شود که در سازمان فرایند چند جانبه محسوب می

های مختلف کاربرد دارد که نباید صرفا از دیدگاه انتفاعی به آن  مکان
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نگاه کرد. امروزه واژه کارآفرینی، بیشتر در بخش خصوصی به کار برده 
 فرایندی تعریف یک عنوانبه سازمانی شود، در حالی که کارآفرینی می
هایی هستند  فرصت دنبال به سازمان داخل در افراد آن در شود که می
 انجام برای در آن کارکنان آن سازمان است یا منابع از مستقل که

-کارآفرینی سازمانی به .[33]تعامل دارند  دیگرجدید با هم کارهای

های کارآفرینی در یک سازمان در حال فعالیت، و نیز به عنوان فعالیت
های های کارآفرینی در قالب محصول، فرآیند، و نوآوریعالیتعنوان ف

-کارآفرینی سازمانی نه تنها به ایجاد سرمایه. سازمانی تعریف شده است

-ها و جهتهای تجاری جدید اشاره دارد، بلکه به سایر فعالیتگذاری

ها، فنون آوریهای نوآورانه از قبیل توسعة محصوالت، خدمات، فنگیری
فکرات و گرایشات رقابتی جدید نیز تها و اداری، استراتژی اجرائی و
معنای کارآفرینی طور کلی سازمان کارآفرین بهبه. [17]کند اشاره می

در درون سازمان موجود است. در واقع سازمان کارآفرین یا کارآفرینی 
ها و توسط واحدها و سازمانی نوعی کارآفرینی است که در سازمان

شود. علت برای توسعه کسب و کار سازمان انجام میاعضای سازمان 
ها به هماهنگی با توان در نیاز سازمانرواج سازمان کارآفرین را می

-تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی دانست. که این مفهوم شامل نیت

حالتی ها و رفتارهای یک سازمان جهت عزیمت از یک شرایط سنتی به
 .[18]شود بهتر می
های ها فعالیتشود که در سازمان فردی اطالق میسازمانی بهکارآفرین

کنند. الزم است که دو حقیقت مهم درباره کارآفرینی در  خاص می
که فرایند مورد توجه یک ها مورد اشاره قرار گیرد. نخست آن سازمان

سازمانی با فرآیند مورد توجه کارآفرینان مستقل تفاوت دارند. کارآفرین
ها گسترده است اما یک مفهوم کارآفرینی در سازمان درست است که

پذیرتر  تر و انعطاف اقتصادی، گستردهمستقل در بازارهایکارآفرین
کند. این تفاوت برای هر نوع شیوه کارآفرینی مزایا و مضرات  فعالیت می

دهد  هایی رخ میسازمانی در سازمانخاصی را به دنبال دارد. کارآفرینی
در ایجاد هادیگر بسیاری از سازمانشود. به عبارتینی میکه مانع کارآفر

برای کارآفرینی، ناتوان هستند. کارآفرینان مجبوراند، تا موفقیت محیطی
ها کمک کنند. بنابراین را در میان افرادی بیابند که حاضر نیستند به آن

های کارآفرینی سازمانی، افرادی هستند که اغلب در فعالیتکارآفرینان
 .[1]شان درگیر هستند دون حمایت سازمانب

ای تعریف کرد که در آن عنوان گسترهتوان بهکارآفرینی سازمانی را می
یابند و بر همین مبنا، سازمانی محصوالت و یا بازارهای جدید توسعه می

ها به ایجاد محصوالت و پندارند که بیش از دیگر سازمانرا کارآفرین می
کارگیری غول است. در کارآفرینی سازمانی با بهیا بازارهای جدید مش

-پذیر میهای نوآوری در سازمان، نیل به عملکرد باالتر امکانظرفیت

گردد. این امر با عرضه محصول جدید، معرفی روش جدید تولید، 
تشخیص بازارهای جدید، پیدا کردن منابع جدید، بهبود و توسعه 

-و مدیریت امکان پذیر می کارکردهای محصول موجود و بهبود سازمان

های کارآفرینی در سازمان، مدیران شود. برای ایجاد اثربخشی در فعالیت
های نو، ارزیابی ریزی، هدایت، تخصیص منابع، اجرای ایدهباید برنامه

عملکرد و بهبود مداوم را در دستورکار خود قرار دهند. برای ترغیب 

ها در وجود دارد که سازمانهای متعددی کارآفرینی سازمانی، استراتژی
. 1 :[15] نمایندها را انتخاب و اجرا میعمل، ترکیبی از این استراتژی

قرار دادن نوآوری جزء وظایف سازمانی و تعیین جایگاه ساختاری برای 
ترویج . 3، هاهای تخصصی برای کشف فرصتاستفاده از تیم. 2، آن

خرید یک سازمان . 4، و های کارآفرینی سازمانیفرهنگ و ارزش
 .کارآفرین دیگر

ارآفرینی سازمانی و ظهور عناصر و کارکنان کارآفرین در یک سازمان ک
شود، ولی این گرچه نقطه قوت مهمی برای توسعه سازمانی محسوب می

واقعیت را نباید از نظر دور داشت که اوالً شناسایی و تربیت این قبیل 
بردارد، زیرا تبدیل استعداد هایی را در کارکنان برای سازمان هزینه

-گرا مستلزم طی دورهکار و عملکارآفرینانه به یک کارآفرین آماده به

چه کارآفرینان در بر است و ثانیاً چنانهای آموزشی تخصصی و هزینه
سازمان خاص وجود داشته یا شناسایی و تربیت شوند، ولی در مقابل 

ها نباشد، در آن ی آنکارگیرهای الزم برای بهسازمان واجد ظرفیت
صورت این نقطه قوت یا فرصت خود به یک نقطه ضعف یا تهدید برای 

شود، زیرا افراد کارآفرین که انگیزه پیشرفت و سازمان تبدیل می
طلبی در حد باالیی دارند، در صورت وجود محدودیت و انعطاف استقالل

داده و چه بسا کار و خدمت را از دست زودی انگیزهناپذیری سازمانی، به
سازمان را ترک کنند و بدین ترتیب سازمان با یک خالء مهلک از حیث 
نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد مواجه شود. افراد بسیاری که 

کنند، نمایانگر ها را رها کرده و خود سازمان جدیدی تأسیس میسازمان
رینی خلق ها قادر نیستند، محیطی را برای کارآفآنند که اکثر سازمان

کنند. البته برخی افراد فقط برای تأسیس یک سازمان جدید سازمان 
کنند و شرایط محیط داخلی سازمان اهمیت چندانی خود را ترک می

برایشان ندارد. اما بسیاری از افراد، در صورت وجود حمایت مناسب در 
 .[3]مانند سازمان می
یتی که دارند، فرهنگ های کارآفرین به دلیل مأموریت و ماهدر سازمان

های سازمان با هدف های جدید در تمامی بخشنوآوری و خلق ایده
پذیری مورد توجه قرار دستیابی به توسعه پایدار، رونق اقتصادی و رقابت

های گیرد. این بدان معنی است که تمامی اعضای سازمان فرصتمی
-اده میمحیطی را تشخیص و با ارزیابی مناسب و صحیح از آنها استف

-داند که از فرصت. محققان سازمان کارآفرین را سازمانی می[19]کنند 

کنند و مسئولیت تغییرات موثر و نحو مطلوبی استفاده میهای جدید به
. به بیانی دیگر سازمان کارآفرین [28]گیرند خلق نوآوری را بر عهده می

ترل، ها را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و تحت کنباید فرصت
باک پذیر و بیها نوآور، مهاجم، ریسکگونه سازمانپیگیری نماید. این

هستند که برای ایجاد نوآوری و خلق کاال و خدمات جدید اهمیت 
 .[23]خاصی قائل هستند 

عوامل مؤثر  انجام شده در بستر سازمان کارآفرین، محققان در مطالعات
 :[34]مرد گونه برشرا اینکارآفرینی سازمانی بر توسعه 
  حمایت مدیریت : اگر مدیران عالی سازمان طوری رفتار

کنند که مشوق رفتار کارآفرینی باشد و این مدیر عالوه بر 
حمایت، خود الگو رفتار کارآفرینی باشد، رفتار کارآفرینی در 
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 .یابد سازمان ترویج می

  استقالل کاری/ اختیار کاری: اگر کارکنان در نحوه انجام
ها  آزادی عمل داشته باشند. احتمال نوآوری در آنفعالیت 
در صورتی که واحدهای سازمانی در تصمیم  رود، باال می

عملکرد پاسخگوی ها و اداره امور داخلی مستقل و  یگیر
 .آورند خود باشند، به رفتار کارآفرینانه روی می

  پاداش/ تقویت: یک نظام مؤثر پاداش که محرک خوبی برای
کارآفرینانه است باید اهداف، بازخوردها، تاکید بر های  فعالیت

های مبتنی بر پیامدها را هدف  مسئولیت فردی و انگیزش
کارکنان بدانند که در نتایج کار خود سهیم  اگرقرار دهد. 

 ینانههستند و نتایج مثبت پاداش مثبت دارند، رفتار کارآفر
 شود. ها ترغیب می در آن

  :دسترسی زمانی به رس یا دست زمان درزمان در دسترس
های  معنی داشتن زمان کافی برای کار بر روی پروژه

 کارآفرینانه مورد نیاز است.
  مرزهای سازمانی: ساختار سازمانی باید سازوکارهای اداری را

برای ارزیابی انتخاب و اجرای نظرها پیش ببرد. مرزهای 
های  سازمانی مانعی اصلی برای مدیران میانی در فعالیت

 .رآفرینی سازمانی هستندکا
گیب معتقد است که برای تبدیل شدن به یک سازمان کارآفرین باید 

ها به اجرا درآیند که عبارتند از: ها و رفتارهای ذیل در سازمانمکانیزم
. تقویت احساس آزادی و 2. ایجاد و تقویت حس قوی مالکیت فردی؛ 1

-برای مدیریت کلها سازی فرصت. بیشینه3استقالل )کنترل فردی(؛ 

. توسعة مسئولیت برای مشاهدة آغاز تا انتهای 5. تحمل ابهام؛ 4گرا؛ 
-. تشویق و ترغیب ساخت شبکه7. جستجو برای تعهدسازی؛ 6کارها؛ 

ها به اعتبار . گره زدن پاداش8نفع منحصر به فرد مناسب؛ های ذی
 . روا دانستن اشتباهات در جهت حمایت از9نفعان؛ مشتریان و ذی

-. تسهیل روش11نفعان؛ . حمایت یادگیری از سوی ذی10یادگیری؛ 

. اجتناب 12گذاری )مبادرت به کارهای بزرگ(؛ های یادگیری سرمایه
. روا دانستن 13های حدودگذاری و کنترل سلسله مراتبی؛ اکید از نظام

 14پوشانی مدیریت به عنوان اساسی برای یادگیری و اعتماد؛ هم
های . تشویق و ترغیب تماس15تفکر استراتژیک، و تشویق و ترغیب 

 .[21،22] عنوان اساسی برای تعهدسازیفردی به

 پژوهش تجربی پیشینه -2-2
تاکنون مطالعات متعددی در حوزه کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی 
انجام پذیرفته است، البته در این تحقیقات به متغیرهای محدود و روابط 

است، در این مجال به نتایج برخی از تحقیقات محدودی اشاره شده 
 شود.مرتبط در این حوزه پرداخته می

 هدف شناسایی پژوهشی را با( 1396میارکالئی و همکاران )صمدی
به انجام عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شیالت استان مازندران 

ل . جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و خبرگان اداره کرساندند
 محققان. بودشیالت استان مازندران در مسائل مدیریتی و کارآفرینی 

پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی 
شناسایی و در سه بُعد )عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل 

عوامل اصلی مؤثر بر  نشان داد. نتایج کردندمحیطی( سازماندهی 
اند از: عوامل رفتاری، عوامل  به ترتیب اولویت عبارت کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی  محققان اشاره داشتند که. بودند ساختاری و عوامل محیطی
سازمانی از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایای آن در 

های  ها و بنگاه ها، شرکت های اخیر برای شمار زیادی از سازمان سال
های مختلف صنعتی، کشاورزی و شیالتی کامالً -تجاری در زیر بخش

تواند بسیاری از منافع اقتصادی و  محسوس بوده است و توجه به آن می
 .[6] بار آورد ها به اعی را برای سازماناجتم
بررسی عوامل مؤثر بر ( در تحقیقی با عنوان 1394نژاد و افخمی )پیران

های دولتی )مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت  کارآفرینی در سازمان
 205 درپیمایش با به روش تحقیق کمّی و از نوع همبستگی  ن(، وایرا

جز  به دریافتند که ، صنعت نفت ایران نفر از کارکنان رسمی پژوهشگاه
متغیرهای مشاغل تخصصی، چندگانگی اهداف و نفوذ سیاسی، همة 

بر متغیر کارآفرینی در بخش در تحقیق دیگر مورد بررسی متغیرهای 
پذیری، نوآوری و پیشروبودن  دولتی تأثیرگذارند و سه متغیر مخاطره
 .[2] ولتی دارندهای د رابطة مثبت و معنادار با عملکرد سازمان

بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه  (، به1388بیگی و همکاران )علم
 -کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی به روش توصیفی

. جامعه آماری تحقیق شامل از کارشناسان ترویج پرداختندهمبستگی 
ت نشان داد که وضعیهای تحقیق کشاورزی بود. نتایج حاصل از آزمون

عوامل سازمانی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج 
های معیارپایین تر از حد متعادل است و به عبارت دیگر به لحاظ 

های حاصل از تحلیل کارآفرینی در سطح مطلوبی قرار ندارند. یافته
همبستگی نشان داد که بین متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی و 

 ،دار و مثبتی وجود داردبا عوامل سازمانی رابطه معنی متغیرهای مرتبط
نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار  چنینهم

متغیر سبک رهبری، راهبرد سازمانی، نظام کنترل سازمانی و فرهنگ 
بینی متغیر توسعه سازمانی به ترتیب دارای بیشترین نقش در پیش

که عوامل  داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان کارآفرینی سازمانی هستند
سازمانی مناسب نقش زیادی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان 

 .[10] ترویج دارند
هدف بررسی عوامل مؤثر بر ( در پژوهشی با 1393عطائی و همکاران )

و  های سازمان نظام پرستاری ایرانکارآفرینی سازمانی در هئیت مدیره
استان کشور  30های سازمان نظام پرستاری هیئت مدیره با قرار دادن

)ساختار سازمانی  عامل که بین شش ، دریافتندجامعه آماریعنوان به
سازمانی، استراتژی سازمانی، سیستم تحقیق و توسعه، سبک رهبری، 

با کارآفرینی سازمانی رابطه های کارکنان، و فرهنگ سازمانی( ویژگی
چنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام داری وجود دارد. هممعنی

بودن رابطه ساختار سازمانی،  دارکه علیرغم معنی دادبه گام نشان 
های کارکنان، فرهنگ سازمانی با سیستم تحقیق و توسعه، ویژگی

کارآفرینی سازمانی  ها جزء عوامل مؤثر برمعیارکارآفرینی سازمانی این 
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تژی سازمانی از عوامل مؤثر بر نیستند و فقط سبک رهبری و استرا
 .[11] کارآفرینی سازمانی هستند

ایجاد ( تحقیقی را با عنوان کارآفرینی اسراتژیک: 2007آرلند و وب )
مزیت رقابتی از طریق جریان نوآوری، به انجام رساندند. محققان 

-ها بهای که از طریق آن شرکتعنوان وسیلهکارآفرینی استراتژیک را به

برداری از مزایای رقابتی فعلی خود، که همراه با ن به بهرهطور همزما
های ها مکانیزمهای آینده است، معرفی نمودند. آنکاوش برای فرصت

عملیاتی توسعه داخلی، اتحادهای استراتژیک، ترکیب و ادغام، 
های استاندارد/ فرایندهای های ساختاری تمرکز قدرت، روشمکانیسم

نگی، اولویت اهداف کوتاه مدت، و تعهد به های فرهرسمی، مکانیزم
 .[24] کارآفرینی اسراتژیک خواندندهای معیارها و تمرکز را از مولفه
عنوان یک ای با موضوع کارآفرینی به( در مقاله2012موروز و هیندله )

-های چندگانه، به بررسی مدلمنظور هماهنگ کردن دیدگاهفرایند: به

های کارآفرینی محققان بیان داشتند که مدلهای کارآفرینی پرداختند. 
بیشتر بر دو نوع عمومییت دارند. پژوهشگران تحقیق مدلی را بیان 
کردند که در آن متغیرهای فردی، متغیرهای محیطی، متغیرهای 
سازمانی، و متغیرهای فرآیندی به عنوان عوامل اصلی کارآفرینی 

 .[29] شوندسازمانی شناخته می
( در تحقیقی با محوریت پرورش توانمندی 2008) شپرز و همکاران

سازمان در  315کارآفرینی سازمانی، به بررسی این موضوع بین 
آفریقای جنوبی پرداختند. نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری حاکی 

چنین نتایج نشان داد که از بین از برازش مدل تحقیق داشت، هم
حمایت مدیران از  متغیرهای مورد بررسی در تحقیق، متغیرهای

ها و کارکنان، اختیار و آزادی عمل کارکنان، میزان سطح پاداش
داری بر کارآفرینی سازمانی در تشویقات سازمانی به صورت معنی

 .[32] های مورد مطالعه موثر استسازمان

 پژوهش سواالت -2-3
د ، پژوهش حاضر درصدپژوهشتجربی  یو پیشینه ادبیاتباتوجه به 

ک سازمان کارآفرین در ترسیم نقشه استراتژیوی مفهومی و ارائه الگ
گمرک جمهوری اسالمی ایران است. براین اساس، سواالت پژوهش به 

 د:نگردمی تبیین صورت زیر
 های سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی معیار

 ایران کدامند؟
  ک( سازمان نقشه استراتژیهای )معیارروابط علّی میان

 در گمرک جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟کارآفرین 
 های سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری معیاربندی سطح

 اسالمی ایران چگونه است؟

 شناسی پژوهشروش -3

است و  کاربردیروش بکارگیری شده در تحقیق حاضر براساس هدف 
است. در این پژوهش،  تحلیلی -ها توصیفیبراساس نحوه گردآوری داده
و  فازی DEMATEL، فازی DELPHIهدف کاربرد رویکردهای 

ترسیم نقشه ارائه الگوی مفهومی و برای  سازی ساختاری تفسیریمدل
-می ک سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایراناستراتژی

کار اساسی باید صورت پذیرد. ابتدا شناسایی و  چندباشد. براین اساس، 
توسعه سازمان کارآفرین، بررسی و تعیین های اثرگذار بر معیاراب انتخ

های کلیدی مؤثر بر معیاربندی سطحو آنگاه روابط علّی میان متغیرها 
 کارآفرین.  سازمان

هدف تحقیق، در این پژوهش ابتدا با استفاده آنچه بیان شد و براساس 
از تحلیل محتوای مقاالت، معیارهای مهم توسعه سازمان کارآفرین مورد 

مورد شناسایی در کنار شناسایی قرار گرفتند، سپس معیارهای 
های اختصاصی، معیارهای ارائه شده توسط خبرگان در خالل مصاحبه

قرار گرفت، تا معیارهای  صورت پرسشنامه دلفی فازی مورد بررسیبه
د، سپس پرسشنامه پاالیش گرداصلی یا کلیدی توسط خبرگان پژوهش 

 آماده شد.ها زوجی جهت انجام سایر تحلیلنهایی مقایسات
جامعه آماری پژوهش را خبرگان و مدیران سازمان گمرگ  استان 

نفر  28گیری هدفمند دهند که بر اساس روش نمونهتهران تشکیل می
از معیارهای اصلی انتخاب این  اند.وان حجم نمونه انتخاب شدهعنبه

کاری بیش از پنج سال در سازمان، توان به داشتن تجربهخبرگان می
های مدیریتی، داشتن تحصیالت در ارتباط با قرار داشتن در پست

-مندیمدیریت، منابع انسانی و رفتار سازمانی، و در نهایت ابراز عالقه

 یار قرار دادن این اطالعات نام برد.شان به در اخت

روش دلفی فازی از ترکیب روش دلفی سنتی و نظریه دلفی فازی: 
فازی حاصل گردید. استفاده از روش دلفی فازی برای مجموعه

تواند منجر به درک مشترک از نظرات کارشناسان تصمیمات گروهی می
گری برای غربالو خبرگان شود. در این مطالعه ابتدا از روش دلفی فازی 

شود، در واقع فازی بودنِ درک مشترک از عوامل متناوب استفاده می
فازی مسائل را حل، و در تواند با استفاده از تئوریکارشناسان، می
 .[7]پذیرتر ارزیابی و تحلیل کند مقیاس انعطاف

از  iاز نگاه خبره شماره  jفرض بر این است که ارزش ارزیابی معیار 

�̃�𝑖𝑗خبره  nمیان  = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗)  است که مقدارj  برابر با

𝑗 = 1,2,…,m  وi  برابر با𝑖 = 1,2,…,𝑛  است. بدین ترتیب
شود که برابر از رابطة شماره یک محاسبه می jارزش فازی معیار 

�̃�𝑗 = (aj, bj, cj) :است 
(1) 𝑎𝑗 = 𝑀𝑖𝑛{𝑎𝑖𝑗} 
(2) 

𝑏𝑗 =
1

𝑛
∑𝑏𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

(3) 𝑐𝑗 = 𝑀𝑎𝑥{𝑐𝑖𝑗} 
فازی، وزن فازی هر یک از عناصر جایگزین با استفاده از روش دی

استفاده  زیری سازی از رابطهفازیچنین برای دیشود. هممشخص می
 کنیم.می

(4) 
Sj=

(aj)+4(bj)+(cj)

6
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توان از در دلفی فازی، در نهایت عوامل مناسب از نظر خبرگان را می
شده، با تنظیم آستانه قابل نمایش آشکار  های متعدد ارائهمعیارمیان 
 کرد:

𝑆𝑗اگر  ≥  شود.باشد؛ آن عامل مناسب تشخیص داده می 7

𝑆𝑗اگر  < شود و از باشد؛ آن عامل مناسب تشخیص داده نمی 7
 شود.عوامل حذف می

 

گیری عنوان توسعه یک مدل تصمیم در تکنیک دیمتل به دیمتل فازی:
آیا عوامل یا زیر عوامل با یکدیگر تعامل  کهکامل، ما به دنبال درک این

اند، هستیم. ما با استفاده از روش دیمتل به دارند یا مستقل
چنین به دنبال تعیین وتحلیل ساختار جزئی از هر معیار، و هم تجزیه

جهت و شدت رابطه مستقیم و غیرمستقیم که بین اجزا وجود دارد 
توسط مؤسسه باتل بار هستیم. درواقع روش دیمتل برای اولین

برای تحقق و حل  1976تا  1972های میموریال ژنو در میان سال
ازطرفی نیز  .[8]و کاربرد قرار گرفت  مورداستفادههای پیچیده مشکل

هایشان استفاده از منطق فازی در کارکردن با مسائلی که از مشخصه
روش  باشد، ضروری است. از این رو نیاز به توسعهابهام و عدم دقت می

گیری بهتر در محیط دیمتل با استفاده از منظق فازی بمنظور تصمیم
که در استفاده از روش دیمتل از شود. با توجه به اینفازی احساس می

شود و این نظر اغلب غیرشفاف و به صورت نظر خبرگان استفاده می
شوند. برای یکپارچه نمودن و از حالت مبهم توصیفات زبانی مطرح می

ها، بهتر است که واژگان زبانی خبرگان را به عدد فازی دن آندرآور
برای دیمتل فازی در تحقیق حاضر،  مورداستفادههای درآوریم. گام

 :[30]شود بصورت زیر ارائه می

، تعدادی C={Ci|i=1,2,…,n}برای تعیین روابط میان عوامل 
 نفر بایستی مورد پرسش قرار بگیرند و در خصوص Pخبره به اندازه 

روابط زوجی میان معیارها یا عوامل اظهارات زبانی شان را مطرح کنند. 

 شوند:تولید می Z̃(1), Z̃(2), …, Z̃pماتریس فازی،  Pسپس، 
(5) 

Z̃(K)=

[
 
 
 
 0 Z̃12

(K) 
⋯ Z̃1n

(K)

Z̃21
(K)

0 … Z̃2n
(K)

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

Z̃n1
(K)

Z̃n2
(K)

⋯ 0 ]
 
 
 
 

=k=1,2,…,P 

در مرحله بعدی میانگین نظرات خبرگان را بطور با استفاده از رابطه زیر 
 آورید.میبدست 

(6) 
�̃� =

(�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ �̃�3 ⊕ … ⊕ 𝑥𝑝)

𝑝
 

 آید:و سپس ماتریس تجمیع نظرات افراد بصورت فازی بدست می
(7) 

Z̃ =

[
 
 
 

0 Z̃12
  

⋯ Z̃1𝑛
 

Z̃21
 0 … Z̃2𝑛

 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
Z̃𝑛1

 Z̃𝑛2
 ⋯ 0 ]

 
 
 

 

 
 

شود که در آن این ماتریس، ماتریس اولیه روابط فازی نامیده می

z̃ij = (l ij
′ ,m ij

′ ,u ij
′  z̃ijباشند و اعداد فازی مثلثی می (

(i = 1,2,…,n) ( مورد 0،0،0به عنوان یک عدد فازی مثلثی )
 گیرد.نظر قرار می

سازی ماتریس اولیه روابط مستقیم فازی، ماتریس روابط سپس با نرمال

 آید:بدست می (X̃)مستقیم فازی نرمال شده 
(8) 

X̃ =

[
 
 
 

0 X̃12
  

⋯ X̃1𝑛
 

X̃21
 0 … X̃2𝑛

 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
X̃𝑛1

 X̃𝑛2
 ⋯ 0 ]

 
 
 

, �̃�𝑖𝑗 =
�̃�𝑖j

𝑟

= (
𝑙 𝑖𝑗

′

𝑟
,
𝑚 𝑖𝑗

′

𝑟
,
𝑢 𝑖𝑗

′

𝑟
)

= (𝑙 𝑖𝑗
" ,𝑚 𝑖𝑗

" ,𝑢 𝑖𝑗
" ) 

 شود:به صورت زیر تعریف می rکه در آن 
(9) 

𝑟 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛(∑𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

) 

( بدست �̃�های باال، ماتریس روابط کلی فازی )پس از محاسبه ماتریس
 شود:اید. این ماتریس به صورت زیر تعریف میمی

(10) �̃� = lim
𝑘→+∞

(�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ …⊕ �̃�𝑘)   

(11) 

T̃ = [

0 t̃12
  

⋯ t̃1𝑛
 

t̃21
 0 … t̃2𝑛

 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
t̃𝑛1
 t̃𝑛2

 ⋯ 0

] , 

�̃�ijکه هر درایه آن عدد فازی به صورت  = (l ij
𝑡 ,m ij

t ,u ij
t است   (

 شود: و به صورت زیر محاسبه می
(12) [𝑙 𝑖𝑗

t ] = 𝑋𝑙 × (𝐼 − 𝑋𝑙)
−1 

(13) [𝑚 𝑖𝑗
t ] = 𝑋𝑚 × (𝐼 − 𝑋𝑚)−1 

(14) [𝑢 𝑖𝑗
t ] = 𝑋𝑢 × (𝐼 − 𝑋𝑢)−1 

دست آمده از مرحله قبلی را طبق فرمول  گام بعدی اعداد فازی بهدر 
 کنیم. فازی میزیر دی

(15) 
𝑃(𝑎𝑖𝑗) =

𝑙𝑖𝑗 + 4𝑚𝑖𝑗 + 𝑢𝑖𝑗

6
 

است.  𝑇های ماتریس آوردن مجموع سطرها و ستون به دستگام بعدی 
 آوریم. می به دستهای زیر  ها با توجه به فرمول مجموع سطرها و ستون

(16) 
𝐷 = (𝐷𝑖 

) 𝑛×1
= [∑𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

]

𝑛×1

 

(17) 
𝑅 = (𝑅𝑖 

) 1×𝑛
= [∑𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]

1×𝑛

 

، Tهای ماتریس  آوردن مجموع سطرها و ستون به دستپس از 

(𝑑𝑖 − 𝑟𝑖( و )𝑑𝑖 + 𝑟𝑖شوند. که در آن ( محاسبه می𝑑𝑖  و𝑟𝑖  به

گونه که بیان باشند. همانمی Tهایترتیب جمع سطر و ستون ماتریس
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𝑑𝑖)مانند: اعداد باقی می دودستهیت درنهاشد  + 𝑟𝑖)  که

𝑑𝑖)اهمیت معیارها و  دهنده نشان − 𝑟𝑖) آن است که  دهنده نشان
علّی روابط میان  شکل. در ادامه نیز اندمعیارها از نوع علّی و یا وابسته

شود و در آن متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر مشخص متغیرها رسم می
تعیین نقشه روابط شبکه باید ارزش  محققان معتقدند برای گردد.می

آستانه پذیرش محاسبه شود. در واقع برای محاسبه مقدار آستانه روابط، 
 محاسبه شود. Tکافی است تا میانگین مقادیر ماتریس 

سازی ساختاری تفسیری مدل سازی ساختاری تفسيری:مدل
(ISMروشی است که به )توانند وسیله آن اعضای یک گروه می

سازی ساختاری های سیستمی بین عناصر را غلبه کنند. مدلپیچیدگی
( یک مدل تفسیری است، زیرا این قضاوت گروه است ISMتفسیری )

کند که میان کدام عوامل ارتباط وجود دارد و این رابطه که تعیین می
های گروهی قضاوت بر اساسچگونه است. به این صورت که تصمیمات 

در این وجود رابطه میان عناصر سیستم  محوری سؤالشود و گرفته می
. [9]ها چگونه است است، و در صورت مثبت بودن پاسخ، ارتباط آن

اثر هر یک از   طراحی مدل ساختاری تفسیری روشی برای بررسی
تواند  میمتغیرها بر روی متغیرهای دیگر است. مدل ساختار تفسیری 

غیر که برای یک های چند مت برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین ویژگی
دارای  ISMاند، استفاده شود. متدولوژی  مساله تعریف شده

ی کمی است و شناسایی ارتباط بین متغیرها معموالً به  ها محدودیت
اطالعات وآشنایی تصمیم گیرنده با شرکت مورد مطالعه بستگی دارد، 

تواند روی نتیجه نهایی  ی افراد برای متغیرهای می ها بنابراین قضاوت
 . [12]اثیر گذار باشد ت

 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده -4

بررسی نظرات کارشناسان و خبرگان در این  نتایج آزمون دلفی فازی:
عوامل در نظر گرفته برای  معیار 48مطالعه حاکی از آن بوده که از بین 

 7عدد آستانه لحاظ شده یعنی با توجه به  معیار 17؛ سازمان کارآفرین
، این تعیین شدند توسعه سازمان کارآفرینهای اساسی معیاربه عنوان 

باشند که در جدول ذیل نیز قابل مشاهده های بدین شرح میمعیار
 ایسرمایه ، منابع(سازمانی ساختار) سازمان فرم و شکل :است

سازمانی،  سازمان، رفتار اداره ، نحوه.(.. و ایرابطه و انسانی ساختاری،)
 هاینظام کار، استقرار و کسب فرآیندهای مدیریت اطالعات، تکنولوژی

شناختی، جمعیت هایفناوری، ویژگی سازیهوشمندساز، تجاری
مدیریتی،  اساسی، وظایف هایشناختی، شایستگیروان هایویژگی
 خردی و ای، اطالعاتیداده هایمخزن کاری، ایجاد رفتار هایویژگی

 اشتراک برای سازمانی درون مجازی هایارتباط سازمان، بسترسازی
.دانش اشتراک برای سازمانی برون سازیفناوری، و شبکه دانش، جذب

های تحلیلی تحقیق حاضر در مورد یافته نتایج آزمون دیمتل فازی:
نیز باید اشاره کرد، پس از طی مراحل چندگانه تکنیک دیمتل فازی 

تحلیل نظرات های حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی و براساس داده
خبره منتخب در سازمان گمرک استان تهران، نتایج حاصله در  28

و شکل نمایش داده شده است. در واقع ابتدا ماتریس اولیه  غالب جداول

روابط مستقیم فازی، و ماتریس روابط مستقیم نرمال فازی محاسبه 
شده است. این مقادیر به علت حجم زیاد در متن مقاله گنجانده نشده 

در جدول زیر قابل  (T) ماتریس روابط کل ست، ولی مقادیر محاسبها
فازی ، مقدار دی(T) ماتریس روابط کل مشاهده است. در واقع محاسبه

سه عدد حدباال، حد میانه و حد پایین اعداد فازی محاسبه شده است 
)حروف اختصاری در جدول زیر، متغیرهای تحقیق هستند که به دلیل 

رت اختصار در جدول زیر لحاظ شد و در جداول صوحجم جدول، به
های هایالیت شده در جدول ذیل به قبلی به آن اشاره شده است(. خانه

ها از معنی مجموعه روابط میان متغیرهایی است که روابط داخلی آن
ارزش آستانه در این لحاظ علّی مورد تائید قرار گرفته است. در واقع 

ها در توان گفت که هر کدام از درایهیاست. پس م 227/0تحقیق مقدار 
باشد، به معنای تاثیرگذاری آن معیار  227/0بیشتر از مقدار  Tماتریس 

 بر معیار دیگر است.
، 𝑇های ماتریس  س از به دست آوردن مجموع سطرها و ستونپ
(𝑑𝑖 − 𝑟𝑖( و )𝑑𝑖 + 𝑟𝑖شوند. که در آن ( محاسبه می𝑑𝑖  و𝑟𝑖  به ترتیب 

گونه که بیان شد باشند. همانمی 𝑇هایستون ماتریس جمع سطر و
𝑑𝑖)مانند: درنهایت دودسته اعداد باقی می + 𝑟𝑖) دهنده  که نشان

𝑑𝑖)اهمیت معیارها و  − 𝑟𝑖) دهنده آن است که معیارها از نوع  نشان
 اند.علّی و یا وابسته
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 عوامل مورد تائید خبرگان برای سازمان کارآفرین(: 1) جدول

 𝑺𝒋 𝒂𝒋 𝒃𝒋 𝒄𝒋 اختصار پذیرش شده مورد بررسی معیار ردیف

 76/7 3 40/8 10 (A1) شکل و فرم سازمان )ساختار سازمانی( 1

 30/7 3 70/7 10 (A2) ای و ..(ای )ساختاری، انسانی و رابطهمنابع سرمایه 2

 03/7 3 30/7 10 (A3) نحوه اداره سازمان 3

 36/7 3 80/7 10 (A4) رفتار سازمانی 4

 36/7 3 80/7 10 (A5) تکنولوژی اطالعات 5

 300/7 3 70/7 10 (A6) کاریمدیریت فرآیندهای  6

 76/7 3 40/8 10 (A7) های هوشمندسازاستقرار نظام 7

 70/6 1 30/7 10 (A8) سازی فناوریتجاری 8

 16/7 3 50/7 10 (A9) شناختیهای جمعیتویژگی 9

 23/8 5 60/8 10 (A10) های روانشناختیویژگی 10

 30/7 1 77/7 10 (A11) های اساسیشایستگی 11

 43/7 1 40/8 10 (A12) وظایف مدیریتی 12

 16/7 3 50/7 10 (A13) های رفتار کاریویژگی 13

 16/8 5 50/8 10 (A14) اطالعاتی و خردی سازمان ای،ایجاد مخزن های داده 14

 10/7 1 90/7 10 (A15) های مجازی درون سازمانی برای اشتراک دانشبسترسازی ارتباط 15

 70/8 5 30/9 10 (A16) جذب فناوری 16

 63/7 3 20/8 10 (A17) سازی برون سازمانی برای اشتراک دانششبکه 17

 

 فازی میان متغیرهادی (T) روابط کلماتریس (: 2) جدول

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(A1) 0.1818 0.2016 0.2287 0.2295 0.2033 0.2337 0.2387 0.2159 0.2425 0.2377 0.2324 0.2154 0.2285 0.2150 0.2261 0.2087 0.1966 

(A2) 0.2241 0.1747 0.2456 0.2179 0.2180 0.2500 0.2676 0.2476 0.2600 0.2422 0.2356 0.2467 0.2564 0.2583 0.2538 0.2502 0.2374 

(A3) 0.2012 0.1890 0.1900 0.2042 0.2051 0.2353 0.2523 0.2329 0.2327 0.2130 0.2348 0.2440 0.2303 0.2313 0.2274 0.2241 0.2124 

(A4) 0.2244 0.1782 0.2051 0.1777 0.2309 0.2342 0.2406 0.2314 0.2164 0.2123 0.2191 0.2386 0.2296 0.2148 0.2385 0.2347 0.2144 

(A5) 0.2065 0.1722 0.2001 0.2137 0.1706 0.2263 0.2344 0.2272 0.2029 0.2082 0.2250 0.2226 0.2239 0.2115 0.2185 0.2157 0.1801 

(A6) 0.2276 0.1961 0.2366 0.2121 0.2222 0.1979 0.2438 0.2396 0.2396 0.2346 0.2419 0.2245 0.2255 0.2265 0.2228 0.2197 0.2073 

(A7) 0.2310 0.2016 0.2402 0.2151 0.2154 0.2462 0.2065 0.2458 0.2435 0.2267 0.2453 0.2420 0.2294 0.2403 0.2264 0.2228 0.2105 

(A8) 0.2131 0.2026 0.2322 0.2074 0.1995 0.2367 0.2390 0.1903 0.2315 0.2160 0.2371 0.2202 0.2234 0.2326 0.2145 0.2232 0.1999 

(A9) 0.2093 0.1751 0.2278 0.2073 0.2025 0.2219 0.2369 0.2269 0.1857 0.2217 0.2410 0.2159 0.2164 0.2256 0.2141 0.2110 0.1995 

(A10) 0.1971 0.1803 0.2127 0.1902 0.1880 0.2170 0.2139 0.1904 0.1999 0.1690 0.2012 0.2036 0.2042 0.2155 0.1983 0.2070 0.1847 

(A11) 0.2149 0.1869 0.2098 0.2034 0.2153 0.2171 0.2177 0.2157 0.2128 0.2030 0.1829 0.2111 0.2122 0.2205 0.2100 0.2066 0.1951 

(A12) 0.2167 0.1887 0.2225 0.1973 0.2116 0.2192 0.2320 0.2094 0.2162 0.2197 0.2115 0.1827 0.2345 0.2085 0.2194 0.2047 0.1927 

(A13) 0.2530 0.2247 0.2593 0.2548 0.2473 0.2613 0.2710 0.2619 0.2619 0.2562 0.2722 0.2694 0.2146 0.2681 0.2387 0.2613 0.2274 

(A14) 0.2546 0.2385 0.2616 0.2483 0.2485 0.2674 0.2733 0.2720 0.2722 0.2583 0.2661 0.2628 0.2434 0.2175 0.2670 0.2508 0.2370 

(A15) 0.2398 0.2138 0.2422 0.2303 0.2304 0.2475 0.2529 0.2441 0.2443 0.2390 0.2461 0.2433 0.2459 0.2467 0.1984 0.2215 0.2083 

(A16) 0.2527 0.2100 0.2551 0.2425 0.2428 0.2605 0.2661 0.2611 0.2612 0.2559 0.2718 0.2683 0.2589 0.2595 0.2559 0.2070 0.2421 

(A17) 0.2505 0.2083 0.2532 0.2405 0.2406 0.2586 0.2640 0.2670 0.2672 0.2618 0.2699 0.2581 0.2566 0.2577 0.2537 0.2422 0.1913 
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 گرفتن متغیرهاترتیب نفوذ و تحت نفوذ قرار (: 3) جدول

𝑫𝒊 𝑹𝒊 (𝑫𝒊 اختصار معیارهای مورد بررسی − 𝑹𝒊) (𝑫𝒊 + 𝑹𝒊) 

 3.736 3.798 0.062- 7.534 (A1) شکل و فرم سازمان )ساختار سازمانی(

 4.086 3.343 0.744 7.429 (A2) ای و ..(ای )ساختاری، انسانی و رابطهمنابع سرمایه

 3.760 3.923 0.163- 7.683 (A3) نحوه اداره سازمان

 3.741 3.692 0.049 7.433 (A4) رفتار سازمانی

 3.559 3.692 0.133- 7.251 (A5) تکنولوژی اطالعات

 3.818 4.031 0.213- 7.849 (A6) کاریمدیریت فرآیندهای 

 3.889 4.151 0.262- 8.039 (A7) های هوشمندسازاستقرار نظام

 3.719 3.979 0.260- 7.698 (A8) سازی فناوریتجاری

 3.639 3.991 0.352- 7.629 (A9) شناختیهای جمعیتویژگی

 3.373 3.875 0.502- 7.248 (A10) های روانشناختیویژگی

 3.535 4.034 0.499- 7.569 (A11) های اساسیشایستگی

 3.587 3.969 0.382- 7.556 (A12) وظایف مدیریتی

 4.303 3.934 0.369 8.237 (A13) های رفتار کاریویژگی

 4.339 3.950 0.389 8.289 (A14) اطالعاتی و خردی سازمان ای،ایجاد مخزن های داده

 3.995 3.883 0.111 7.878 (A15) های مجازی درون سازمانی برای اشتراک دانشبسترسازی ارتباط

 4.271 3.811 0.460 8.083 (A16) جذب فناوری

 4.241 3.536 0.705 7.778 (A17) دانشسازی برون سازمانی برای اشتراک شبکه

 
باشد. در واقع علّی روابط میان متغیرها می شکلذیل در واقع  شکل

های اثرگذار و نقاطی که نقاطی که باالی محور افقی قرار دارند، متغیر
 باشند.های اثرپذیر میزیر محور افقی قرار دارند، متغیر

 مکاني علّي روابط شکل(: 1شکل )
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 سازی ساختاری تفسيری:نتایج آزمون مدل
، ابتدا بایستی  DISMهای متد، مطابق با گامفرآیند دیمتل فازیاز  بعد 

های سیستم در ماتریس دسترسی  ارتباطات درونیِ مستقیم بین مؤلفه
تشکیل  (Dij)اولیه وارد شود و ماتریس ارتباط مفهومی بین متغیرها 

شود.در اینجا ما خروجی ماتریس ارتباط کامل دیمتل را مبنای تحلیل 
 سازی ساختاری تفسیری قرار دادیم. دراینجا بعد ازخود در مدل

پیشنهاد شد. بعد  240/0مصاحبه با خبرگان، عدد استانه مورد بررسی 
-که کوچک T که شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریساز آن

تر از آستانه باشد صفر شده، یعنی آن رابطه علّی در نظر گرفته 
در اینجا بعد از محاسبه ماتریس دسترسی اولیه، براساس  شود. نمی

از آنجائی که طبق گردد. دسترسی نهایی محاسبه میقوائد، ماتریس 
باشد در  1=(j,k)و نیز  1=(i,j)خاصیت تعدی در منطق ریاضی اگر 

است. بدین معنی که معیارهائی بطور غیرمستقیم بر  1=(i,k)نتیجه 
معیار دیگر اثر دارند، در نظر گرفته شده و رابطه دو متغیر که بعد از 

* نمایش 1رتباط پیدا می کنند بصورت بکارگیری این منطق با هم ا
با استفاده از این روابط ماتریس دستیابی نهایی   [.12] داده شده است

ماتریس به دست آمده به سطوح مختلفی تقسیم  .شود تشکیل داده می
شود و مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم برای هر معیار به  می

ی برای تعیین معیارها دو آید. با بدست آمدن ماتریس دستیاب دست می
مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم را تعریف کرده و سپس 
اشتراک آنها رابدست آورده بدین ترتیب که مجموعه قابل دستیابی، 

ها، عدد معیارها به صورت یک ظاهر  ای است که در آن سطر مجموعه
 ها، عدد ای است که در آن ستون شده باشند و مجموعه مقدم مجموعه

ها به صورت یک ظاهر شده باشند. با به دست آوردن اشتراک این  معیار
دو مجموعه ستون بعدی جدول )اشتراک( تکمیل خواهد شد. در ادامه 

درواقع این روش در تحلیل شود، مک استفاده مینیز از تحلیل میک
ها باهدف شناسایی میزان قدرت وابستگی و نفوذ عناصر سیستم یافته

صورت که مجموع سطری  رود. بدین های ساختاری به کار میدر تحلیل
شده برای هر  تعداد روابط )اعم از روابط مستقیم و غیرمستقیم شناسایی

مؤلفه( در ماتریس دستیابی نهایی در جدول زیر، نشانگر میزان قدرت 
نفوذ آن مؤلفه، و مجموع ستونی تعداد روابط مستقیم و غیرمستقیم در 

ور، نشانگر میزان قدرت وابستگی آن مؤلفه هست. ماتریس جدول مذک
بندی  صورت جداگانه در دسته آمده برای هر معیار به دست اعداد به

زیر   شکلاجزای سیستم ازلحاظ قدرت نفوذ و وابستگی در 
وابستگی متغیرها برحسب قدرت  -در تجزیه تحلیل نفوذ .اند ظاهرشده

دسته اول شامل  نفوذ و وابستگی به چهار دسته تقسیم شدند.
متغیرهای خودمختار است که  دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف 

باشند. این متغیرها نسبتاً غیر متصل به سیستم هستند و دارای می
باشند. در تحقیق حاضر هیچ  ارتباطات کم و ضعیف با سیستم می

های  در دسته دوم، مؤلفه متغیری در این دسته قرار نگرفته است.
یستم قرار دارند که دارای قدرت نفوذ کم، ولی دارای وابستگی وابسته س

ها که باالترین قدرت وابستگی و کمترین باشند. این مؤلفهشدید می
های شکل و فرم اند از: معیار قدرت نفوذ را در سیستم برخوردارند عبارت

سازی فناوری، سازمان )ساختار سازمانی(، تکنولوژی اطالعات، تجاری
های شناختی، شایستگیهای روانشناختی، ویژگیی جمعیتهاویژگی

سومین دسته، متغیرهای پیوندی هستند که  اساسی و وظایف مدیریتی.
باشند. این متغیرها غیرایستا دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی زیاد می

-ها، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می هستند، زیرا هر نوع تغییر در آن

تواند این متغیرها را دوباره ، بازخورد سیستم نیز میدهد و درنهایت
در تحقیق حاضر متغیرهای نحوه اداره سازمان، رفتار  تغییر دهد.

های هوشمندساز، ، استقرار نظامکاریسازمانی، مدیریت فرآیندهای 
ای، اطالعاتی و خردی های رفتار کاری، ایجاد مخزن های دادهویژگی

های مجازی درون سازمانی برای اشتراک سازمان، بسترسازی ارتباط
سازی برون سازمانی برای اشتراک دانش دانش، جذب فناوری، و شبکه
چهارمین دسته شامل متغیرهای مستقل  در این دسته قرار گرفته است.

باشند هستند که دارای قدرت نفوذ  قوی ولی وابستگی ضعیف می
کنند و م عمل می)نفوذ(. این دسته مانند سنگ بنای ساختاری سیست

برای  شروع یک تغییر و تحول اساسی در عملکرد سیستم، باید در وهله 
ای ها تأکید کرد. در تحقیق متغیرهای معیار منابع سرمایهاول روی آن

ای و ..( در این دسته قرار گرفته است.)ساختاری، انسانی و رابطه
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 (Tijماتریس دسترسي نهایي)(: 4) جدول
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(A1) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1* 0 0 0 0 0 0 

(A2) 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 

(A3) 1* 0 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 

(A4) 1* 0* 1 *1 1* 1 *1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

(A5) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(A6) 1* 0 1* 1* 1* 1 1 1* 1* *1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

(A7) *1 0 1 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 

(A8) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(A9) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

(A10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

(A11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

(A12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

(A13) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 

(A14) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 

(A15) 1* 0 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 

(A16) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(A17) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 نفوذ -جدول وابستگي(: 5) جدول

 سطح نفوذ وابستگی اختصار متغیرهای تحقیق

 11 3  3 (A1) سازمان )ساختار سازمانی( شکل و فرم

 1 17  6 (A2) ای و ..(ای )ساختاری، انسانی و رابطهمنابع سرمایه

 10 16 4 (A3) نحوه اداره سازمان

 10 16  4 (A4) رفتار سازمانی

 11 1 1 (A5) تکنولوژی اطالعات

 10 16  5 (A6) کاریمدیریت فرآیندهای 

 10 16  4 (A7) هوشمندسازهای استقرار نظام

 11 1 1 (A8) سازی فناوریتجاری

 12 2  2 (A9) شناختیهای جمعیتویژگی

 11 1 1 (A10) های روانشناختیویژگی

 13 1 1 (A11) های اساسیشایستگی

 11 1 1 (A12) وظایف مدیریتی

 10 16  4 (A13) های رفتار کاریویژگی

 10 16  4 (A14) اطالعاتی و خردی سازمان ای،ایجاد مخزن های داده

 10 16  4 (A15) های مجازی درون سازمانی برای اشتراک دانشبسترسازی ارتباط

 10 16  4 (A16) جذب فناوری

 10 16  4 (A17) سازی برون سازمانی برای اشتراک دانششبکه
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 معیارها وابستگي-تحلیل نفوذ(: 2) شکل

 

 گیرینتیجه  -5

-فوقو رقابت فزاینده جوامع که با تحوالت  هاپیچیدگی وجودبا امروزه 

بین المللی همراه  ملی وسازمانی و در سطح های سریع در محیطالعاده 
عنوان موتور محرک توسعه کارآفرینی به موجب گردیده تابوده است، 

وری، ایجاد زیرا کارآفرینی با افزایش بهره ،اقتصادی در نظر گرفته شود
اشتغال و رفاه اجتماعی موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشورها را 

برای بقاء در این ها . در این بین، این موضوع در سازمانکندفراهم می
محیط پیچیده و رقابتی دارای اهمیت بسیار زیادی است. در واقع 

-که رویکرد کارآفرینانه داشته باشد باید از ظرفیتها نیز برای اینسازمان

ی برخوردار باشد که در این تحقیق به فرد منحصربههای ها و ویژگی
هدف از پژوهش تر بیان شد، گونه که پیشتبیین آن پرداخته شد. همان
ک سازمان کارآفرین ترسیم نقشه استراتژیحاضر ارائه الگوی مفهومی و 

در گمرک جمهوری اسالمی ایران است. در این بخش سؤاالت پژوهش 
 و مداقه قرار خواهد گرفت. موردبحثصورت تفصیلی به

 های الگوی سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی معیار
 ایران کدامند؟

ها و استخراج آن براساس ادبیات تحقیق و مصاحبه معیارشناسایی بعد از 
های مورد نظر به وسیله آزمون دلفی فازی مورد معیاربا خبرگان، 

 سازمان فرم و های شکلمعیارغربالگری قرار گرفتند، نتایج نشان داد که 
، .(.. و ایرابطه و انسانی ساختاری،) ایسرمایه ، منابع(سازمانی ساختار)

 اطالعات، مدیریت سازمانی، تکنولوژی سازمان، رفتار اداره نحوه
فناوری،  سازیهوشمندساز، تجاری هاینظام کاری، استقرار فرآیندهای

 هایشناختی، شایستگیروان هایشناختی، ویژگیجمعیت هایویژگی
-داده هایمخزن کاری، ایجاد رفتار هایمدیریتی، ویژگی اساسی، وظایف

 درون مجازی هایارتباط سازمان، بسترسازی خردی و اطالعاتیای، 
 سازمانی برون سازیفناوری، و شبکه دانش، جذب اشتراک برای سازمانی

اساسی سازمان  معیاردانش مورد تائید و به عنوان  اشتراک برای
 کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران معرفی شدند.

  ک( سازمان کارآفرین در استراتژی نقشههای )معیارروابط علّی میان
 گمرک جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟

بندی مقادیر توان دریافت که رتبهنتایج آزمون دیمتل فازی می بر اساس
(𝑑𝑖 + 𝑟𝑗)  اند از: برتر عبارت معیاری، سه موردبررسهای معیاربرای

(، 289/8) اطالعاتی و خردی سازمان های داده ای،ایجاد مخزنمتغیر 
(. 083/8های نو )(، جذب فناوری237/8) های رفتار کاریویژگیمتغیر 

𝑑𝑖)بندی مقادیر چنین رتبههم − 𝑟𝑗)  ی، سه موردبررسهای معیاربرای
ای )ساختاری، انسانی و منابع سرمایهاند از: متغیر برتر عبارت معیار
ای اشتراک سازی برون سازمانی برشبکه(، متغیر 744/0) .(.ای و .رابطه
(. براین مبنا، 460/0های نو )(، و متغیر جذب فناوری705/0) دانش

نقش مرکزی  اطالعاتی و خردی سازمان های داده ای،ایجاد مخزنمتغیر 
𝑑𝑖)یرنده بیشترین مقدار دربرگ) + 𝑟𝑗)  .قدرت یگر متغیر د عبارت بهدارد

بیشترین مقدار  اطالعاتی و خردی سازمان های داده ای،ایجاد مخزن
 ارتباط با سایر متغیرها را دارد.

 های الگوی سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری معیاربندی سطح
 اسالمی ایران چگونه است؟

سازی ساختاری تفسیری مبتنی بر دیمتل نتایج تکنیک مدل بر اساس
سطوح تأثیرشان از  یبها به ترت مؤلفه ،2شماره  با توجه به شکلفازی و 

و  ها ترین یریهای سطوح باالیی، اثرپذ . مؤلفهشدندباال به پایین تنظیم 
های سیستم هستند. سطوح میانی نیز  اثرگذارترین مؤلفه تر یینسطوح پا

هایی است که دارای میزان توأمی از اثرگذاری و اثرپذیری  حاوی مؤلفه
در این . باشند یستم مهای سی )وابسته به سطح مؤلفه( بر سایر مؤلفه
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سازی تجاری، تکنولوژی اطالعاتهای مؤلفه سطح، در باالترینتحقیق 
وظایف ، و های اساسیشایستگی، شناختیهای روانویژگی، فناوری

ای منابع سرمایه مؤلفه سطح، ترینپایین درو  ،مدیریتی قرارگرفته است
 دارد.قرار  .(.ای و .)ساختاری، انسانی و رابطه

شود مستقیما با نتایج سایر تحقیقات نتایج این تحقیق را نمی
های مقایسه کرد. زیرا اکثر معیارهای مورد بررسی این پژوهش و تکنیک

ها بوده است، و نتایج سایر مورد استفاده نیز متفاوت از سایر پژوهش
تحقیقات نیز از لحاظ روش تحقیق هیچ تشابهی با این تحقیق ندارد. در 

ن موضوع حاکی نو بودن کار و جذابیت پژوهش دارد. ولی باین واقع ای
میارکالئی و همکاران حال این پژوهش نیز به مانند مطالعات صمدی

(، و 1388بیگی و همکاران )(، علم1394نژاد و افخمی )(، پیران1396)
-های کارآفرینی برای سازمان(، به بررسی مدل1393عطائی و همکاران )

و هر کدام به نوبه خود مدلی بومی برای سازمان مورد  ها پرداخته است
 اند.بررسی ارائه نموده

ها، و اهمیت موضوع وتحلیل دادهبه نتایج حاصل از تجزیه با توجه
هایی برای بهبود و توسعه  یشنهادپعنوان سازمان کارآفرین، موارد ذیل به

 ردد:گسازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران ارائه می
گمرک  سازمان در کارآفرینی ضرورت و اهمیت به توجه با •

 پیشنهاد حاضر پژوهشدر ابتدا محققان جمهوری اسالمی ایران، 
 درپذیری و ریسک کارآفرینیایجاد جو و فضای  به که کندمی

 و راهکارها از استفاده با تا دارند مبذول ایویژه توجه سازمان
 خود رسالتو  اهداف به مطلوبی نحوبه بتوانند آن هایاستراتژی

 .یابند دست امروزی متغیر محیط در

دار میان متغیرهای پژوهش، به با توجه به مشاهده روابط معنی •
گردد که با نگاه به روابط میان مدیران گمرک پیشنهاد می

متغیرها، به توسعه آن معیارها بپردازند، چون با توسعه یک معیار 
معیارهای دیگر نیز بهبود و توسعه را توان در در سازمان می

 مشاهده کرد.

کند که ترویج های خود پیشنهاد میدر این پژوهش بر مبنای یافته •
عنوان یک اصل اساسی در سازمان فرهنگ کارآفرینانه را به

توانند با افزایش ها میکارآفرین مدنظر داشته باشند. این سازمان
-شناسایی و خلق فرصتپذیری، تالش نمایند ضمن میزان ریسک

ها استفاده نمایند، که نتیجه این طور مطلوبی از آنها بتوانند به
 امر کسب مزیت رقابتی برای سازمان خواهد بود.

توجهی به بندی معیارها نباید دلیل بیموضوع سطح بندی و رتبه •
تر شود، در واقع توجه به معیارهایی که کمترین معیارهای کم رتبه

اند نیز باید در دستور کار خود اختصاص دادهه را بهامتیاز و رتب
مدیران سازمان قرار گیرد، چون عدم توجه به متغیرهای فرعی این 

تواند گاهی سبب آسیب به وضعیت سایر معیارها در تحقیق، می
 توسعه کارآفرینی در گمرک گردد.

های راهبردی و استراتژیک باید در رسالت سازمان ارائه برنامه •
توانند با واگذاری وظایف و ینه گردد. مدیران سازمان مینهاد

ها در امور سازمان، ها به کارکنان خود و مشارکت دادن آنمسئولیت

رضایت شغلی آنان را از عضویت در سازمان افزایش دهند که ضمن 
وری سازمان نیز افزایش یافته و در نهایت بهبود عملکرد فردی، بهره

 ان را در پی خواهد داشت.رضایت مشتریان از سازم

-یابی به توسعه و بهرهگردد که به منظور دستدرنهایت پیشنهاد می •

وری سازمانی، سازمان ساختاری منعطف و پویا را جایگزین ساختار 
مکانیک نماید، تا در زیر سایه آن بتوانند با افزایش خالقیت و 

شکار های شکل گرفته در محیط را بهتر نوآوری در سازمان، فرصت
 ها استفاده نمایند.کرده و از آن

، به در حوزه سازمان کارآفرین در خصوص پیشنهاد برای پژوهش آتی
بندی شود که نسبت به شناسایی و اولویتپیشنهاد می محققانسایر 

چنین آمیز سازمان کارآفرین اقدام نمایند؛ همعوامل اجرای موفقیت
رویکرد را با مفاهیم با مقاربت شود تاثیر یا ارتباط این پیشنهاد می

از طرفی نیز استفاده از . معنایی مناسب، تحلیل و بررسی نمایند
های خبره محور چون روش بهترین و بدترین، رویکردهای دیگر تکنیک

تواند های آماری میروش فرآیند تحلیل شبکه، و ... و حتی تکنیک
 راهبردی مناسب برای تحقیقات آینده باشد.
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