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  چکیده
در . هـاي مناسـب نیـاز دارد   امروز به وجود زیرساختهاي پویا و رقابتی توسعه کارآفرینی سازمانی در محیط

این راستا پژوهش حاضر به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در یکی از مراکز صنعتی نظامی بر اساس مـدل  
این تحقیق بر مبناي دستاوردها از نوع کـاربردي  .  پرداخته است) ايساختاري، رفتاري و زمینه(سه شاخگی 

جامعه آماري تحقیق شـامل کارشناسـان   . باشد پیمایشی  می-تحقیق توصیفیف از نوع بوده و بر مبناي اهدا
به عنـوان نمونـه    ها آننفر از 195تصادفی ساده تعداد گیري  نمونه یک مرکز صنعتی دفاعی است که با روش

هـا نیـز از    هبوده و براي تحلیل داد ساخته محققاي ها پرسشنامهآوري دادهابزار جمع. اندآماري انتخاب شده
در سازمان صـنعتی نظـامی مـورد بررسـی موانـع      . و فریدمن استفاده شده است اي نمونه تکهاي تی آزمون

موانـع رفتـاري   . اي کارآفرینی وجـود دارد رفتاري کارآفرینانه وجود ندارد، اما برخی موانع ساختاري و زمینه
افزون بر این افراد داراي آشنایی بیشتر بـا  . ستکارآفرینی در میان افراد داراي سطح تحصیالت باالتر کمتر ا

بهسـازي وضـعیت موجـود    . هاي رفتـاري کـارآفرینی بـاالتري برخـوردار بودنـد     مباحث کارآفرینی از ویژگی
تواند به توسعه کارآفرینی سازمانی مسـاعدت  هاي نگرشی، رفتاري، فرهنگی، قانونی و ارتباطات میزیرساخت

ه عواملی که در حال حاضـر از وضـعیت مناسـبی برخـوردار نیسـتند و اولویـت       در این میان پرداختن ب. کند
  .بیشتري دارند تاثیر گذاري بیشتري خواهد داشت
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  مقدمه
 به طورمدیران باید . ها را در معرض خطر قرار داده استنهاي جهان کنونی، حیات سازماویژگی

در این شرایط . هاي جدیدي را فراهم کنند پیوسته با ترکیب جدیدي از منابع سازمانی، مزیت
کارآفرینان، . شود تر میدیگر کارآفرینان سازمانی برجسته به عبارتاهمیت نیروي انسانی خالق و 

دهند که  انواع از وظایف اقتصادي را انجام می ها آن.کنند ینقش مهمی در زندگی جوامع بازي م
ها و فرآیندهاي جدید تولید ارتقاي هاي جدید،کشف روشموجبات افزایش اشتغال،ایجاد سازمان

در عصر جهانی شدن، به منظور دوري از مشکالت جهانی شدن و . نمایند رفاه جامعه را فراهم می
هاي جهانی شدن را باید بر اساس ماهیتی کارآفرینانه هدایت نمود تبرداري از مزایاي آن، فعالی بهره

ها براي بقا به سازگاري نیاز دارند؛ و باید در محیط اقتصادي  سازمان). 1389ساالرزهی و هاشمی، (
در حال تغییر و پیچیده، به صورت رقابتی باقی بمانند؛ با این وجود کارآفرینی سازمانی مستلزم 

  ).2013برگس،(ندهاي مناسب جهت اثر بخشی بیشتر در کار است یآساختارها و فر
هاي کشورهاي توسعه یافته بر ترویج و حمایت از کارآفرینی به عنوان اخیر دولت يها دههدر 

توسعه کارآفرینی با ). 2015مک کارتی و همکاران، (اند ابزاري براي پیشرفت اقتصادي تمرکز کرده
وز استعدادهاي نهفته افراد، به توسعه عدالت اجتماعی در کشور هاي برابر براي برایجاد فرصت

به هاي جدید در کارآفرینی، گذاري سرمایه). 1386غالمیان، ویسی و نازکتبار، (شود  منتهی می
جرمی،گرگوري و (محیطی هستند  هاي اجتماعی و زیستدارویی براي بسیاري از دغدغهنوش دنبال

شناسان نیز این گروه  جامعه. دانند آفرینی را موتور رشد اقتصادي میاقتصاددانان کار). 2010مایکل،
 به عنوانکنند و علماي مدیریت از آن  را مروج فرهنگ رقابت، نواندیشی و پویایی اقتصادي تلقی می

کارآفرینی یک پدیده . کنند یکی از مهمترین عوامل تحول و نوآوري سازمانی در عصر حاضر یاد می
محمدي (آمده است  به وجوداي میان رشته به صورتح تحلیل چندگانه است که بعدي با سطوچند

  ). 1387الیاسی، 
کارشناسان . شود یکی از صنایع کلیدي در توسعه هر کشوري محسوب می صنعت دفاعی،

با توجه به محیط . معتقدند با پیشرفت صنایع نظامی، صنایع دیگر نیز به جریان خواهد افتاد
تواند  م صنایع نظامی و پیشرفت جهانی شگرف این صنعت ، کارآفرینی سازمانی میثبات و متالط بی

توان این  با کارآفرینی می. ثبات محیطی را فراهم نماید دهنده این صنعت با شرایط بی نقش تطبیق
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با این وجود براي کارآفرینی در هر صنعت موانعی  .صنعت و صنایع مرتبط را به جلو هدایت کرد
بر . این موانع باعث عدم پیشرفت یا کندي سرعت پیشرفت در آن صنعت خواهند شد .وجود دارد

نکته مهم . برآمد ها آنشناسایی کرده و در صدد رفع  خوبی بهرا   این اساس ابتدا باید موانع آن
آن است که با چه رویکردي موانع شناسایی و .باشد وجود رویکردي جامع جهت شناسایی موانع می

در این تحقیق از الگوي سه شاخگی . تا همه موانع به صورت کامل شناسایی شونداحصا شوند؛ 
اي تشکیل شده  این الگو از سه بعد رفتاري، ساختاري و زمینه. جهت این مهم استفاده شده است

، کلیه عوامل مربوط به نیروي انسانی است که محتواي )محتوایی(منظور از عوامل رفتاري . است
حاکم بر اجزاي  منظمعوامل ساختاري در برگیرنده مجموعه روابط . دهند یم سازمان را تشکیل

اي، شامل محیط و شرایط ارتباطی  و عوامل زمینه سازند یمداخلی سازمان که هیکل و بدنه آن را 
نقل شده در . 316: 1377میرزایی، (نماید  است که موجب عوامل رفتاري و ساختاري را فراهم می

   ).1393خیراندیش، 
گر کارآفرینی سازمانی به بررسی موانع موجود پژوهش حاضر با هدف بهسازي زیرساخت تسهیل

بدین منظور از مدل سه شاخگی استفاده . پردازدکارآفرینی سازمانی در سازمان صنایع دفاعی می
اي شود که موانع ساختاري، رفتاري و زمینهدر این راستا به این مسئله پرداخته می. شده است

وجود در راه توسعه کارآفرینی سازمانی در این سازمان کدامند، اولویت این موانع چگونه است و م
  راهکاري بهسازي وضعیت موجود این عوامل کدامند؟ 

  مروري بر مبانی نظري
گیري از  کارآفرینی فرآیند نوآوري و بهره .است 2، به معناي متعهد شدن1اي فرانسويکارآفرینی واژه

مالی، روانی و اجتماعی است، که با انگیزه کسب   تالش بسیار و همراه با پذیرش خطراتها با فرصت
). 2003آنتنیک و هیسریک، (پذیرد  طلبی، رضایت شخصی و استقالل صورت می سود مالی، توفیق

اولین کسی که این موضوع را مطرح کرد . گرددسابقه مفهوم کارآفرینی به دویست سال پیش بر می
خوش تعاریف جدید شده و ترجمه آن در ایران  این واژه دست. ام ریچارد کانتیلون استفردي به ن

بر پایه دیدگاه شومپیتر، کارآفرین نیروي محرکه . رودبه معناي کسی است که زیر بار تعهد می
اي از مواد است  باشد و نقش وي، نوآوري با ایجاد ترکیب تازهتوسعه اقتصادي و موتور توسعه می

                                                                                                                             
١- Entrepreneur 
٢- Undertake  
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اندازهاي  کارآفرینی در توسعه اقتصادي و اجتماعی موجب گردآوري پس). 1388اري، رستگ(
تشکیل سرمایه را بهبود بخشیده و کاهش مشکالت اقتصادي و . گردد عمومی سرگردان می

اجتماعی، اشتغال در مقیاس وسیع، کاهش بیکاري، کاهش تمرکز اقتصادي در جامعه، توزیع مجدد 
  .عادالنه در جامعه را به دنبال دارد صورتبه ثروت، درآمد و قدرت 

شود که سرمایه نیروي کار خود را در راستاي تولید محصول و یا کارآفرین به شخصی گفته می
گیرد و در این مسیر ضمن نوآوري، سطح خدمات رسانی  به کاره خدمتی جدید در سطح جامعه ئارا

تالش از نظر اسالم، کارآفرین فرد ). 1389، حسینی(زایی نماید  به جامعه را ارتقا بخشد و اشتغال
هاي جسمی، مادي و تخصصی خود براي است که بتواند با اتکا به خداوند از حداکثر توانایی يگر

، به جاگیري کوشد تا با قدرت، خالقیت، تصمیمیک کارآفرین می. کسب منافع حالل استفاده کند
ود را همواره توسعه داده و محیط کاري خود را به تکیه بر وجدان کاري و انضباط، اطالعات شغلی خ

  ).1384مقیمی، (ور، پویا، شاداب و خداپسندانه تبدیل کند یک محیط کاري بهره
کار، و اي جدید نه با پول، استراتژي، تیم و برنامه کسب فرآیند ایجاد کسب و کارهاي مخاطره

قلب و نقطه آغازین فرآیند  ه عنوانبها بنابراین فرصت. شود یمها شروع بلکه بر اساس فرصت
فرصت امکان تأمین نیازهاي بازار از طریق ترکیب خالق منابع است که به خلق . کارآفرینی هستند

گیري یا پیدایش، همان نیازهاي تعریف ها در مراحل اولیه شکلفرصت. شودارزش مناسب منجر می
اند یا بدون استفاده استفاده نشده یه خوببهایی هستند که  شده نادقیق بازار یا منابع و قابلیت

هایی براي هاي بنیادین یا ایدهها شامل اختراع تکنولوژيتر، فرصتدر مراحل پیشرفته. اندمانده
تعریف، طراحی و عرضه  یبه خوبتولید کاالها و محصوالتی هستند که در حال حاضر براي بازارها 

هاي کارآفرینانه توجه و گیري فرصت در فعالیتینی بر پیبسیاري از تعاریف معتبر کارآفر. اندنشده
  ).1387محمدي الیاسی، (تمرکز دارند 

بر ر کارآفرینی انواع مختلف کارآفرینی مستقل، کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شرکتی را د
دهی  ناندازي و سازما معناي راه آمیز در کارآفرینی مستقل و فردي بههاي مخاطرهفعالیت. گیرد می

آمیز در مفهوم کارآفرینی شرکتی  یک سازمان جدید یا تأسیس یک شرکت بوده و فعالیت مخاطره
در کارآفرینی سازمانی یک . معناي توسعه فعالیتی جدید در چارچوب یک سازمان موجود است به

زمان که در کارآفرینی شرکتی کل سادر حالی. آمیز در سازمان استهاي مخاطرهفرد آغازگر فعالیت
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کارآفرینی شرکتی را ). 1380پور داریانی، احمد(و کارکنان آن باید داراي روحیه کارآفرینی باشد 
کووین (هاي رشد برشمرد هاي کارآفرینانه به موقعیتتوان توانایی سازمان در برگرداندن فرصتمی

از مزایاي رقابتی برداري  هایی است که بهرهکارآفرینی شرکتی، مجموعه فعالیت). 1991و اسلوین، 
ها است سازي نوآوري در سازمان پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه نوآوري را در یک سازمان امکان

  ).1387ایمانی پور و زیودار، (
وي  به نظر .ابداع گردید 1985سال  واژه کارآفرینی سازمانی توسط گیفورد پینکات  در

د کنل فعالیت قچون یک کارآفرین مست بزرگ همهاي کارآفرین سازمانی فردي است که در سازمان
براي اینکه کارآفرینی در سازمان ایجاد  .عهده گیردسازمان به در نوآوري از هر نوع را یتمسئولو 

زیر را براي فرد هاي  مشخصه لیتونن. هاي افراد کارآفرین استشود نیاز به افرادي با ویژگی
زمینه فنون کار، بازار و بازاریابی،  نوآوري، دانش در توانایی خطرپذیري، ؛کند کارآفرین بیان می

وکار و  ، توانایی براي همکاري، برداشت خوب نسبت به کسبو کار هاي مدیریت کسبمهارت
کارآفرینی سازمانی در نوع خود به یک ساخت چند . )2000لیتیونن، ( توانایی براي شکار فرصت

هاي داراي مخاطره، تجدید و نوآوري مجموع تالشتوان از  این مفهوم را می. بعدي اشاره دارد
ها، فرآیندها و  در این خصوص نوآوري به تعهد شرکت در خصوص معرفی روش. شرکتی تعریف کرد

تالش اقتصادي به ایجاد کسب و کار جدید اشاره داشته و . محصوالت تولیدي جدید اشاره دارد
  .)2014تورو، (هاي جدید منابع اشاره دارد  تجدید استراتژیک به خلق ثروت جدید از طریق ترکیب

اما مدیران و . تواند وجود داشته باشدهاي کارآفرینی به شکل یک طیف، در همه افراد میویژگی
یک کارآفرین . کنند ها،  در ابعاد زیر متفاوت از هم عمل میکارآفرینان ضمن داشتن این ویژگی

کند که قبالً  اما یک مدیر در سازمانی خدمت میسعی دارد کسب و کاري را براي خود آغاز کند؛ 
در  خدمت دهندهکارآفرین صاحب کسب و کار است؛ اما مدیر . توسط دیگران تأسیس شده است

ها را تواند همه ریسکیک کارآفرین با ریسک در گیر است؛ اما مدیر نمی. یک کسب و کار است
ا مدیر براي ارایه خدمت منظم و ثابت گیرد؛ امکارآفرین براي تحمل ریسک سود می. قبول کند
هاي کننده برنامه کارآفرین یک نوآور و عامل تغییرات است؛ اما یک مدیر اجرا. گیردپاداش می

 ).1387جهانگیري و کالنتري ثقفی، (کارآفرین است 
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از  )2؛ متمایز از دیگران هستند )1: شمارد گونه برمی را این هاي کارآفرینان ویژگی تامپسون
ارزش افزوده ایجاد  )4؛ توانایی جذب منابع الزم را دارند )3؛ کنند برداري مناسب می ها بهره صتفر

 )7؛ کنند هاي مناسب می گذاري سرمایه )6؛ هاي ارتباطی خوبی هستند داراي شبکه )5؛ کنند می
؛ و ندگیري مناسب دار مواجهه با مشکالت قدرت تصمیم به هنگام )8؛ داراي قدرت خطر باال هستند

 .)2002تامپسون، ( هستند نوآور خالق و) 9

  موانع کارآفرینی 
هاي دولتی ها از جمله مشکالتی است که استقالل سازمانها در درون سازمانمحدود کردن فعالیت

گیري سازمانی پذیري در تصمیم رو امکان سرعت بخشیدن و انعطاف  از این .کند را محدود می
هاي راهبردهاي متداول در سطح سازمان از سوي دیگر،). 1996راهام، فورستر و گ( شود محدود می

هاي کارآفرینانه ندارد و دیدگاه سنتی حاکم فعالیت برايدولتی توان الزم را براي تشویق کارکنان 
 شود رجوع سازمان توجه کافی نمی است که در ارائه خدمات، به تمایالت ارباب يا به گونه ها آنبر 

ها از درون سازمان توجه بیشتري برخی از محققان به مشکالت این سازمان). 2001سونیوگی، (
کثرت و  :این موانع عبارتند از. اند کرده را از عوامل اصلی قلمداد مشکالت درون سازمانی و  نموده

 يبه جا کوتاه مدتهاي گیريجهت، مدیران محتاط حدز رفتار بیش ا، اهداف ابهام در
و  مناسب پاداش یک نظام فقدان، هاي محدودکننده پرسنلسیاست، دتهاي بلندم گیري جهت
عوامل درون سازمانی س بورین). 1996کورنوال و پرلمن، ( گیري در تصمیم استقالل مدیریت فقدان

فعالیت درون با داند و این موانع غالباً  بخش دولتی را از موانع عمده نوآوري در این بخش می
برخی موانع پیش روي کارآفرینی در ). 1998بورینس، (باط دارند ارت ساختارهاي بروکراتیک

فقدان : این موانع عبارتند از. هستندفرهنگی  -ساختاريداراي ماهیت هاي دولتی بیشتر سازمان
عدم توجه ، هاي بورکراتیکگرایی سازمانقانون،  گرایی هاي الزم براي ارباب رجوعها و مشوقمحرك

ون مایرلو، ( عدم توجه به عملکردو  نظام کنترل سازمانی نامطلوب، ازمانبه جریان اطالعات در س
1996.(  

یک محرك و یا مانعی پیش روي فرآیند  به عنوانتواند  ها و ساختار سازمانی میویژگی بنابراین
در . باشندمیمانعی پیش روي کارآفرینی سازمانی  به عنوانزیر عوامل فقدان . کارآفرینی عمل کند

استفاده از کارهاي ، ستفاده از اهداف آشکارا. کنند ین عوامل بیشتر نقش محرك را بازي میاواقع 
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استفاده از منابع بیشتر ، نظام پاداش و تنبیه اثر بخش، گیري به شیوه مشارکتی گروهی و تصمیم
 ، برخورداريپذیري و افزایش استقالل سازمانی کاهش دخالت با هدف افزایش انعطاف، براي نوآوري

کنترل و  دیدگاه رقابتی و تحریک خطرپذیري در سازمان از طریق ایجاد یک محیط عملیاتی پویااز 
  .)1999سدلر، ( اثربخش و تأکید بر بازده سازمان نه بر عوامل تولید

باید تغییر  در جهت کارآفرینی ها سازمان ساختار سازمانی و فرهنگ حاکم بر ،محققاناز دیدگاه 
مداران و  نظر سیاست یک فعالیت حیاتی مد به عنوانباید  جدید ساختار میاین فرآیند ت. کند

ت انکدر ضمن از . مدیران ارشد در سطح کالن و مدیران رده میانی در سطح سازمانی قرار گیرد
اي هگروه تعدد - 1. نموداشاره توان به موارد زیر می هاي دولتی براي کارآفرین شدنمثبت سازمان

هاي  تفسیر وظایف سازمان -2؛ ه خدمات نمایندیارا ها آنباید به  اي دولتی میههدف که سازمان
هاي دولتی  ولیدات سازمانت به عنواندر واقع خدمات دولتی که . رسد یم به نظردولتی مشکل 

فقدان تقاضاي روشن براي خدمات و کاالهاي دولتی و تحمیل شدن  -3است؛ هستند، نامشخص 
  ).2004ناتی و سویی تاریس، زربی( ارباب رجوع آن بر

شناسایی هاي دولتی در سازمانرا براي کارآفرینی سازمانی زیر هاي موانع و محدودیت فراي
نیاز به کنترل زیاد، وجود فرهنگ ، هاي بزرگماهیت سازمان: الف). 1993فراي، ( کرده است

: ب؛ سازد ناپذیر می ابهاي متعدد مدیریتی را تا حدي اجتنکاري در سازمان و وجود رده محافظه
زیرا اغلب . ها وجود ندارداستعداد کارآفرینانه در افراد این سازمان: ؛ جنیاز به سودهاي کوتاه مدت

: ت؛ نمایند ها اقدام به کارآفرینی مستقل میجذب در سازمان يبه جاافراد مستعد و کارآفرین 
  .دهدپاداشی هم نمی کند و هاي نادرست پاداش که گاهی نوآوري را تحمل نمیشیوه

اندازه و سن خود مانعی براي رشد سازمان  یلبه دلو بورکراتیک  یسلسله مراتبهاي سازمان
 تأثیر منفی درون سازمانی یکارآفرینفرآیند  تواند بر میسن سازمان و اندازه آن . شوند محسوب می
  ).2003ریک، آنتونی و هیس( ولی این مسأله نیاز به بررسی بیشتري دارد داشته باشد

هاي تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد در نمایندگی
اهتمام این پژوهش سنجش میزان . فروش شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران انجام شد

ساختار منعطف، جو سازمانی . همبستگی میان گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد است
به ها و انگیزش فردي کارکنان هنگ پشتیبان و محرك خالقیت و نوآوري و قابلیتاثربخش، فر
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مندي مشتریان و مندي کارکنان، رضایتابعاد گرایش به کارآفرینی شرکتی و میزان رضایت عنوان
ها با ها معرفی شده و همبستگی  متقابل این مؤلفهابعاد عملکرد نمایندگی به عنوانعملکرد مالی 

کند که گرایش به کارآفرینی هاي آماري مشخص مینتایج تحلیل. شود گیري میندازهیکدیگر ا
  ).1387ایمانی پور و زیودار، (داري با عملکرد است داراي همبستگی مثبت و معنی

هاي کارآفرینی به بررسی و سنجش ویژگی) 1387(در تحقیقی دیگر جهانگیري و کالنتري 
دهد که کارآفرین بودن با سابقه کار، نتیجه پژوهش نشان می. دمدیران در شرکت مخابرات پرداختن

  .جنسیت و پست سازمانی رابطه نداشته است
هاي خدماتی از دو کشور اسلونی و آمریکا با تحقیقی توسط آنتونیک و هیرسیچ بر روي شرکت

ودآوري نتایج نشان دادند که رشد و توسعه، بقا و س. سازمانی انجام شد محیطی و  هاي مؤلفه
همچنین پویایی ارتباطات . باشد ها، مستلزم ایجاد بستر مناسب براي توسعه کارآفرینی میسازمان

هاي  آمیز و فعالیت هاي مخاطرهگذاري محیطی و ارتباطات مؤثر درون سازمانی موفقیت سرمایه
 ).2003آنتونی و هیسریک، (نماید  مبتکران را تضمین می

سؤاالت اصلی . انجام شدهاي خصوصی در شرکت شرکتیرآفرینی کاوش در کاتحقیقی با عنوان 
دهند و  هاي دولتی رفتار کارآفرینانه کمتري نشان میاین پژوهش عبارتند از اینکه چرا شرکت

هاي اي از شرکتاین مطالعه از نمونه. تواند این وضعیت را تغییر دهدسازي می چگونه خصوصی
  . ده نموده استاسپانیایی براي پژوهش تجربی استفا

 به طور. یابدسازي افزایش می داد که کارآفرینی شرکتی پس از خصوصیها نشان مییافته
هاي خصوصی، به دو عامل تغییر مالکیت و رسد کارآفرینی شرکتی در شرکتمی به نظرخالصه، 

 ).2010آنا، زولیما و النا، (رقابت بستگی دارد 

  پژوهش  یمفهوم يالگو
الگوي شاخگی . کند هاي مختلف الزاماً از الگوهاي یکسانی تبعیت نمیی در سازمانتوسعه کارآفرین

نظران مدیریتی، از نظر صاحب. هاي سازمانی است شناسی پدیده ي معتبر براي آسیبابزارهایکی از 
توان در قالب نظري سه شاخگی؛ ساختار، رفتار و زمینه  هاي سازمانی و اجتماعی را می همه پدیده

هاي این پژوهش قرار رو، مدل مزبور، مبناي فرضیه از این). 1381میرزایی اهرنجانی، (داد قرار 
گذاري این مدل به سه شاخگی آن است که ارتباط بین عوامل  علت نام). 1نمودار (گرفته است 
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 تواند خارج از تعامل این نحوي است که هیچ پدیده یا رویدادي نمی اي به ساختاري، رفتاري و زمینه
مندي است که کلیه این مدل، مدل نظام). 2000دوگالس، لومپکین و دس، (سه شاخه انجام گیرد 
هاي موجود توسعه  که مدلدر حالی. کند گیري یک پدیده را تبیین می عوامل مؤثر در شکل

بان جهانی  هاي دیده حال با توجه به گزارش به هر. کارآفرینی از این ویژگی برخوردار نیست
توان در سه دسته  نی و تجربیات کشورها، کلیه راهکارهاي توسعه کارآفرینی را میکارآفری
 .اي زمینه يراهکارها) 3ساختاري؛ و  يراهکارها) 2رفتاري؛  يراهکارها) 1: بندي نمود تقسیم

 یانسان ریو غ یکیزیف طیهمه عناصر، عوامل و شرا رندهیبرگدر يشاخه ساختار ي؛ساختار بعد
 کلیو در چارچوب و قالب، پوسته بدنه و ه وستهیپ به هم یخاص بیقاعده و ترت است که با نظم و

 ارتباطاتارتباطات افقی و پژوهش  نیدر ا) 1381 ،ییرزایم(سازند  یمسازمان را  يو ماد یکیزیف
  .هستند يبعد ساختار يها مؤلفه به عنوان عمودي 
 باشد یدر سازمان م یو روابط انسان یمحتوا، عوامل انسان ایمنظور از شاخه رفتار  ي؛رفتار بعد

 دهد یم لیسازمان را تشک یاصل يو محتوا وستهیپ به هم یخاص يو الگوها يرفتار يها که شکل
هاي  ویژگی قیتحق نیدر ا. شود یبه انسان پرداخته م عمدتاً ،يدر حوزه رفتار) 1381 ،ییرزایم(

  .گرفته شده است در نظر يعوامل رفتار به عنوان شخصیتی و نگرشی کارکنان
است که بر سازمان  یو برون سازمان یطیو عوامل مح طیهمه شرا رندهیدر برگ ي؛ا نهیزم بعد

بر ) 1381 ،ییرزایم( دهند یم لیآن را تشک يها ستمیابر س ای یاصل يها ستمیبوده و سموثر  طیمح
 .ر گرفته شده استدر نظ يا نهیمؤلفه زم به عنوان عوامل فرهنگی و قانونی  قیتحق اتیاساس ادب

  .مدل مفهومی پژوهش ترسیم شده است 1در نمودار 
  مدل سه شاخگی -1نمودار 

 
 
 
  
  
  
  

  

  

  يساختار
 )   عمودي - ارتباطات افقی(  

 )قانونی - فرهنگی( اي زمینه

 )شخصیتی - نگرشی( رفتاري
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 اي و رفتاري جدول تحلیلی موانع کارآفرینی سازمانی در ابعاد ساختاري، زمینه  - 1جدول 

 منابع ها سنجه ها مؤلفه ابعاد
  )1996(فورستر و گراهام، نو ارتباطات افراد براي خلق ایده ارتباطات افقی ساختاري

 )2003(آنتنیک و هیسریک، 
،کیاکجوري و فاضلی ویسري )83(مقیمی 

، فالح حقیقتی )1388(، ناهید )1389(
 )1381(و میرزایی  )1393(

 ارتباطات اثربخش افقی
 رسمی ارتباطات افقی غیر

ارتباطات 
 عمودي

  )1996(فورستر و گراهام، رعایت سلسله مراتب
 )1998(ینس، بور

 )1996(ون مایرلو، 
 )1993(فراي، 

 )2003(آنتنیک و هیسریک، 
 )1381(، میرزایی  )1393(فالح حقیقتی 

هاي  عدم کارآمدي جرایم و مشوق
 مالیاتی

هاي اجرایی کارامد  عدم وجود روش
 در ادارات وصول و اجرا

  )1996(کورنوال و پرلمن،  پذیري پاداش به خطر فرهنگی اي زمینه
 )1996(ون مایرلو، 

  )1999(فراي و سدلر، 
، ایمانی پور و )1381(میرزایی 

 )1387(زیودار
، کیاکجوري و )1386(کردنائیج و همکاران

و )1388(، ناهید) 1389(فاضلی ویسري
 )1390(محمدکاظمی و همکاران

 ین افکار نوتأمحمایت مدیریتی و 
حمایت مادي و معنوي سازمان از ایده 

 نو
 فعالیت گروهی

 جو اعتماد

  تحمل اختالف سلیقه
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 اي و رفتاري جدول تحلیلی موانع کارآفرینی سازمانی در ابعاد ساختاري، زمینه - 1ادامه جدول 
 منابع ها سنجه ها مؤلفه ابعاد
  )1996(کورنوال و پرلمن،  گذاري جدید مجوز قانونی سرمایه قانونی 

 )1996(ون مایرلو، 
  ،)85(یالمع

، فالح حقیقتی )91(، پرهیزکار )88(ناهید 
)93(  

  ،)84(فتحیان و همکاران 
 )81(و میرزایی ) 89(مندعلیزاده و هنري 

 قانون جهت ثبت اختراعات
 ثبات قوانین

 قوانین متناقض
 قانون کار

 قانون تجارت

  )1993(فراي،  نگرش به تغییر نگرشی رفتاري
، یعقوبی )1992(ویلکن ، )88(ناهید 

، میرزایی )2007(، راترفولد )2010(
و ) 90(، محمدکاظمی و همکاران )1381(

 )93(فالح حقیقتی 

 ها باور به محدودیت
 تفکر استراتژیک

 موافقت با تغییر

  )1993(فراي،  پذیري ابهام شخصیتی
  )2001(بران، 

 )87(ایمانی پور و زیودار 
  )2007(رفولد ،  رات)88(ناهید 

  ،)89(کیاکجوري و فاضلی ویسري 
، محمدکاظمی و همکاران )81(میرزایی 
 )93(و فالح حقیقتی ) 90(

 یت به فرصتمحدودتبدیل 
 گري تحلیل

 کانون کنترل
 نوآوري

 پذیري ریسک
 پذیري مسئولیت

 غرور
  

  
  پژوهش شناسی روش

جامعه  .پیمایشی استاز نوع  بر اساس ماهیت و روش، توصیفیو دي این تحقیق از نظر هدف، کاربر
 از طریق ها آننفر  195باشند که تعداد هاي صنعتی نظامی می کارشناسان یکی از یگان ،آماري
براي . گیري از جامعه محدود انتخاب شدندتصادفی ساده با استفاده از فرمول نمونهگیري نمونه

و براي  يا تک نمونههاي پژوهش از آزمون تی هاي پرسشنامه و آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل داده
عاملی استفاده  دهندگان از آزمون تحلیل واریانس تک دار بودن تفاوت دیدگاه پاسخبررسی معنی

بندي  هاي کارآفرینی با استفاده از آزمون فریدمن رتبهها و شاخصدر نهایت ابعاد، مؤلفه. شده است
استفاده شد که  محقق ساختههاي مورد نیاز از ابزار پرسشنامه  گردآوري داده جهت. شدند
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روائی ابزار از طریق مراجعه به نظر . هاي آن با استناد به ابزارهاي استاندارد طراحی شده است سنجه
درصد تأیید  83خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به مقدار 

  .دگردی
  ي پژوهشها یافته

هاي تحقیق بدین صورت  ي آن، فرضیهها مؤلفهدر پژوهش حاضر بر اساس الگوي مفهومی  و ابعاد و 
، موانع ساختاري ) شخصیتی، نگرشی(تدوین شده است که در این سازمان نظامی موانع رفتاري 

  .د داردکارآفرینی وجو) فرهنگی، قانونی(اي  ینهزمو موانع ) ارتباط افقی و عمودي(
خالصه نتایج حاصل از . شود هاي پژوهش انجام می آزمون نرمالیتی براي تعیین نوع توزیع داده

  باشد؛ شرح جدول زیر می آزمون کولموگروف اسمیرنوف به
  نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف - 2جدول

  نتیجه فرضیه  سطح معناداري zآماره   متغیرهاي پژوهش
  تنرمال اس  269/0  101/1  نگرشی

  نرمال است  491/0  833/0  شخصیتی
  نرمال است  468/0  848/0  قانونی

  نرمال است  264/0  097/1  فرهنگی
  نرمال است  015/0  568/1  ارتباطات افقی

  نرمال است  113/0  198/1  ارتباطات عمودي
  

هاي تمامی  دهد که توزیع داده نشان می) اسمیرنوف -کولموگروف(نتایج حاصل از آزمون نرمالیتی 
بنابراین در ادامه براي آزمون فرضیات از آزمون پارامتریک . متغیرهاي تحقیق نرمال است

  .گردد استیودنت استفاده می تی
استفاده شده ) آزمون میانگین جامعه(استیودنت  هاي تحقیق از آزمون تی براي آزمون فرضیه

 یببه ترتهاي آماري  ناظر بر عدم وجود شرایط الزم و فرضیه یببه ترتفرضیه صفر و یک . است
افزار  ها با آزمون تی استیودنت از نرم به منظور تجزیه و تحلیل داده. باشد می µ<3و  ≥µ 3 شامل

SPSS در طیف پنج . ارائه شده است 3ها در جدول شماره  آزمون تمام فرضیه. استفاده شده است
مقدار آزمون در آزمون  به عنوانباشد، بنابراین این عدد  می 3اي لیکرت متوسط نمره  گزینه
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که در آزمون، میانگین موانع رفتاري از مقدار میانگین  که ییآنجااز . شود استیودنت استفاده می تی
 .گردد رد شده و فرض پژوهشگر تایید می H0لذا فرضیه . آزمون بیشتر است

  
  )هاي پژوهشآزمون فرضیه( يا تک نمونهآزمون تی  -3جدول 

  نتیجه فرضیه  sig آماره تی  ردخطاي برآو  میانگین  عامل
  شود یمتایید   000/0  785/35  4695/0  2031/4  نگرشی

  شود یمتایید   000/0  223/22  3349/0  5329/3  شخصیتی

  شود یمرد   000/0  - 340/8  3964/0  7632/2  قانونی

  شود یمرد   000/0  -671/9  5911/0  5906/2  فرهنگی

  شود یم رد  699/0  388/0  3167/0  0088/3  ارتباطات افقی

  شود یمرد   699/0  388/0  3167/0  0088/3  ارتباطات عمودي

توان نتیجه گرفت که در این سازمان موانع رفتاري درصد می 5داري بنابراین در سطح معنی
هاي   نتایج این تحقیق با یافته. اي وجود داردولی موانع ساختاري و زمینه. کارآفرینی وجود ندارد

اي  یکی از مهمترین موانع زمینه ها آنبر اساس تحقیق . باشد می راستا همپژوهش غالمیان و ویسی 
  . باشدفرهنگ می

طور که در همان. هاي پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده استبندي فرضیه براي اولویت
باشد و  اي مهمترین مانع کارآفرینی میدهندگان بعد زمینه شود از نظر پاسخمشاهده می) 4(جدول 

  .باشد هاي پیشین هماهنگ میاین نتیجه نیز با پژوهش. گیرداز آن بعد ساختاري قرار می پس
  )هاي پژوهشفرضیه(بندي موانع کارآفرینی آزمون فریدمن براي رتبه -4جدول 

  بندي میانگینرتبه  )موانع(ها فرضیه

  86/4  موانع رفتاري کارآفرینی

  69/2  موانع ساختاري کارآفرینی

  57/1  اي کارآفرینینهموانع زمی

  000/0  داريدرجه معنی
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  یشناخت یتجمعدیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس عوامل 
هاي پژوهش بر اساس دار بودن تفاوت دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد فرضیهبراي بررسی معنی

لیل سن، سابقه خدمت، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، آشنایی با مباحث کارآفرینی، از آزمون تح
گونه تفاوت  بر اساس نتایج حاصل از این آزمون هیچ. عاملی استفاده شده است واریانس تک

در مورد . و سابقه خدمت وجود ندارد ها آندهندگان بر اساس سن  داري بین دیدگاه پاسخ معنی
هاي داري بین پاسخ تفاوت معنی) ايموانع زمینه(و فرضیه سوم ) موانع رفتاري(فرضیه اول 

بدین صورت که . وجود داشت ها آنناسان این سازمان نظامی با توجه به میزان تحصیالت کارش
طور  همین. موانع رفتاري در افراد داراي مدرك فوق دیپلم کمتر از افراد داراي مدرك دیپلم است

داري بین افراد داراي مدرك فوق لیسانس و تفاوت معنی) ايموانع زمینه(در مورد فرضیه سوم 
 تر مهماي براي افراد داراي مدرك فوق لیسانس بدین صورت که موانع زمینه. س مشاهده شدلیسان

دهندگان بر  داري بین نظر پاسخطور تفاوت معنیهمین. باشداز افراد داراي مدرك لیسانس می
بدین صورت که . اساس میزان آشنایی آنان با مباحث کارآفرینی در مورد فرضیه اول مشاهده گردید

اد داراي آشنایی زیاد با مباحث کارآفرینی نسبت به افراد داراي آشنایی متوسط نمره باالتري افر
  ). 5جدول (اند هاي رفتاري دادهبراي ویژگی

  دهندگاندیدگاه پاسخعاملی براي مقایسه  آزمون تحلیل واریانس تک - 5 جدول
  يداردرجه معنی  اف آماره   )موانع( هافرضیه  یشناخت یتجمعویژگی 

  038/0  860/2  موانع رفتاري کارآفرینی  مدرك تحصیلی
  065/0  445/02  موانع ساختاري کارآفرینی

  049/0  674/02  اي کارآفرینیموانع زمینه
  042/0  202/2  موانع رفتاري کارآفرینی  میزان آشنایی با مباحث کارآفرینی

  430/0  961/0  موانع ساختاري کارآفرینی
  510/0  827/0  فرینیاي کارآموانع زمینه

  هاي موانع کارآفرینی بندي شاخص رتبه
اي، کمترین امتیاز دهندگان در بعد موانع زمینهشود پاسخمشاهده می) 6(طور که در جدول همان

هاي مجوز قانونی مؤلفه یببه ترتاند و بعد از آن را به مؤلفه پاداش به خطرپذیري اختصاص داده
جهت ثبت اختراعات، حمایت مدیریتی و تأمین منابع افکار نو، ثبات  گذاري جدید، قانون سرمایه

  .گیرندقوانین، قوانین متناقض و حمایت مادي و معنوي از ایده نو قرار می
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، ارتباطات افراد براي خلق ایده نو و فناوري سلسلهدر بعد ساختاري کارآفرینی، شاخص رعایت 
 . اندختصاص دادهاطالعات به ترتیب کمترین رتبه را به خود ا

کوشی و هاي اعتماد به نفس، سختمندرج است از نظر مؤلفه) 7(طور که در جدول همان
دهندگان امتیاز کمتري براي به ترتیب در جایگاه مناسبی قرار دارد و پاسخ یطلب یتموفق

  .اند ها در نظر گرفتههاي ابهام پذیري، نگرش به تغییر و باور به محدودیت مؤلفه
  اي و ساختاريهاي کارآفرینی از نظر بعد زمینهرتبه بندي شاخص -6جدول 

  میزان امتیاز  هاي بعد ساختاريشاخص  میزان امتیاز  ايهاي بعد زمینهشاخص

  پاداش به خطر پذیري

  مجوز قانونی سرمایه گذاري جدید

  قانون جهت ثبت اختراعات

  حمایت مدیریتی و تأمین منابع افکار نو

  ثبات قوانین

  نین متناقضقوا

  حمایت مادي و معنوي سازمان از ایده نو

  فعالیت گروهی

  جو اعتماد

  قانون کار

  تحمل اختالف سلیقه

  قانون تجارت

44/2  

74/2  

95/2  

05/3  

48/3  

54/3  

61/3  

79/3  

82/3  

86/3  

29/4  

43/4  

  

  رعایت سلسله مراتب

  ارتباطات افراد براي خلق ایده نو

  فناوري اطالعات

  دنظارت دقیق بر عملکر

  ارتباطات اثربخش افقی

  سبک سازماندهی تفویضی

  ارتباطات افقی غیر رسمی

72/2  

34/3  

85/3  

93/3  

07/4  

41/4  

69/5  
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  هاي کارآفرینی از نظر بعد رفتاريرتبه بندي شاخص -7جدول 
  میزان امتیاز  هاشاخص

  پذیري ابهام
  نگرش به تغییر
  هاباور به محدودیت
  تفکر استراتژیک

  یت به فرصتتبدیل محدود
  موافقت با تغییر

  گري تحلیل
  کانون کنترل

  نوآوري
  پذیري ریسک

  پذیري مسئولیت
  غرور

  قاطعیت
  پذیري انطباق

  یطلب یتموفق
  کوشی سخت

  اعتماد به نفس

24/2  
72/2  
72/2  
02/3  
19/3  
35/3  
41/4  
20/5  
29/6  
44/6  
46/6  
65/6  
12/7  
04/8  
08/8  
20/8  
85/8  

  گیري بحث و نتیجه
دهندگان نشان داد،  پاسخ یشناخت یتجمعهاي هاي مربوط به ویژگیز تحلیل دادهنتایج حاصل ا

سال سابقه، داراي  10تا  5 دارايسال،  30دهندگان مربوط به افراد کمتر از  بیشترین فراوانی پاسخ
در واقع اکثر کارشناسان این . باشدمدرك لیسانس و آشنایی متوسط با مباحث کارآفرینی می

بوده و در مقابله با تغییر و نوآوري مقاومت کمتري نشان داده و پذیراي تغییر و  سازمان جوان
نوآوري هستند؛ در نتیجه در سازمان مذکور امکان کارآفرینی وجود دارد و از نظر بعد رفتاري مانعی 

  . جدي وجود ندارد
فتاري هاي پژوهش نشان داد که در این سازمان صنعتی نظامی موانع رهمین آزمون فرضیه

 به منظورکارآفرینی، . اي کارآفرینی وجود داردکارآفرینانه وجود ندارد و موانع ساختاري و زمینه
). 1386غالمیان، ویسی و نازکتبار، (رشد و نمو در جوامع، نیازمند وجود فرهنگ خاصی است 

رقابتی فرهنگ چارچوب شناختی اعضاي سازمان را تحت تأثیر قرار داده، به تبع آن چشم انداز 
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هاي اقتصادي،  کلی فرهنگ از حیطه به طور. اعضاي سازمان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد
باشد  تکنولوژیکی، اجتماعی و سیاسی جدا بوده و مرتبط با رفتار اقتصادي، نوآوري و کارآفرینی می

از موانع عوامل درون سازمانی بخش دولتی را س نیز بورینهمچنین  ). 2014تورو و همکاران، (
ارتباط دارند  فعالیت درون ساختارهاي بروکراتیکبا این موانع غالباً . داند عمده نوآوري می

 -هاي دولتی بیشتر جنبه ساختاريموانع پیش روي کارآفرینی در سازمان). 1998بورینس، (
  ).1996ون مایرلو، ( فرهنگی دارد

داري را بین دیدگاه ه تفاوت معنیگون عاملی هیچ نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس تک
ولی موانع رفتاري در افراد . دهدنشان نمی ها آنو سابقه خدمت  ها آنپاسخ دهندگان بر اساس سن 

توان نتیجه گرفت که بنابراین می. داراي مدرك فوق دیپلم کمتر از افراد داراي مدرك دیپلم است
موانع . کارآفرینی کمتري برخوردار هستندافراد داراي سطح تحصیالت باالتر از موانع رفتاري 

در . باشدتر از افراد داراي مدرك لیسانس میاي براي افراد داراي مدرك فوق لیسانس مهمزمینه
تر از افراد داراي اي براي افراد داراي مدرك فوق لیسانس ملموستوان گفت موانع زمینهنتیجه می

هاي رفتاري زیاد با مباحث کارآفرینی از ویژگی افراد داراي آشنایی.  باشد مدرك لیسانس می
  .کارآفرینی باالتري برخوردار بودند

  پیشنهادها
  تواند مورد توجه قرار گیرد؛  هاي پژوهش موارد زیر می بر اساس یافته

 سـازمان  . هاي جدیـد کارکنـان را فـراهم نمایـد    مدیران سازمان باید فرصت الزم براي ارائه ایده
هاي نو استفاده کند و نیاز بـه  ها و ایدههاي کاري و تکمیل پروژهان براي ایجاد تیمتواند از کارکن می

  .استفاده از مشاوران و متخصصان خارجی در راستاي توانمندسازي کارکنان کمتر نماید
 اي گـذار دولتـی سـعی در کـاهش موانـع زمینـه      هاي تـأثیر تواند با همکاري سازمانسازمان می

  .نماید ها آنیا اصالح و بازنگري  و) ویژه قانونی به(
 هایی در سازمان، افراد داراي ایده نو و ریسک پذیر را تشویق نماینـد مدیران با طراحی سیستم .

تدوین گردد که افـراد داراي ایـده نـو از پـاداش      یبه صورتمثال سیستم حقوق و دستمزد  به عنوان
  .متناسب برخوردار شوند
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 ات مختلف درصدد رفع موانـع سـاختاري و تسـهیل ارتباطـات     مدیران سازمان با برگزاري جلس
هاي گروهی، ایجاد جو اعتماد سازمان باید تالش خود را بر تغییر رفتار گروهی، تقویت فعالیت. باشد

  .در سازمان و ایجاد ارتباطات اثربخش افقی قرار دهد
 کـارآفرینی بایـد    براي ایجـاد فرهنـگ  . شود ایجاد فرهنگ سازمانی حامی کارآفرینی توصیه می

شـرایطی ایجـاد شـود کـه مسـایل      . اي مثبت در نظر گرفته شـود خصیصه به عنوانپذیرش ریسک 
خالقیـت و نـوآوري یکـی از    . چالش برانگیز و مبهم، در محیطی باز و دوستانه مطرح و ارزیابی گردد

 ه عنـوان بـ در محیط کـار، اشـتباهات   . هاي مهم محیط کار باشد و نوعی ارزش تلقی گرددمشخصه
. ابزاري جهت یادگیري و کسب تجربه قلمداد گردند و تغییر بـه عنـوان یـک فرصـت ارزیـابی شـود      

در حقیقـت کـارآفرینی، فرهنـگ    . اي برخوردار باشـند کارهاي گروهی در محیط کار از جایگاه ویژه
طلبـی و قبـول    درك تغییر و کشف فرصت، فرهنگ مشارکت، فرهنگ خالقیـت، فرهنـگ اسـتقالل   

  .است یريمخاطره پذیت و فرهنگ  مسئول
 هاي اطالعات مدیریت در سازمان از نقش کمتري برخـوردار  نتایج پژوهش نشان داد که سیستم

مبنایی اصولی و مطمـئن اسـت کـه مـدیران و      به روزکه اطالعات صحیح، دقیق و در حالی. هستند
  . گرددر این سیستم توصیه میبنابراین استقرا. گیري کنندافراد کارآفرین با اتکاء به آن تصمیم

 مـدیران مـی  . باشـد اي، حمایت مادي و معنوي از ایده نو مـی  هاي موانع زمینهیکی از شاخص-

مین مـالی مـورد   أتـ ز عبارتند اها تضمینبرخی از این . هاي رسمی بدهندتوانند در این باره تضمین
یت از کارکنـان در صـورت وقـوع    ها، پذیرش آثار حوادث کاري و تضمین حمانیاز براي تکمیل ایده

هاي ایجاد تضـمین  یکی از راه .هاي جدیداین حوادث، تضمین آزادي کارآفرین در تفکر و خلق ایده
اي را براي کارآفرینی اختصاص دهد که هر موقـع کارآفرینـان بـه    مالی این است که سازمان بودجه

  . یک بتوانند تأمین مالی شوندحمایت مالی نیاز داشتند بدون مواجه شدن با موانع بوروکرات
 شـناخت ایـن افـراد از    . باشـند  ها در افرادي که داراي خصوصیات کارآفرینانه می تحریک انگیزه

تـرین وظـایف کـارآفرینی     از اصـلی  ها آنهاي خود و آگاهی دادن در این زمینه و برانگیختن توانایی
  .است
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  دم امنیـت در حـوزه مالکیـت فکـري     عـ  به سـبب بسیاري از افراد از مطرح نمودن اختراع خود
دلیل وجود یک حامی صادق و معتمد براي نظارت دقیق و مطمئن در قالـب   ینبه هم. هراس دارند

  .یک بخش یا دایره در سازمان ضرورت دارد
 هـاي  ها و نهادهاي دولتی جهت توسعه و ترویج فعالیـت ها، دانشگاهارتباط و مشارکت با سازمان

 .باشدمؤثر می يراهکارهاکارکنان با اهداف و مأموریت سازمان از دیگر  کارآفرینی و آشناسازي

 هاي موفق کارآفرینی سـازمانی صـنعتی در داخـل و خـارج از کشـور بـراي       الگوبرداري از نمونه
  .توسعه قابلیت کارآفرینی سازمانی مرکز صنعتی دفاعی مورد نظر
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