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امروزه کارآفرینی یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از مدیران سازمانها محسوب میشود استفاده از افکار و ایدههای کارکنان نوآور و
خهای توسعه اقتصادی کشور شود و سازمان کارآفرین به
کارآفرین میتواند منشأ تحوالت عظیمی در سازمانها و نیز به حرکت درآوردن چر 
عنوان یک چهرهسازمانی جدید و کارآمد در عصر حاضر مطرح است که این قابلیت را دارد تا به نحو مؤثر با تغییر و پویایی مواجهه نموده و با
تکیه بر خالقیت و نوآوری ،نهایت استفاده از منابع و امکانات موجود را در بهرهگیری از فرصتها مینماید و در جهت دستیابی به اهداف
سازمان و جامعه کارایی ،اثربخشی و بهرهوری را محقق مینماید .از اینرو ،هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی سازمان کارآفرین با

یباشد که در سه مرحله وابسته به هم صورت
مطالعهای در گمرک جمهوری اسالمی ایران است .مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی م 
گرفت .در گام اول مهمترین معیارها و ویژگیهای سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران با استفاده از روش دلفی فازی
شناسایی و غربالگری شد .در مرحلهی دوم روابط میان معیارهای شناسایی شده با استفاده از روش دیمتل فازی سنجیده و در مرحله آخر نیز،
ویژگیهای سازمان کارآفرین بر اساس روش مدلسازی ساختاری تفسیری سطحبندی شدند .جامعه آماری تحقیق را خبرگان و مدیران سازمان
گمرک استان تهران تشکیل دادهاند که  28نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که از
میان شاخصهای مورد بررسی 71 ،شاخص مورد تائید خبرگان قرار گرفت ،همچنین بر اساس آزمون دیمتل فازی مشخص شد که هشت متغیر
نقش عّلّلی و نه متغیر نیز نقش معلولی دارند .از طرفی نیز رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری نشان داد که متغیرها در شش سطح طبقهبندی
شدند که در این بین متغیر منابع سرمایهای (ساختاری ،انسانی و رابطهای و  )...در گمرک جمهوری اسالمی ایران بهعنوان عوامل زیربنایی و
داراي قدرت نفوذ بیشتری میباشد.

واژگان كليدي :الگوی مفهومی ،سازمان کارآفرین ،گمرک جمهوری اسالمی ایران.

( -1نویسنده مسئول) mjd_ashrafi@aliabadiau.ac.ir
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مقدمه
یکی از ویژگیهای بارز اقتصاد امروز ،تغییرات سریع است و کشورهایی میتوانند از نظر اقتصادی قوی و موفق
یتوان گفت که کارآفرینی نماد نوآوری
کپذیر باشند .در واقع م 
گردند که دارای کارآفرینان سازمانی ،نوآوری و ریس 
و موفقیت در امور تجاری و کارآفرینان پیشگامان آن هستند که با نظرات نوین خویش موجب تحوالت اساسی در
یشوند و این بیانگر این مطلب است که اقتصاد تحت تأثیر
ساختار نظام اداری و افزایش کارایی و اثربخشی آن م 
کارآفرینی قرار دارد و اگر سازمانها نتوانند خود را با تحوالت پرشتاب جهانی همگام سازند دچار حالت ایستایی
یشک در آینده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام دچار اضمحالل میشوند .از این رو ،الزم است تا
شده و ب 
یانتهای مشتریان پاسخ
شهای سنتی سازند تا بتوانند به نیازهای ب 
شهای نوین تولید را جایگزین رو 
سازمانها ،رو 
گویند و از مزیت رقابتی سازمان خود در برابر سایر رقبا حمایت کنند و همچنان در گردونه رقابت باقی بمانند .بدین
ترتیب ،الزمه سازگاری و همراهی با این تحوالت گسترده و پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر و روزافزون
محیطی؛ بهکارگیری راهکارها و استراتژیهای مناسب ،قدرت و توان هر سازمان را به خوبی نمایان می-
سازد( .)Crailova, 2018در واقع امروزه با توجه به افزایش رقابت میان سازمانها و تغییرات فزآینده در محیط
فعالیتشان ،آنها ناگزیر به نوآوری دائم در راستای تحقق اهدافشان هستند .الزم به یادآوری است که عنصر کلیدی
برای افزایش توان رقابتپذیری و کسب مزیت رقابتی ،کارآفرینی میباشد که بهعنوان فعالیتهایی تعریف میشود که
سازمانها برای ارتقاء ریسکپذیری ،نوآوری در محصوالت و پاسخ فعاالنه به نیروهای محیطی انجام میدهند
( .)Samadi Miarkalai et al., 2017همانگونه که بیان گردید ،امروزه نظامهای مختلف اجتماعی و سازمانی با
چالشها پیچیده و فزایندهای روبرو هستند .تغییرات با سرعت زیادی روی میدهند ،افراد ارتباطات جدیدی با

یکدیگر برقرار میکنند و شکلهای متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است .از طرفی کارآفرینی قابلیتی است که می-
تواند نظامهای امروزی را در این برهه حساس نجات داده و بقای آن را تضمین کند .اهمیت کارآفرینان نیز به خاطر

ارزشی است که به اشکال گوناگون توسط آنها ایجاد میشود ( .)Karimi et al., 2013درواقع کارآفرینی منجر می-

شود تا ایدههای ابراز شده به تصویر کشیده شود و با پوشش مناسب ،آنها را به کاال و یا خدمات تبدیل کرده و روانه
بازار نمود .این رویکرد دارای انواع مختلفی همچون؛ کارآفرینی مستقل و آزاد ،کارآفرینی سازمانی ،کارآفرینی دولتی،
کارآفرینی درونسازمانی و  ...میباشد( .(Kim and Rio, 2017بنابراین ،استفاده مؤثر و کارآمد از منابع و همچنین
شکار بهتر فرصتها ،میطلبد سازمانها به سمت کارآفرینی سوق داده شوند و خود را برای مقابله با تهاجمات
خصمانه محیط آماده سازند .براین اساس ،یک سازمان کارآفرین بهعنوان سازمانی در نظر گرفته میشود که مبادرت
به فعالیتهای نوآورانه نموده تا بتواند قابلیتها و توانمندیهای متمایزی بدست آورد .کارآفرینی در سازمان بر
توانایی آن در یادگیری از طریق جستجوی دانشهای جدید و بهرهگیری از دانش موجود میافزاید ( Seifi and

 .)Moradi Saleh, 2016سازمانهای امروزی به مدیرانی نیازمند است که تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش
کنند و برای آن ها قابل قبول نیست که کارها به روش همیشگی انجام شود .این مدیران باید افرادی باشند که
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مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند .توسعه یک سازمان مدرن و نوین که در آن بستری برای رشد و پرورش کارآفرینی
فراهم باشد ،عامل مهمی در جهت توسعه خواهد بود ،بهطوری که محققان کارآفرینان درون سازمان را بهعنوان پل
ارتباطی و موجبات دسترسی سریع سازمان به توسعه پایدار تعبیر میکنند؛ بنابراین اگر قرار است اقتصادی موفق
داشته باشیم نیاز به سازمانهای موفق در محیطهای رقابتی داریم و این امر مستلزم داشتن نیروی انسانی پرتوان و
خود اتکا است .پرسنلی که دارای روحیه خالق و کارآفرین باشد .چرا که آنان دارای ایده و فکر جدیدی هستند و
شهای نوین کار می باشند .در نتیجه کارآفرینی ،خالقیت ،نوآوری و کسبوکارهای
همیشه در حال خلق رو 
مخاطرهآمیز سوخت اقتصاد را فراهم میکنند؛ یعنی در هر سازمان اگر بستر کارآفرینی فراهم آید ،اشتغالزایی ایجاد
م
یشود و عامل تولید ثروت ،نوآوری برای سازمان و انتقال فناوری خواهد شد(.)Sepasgozar et al., 2013از طرفی
نیز امروزه در جوامع مختلف ،کشورها به دنبال افزایش کارآئی اقتصادی و بهبود وضعیت گمرکی در تأمین منابع و
توسعه بازار کاالهای خود هستند و برای این منظور ،ساختار ،قوانین و مقررات متعددی را تدوین میکنند .وظیفهی
گمرک اجرای قوانین گمرکی ،وصول حقوق ،عوارض ورودی ،صدوری و همچنین واردات ،ترانزیت و صادرات کاال
است و بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد که
دارای هدفها ،مقاصد ،نیات ،نگرشها ،عواطف و احساسات و ارزشهای مختلفی هستند که از روند اجرای
ِت تأثیر قرار میگیرند .از طرفی ،این سازمان با استفاده
سیاستهای کشور و توانمندی و خالقیت نیروی کار خود تح ِت
از سازوکارهای سازمانی و فنی میکوشد تا نوآوریها ،خالقیتها و رویکردهای مطلوبی را در این مسیر توسعه
دهند ،یکی از مهمترین موضوعات که در این سازمان اخیرًاًا مورد توجه زیادی قرار گرفته است ،موضوع کارآفرینی
در فعالیتهای گمرکی و کارآفرین نمودن گمرک است .ضمن اینکه نیروی انسانی دانشی و ساز وکارهای ساختاری
و سازمانی موجود در گمرک ایران از یک سو و مجهز شدن به تکنولوژی اطالعات سازمانی از سوی دیگر پیش
نیازهای الزم را برای ایجاد یک سازمان کارآفرین ،بوجود آورده است تا بتواند به پایش و دیده بانی محیط پیرامون که
هم شامل عرصه خط مشی های تجارت خارجی و اقتصاد کالن در داخل و همچنین خط مشی های بین المللی
سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی ،سازمان جهانی گمرک و سایر نهاد های بین المللی است ،بپردازد تا نظیر
سایر سازمانهای کارآفرین ،نوآور در خدمات ،فرایند ،ساختار و پاسخگویی باشد و به عنوان یک نهاد عمومی
تهایی برای توسعه خدمات عمومی قلمداد گردد.
پیشگام در تغییر ،تاثیرگزار در خط مشی گذاری و متمرکز بر فرص 
براین اساس ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه سطح کارآفرینی در گمرک جمهوری اسالمی
ایران است؛ بنابراین باتوجه به هدف پژوهش ،مقاله حاضر درصدد ارائه الگوی مفهومی سازمان کارآفرین در گمرک
جمهوری اسالمی ایران است .براین اساس ،سواالت پژوهش به صورت زیر تبیین میگردند:
 شاخصهای سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران کدامند؟
 روابط عّلّلی میان شاخصهای سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
 سطحبندی شاخصهای سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
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رویکرد مفهومی و نظری
هزاره جدید دیگر در مقابل فشارهای ناشی از مهارتها ،قابلیتها و تکنولوژیهای رقیب؛ به سازمانها اجازه
نخواهد داد ،خود را به شکل سنتی برای مقابله با این تهدیدات آماده و اداره شوند .بهعبارتی این عوامل روزبهروز
حیات سازمان را با خطرات جدی مواجه میسازند که یافتن راهکارها و استراتژیهای مناسب مهمترین دغدغههای
مدیران را بهخود اختصاص داده است .راهکاری که بتوان در سایه آن با عرضه کاالی جدید ،یافتن منابع گوناگون،
ایجاد بازاری جدید و  ...به آشوبها و ناآرامیهای محیطی واکنش نشان داده و تال تیعقوم کی ات دیامن ش

استراتژیک قوی برای خود ایجاد نماید (اسپیگل .) 2017 ،1کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد

توجه محافل آموزشی و صنعتی -سازمانی کشورهای جهان قرار گرفته است و بسیاری از زمینهها و عالئق تحقیقاتی
را به خود اختصاص داده است .بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوریهای
اقتصادی و توسط اقتصاددانان ایجاد و سپس وارد مکاتب و تئوریهای سایر رشتههای علوم گردیده است .کارآفرینی
بهعنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بینالمللی ،شرکت-
های کارآفرینانه هستند که لبه تیز رقابتی آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرآیندها،
محصوالت و طرحها است(.)Agrawal and King, 2014; Quiligen et al., 2012
کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای
یشود ،باعث افزایش سود و سرمایه سرمایه گذاران میشود .موجب دگرگونی
اهمیت است .موجب ایجاد اشتغال م 
ارزشها و تحول ماهیت آنها میشود و ارزشهای تازه ای به وجود می آورد .موجب پر شدن خالها و شکافهای بازار
تهای تازه ،تصمیم های تازه ای گرفته
یشود ،یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرص 
کار م 
یشود ،موجب گذر از رکود اقتصادی ،جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور
م
یشود .عوامل و شرایط الزم را برای تولید کاالها ،محصوالت و بازاریابی آنها فراهم می سازد .کارآفرینان ،همواره
م
نقش مهمي در پيشرفت جوامع داشتهاند .آنها در رأس كسب وكارها قرار گرفته ،در جستجوي فرصتها بوده و
خالقيت نيز ابزاري براي موفقيت آنها تلقي ميشود .كارآفرينان تغ يي ر را كي
جستجوي آن هستند ،به آن واكنش نشان داده و از آن به عنوان كي

پديده معمولي میدانند ،هميشه در

يكنند( .)Danfi, 1994واژه
فرصت استفاده م 

کارآفرینی از کلمهای فرانسوی 2به معنای متعهد شدن گرفته شده است ،طبق تعریف واژهنامه دانشگاهی وبستر،3
کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرات یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کند .در واقع

کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع ،به منظور بهره-
گیری از فرصتها .استیونس ،4کارآفرینی را فرآیند خلق ارزش ،همراه با منابعی منحصر به فرد بهمنظور بهرهبرداری

از یک فرصت میداند).)Veiss and Karimzadeh, 2010
1. Spigel
2. Entreprendre
3. Webster's Collegiate Dictionary
4. Stivens
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سازمان کارآفرین (کارآفرینی سازمانی)
رقابت تنگاتنگ و شديد بين شركت ها و سازمانها ،كاهش كارآمدي مديريت سنتي در اين عرصه و رشد سريع
شركت هاي كوچك سبب شد كه سازمانها اهميت ويژه اي براي نوآوري قائل شوند ،زيرا نوآوري را تنها ضامن بقا
در عرصه رقابت مي دانند .از اين رو سعي كردند افراد خالق و كارآفرين را كه پديدآورندگان اصلي محصوالت و
محصوالت نو در سازمان بودند ،تشويق به ماندن در سازمان كنند تا ايده هاي خود را در سازمان محقق سازند.
کارآفرینی بهعنوان یک فرایند چند جانبه محسوب میشود که در سازمانهای متفاوت و مکانهای مختلف کاربرد
دارد که نباید صرفا از دیدگاه انتفاعی به آن نگاه کرد .امروزه واژه کارآفرینی ،بیشتر در بخش خصوصی به کار برده
یشود که در آن افراد در داخل سازمان به
یشود ،در حالی که کارآفرینی سازمانی بهعنوان یک فرایندی تعریف م 
م
تهایی هستند که مستقل از منابع آن سازمان است یا در آن کارکنان برای انجام کارهای جدید با همدیگر
دنبال فرص 
تعامل دارند ( .)Zamptakis and Moustakis, 2010; 873تاكنون از كارآفريني سازماني در مقايسه با كارآفريني آزاد
يا مستقل تعاريف زيادي ارائه نشده است ،اما هر چه پارادايم كارآفريني گسترده مي شود ،بيشتر تأ يك د مي شود كه
سازمان مي تواند رفتار كارآفرينانه داشته باشد .کارآفرینی سازمانی بهعنوان فعالیتهای کارآفرینی در یک سازمان در
حال فعالیت و نیز به عنوان فعالیتهای کارآفرینی در قالب محصول ،فرآیند و نوآوریهای سازمانی تعریف شده
است .کارآفرینی سازمانی نه تنها به ایجاد سرمایهگذاریهای تجاری جدید اشاره دارد ،بلکه به سایر فعالیتها و
جهتگیریهای نوآورانه از قبیل توسعة محصوالت ،خدمات ،فنآوریها ،فنون اجرائی و اداری ،استراتژیها و
تفکرات و گرایشات رقابتی جدید نیز اشاره میکند (.)Antonich and Hesrich, 2001
كارآفريني سازماني در برگيرنده ي تالش ها يي كارآفرينانه است كه به حمايت هاي سازماني و اختصاص منابع براي
اجرا يي

كردن فعاليت هاي نوآورانه در قالب نوآوري سازماني و فرايندي و توليدي احتياج دارد به طور كلي،

كارآفريني در برگيرنده ي كي

فرايند نوآوري فزاينده ای است كه در نهايت موجب كي

رخداد كارآفرينانه مي شود.

سازمان کارآفرین بهمعنای کارآفرینی در درون سازمان موجود است .در واقع سازمان کارآفرین یا کارآفرینی سازمانی
نوعی کارآفرینی است که در سازمانها و توسط واحدها و اعضای سازمان برای توسعه کسب و کار سازمان انجام
میشود .علت رواج سازمان کارآفرین را میتوان در نیاز سازمانها به هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و
اقتصادی دانست؛ که این مفهوم شامل نیتها و رفتارهای یک سازمان جهت عزیمت از یک شرایط سنتی بهحالتی
يشود كه در سازمانها فعاليتهاي
بهتر میشود( .)Antonich and Prodan, 2008كارآفرينسازمانی بهفردي اطالق م 
خاص ميكنند .الزم است كه دو حقيقت مهم درباره كارآفريني در سازمانها مورد اشاره قرار گيرد .نخست آن كه
فرايند مورد توجه كي

كارآفرينسازماني با فرآيند مورد توجه كارآفرينان مستقل تفاوت دارند .درست است كه مفهوم

كارآفريني در سازمانها گسترده است اما كي

فپذيرتر
كارآفرينمستقل در بازارهاياقتصادي ،گستردهتر و انعطا 

فعاليت ميكند .اين تفاوت براي هر نوع شيوه كارآفريني مزايا و مضرات خاصي را به دنبال دارد .کارآفرینیسازمانی
یدهد که مانع کارآفرینی میشود .به عبارتدیگر بسیاری از سازمانهادر ایجاد محیطیبرای
در سازمانهایی رخ م 
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کارآفرینی ،ناتوان هستند .کارآفرینان مجبوراند تا موفقیت را در میان افرادی بیابند که حاضر نیستند به آنها کمک
کنند؛ بنابراین کارآفرینانسازمانی ،افرادی هستند که اغلب در فعالیتهای کارآفرینی بدون حمایت سازمانشان درگیر
هستند ( .)Aghajani et al., 2015کارآفريني سازماني را ميتوان بهعنوان گسترهاي تعريف کرد که در آن محصوالت
و يا بازارهاي جديد توسعه مييابند و بر همين مبنا ،سازماني را کارآفرين ميپندارند که بيش از ديگر سازمانها به
ايجاد محصوالت و يا بازارهاي جديد مشغول است .در کارآفريني سازماني با بهکارگيري ظرفيتهاي نوآوري در
سازمان ،نيل به عملکرد باالتر امکانپذير ميگردد .اين امر با عرضه محصول جديد ،معرفي روش جديد توليد،
تشخيص بازارهاي جديد ،پيدا کردن منابع جديد ،بهبود و توسعه کارکردهاي محصول موجود و بهبود سازمان و
مديريت امکان پذير ميشود .براي ايجاد اثربخشي در فعاليتهاي کارآفريني در سازمان ،مديران بايد برنامهريزي،
هدايت ،تخصيص منابع ،اجراي ايدههاي نو ،ارزيابي عملکرد و بهبود مداوم را در دستورکار خود قرار دهند .براي
ترغيب کارآفريني سازماني ،استراتژيهاي متعددي وجود دارد که سازمانها در عمل ،ترکيبي از اين استراتژيها را
انتخاب و اجرا مينمايند( .1 :)Yadollahi, 2005قرار دادن نوآوري جزء وظايف سازماني و تع يي ن جايگاه ساختاري
براي آن .2 ،استفاده از تيمهاي تخصصي براي کشف فرصتها .3 ،ترويج فرهنگ و ارزشهاي کارآفريني سازماني و
 .4خريد يک سازمان کارآفرين ديگر .کارآفريني سازماني و ظهور عناصر و كاركنان كارآفرين در كي

سازمان گرچه

نقطه قوت مهمي براي توسعه سازماني محسوب ميشود ،ولي اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه او ًالًال
شناسا يي و تربيت اين قبيل كاركنان براي سازمان هزينهها يي را در بردارد ،زيرا تبديل استعداد كارآفرينانه به كي
كارآفرين آماده بهكار و عملگرا مستلزم طي دورههاي آموزشي تخصصي و هزينهبر است و ثانيًاًا چنانچه كارآفرينان
در سازمان خاص وجود داشته يا شناسا يي و تربيت شوند ،ولي در مقابل سازمان واجد ظرفيتهاي الزم براي به-
كارگيري آنها نباشد ،در آن صورت اين نقطه قوت يا فرصت خود به كي

نقطه ضعف يا تهديد براي سازمان تبديل

ميشود ،زيرا افراد كارآفرين كه انگيزه پيشرفت و استقاللطلبي در حد باال يي دارند ،در صورت وجود محدوديت و
انعطاف ناپذيري سازماني ،بهزودي انگيزهكار و خدمت را از دست داده و چه بسا سازمان را ترك كنند و بدين ترتيب
سازمان با كي

خالء مهلك از حيث نيروي انساني آموزش ديده و كارآمد مواجه شود .افراد بسياري كه سازمانها را

رها كرده و خود سازمان جديدي تأسيس ميكنند ،نمايانگر آنند كه اكثر سازمانها قادر نيستند ،محيطي را براي
كارآفريني خلق كنند .البته برخي افراد فقط براي تأسيس كي

سازمان جديد سازمان خود را ترك ميكنند و شرايط

محيط داخلي سازمان اهميت چنداني برايشان ندارد؛ اما بسياري از افراد ،در صورت وجود حمايت مناسب در
سازمان ميمانند ( .)Zandi, 2004كارآفريني سازماني موجب تغ يي رات ساختاري ،به چالش كشيدن فرهنگ سازمان
حاكم ،تش يك ل گروه هاي كارآفرينانه و ايجاد ديدگاه مشترك بين كاركنان و مديران ،براي رسيدن به آرمان سازمان و
در نهايت كارآفرين شدن سازمان مي شود(.)Abdul Karim, 2016
در سازمانهای کارآفرین به دلیل مأموریت و ماهیتی که دارند ،فرهنگ نوآوری و خلق ایدههای جدید در تمامی
بخشهای سازمان با هدف دستیابی به توسعه پایدار ،رونق اقتصادی و رقابتپذیری مورد توجه قرار میگیرد .این
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بدان معنی است که تمامی اعضای سازمان فرصتهای محیطی را تشخیص و با ارزیابی مناسب و صحیح از آنها
استفاده میکنند( .)Gomis et al., 2017محققان سازمان کارآفرین را سازمانی میداند که از فرصتهای جدید بهنحو
مطلوبی استفاده میکنند و مسئولیت تغییرات مؤثر و خلق نوآوری را بر عهده میگیرند(.)Moghadam et al., 2015
به بیانی دیگر سازمان کارآفرین باید فرصتها را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و تحت کنترل ،پیگیری نماید.
اینگونه سازمانها نوآور ،مهاجم ،ریسکپذیر و بیباک هستند که برای ایجاد نوآوری و خلق کاال و خدمات جدید
اهمیت خاصی قائل هستند(.)Huggins and William, 2011
در مطالعات انجام شده در بستر سازمان کارآفرین ،محققان عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی را اینگونه
برشمرد (:)Zahra, 1993
• حمایت مدیریت  :اگر مدیران عالی سازمان طوری رفتار کنند که مشوق رفتار کارآفرینی باشد و این مدیر عالوه
ییابد.
بر حمایت ،خود الگو رفتار کارآفرینی باشد ،رفتار کارآفرینی در سازمان ترویج م 
• استقالل کاری /اختیار کاری :اگر کارکنان در نحوه انجام فعالیت آزادی عمل داشته باشند .احتمال نوآوری در آنها
یها و اداره امور داخلی مستقل و پاسخگوی عملکرد
یرود ،در صورتی که واحدهای سازمانی در تصمیم گیر 
باال م 
یآورند.
خود باشند ،به رفتار کارآفرینانه روی م 
تهای کارآفرینانه است باید اهداف ،بازخوردها،
• پاداش /تقویت :یک نظام مؤثر پاداش که محرک خوبی برای فعالی 
شهای مبتنی بر پیامدها را هدف قرار دهد .اگر کارکنان بدانند که در نتایج کار
تاکید بر مسئولیت فردی و انگیز 
خود سهیم هستند و نتایج مثبت پاداش مثبت دارند ،رفتار کارآفرینانه در آنها ترغیب میشود.
• زمان در دسترس :زمان در دسترس يا دسترسی زمانی به معنی داشتن زمان کافی برای کار بر روی پروژههای
کارآفرینانه مورد نیاز است.
• مرزهای سازمانی :ساختار سازمانی باید سازوکارهای اداری را برای ارزیابی انتخاب و اجرای نظرها پیش ببرد.
تهای کارآفرینی سازمانی هستند.
مرزهای سازمانی مانعی اصلی برای مدیران میانی در فعالی 
گيب معتقد است كه براي تبديل شدن به كي

سازمان كارآفرين بايد مكانيزمها و رفتارهاي ذيل در سازمانها به اجرا

درآيند كه عبارتند از .1 :ايجاد و تقويت حس قوي مال يك ت فردي؛  .2تقويت احساس آزادي و استقالل (كنترل
فردي)؛  .3بيشينهسازي فرصتها براي مديريت كلگرا؛  .4تحمل ابهام؛  .5توسعة مسئوليت براي مشاهدة آغاز تا
انتهاي كارها؛  .6جستجو براي تعهدسازي؛  .7تشويق و ترغيب ساخت شبكههاي ذينفع منحصر به فرد مناسب؛ .8
گره زدن پاداشها به اعتبار مشتريان و ذينفعان؛  .9روا دانستن اشتباهات در جهت حمايت از يادگيري؛  . 10حمايت
يادگيري از سوي ذينفعان؛  . 11تسهيل روشهاي يادگيري سرمايهگذاري (مبادرت به كارهاي بزرگ)؛  . 12اجتناب
ا يك د از نظامهاي حدودگذاري و كنترل سلسله مراتبي؛  . 13روا دانستن همپوشاني مديريت به عنوان اساسي براي
يادگيري و اعتماد؛  14تشويق و ترغيب تفكر استراتژ كي

و  . 15تشويق و ترغيب تماسهاي فردي بهعنوان اساسي

براي تعهدسازي( .)Gabe, 2002, 2005كارآفريني سازماني ابزاري براي سازمانها و شركت ها براي افزايش
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توانا يي هاي نوآوري كاركنان و موفقيت شركت است  .از نظر عملي ،سازمانها به منابع مستقيم و غيرمستقيم براي
ايجاد راهبردهاي كارآفريني مؤثر نياز دارند  .از جنبه ي نظري ،محققان پيوسته نيازمند ارزيابي اجزا و ابعاد آن هستند
تا بتوانند عوامل محيطي را پيش بيني ،تب يي ن و طراحي كنند تا كارآفريني اتفاق بيفتد.
گمرک جمهوری اسالمی ایران
گمرک عبارت است از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و
خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات ،ترانزیت و صادرات کاالها
است .اجرای قوانین و مقررات مربوط به کاالی همراه مسافر نیز بر عهده سازمان گمرک است.

نقشه  :1موقعیت ایران در منطقه
Source: https://www.pinterest.com

حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است .شورای همکاری گمرکی ،گمرک را چنین تعریف نموده
است« :گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری
و همچنین واردات ،ترانزیت و صادرات کاال است ».این اصطالح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات
یشود مث ًالًال در مورد مأمورین گمرک ،حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل
اصلی یا تابعه آن نیز اطالق م 
یرود مثل :مأمور گمرک ،حقوق
واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار م 
گمرکی ،اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی .با توجه به تعاریف به عمل آمده میتوان گفت گمرک سازمانی است مالی
و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل
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و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است .گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق
واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کاال و صادرات دارد .بنابراین در ورود یا صدور کاال فقط
ن است که:
کآ
نقش گمر 

- ۱الزامات قانونی در ورود و صدور کاال توسط واردکنندگان یا صادرکنندگان رعایت شود.
تها و ممنوعیتهای وضع شده مراعات شود.
- ۲محدودی 
فهای توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کاال ،به وارد یا صادرکننده
- ۳معافیتها و تخفی 
داده شود.

- ۴حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.
ایران  ۲۱پایانه مرزی مسافری و  ۵۰پایانه مرزی کاال با همسایگان دارد :تعداد پایانههای مرزی ایران از  ۹پایانه در
سال  ، ۱۳۵۷با  ۲۴مورد افزایش ،به  ۳۳پایانه مرزی مجهز در سال  ۱۳۸۷ارتقاء یافت .میزان صادرات از بازارچههای
مرزی  ۲۴۵ / ۶۲میلیون دالر بودهاست در حالی که  ۵۰درصد از بازارچههای مرزی کشور سهمی در صادرات ندارند.
از میزان صادرات بازارچههای مرزی به لحاظ ارزشی در هشتماهه سال جاری بازارچههای زیر صادرات داشتهاند.

نقشه  :2مرزهای ایران
Source: https://www.britannica.com

ایران بیش از  ۶۰۰۰کیلومتر با کشورهای ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان ،پاکستان ،عراق ،افغانستان و
ارمنستان مرز مشترک (خشکی) دارد .ایران همچنین دارای  ۲۷۰۰کیلومتر مرز آبی در دریای خزر ،خلیج فارس و
یترین مرز را با عراق و کوتاهترین مرز را با ارمنستان دارد .از  ۳۱استان ایران۱۶ ،
یباشد .ایران طوالن 
دریای عمان م 
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استان مرزی هستند که از میان آنها ۹ ،استان تنها مرز زمینی ( آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،خراسان
رضوی ،خراسان شمالی ،کرمانشاه ،کردستان ،ایالم و خراسان جنوبی) دارند ۳ .تای آنها فقط از راه دریا (مازندران،
هرمزگان و بوشهر) مرز دارند و  ۴تا از استانها هم هر دو مرز زمینی و دریایی (گیالن ،گلستان ،سیستان و بلوچستان
یباشند.
و خوزستان) را دارا م 
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
روش بکارگیری شده در تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی-
تحلیلی است .در این پژوهش ،هدف کاربرد رویکردهای  DELPHIفازی DEMATEL ،فازی و مدلسازی
ساختاری تفسیری برای ارائه الگوی مفهومی سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران میباشد .براین
اساس ،چند کار اساسی باید صورت پذیرد .ابتدا شناسایی و انتخاب شاخصهای اثرگذار بر توسعه سازمان
کارآفرین ،بررسی و تعیین روابط عّلّلی میان متغیرها و آنگاه سطحبندی شاخصهای کلیدی مؤثر بر سازمان کارآفرین.
بدین منظور با بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان سازمان ،شاخصهای اثرگذار بر توسعه کارآفرینی
سازمانی انتخاب و توسط خبرگان اشاره شده مورد پاالیش تا شاخصهای کلیدی آشکار شوند .آن گاه با استفاده از
تکنیک  DEMATELفازی به بررسی روابط عّلّلی میان شاخصهای مورد تائید و نهایتًاًا جهت سطحبندی متغیرها از
مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش را خبرگان و مدیران سازمان گمرگ استان تهران تشکیل میدهند که بر اساس روش نمونه-
گیری هدفمند  28نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .از معیارهای اصلی انتخاب این خبرگان میتوان به داشتن
تجربهکاری بیش از پنج سال در سازمان ،قرار داشتن در پستهای مدیریتی ،داشتن تحصیالت در ارتباط با مدیریت،
منابع انسانی و رفتار سازمانی و در نهایت ابراز عالقهمندیشان به در اختیار قرار دادن این اطالعات نام برد.
تکنیک های تحلیل
دلفی فازی :روش دلفی فازی از ترکیب روش دلفی سنتی و نظریه مجموعه فازی حاصل گردید .استفاده از روش
دلفی فازی برای تصمیمات گروهی میتواند منجر به درک مشترک از نظرات کارشناسان و خبرگان شود .در این
مطالعه ابتدا از روش دلفی فازی برای غربالگری عوامل متناوب استفاده میشود ،در واقع فازی بود ِنِن درک مشترک از
کارشناسان ،میتواند با استفاده از تئوریفازی مسائل را حل و در مقیاس انعطافپذیرتر ارزیابی و تحلیل کند
(صمدی میارکالئی و صمدی میارکالئی.)49 13 ،
فرض بر اين است كه ارزش ارزيابي معيار  jاز نگاه خبره شماره  iاز ميان  nخبره
مقدار  jبرابر با
محاسبه ميشود كه برابر

و  iبرابر با

ست كه

است .بدين ترتيب ارزش فازي معيار  jاز رابطة شماره كي
اس:

یسازی الگوی مفهومی سازمان کارآفرین365 ...
بوم 

با استفاده از روش دیفازی ،وزن فازی هر یک از عناصر جایگزین مشخص میشود .همچنین براي ديفازيسازي
از رابطهي زیر استفاده ميكنيم.
در دلفی فازی ،در نهایت عوامل مناسب از نظر خبرگان را میتوان از میان شاخصهای متعدد ارائه شده ،با تنظیم
آستانه قابل نمایش آشکار کرد:
اگر

باشد؛ آن عامل مناسب تشخیص داده میشود.

اگر

باشد؛ آن عامل مناسب تشخیص داده نمیشود و از عوامل حذف میشود.

دیمتل فازی :در تکنیک دیمتل بهعنوان توسعه یک مدل تصمیمگیری کامل ،ما به دنبال درک اینکه آیا عوامل یا زیر
عوامل با یکدیگر تعامل دارند یا مستقلاند ،هستیم .ما با استفاده از روش دیمتل به تجزیهوتحلیل ساختار جزئی از هر
معیار و همچنین به دنبال تعیین جهت و شدت رابطه مستقیم و غیرمستقیم که بین اجزا وجود دارد هستیم .درواقع
روش دیمتل برای اولینبار توسط مؤسسه باتل میموریال ژنو در میان سالهای  1972تا  976 1برای تحقق و حل
مشکلهای پیچیده مورداستفاده و کاربرد قرار گرفت ( .)Samadi Miarkolai and Samadi Miarkolai, 2015از
طرفی نیز استفاده از منطق فازی در کارکردن با مسائلی که از مشخصههایشان ابهام و عدم دقت میباشد ،ضروری
است .از این رو نیاز به توسعه روش دیمتل با استفاده از منظق فازی بمنظور تصمیمگیری بهتر در محیط فازی
احساس میشود .با توجه به اینکه در استفاده از روش دیمتل از نظر خبرگان استفاده میشود و این نظر اغلب
غیرشفاف و به صورت توصیفات زبانی مطرح میشوند .برای یکپارچه نمودن و از حالت مبهم درآوردن آنها ،بهتر
است که واژگان زبانی خبرگان را به عدد فازی درآوریم .گامهای مورداستفاده برای دیمتل فازی در تحقیق حاضر،
بصورت زیر ارائه میشود(:)Samadi Miarkolai and Samadi Miarkolai, 2017
برای تعیین روابط میان عوامل

 ،تعدادی خبره به اندازه  Pنفر بایستی مورد پرسش قرار بگیرند و

در خصوص روابط زوجی میان معیارها یا عوامل اظهارات زبانی شان را مطرح کنند .سپس P ،ماتریس فازی،
تولید میشوند:

در مرحله بعدی میانگین نظرات خبرگان را بطور با استفاده از رابطه زیر بدست میآورید.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال سیزدهم ،شماره اول ،زمستان 9931
 465فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

و سپس ماتریس تجمیع نظرات افراد بصورت فازی بدست میآید:

این ماتریس ،ماتریس اولیه روابط فازی نامیده میشود که در آن

اعداد فازی مثلثی میباشند و

به عنوان یک عدد فازی مثلثی ( )0،0،0مورد نظر قرار میگیرد.
سپس با نرمالسازی ماتریس اولیه روابط مستقیم فازی ،ماتریس روابط مستقیم فازی نرمال شده

بدست میآید:

که در آن  rبه صورت زیر تعریف میشود:

پس از محاسبه ماتریسهای باال ،ماتریس روابط کلی فازی ( ) بدست میاید .این ماتریس به صورت زیر تعریف
میشود:

که هر درایه آن عدد فازی به صورت

یشود:
است و به صورت زیر محاسبه م 

یکنیم.
در گام بعدی اعداد فازی بهدست آمده از مرحله قبلی را طبق فرمول زیر دیفازی م 
گام بعدی به دست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس است .مجموع سطرها و ستونها با توجه به
یآوریم.
فرمولهای زیر به دست م 

یسازی الگوی مفهومی سازمان کارآفرین565 ...
بوم 

پس از به دست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس ( ،
و

)و(

) محاسبه میشوند .که در آن

به ترتیب جمع سطر و ستون ماتریسهای میباشند .همانگونه که بیان شد درنهایت دودسته اعداد باقی

میمانند:

که نشاندهنده اهمیت معیارها و

نشاندهنده آن است که معیارها از نوع عّلّلی و یا

وابستهاند .در ادامه نیز نمودار عّلّلی روابط میان متغیرها رسم میشود و در آن متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر مشخص
میگردد .محققان معتقدند برای تع يي ن نقشه روابط شبکه بايد ارزش آستانه پذیرش محاسبه شود .در واقع براي
محاسبه مقدار آستانه روابط ،کافي است تا ميانگين مقادير ماتريس  Tمحاسبه شود.

مدلسازی ساختاری تفسیری :مدلسازی ساختاری تفسیری 1روشی است که بهوسیله آن اعضای یک گروه میتوانند

پیچیدگیهای سیستمی بین عناصر را غلبه کنند .مدلسازی ساختاری تفسیری یک مدل تفسیری است ،زیرا این
قضاوت گروه است که تعیین میکند که میان کدام عوامل ارتباط وجود دارد و این رابطه چگونه است .به این صورت
که تصمیمات بر اساس قضاوتهای گروهی گرفته میشود و سؤال محوری در این وجود رابطه میان عناصر سیستم
است و در صورت مثبت بودن پاسخ ،ارتباط آنها چگونه است ( .)Hajipour et al., 2016: 143طراحي مدل
ي اثر هر كي
ساختاري تفسیری روشي براي بررس 

از متغيرها بر روي متغيرهاي ديگر است .مدل ساختار تفسیری

یتواند برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین ویژگیهای چند متغیر که برای یک مساله تعریف شدهاند ،استفاده شود.
م
متدولوژی  ISMدارای محدودیتهای کمی است و شناسایی ارتباط بین متغیرها معمو ًالًال به اطالعات وآشنایی تصمیم
یتواند روی نتیجه نهایی تاثیر
تهای افراد برای متغیرهای م 
گیرنده با شرکت مورد مطالعه بستگی دارد ،بنابراین قضاو 
گذار باشد(.)Karbasian et al., 2011
یافتههای تحلیلی
یافته های حاصل از آزمون دلفي فازي :بررسی نظرات کارشناسان و خبرگان در این مطالعه حاکی از آن بوده که از
بین  48شاخص در نظر گرفته برای عوامل سازمان کارآفرین؛  17شاخص با توجه به عدد آستانه لحاظ شده یعنی 7
به عنوان شاخصهای اساسی توسعه سازمان کارآفرین تعیین شدند ،این شاخصهای بدین شرح میباشند که در
جدول ذیل نیز قابل مشاهده است :شکل و فرم سازمان (ساختار سازمانی) ،منابع سرمایهای (ساختاری ،انسانی و
رابطهای و  ،)...نحوه اداره سازمان ،رفتار سازمانی ،تکنولوژی اطالعات ،مدیریت فرآیندهای کسب و کار ،استقرار
نظامهای هوشمندساز ،تجاریسازی فناوری ،ویژگیهای جمعیتشناختی ،ویژگیهای روانشناختی ،شایستگیهای
اساسی ،وظایف مدیریتی ،ویژگیهای رفتار کاری ،ایجاد مخزنهای دادهای ،اطالعاتی و خردی سازمان ،بسترسازی
ارتباطهای مجازی درونسازمانی برای اشتراک دانش ،جذب فناوری و شبکهسازی برون سازمانی برای اشتراک
دانش.
. ISM

1
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یافته های حاصل از آزمون دیمتل فازي :در مورد یافتههای تحلیلی تحقیق حاضر نیز باید اشاره کرد ،پس از طی
مراحل چندگانه تکنیک دیمتل فازی بر اساس دادههای حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی و تحلیل نظرات 28
خبره منتخب در سازمان گمرک استان تهران ،نتایج حاصله در غالب جداول و شکل نمایش داده شده است .در واقع
ابتدا ماتریس اولیه روابط مستقیم فازی و ماتریس روابط مستقیم نرمال فازی محاسبه شده است .این مقادیر به علت
حجم زیاد در متن مقاله گنجانده نشده است ،ولی مقادیر محاسبه ماتریس روابط کل ( )Tدر جدول زیر قابل مشاهده
است .در واقع محاسبه ماتریس روابط کل ( ،)Tمقدار دیفازی سه عدد حدباال ،حد میانه و حد پایین اعداد فازی
محاسبه شده است (حروف اختصاری در جدول زیر ،متغیرهای تحقیق هستند که به دلیل حجم جدول ،بهصورت
اختصار در جدول زیر لحاظ شد و در جداول قبلی به آن اشاره شده است) .خانههای هایالیت شده در جدول ذیل
به معنی مجموعه روابط میان متغیرهایی است که روابط داخلی آنها از لحاظ عّلّلی مورد تائید قرار گرفته است .در
واقع ارزش آستانه در این تحقیق مقدار  0/722است .پس میتوان گفت که هر کدام از درایهها در ماتریس  Tبیشتر از
مقدار  0/227باشد ،به معنای تاثیرگذاری آن معیار بر معیار دیگر است.
پس از به دست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس ( ،
و

) محاسبه میش نآ رد هک .دنو   

)و(

به ترتیب جمع سطر و ستون ماتریسهای میباشند .همانگونه که بیان شد درنهای یقاب دادعا هتسدود ت     
که نشاندهنده اهمیت معیارها و

میمانند:

نشاندهنده آن است ک  اهرایعم ه ا ع عون ز ّلّل  و ی یا    

وابستهاند.
جدول  :2ترتیب نفوذ و تحت نفوذ قرار گرفتن متغیرها
معیارهای مورد بررسی

اختصار

شکل و فرم سازمان (ساختار سازمانی)

()A1

36 7 3.

98 7 3.

- 62 0 0.

34 5 7.

منابع سرمایهای (ساختاری ،انسانی و رابطهای و )..

()A2

86 0 4.

34 3.3

447 0.

29 4 7.

نحوه اداره سازمان

()A3

60 7 3.

3.923

- 63 1 0.

83 6 7.

رفتار سازمانی

()A4

147 3.

296 3.

940 0.

33 4 7.

تکنولوژی اطالعات

()A5

59 5 3.

296 3.

- 33 1 0.

51 2 7.

مدیریت فرآیندهای کاری

()A6

3.818

31 0 4.

- 13 2 0.

94 7.8

استقرار نظامهای هوشمندساز

()A7

3.889

51 1 4.

- 62 2 0.

930.8

تجاریسازی فناوری

()A8

19 7 3.

3.979

-062.0

98 6 7.

ویژگیهای جمعیتشناختی

()A9

39 6 3.

3.991

- 0.352

ویژگیهای روانشناختی

()A10

3.373

3.875

- 02 5 0.

842 7.

شایستگیهای اساسی

()A11

35 5 3.

430.4

- 99 4 0.

69 5 7.

وظایف مدیریتی

()A12

87 5 3.

3.969

- 0.382

56 5 7.

ویژگیهای رفتار کاری

()A13

4.303

3.934

0.369

37 2 8.

ایجاد مخزن های دادهای ،اطالعاتی و خردی سازمان

()A14

4.339

3.950

0.389

982.8

بسترسازی ارتباطهای مجازی درونسازمانی برای اشتراک دانش

()A15

3.995

3.883

11 1 0.

7.878

جذب فناوری

()A16

71 2 4.

3.811

064.0

83 0 8.

شبکهسازی برون سازمانی برای اشتراک دانش

()A17

142 4.

36 5 3.

05 7 0.

78 7 7.

Source: Research Findings, 2020
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نمودار ذیل در واقع نمودار عّلّلی روابط میان متغیرها میباشد .در واقع نقاطی که باالی محور افقی قرار دارند ،متغیر-
های اثرگذار و نقاطی که زیر محور افقی قرار دارند ،متغیرهای اثرپذیر میباشند.

نمودار  :1نمودار مكاني ع ّلّلی روابط

Source: Research Findings, 2020

یافته های حاصل از آزمون مدلسازی ساختاری تفسیری :بعد از فرآیند دیمتل فازی ،مطابق با گامهاي متد،DISM
ابتدا بايستي ارتباطات درون ِيِي مستقيم بين مؤلفههای سيستم در ماتريس دسترسی اولیه وارد شود و ماتريس ارتباط
مفهومي بين متغيرها ) (Dijتش يك ل شود.در اینجا ما خروجی ماتریس ارتباط کامل دیمتل را مبنای تحلیل خود در
مدلسازی ساختاری تفسیری قرار دادیم .دراینجا بعد از مصاحبه با خبرگان ،عدد استانه مورد بررسی  0/042پیشنهاد
شد .بعد از آنکه شدت آستانه تع يي ن شد ،تمامي مقادير ماتريس  Tکه کوچکتر از آستانه باشد صفر شده ،يعني آن
يشود .در اینجا بعد از محاسبه ماتریس دسترسی اولیه ،بر اساس قوائد ،ماتریس دسترسی
رابطه عّلّلي در نظر گرفته نم 
نهایی محاسبه میگردد .از آنجائي كه طبق خاصيت تعدي در منطق رياضي اگر  (i,j)=1و نيز  (j,k)=1باشد در نتيجه
 (i,k)=1است .بدين معني كه معيارهائي بطور غيرمستقيم بر معيار ديگر اثر دارند ،در نظر گرفته شده و رابطه دو
متغير كه بعد از بكارگيري اين منطق با هم ارتباط پيدا مي كنند بصورت  *1نمايش داده شده است (کرباسیان و
یشود.
همکاران .)09 13 ،با استفاده از این روابط ماتریس دستیابی نهایی تشکیل داده م 
جدول  :3ماتريس دسترسی نها يي ()Tij
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Source: Research Findings, 2020

يشود و مجموعه قابل دستيابي و مجموعه مقدم براي هر معيار به
ماتريس به دست آمده به سطوح مختلفي تقسيم م 
يآيد .با بدست آمدن ماتریس دستیابی برای تعیین معیارها دو مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم را
دست م 
تعریف کرده و سپس اشتراک آنها رابدست آورده بدین ترتیب که مجموعه قابل دستیابی ،مجموعهای است که در آن
سطرها ،عدد معیارها به صورت یک ظاهر شده باشند و مجموعه مقدم مجموعهای است که در آن ستونها ،عدد
معیارها به صورت یک ظاهر شده باشند .با به دست آوردن اشتراک این دو مجموعه ستون بعدی جدول (اشتراک)
تکمیل خواهد شد .در ادامه نیز از تحلیل میکمک استفاده میشود ،درواقع اين روش در تحليل يافتهها باهدف
شناسا يي

یرود .بدینصورت كه
ميزان قدرت وابستگي و نفوذ عناصر سيستم در تحليلهاي ساختاري به كار م 

یشده براي هر مؤلفه) در ماتريس دستيابي
مجموع سطري تعداد روابط (اعم از روابط مستقيم و غيرمستقيم شناسای 
نها يي در جدول زیر ،نشانگر ميزان قدرت نفوذ آن مؤلفه و مجموع ستوني تعداد روابط مستقيم و غيرمستقيم در
تآمده براي هر شاخص بهصورت
ماتريس جدول مذكور ،نشانگر ميزان قدرت وابستگي آن مؤلفه هست .اعداد بهدس 
جداگانه در دستهبندی اجزاي سيستم ازلحاظ قدرت نفوذ و وابستگي در نمودار زیر ظاهرشدهاند.
جدول  :4جدول وابستگی -نفوذ
وابستگی

نفوذ

سطح

شکل و فرم سازمان (ساختار سازمانی)

()A1

11

3

3

متغیرهای تحقیق
منابع سرمایهای (ساختاری ،انسانی و رابطهای و )..

()A2

1

17

6

نحوه اداره سازمان

()A3

10

61

4

رفتار سازمانی

()A4

10

61

4

تکنولوژی اطالعات

()A5

11

1

1

مدیریت فرآیندهای کاری

()A6

10

61

5

استقرار نظامهای هوشمندساز

()A7

10

61

4

تجاریسازی فناوری

()A8

11

1

1

ویژگیهای جمعیتشناختی

()A9

12

2

2

ویژگیهای روانشناختی

()A10

11

1

1

شایستگیهای اساسی

()A11

13

1

1

وظایف مدیریتی

()A12

11

1

1

ویژگیهای رفتار کاری

()A13

10

61

4

ایجاد مخزن های دادهای ،اطالعاتی و خردی سازمان

()A14

10

61

4

بسترسازی ارتباطهای مجازی درونسازمانی برای اشتراک دانش

()A15

10

61

4

جذب فناوری

()A16

10

61

4

شبکهسازی برون سازمانی برای اشتراک دانش

()A17

10

61

4

Source: Research Findings, 2020
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در تجزيه تحليل نفوذ -وابستگي متغيرها برحسب قدرت نفوذ و وابستگي به چهار دسته تقسيم شدند .دسته اول
شامل متغیرهای خودمختار است كه داراي قدرت نفوذ و وابستگي ضعيف ميباشند .اين متغیرها نسبتًاًا غير متصل به
یباشند .در تحقيق حاضر هیچ متغیری در اين دسته قرار
سيستم هستند و داراي ارتباطات كم و ضعيف با سيستم م 
نگرفته است .در دسته دوم ،مؤلفههای وابسته سيستم قرار دارند كه داراي قدرت نفوذ كم ،ولي دارای وابستگي شديد
ميباشند .اين مؤلفهها كه باالترين قدرت وابستگي و كمترين قدرت نفوذ را در سيستم برخوردارند عبارتاند از:
شاخصهای شکل و فرم سازمان (ساختار سازمانی) ،تکنولوژی اطالعات ،تجاریسازی فناوری ،ویژگیهای
جمعیتشناختی ،ویژگیهای روانشناختی ،شایستگیهای اساسی و وظایف مدیریتی .سومين دسته ،متغیرهای
پیوندی هستند كه داراي قدرت نفوذ زياد و وابستگي زياد ميباشند .اين متغيرها غيرايستا هستند ،زيرا هر نوع تغ يي ر
در آنها ،كل سيستم را تحت تأثیر قرار ميدهد و درنهایت ،بازخورد سيستم نيز ميتواند اين متغيرها را دوباره تغ يي ر
دهد .در تحقيق حاضر متغیرهای نحوه اداره سازمان ،رفتار سازمانی ،مدیریت فرآیندهای کاری ،استقرار نظامهای
هوشمندساز ،ویژگیهای رفتار کاری ،ایجاد مخزن های دادهای ،اطالعاتی و خردی سازمان ،بسترسازی ارتباطهای
مجازی درونسازمانی برای اشتراک دانش ،جذب فناوری و شبکهسازی برون سازمانی برای اشتراک دانش در اين
دسته قرار گرفته است .چهارمين دسته شامل متغیرهای مستقل هستند كه داراي قدرت نفوذ قوي ولي وابستگي
ضعيف ميباشند (نفوذ) .اين دسته مانند سنگ بناي ساختاري سيستم عمل ميكنند و براي شروع كي

تغ يي ر و تحول

اساسي در عملكرد سيستم ،بايد در وهله اول روي آنها تأکید كرد .در تحقيق متغیرهای شاخص منابع سرمایهای
(ساختاری ،انسانی و رابطهای و  )..در اين دسته قرار گرفته است.
A3,4,6,7,
13,14,15,
16,17

71

A2

زیاد

قدر
ت

نفوذ

1

A9
A11
98

A1
کم

A5,8,10,
12

0

وابستگی ( )De pe nde nce

ﺯﻳﺎﺩ

1

کم

1

نمودار  :2نمودار تحليل نفوذ-وابستگيSource: Research Findings, 2020

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
کارآفرینی ،فرآیندی پویا در جهت افزایش ثروت و ارزش آفرینی است ،زیرا با افزایش بهرهوری ،ایجاد اشتغال و
رفاه اجتماعی موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشورها را فراهم میکند .در این بین ،این موضوع در سازمانها برای

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال سیزدهم ،شماره اول ،زمستان 9931
 075فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

بقاء در این محیط پیچیده و رقابتی دارای اهمیت بسیار زیادی است .در واقع سازمانها نیز برای اینکه رویکرد
کارآفرینانه داشته باشد باید از ظرفیتها و ویژگیهای منحصربهفردی برخوردار باشد که در این تحقیق به تبیین آن
پرداخته شد .در کشور ما افزایش کارایی و کارآفرینی در گمرک ها از مهمترین برنامههایی است که با جدیت توسط
یشود .با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحوالت اخیر در سطح ملی و بینالمللی در
مسئولین دنبال م 
زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک کارآفرین ،گمرک ایران تالش کرده همگام با حرکت شتابان و
روبه رشد اقتصادی و ارتباطات جهانی متناسب با برنامههای توسعه و همچنین سند چشمانداز بیست ساله کشور در
راستای تامین رضایتمندی مردم ،اهداف ،امکانات ،روشها ،برنامههای خود را تنظیم کند .نتایج حاصله از این پژوهش
در رابطه با ارائه مدل سازمان کارآفرین در سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران با پژوهش های انجام گرفته توسط
برخی از محققین در نقاط مختلف جهان ،مورد حمایت قرار می گیرد؛ اما هیچکدام از پژوهش های قبلی به ارائه
مدل سازمان کارآفرین در سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران بوسیله تکنیکهای دلفی فازی ،دیمتل فازی و
مدلسازی ساختاری تفسیری( )ISMبصورت همزمان نپرداخته اند .در این پژوهش سعی شده است تا بصورت کامال
نو و بدیع ،پس با مطالعه مبانی نظری و تجربی و مرور مقاالت مختلف تمامی مولفه های مربوط به سازمان کارآفرین
در سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران ،بوسیله محقق استخراج و پاالیش اولیه گردد .سپس با کمک خبرگان،
بوسیله تکنیک دلفی فازی مولفه های نهایی استخراج گردیده و توسط تکنیک دیمتل روابط بین آنها مشخص گردیده
و در نهایت بوسیله تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری( )ISMتمامی شاخصهای سازمان کارآفرین سطح بندی
شوند .ضمن اینکه این موضوع برای اولین بار در سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است و نوآوری تحقیق حاضر نیز در همین بوده است.
همانگونه که پیشتر بیان شد ،هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری
اسالمی ایران است .در این بخش سؤاالت پژوهش بهصورت تفصیلی موردبحث و مداقه قرار خواهد گرفت.
 شاخصهای الگوی سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران کدامند؟
بعد از شناسایی شاخصها و استخراج آن بر اساس ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان ،شاخصهای مورد نظر به
وسیله آزمون دلفی فازی مورد غربالگری قرار گرفتند ،نتایج نشان داد که شاخصهای شکل و فرم سازمان (ساختار
سازمانی) ،منابع سرمایهای (ساختاری ،انسانی و رابطهای و  ،)...نحوه اداره سازمان ،رفتار سازمانی ،تکنولوژی

اطالعات ،مدیریت فرآیندهای کاری ،استقرار نظامهای هوشمندساز ،تجاریسازی فناوری ،ویژگیهای جمعیت-
شناختی ،ویژگیهای روانشناختی ،شایستگیهای اساسی ،وظایف مدیریتی ،ویژگیهای رفتار کاری ،ایجاد مخزن-
های دادهای ،اطالعاتی و خردی سازمان ،بسترسازی ارتباطهای مجازی درونسازمانی برای اشتراک دانش ،جذب
فناوری و شبکهسازی برون سازمانی برای اشتراک دانش مورد تائید و به عنوان شاخص اساسی سازمان کارآفرین در
گمرک جمهوری اسالمی ایران معرفی شدند.
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 روابط عّلّلی میان شاخصهای (نقشه استراتژیک) سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران چگونه
است؟
بر اساس نتایج آزمون دیمتل فازی میتوان دریافت که رتبهبندی مقادیر

برای شاخصهای موردبررسی،

سه شاخص برتر عبارتاند از :متغیر ایجاد مخزنهای داده ای ،اطالعاتی و خردی سازمان ( ،)8/982متغیر ویژگی-
های رفتار کاری (  ،)8/ 237جذب فناوریهای نو ( .)8/380همچنین رتبهبندی مقادیر

برای شاخصهای

موردبررسی ،سه شاخص برتر عبارتاند از :متغیر منابع سرمایهای (ساختاری ،انسانی و رابطهای و ،)0/447( )...
متغیر شبکهسازی برون سازمانی برای اشتراک دانش (  ،)0/ 705و متغی جذب فناوریهای نو (  .)0/ 460براین مبنا،
متغیر ایجاد مخزنهای داده ای ،اطالعاتی و خردی سازمان نقش مرکزی (دربرگیرنده بیشترین مقدار

دارد.

به عبارت دیگر متغیر قدرت ایجاد مخزنهای داده ای ،اطالعاتی و خردی سازمان بیشترین مقدار ارتباط با سایر
متغیرها را دارد.
 سطحبندی شاخصهای الگوی سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
بر اساس نتایج تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری مبتنی بر دیمتل فازی و با توجه به شكل شماره  ،2مؤلفهها به
نتر
ترتیب سطوح تأثيرشان از باال به پا يي ن تنظيم شدند .مؤلفههای سطوح باال يي  ،اثرپذیریترینها و سطوح پایی 
اثرگذارترين مؤلفههای سيستم هستند .سطوح مياني نيز حاوي مؤلفههایي است كه داراي ميزان توأمي از اثرگذاري و
اثرپذيري (وابسته به سطح مؤلفه) بر ساير مؤلفههای سيستم م 
یباشند .در این تحقیق در باالترين سطح ،مؤلفههای
تکنولوژی اطالعات ،تجاریسازی فناوری ،ویژگیهای روانشناختی ،شایستگیهای اساسی و وظایف مدیریتی
قرارگرفته است و در پا يي نترين سطح ،مؤلفه منابع سرمایهای (ساختاری ،انسانی و رابطهای و  )...قرار دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و اهمیت موضوع سازمان کارآفرین ،موارد ذیل بهعنوان پیشنهادهایی
برای بهبود و توسعه سازمان کارآفرین در گمرک جمهوری اسالمی ایران ارائه میگردد:
•

با توجه به اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران ،در ابتدا محققان پژوهش
حاضر پیشنهاد میکنند که به ایجاد جو و فضای کارآفرینی و ریسکپذیری در سازمان توجه ویژهای مبذول
دارند تا با استفاده از راهکارها و استراتژیهای آن بتوانند بهنحو مطلوبی به اهداف و رسالت خود در محیط
متغیر امروزی دست یابند .تعریف پروژه های  R&Dدر جهت کارآفرین و نوآور شدن سازمان مورد توجه
مدیران قرار گیرد .همچنین استقبال از اجرای ایدههای کارکنان و یا افراد خارج از سازمان که فاقد پستهای
یتواند مفید واقع گردد.
اجرایی در سازمان گمرک می باشند ،م 

•

در این پژوهش بر مبنای یافتههای خود پیشنهاد میکند که ترویج فرهنگ کارآفرینانه را بهعنوان یک اصل
اساسی در سازمان کارآفرین مدنظر داشته باشند .این سازمانها میتوانند با افزایش میزان ریسکپذیری،
تالش نمایند ضمن شناسایی و خلق فرصتها بتوانند بهطور مطلوبی از آنها استفاده نمایند که نتیجه این
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امر کسب مزیت رقابتی برای سازمان خواهد بود .همچنین نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزش مهارتی
به منظور توانمندکردن کارکنان برای شناسایی فرصتها و بهره برداری از آنها میبایست مورد توجه قرار گیرد.
•

تشویق کارکنان سازمان به نوآوری(نوآور بودن مستلزم فرهنگ ،ساختار و سیستمهای سازمانی جهت
فپذیری است تا فرآیندها ،ساختارها و سیستمهای داخلی سازمان تدابیر الزم را
حمایت از نوآوری و انعطا 
برای پاسخگویی به خواستهها و نیازهای متغیر محیطی به عمل آورند .نوآوری در یک فرهنگ حمایتی رشد
یدهد).
شهای مختلف در سازمان افزایش م 
شهای نوآورانه را به رو 
یکند که تال 
م

•

مهارت ها و دانش مورد نیاز سازمان برای انتخاب ،نصب ،راه اندازی ،نگهداری ،تطبیق ،ارتقا و توسعه
فناوری ها در درون سازمان از طریق برگزاری دوره های آموزشی افزایش یابد.

•

ارائه برنامههای راهبردی و استراتژیک باید در رسالت سازمان نهادینه گردد .مدیران سازمان میتوانند با
واگذاری وظایف و مسئولیتها به کارکنان خود و مشارکت دادن آنها در امور سازمان ،رضایت شغلی آنان
را از عضویت در سازمان افزایش دهند که ضمن بهبود عملکرد فردی ،بهرهوری سازمان نیز افزایش یافته و
در نهایت رضایت مشتریان از سازمان را در پی خواهد داشت.

•

درنهایت پیشنهاد میگردد که به منظور دستیابی به توسعه و بهرهوری سازمانی ،سازمان ساختاری منعطف
و پویا را جایگزین ساختار مکانیک نماید تا در زیر سایه آن بتوانند با افزایش خالقیت و نوآوری در
سازمان ،فرصتهای شکل گرفته در محیط را بهتر شکار کرده و از آنها استفاده نمایند.

•

در خصوص پیشنهاد برای پژوهش آتی در حوزه سازمان کارآفرین ،به سایر محققان پیشنهاد میشود که
نسبت به طراحی مدل گمرک فناورانه و یا شناسایی و اولویتبندی عوامل اجرای موفقیتآمیز سازمان
کارآفرین اقدام نمایند؛ همچنین پیشنهاد میشود تاثیر یا ارتباط این رویکرد را با مفاهیم با مقاربت معنایی
مناسب ،تحلیل و بررسی نمایند .از طرفی نیز استفاده از رویکردهای دیگر تکنیکهای خبره محور چون
روش بهترین و بدترین ،روش فرآیند تحلیل شبکه و  ...و حتی تکنیکهای آماری میتواند راهبردی مناسب
برای تحقیقات آینده باشد.
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Abstract
Present research is an analytical-descriptive study that is conducted in the three
interrelated stages. In the first stage, the most important criteria and features of the
entrepreneurial organization in the Custom of the Islamic Republic of Iran has been
recognized and screened using fuzzy Delphi method. In the second stage, the relations
among criteria are recognized using fuzzy DEMATEL method, and in the final stage,
the features of entrepreneurial organization are ranked through interpretive structural
modeling method. The statistical population of this study includes experts and
administrators of the custom organization in Tehran province from which 28 persons
were selected through judgmental-purposive sampling method. Research findings
showed that 17 indices, among 48 explored indices, approved by experts. On the basis
of Fuzzy DEMATEL test, it is revealed that 8 variables have causation role and 9
variables have effectuation role. On the other, the interpretive structural modeling
approach showed that variables are categorized into six levels that in the meantime, the
capital resources variable (structural, human, and interactional, …), as the
infrastructural factors, have more power of influence in the Custom of the Islamic
Republic of Iran.
Keywords: Conceptual Model, Entrepreneurial Organization, the Custom of the
Islamic Republic of Iran.
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