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بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکت ها
مهشید معین نیا  ، 1مجید
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چکیده
از مهمترین ویژگیهاي جهان امروز ،تغییرات گسترده ،افزایش پیچیدگیها و رقابتهاست و سازمانهاي امروزي در محیطی پیچیده
و در عین حال پویا فعالیت میکنند .تحوالت عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضاي کسب و کار است که لزوم توجه
به هماهنگی با محیط را پررنگ میکند .از سوي دیگر ،اقتصاد جهانی در شرف تحول و ایجاد تغیرات ژرف و اساسی است و
بالطبع سازمانهاي تولیدي و خدماتی نیز از این امر مستثنی نیستند .شرایط محیطی و رقابتی به حدي پیچیده ،پویا و نامطمئن
است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغیرات روبنایی مانند تغییر روشها ،سیستمها ،ساختار ،فناوري و غیره حیات و بقاي
بلندمدت خود را تضمین کنند .امروزه سازمان ها نه تنها ،به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و
پیچیده نیاز دارند ،بلکه براي ادامه حیات و رشد ،باید هرچه بیشتر خالق و نوآور باشند .از اینرو براي این که سازمان ها در
بازار ،رقابتی تر عمل کنند باید رویکردي کارآفرینانه داشته باشند .الزمه بهره مندي از مزایاي کارآفرینی سازمانی ،شناخت
دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهاي نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است .از اینرو ،مقاله حاضر به بررسی
استراتژي هاي کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است.
واژههای کلیدی :استراتژي هاي کارآفرینی ،کارآفرینی سازمانی ،رشد شرکت ها
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مقدمه
همه سازمانها براي بقاء نیازمند اندیشه هاي نو و نظرات تازه اند .در عصر ما براي بقاء و پیشرفت و حتى حفظ وضع
موجود ،باید جریان نوجویی و نوآوري را در سازمان ایجاد نموده و تداوم بخشید و ضمن شناخت تغییرات و تحوالت محیط،
براي رویارویی با آنها پاسخهاي بدیع و تازه تدارک دید .امروزه بسیاري از سازمانها به لزوم کارآفرینی پی برده اند[ .]1در دنیاي
در حا ل تحول و پیشرفت امروز ،کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت هاي مدیریتی و
کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داري برقرار نمایند[ .]2به عبارت دیگر جامعه و سازمانی میتواند در مسیر توسعه،
حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهاي الزم ،خود را به دانش و مهارت کارآفرینی تجهیز نماید تا با
استفاده از این توانمندي ارزشمند ،منابع را به سوي حصول رشد و توسعه ،مدیریت و هدایت کنند .این مهم در درون یک
سازمان داراي پیچیدگیهاي خاصی است که در بروز رفتار کارآفرینانه ،اجراي طرحهاي کارآفرینانه و در نهایت حرکت به سوي
سازمان کارآفرین سهم بسزایی دارد .در شرایط کنونی اقتصاد ،نیاز به پرداختن به مقوله کارآفرینی بیش از پیش احساس
می شود .از آنجا که کار آفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و متمایز خود قادرند در چنین شرایط سختی منابع را براي رشد و
توسعه تولید و منابع انسانی جمع آوري کنند و کسب و کار جدید ارائه دهند ،لذا قادر خواهند بود به سیستم اداري کشور در
زمینه بهبود وضعیت و افزایش بهره وري یاري رسانند[.]3
امروزه رقابت شدید در سطح بین المللی اهمیت نوآوري ،انعطاف پذیري ،پاسخگویی و همکاري را در موفقیت بلندمدت
سازمانها آشکار کرده است .با افزایش سرعت تغییر در سازمانها ،آنها باید قادر باشند به سرعت خود را با شرایط جدید سازگار
کنند و از همه فرصت هاي جدید بیشترین بهره برداري را کرده و براي شناسایی نیازهاي در حال تغییر ،فرهنگ کارآفرینی را
تقویت کنند.
کارآفرینی سازمانی عبارتست از فرهنگ ایجاد نوآوري در محصوالت یا خدمات با بکارگیري خالقیت و ایده هاي نو و قبول
ریسک در جهت رسیدن به سود مطلوب .به عبارت دیگر ،مجموعه اي است از استراتژي ها و گرایشات رفتاري تحت حمایت
فرهنگ و ساختار سازمان در جهت تقویت ،رشد و بکارگیري خالقیت و نوآوري افراد ،که منتج به توسعه پایدار و ممتاز بودن
سازمان می شود .در یک سازمان کار آفرین فضایی حاکم است که در افراد روحیات فعال بودن ،ابراز نظر کردن ،تفکر وتأمل را
باال میبرد[.]4
ا ستراتژي کارآفرینی یک مسیر پر اهمیتی است ،در کارآفرینی سازمانی مفهوم پیدا میکند و در این مسیر تصمیمات باید
طوري مدیریت شوند که بتواند با شرایط عدم اطمینان و در کنار بازیابی منابع ،سازمان را در وضعیتی قرار دهند که بتواند خود
را با تغییرات محیطی وفق دهند .براي عملکرد موفقیت آمیز کارآفرینان باید منابع مؤسسه اقتصادي خود را به طور استراتژیک
مدیریت کرده و در استراتژي کارآفرینانه تالش نمایند .در استراتژي کارآفرینانه ،کارآفرین باید یک تفکر کارآفرینانه به عنوان
راهی براي تفکر در تمرکز بر شناخت و بهره برداري از فرصت ها در رویارویی با عدم یقین داشته باشد[.]3
بسیاري از مدیران و کارآفرینان فرصت هاي موجود در بازارها را تشخیص میدهند و دسترسی به بازارها را به عنوان یک
ابزار استراتژیک براي رقابت پذیري و توسعه بیشتر کسب و کار خود مورد استفاده قرار میدهند .حضور در بازارهاي بزرگ و
جهانی براي کسب و کارهاي کوچک و نوپا مجموعه اي از فرصتهاي کسب و کار را میسر میسازد[ .]5از این رو تلفیق دیدگاه
هاي استراتژیک کارآفرینی و مؤلفه هاي استراتژي کارآفرینانه براي توسعه مستمر کانال هاي نوآوري وکشف خالقانه توانمندي
هاي داخلی و خارجی به سازمانها کمک میکنند[.]6با توجه به اینکه کار آفرینی اثربخش در صنایع کوچک و متوسط و نوپا
یک فرآیند استراتژیک است ،مدیریت استراتژیک در این صنایع بدون جهت گیري کارآفرینانه به سختی میتواند به موفقیت
دست یابد .از اینرو سازمانها یا باید به سمت استراتژي هاي کارآفرینانه حرکت کنند یا اینکه محکوم به فنا شوند[ .]7یکی از
ویژگی ها ي جذاب اقتصاد جهانی امروز ،نقشی است که کارآفرینی در توسعه صنایع و ایجاد رفاه اقتصادي بازي میکند[ .]3در
اقتصاد شبکه اي جهانی امروز ،محیط کسب و کار ،پیچیده ،پویا ،و بیش از پیش رقابتی میباشد[ .]8از این منظر توسعه فعالیت
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هاي کارآفرینی یکی از راهکارهاي مهم استراتژیهاي بنگاه هاي اقتصادي براي ورود آنها به عرصه رقابت و در نتیجه بهبود و
ارتقاء عملکرد در آنها محسوب میشود[.]5
در این راستا دو عامل استراتژي هاي کارآفرینانه و استراتژي هاي سازمانی براي ورود به بازارهاي جهانی ،ارکان اساسی
توفیق در بازارهاي جهانی محسوب میشوند .زیرا استراتژي هاي کارآفرینی به افراد و بنگاه این امکان را میدهند که در اتخاذ
تصمیمها نوآورتر ،خالقتر و مسئولیت پذیرتر باشند و توسعه توانمندیهاي استراتژیک در بنگاه و توانمندسازي افرادي با هدف
قدرتمندسازي آنها براي تهیه و اجراي استراتژي هاي موفق ،اهمیت کلیدي دارند[ .]9از آنجا که کارآفرینان به عنوان متغیر
اصلی در بین المللی سازي فعالیت هاي اقتصادي جدید مطرح هستند ،شرکت هاي کارآفرین براي ایجاد بیشترین ارزش باید
عملکردي استراتژیک داشته باشند و این امر نیازمند تلفیق تفکر استراتژیک و کارآفرینی است[ .]10در سازمان هاي موفق تهیه
این برنامه بر عهده کارآفرینان می باشد .آنها با مجموعه اي از تصمیمات استراتژیک در فرآیند کسب و کار مواجه هستند ،مانند
تصمیم به شروع کسب و کار جدید ،تصمیم به تشکیل تیم مدیریت ،تصمیم به تمرکز بر بخش خاص بازار ،و تصمیم به تأمین
منابع ما لی .این تصمیمات مجموعه اي از استراتژي هاي کارآفرینانه است که تا حد زیادي موفقیت بنگاه را تحت تأثیر قرار
میدهد[ .]3در بازنگري چهارچوبهاي کارآفرینی استراتژیک ،میتوان گفت ،این مفهوم به عنوان فصل مشترک کارآفرینی و
استراتژي معرفی شده و به یکپارچگی این مفاهیم و ترکیبی از اکتشاف واستخراج توسعه ورشد یافته است ،با توسعه و تکامل
کارآفرینی استراتژیک تا حد یافتن چهارچوب هاي نظري درباب آن ،تجزیه و تحلیل هاي مفصل و نیز کارهاي متناقض و
بنیادي عرضه شده است[ .]4کارآفرینی موجود در محیط خارجی و توسعه مزیت رقابتی در شرکتها و سازمانها ،در سالیان اخیر
جایگاه ویژه اي در ادبیات کارآفرینی به خود اختصاص داده است[.]11
کسب موفقیت ،باید از دیدگاه مدیریت استراتژیک به کارآفرینی نگریسته شود .کار آفرینی باید بخشی از برنامه هاي
استراتژیک سازمان بوده و جزء ضروري و جدانشدنی از این برنامه باشد .سه عامل کشف فرصتها ،کشف توانمندیها و تحمل
ابهام براي دست یافتن به کار آفرینی از چشم انداز مدیریت استراتژیک یک سازمان وجود دارد[.]12
در این راستا شرکتهایی می تواند در مسیر رشد و توسعه ،حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشند که با ایجاد بسترهاي
الزم ،منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کار آفرینی مولد تجهیز کنند و با بهره گیري از این توانمندي ارزشمند و همچنین
سایر منابع موجود در سازمان ،شرکت را به سمت ایجاد ارزش ،رشد و توسعه مدیریت هدایت کند تا در نهایت توسعه اقتصادي
شکل گیرد .توسعه فعالیتهاي کارآفرینانه میتواند به رشد نوآوري ،ایجاد محیط رقابتی ،توسعه اقتصادي و ایجاد شغل در یک
جامعه کمک کند[.]13
کارآفرینی سازمانی
در وضعیت فعلی اقتصاد جهانی ،تنها کشورهایی از ابعاد مختلف جهانی شدن تأثیر و تأثیر می پذیرند که بتوانند کاالها و
خدماتی جدید و مطابق نیاز مشتري عرضه کنند .یکی از عوامل اصلی این امر ،کارآفرینی سازمانی است .به این صورت که تک
تک افراد سازمان خودشان را در قبال اهداف سازمان متعهد می دانند و براي این کار نیز حداکثر استعداد خودشان را براي
پیشرفت و بقاي سازمان بکار می گیرند .از جمله مواردي که در این سازمان ها چنین زمینه اي را به وجود آورده ،فضاي حاکم
بر سازمان هاست که کارکنان در آن با تعهد به کار خود ادامه می دهند و آنچه می تواند بیشترین تاثیر را در ایجاد این فضا
داشته باشد ،ساختار سازمانی است که به مثابه کالبد اصلی این سازمان عمل می کند .از اینرو در این مقوله ،شناسایی تأثیراتی
که ساختار سازمانی در ایجاد فضا و جو کارآفرینی می توانند داشته باشد ،از مسائل مهمی است که در کشور ما باید به آن
پرداخته شود تا زمینه مساعد براي کارآفرینی سازمانی در سازمان ها به وجود آید[ .]7هستة اصلی کارآفرینی ،نوآوري است و
نوآوري در سازمان ها لزوما فرآیندي پایین به باالست .کارآفرینی سازمانی ،تنها وقتی به وقوع می پیوندد که سطوح پایینتر
سازمان نوآوري داشته باشند ،اما تنها وقتی که به کارکنان اختیار الزم داده شده و آنها تشویق می شوند ،کارآفرینی سازمانی
امکان بقا خواهد یافت .با توجه به اینکه روش نظام پیشنهادها اغلب یک فرآیند پایین به باالست ،در تسهیل روند کارآفرینی
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سازمانی از مهمترین ابزارها بشمار می آید[ .]1امروزه کارآفرینی نیروي محرکه اصلی در توسعه اقتصادي و از مشخصه هاي یک
اقتصاد سالم است .کارآفرینی در حال حاضر مؤثرترین روش برقراري ارتباط بین علم و بازار است[ .]4این مفهوم هم می تواند
زمانی اتفاق افتد که یک فرد یا گروهی از افراد فعالیتی اقتصادي را آغاز می کنند و هم در داخل یک سازمان در حال فعالیت
رخ دهد که نوع اخیر را کارآفرینی سازمانی می گویند[ .]9کارآفرینی سازمانی بر توانایی یک سازمان در یادگیري از طریق
کشف دانش جدید و بهره گیري از دانش موجود مبتنی است و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سالح انتخابی براي
بسیاري از سازمان ها به ویژه سازمان هاي بزرگ است .کارآفرینی سازمانی همچنین تالشی است براي ایجاد ذهنیت و مهارت
هاي کارآفرینانه و البته وارد ساختن این ویژگی ها و ذهنیت ها به درون فرهنگ و فعالیت هاي سازمان و بخش دولتی نیز از
این قاعده مستثنی نیست .بخش دولتی و نظام اداري یک کشور از بسترهاي اصلی رشد و توسعه و از ابزارهاي اصلی اجراي
فعالیت ها و وظایف دولت ها محسوب می شود و بنابراین ناکارآمدي این بخش مشکالت متعددي را براي یک جامعه به همراه
خواهد داشت .حیطه وظایفی که بر عهده دولت هاست ،حتی در صورتی که زمینه مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی هم
فراهم شود ،بسیار گسترده است و پیامدهاي انجام این وظایف ،عده کثیري از افراد جامعه را متأثر می سازد .بطور کلی می توان
گفت ویژگی هاي اصلی سازمان هاي کارآفرین ،این سازمان ها را مجهز به قابلیت هایی می کند که ضمن ارتقاي کارآمدي،
قادر به بهره گیري بهتر از فرصت هاي موجود و انطباق پذیري بیشتر با محیط پیرامونشان می شوند .اصطالح کارآفرینی غالبا
در زمینه بخش خصوصی و تجاري به کار رفته است ،اما امروزه در مباحث مدیریت بخش دولتی نیز وارد شده که عمدتا ناشی
از اهمیت نقش دولت در جوامع و تالش براي ایجاد تحول در سازمان هاي دولتی و بهبود عملکرد آنها بوده است[ .]12مطالعات
متعددي نیاز به بازآفرینی و کاراتر ساختن و مؤثرتر ساختن دولت و وارد ساختن ساز و کارهاي بازار به بخش دولتی ،بهبود
خالقیت و توسعه فرهنگ هاي ریسک پذیر را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و بدین ترتیب اصطالح کارآفرینی سازمانی
بخش دولتی را معرفی کرده اند .به همین ترتیب ،کارآفرینی سازمانی نیز شاخص ها و موضوعات متعددي را شامل می شود و
در نتیجه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد .بنابراین ،ضروري است تا ضمن شناخت و دسته بندي این عوامل ،وضعیت
مطلوب و مناسب آنها براي ارتقاي کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد [ .]13کارآفرینی در حل تعدادي از مشکالت
همچون افزایش سریع رقباي جدید ،ایجاد حس بی اعتمادي نسبت به شیوه هاي مدیریت سنتی در سازمان ها ،خروج بهترین
نیروي کار از سازمان ها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل ایجاد شده است .کارآفرینی سازمانی اقدامی است که اگر سازمان
بخواهد به رشد خود تا بینهایت ادامه دهد ،ضروري است .ضرورت کارآفرینی سازمانی عمدتا ناشی از ناسازگاري و واکنش کند
سازمان هاي متوسط و بزرگ نسبت به تغییرات روزافزون ،سریع و پیچیده و نامطمئن محیط است .با توجه به اهمیت بحث
کارآفرینی سازمانی در دنیاي امروز ،در ایران به بحث کارآفرینی (به ویژه در سازمان هاي دولتی) توجه کمتري شده و زمینه
هاي مورد نیاز براي آن فراهم نشده است .با توجه به اینکه بسیاري از کشورهاي پیشرفته و توسعه یافته جهان طی  25سال
گذشته با انجام تحقیقات گسترده و بکارگیري این مقوله توانسته اند به پیشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعی نائل گردند،
ضرورت دارد که در ایران نیز تحقیقات هدفمندي در این زمینه صورت گیرد تا بتوان مسائل و مشکالت را شناسایی و با ایجاد
الگوها و مدل هاي علمی براي پیاده سازي این فرآیند در سطح سازمان هاي دولتی از مزایاي آن در توسعه همه جانبه کشور
استفاده نمود[.]6
مدل های کارآفرینی سازمانی
صاحبنظران مختلف چارچوبهاي علمی و کاربردي متعددي را براي ایجاد سازمان کارآفرینانه ارائه نموده اند که در این
بحث برخی از این مدلها مورد بررسی قرار می گیرند:
مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن
شکل زیر چارچوب کارآفرینی سازمانی را نشان می دهد که مبناي رویکرد مدیریت استراتژیک است .اطالعات حاصل از
محیط درونی و بیرونی سازمان سرآغاز فرایند کارآفرینی سازمانی است .این اطالعات ،داده هاي ارزیابی گزینه هاي استراتژیک
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است و هنگامی که یک طرح استراتژیک تعیین شد ،باید اجرا شود .عوامل فردي ،گروهی و سازمانی که براي یک سازمان
کارآفرین الزامی هستند ،باید موضوع ارزیابی و اجراي یک طرح استراتژیک قرار گیرند و نتایج طرح استراتژیک براي کنترل و
ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.

شکل  - 1مدل کارآفرینی سازمانی []9

مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نِك
این مدل می کوشد تا به طور مفهومی تأثیر رفتارهاي کارآفرینانه فردي و ساختار سازمانی کارآفرینانه سازمان ها را مورد
بررسی قرار دهد .به عبارت دیگر ،این مدل توانایی سازمان براي بقا در یک محیط سرشار از نوآوري را نشان می دهد .شکل زیر
تعامل رفتار کارکنان و ساختار سازمان را که عمدتا عناصر ضروري براي موفقیت کارآفرینانه سازمان هستند ،نشان می دهد.
موفقیت کارآفرینانه در قالب ظرفیت نوآورانه -که یک سازمان را براي بازسازي خودش و بقا در بلندمدت توانا می سازد -مورد
توجه قرار گرفته است.

شکل  - 2مدل کارآفرینی سازمانی []10

مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران
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کوراتکو و همکارانش در سال  1993مدل تعاملی کارآفرینی را که بر اساس سه فاکتور مشخصات سازمانی ،مشخصات
فردي و حادثه ناگهانی و طی  8گام انجام می گیرد ،ارائه نمودند که در زیر به آنها اشاره می شود:
 مشخصات سازمانی :عبارت است از حمایت مدیریت ارشد سازمان ،استقالل و آزادي در انجام کار ،پاداشهاي مناسب،وجود فرصت کافی براي انجام فعالیت کارآفرینانه و وجود حد و مرزهاي سازمانی.
 ویژگیهاي فردي :تمایل به مخاطره پذیري و ریسک جویی ،تمایل به آزادي عمل و استقالل کاري ،نیاز به توفیق،هدفگرایی و داشتن آرمان و نیز مرکز کنترل داخلی.
 وقایع تسریع کننده  /حادثه ناگهانی :تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه در سازمان در نتیجة تعامل بین سه فاکتورویژگیهاي سازمانی و فردي و نوعی حادثه ناگهانی موجد انگیزه در کارآفرینی صورت می پذیرد.
ترکیبات گوناگونی از این سه عامل می تواند منجر به بروز رفتارهاي کارآفرینانه گردد که به  3حالت آن اشاره می گردد :
شرایط نوع الف :شرایطی که سازمان به فناوریهاي پیشرفته نیاز دارد و از طرفی مدیریت ارشد از نوآوري به شدت حمایت
می نماید .در این حالت ،افراد داراي توانایی انجام رفتارهاي خالقانه و کارآفرینانه ،شرایط را براي شروع فعالیت مناسب می
بینند.
شرایط نوع ب :حالتی که درآن سازمان دچار تغییرات اساسی (در ساختارو محتوا) می شود و درآن نوآوري و خالقیت
تشویق و ترغیب می گردد .در این شرایط ،کارکنانی که نیاز به توفیق باالیی دارند ،پس از یک دوره تصلب و انجماد سازمانی و
گرفتار بودن در زنجیره مقررات و قوانین خشک اداري ،شرایط را براي بروز رفتارهاي کارآفرینانه فراهم می بینند.
شرایط نوع ج :حالتی که در آن سازمان از طرفی به واسطه برخی محدودیتهاي درون و برون سازمانی مجبور به کاهش
هزینه ها گردیده و از طرفی بصیرت و دوراندیشی مدیریت ارشد ،زمینه را براي بروز ظهور ایده هاي خالقانه و نوآورانه در سطح
وسیعی فراهم کرده است .در این شرایط ،افرادي که نیاز به استقالل و آزادي عمل بیشتري دارند ،به فعالیت هاي کارآفرینانه
ترغیب خواهند شد .از جمله شرایط دیگري که می تواند موجب بروز رخدادهاي تسریع کننده کارآفرینی گردد ،می توان به
وجود فضاي رقابتی حیثیتی ،بی ثباتی بازار یک شرکت به دلیل تغییرات ایجاد تقاضاهاي جدید براي کاالها و خدمات اشاره
کرد
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شکل  - 3مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران[]13

کارآفرینی سازمانی تامپسون
تامپسون براي شکل گیري کارآفرینی در سازمان پنج بعد را مورد توجه قرار می دهد که وجود تمامی این ابعاد براي
سازمان کارآفرینانه ضروري است[.]7
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شکل  4ابعاد مختلف شکل گیری کارآفرینی در سازمان[]7

شاخص هاي مناسب در انتخاب کارآفرینی سازمانی جهت رشد شرکت ها
شاخصهاي عمده کارآفرینی سازمانی در برخی از تحقیقات به ترتیب زیر هستند:
 .1نوآوري :ارائه ایده هاي جدید و تبدیل آنها به محصول یا خدمات جدید.
 .2ساختار :غیرمتمرکز ،غیررسمی بودن و گروهی بودن کارها.
 .3فرهنگ سازمانی :از ریسک پذیري ،نوآوري و ایده هاي جدید افراد در تمامی سطوح سازمان حمایت می شود .کار
گروهی با ارزش است و مورد تشویق قرار می گیرد.
 .4اهداف و استراتژیها :داراي بیانیه مأموریت و آرمان مشترک ،مدون ،واضح ،منعطف ،آینده نگر ،مشتري گرا و مشوق
تغییر و نوآوري می باشد.
 .5ریسک پذیري :تمایل به اقدامات مخاطره آمیز و بکارگیري منابع در این راه با نتایج نامطمئن می باشد.
 .6تحقیق و توسعه :ارتباط نزدیک ،مستمر واحد تحقیق توسعه با مشتریان ،تحقیقات بازار کارآفرینان و سایر واحدها
وجود دارد و باال بردن مخارج و هزینه هاي واحد تحقیق و توسعه نسبت به رقبا می باشد [.]9

53

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،4پاییز 1399

فرآیند کارآفرینی سازمانی:
کارآفرینی سازمانی فرهنگی
کارآفرینی سازمانی داراي فرآیندي است که با شناخت فرصت آغاز شده و با بهره برداري و برداشت به پایان می رسد.
کارآفرین با طی هر مرحله به مراحل باالتر دست پیدا می کند .کارآفرینان در انجام این فرآیند ،باید داراي ویژگی هایی باشند
تا بتوانند در کار خود موفق شوند که این شامل احساس مسئولیت و داشتن عزم و اراده ،استفاده از فرصت ها ،تحمل مخاطره،
ابهام و عدم اطمینان ،خالقیت ،اتکا به نفس و قدرت سازش ،انگیزه برتري طلبی می شود .اما در انجام کارآفرینی در سازمان ها
و شرکت ها موانعی وجود دارد که بسیاري از آنها ناخواسته هستند و بازخوردي از به کارگیري مدیریت سنتی به شمار می
روند .در برخی مواقع این موانع آنقدر مخرب است که کارآفرینان ترجیح می دهند از این کار اجتناب کنند .برخی از ابعاد موانع
کارآفرینی از دیدگاه فراي شامل ماهیت سازمان هاي بزرگ ،فقدان استعداد کارآفرینانه و شیوه هاي نادرست پاداش است[.]8

شکل  5فرآیند کارآفرینی سازمانی فرهنگی []8

کارآفرینی سازمانی جی.او.آکینب
بسیاري از سازمان ها و شرکت ها به ضرورت خالقیت و کارآفرینی پی برده اند .نقش و جایگاه خالقیت به حدي است که
در مغرب زمین گفته می شود «یا مرگ یا خالقیت» .بر همین اساس الگوي زیر توسط جی.او.آکینب ( )2005ارائه شده است.
در این الگو عوامل سه گانه نوآوري ،خالقیت و کارآفرینی مجموعا باعث باال بردن موفقیت تحصیلی و شغلی می شود .ایجاد و
رشد خالقیت در سازمان مستلزم وجود عوامل و شرایط مناسب است .این عوامل می توانند گوناگون باشند .عده اي معتقدند که
موفقیت سازمان ها مبتنی بر وجود افراد خالق است و بر همین اساس جذب و استخدام افراد خالق را به سازمان ها پیشنهاد
می کنند .توجه دقیق به خالقیت ،به خوبی نشان می دهد که سازمان هاي نوآور براي مسائلی از قبیل وقت آزاد ،دسترسی به
اطالعات ،آزادي عمل ،سیستم پیشنهادهاي مؤثر و سریع ،تشویق و خطرپذیري و نوآوري و غیره اهمیت فوق العاده اي قائل
هستند .توین.بی فیلسوف معروف ،سال ها پیش خالقیت را به منزله حیات یک جامعه می دانست و اعتقاد داشت که اگر جامعه
نتواند از موهبت خالقیت حداکثر استفاده را ببرد و بدتر از این اگر این توانایی را سرکوب کند ،انسان دیگر از حق ذاتی خود
یعنی اشرف مخلوقات بودن محروم می شود[.]8
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شکل  - 6فرآیند کارآفرینی سازمانی جی.او.آکینب[]8

موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی
موانع و محدودیت هاي متعددي براي حرکت به سوي کارآفرینی در سازمان ها وجود دارد ،هر چند بسیاري از این موانع
ناخواسته بوده و پیامد و بازخور به کارگیري فنون مدیریت سنتی در سازمان است .در برخی موارد ،این موانع به قدري مخرب
هستند که افراد ترجیح می دهند از رفتار کارآفرینانه اجتناب کنند .از جمله موانعی که پیش روي کارآفرینی سازمانی وجود
دارد می توان به عدم حمایت مدیریت از کارآفرینی ،عدم داشتن آزادي عمل در کار ،سیستم نامناسب تشویق و ارائه پاداشها،
ساختار خشک و مکانیکی ،فرهنگ ضعیف ناسازگار و محافظه کارانه ،اعمال کنترل شدید ،توجه به سودهاي کوتاه مدت ،عدم
باور به توان خالقیت افراد ،اعمال کنترل شدید ،وجود فرهنگ محافظه کارانه ،توجه به سودهاي کوتاه مدت ،و شیوه هاي
نادرست تشویق و ارائه پاداش و مواردي از این نوع اشاره کرد[.]5
الف) کنترل شدید
زمانی که سازمان بزرگ می شود ،نیاز به کنترل درآن بیشتر می شود و در نتیجه ،مدیریت سازمان مجبور است
استانداردهاي اجرایی ثابت و کمیت پذیري را ایجاد کند .از این رو ،دیوانساالري و گزارشها ،نسبت به برنامه ریزیها برتري یافته،
گزارشهاي کاري ،بیشتر از نتایج آن ،نظرها را جلب می کند و قوانین و استانداردها نسبت به رفتار کارآفرینانه مهمتر می شود.
در واقع ،سازمان هاي با کنترل سلسله مراتبی یا کنترل مرکزي نمی توانند بر محیط رقابتی ،پیچیده ،پویا و نامطمئن فائق آیند
و لذا اعمال کنترل شدید در سازمان می تواند یک مانع جدي پیش روي سازمان کارآفرین باشد[.]14
ب) سیستم تشویق و ارائه پاداش
سیستم تشویق و ارائه پاداش مناسب از مهمترین عوامل مؤثر در کارآفرینی سازمان ها محسوب می شود .ترفیع و شیوه
هاي سنتی پاداش ،به ندرت می تواند براي کارآفرینان کارساز باشد .استفاده از پاداش هاي مناسب می تواند میل کارکنان به
پذیرش ریسک هاي مربوط به فعالیتهاي کارآفرینی سازمانی را برانگیزاند .سازمان هاي کارآفرین موارد ذیل را در سیستم
تشویق و ارائه پاداش خود به دقت بررسی می کنند  :نوع مشوقهاي سیستم ،شایستگی هاي کارکنان ،تنظیم هدف هاي اجرایی
معقول ،تشویق و پاداش بر اساس عملکرد ،و پیش بینی (برآورد) میزان فرصتهایی که افراد می توانند براي کسب مشوق داشته
باشند[.]15
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ج) فرهنگ سازمان (محافظه کارانه)
فرهنگ سازمانی به معناي مجموعه اي از ارزشها ،باورها ،درک ،استنباط ،و شیوه هاي تفکر و اندیشیدن است که اعضاي
سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و نمایانگر بخش نانوشته ،اما محسوس سازمان است .هفت ویژگی اساسی وجود دارد که در
مجموع ،ماهیت فرهنگ سازمانی را در بر می گیرد :نوآوري و ریسک پذیري ،توجه به جزئیات ،نتیجه گرایی ،مردم گرایی،
گرایش به تیم ،سلطه جویی و ثبات ،که هر کدام از این ویژگیها بر روي طیفی از کم تا زیاد قرار گرفته اند .در واقع ،اغلب
مشوقها یا غیرمشوقها ،براي پیگیري فرصت هاي کارآفرینی در شرکت هاي بزرگ مبتنی بر فرهنگ شرکت است .دنبال کردن
فرصت هاي کارآفرینی باید در سازمان ،ارزش تلقی شده ،پاداش داده شوند و جریمه براي شکست ها به حداقل برسد .سازمان
هایی که داراي فرهنگ محافظه کارانه ،خشک و مکانیکی باشند ،براي ایجاد همکاري و وحدت دچار آشفتگی می شوند ،در
حالیکه در سازمان هایی که فرهنگ مشوق خالقیت و نوآوري ،کار تیمی کردن و مواردي نظیر این ارزش تلقی شود موجبات
موفقیت بلندمدت سازمان فراهم می گردد[.]16
د) توجه به سود کوتاه مدت
توقع عمومی این است که کارآفرینی سازمانی ،سودهاي کوتاه مدتی را ایجاد کند .سازمان هایی که دستیابی به سودهاي
کوتاه مدت را معیار موفقیت سازمان بدانند و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک در سازمان قرار دهند همواره فشار مداومی را
بر کارکنان جهت دستیابی ب ه اهداف تعیین شده وارد می کنند که این اقدامات کوتاه مدت یا تفکر کوتاه مدت می تواند به
کارکنان و همچنین چشم اندازهاي بلندمدت سازمان صدمه بزند .سازمان ها نیاز دارند تا سودهاي کوتاه مدت را براي نوآوري
هاي بلندمدت قربانی کنند .این امر می تواند در سرمایه گذاریهاي مجدد در تکنولوژي باشد که هیچ نتیجه قابل لمسی را ایجاد
نمی کند ،مخصوصا در کوتاه مدت[.]17
عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی
با توجه به تاکیدي که در ادبیات موضوع بر اهمیت کارآفرینی سازمانی صورت گرفته است ،تحقیق حاضر بر آن است تا
تاثیر عوامل موثر را بر آن بررسی نماید .بدین منظور از مدل ارائه شده در تحقیق «فینی و همکاران» ( )2012استفاده
گردید[.]18
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انگیزش کارکنان
نگرش کارکنان
مهارتهای فردی
کارکنان

تمایل به

هنجارهای ذهنی

کارآفرینی

کارکنان

سازمانی

حمایت محیطی
ادراک شده از جانب
کارکنان

کنترل رفتاری
ادراک شده کارکنان

پویایی محیطی
ادراک شده از جانب
کارکنان

شکل  - 7عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

-1انگیزش
1

انگیزش از کلمه التین «موور » گرفته شده است .انگیزش یک فرآیند زنجیره اي است که با احساس نیاز شروع می شود،
سپس خواست را بدنبال می آورد و موجب تنش و کشش می شود و در پیامد آن ،اقدام براي نیل به هدف صورت می گیرد و
سرانجام خواست ارضا می شود .وقتی می گوییم مدیر در کارکنان انگیزش ایجاد می کند ،یعنی اقدامی را به عمل می آورد که
امیدوار است خواست ها و نیازهاي کارکنان را ارضا کند تا به میل او رفتار و عمل کنند[ .]18رابینز انگیزش را تمایل به سطوح
باالیی از تالش جهت دستیابی به اهداف سازمانی تعریف می کند ،به شرط آنکه تالش ،توانایی برآوردن برخی نیازهاي شخص را
داشته باشد .پیندر نیز انگیزش را مجموعه اي از نیروهاي انرژي بخش میداند که از درون و وراي وجود شخص نشات
می گیرند و آغازگر رفتار مربوز به کار و تعیین کننده شدت ،جهت ،شکل و مداومت آن میباشند .بنابراین انگیزش فرآیندي
روانشناختی و حاصل تعامل بین فرد و محیط است[ .]11اهمیت انگیزش در محیط کار ،در معادله اي که بیش از نیم قرن
پیش توسط مایر انتشار یافت ،مشخص شد« :انگیزش ضربدر توانایی ،مساوي است با عملکرد شغلی» .این معادله بوضوح نشان
می دهد که چرا موضوع انگیزش از مبانی حیطه هاي مدیریت منابع انسانی ،رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی به
حساب میآید .موضوع انگیزش ،نقش محوري در حیطه مدیریت ،به لحاظ عملی و نظري ،ایفا میکند .مدیران انگیزش را
بخشی جداناپذیر از معادله عملکرد در تمامی سطوح میدانند ،در حالی که پژوهشگران سازمانی آنرا سنگ بناي بنیادین در
توسعه نظریات سودمند در رابطه با فعالیت هاي مدیریتی اثربخش تلقی میکنند[.]13
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 -2مهارت های فردی
یکی از سوالهایی که همواره مطرح میشود این است که چه اشخاصی از نظر شخصیتی کارآفرینان موفقتري خواهند
بود .به زبان دیگر چرا در یک موقعیت مشابه و با یک ایده مشابه و با سطح دانش برابر ،یک نفر موفق میشود و نفر دیگر موفق
نمیشود؟ اگر چه مطالعات زیادي براي پاسخ به این پرسش انجام شده است ولی واقعا پاسخ یکسان و مشخصی به این سوال
وجود ن دارد و تنها آیتم هایی براي پی بردن به مهارت هاي فردي ذکر شده اند که عبارتند از :کنترل و نظم درونی ،نوآوري،
ریسک پذیري ،توانایی اداره تغییر ،تغییر محوري ،پافشاري ،رهبري دوراندیشی .ضمنا مهارت هاي مدیریتی کارآفرینان شامل
برنامه ریزي و تعیین اهداف ،تصمیم گیري ،روابط انسانی ،مهارت هاي مالی و حسابداري ،مذاکره ،توسعه میباشند[.]14
 -3حمایت محیطی ادراک شده
هم عوامل محیطی کالن (همانند بازار و سیاستهاي دولت) و هم عوامل محیطی خرد (مثل دانشگاه) براي ایجاد کسب و
کار جدید بسیار مهم هستند .عوامل محیطی میتوانند فعالیتهاي کارآفرینی را تسهیل کنند یا مانع ایجاد آنها شوند و آنها
نقش مهمیدر ایجاد قصد یک فرد براي تاسیس یک کسب و کار جدید ایفا میکنند(کریستینسن و ایندارتی .)2004،بسیاري از
پژوهشگران پیشنهاد میکنند که در مطالعات قصد کارآفرینانه باید به جاي محیط واقعی ،تصورات فرد از محیط مورد مطالعه
قرار گیرد ،زیرا انتظار میرود که تصوّرات فرد از محیط بیشتر از محیط واقعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر گذار باشد .یک فرد بر
اساس تصوّرات و برداشت شخصیخود درباره محیط پیرامون ،میتواند تصمیم بگیرد که آیا یک کسب و کار جدید را شروع
نماید یا خیر[ .]15از جمله عوامل محیطی مهم ،موانع ادراک شده و حمایتهاي ادراک شده میباشند .بر حسب حمایت ادراک
شده ،اگر افراد تصور کنند که محیط کسب و کار مناسب است ،ممکن است آنها مایل به ورود در فعالیتهاي کار آفرینی باشند.
این فرایند به عنوان "اثر تحریک کننده" معروف است .مثال یک محیط دانشگاهی حمایت کننده به گونهاي قصد دانشجویان را
براي کارآفرین شدن تحریک میکند و آنها را به سوي تدوین و اجراي طرحهاي کارآفرینی تشویق میکند .وقتیدانشجویان
تصور کنند که محیط  -از جمله محیط دانشگاه و شرایط اقتصادي و سیاسی -از فعالیتهاي کارآفرینانه حمایت میکند ،آنها
بیشتر احتمال دارد که اقدام به ایجاد کسب و کار کنند .از طرف دیگر ،وقتی آنها محیط را براي کارآفرینی نامساعد تصور
میکنند (مثال شرایط گرفتن وام و اعتبارات بسیار محدود کننده و مشکل باشد و یا موانع بسیار زیادي براي ورود به بازار وجود
داشته باشد یا مراحل تاسیس یک شرکت بسیار زمان گیر و بروکراتیک باشد) ،آنها علیرغم نگرش مثبتشان به کارآفرینی تمایل
کمتري براي ایجاد کسب و کار جدید دارند(شوارتز و همکاران .)2009 ،همچنین حمایت خویشاوندان یکی از عوامل محیطی
مهم میباشد .مطالعات نشان میدهند که حمایت از طرف اعضاي خانواده ،آشنایان و دوستان با توسعه کارآفرینی ارتباط دارد و
در شکل دادن نگرش مثبت نسبت به یک کسب و کار بخصوص بسیار مهم میباشد[.]18
 -4پویایی محیطی ادراک شده
در شرایط تغییر محیط خارجی به منظور تثبیت برتري رقابتی ،سازمان باید به تجدید منابع با ارزش خود بپردازد.
قابلیتهاي پویا براي سازمانها این امکان را فراهم میآورند تا بر این تغییرات مداوم تاثیرگذار باشند .محیط هاي پویا و زنده
موجب پرورش و بروز استعدادها ،توانایی ها ،مهارت ها و فرصت هایی میشوند که ممکن است تاکنون ایجاد نشده باشد .این
امر از طریق تحت تاثیر قرار گرفتن کارآفرینی از پدیده هاي درون و بیرون سازمانی حاصل میشود[.]10
 -5نگرش
در تعریف نگرش چنین آمده است که نگرش ،تمایل به عکسالعمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب و یا نامناسب است
[ .]11نگرش عبارت است از حالتی روانی و روانشناسانه عصبی مبتنی بر تجربه است که تاثیري پویا بر فرد اعمال میکند و او
را آماده واکنش نشان دادن به شیوههاي ویژه در برابر برخی اشیا و وضعیتها میکند (خاکی .)1380 ،نگرش ،وضعیتی به پاسخ
مساعد یا نامساعد به یک شی ،شخص ،نهاد یا یک رویداد است و از اولین عامل تعیین کننده نیات کارآفرینانه به شمار میآید
[ .]9به بیان دیگر ،نگرش عبارتست از درجهاي ک ه شخص ،رفتار مطلوب یا غیر مطلوب مورد نظر را از دیدگاه خود ارزیابی
می کند .استفاده از این فاکتور در نیات کارآفرینانه به صورتی است که از دیدگاه فرد ،تا چه اندازه راه اندازي کسب و کار جالب
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بنظر می رسد که مؤید تأثیر نگرش بر نیت به شروع یک کسب و کار کارآفرینانه میباشد .به طور کلی ،افراد نگرشی مثبت به
کسی و کارهایی دارند که افراد دیگر آن کسب و کارها را مهم ارزیابی میکنند .پیشینه خانواده ،قرار گرفتن در معرض کسب و
کار دیگران و تجربهي قبلی در زمینهي کارآفرینی در نگرش افراد نسبت به توسعهي کارآفرینی تأثیرگذار خواهد بود .لذا هر
اندازه افراد نگرش مثبت نسبت به فعالیت هاي کارآفرینانه داشته باشند ،بدون تردید کارآفرینی را به عنوان امري شدنی و
امکان پذیر درک کرده و احتمال موفقیت آن ها بیشتر میگردد [ .]3درباره علل کارآفرینی میتوان به سه رویکرد متفاوت در
این زمینه اشاره کرد :رویکرد شخصیتی ،رویکرد جمعیت شناختی و رویکرد نگرشی ،که در این بین رویکرد نگرشی از دو
رویکرد دیگر جامعتر است .بر اساس این رویکرد آنچه در کارآفرینی قابل بحث است موضوع نگرشهاست و احتمال اینکه فرد
و با یک سلسله نگرشهاي خاص به سمت کارآفرینی متمایل شود زیاد است .بنابراین ،یک مدیریت و برنامهریزي شایسته و
درست در خصوص کارآفرینی نیاز به داشتن نگرش صحیح و مثبت در این زمینه است تا رفتار افراد را در این جهت تحت تاثیر
قرار دهد [.]9
 -6هنجارهای ذهنی
هنجارهاي ذهنی ،منعکس کننده فشار اجتماعی است که شخص براي انجام دادن یک رفتار خاص ،احساس میکند.
بعبارت دیگر ،شخص در رفتارش گروهی را به عنوان مرجع در نظر گرفته و رفتار خود را با نیازهاي آنان تنظیم میکند [.]5
هنجارهاي ذهنی در قالب فرهنگ جامعه جاي میگیرد .فرهنگ یک جامعه را مجموعه اي عمده از افکار و فعالیت ها ،ارزش ها
و باورهاي مشترک تعریف میکنند [ .]4این رویکرد ،کارآفرینی را به زمینه فرهنگی اجتماعی مرتبط میکند و به فرهنگ به
عنوان عامل تعیین کننده کارآفرینی مینگرد و براي رشد کارآفرین در یک جامعه ،تناسب بین سازه هاي ایدئولوژیکی و رفتار
اقتصادي را ضروري میداند .در مجموع ،هنجارهاى ذهنى بهعنوان عقاید فرد ،افراد و یا گروههاى خاص توصیف مىشود که این
عقاید رفتارهایی که افراد باید یا نبایـد انجام دهند را مـشخص مـى کنـد .بنـابرایـن بـهوسـیله متمرکز شدن روى هنجارهاى
ذهنى یعنى اثر افـراد تاثیرگـذار یا افراد مافوق بر افراد تحـت نظـر در سـازمان مـیتـوان جـو سازمان را بررسـی کرد[.]12
 -7کنترل رفتاری ادراک شده
کنترل رفتاري ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل نوآورانه ،فعالیت هاي
مخاطره پذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته میشود[.]1
نتیجه گیری
مقوله کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم همواره در حوزه مدیریت مورد توجه بوده است .به دلیل اهمیت
موضوع در این تحقیق تالش شد تا عوامل مختلفی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در
صنعت بانکداري تاثیر دارند ،مورد بررسی قرار گیرند .این عوامل عبارتند از :انگیزش ،مهارت هاي فردي ،حمایت محیطی ادراک
شده ،پویایی محیطی ادراک شده ،نگرش ،هنجارهاي ذهنی و همچنین کنترل رفتاري ادراک شده .براي نشان دادن ارتباط
میان متغیرها  7فرضیه مطرح گردید .نتایج به دست آمده از آزمون مدل علّی تحقیق نشان میدهد که نگرش ،هنجارهاي
ذهنی و همچنین کنترل رفتاري ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند .همچنین متغیرهاي
انگیزش ،مهارت هاي فردي ،حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده به طور غیر مستقیم بر تمایل به
کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند .عالوه بر این مشخص گردید که متغیرهاي انگیزش و مهارت هاي فردي بر نگرش تاثیر
مثبت دارند و از طرف دیگر ،متغیرهاي حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده
تاثیر مثبت دارند که این نتایج همسو با نتایج تحقیقات محققان پیشین از جمله فینی و دیگران ( ،)2012کوئه و دیگران
( ،)2012فریرا و دیگران ( )2012و قنبري نژاد و دیگران ( )1391است .به طور کلی نتایج این تحقیق نشان میدهد که مدل
به کار گرفته شده در تحقیق حاضر ،عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی را به خوبی پیش بینی میکند و به مدیران
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سازمان ها به ویژه مدیران بانک ها کمک می نماید تا با شناسایی این عوامل به طراحی سیستم ها و استراتژي هاي مناسب
براي تقویت و توسعه فعالیت هاي نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان بپردازند و از این طریق بتوانند مزیت رقابتی کسب نمایند.
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