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چکیده
سازمانها برای رویارویی با محي دگرگون خود نيازمند انعطافپذیری در عملکرد و گرای
کارآفرینی برای عملکرد نوآورانه باتوجهبه رهبری تحولآفرین هستند .هدف پووه حاضر،
درک تجربيات رهبران تحولآفرینی است که با گرای کارآفرینی ،گمرک را الکترونيک
کردهاند .سؤال پووه با عنوان " رهبران در طی فرایند الکترونيکیکردن گمرک ،ه تجاربی
کس کردهاند؟" شکل گرفت .جامعه مورد مطالعه ،مدیران و رهبرانی هستند که از سال  1393تا
 1396گمرک را الکترونيک کرده و تجربيات خود را بيان و توصيف میکنند .برای انتیاخ افراد
از نمونهگيری مبتنیبر هدف استفاده شد 4( .مدیر اجرایی و  4مدیر ستادی) سپس دادههای
موردنياز با مصاحبه انفرادی نيمهساختارمند ( 35تا  05دقيقه) در محدوده زمانی  1390/11/10تا
 1396/0/10جمعآوری شد .یافتههای پووه با استفاده از روش تحليل کالیزی ،در هفت مفهوم
اساسی طبقهبندی شد .این مفاهيم عبارتند از :رهبری (انگيزه الهامبی  ،تربي ذهنی ،مالحظات
فردی)؛ نوآوری (نوآوری فرایند و محصول ،نوآوری فنی و اجرایی) و گرای کارآفرینی
(پيشگامی و رویکرد تهاجمی) .نتایج پووه  ،نشاندهندۀ آن است که رهبری تحولگرا تأثير
م بت و معنی داری برگرای کارآفرینی کارکنان در اجرای گمرک الکترونيک دارد.
ازطرفدیگر ،می توان گفت گرای به کارآفرینی تأثيری م بت بر عملکرد نوآورانه در گمرک
الکترونيک دارد.
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مقدمه
محي امروزی ،امواج تازه ای از تغيير را با خود به همراه آورده است .محي پيرامون سازمانها
نسبت به قبل پویاتر شده و باعث شده است که سازمانها درپی یافتن پاسخهایی بارای ایان پویاایی
باشند تا موفقيت و عملکرد باالتر را برای خود رقم بزنند .بنابراین ،نوآوری ،نق

قابالمالحظاهای

در محي بازرگانی امروزه دارد (ال شمری و همکاران1؛0514؛ .)005ساازمانهاا جهات انطبااا باا
دنيای متغير و متحول امروزی برای نهادینهکردن جاو خالقيات و ناوآوری در ساازمان ،بایاد قاادر
باشند راهبردهایی را برای هدایت و کنترل این تغييرات باه مادد رهبار تحاولآفارین ایجااد کنناد.
درواقع ،رهبران تحولآفرین با استفاده از تربي

ذهنی پيروانشان و تحریک افکار ناوآور آناان در

کل سازمان ،جو سازمانی انعطاف پذیری بهوجود مایآورناد کاه احسااس کارکناان را باه اال
کشيده و آنهاا را وا مایدارد کاه در جساتجوی دیادگاههاای جدیاد نوآوراناه در شغلشاان باشاند
(گامشلوگلو و آیلسيو0؛0559؛ .)469جهت مقابلاه باا محاي ناامطمئن و تغييارات مساتمر ،نيااز باه
افرادی در نق

رهبر ،بهشدت احساس میشود .بدیهی است که رهبر سنتی در این عصر نمیتواند

به حيات خود ادامه دهد و نياز به رهبری تحولآفرین است .براساس نظریاه رهباری تحاولآفارین،
رهبر ،نيازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف سازمان است تا به اهاداف مطلاوب
دست یابد .دراینراستا ،هدف رهبران تحولآفرین این اسات کاه اطميناان یابناد مساير رسايدن باه
هدف ،بهوضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است ،موانع بالقوه درون سيساتم را برطارف
کنند و بازیگران را در رسيدن به اهداف ازپي تعيينشده تربي

نمایند .رهبری تحولآفرین اساس

و شالودهای برای تغييرات بلندمدت سازمانی است که دسترسی باه اهاداف بااالتری را بارای نظاام
سازمانی ميسر میسازد .رهبران تحولآفرین ،ماهيتاً گرای

به تغيير و رفتار کارآفرینانه در ساازمان

دارنااد و ایاان رهبااران بااهشاادت ،دنبااال نااوآوری در سااازمان خااود هسااتند( .گمشاالوگو و
ایلسيو؛0559؛ .)461گرای

به کارآفرینی از طریی تأثير بر یادگيری سازمانی و باه دنباال آن تاأثير

برعملکرد نوآورانه در کاال و خدمات ساب

خلای مزیات رقاابتی مایشاود .گارای

کارآفریناناه

1. Alshamri and et al.
2. Gumusluoglu, L., Ilsev, A.
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احساس م بتی است که آگاهانه بهوجود میآید و با مشارکت در فعاليتهای مرتب باا نقا هاای
معنیدار و مهم برای هویت فردی کارآفرین برانگيیته میشود (کاردن و همکااران1؛0559؛.)010
بنابراین ،گرای
را قل

کارآفرینانه موج

شده است تا برخی از اندیشمندان حوزه کارآفرینی ،گارای

تپنده تحقيقات کارآفرینی بدانند (کااردن و همکااران؛0513؛ .)373رهباری تحاولآفارین
عمادهای در حفا و پویاایی ساازمان در برابار

بهعنوان یک عنصر حياتی و مهام مایتواناد نقا

تغييرات محيطی باشد و این در گرو نوآوری در عملکرد سازمان است و این مهم صورت نیواهاد
پذیرفت ،مگر بهواسطه ایجاد گرای

کارآفرینی و تربي

نوآوری در کارکنان سازمان .ازآنجاکه

رهبری تحولآفرین دارای متغيرهای زیادی است در این پووه

مهامتارین آنهاا کاه در ساازمان

گمرک کاربرد داشتند ،شناسایی و تحليل شدند .ازطرفی ،گرای

کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه

نيز دارای متغيرهای متعددی هستند که به کاربردیترین آنهاا در ایان پاووه

توجاه شاده اسات.

بنابراین ،مسئله اصلی در سازمان گمرک این است؛ باتوجهبه تغييارات گساترده در حاوزه تجاارت
الکترونيک و کارآفرینی در این حوزه ،گونه سازمان گمرک میتواند پاسخگو باشد و عملکارد
خود را با آنها تطبيی دهد .حال سؤال این است ،که این رهبران در طای فرایناد الکترونيکایکاردن
سازمان ه تجربياتی را متحمل شده و ه تغييراتی را در خود و دیگران احساس کردهاند؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
رهبری تحولآفرین
اصطالح رهبری تحولآفرین ،نیستينبار برای یکی از انواع سبکهاای رهباری بياان شاد کاه
هممعنای شمانداز ،توسعه و اصالح بود (جوسف0؛0510؛ .)1نظریه رهبری تحولآفرین ،بهمنظور
تمایز بين آن دسته از رهبرانی که رواب قوی و انگيزشی با زیردستان و پيروان برقرار میکنند و آن
دسته که بهطور گسترده متمرکز بر مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایج هستند ،بهوجود آمد (داکات و
3

1

مک فارلن ؛  .)0510یکل و وان فلت ( )1990نيز معتقدند که رهبری تحولگرا نق

راهبردی در

1. Cardon and et al.
2. Joseph, J.
3. Dokt and mak Farlen
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نگرشها یا گرایشات و ارزش های کارکنان برای دستيابی به درجه باالیی از اثربیشای و همنناين
اعمال تغييرات در سطوح میتلف سازمانی دارد (صيادی و رینه0510 ،0؛ .)1439درواقع ،رهباران
تحولآفرین میتوانند بر گرایشات و شایستگیهاای کارکناان تاأثير داشاته باشاند (سالم و کتارا؛

3

0510؛ .)9رهبری تحولآفرین دارای هار بعد اصلی است (کيم و کيم4؛ 0510؛ )1309که عبارتند
از :الف) کاریزما 0یا نفوذ آرمانی؛ یعنی رهبرانی که مانند الگوهای قوی بارای پياروان خاود عمال
میکنند (کلند و همکاران6؛0515؛)13؛ خ) انگيزه الهامبی  7؛ بيان میکند که رهبران انتظااراتی
را فراروی پيروان قرار میدهند و از تحریک احساسات و عواطف آنها برای تحقای ایان انتظاارات
سود میجویند (هاف مایستر و همکاران1؛ 0514؛ .)75رهبران تحولگرا با کمک انگيزه الهامبی
مای توانناد باه تقویات کاار گروهای ،ترسايم شاماناداز آتای روشان ،تصاور آینادهای مطلاوخ،
مشیوکردن رسالت و اهداف راهبردی و ایجاد حس مشترک ميان کارکناان نسابت باه اهاداف
سازمان دست یابند (رنجيته و همکاران0510 ،9؛)111؛ ج) تربي

ذهنی 15؛ رهبران تحولآفرین از

تربي ذهنی بهمنظور به ال کشيدن افکار ،تصورات ،خالقيت و نوآوری پيروان و همننين برای
افزای

دان
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آناان بهاره مایبرناد (گارسايا ماورالس و همکااران ؛ 0510؛)1540؛ د) مالحظاات

فردی10؛ این گزینه بيان میکند که رهبران تحولآفرین ،نيازها ،تواناییها و آرمانهای همه پيروان
را درنظر میگيرند (کلند و همکاران؛ ) 0515و به آنها توجه دارد و سب رشد و بالندگی استعدادها
و شایستگیهای بالقوه آنهاا مایشاود (جاوده13؛ .)0515مالحظاات فاردی یعنای تاوان رهباری در
1. Bekl and Wan
2. Sayyadi ,M. & Reaiche, C.
3. Salem, I., Kattara. H.
4. Kim, Sung-gun, and Joongwha Kim
5. Karizma
6. Kurland, et al.
7. Inspirational motivation
8. Hoffmeister et al.
9. Renjith et al.
10. Mental persuasion
11. Garcia-Morales et al.
12. Individual considerations
13. Judeh, M.
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شناسایی و تشیيو نيازها و انگيزههای افراد؛ نين رهبرانی دلسوز ،پاساخگاو باه نيازهاا و عالیای
افراد و همننين قدردان زحمات و دستاوردهای کارکنان خود هستند (جين و دوگال0510 ،1؛.)1
گرایش کارآفرینی
بيشتر محققان کارآفرینی معتقدناد ساازمانهاا باا یاک گارای
کارآمدتر به اهداف خود دست مییابند.گرای

کارآفریناناۀ قاوی باهصاورت

کارآفرینانه از طریی تأثير بر یادگيری ساازمانی و

بهدنبال آن تأثير بر نوآوری در خدمات و توليد سب

خلی مزیت رقابتی پایدار میشود (ساالنک و

همکاران0؛  .) 0511گرای  ،کل یا بیشی از احساسات شدیدی است که به سمت موضوعی ویاوه
حرکت میکند یا بر موضوعی ویوه تمرکز دارد (گریننيک و همکاران3؛ 0515؛ .)05گارای
کارآفرینی موجا
درواقع ،گرای

باه

مایشاود کارآفریناان در فرایناد پينياده کاارآفرینی محکام و اساتوار بمانناد.
کارآفرینانه مانند همت و اراده قوی درونی است که بيرممکن را ممکن مایکناد

(مورنيکس و همکاران4؛ 0510؛ .)95براسااس تعریاف آکتاان و بيولاوت ،0هاار بعاد از گارای
کارآفرینانه شناسایی شد که عبارتند از .1 :نوآوری :بازتاخ گرای
ایدههای جدید ،آزمای

یک شرکت به درگيرشدن باا

و فرایندهای خالا محسوخ میشود و ممکن است محصوالت ،خدمات
6

7

و فرایندهای فناورانه جدید را بهدنبال داشته باشد (سرتو و همکااران ؛)0559؛  .0اساتقالل طلبای :
استقالل طلبی اشاره باه فعالياتهاای مساتقل افاراد یاا تايمهاا در ایجااد ایاده و اجارای آنهاا دارد،
بهعبارتدیگر ،عامالن سازمانی فرصتهای خودکنترلی ،فعاليتهاای مساتقل ،گارفتن تصاميمات
کلياادی توس ا خودشااان و اجاارای ایاادههااای جدیااد را دنبااال ماایکننااد ( .انااه و همکاااران؛
0557؛)153؛  .3پيشگامی :9داللت بر گرای

1

شرکتها در دنبالکردن کشف فرصاتهاای جدیاد
1. Jain, P. & Duggal, T.
2. Saltec et al.
3. Grichnik et al.
4. Murnieks et al.
5. Actun and Biolut
6. Certo et al.
7. Independence
8. Chang et al.
9. Pioneers

2

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)52بهار 1931

دارد (الی و همکاران 1؛)0551؛  .4رویکرد تهاجمی :0رویکرد تهاجمی اشاره به تمایل شارکت باه
ال های سیت و مستقيم با رقبا برای بهبود وضعيت بازار خودشان دارد .شرکتهایی که بهطور
تهاجمی موقعيت رقابتی خود را میسازند و با قدرت فرصتها را بهکار میگيرند تا باه ساودآوری
برسند ،ممکن است در بلندمدت بهتر بتوانند مزیت رقابتی خود را حف کنند باهشارطیکاه هادف
آنها پي افتادن از رقبا باشد ،نه ضربهزدن به آنها (دس و المپکين3؛ 0550؛.)105
عملکرد نوآورانه
عملکاارد نوآورنااه ابلا

بااا بررساای تعااداد دسااتاوردهای آشااکار ،گاازارشهاای ثبااتشااده و

پرو ههای جدید که سازمان در روال کاری خود برعهده میگيرد ،تعيين میشود .همننين مقایساه
کيفيت و کارکرد محصوالت جدید و فرایندهای نو با رقباا نياز نشااندهنادۀ نوآوراناهعمالکاردن
سازمان است .شهرت و وجهه در بازار نيز از جمله عوامل تعيينکننده در این مورد اسات .عملکارد
نوآورانه در پووه های میتلف دارای دو بعد میتلف نوآوری در محصول و نوآوری در فرایناد
است (یوآن هونه 4؛0511؛ .)109عملکرد نوآورانه به توانایی سازمان برای این که نیستين کاربر
ایدهها ،ابزار آالت ،نظامات ،خ مشیها ،برنامهها ،فرایندها ،محصاوالت و خادمات جدیاد باشاد،
اشاره دارد (ظهيار و وسااهين0؛0551؛ .)713عملکارد نوآوراناه از طریای دروندادهاای نوآوراناه
تعریف میشود .به این معنا که تبدیل داده به خروجای و سارانجام خروجای نوآوراناه باا عملکارد
شرکت در ارتباط است .بهطور کلی عملکرد اقتصاادی یاک ساازمان ممکان اسات بار ساه مرحلاۀ
سازمان تأثير گذار باشد؛ تصاميم بارای ناوآوری ،خروجای ناوآوری و خروجای ناوآوری کاه باا
عملکرد سازمان در ارتباط است (الفسن6؛ 0514؛ .)71بهطورکلی عملکارد نوآوراناه دو بعاد دارد:
کارآیی و سودآوری نوآوری .درحالیکه ،عملکرد نوآوری فاردی ساه بعاد دارد :تولياد ،ارتقاا و

1. Lay et al.
2. Aggressive approach
3. Dess, GG. And Lumpking.G. T.
4. Hoon Kim, Kyung et al.
5. Zehir, C.
6. Lofsten
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درک ایدههای نوآورانه ( نه و همکااران1؛0513؛  .)1011عملکارد نوآوراناه اشااره باه ارزیاابی
بهرهگيری دان
دان

و اقدامات نوآورانه فنی در یک سازمان دارد .مفهوم نیست که کلیتر است؛ باه

فنی ،عمليات نوآورانه و خالقانه اشاره دارد .برایناساس ،عملکرد نوآورانه میتواند عملکرد

اقتصادی ،اجتماعی ،محصاول و عملکارد فراینادی را نياز بياان کناد .بناابراین ،عملکارد نوآوراناه
بهطورعمده ،متکی بر مدیریت اثربی
کس

فرایند نوآوری است و مدیران باید بهطور مداوم باهمنظاور

مزیت رقابتی پایدار به شناسایی ،توسعه ،حمایت و تیصيو منابع و قابلياتهاا بپردازناد .در

مفهوم دوم که جزئی تر است ،عملکرد نوآورانه اشاره به تعداد اختراعاتی دارد که باه باازار معرفای
میشوند (سان و همکاران0؛ 0510؛ .)01پووه های قابلمالحظهای در رابطه با عملکرد نوآوراناه
وجود دارد .انواع دیگر مؤلفه هایی که پووهشگران آنها را در عملکرد نوآورانه مورد بررسای قارار
دادهاناد( ،یاوان هونااه3؛ )0511عبارتناد از .1 :ناوآوری بنيااادی 4و ناوآوری فزایناده( 0آتوهنااه و
گيما6؛ )1996و (مارچ7؛)1991؛ .0نوآوری فرایند و نوآوری محصول (آبرناتی و آبرتک1؛ ،)1997
(داونپورت9؛ ( ،)1993هان ،کيم و اسریو استاوا15؛)1991؛  .3نوآوری فنی و نوآوری اجرایی (هااو
وهمکاااران؛( ،)1991ویاارا واردنااا؛( ،)0553داماانپااور و گوپاالگریشاانان11؛( ،)0551نااارانجو،
گيل10؛.)0559
رابطه رهبری تحولآفرین و عملکرد نوآورانه
گومشلو گلاو و ایلسايو ( )0559در پاووه

خاود بااعنوان رهباری تحاولآفارین ،خالقيات و

نوآوری سازمان را انجام دادند و در آن به ارائه مدلی جهات بررسای اثار تحاولآفارین بار هار دو
1. Zgeng et al
2. Sun, Y. L., Zhang, Zh., Qi, J. & Chen, X. Zh.
3. Yuan hong
4. Fundamental innovation
5. Growing
6. Athena and Gima
7. March
8. Aberrnat and Abberty
9. Downport
10. Han et al
11. Damanpoor and Grreshnal
12. Naranjo and Gil
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مفهوم خالقيت در سطح فردی و نوآوری در سطح سازمانی پرداختند و به این نتيجاه رسايدند کاه
رهبری تحولآفرین به طور بيرمستقيم و از طریی توانمندسازی کارکنان بر خالقيت کارکنان تاأثير
دارد و در سطح سازمانی ،رهبری تحولآفرین ارتباطی م بت باا ناوآوری ساازمانی دارد .نوساایر و
همکاااران0511( 1؛ )661دریافتنااد کااه بااين رهبااری تحااولآفاارین و نااوآوری ادراکشااده توسا
کارکنان دولتی ،رابطه م بات و معنایداری وجاود دارد .همنناين منطقای و همکااران ( )1390در
تحقيی خود با عنوان نق

ميانجیگری تاخآوری و توانمندسازی کارکنان در رابطاه باين رهباری

تحول آفرین و عملکرد نوآورانه ،به این نتيجه رسيدند که رهبری تحولآفرین با عملکرد نوآوراناه
ارتباط معنیدار و م بتی دارد.
رابطه رهبری تحولآفرین با گرایش به کارآفرینی
پووه های متعددی نق

م بت و رابطه م بت رهبری تحولآفرین را باا گارای

کارآفریناناه

تأیيد مایکنناد .ازجملاه؛ آرگاون ،گارسايا و کاوردون0؛ ( ، )0557گامشالوگلو و آیلساو؛،)0559
(گامشلوگلو ،کاراکيتا پوگلو و هرست3؛  .)0510سازمانها جهت انطباا با دنياای متغيار و متحاول
امروزی برای نهادینهکردن جو خالقيت و نوآوری و هدایت تمایالت افراد درجهات فعالياتهاای
کارآفرینانه در سازمان ،باید قادر باشند تا راهبردهایی را جهت هدایت و کنترل این تغييرات به مدد
رهبران تحولآفرین ایجاد کنند و پيروان را تحریاک مایکنناد تاا فراتار از عالیای شیصای خاود
بااهدنبااال اهااداف سااازمان باشااند ( گارساايا مااورالز ،جيمينااز و گااوتيرز4؛ 0510؛ .)1540رهبااری
تحولآفرین تعداد زیادی از تواناییهای شیصی را بهکار میگيرند تا به ارتقای آرمانهای دیگران
پرداخته و افراد و سازمان را به سمت باالتری از عملکارد ،هادایت کنناد (اساکاکن و همکااران0؛
0515؛.)11

1. Nusair et al
2. Garcia and cordon
3. Caricata and Hurst
4. Garcia-Morales V. J., Jimenez M.B and Gutierrez-Gutierrez, L.
5. Skuken and et al
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پیشینۀ پژوهش
در این زمينه در ایران پووه

کيفی زیادی انجام نشده است ،اما در رویکرد کمای ،تحقيقاات

بسياری انجام شده است  .اونسر )0513( 1در پووه
گرای

خود به بررسی تأثير رهبری تحاولآفارین بار

کارآفرینانه پرداخت و به این نتيجه رسيد که رهبری تحولآفرین بر تماامی ابعااد گارای

کارآفرینانه تأثير م بتی دارد که در نهایت به ایجاد عملکرد نوآورانه منجار خواهاد شاد .موریاانو و
مورلو ،)0511(0نتيجه گرفتند رهبری تحاولگارا تاأثير م بتای بار گارای

کارآفریناناه و عملکارد

نوآورانه دارد .تحقيی عطاری )0513( 3بارترام و کسمير )0557( 4و آوليو و همکااران ( )0554نياز
کارآفرینانه کارکنان ،رابطاه م بتای وجاود دارد.

نشان می دهد که بين رهبری تحولگرا و گرای

مییر و همکاران )0550( 0نيز در پووهشی دریافتند که رهبران تحاولگارا باا گارای
افراد ،به افزای

کارآفریناناه

عملکرد نوآورانه در سازمان منجر خواهد شد .مطالعات وانه )0557( 6نشاان داد

که از بين ابعاد رهبری تحولگرا ،تربيا

ذهنای و مالحظاات فاردی ،بيشاترین تاأثير را در ایجااد

عملکرد نوآورانه در کارکنان دارد و افراد را در عملیکردن ایدههای خود در محي کاار کماک
میکند و گرای

مایدهاد.

کارآفرینی آنها را برای فراهمساختن خدمات سریع به مشتری افزای

پووه های جونه ،و و وو )0553( 7ميان  30شرکت الکترونيکی و ارتباطی در تایوان نشان داد
که بين سبک رهبری تحولگرا و گرای

کارآفرینانه با عملکرد نوآورانه ،رابطه م بت و مساتقيمی

وجود دارد .همننين براساس این یافتهها مشیو شد که رهبری تحولگرا گوناه موجا
خدمات با سطح باالی کيفيت در کار میشود .پووه
داد از بين ابعاد رهبری تحولگرا ،نفوذ آرماانی ،تربيا

ارائاه

خليفاه سالطانی و همکااران ( )1396نشاان
ذهنای ،انگيازه الهاامبیا

فردی ،بيشترین عوامل تأثيرگذار در ایجاد قابليتهای افاراد در ناوآوری و تربيا

و مالحظاات
باه کاارآفرینی

بودند.
1. Oncer, A. Z.
2. Moriano, J. A., Molero
3. Attari
4. Bartram & Casmir
5. Meyer et al.
6. Wang, Y.
7. Jung, Chow, & Wu
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جدول  .1نتایج پیشینه تحقیق
محقق
اونسر
موریانو و
مورلو
عطاری
بارترام و
کسمير
آوليو و
همکاران
مییر و
همکاران

سال

نتیجه

تحقیق
0513
0511
0513
0557
0554
0550

رهبری تحول آفرین بر تمامی ابعاد گرای

نهایت به ایجاد عملکرد نوآورانه منجر خواهد شد.
رهبری تحول گرا تأثير م بتی بر گرای
بين رهبری تحول گرا و گرای
بين رهبری تحولگرا و گرای

کارآفرینانه کارکنان ،رابطه م بتی وجود دارد.

بين رهبری تحول گرا و گرای
رهبران تحول گرا با گرای

وانه

کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه دارد.

کارآفرینانه کارکنان ،رابطه م بتی وجود دارد.

کارآفرینانه کارکنان ،رابطه م بتی وجود دارد.
کارآفرینانه افاراد ،باه افازای

ذهنی و مالحظات فاردی بيشاترین تاأثير را

در ایجاد عملکرد نوآورانه در کارکنان دارد و افراد را در عملیکاردن ایادههاای
خااود در محااي کااار کمااک ماایکنااد و گاارای
فراهمساختن خدمات سریع به مشتری افزای

جونه ،و
و وو
خليفه سلطانی
و همکاران

0553

بين سبک رهبری تحول گارا و گارای

کااارآفرینی آنهااا را باارای

میدهد.

کارآفریناناه باا عملکارد نوآوراناه رابطاه

م بت و مستقيمی وجود دارد.
از بين ابعاد رهبری تحولگرا ،نفوذ آرمانی ،تربي

1396

عملکارد نوآوراناه در

سازمان منجر خواهد شد
از بين ابعاد رهبری تحولگرا ،تربي

0557

کارآفریناناه تاأثير م بتای دارد کاه در

ذهنای ،انگيازه الهاامبیا

و

مالحظااات فااردی ،بيشااترین عواماال تأثيرگااذار در ایجاااد قابليااتهااای افااراد در
نوآوری و تربي

به کارآفرینی بودند.

روش تحقیق
روش تحقيی حاضر ،پدیدارشناسی از نوع توصيفی است .این روش بار عمای تجربياات تأکياد
دارد و درک ما را از تجربيات زندگی کاری و شیصی افزای

میدهد .پدیدارشناسی یک روش

تحقيی کيفی است .این روش تحقيی نظامدار و دقيقی است که به جلوهگری و نمایانادن ادراکاات
10
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تجربه انسانی در مورد انواع پدیدهها میپردازد ( قياسوند ،امامی سيگارودی و نيکبیت؛1391؛.)01
پدیدارشناسی اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است .پدیدارشناسی میکوشد کاه معاانی
را آن نان که در زندگی روزمره زیسته میشوند ،آشکار نمایاد ( نااری و همکااران1؛ .)0556در
پووه

پدیدارشناختی ،هدف آگاهشدن از سوگيریها و پاي فار

هاای فارد بارای کنارنهاادن

آنهاست تا بتواند بدون داشتن تصوری قبلی درباره اینکه ه يزی در تحقيی بهدست میآیاد ،در
تجربه وارد شود .این آگاهی از اعمال نفاوذ پاي فار

هاا یاا ساوگياریهاای محقای بار مطالعاه،

جلوگيری میکند .در اینگونه پووه ها معيار انتیاخ مشاارکتکننادگان در تحقيای ،عمومااً باا
معيار انتیاخ مشارکتکنندگان در پووه هایی که هدفشان دستيابی باه دادههاای آمااری اسات،
متفاوت است .هدف در انتیااخ مشاارکتکنناده در تحقيقاات پدیدارشناسای توصايفی ،انتیااخ
مشارکتکنندگانی است که تجربه زیستهای دارند که مورد توجه این مطالعاه خااا اسات و ایان
مشارکتکنندگان مایل هستند درباره تجارخ خود صحبت کنند .ضمناً این مشارکتکنندگان باید
تاآنجاکه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند تا امکان دستيابی به روایتهای بنی و منحصربهفرد
درباره یک تجربه خاا فراهم آید (ساندلوسکی0؛ 1916؛ .)31براساس ماهيت مطالعه و اطالعاات
جمعآوریشده موردنياز برای مطالعاتی ازایندست ،متفاوت خواهد بود .برایم ال؛ محققان ممکن
است تا زمانیکه معتقد شوند به حدی از اشباع رسيدهاند که در آن حد ،فهم روشنتاری از تجرباه
در صحبتهای بعدی با مشارکتکنندگان بهدست نمیآید ،به مصاحبه با مشارکتکنندگان اداماه
دهند (هالو و رویلی 3؛ .)0550بهلحاظ هدف این تحقيی از نوع توصيفی است و راهبرد آن شاامل:
ارائه تصویر مشروح و بسيار دقيی از پدیده ،ارائه دادههای جدید ،ارائه دستهای از طبقاهبنادیهاا و
نوعشناسیها ،ارائه توالی گامهاای پاووه

و گازارش پيشاينه مایشاود .در واقاع راهبارد تحقيای

پدیدارشناسی در پی تحليل ماهيت و يساتی دادههاا یاا پدیادههاسات .هساتیشناسای ایان روش،
ذهنیگرایی است .معرفتشناسی آن بيراثباتگرا و فلسفه آن شامل فلسفه روانشناسی و آماوزش
1. Chenari et al.
2. Sandelowski M
3. Holow & Roiliy
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عالی است (کرسول1؛0557؛ .)365تعداد مشارکتکننادگان جامعاه پاووه

شاامل کلياه افارادی

است که به عنوان رهبر و مدیر باه رهباری اجارای گمارک الکترونياک پرداختاه و باين کارکناان،
گرای

کارآفرینی برای عملکرد نوآورانه ایجاد کردهاند .برای انتیاخ نموناههاای موردمطالعاه از

نمونهگيری مبتنیبرهدف استفاده شد .در انتیاخ نمونهها ،دو معيار درنظر گرفته شد؛ نیست آنکه
افراد به عنوان رهبر به الکترونيکیکردن کليه فرایندهای گمرک اقدام کاردهاناد و دوم اینکاه ایان
افراد بتوانند تجربيات خود را توصيف و بيان کنند .طبی جدول شماره دو ،دادهها از طریی مصاحبه
انفرادی نيمهسااختارمند 4( ،مادیر اجرایای و  4مادیر ساتادی) و در محادوده زماانی  90/11/10تاا
 96/0/10جمعآوری شدند .انتیاخ مجموعاً  1نفر بهعنوان مشارکتکنندگان به این دليل باود کاه
باتوجهبه تکاراریباودن وظاایف و یکساانباودن وظاایف و همنناين باه ابناای نظاریرسايدن در
مصاحبه ،این تعداد انتیاخ شدند .الزم باه یاادآوری اسات باهدليال تکاراریباودن و هامپوشاانی
جمالت بيانشده از سوی برخی از نمونههای ارائۀ تجربيات به پانج نموناه اکتفاا شاد .مادت زماان
انجام مصاحبه از  30دقيقه تا  05دقيقه متغير بود .کليه مطال

باا رضاایت نموناههاا ضاب و ساپس

بهطورکامل روی کابذ پيادهسازی و نسیهبرداری شد .بارای تجزیاهوتحليال دادههاا نياز ،از روش
هفتمرحلهای کالیزی استفاده شد .براساس این روش ،ابتدا با خواندن دقيی و مکرر مصااحبههاا و
توصيف شرکتکنندگان سعی شد که با آنها هماحساس شده و در مرحله دوم جمالت و وا ههای
مهم از متن مصاحبهها استیراج شدند .سپس این معاانی اساتیراجشاده ،مفهاومساازی و کدبنادی
شدند .در مرحله بعدی ،پس از بازخوانی مکرر کدها ،مفاهيم ،فرموله شاده و در درون دساتههاا و
خوشههای موضوعی قرار گرفته و تمهای اصلی بهدست آمد و در آخر با ترکي کردن کليه عقاید
استنتاج شاده باه درون یاک توصايف جاامع و کامال از هماۀ جزئياات پدیاده ماوردنظر ،تامهاای
بهدستآمده در هفت مفهوم کلی و محوری قرار داده شدند .درپایان ،روایی نتایج پووه

توسا

مشارکتکنندگان تأیيد شد.

1. Creswell
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جدول  .5تعداد مصاحبهشوندگان و مدت زمان مصاحبه
نمونهها

پست سازمانی

مدت زمان مصاحبه

1

مدیر اجرایی

30دقيقه

2

مدیر اجرایی

45دقيقه

3

مدیر اجرایی

40دقيقه

4

مدیر اجرایی

39دقيقه

5

مدیر ستادی

47دقيقه

6

مدیر ستادی

49دقيقه

7

مدیرستادی

44دقيقه

8

معاون ستادی

05دقيقه

یافتهها
برای تحليل یافته ها از تحليل کالیزی استفاده شده است .این روش تحليل دارای هفات مرحلاه
است .در مرحله نیست کالیزی ،در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشتبارداریهاای ميادانی ،ابتادا
بيانات ضب شده شرکتکنندگان مکرراً گاوش داده مایشاود و اظهاراتشاان ،کلماهباهکلماه روی
کابذ نوشته میشود و درجهت درک احساس و تجارخ شرکتکنندگان ندبار مطالعه میشود و
در مرحله دوم ،پس از مطالعه همه توصيفهای شارکتکننادگان ،زیار اطالعاات باامعنی ،بياناات
مرتب با پدیده موردبحث ،خ کشيده میشود و به این طریی جماالت مهام مشایو مایشاوند.
مرحله سوم که استیراج مفاهيم فرموله است ،بعد از مشیوکردن عبارات مهم هر مصاحبه ،سعی
می شود تا از هر عبارت یک مفهوم که بيانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود ،استیراج شاود.
البته پس از کس

این مفاهيم تدوینشده ،سعی میشود تا مرتب بودن معنای تدوینشده با جمالت

اصلی و اوليه مورد بررسی قرار گ يرد و از صحت ارتبااط باين آنهاا اطميناان حاصال شاود .بعاد از
استیراج کدها ،مطابی مرحله هارم کالیزی ،پووه گر مفااهيم تادوینشاده را باهدقات مطالعاه
میکند و براساس تشابه مفاهيم ،آنها را دستهبندی مایکناد .بادین روش ،دساتههاای موضاوعی از
مفاااهيم تاادوینشااده تشااکيل ماایشااود .در مرحلااه پاانجم ،نتااایج باارای توصاايف جااامع از پدیااده
تحتمطالعه بههم پيوند مییابد و دستههاای کلایتاری را باهوجاود مایآورناد .در مرحلاه ششام،
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توصيف جامعی از پدیده تحتمطالعه ارائه میشود .مرحله پایانی اعتباربیشی با ارجاع به هر نمونه
و پرسيدن درباره یافتهها انجام میشود ،بهعالوه جهت استحکام تحقيی از دو معيار اطمينانپذیری و
باورپذیری استفاده میشود (قياسوندیان و همکاران؛ 0510؛ .)61بهمنظور تجزیهوتحليال دادههاا باا
روش کالیزی ،ابتدا تمامی مکالمههای ضاب شاده باه متاون نوشاتاری تبادیل شادند .ساپس کلياه
یادداشتهای ميدانی و نوآوریهای پيادهشده مورد بازبينی مجادد قارار گرفتناد .محققاان در ایان
مرحله سعی کردند که با مرور مکرر دادهها دید کلی نسبت باه اطالعاات جماعآوریشاده کسا
کنند .در مرحله بعدی ،با استفاده از راهبرد جملهباهجملاه ،عباارتهاای مهام و مارتب باا موضاوع
پووه

مشیو شدند .نتيجه این مرحله ،شناسایی  40کد کليدی بود .سپس محققان سعی کردند

که با ادبام موارد مشابه و حذف موارد تکراری ،عبارتهای استیراجشده را در قال

عبارتهاای

معنادار فرموله کنند .در این مرحله  35معنای فرمولهشاده باهدسات آماد .ایان سای معناا ،براسااس
اهميتی که در سازمان گمرک داشتند ،در بررسیهای اولياه و مصااحبههاای انجاامشاده باهترتيا
مشیو شدند و سپس براساس نظر کارکنان گمرک و در نهایات باازبينی محققاان هفات خوشاه
بهترتي

اهميت از شماره یک تا هفت ،رتبهبندی شدند که در جدول ( )3نمای
جدول  . 9عوامل کلیدی راهاندازی گمرک الکترونیک
تجربیات راهاندازی گمرک الکترونیک

جمله
1

ایجاد انتظار تحول در گمرک توس رهبران

0

تحریک احساسات کارکنان در زمينه نوآوری

3

مهمکردن نظرات کارکنان در زمينه نوآوری

4

برانگيیتن حس کارآفرینی سازمانی بههمراه آموزش

0

ایجاد مشابل جدید در سازمان

6

حذف مشابل بيرمرتب

7

سهولت کارشناسی اسناد

1

مدیریت و نظارت نظاممند بر کارکنان

9

جل توجه کارکنان به پيشرفتهای تجارت در دنيا

15

بازدید و سینرانی مسئولين سازمان جهانی گمرک در گمرکات ایران

11

رسانهایکردن تشویی و توجه مسئولين کشور به نوآوری در گمرک
14

داده شده است.
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جدول  . 9عوامل کلیدی راهاندازی گمرک الکترونیک
تجربیات راهاندازی گمرک الکترونیک

جمله
10

رسانهایکردن توجه تحسينبرانگيز سازمان جهانی گمرک به گمرک ایران

13

بازدید مسئولين کشورهای دیگر از دستاوردهای گمرک ایران و تحسين کارکنان

14

برگزاری جلسات متعدد بين کارکنان گمرک و مسئولين

10

سادهسازی روش ترخيو کاال در گمرک

16

حذف کابذ بازی
سرعت و کاه

زمان ترخيو کاال

17

افزای

11

آموزش کارکنان

19

توانمندسازی علمی و تجربی کارکنان و توجه به ضعفهای آنها

05

توجه به مباحث مالی کارکنان

01

توجه به ارتقا و پيشرفت و پاداش کارکنان

00

افزای

03

یافتن فرایندهای کوتاهتر در صادرات ،ترانزیت و واردات

04

برقراری ارتباط مجازی گمرک با سازمانهای مجاور

00

مجازیکردن ترخيو کاال از گمرک

06

انجام کار اداری در شبانهروز

07

تسریع و تسهيل در صادرات کاال

01

جلوگيری و مبارزه با قا اا کاال

09

مبارزه با شایعات افراد سودجو برای ممانعت از اجرای گمرک الکترونيک

35

تالش در جهت شفافسازی و در دسترس قراردادن اطالعات تجارت خارجی به عموم

در بی

اشتغال از طریی فناوری اطالعات و ارتباطات

بعدی ،عبارتهای استیراجشده به  7خوشه تقسيم شدند .بهایانترتيا

کاه محققاان

سعی کردند عبارتهای استیراج شده با ماهيت موضوعی مشابه را شناسایی کارده و آنهاا را درون
یک خوشه قرار دهند .این خوشهها عبارتند از :انگيزه الهامبی  ،تربي

ذهنی ،مالحظات فاردی،

نوآوری فيند و محصول ،نوآوری فنی و اجرایای ،پيشاگامی و رویکارد تهااجمی .هرکادام از ایان
مفاهيم در ادامه توضيح داده میشوند.
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انگیزه الهامبخش
یکاای از مااوارد مشااترک کااه شاارکتکنناادگان در تحقياای باار آن بااهعنااوان یکاای از نیسااتين
تجربه های ایجاد گمرک الکترونيک اتفاانظر داشاتند"انگيازه الهاامبیا " باود( .شاکل  )1ایان
مفهوم تمامی فعاليتهای رهبران و کارکنان را تحت تأثير خود قرار داده و در رفتار آنهاا تغييارات
م بتی ایجاد کرده بود.
ایجاد انتظار تحول در
گمرک توسط رهبران

تحریک احساسات کارکنان
در زمینه نوآوری
انگیزه الهامبخش
مهم بودن نظرات کارکنان
در زمینه نوآوری

برانگیختن حس کارآفرینی
کارکنان با آموزش

شکل .1انگیزه الهامبخش در زمینه اجرای گمرک الکترونیک

در این زمينه کيده مصاحبه یکی از معاونين سازمان در توصيف اجرای گمارک الکترونياک
نين است:
نیستين بح ی که به ذهن م ا خطور کرد این بود که گونه باه بهباود فضاای کسا

وکاار در

کشور کمک کنيم؟ بنابراین بهدنبال ایجاد جوی در سازمان بودیم که انتظاار تحاول در ساازمان را
ایجاد کند و با این کار ضمن تحریککردن احساسات کارکنان و مدیران ،حس کاارآفرینی آنهاا
را هم تحریک کردیم .دراینخصوا نظر ات ،انتقادات و پيشنهادات آنها برای ماا مهام باود و باه
آنها نيز القا کردیم که نظراتتان مهم است.
16
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ترغیب ذهنی
مورد بعدی در ایجاد و اجرای گمرک الکترونيک که دارای سهم بسزایی باود ،نقا

تربيا

ذهنی است که یکی از زیرشاخههای رهبری تحولآفرین است و خود نياز در ایان تحقيای باه پانج
زیرشاخه تقسيم شده است .آن را در شکل ( )0مشاهده میکنيد.

جلب توجه کارکنان به
پیشرفت تجارت دنیا

بازدید و سخنرانی مسئولین
سازمان جهانی گمرک
در ایران
ترغیب ذهنی

رسانهای کردن تشویق
و توجه مسئولین به
نوآوری گمرک
بازدید مسئولین
کشورهای مختلف از
گمرک و تحسین

برگزاری جلسات متعدد
بین مسئولین و کارکنان
برای نوآوری

شکل  .5ترغیب ذهنی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک

در این زمينه کيده مصااحبه یکای از مادیران ساتادی ساازمان در توصايف اجارای گمارک
الکترونيک نين است:
ما برای ایجاد ذهنيت م بت درجهت اجرای گمرک الکترونيک باید توجه کارکنان را باه ایان
امر جل

میکردیم که تجارت الکترونيک در دنيا ایجاد شده و تجارت سنتی ،منسوخ شده اسات.
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لااذا راه هااای میتلفاای باارای اینکااه بتااوانيم توجااه کارکنااان و سااایر ماادیران را بااه ایجاااد گماارک
الکترونيک جل

کنيم ،وجود داشت ازجمله :دعوت از مسئولين کشور ،مسئولين ساازمان جهاانی

گمرک و مسئولين سایر کشورها برای سینرانی ،آموزش و بياان اهميات تجاارت الکترونياک در
دنيا .بعد از شروع کار الکترونيککردن گمرک مجدداً از همين مسائولين بارای بازدیاد و تشاویی
کارکنان گمرک ،دعوت شد .در قبل و حين اجرای گمرک الکترونيک بين مسائوالن گمارک و
کارکنان ،جلسات متعددی برگزار میشد که تماماً جنبه نوآوری را تشویی میکرد.
مالحظات فردی
مورد دیگر از زیرشاخههای رهبری تحولآفرین که در ایان تحقيای مشایو شاد ،مالحظاات
فردی است که در طی مصاحبهها به زیرشاخههای آن توس مصاحبهشوندگان بسيار اشاره میشد.
در شکل ( )3زیرشاخههای آن را مالحظه میکنيد.

آموزش کارکنان

توانمندسازی علمی
و تجربی و توجه به
نقاط ضعف
مالحظات فردی
مهم توجه به مباحث
مالی کارکنان

توجه به ارتقا
و پیشرفت کارکنان

شکل  .9مالحظات فردی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک
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در این زمينه کيده مصااحبه یکای از مادیران ساتادی ساازمان در توصايف اجارای گمارک
الکترونيک ،نين است:
ما میدانيم مهمترین سرمایه سازمان ،نيروی انسانی است و این سرمایه باید از هر لحاظ تقویات
شود ازجمله :برگزاری آموزشهای متعدد ،توجه به امور معيشاتی و رفااهی ،برناماهریازی درسات
برای ارتقا و پيشرفت کارکنان و ایجاد حس اميد در آنها به واسطه توجه ویوه در آنان .واقعيت این
است که اگر ما به این امور توجه نمیکردیم ،نمایتوانساتيم باه ایان ساطح از ساازمان برسايم کاه
بهلحاظ بهرهوری در کشور رسماً رتبه نیست را بهدست آوریم و ماورد تقادیر مسائولين کشاور و
سازمان جهانی گمرک و حتی مسئولين کشورهای خارجی قرار گيریم.
رویکرد تهاجمی
رویکرد تهاجمی باتوجهبه شاخوهای بهدستآمده مشایو شاد .لاذا ایان متغيار مهام خاود
ضمن آنکه در زیرشاخه کارآفرینی و گرای

به کارآفرینی قرار میگيارد در ایان پاووه

زیرشاخه برای آن بهدست آمده است که در شکل ( )4مشاهده میکنيد.
تسهیل و تسریع در
صادرات کاال

جلوگیری از قاچاق کاال
در کشور
رویکرد
تهاجمی

مبارزه با افراد سودجوی
مانع از تحقق گمرک
الکترونیک
شفافسازی و در
دسترس قرار دادن
اطالعات تجارت

شکل  .4رویکرد تهاجمی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک
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در این زمينه ،کيده مصاحبه یکی از مدیران ستادی در توصيف اجرای گمرک الکترونياک،
نين است:
در کشور ما به دليل وجود مرزهای متنوع و وسيع ،امکان قا اا وجود دارد و افرادی هستند که
در کشور اقدام به قا اا کاال میکنند ،لذا در طول اجرای گمرک الکترونيک این افراد به دفعات
از طریی شایعه و د یگر اقدامات خود قصد ممانعت از اجرای گمرک الکترونيک را داشاتند اماا باا
آموزش صحيح به تجار ،ترخيوکاران و کارکنان سازمان ،سعی در تسریع و تسهيل صادرات کاال
و تجارت کاال و مزایای آن را داشتيم و موفی هم شدیم .ازسویدیگر ،برای پایاندادن به شایعات،
به راهاندازی سامانه اطالعات تجارت اقدام کردیم که مردم اطالعات تجارت را بهروزشده مشاهده
کنند.
پیشگامی
مورد دیگر از زیرمجموعاه هاای گارای

باه کاارآفرینی ،پيشاگامی اسات کاه حاين مصااحبه

باتوجهبه شاخوهایی که بهوجود آمد ،کشف شد .در شکل ( )0آن را مشاهده میکنيد.
افزایش اشتغال در
سازمان از طریق فناوری
اطالعات و ارتباطات
یافتن فرایندهای
کوتاهتر در صادرات،
واردات ،ترانزیت
پیشگامی

مجازی کردن ترخیص
کاال از گمرک
انجام کار اداری
گمرک در شبانه روز
ارتباطات مجازی
گمرک با سازمانهای
هنجوار

شکل  .2پیشگامی در اجرای گمرک الکترونیک
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در این زمينه ،کيده مصاحبه یکی از مدیران ستادی در توصيف اجرای گمرک الکترونياک،
نين است:
هدف ما تسهيل و تسریع در تجارت است .مدتزمانی که امروزه کاال ترخيو میشود با قبال
از الکترونيکیکردن ،قابل مقایسه نيست .امروزه خيلی سریعتر و سادهتر کار انجام میشود .اه در
رویه صادرات  ،ه واردات و ترانزیت .در زمان اجارای ایان طارح ماا متوجاه شادیم کاه تجاار و
کارکنان آنها میتوانند در هر زمان که بیواهند کاالی خود را اظهار کنند بدون محدودیت زمانی.
برمبنای همين امر متوجه فرصتهای خوبی شدیم ازجمله :مجازیکردن ارتباطات باا ساازمانهاای
همجوار گمرک و همننين افزای

اشتغال در سازمان.

نوآوری فرایند و محصول
ازآنجاکه هدف گمرک ،نوآوری بود این متغير در تمامی مصاحبهها بحث مشترک باود؛ ارا
که گمرک دنبال نوآوری در فرایندها و رویههای انجام کاار و درنهایات ارائاه خادمات یاا هماان
محصول جدید به ارباخرجوع بود .باتوجهبه مواردی که مشیو شد ،متغيری که میتوانست آنها
را به هم مرتب کند و زیرمجموعه خود قرار دهد ،نوآوری فرایند و محصول بود .در شکل ( )6باه
این موارد توجه شده است.
سادهسازی روش
ترخیص کاال از گمرک

حذف کاغذبازی

نوآوری فرایند و حصول

افزایش سرعت و کاهش
زمان ترخیص کاال

شکل  .6نوآوری فرایند و محصول در زمینه اجرای گمرک الکترونیک
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در این زمينه ،کيده مصاحبه یکی از مدیران گمرکات اجرایی در توصايف اجارای گمارک
الکترونيک ،نين است:
قبل از اجرای گمرک الکترونيک باتوجهبه مطالعاتی که داشاتيم ،مایدانساتيم تحقای گمارک
الکترونيک موج

بروکراسی اداری و کابذبازی ،افزای

کاه

سرعت ترخيو کاال و کاه

زمان آن میشود .لذا میباید بهروش روانشناسیشده و برنامهریزیشده ،کارکنان و اربااخرجاوع
را در جریان خوبیهای آن قرار می دادیم و به آنها بيان میکردیم که رویههاای گمارک ساادهتار
خواهد شد .لذا با این اقدام موج
کاه

برانگيیتن حس همکاری آنها شدیم و مشکالت اجارای طارح

یافت.

نوآوری فنی و اجرایی
مورد هفتم نوآوری فنی و اجرایی است که این مورد باتوجهباه شااخوهاایی کاه از مصااحبه
بهدست آمد ،محرز شد .نوآوری فنی و اجرایی خود از زیرمجموعههای عملکارد نوآوراناه اسات.
در شکل ( )7به آنها اشاره شده است.

ایجاد مشاغل جدید
در سازمان

حذف مشاغل غیرمرتبط
در سازمان
نوآوری فنی و اجرایی
سهولت کارشناسی اسناد

مدیریت و نظارت
نظاممند در سازمان

شکل  .1نوآوری فنی و اجرایی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک
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در این زمينه ،کيده مصاحبه یکی از مدیران گمرکات اجرایی در توصايف اجارای گمارک
الکترونيک ،نين است:
ازآنجا که گمرکات اجرایی بيشتر درگير نوآوری در گمرک الکترونياک هساتند ،لاذا برخای
مشابل میباید حذف و برخی اضافه شوند .ما بهدنبال راهی بودیم که کار کارشناسی اساناد هر اه
سریعتر و سادهتر صورت گيرد .برایناساس کارشناس مجازی را در سازمان اجارا کاردیم کاه هام
کار کارشناسی سریع تر شود و هم نظارت بر کار آنها و کل سازمان بهتر و جامعتر باشد.

بحث و نتیجهگیری
رهبری تحولآفرین هم ون مربی مای تواناد باا عملکارد و رفتارهاای ساازمانی خاود ،فضاای
مناسبی را برای ایجاد گرای

در کارکنان خود به سامت کاارآفرینی و افازای

کارکنان برای عملکرد نوآورانه ایجاد کند .در پووه
تحولآفرین و گرای

رببات و ظرفيات

حاضر ،بهدليل گستردگی متغيرهای رهبری

کارآفرینی و عملکرد نوآورانه تنها باتوجهبه مصاحبههای انجاامشاده هفات

خوشه شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند کاه هرکادام از ایان خوشاههاا خاود دارای متغيرهاای
بسياری هستند .این هفت خوشه عبارتند از :انگيزه الهامبی  ،تربي

ذهنی و مالحظات فردی (در

رهبری) ،نوآوری فن ی و اجرایی و نوآوری فرایند و محصول (در عملکارد نوآوراناه) ،پيشاگامی و
رویکرد تهاجمی (در گرای

کارآفرینی) .ازآنجاکه در این خصوا پووه های کمی در ایاران

انجام شده است و تحقيی با رویکرد کيفی وجود نداشت ،لذا نتایج این پووه

با نتایج پووه

باا

رویکرد کمی مقایسه میشود .نتایج پووه  ،نشاندهنده آن است که رهبری تحولگرا تأثير م بت
و معنی داری برگرای

کارآفرینی کارکنان در اجرای گمرک الکترونيک دارد .نتيجاه ماذکور باا

پووه های نوسایر و همکاران  ،0511جزینی و نوایی  ،1390ميرکمالی و وپانی  ،1395بارترام و
کسمير ،)0557( 1آوليو و همکاران  )0554(0و زو و همکاران  )0510(3مطابقت و همخاوانی دارد.
تشابه در ارتباط با پووه های صورتگرفته فوا در آن است کاه رهباران تحاولآفارین باا نفاوذ
1. Bartram and Kashmir
2. Aliuw and et al.
3. Zoe and et al.
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آرمانی ،الهامبیشی ،توجه فردی و تحریک ذهنی کارکنان میتوانند موج

شاکوفایی اساتعدادها

و تواناییهای بالقوه آنان شوند (توانمندسازی) که به تبع رشد و بالندگی سازمان را درپای خواهاد
داشت .ازطرفدیگر ،میتوان گفت که گرای

به کارآفرینی ،تأثير م بتی بر عملکرد نوآوراناه در

گمرکات الکترونيک دارد .نتایج با پووه هاای عساگری و همکااران ( )0510و الکانس و کلار

1

( )0553مطابقت دارد .وجه اشتراک این مورد با پووه های ماذکور در آن اسات کاه مادیران و
رهبران سازمان میتوانند با تمرکز بر تجربه منحصربهفرد ،انر ی ،مهارت و انگيزه افراد در شناسایی
و بهره برداری از فرصت های پي
اشتراک با پووه

یاری رسانند .وجاه

رو ،سازمان را در موفقيت و تحقی اهداف

قهرمانی و همکااران ( ) 1395در آن اسات کاه نتاایج پاووه

آناان نياز نشاان

میدهد رهبران تحولآفرین با تحریک فکری افراد ،خلی ایادههاای جدیاد و توساعه فعالياتهاای
کارآفرینی میتوانند هنگام رقابت در یک محي متالطم و بيرقابلپي بينی عملکرد خود را ارتقاا
دهند .بنابراین هفت خوشه مطرحشده در این پووه

بهدرستی انتیاخ شده و ماورد بررسای قارار

گرفتهاند:
در خوشه یک ،انگيزه الهامبی

با فعاليتهای انتظار تحول در گمرک ،تحریاک احساساات

نوآوری کارکنان ،مهم بودن نظارات کارکناان در زميناه ناوآوری و بارانگيیتن حاس کاارآفرینی
سازمانی با آموزش در گمرک صورت گرفته است و این فعاليتها تأثير م بت رهبری تحولگرا را
بر گرای

کارآفرینی کارکنان نشان میدهد.این نتيجه با تحقيقات نوسایر و همکااران ( ،)0511زو

و همکاران ( )0510و بارترام و کسمير ( )0557همخوانی دارد.
در خوشه دو تربي

توجه کارکنان باه پيشارفت تجاارت ،بازدیاد و

ذهنی با فعاليتهای جل

سینرانی ،رسانهایکردن نوآوری ،برگزاری جلسات متعدد بين کارکناان بارای ناوآوری صاورت
گرفته است .این فعاليتها تأثير م بت رهبری تحولگرا را بار گارای

کاارآفرینی کارکناان نشاان

میدهد.این نتيجاه باا تحقيقاات نوساایر و همکااران ( ،)0511زو و همکااران ( )0510و باارترام و
کسمير ( ، )0557جزینی و نوایی ()1390همخوانی دارد.
در خوشه سه ،مالحظات فردی با فعاليتهای آموزش کارکنان ،توانمندساازی ،توجاه ماالی و
ارتقا و پيشرفت کارکنان صورت گرفته است .این فعاليتها تاأثير م بات رهباری تحاولگارا را بار
1. Alectes and Kohler
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گرای

کارآفرینی کارکنان نشان مایدهاد.این نتيجاه باا تحقيقاات عساگری و همکااران ()0510

نوسایر و همکاران ( ،)0511زو و همکاران ( ،)0510آوليو و همکاران ( )0554و باارترام و کسامير
( )0557همخوانی دارد.
در خوشه هار ،رویکارد تهااجمی باا فعالياتهاای تساهيل و تساریع صاادرات ،جلاوگيری از
قا اا ،مبارزه با فساد اداری و شفافسازی اطالعات ،صورت گرفتاه اسات .ایان فعالياتهاا تاأثير
م بت رهبری تحولگرا را بر گرای

کارآفرینی کارکنان نشان مایدهاد .ایان نتيجاه باا تحقيقاات

عسگری و همکاران ( )0510نوسایر و همکااران ( ،)0511زو و همکااران ( ،)0510الکانس و کلار
( ،)0553آوليو و همکاران ( )0554و بارترام و کسمير ( )0557همخوانی دارد.
در خوشااه پاانج ،پيشااگامی بااا فعاليااتهااای افاازای

اشااتغال ،کوتاااهشاادن فرایناادهای کااار و

مجازیکردن ارتباطات با سازمانها و ارباخرجوع صورت گرفته است .این فعاليتهاا تاأثير م بات
رهبری تحولگرا را بر گرای

کارآفرینی کارکنان نشان میدهد .این نتيجه با تحقيقات عسگری و

همکاااران ( )0510نوسااایر و همکاااران ( ،)0511زو و همکاااران ( ،)0510الکاانس و کلاار (،)0553
آوليو و همکاران ( )0554و بارترام و کسمير ( )0557همخوانی دارد.
در خوشه ش  ،ناوآوری فرایناد و محصاول باا فعالياتهاای ساادهساازی روش کاار ،حاذف
کابذبازی و افزای

سرعت و کاه

م بت رهبری تحولگرا را بر گرای

زمان انجام کار صورت گرفتاه اسات .ایان فعالياتهاا تاأثير
کارآفرینی کارکنان نشان مایدهاد .ایان نتيجاه باا تحقيقاات

عسگری و همکاران ( )0510نوسایر و همکااران ( ،)0511زو و همکااران ( ،)0510الکانس و کلار
( ،)0553آوليو و همکاران ( ،)0554ميرکمالی و وپاانی  1395و باارترام و کسامير ( )0557هام-
خوانی دارد.
در خوشه هفت ،نوآوری اجرایی با فعایتهای ایجاد مشاابل جدیاد ،حاذف مشاابل ماازاد و
بيرمرتب  ،سهولت کارشناسی اسناد و مدیریت و نظارت نظاممند صورت گرفته است .این فعاليت-
ها تأثير م بت رهبری تحولگرا را بر گارای

کاارآفرینی کارکناان نشاان مایدهاد .ایان نتيجاه باا

تحقيقات عسگری و همکاران ( )0510نوسایر و همکاران ( ،)0511زو و همکاران ( ،)0510الکنس
و کلر ( ،)0553آوليو و همکاران ( ،)0554ميرکمالی و وپانی  1395و باارترام و کسامير ()0557
همخوانی دارد.
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بنابراین ،باتوجهبه موارد مذکور و نتایج پووه  ،پيشنهادهای کاربردی پووه

باه شارح زیار

مطرح میشود:
الف) پيشنهادهای کاربردی:
 .1ایجاد فضای مناس

برای افزای

کارآفرینی سازمانی در سازمانهای دولتی بهخصاوا

گمرک که در حاال الکترونيکایشادن اسات؛ برگازاری کارگااههاای ایادهپاردازی در
سااازمان جهاات آمااوزش و افاازای

گاارای

کااارآفرینی در کارکنااان سااازمان؛ تشااویی

کارکنانی که خود را با تغييرات سازمانی همگاام مایکنناد و بارای افازای

کاارآفرینی

سازمانی تالش میکنند (در سازمان گمرک بهدليال تبادیلشادن رویاههاا و فراینادهای
سازمانی به الکترونيکی ،این بحث بي ازپي

الزم است)؛ ایجاد فرصت برای کارکناان

سازمان که بتوانند ایدههای خود را با اعتمادبهنفس مطرح کنند و تشویی آنها به گارای
بيشتر به کارآفرینی سازمانی.
 .0تدوین شمانداز و راهبردهای سازمان با استفاده از نظرات رهبران تحولآفرین سازمان؛
یافتن اشیاا بااستعداد که میتوانند نق

رهبر تحولگرا را در سازمان داشاته باشاند و

تالش برای ارتقای آنها در سازمان؛ ایجاد اتاا فکر در سازمان که در آن رهبران تحول-
آفرین در حوزههای میتلف کاری ،ایدههای خود را مطرح و با کارکنان جهت افازای
گرای
 .3افزای

کارکنان به کارآفرینی در ميان نهند و مورد نقد مطلوخ قرار دهند.
دورههای فناوری اطالعاات در شارکتهاای تجااری بارای کارکناان و تقویات

هر هبيشتر بی

آموزش و تحقيقات در حوزه تجارت الکترونيک.
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