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  چکیده 

برداري از این  هاي محیطی و بهره ها در گرو تفکر خالق و نوآورانه و درك فرصت آفرینی سازمان امروزه رمز بقا و توان ارزش
که توسعه کارآفرینی سازمانی را تحت تـاثیر  پژوهش حاضر تالشی در جهت شناسایی موانع رفتاري سازمان، . هاست فرصت

نظـران مختلـف    باشد، که طی آن ابتدا به بیان موانع رفتاري گوناگون کارآفرینی سازمانی از دیدگاه صـاحب  دهند می قرار می
مـایی  هاي گوناگون مدیران خبره سازمان هواپی در ادامه با استفاده از روش کیو در صدد شناسایی ذهنیت. پرداخته شده است

نفر و  57و با حجم نمونه  یمباش در ارتباط با موانع رفتاري کارآفرینی سازمانی در این سازمان می) هما(جمهوري اسالمی ایران
  .به گردآوري اطالعات پرداخته شده است) درصد95با آلفاي کرونباخ (نامه کیو با توزیع پرسش

ترین موانع رفتاري کارافرینی  گانی سازمان هما مدعی هستند که مهممدیران معاونت بازرکه دهد  نتایج تحلیل عاملی نشان می
کـه مـدیران    مدت است، درحـالی  و تمایل به سودهاي کوتاه) تجربه(ریزي کافی، گرایش به آزمون و خطا سازمانی عدم برنامه

حاصـل از خالقیتشـان،   عدم شراکت کارکنان در سود که ریزي و خدمات مدیریت سازمان هما مدعی هستند  معاونت برنامه
فرینی سازمانی در این سازمان است و مدیران معاونـت آمـوزش و   آکید بر نتایج از موانع رفتاري کارأافراد سازگار و ت يارتقا

اي در سازمان و  بهسازي منابع انسانی سازمان هما، مدعی هستند که کنترل شدید و رسمی مدیران، فرهنگ مدیریت وظیفه
 .رود شمار می ترین موانع رفتاري کارافرینی سازمانی در سازمان هما به گرایی کارکنان مهم صصگرایش سازمان به تخ
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  مقدمه 

هـا   سـازمان  يفـرارو  یار اساسـ کراه یکعنوان  آن به یدر ابعاد عام و سازمان ینیارآفرک

در توسعه جوامـع داشـته و    ين نقش موثریده نویپد یک به عنوان ینیارآفرکرا یز، باشد یم

، احمـدپور (دارنـد  بـه آن   يافته و در حال توسعه توجـه جـد  ی توسعه يشورهاکاز  ياریبس

ن و یکو. است یسازمان ینیارآفری، کنیارآفرک یاصل يها از شاخه ، یکیانین میدر ا. )1383

نیاسلو
1

دانند که در آن کـل سـازمان و کارکنـان     ي میندیرا فرآ یسازمان ینیکارآفر) 1991(

ج یپـرورش و تـرو   يط مناسـب را بـرا  یبستر و مح، بوده و سازمان ینیه کارآفریروح يدارا

اسـت کـه    يشـان مفهـوم چنـد بعـد    یاز نظـر ا  یسازمان ینیکارآفر. سازد می ایمه ینیکارآفر

و  يریپـذ  مخـاطره ي، آور در فـن  ينـوآور ، محصـول  يسازمان را متوجه نوآورهاي  تیفعال

، دیـ محصـوالت جد  یجاد و معرفیبه مفهوم تعهد شرکت به ا ،و در واقع سازد ی میشگامیپ

). Covin & Slevin, 1991, pp. 7-25( اسـت ن ینـو  یسـازمان هـاي   د و نظامیجد يندهایفرآ

 بـه طـور  کنـد،   می تأییدرا  تحقیقات متنوع ارتباط بین کارآیی سازمان و کارآفرینی سازمانی

ــال سیمــور ،مث
2

ــو،  سییل
3
و سکســتون 

4
ــد کــه کــارا ) 1993( ــاالتر در  ییمشــاهده کردن ب

گاث. همراه است یسازمان ینیاز کارآفر يبزرگ با درجه باالتر يها سازمان
5

نشـان  ) 1993(

ـ را تعق ینیکـارآفر  يهـا  که فرصـت  یداخل ينوآور يبا درجه باال يها داد که شرکت ب و ی

  . ن دارندیرینسبت به سا يباالتر ییدهند کارا یقرار م يبردار مورد بهره

محققان بسیاري به بررسی موانع کارآفرینی سـازمانی در ابعـاد گونـاگون از جملـه بعـد      

از جملـه  . انـد  پرداختـه  ،گیـرد  مـی  مـورد توجـه قـرار    تر کمایرانی هاي  رفتار که در سازمان

                                                        
1. Covin & Slevin 
2. Morris  
3. Louis 
4.  Sexton 
5. Guth  
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فراي
1

دم تمایـل  عـ ، مـدت  بـه سـودهاي کوتـاه   تمایـل  ، کنترل شدید در سازمانبه  )1993(

خشـک و  ، کارانـه  فرهنـگ محافظـه  دهـی براسـاس عملکـرد و     تشویق و پـاداش سازمان به 

سیکسا. کند می اشاره مکانیکی
2

كو بال 
3

تمایـل  ، اسـتاندارد  يهـا  ت روشیتقواز  )1989(

بـه   يمسـاو  بـه صـورت  و پـاداش   يا فهیت وظیریمدي، زیر برنامه يجا نترل بهکسازمان به 

مـیالن  مـک . انـد  یـاد کـرده   سازمانیکارآفرینی عنوان موانع 
4
از عـدم  ) 1986(و همکـارانش  

هـاي   نبـودن حمایـت سـازمانی از فعالیـت     دقیـق و کـافی    ریـزي  گرایش سازمان بـه برنامـه  

لبرمنیاز نظر ز. اند کارآفرینانه یاد کرده
5

ش از انـدازه و  ینترل ب، کعمل يفقدان آزاد) 2000(

  . کارآفرینی سازمانی هستندنع ن و مقررات موایش از حد بر قوانیب تأکید

همـا   ییمـا یران سـازمان هواپ یمد يها تیه به شناسایی ذهنکدرصدد است ، مقاله حاضر

ـ ز، بپـردازد  یسـازمان  ینیارآفرکـ  يدر ارتباط با موانع رفتار  ینیرا عـدم توجـه بـه کـارآفر    ی

از  ياریگردد که امـروزه در بسـ   یم يت و نوآوریباعث دور شدن کارکنان از خالق یسازمان

ر و حرکـت نوآورانـه   ییفرار از تغ، يل به اشتغال در امور جاریتماشاهد  یداخل يها سازمان

 20انـداز  در سـند چشـم   یاز اهداف اصـل  یکیشور ک یافتگیتوسعه ، گریاز طرف د، میهست

 ییو صـنعت هـوا  ) 15ص ،1385، گرانیو د ییرضا( باشد یران میا یاسالم يساله جمهور

  . ن مهم خواهد داشتیدر تحقق ا یشور سهم قابل توجهک

امـروزه  . باشـد  یشور مـ کپرسابقه در  يها از ناوگان یکیعنوان  هما به ییمایسازمان هواپ

باال بـودن عمـر   ، ها ن چالشیه از جمله اکمواجه است  یگوناگون يها ن سازمان با چالشیا

ر یگ نیها و زم نهیش هزیسبب افزاه ، کموجود در آن است يهامایو تنوع هواپ ییهواناوگان 

. گـردد  یمـ  يپـرواز  يرهـا یش تاخیافـزا ه و منجر به شد  یمدت طوالن يماها برایشدن هواپ

                                                        
1. Fry, F.  
2. Sykes, H.B.  
3. Block, Z.  
4. McMillan, I 

5. Zilberman  
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ـ  ، رداخت دستمزد و توجه نکردن به عملکرد کارکنانپناعادالنه روند  ن رفـتن  یمنجر بـه از ب

ـ ا یسـازمان  يواحـدها  یدر برخـ  هـا  ي آنریذپ تیمسؤولعدم ، ان آنانیفرهنگ رقابت م ن ی

ن شـرکت در ابعـاد   یـ مشـکالت گونـاگون ا  . گشته است يل به نوآوریکاهش تما شرکت و

ـ ن، سـازمان  يمختلف از جمله بعد رفتار ش یرا افـزا  یتیریو مـد  یاز بـه تحـوالت سـازمان   ی

  . دهد یم

 یسـازمان  ینیارآفرک يموانع رفتار ییو شناسا ین مقاله بررسیا یهدف اساس ،رو نیاز ا

از روش ، له مزبـور أبـه مسـ   ییگـو  ه بـه منظـور پاسـخ   کباشد  یهما م ییمایدر سازمان هواپ

یتشافکا) یمکو  یفکی(یبکیتر
1

ران یگونـاگون مـد   يها تیو ذهنکی يبا استفاده از متدولوژ، 

. گردد یم ییشناسا یسازمان ینیارآفرک يمختلف سازمان در ارتباط با موانع رفتار يواحدها

  . دشو میق پرداخته ینه تحقیشیپ یبه بررس، قیتحق یشناس ان روشیش از بیپ

 پیشینه تحقیقبررسی 

ـ کـ  ینـان مسـتقل  یارآفرکو بروز  ینیارآفرکافتن یت یبا اهم 1980ل دهه یاز اوا ش از یه ب

بقا و رقابت شـدند   يبرا ير به نوآوریها ناگز تکبه ناچار شر، شدند می ش در بازار ظاهریپ

و  1980بـا آغـاز دهـه     ،گریعبارت دبه . ها آغاز شد تکنانه درون شریارآفرک يها تیو فعال

ـ اهم یجهـان  يهـا  بازار در عرصه یرات ناگهانییتغ نانـه در  یارآفرک ينـدها یر و فرآکـ ت تفی

انون کـ ران یقـرار گرفـت و مـد    تأکیـد  ش از گذشته موردیب، بزرگ يها ها و سازمان تکشر

خـود معطـوف    يها تکشر يدر ساختار ادار ینیارآفرکگسترش  یتوجه خود را به چگونگ

ـ از اوا. )Stevenson & Gumpert, 1985, pp. 85-94(سـاختند   در اکثـر   1990ل دهـه  ی

ـ به سمت خالقسازمانی  ینیت کارآفریها با محور سازمان ،شرفتهیپ يکشورها ، ينـوآور ، تی

ـ ... ش رقابت ویافزا، يساختار يریپذ انعطاف ج اثـربخش  یتـا بتواننـد بـه تـرو     نـد ش رفتیپ

 . ندیدر جامعه کمک نما ینیکارآفر

                                                        
1 . Exploratory Mixed Method 
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  یسازمان ینیارآفرکموانع 

هـر چنـد   ، هاي گوناگونی در توسعه کارآفرینی سازمانی وجـود دارد  موانع و محدودیت

کـارگیري فنـون مـدیریت سـنتی در      پیامد و بازخور به، بسیاري از این موانع ناخواسته بوده

  . باشد سازمان می

کردنـائیج و  (رده اسـت کـ بنـدي   ن طبقـه یرا چنـ موانع کارآفرینی سازمانی ) 1993(فراي 

  ):159 - 141، ص 1386، ارانکهم

زیـرا چنـین   ، باشـد  کنترل شدید در سازمان از جمله موانع کـارآفرینی سـازمانی مـی   . 1

 . پویا و نامطمئن ادامه حیات دهد، رقابتی، د در محیطی پیچیدهتوان میسازمانی ن

. ین عوامل توسعه کارآفرینی سازمانی استتر مهمسیستم تشویق و پاداش مناسب از . 2

 ،نماینـد  کارکنـان اسـتفاده مـی    يهاي سنتی ارزش دهی و ارتقـا  هایی که از روش در سازمان

 . یابد آمیز کاهش می هاي مخاطره زدن به فعالیت تمایل به پذیرش ریسک و دست

اي ایجـاد  بـر ، خشک و مکانیکی باشـند ، کارانه هایی که داراي فرهنگ محافظه سازمان. 3

هایی که فرهنگ مشـوق   حالی که در سازمان در، ندشو میهمکاري و وحدت دچار آشفتگی 

ارزش تلقی شود موجـب موفقیـت    ،کردن و مواردي نظیر این کار تیمی، خالقیت و نوآوري

 . گردد می بلندمدت سازمان

زیـاد بـه    کـاري  آورن فشار مدت توجه دارند با وارد هایی که به سودهاي کوتاه سازمان. 4

ســودهاي . ندشــو مـی کارکنـان بــه آنـان صــدمه زده و از اهــداف بلندمـدت ســازمانی دور    

عنـوان مـانعی در توسـعه     باشـد و بـه   هاي بلندمدت در سازمان مـی  مدت مانع نوآوري کوتاه

 . گردد کارآفرینی سازمانی محسوب می

، یــاتیموانــع کــارآفرینی ســازمانی را مشــکالت عمل) 1986(مــیالن و همکــارانش مــک

نبودن حمایت سـازمانی از   کافی، انتظارات سازمانی غیرواقعی، دقت و ناکافی ریزي بی برنامه

. )37، ص1381، بخشـی ( انـد  خواندن بـازار معرفـی نمـوده    هاي کارآفرینانه و اشتباه فعالیت

ـ  تأکیـد  یرا در چهار عامل اصل یسازمان ینیارآفرکموانع  يا در مقاله) 2000(لبرمن یز ش یب

ش از ینترل بکعمل و  يفقدان آزاد، ریناپذ مراتب انعطاف سلسله، ن و مقرراتیحد بر قواناز 

از  یسـازمان  ینیارآفرکـ موانـع  . )106، ص1385ی، پرداختچـ (اندازه خالصـه نمـوده اسـت   
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سیکدگاه ساید
1
كو بال 

2
  . )153، ص1383، احمدپور( آمده است 1جدول در ) 1989( 

  )1989(كس و بالیکدگاه سایاز د یسازمان ینیارآفرکموانع : 1جدول 

  یرات منفیتاًث  یت سنتیریوه مدیش

  هیخالق و هدررفتن سرما يها حل محدود شدن راه  از اشتباه يریجلوگ ياستاندارد برا يها ت روشیتقو

  رقابت يبرا ياز دست دادن رهبر  ییارآک يت منابع برایریمد

  يزیر برنامه يجا نترل بهک
ده گرفته یناد، ات شوندین فرضیگزیجاآن که  يجا ات بهیواقع

  .ندشو می

  ستکش يها نهیو تحمل هز یدنبال اهداف واه به  بلندمدت يزیر برنامه

  زیآم مخاطره يها تیست فعالکا شین و یارآفرکست کش  يا فهیت وظیریمد

  ها ازدست رفتن فرصت  .اندازد یخطر م ت را بهکشر یت اصلیه فعالک یاجتناب از اقدامات

  نکق ممیبه هر طر یت اصلیاز فعال تیحما
ز یآم مخاطره يها د شود اقدامیتهد یت اصلیه فعالک یزمان

  دشو مینار گذاشته ک

  مات نادرست در مورد رقابت و بازاریتصم  یقبل يها تیق فعالید از طریجد يها گام یابیارز

  ارآمدکرین و اقدامات غییزش پایانگ  يمساو به صورتپاداش 

  خروج افراد خالق  سازگارافراد  يارتقا

   یسازمان ینیتوسعه کارآفر يابعاد رفتار

. پـردازیم  در این بخش به ابعاد رفتاري گوناگون مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی می

اي از  فرهنـگ سـازمانی بـه معنـاي مجموعـه     . از جمله این عوامل فرهنگ سـازمانی اسـت  

 تفکر و اندیشیدن است که اعضاي سـازمان در هاي  استنباط و شیوه، درك، باورها، ها ارزش

  . اما محسوس سازمان است، وجوه مشترك دارد و نمایانگر بخش نانوشته ها آن

کورنوال
3

و پـرلمن  
4
معتقدنـد فرهنگـی کـه کـارآفرینی سـازمانی را حمایـت       ) 1990( 

  ):257ص ،1383، مقیمی(ي ذیل استها ویژگیداراي کند،  می

                                                        
1. Sykes, H.B.  
2. Block, Z.  
3. Cornwall  
4. Perlman  
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هـاي جدیـد در تمـام سـطوح سـازمان       خالقیت و ایـده ، کاربردن مخاطره به: ریسک. 1

 . دشو میحمایت 

آنچـه انجـام داده   ) . . . موسسه و، شرکت(احساسی است که گروه: شده احترام کسب. 2

 . نیازمند تالش تخصصی است ،دهد داند و آن کاري که انجام می دهد می و می

سبت به یکـدیگر تعهـد اخالقـی    افراد سازمان ن: پذیري اعتماد و باور، درستی، اخالق. 3

 . دارند که با روشی درست با یکدیگر رفتار کنند

افـراد  . آن چیـزي اسـت کـه بـراي سـازمان مهـم اسـت       ، دانشی که افراد دارند: افراد. 4

 . شدن هستند ین منبع با ارزش براي سازمان هستند و در آینده در حال شکوفاتر مهم

افراد باید دربـاره آنچـه انجـام    . شدن به سازمان قائلاحترام زیاد براي وابستگی : تعهد. 5

 . کنند احساسی مثبت و قوي داشته باشند دهند و ارتباط برقرار می می

 . ي بازي را در کار خود به کار بندندها ویژگیافراد باید : کار را تفریح دانستن. 6

بـري دیگـران   اجازه دادن به تمام سطوح سازمان که آزاد باشند و فرصت ره: رهبري. 7

 . را داشته باشند

دهد باید بـراي مشـتریان و کارکنـانش     هر فعالیتی که سازمان انجام می: کسب ارزش. 8

بلکه محصوالت و ، شود هاي پایین تنها باعث جذب مشتریان نمی قیمت. ارزش داشته باشد

ن در کارکنـان سـازما  . ارزشـمند اسـت   هـا  آن براي زندگی ،کند میه یخدماتی که سازمان ارا

از  تـر  مهـم بـودن کـار    معنـی  در این دیدگاه پر. تمام سطوح باید داراي کاري ارزشمند باشند

 . حقوق است

 ساختار و فرآیندها، افراد، توجه به جزییات. 9

هـا   یک سازمان نیازمند نظم ضروري براي اجراي روزانه فعالیت: ی و اثربخشییکارا. 10

چنین نیازمنـد سیسـتم کنترلـی عـالی      هم، ییر استو آزادي براي تطبیق با جهان در حال تغ

 . پذیري اجازه فعالیت دهد ولی در عین حال باید به خالقیت و ریسک، است

، شـامل تعهـد  ) 1999(مـونز ینانـه طبـق نظـر ت   یارآفرک یفرهنـگ سـازمان   يهـا  مشخصه

افتـه و  ی سازمان يارک ياستانداردهای، ارگروهکه یروح، شناختن تیرسم بهي، ریپذ تیمسؤول
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ترزیمنظم است و پ
1
توجه ، نانه را فرهنگی که داراي شنودیارآفرک یفرهنگ سازمان) 1997( 

، ردن افراد در امـور مختلـف  کریدرگیی، جو يبرتری، لک یپارچگي، یکریرپذییتغي، به مشتر

اسـت   يحسابگر/يریگ ار و اندازهکت آشیریمد، همراه با سرعت عمل ينوآور، ردنک تجربه

 سـت ایب مـدیریت اثـربخش مـی   ) 2000(از دید سادلر. )Singer, 2008, p5( دینما یم یمعرف

فرهنگی را در سازمان ایجاد نماید که تمام کارکنان بتوانند رفتارهاي کارآفرینانه را در پـیش  

  ):Sadler, 2000, p. 59(از دید وي این فرهنگ داراي چنین شرایطی است. گیرند

 سازمان به منظور نوآوري بودن منابع گوناگون در دسترس در. 1

 هاي مختلف سازمان  ارتباطات زیاد بین بخش. 2

 هاي سازمانی پذیرش تضاد بین گروه. 3

  هاي خالقانه تشویق به اقدام. 4

چنین به عوامـل رفتـاري دیگـري کـه در توسـعه کـارآفرینی سـازمانی نقـش          سادلر هم

 :نماید برانگیزاننده دارند اشاره می

دهی به مدیران خطرپذیر و عدم تمایـل بـه جریمـه مـدیران      اداشگرایش به سیستم پ. 1

 خورده شکست

 گیري عدم تمایل سازمان به تمرکز در تصمیم. 2

 گرایی کارکنان  گرایش سازمان به تخصص. 3

 گرایش سازمان به اختیاردهی به کارکنان. 4

 تعیین اهداف عملکردي سازمان از پایین به باال. 5

رابین
2
هـاي کارآفرینانـه و محـیط     رسـد کـه نقـش    در تحقیقات خود به این نتیجـه مـی   

آغـاز بـه کـار و مـدیریت یـک فعالیـت       . دشـو  مـی  عملیاتی منجر به ایجاد تـنش در افـراد  

، هـاي ریسـکی   پذیري باالیی است و ایـن مخـاطرات و فعالیـت    نیازمند ریسک، کارآفرینانه

به کارآفرینان باید ، چنین هم. یا فیزیکی باشداجتماعی ، خانوادگی، شغلی، ممکن است مالی

                                                        
1. Peters, T.  
2. Robin  
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هـایی همچـون    بایـد بـا افـراد و گـروه     هـا  آن. هاي ارتباطی برقرار کنند  مستمر فعالیت طور

عـالوه  . تعامل داشته باشـند ... کنندگان و عرضه، وکال، عوامل دولتی، ارباب رجوع، همکاران

ي کـه افـراد بــا   بـه طـور  زا اسـت   ایـن، سـاختار شخصـیتی برخـی افـراد نیـز تـنش        بـر 

بویـد . هاي متفاوت داراي رفتارهاي تنشی متفـاوتی نیـز هسـتند    شخصیت
1
و گـامپرت  

2
 

دهند کـه عبارتنـد    ها و تضادهاي کارآفرینانه مورد شناسایی قرار می چهار منبع براي تنش

  ):1383، مقیمی( از

اربـاب رجـوع   ، کارکنان(دیگرانوسیله ه اگرچه کارآفرینان معموالً ب :دلتنگی و غربت. 1

درددل  هـا  آن نوعی جدا از افراد هستند تا بتوانند با ولی در عین حال به ،اند احاطه شده) ...و

 هـا  آن خـانواده بـه   يد که دوستان و یا اعضـا شو میها کار طوالنی مانع از این   ساعت. کنند

 . دلداري و مشاوره دهند

رینان به علت مشغله فراوان سازمانی فرصت کمی کارآف: کار و شدن در کسب ور غوطه. 2

 هـاي درونـی در   ادامه تحصیل و زندگی شخصی دارند و همین امر باعث تنش، براي تفریح

 . دشو می ها آن

حامیان مـالی  ، ارباب رجوع، کارکنان، کارآفرینان باید با شرکا: مشکالت با سایر افراد. 3

بـه   ها در کارشان مربوط ها و عصبانیت دلسردي، ها یناکام تر بیشاي کار کنند و  و افراد حرفه

داننـد   کارآفرینان وسواس زیادي در کارشان دارند و مـی . کنند کار می ها آن افراد است که با

عالقـه را نسـبت بـه     کنند تـا افـراد بـی    که چگونه کارشان را انجام دهند و اغلب تالش می

ـ       علـت ایجـاد تضـادهاي     ه کـرات بـه  دستیابی بـه عملکـرد اسـتاندارد رهنمـون سـازند و ب

 . دشو میو سایر افراد دچار اختالل  ها آن همکاري بین، ناپذیر سازش

در طـول مطالعـات بویـد و    . دشـو  مـی  موفقیت منجـر بـه رضـایت   : نیاز به موفقیت. 4

گومپرت این نکته روشن است که ارتباط خوبی بین تالش بـیش از حـد بـراي موفقیـت و     

که کارآفرینان براي رسیدن بـه   از آنجایی. به موفقیت کافی وجود داردناتوانی براي دستیابی 

                                                        
1. Boyd  
2. Gumpert  
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ایـن امـر منجـر بـه      ،گیرنـد  موفقیت تالش زیادي دارند و اغلب نیز در فشار زمانی قرار مـی 

ایشـان پـنج روش بـراي کاسـتن از     . شـود  ها می ایجاد فشارهاي روانی و تضاد درونی در آن

 مقیمـی، (هـا عبارتنـد از   کننـد کـه ایـن روش    اد مـی فشارها و تضـادهاي کارآفرینانـه پیشـنه   

1383:(  

ند با سـهیم شـدن در   توان میفرینان آکار، براي رهایی از دلتنگی و غربت: سازي شبکه. 1

هاي دیگران را بشـنوند و ایـن    ها و شکست پیروزي، سازي تجربیات دیگران از طریق شبکه

 . بخش است درمان ها آن تجربیات براي

بنـا بـه گـزارش کارآفرینـان بهتـرین راه عـالج بـراي        : دادن ود اسـتراحت خـ  موقتاً به. 2

ها و  هفته اگر کارآفرینان. وجود تعطیالت است ،اند ور شده کارآفرینانی که در کارشان غوطه

ولی به هـر حـال ممکـن اسـت      ،کار هستند روزهاي متوالی به علت شرایط کاري مجبور به

هـایی بـه    چنـین فرصـت  . وجـود داشـته باشـد    هـا  نآ کـردن  هاي کوتاه براي استراحت زمان

 . دهد که به بازسازي خود بپردازند کارآفرینان اجازه می

کارآفرینـان بایـد   ، براي کـاهش مشـکالت بـا سـایرین    : برقراري ارتباطات با کارکنان. 3

برقرار کنند و بخشی از زمان خود را صرف معاشرت و  ها آن ي باتر بیشهاي نزدیک  تماس

 . ارتباطات با افراد دیگر سازمان نمایند يبرقرار

نیاز بـه  هاي  کارآفرینان در مواجه با وسواس: جستجوي رضایت در خارج از سازمان. 4

نیازمندند که گاهی از کسـب و کـار مـورد    ، دشو می ها آن هایی در موفقیت که منجر به نقش

نیــاز دارنــد کــه  هــا آن چراکــه. نظــر خــارج شــده و بــه زنــدگی شخصــی خــود بپردازنــد

 . آورند به دستاندازهاي جدیدي را  چشم

کننـد   دانند و فکـر مـی   تفویض اختیار را کاري مشکل می، کارآفرینان: تفویض اختیار. 5

اي از  که باید در تمامی اوقات در کسب و کار مورد نظر حضور داشته باشند و در هر جنبـه 

کارآفرینان باید ضمن یافتن افراد واجـد  در حالیکه . عملیات سازمانی مشارکت داشته باشند

تفـویض   هـا  آن کارهـا را بـه  ، هـاي روانـی خـود    براي تسکین تنشها،  آن شرایط و آموزش

ده یـ در ارتباط با موضوع مقاله اشـاره گرد  تري بیشقات یبه تحق 2جدول شماره در . نمایند

  . است

 



 15 ...شناسایی موانع رفتاري کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران

 
  سایر تحققیقات مرتبط گذشته :2جدول 

  تایج تحقیقن  سال  عنوان تحقیق  محقق

 Organizational  1جولی فاکس
Entrepreneurship and the 

Organizational Performance 
Linkage in University 

Extension 

هاي  دهد فعالیت نتایج این تحقیق نشان می  2005

کارآفرینانه نقش موثري در افزایش کارایی 

هاي  هاي گوناگون در ابعاد و اندازه سازمان

هاي  در این پژوهش گرایش. داردمختلف 

ترتیب  کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه به

و ) 1989(3و اسلوین 2هاي کوین اساس مدل بر

با در ) 2001(6و ویکلوند 5، دیویدسون4برون

هاي مالی و غیر مالی  نظر گرفتن شاخص

بررسی شده است و نشان داده شده که 

ها در  کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازمان

  . هاي جدید نقش موثر دارد شناسایی فرصت

  

  

گریگوري 

  وهمکاران7دس

Emerging Issues in Corporate 
Entrepreneurship 

2003  

  

  

 

دهد کارآفرینی  ن مینتایج این تحقیق نشا

سازمانی منجر به یادگیري سازمانی شده و به 

خلق دانش جدید در سازمان انجامیده و در 

نهایت منجر به افزایش عملکرد سازمان 

  . گردد می

 Promoting corporate  8جیمز هایتون
entrepreneurship through 

human resource management 
practices: A review of 

empirical research  

نتایج این تحقیق منجر به شناسایی عوامل   2005

گوناگونی همچون ارزیابی عملکرد براساس 

پذیري، حمایت سازمانی،  میزان ریسک

هاي الزم در زمینه کارگروهی، طراحی  آموزش

شغل همراه با استقالل و اختیار کافی 

کارکنان، اعتماد به سرمایه اجتماعی و رفتار 

در سازمان و تبادل اطالعات و  شهروندي

منابع در داخل و خارج سازمان گشته است که 

  . گردد منجر به کارآفرینی سازمانی می

                                                        
1.  Fox, M. J. 
2 . Covin 
3.  Slevin 
4.  Brown 
5.  Davidsson 
6.  Wiklund 
7.  Dess, G.G. 
8. Hyton, J.C.  
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و  1ژانگ

  همکاران

Do high-performance human 
resource practices help 

corporate entrepreneurship? 
The mediating role of 

organizational citizenship 
behavior 

هاي  دهد میان شیوه نتایج تحقیق نشان می  2008

مدیریت منابع انسانی شامل سیستم پرداخت 

دهی، تشویق به کار تیمی،  دستمزد و پاداش

نحوه تفویض اختیار، استخدام کارکنان و 

آموزش آنان و کارآفرینی سازمانی ارتباط 

  . مستقیمی وجود دارد

 2سالویکا سینگر

  و همکاران

Corporate Entrepreneurship: 
Is Entrepreneurial Behavior 

Possible in a Large 
Company? 

2008  

 

دهد در دنیاي پر  نتایج این تحقیق نشان می

ها از  تالطم کسب و کار امروزي که سازمان

منظر تکنولوژي، اقتصاد، شرایط نظارتی، 

قانونی و سیاسی با تغییرات فراوان مواجه 

حفظ توان رقابتی خود و فعال  هستند براي

ها  باي است بدنبال یافتن راه ماندن در بازار می

ها مزیت  و منابع جدیدي باشند که براي آن

رقابتی کسب نماید و با توسعه ظرفیت داخلی 

هاي  هاي به روز، سرویس سازمان، تکنولوژي

جدید، یافتن بازار نو و هر نوع فعالیت نوآورانه 

هاي سازمانی این مسیر  در فرایندها و رویه

هاي سازگاري،  گردد و این توانایی هموارتر می

انعطاف پذیري، سرعت عمل و نوآوري 

هاي کارآفرینانه هستند  هاي فعالیت مشخصه

بایست در سطح فردي، سازمانی و  که می

محیطی به آن پرداخته شود تا فرهنگ 

سازمانی کارآفرینانه در سه بعد که شامل بیش 

پذیري  ان، نوآورانه بودن و ریسکفعالی سازم

است ظهور یافته و سازمان قدرت تحرك 

در این پژوهش عوامل رفتاري . داشته باشد

تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی سازمانی ایجاد 

انگیزش در کارکنان و فرهنگ سازمانی 

  . کارآفرینانه بیان گردیده است

و  3فیلیپ فان

  همکاران

Corporate entrepreneurship: 
Current research and future 

directions 

در این تحقیق به نقش مدیران سطوح مختلف   2009

هاي مدیریتی و سازمانی بر  سازمان و ظرفیت

عدم حمایت . کارآفرینی سازمانی اشاره دارد

مدیران در سطوح مختلف در سازمان و عدم 

                                                        
1. Zhang, Z.  
2.  Singer, S. 
3. Phan, Ph. H.  



 17 ...شناسایی موانع رفتاري کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران

 
ویت تفویض اختیار آنان، تاثیر منفی بر روي تق

  . کارآفرینی سازمانی دارد

و  1ماتئو رادرفورد

  همکاران

Corporate entrepreneurship: 
An empirical look at the 

innovativeness dimension 
and its antecedents 

2004  

  

  
دهد سه گروه  نتایج این پژوهش نشان می

، )سیستم پاداش دهی و حمایت مدیران(فرآیند

سازمانی و  ارتباطات حمایت سازمان،(محتوا

کارایی (هاي فردي و ویژگی) افزایش کار تیمی

روي کارآفرینی سازمانی  بر) و اثربخشی فردي

با دو دیدگاه نوآوري فرد در سازمان و نوآوري 

گذار بوده و کارآفرینی سازمانی  سازمانی تاثیر

عاطفی  مندي شغلی، تعهد نتایجی چون رضایت

  . شود خدمت حاصل می تمایل به ترك و عدم

طراحی و تبیین الگوي ارتباطات   حسین صفرزاده

سازمانی در فرآیند کارآفرینی 

هاي  بر شرکت تأکیدسازمانی با 

 پخش سراسري در ایران

1384  

فرآیند دهد که در  نتایج این تحقیق نشان می

نظیر  یعوامل سازمان کارآفرینى سازمانی

حمایت و پشتیبانى مدیریت، مکانیزم هاى 

پاداش و تقویت، فرهنگ سازمانى، ارتباطات 

مؤلفه و همچنین  سازمانى و ساختارسازمانى

و در  قابل توجه بوده هاى ارتباطات سازمانى

 دستیابى به میزان اثربخشى باالتر سازمانی

  .باشند موثر می

  

هبري هاي ر بررسی تأثیر سبک  یامی نوري محمد

تبادلی و تحولی بر کارآفرینی 

  گروه بهمن: سازمانی

هاي  در این پژوهش به بررسی تأثیر سبک  1388

رهبري تبادلی و تحولی بر کارآفرینی سازمانی 

آنچه یک سازمان را . پرداخته شده است

سازد، تعهد قوي نسبت به  کارآفرین می

نوآوري محصول، نوآوري تکنولوژي، ریسک 

در سازمان عوامل . بودن استپذیري و پیشتاز 

بسیاري وجود دارند که بر کارآفرینی سازمانی 

از آن جمله عوامل، سبک . باشند موثر می

  . باشد رهبري مدیران در سطوح مختلف می

                                                        
1.  Rutherford, M.W. 
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امیرمسعود 

  صالحی

هاي  شناسایی عوامل و شاخص

اولویت دار جهت دستیابی به 

  هاي کارآفرین در کشور سازمان

: هاي ، عاملدهد نشان می تحقیقنتایج این   1381

انعطاف پذیري در ساختار سازمان، تمرکز 

زدایی از ساختار سازمان، داشتن کارکنانی با 

هاي چندگانه، مشارکت باالي  مهارت

 تأکیدکارکنان، کمرنگ بودن سلسله مراتب، 

یت افراد، پذیرش شکست در میان مسؤولبر 

به تقویت فضاي نوآوري و افزایش . کارکنان

کارآفرینانه در سازمان منجر هاي  عالیتف

  .گردد می

  

محمود احمدپور  

  داریانی

  

طراحی و تبیین الگوي پرورش 

  مدیران کارآفرین در صنعت

دهد مدیران  نتایج این تحقیق نشان می 1377

هاي  کارآفرین در صنعت موجب بروز استعداد

کارآفرینانه شده و در این تحقیق دو الگوي 

موفقیت سازمانی کارآفرین و الگوي پرورش 

  . شده است ارایهمدیران کارآفرین 

سید محمد 

  مقیمی

طراحی و تبین مدل کارآفرینی 

هاي  سازمانی براي سازمان

  )NGOs(غیردولتی

در این تحقیق مدلی بومی جهت  1381

هاي غیردولتی در  سازمانی سازمان کارآفرینی

گردیده است و نشان داده شده  ارایهایران 

سیستم حقوق و ( است عوامل ساختاري

دستمزد، سیستم تحقیق و توسعه، سیستم 

ارزیابی عملکرد، سیستم مالی و بودجه، 

، عوامل )سازمانیساختار سازمانی و استراتژي 

هاي  فرهنگ سازمانی، ویژگی( محتوایی

هاي مدیران و  سازمانی، تضاد سازمانی، ویژگی

 اي و عوامل زمینه) سبک رهبري مدیران

ارتباطات محیطی، ارتباط با دولت و ارتباط (

شاخگی بر  برگرفته از مدل سه) با شهروندان

  . ها موثر استNGOروي کارآفرینی سازمانی 

رحیمی  اهللا فرج

  آبادي فیل

بررسی رابطه ساختار سازمانی با 

کارآفرینی سازمانی در مجتمع 

  اقتصادي کوثر

دهد عوامل ساختاري  نتایج تحقیق نشان می  1383

عوامل در نظر گرفته شده در این (سازمان

تحقیق رسمیت، پیچیدگی، تمرکز و میزان 

که از جمله عوامل سازمانی ) استانداردها

رآفرینی سازمانی است در تاثیرگذار در کا

در سطح قابل قبولی  مجتمع اقتصادي کوثر

نیست و شرایط الزم براي کارآفرینی سازمانی 

وجود ندارد و این سازمان نیازمند اصالح 

  . ساختار است
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هاي  ها و استراتژي بررسی مدل  الهام رحیمی

الگوي  ارایهکارآفرینی سازمانی و 

  هاي داخلی مناسب جهت سازمان

دهد کارافرینی  نتایج تحقیق نشان می  1382

سازمانی از ضروریات حفظ بقاء و نوآوري در 

و عوامل سازمانی . هاي داخلی است سازمان

تاثیرگذار در کارآفرینی سازمان که در ظرفیت 

کارآفرینی سازمانی است شامل حمایت 

مدیریت، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، 

  . باشد ا میه ها و اهداف و استراتژي سیستم

بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در   غالمرضا بخشی

  دانشگاه مازندران

دهد، موانع داخلی  نتایج این تحقیق نشان می 1381

ترین عامل بازدارنده کارآفرینی سازمانی  مهم

در دانشگاه مازندارن است و از میان موانع 

داخلی، تصمیمات نامناسب مدیران عالی در 

کارگیري مدیران زیردست و از ه انتصاب و ب

اجتماعی و  - بین موانع منتجی، موانع فرهنگی

ترین  از بین موانع محیطی، فقدان رقابت، بیش

نقش بازدارندگی را بر کارآفرینی سازمانی این 

  . دانشگاه دارد

مقایسه کارآفرینی مدیران ستادي   عزیزیانبهزاد 

هواپیمایی کشوري و  سازمان

جهاد  ستادي وزارت مدیران

  کشاورزي

دهد که  هاي این تحقیق نشان می یافته 1385

کارآفرینی مدیران در سازمان هواپیمایی 

کشوري و وزارت جهاد کشاورزي بیش از حد 

متوسط و باال است و بین کارآفرینی این دو 

. داري وجود ندارد اگروه از مدیران تفاوت معن

هاي فرعی این پژوهش نشان داده است  یافته

که بین میزان تحصیالت، پست سازمانی، سن 

ها  ها و کارآفرینی آن و تجربه خدمتی آزمودنی

  . رابطه معناداري وجود ندارد

بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در   حسن اکبري

  شرکت صنعت چوب شمال

دهد که سه مانع  نتایج پژوهش نشان می  1384

کارانه، سیستم  فرهنگ سازمانی محافظه

پاداش نامناسب و توجه به سودهاي 

عنوان موانع تاثیرگذار بر  مدت به کوتاه

کارآفرینی سازمانی در شرکت صنعت چوب 

شمال است و مانع کنترل شدید در این 

  . باشد عنوان یک مانع اساسی نمی شرکت به

بخشی از موانع رفتاري شناسایی شده از تحقیقات اندیشـمندان کـه    :3 شماره جدولدر 

  . اشاره گردید بیان شده است ها آن تر به پیش
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  یو خارج یقات داخلیبرآمده از تحق یسازمان ینیکارآفر يموانع رفتار یخالصه بررس :3جدول 

ف
ردی

  

  منبع  مانع رفتاري  )سال(محقق

1  

  )1993(فراي 

  )1383(احمدپور

  )1989(سایکس و بالك 

  )2000(زیلبرمن 

  )2004( آنتونسیک وهیستریچ

Fry, F 
 

Sykes, H. B & 

Block, Z. 
Zilberman 

Antoncic & Hisrich  

تمایل به کنترل شدید 

  و رسمی

  )1386( کردنائیج و همکاران،

  )1383(احمدپور،

  )1385(پرداختچی و همکاران، 

  )1388(زالی و همکاران، 

  

2  
  )1993(فراي 

  )1384(اکبري
Fry, F  

گرایش به فرهنگ 

  کارانه محافظه

  )1386( کردنائیج و همکاران،

  )1384(اکبري، 

3  
  )1992(آزبورن و گیبلر

  

Osborne & Volker  
  بر نتایج تأکید  

  )1388(جهانگیري و مبارکی، 

  

  Fry, F  )1993(فراي  4
تمایل به سودهاي 

  مدت کوتاه

  )1386(کردنائیج و همکاران، 

  

5  

 )2001(میشل موریس

 )2000( سادلر

  

Maurice, M. 
Sadler 

  
  پذیرش شکست

 )1388(جهانگیري و مبارکی، 

 )2000(سادلر، 

  

  )1989(سایکس و بالك   6
Sykes, H. B & 

Block, Z.  
گرایش به مدیریت 

  اي وظیفه

  )1383(احمدپور، 

  

  )1989(سایکس و بالك   7
Sykes, H. B & 

Block, Z.  
افراد گرایش به ارتقاء 

  سازگار
  )1383(احمدپور، 

8  

  )1989(سایکس و بالك 

  )2000(زیلبرمن 

  

Sykes, H. B & 

Block, Z. 
Zilberman  

فرهنگ 

  استانداردسازي زیاد

  )1383(احمدپور، 

  )1385(پرداختچی و همکاران، 

  

 Sadler  )2000(سادلر  9

گرایش سازمان به 

گرایی  تخصص

 کارکنان

  

  )2000(سادلر، 

  

  .Hisrich, R  )2002(هسیریچ رابرت   10
هاي   گرایش به مهارت

  چندگانه کارکنان
  )2002(، و همکاران هیسریچ

11  

  )2002(هسیریچ رابرت 

  )1993(فراي 

  )2001(سادلر

  

Hisrich, R.  
Fry, F 
Sadler 

عدم گرایش سازمان 

دهی براساس  به پاداش

  عملکرد

  

  )2002(، و همکاران هیسریچ

  )1383(احمدپور، 

 )1388(جهانگیري و مبارکی، 
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  )موضوع، انکم، زمان(قلمرو پژوهش 

ـ بـا محور  89ز سـال  یین پـژوهش در پـا  یاطالعات ا يگردآور  ییمـا یت سـازمان هواپ ی

در آن  یسـازمان  ینیارآفرک يموانع رفتار ییشناسا يدر راستا) هما(رانیا یاسالم يجمهور

 . سازمان انجام شده است

  روش شناسی تحقیق

از دیـد مـدیران    یسـازمان  ینیارآفرکـ  يموانـع رفتـار  شناسـایی   پژوهش حاضـر هدف 

واحدهاي سازمانی مختلف سازمان هما و سـپس گـروه بنـدي افـراد براسـاس ادراکاتشـان       

ـ ، 1وکیـ روش . دشـو  مـی و استفاده کیبراي دستیابی به این هدف از روش شناسی . است  یفن

 يبنـد  و طبقه ییرا شناسا يد فردیات و عقاکتا اوال ادرا سازد میه پژوهشگر را قادر کاست 

 & McKeown(اتشـان بپـردازد  کافـراد براسـاس ادرا   يهـا  گـروه  يبنـد  دسـته   اً بهیند و ثانک

Thomas, 1988( .  

دارد که  می مراحل اجراي یک تحقیق با روش کیو را چنین بیان) 1386(خوشگویان فرد

ضوع انجام گیرد و سپس ارزیابی و مرور ادبیات مو ایستب می پس از تعیین موضوع تحقیق

دسته کیو تشکیل شـده  ، بندي فضاي گفتمان صورت گرفته و نمونه کیو انتخاب گردد جمع

در آخـر تحلیـل آمـاري    ، دشـو  مـی  سازي انجـام  و مشارکت کنندگان انتخاب شده و مرتب

  . گیرد می آوري شده صورت جمعهاي  داده

  ):1نمودار( باشد یزیر ممراحل اجراي یک تحقیق با روش کیو به شرح 

  

                                                        
1. Q methodology 
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 )1386، خوشگویان فرد(و کیق به روش یتحق یک يمراحل اجرا :1نمودار

  :به منظور تشکیل تاالر گفتمان مراحل زیر طی شده است

ـ پای، و خارج یمقاالت داخلي، ات نظریمطالعه ادب .1 هـا پیرامـون    تـاب کهـا و   نامـه  انی

 نی سازمانییارآفرکتاثیرگذار بر ، عوامل رفتاري سازمان

قـات  یتحق، رانیمـد  يهـا  یسـخنران ، ت همـا کشـر  یات داخلیها و نشر بولتن یبررس .2

ت هما مـرتبط بـا عوامـل رفتـاري سـازمان      کشده در شر انجام يها نامه انیگرفته و پا صورت

 نی سازمانییارآفرکرگذار بر یتاث

ت کدر شـر ) یاتیـ و عمل یانیم، ارشد(گوناگون  يها ران ردهیمصاحبه با سه نفر از مد .3

نی یارآفرکـ ران پیرامون عوامل رفتاري سازمان تاثیرگـذار بـر   یا یاسالم يجمهور ییمایهواپ

 سازمانی

 يجمهـور  ییمـا یت هواپکران خبـره شـر  یه مـد یلک ن پژوهش شاملیا در يجامعه آمار

و بـراي انتخـاب   کیـ شناسی  روشدر . باشد یممختلف  یسازمان يران در واحدهایا یاسالم

از سوي دیگر حجم نمونه با اسـتفاده  . نندگان تعداد مشخصی تعریف نشده استک مشارکت

براساس محاسبات انجام گرفته حجم . )1377، مومنی، آذر( دشو می از فرمول کوکران تعیین

نمونه کیو براساس فرمول کوکران
1
  . نفر است 58برابر  

                                                        

1. 58

)5.05.0(
2

96.1
2

06.075

)5.05.0(
2

96.175





n  
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  :باشد می زیرهاي  دسته کیو شامل گویه

 کنترل شدید و رسمی .1

 گرایی کارکنان گرایش سازمان به تخصص .2

 استانداردسازي زیاد. 3

 يا فهیت وظیریمد .4

 يکار فرهنگ محافظه. 5

  هاي چندگانه کارکنان مهارت .6

  تشانینان در سود حاصل از خالقکارکت کعدم شرا .7

  یررسمیغ يها ل گروهکیتش .8

  ارتقاء افراد سازگار .9

  مدت ل به سودهاي کوتاهیتما .10

  فرهنگ رقابت .11

  بر نتایج تأکید. 12

  تجربه-ش به آزمون و خطایگرا .13

  بلندمدت يزیر برنامه .14

  يریحمایت از خطرپذ .15

 یافک يزیر عدم برنامه .16

 روایی و پایایی مرتب سازي کیو

ر خبـره سـازمان   ین مـد یبا حضور چند یجلسات، پژوهش حاضر ییروا یمنظور بررس به

عبـارات انجـام    يمحتوا و صـور  ییروا یده است و بررسیمجزا برگزار گرد به صورتهما 

سـپس  . و آماده شده استکیحذف شده و دسته  ین فراوانتری کمبا  ییها هیه گوکشده است 

خانه به منظور مرتب سازي کیـو در نظـر    16طیف و  7شامل ، نمودار کیو با توزیع اجباري

  . گرفته شده است
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رونباخک يب آلفایضر ییاین پاییور تعمنظ در این پژوهش به
1

به کمک نرم افزار آمـاري   

2
SPSS آمده است و این عدد نشان دهنـده آن   به دستدرصد  95ده است که یمحاسبه گرد

از قابلیـت اعتمـاد و بـه عبـارت دیگـر از پایـایی الزم       ، نامه مـورد اسـتفاده   است که پرسش

  . برخوردار است

  تحقیقهاي  یافته

 33کننـدگان تحقیـق را مـردان و     درصـد مشـارکت   67آمده  هاي به دست براساس داده

. انـد  سـال قـرار داشـته    50الی  40که اکتر آنان در گروه سنی ، اند درصد را زنان تشکیل داده

درصـد آنـان در    72کننـدگان در رشـته مـدیریت بـوده و      درصد از مشارکت 28تحصیالت 

کننـدگان از واحـدهاي    ین مشـارکت تـر  بـیش  .انـد  غیر از مدیریت تحصیل نمودههایی  رشته

ت بـوده و واحـدهاي   یریو خـدمات مـد   يزیات شعب و برنامه ریو عمل یبازرگانسازمانی 

کنندگان را به خـود تخصـیص    ین مشارکتتر کم یرات و خدمات فرودگاهیو تعم یمهندس

  . )4جدول ( داده اند

  پژوهشتحلیل جمعیت شناختی مشارکت کنندگان  :4جدول 

  آمار  عنوان

 نفر 8 - سال 40تا  30  سن
 - سال 50سال تا  41

 نفر 36
  نفر 14- سال 60سال تا  51

  نفر 39 - مرد  نفر 19- زن  جنسیت

  نفر 42 -غیر رشته مدیریت  نفر 16-رشته مدیریت   رشته تحصیلی

  واحد سازمانی

 –بازرگانی و عملیات شعب 

 نفر 10

  

 نفر 9 -منابع انسانی

خدمات 

 6 -فرودگاهی

 نفر

برنامه ریزي و 

 - خدمات مدیریت

 نفر 10

آموزش و بهسازي منابع 

 نفر 8-انسانی
  نفر 6- مهندسی و تعمیرات  نفر 9 -عملیات

آمده است کـه واریـانس    به دست درصد 60 حدودکنندگان  میان مشارکت انس کلیوار

گردد و براساس استخراج عوامل سه گروه ذهنیـت در   می تبیین شده میزان خوبی محسوب

                                                        
1. Cronbach's α (alpha)  
2 . Statistical package for social sciences 
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. نشـان داده شـده اسـت    5جدول شـماره  آنان در  یعامل يهاهیآرامیان آنان وجود دارد که 

بـه  دهـی بـه امتیازهـاي عـاملی      عاملی کیو و با رتبـه هاي  سازي که از آرایه براساس شاخص

با کدام عبارت نظر کامال موافق تـا بـی   ها  دریافت که هر یک از گروه توان می آید دست می

  . دشو می و براساس آن تفسیرپذیري عبارات کیو انجاماند  خالف داشتهنظر و تا کامال م

  گروه 3 یعامل يهاهیآرا :5جدول 
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 2 35586. 1 13 -08868. 1 6 00282. 1 یرسم و دیشد کنترل 1

2 
 تخصص به سازمان شیگرا

 کارکنان ییگرا
1 .16163- 15 23716 . - 10 79899. 3 

 5 .62679 4 .66097 8 - . 10599 ادیز ياستانداردساز 3

 1 75305. 1 15 -33573. 1 7 .486230 يا فهیوظ تیریمد 4

 9 -. 133974 11 - . 56293 4 18650. 1 يکار فرهنگ محافظه 5

 13 - . 92613 12 - . 68101 12 - . 80340 چندگانه کارکنان يها مهارت 6

7 
 سود در نانکارک تکشرا عدم

 تشانیخالق از حاصل
1 .07317 5 1 .43988 1 26267 . - 16 

 4 .75560 5 .63404 9 - . 50436 یررسمیغ يها ل گروهکیتش 8

 11 - . 48722 2 37755. 1 14 -11219. 1 سازگار افراد ارتقاء 9

 .56170 6 .61008 2 57293. 1 مدت کوتاه يسودها به لیتما 10
6 

 
 15 -55482. 1 16 -60662. 1 11 - . 60791 فرهنگ رقابت 11

 10 - . 25471 3 29058. 1 10 - . 52271 جینتا بر تأکید 12

 8 -. 172315 7 .47611 3  31275. 1 خطا و آزمون به شیگرا 13

 14 -00007. 1 14 -20768. 1 16 -26884. 1 بلندمدت يزیر برنامه 14

 7 -. 14464 8 .27864 13 - . 85478 يریت از خطرپذیحما 15

 12 - . 65021 9 - . 04796 1 90842. 1 یافک يزیر برنامه عدم 16

دشان در یکننده بر اساس نظرات و عقامشارکت 14تعداد ی، ل عاملیج تحلیبر اساس نتا

 10، 16هـاي   گویـه ، نشان داده شده است 5 جدولهمانطور که در ، اندعامل اول قرار گرفته

کـه   گـروه  نیا افراد گرفت جهینت توان می. از هستندین امتتری بیش يدارا در گروه اول 13و 

ن مـانع  تـری  مهم ، به عنوانباشند می سازمان هما یاکثر مشارکت کنندگان از معاونت بازرگان
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ـ ر برنامـه بودن  یناکاف به معتقد، سازمانن یدر ا یسازمان ینیکارآفر يرفتار . هسـتند هـا   يزی

. از هسـتند یـ ن امتتـری  بـیش  يدارا، کننـده مشـارکت  8بـا   در گروه دوم 12و  7، 9هاي  گویه

و  يزیـ ر کننـدگان از معاونـت برنامـه    که اکثر مشارکت گروه نیا افراد، گرفت جهینت توان می

 یسـازمان  ینیکارآفر ين مانع رفتارتری مهمند معتقد، باشند می ت سازمان همایریخدمات مد

جه توجـه بـه اصـالح    یارتقاء افراد سازگار در سازمان است و در نت فرهنگ، ن سازمانیدر ا

کننـده قـرار   مشـارکت  8تعـداد   سـوم نیـز  در عامـل  . است يکارکنان ضرور ين ارتقایقوان

 جـه ینت تـوان  مـی . ز هستنداین امتتری بیش يدارادر این گروه  2 و 1، 4هاي  و گویه اند گرفته

 یمنابع انسان يکنندگان از معاونت آموزش و بهساز که اکثر مشارکت گروه نیا افراد، گرفت

، ن سـازمان یـ در ا یسازمان ینیکارآفر ين مانع رفتارتری مهم ، به عنوانباشند می سازمان هما

ن یقوانازمند اصالح یجه سازمان نیدر سازمان وجود دارد و در نت يا فهیت وظیریمدند معتقد

ک یـ هـر   یکننده و مقدار بار عاملشماره مشارکت 6جدول شماره در . کارکنان است یشغل

 . آورده شده است ها آن از

  آنان یو مقدار بار عاملها  کنندگان عاملمشارکت: 6جدول 

 عامل سوم عامل دوم عامل اول

 یبار عامل کنندهشماره مشارکت یعاملبار  کنندهشماره مشارکت یبار عامل کنندهشماره مشارکت

1 0 .778 2 0 .941 4 0 .972 

3 0 .724 7 0 .941 13 0 .903 

8 0 .750 17 0 .860 23 0 .952 

16 0 .734 21 0 .703 24 0 .872 

22 0 .860 37 0 .941 32 0 .916 

26 0 .703 46 0 .941 40 0 .904 

27 0 .742 50 0 .941 42 0 .899 

30 0 .778 

57 0 .941 51 0 .912 

31 0 .750 

34 0 .742 

41 0 .724 

48 0 .860 

55 0 .703 

56 0 .734 
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  نتیجه

ه در کـ از آنجـا  ، دینما یفا میها ا سازمان يها تیدر فعال یاتیح ینقش یسازمان ینیارآفرک

 یاجتمـاع ي، اقتصـاد  يها در تمام عرصه یدولت يها دولت و سازمان، جهان سوم يشورهاک

و  یهـا از حالـت سـنت    ن سـازمان یـ ل ایتبـد ، ر دارنـد یـ گسترده و فراگ يحضور یو فرهنگ

  ن مطالعـه نشـان  یا. برخوردار است يا ژهیت ویاز اهم، نانهیارآفرک يها به سازمان یکراتکبرو

خاص بـا   به طورو  موثر هستند یسازمان ینیارآفرکبر توسعه  یمختلف يرهایه متغکدهد  یم

  . اند دهیگرد ییموانع گوناگون شناسا، سازمان يز بر موانع رفتارکتمر

 يجمهـور  ییمـا یران سـازمان هواپ یت مـد یـ ه ذهنکـ دهد  یج پژوهش حاضر نشان مینتا

 ینیارآفرکبر توسعه ، شده از منابع گوناگون ییرفتاري شناسا يرهایر متغیران از تاثیا یاسالم

ـ ننـدگان ا ک تکمشـار . ست و به نقش هر عامل اشاره شده استیچ ن سازمانیا یسازمان ن ی

 يباشـند دارا  یمتفاوت م یو پست سازمان یلیتحص كمدر، تیجنس، سن يه داراکپژوهش 

سـازمان  در  یسـازمان  ینیفرآارکـ توسـعه   يدرباره موانـع رفتـار   ید و نظرات گوناگونیعقا

 ها آن به 7ر جدول شماره خالصه د به صورتران هستند که یا یاسالم يجمهور ییمایهواپ

  . اشاره گردیده است

مدیران معاونت بازرگانی سازمان هما بر این عقیده هستند که موانع رفتاري اولویت دار 

و ) تجربـه (ریزي کافی، گرایش بـه آزمـون و خطـا    فرینی سازمانی عدم برنامهآدر توسعه کار

انـد کـه    نیز بیان نمـوده ) 1986(میالن و همکارانش مک .مدت است تمایل به سودهاي کوتاه

فـراي  ). 1381بخشـی،  ( دقت و ناکافی از موانع کـارآفرینی سـازمانی اسـت    ریزي بی برنامه

مـدت در   ، از جمله موانع کارآفرینی سازمانی به عامـل تمایـل بـه سـودهاي کوتـاه     )1993(

مدت توجـه   یی که به سودهاي کوتاهها دارد که سازمان کند و چنین بیان می سازمان اشاره می

کاري زیاد به کارکنـان بـه آنـان صـدمه زده و از اهـداف بلندمـدت        آورن فشار با وارد ،دارند

هـاي بلندمـدت در سـازمان     مـدت مـانع نـوآوري    شوند و سودهاي کوتـاه  سازمانی دور می

) تجربـه (و خطادر ارتباط با گرایش مدیران به آزمون ). 1386کردنائیج و همکاران، (باشد می

اي باشد که افراد در قالب  عقیده دارد که اگر محیط سازمان به گونه )2002(هسیریچ رابرت 

تجربه کردن بتوانند مسیر خالقیت و نوآوري را طی نماینـد، ایـن عامـل منجـر بـه توسـعه       

ولـی در سـازمان همـا کـه یـک       ،)Hisrich and other, 2002( گردد کارآفرینی سازمانی می
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سازمان با قدمت، بزرگ و دولتی است استفاده صـرف از تجربیـات گذشـته کـه بـه دور از      

بـه عنـوان یـک مـانع     ) تجربـه (خالقیت و نوآوري است باعث گردیده عامل آزمون و خطا

  . شناسایی گردد

ت سـازمان  یریو خدمات مد يزیران معاونت برنامه ریگروهی دیگر که اعضاء آن را مد

نـان در سـود حاصـل از    کارکت کعـدم شـرا  دارنـد کـه    یتین ذهنیچن، دهند می لیهما تشک

ـ اولو يموانع رفتـار ج از یبر نتا تأکیدافراد سازگار و  يارتقا، تشانیخالق ت دار در توسـعه  ی

براساس مطالعات انجـام شـده از نظـر محققـان و     . ن سازمان استیدر ا یسازمان ینیارافرک

بدون در نظـر گـرفتن   ، به کارکنان يمساو صورتبه پاداش دادن ، شمندان گوناگون نیزیاند

در . گـردد  می ارآمد در آنانکرین و اقدامات غییزش پایمنجر به انگ، آنان يت و نوآوریخالق

هـاي   وهیکه از شاند  ان داشتهیب) 1989( كس و بالیکسا، ارتقاء افراد سازگارارتباط با عامل 

 منجر به خروج افراد خالق از سازمان، زهین رفتن انگیجه از بیاست که در نت یت سنتیریمد

  . )152، ص1383، احمدپور( دشو می

سـازمان   یمنابع انسـان  يران متعلق به آن از معاونت آموزش و بهسازیگروه آخر که مد 

ت یریفرهنـگ مـد  ، رانیمـد  ید و رسـم یکنتـرل شـد  ده هستند که ین عقیبر ا، باشند یمهما 

 يموانـع رفتــار کارکنــان از  یـی گرا تخصــصش ســازمان بـه  یدر ســازمان و گـرا  يا فـه یوظ

 كس و بـال یکدگاه سـا یاز د. در سازمان هما است یسازمان ینیارافرکدار در توسعه  تیاولو

ـ ز. گـردد  مـی  محسـوب  یسـازمان  ینیارآفرکـ  يبرا یمانع يا فهیت وظیریمدز ین) 1989( را ی

 ياز نظر فـرا . دانند یز میآم مخاطره يها تیست فعالکا شین و یارآفرکست کجه آن را شینت

ـ باشـد ز  یمـ  یسازمان ینید در سازمان از جمله موانع کارآفریکنترل شد، )1993( ـ ی ن یرا چن

ج و یکردنائ( ات دهدیا و نامطمئن ادامه حیپوی، رقابت، دهیچیپ یطید در محتوان مین یسازمان

ـ ن) 2004( چیستریوه  کیآنتونس. )1386، ارانکهم ، خـود  یسـازمان  ینیکـارآفر ز در مـدل  ی

رگـذار  یتاث یسـازمان  ینیکـه در کـارآفر  انـد   دانسـته  یرا از جمله موانع سازمان یرسمکنترل 

  . است
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  هاي استخراج شده از نتایج تحقیق گروه بندي ذهنیت :7جدول 

  یسازمان ینیارافرکت دار توسعه یاولو يموانع رفتار  واحد سازمانی اعضاء گروه  ردیف

  یمعاونت بازرگان  1
ل به یو تما) تجربه(ش به آزمون و خطایگرای، افک يزیر برنامهعدم 

  مدت کوتاه يسودها

  تیریو خدمات مد يزیر معاونت برنامه  2
ارتقاء افراد ، تشانینان در سود حاصل از خالقکارکت کعدم شرا

  جیبر نتا تأکیدسازگار و 

3  
منابع  يمعاونت آموزش و بهساز

  یانسان

در سازمان  يا فهیت وظیریفرهنگ مد، رانیمد ید و رسمیکنترل شد

  کارکنان ییگرا ش سازمان به تخصصیو گرا

 قیتحقهاي  افتهیبر  یمبتن يشنهادهایپ

 ییشناسـا  يدر راسـتا ، شده يگردآور يها ل دادهیدست آمده از تحل ج بهیبا توجه به نتا

ــار ــع رفت ــارآفر يموان ــایت هواپکدر شــر یســازمان ینیک ــا یاســالم يجمهــور ییم ، رانی

  :گردد یه میدر سازمان مزبور ارا یسازمان ینیمنظور بهبود توسعه کارآفر به ییشنهادهایپ

 ینیارآفرکـ منظـور گسـترش فرهنـگ     در سازمان همـا بـه   ینیارآفرکواحد  يانداز راه. 1

  یسازمان

  نانکارکران و یبه مد ینیکارآفرالزم  يها آموزش مهارت. 2

  در سازمان هما یسازمان ینیارآفرک ياده سازیدر جهت پ يزیر برنامه. 3

 يریادگیـ و فرهنـگ   يو گسترش فرهنگ مستندساز یتیریرات فراوان مدییکاهش تغ. 4

ـ  می قیج تحقیرات که براساس نتایین تغیر ایدر سازمان به منظور کمرنگ کردن تاث د بـر  توان

 . رگذار باشدیسازمان هما تاث یدر معاونت بازرگان یسازمان ینیارافرکتوسعه 

خالقانـه   يهـا  تینهادن به فعال در سازمان و ارج يت و نوآوریگسترش فرهنگ خالق. 5

آنـان   يت و نـوآور ینان در سود حاصل از خالقکارکت کن گسترش فرهنگ مشاریو همچن

  . رسد می به نظر يضرور يامروزهاي  سازمان ین مهم در تمامیکه توجه به ا

کـه سـازمان بتوانـد     یولـت بـه نـوع   کارکنـان د  یع سنتیستم ارتقاء و ترفیاصالح س. 6

بـه  ن عامـل  یا، دهد یشغل يکارکنان آنان را ارتقاهاي  و مهارتها  تیقابل، براساس عملکرد

ت سـازمان همـا قـرار    یریو خدمات مد يزیر معاونت برنامهران یخاص مورد توجه مد طور

ن مهـم  یـ ران ارشـد سـازمان بـه ا   یمد یازمند توجه تمامیکردن آن ن یعمل یول ،گرفته است

 . است

ـ آم مخاطره يها تینه فعالیجاد زمیابه منظور  يا فهیت وظیرین بردن فرهنگ مدیب از. 7 ز ی
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شـرح مشـاغل گونـاگون     يازمنـد بـازنگر  ین مهـم ن یاست و توجه به ا يدر سازمان ضرور

  . سازمان است

مـوثر و   یآموزشهاي  دوره يو برگزار چندگانه کارکنان يها توجه سازمان به مهارت. 8

  . رگذار استیمستمر سازمان تاث يها تیموفقمستمر که مطمئنا بر 
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