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 آفرین با گرایش کارآفرینی  تجربیات رهبران تحول

 کردن گمرک وآورانه در الکترونیکیو عملکرد ن

 )با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کالیزی(
 

 **مادیانسجاد اعت، محمدمهدی پرهیزگار

 53/59/96تاریخ دریافت: 
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 چکیده
پذیری در عملکرد و گرای  ها برای رویارویی با محي  دگرگون خود نيازمند انعطافسازمان

آفرین هستند. هدف پووه  حاضر، به رهبری تحول کارآفرینی برای عملکرد نوآورانه باتوجه
ت که با گرای  کارآفرینی، گمرک را الکترونيک آفرینی اسدرک تجربيات رهبران تحول

کردن گمرک،  ه تجاربی  رهبران در طی فرایند الکترونيکی "اند. سؤال پووه   با عنوان کرده
تا  1393شکل گرفت. جامعه مورد مطالعه، مدیران و رهبرانی هستند که از سال  "اند؟کس  کرده

کنند. برای انتیاخ افراد ا بيان و توصيف میگمرک را الکترونيک کرده و تجربيات خود ر 1396
های مدیر ستادی( سپس داده 4مدیر اجرایی و  4بر هدف استفاده شد. ) گيری مبتنیاز نمونه

تا  10/11/1390زمانی  دقيقه( در محدوده 05تا  35ساختارمند ) موردنياز با مصاحبه انفرادی نيمه
استفاده از روش تحليل کالیزی، در هفت مفهوم  های پووه  باآوری شد. یافتهجمع 10/0/1396

بی ، تربي  ذهنی، مالحظات  بندی شد. این مفاهيم عبارتند از: رهبری )انگيزه الهام اساسی طبقه
فردی(؛ نوآوری )نوآوری فرایند و محصول، نوآوری فنی و اجرایی( و گرای  کارآفرینی 

گرا تأثير دۀ آن است که رهبری تحولدهن )پيشگامی و رویکرد تهاجمی(. نتایج پووه ، نشان
داری برگرای  کارآفرینی کارکنان در اجرای گمرک الکترونيک دارد.  م بت و معنی

توان گفت گرای  به کارآفرینی تأثيری م بت بر عملکرد نوآورانه در گمرک دیگر، می ازطرف
 الکترونيک دارد.

 

د نوآورانه؛ گمرک آفرین؛ گرای  کارآفرینی؛ عملکر رهبری تحول: کلیدواژه
 الکترونيک
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 )نویسندۀ مسئول( گذاری بازرگانی، کارشناس ارشد گمرک ، تهران، ایران ازرگانی گرای  سياستدکترای مدیریت ب. **
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 مقدمه
ها ای از تغيير را با خود به همراه آورده است. محي  پيرامون سازمانمحي  امروزی، امواج تازه

هایی بارای ایان پویاایی    پی یافتن پاسخها درسازمان کهنسبت به قبل پویاتر شده و باعث شده است 

ای مالحظاه  ، نق  قابال نوآوری ،قم بزنند. بنابراینباشند تا موفقيت و عملکرد باالتر را برای خود ر

هاا جهات انطبااا باا     (. ساازمان 005؛0514؛1در محي  بازرگانی امروزه دارد )ال شمری و همکاران

آوری در ساازمان، بایاد قاادر    کردن جاو خالقيات و ناو    غير و متحول امروزی برای نهادینهدنيای مت

آفارین ایجااد کنناد.     تحاول ین تغييرات باه مادد رهبار    را برای هدایت و کنترل ا باشند راهبردهایی

با استفاده از تربي  ذهنی پيروانشان و تحریک افکار ناوآور آناان در    آفرین تحولرهبران  ،واقعدر

آورناد کاه احسااس کارکناان را باه  اال        وجود مای  مان، جو سازمانی انعطاف پذیری بهکل ساز

هاای جدیاد نوآوراناه در شغلشاان باشاند      یادگاه دارد کاه در جساتجوی د  کشيده و آنهاا را وا مای  

نيااز باه    جهت مقابلاه باا محاي  ناامطمئن و تغييارات مساتمر،       (.469؛0559؛0)گامشلوگلو و آیلسيو

تواند شود. بدیهی است که رهبر سنتی در این عصر نمیشدت احساس می افرادی در نق  رهبر، به

، آفارین  تحاول اساس نظریاه رهباری   براست.  نآفری تحولبه حيات خود ادامه دهد و نياز به رهبری 

هاداف مطلاوب    نيازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف سازمان است تا به ا ،رهبر

ناان یابناد مساير رسايدن باه      این اسات کاه اطمي   آفرین تحولهدف رهبران  ،راستا دست یابد. دراین

موانع بالقوه درون سيساتم را برطارف   وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است،  هدف، به

اساس  آفرین تحولد. رهبری نشده تربي  نمای تعيين ران را در رسيدن به اهداف ازپي کنند و بازیگ

مدت سازمانی است که دسترسی باه اهاداف بااالتری را بارای نظاام      ای برای تغييرات بلندو شالوده

در ساازمان  گرای  به تغيير و رفتار کارآفرینانه ، ماهيتاً آفرین تحولسازد. رهبران سازمانی ميسر می

دنبااال نااوآوری در سااازمان خااود هسااتند. )گمشاالوگو و        ،شاادت  دارنااد و ایاان رهبااران بااه    

 تاأثير بر یادگيری سازمانی و باه دنباال آن    تأثير(. گرای  به کارآفرینی از طریی 461؛0559ایلسيو؛

ه شاود. گارای  کارآفرینانا   ابتی مای برعملکرد نوآورانه در کاال و خدمات ساب  خلای مزیات رقا    

                                                                                                                                        

1. Alshamri and et al.  
2. Gumusluoglu, L., Ilsev, A. 
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هاای  های مرتب  باا نقا   آید و با مشارکت در فعاليتوجود می احساس م بتی است که آگاهانه به

(. 010؛0559؛1شود )کاردن و همکااران دار و مهم برای هویت فردی کارآفرین برانگيیته می یمعن

یشمندان حوزه کارآفرینی، گارای   گرای  کارآفرینانه موج  شده است تا برخی از اند ،بنابراین

آفارین   تحاول رهباری   .(373؛0513را قل  تپنده تحقيقات کارآفرینی بدانند )کااردن و همکااران؛  

ای در حفا  و پویاایی ساازمان در برابار     تواناد نقا  عماده   عنوان یک عنصر حياتی و مهام مای   به

این مهم صورت نیواهاد   تغييرات محيطی باشد و این در گرو نوآوری در عملکرد سازمان است و

که ازآنجا واسطه ایجاد گرای  کارآفرینی و تربي  نوآوری در کارکنان سازمان. ، مگر بهپذیرفت

تارین آنهاا کاه در ساازمان      دارای متغيرهای زیادی است در این پووه  مهام  آفرین تحولرهبری 

و عملکرد نوآورانه  گرای  کارآفرینانه ،طرفی. ازشناسایی و تحليل شدند ،گمرک کاربرد داشتند

ترین آنهاا در ایان پاووه  توجاه شاده اسات.       نيز دارای متغيرهای متعددی هستند که به کاربردی

تغييارات گساترده در حاوزه تجاارت      به باتوجهله اصلی در سازمان گمرک این است؛ ئمس ،بنابراین

باشد و عملکارد  گو تواند پاسخالکترونيک و کارآفرینی در این حوزه،  گونه سازمان گمرک می

کاردن   ایناد الکترونيکای  این است، که این رهبران در طای فر  سؤالخود را با آنها تطبيی دهد. حال 

 اند؟ ی را در خود و دیگران احساس کردهو  ه تغييرات سازمان  ه تجربياتی را متحمل شده

 

 پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین
 آفرین رهبری تحول

ای رهباری بياان شاد کاه     ها یکی از انواع سبک بار برای يننیست ،آفریناصطالح رهبری تحول

منظور  آفرین، به(. نظریه رهبری تحول1؛0510؛0انداز، توسعه و اصالح بود )جوسفی  شمامعن هم

ن کنند و آتمایز بين آن دسته از رهبرانی که رواب  قوی و انگيزشی با زیردستان و پيروان برقرار می

وجود آمد )داکات و   ، بهکز بر مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایج هستندطور گسترده متمر دسته که به

در  راهبردیگرا نق  ( نيز معتقدند که رهبری تحول1990) 1یکل و وان فلت(. 0510؛ 3مک فارلن

                                                                                                                                        

1. Cardon and et al. 

2. Joseph, J. 
3. Dokt and mak Farlen 
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های کارکنان برای دستيابی به درجه باالیی از اثربیشای و همنناين   ها یا گرایشات و ارزشنگرش

رهباران   ،واقعدر (.1439؛0510، 0وح میتلف سازمانی دارد )صيادی و رینهاعمال تغييرات در سط

 3داشاته باشاند )سالم و کتارا؛     تاأثير هاای کارکناان   توانند بر گرایشات و شایستگیآفرین میتحول

( که عبارتند 1309؛0510؛ 4آفرین دارای  هار بعد اصلی است )کيم و کيم(. رهبری تحول9؛0510

نفوذ آرمانی؛ یعنی رهبرانی که مانند الگوهای قوی بارای پياروان خاود عمال      یا 0از: الف( کاریزما

کند که رهبران انتظااراتی  ؛ بيان می 7بی  خ( انگيزه الهام ؛(13؛0515؛6کنند )کلند و همکارانمی

برای تحقای ایان انتظاارات     دهند و از تحریک احساسات و عواطف آنهاروی پيروان قرار میرا فرا

بی   الهام گرا با کمک انگيزهرهبران تحول(. 75؛0514؛ 1)هاف مایستر و همکارانجویند  سود می

ای مطلاوخ،  اناداز آتای روشان، تصاور آیناده     توانناد باه تقویات کاار گروهای، ترسايم  شام       مای 

و ایجاد حس مشترک ميان کارکناان نسابت باه اهاداف      راهبردیکردن رسالت و اهداف  مشیو

آفرین از ؛ رهبران تحول 15ج( تربي  ذهنی ؛(111؛0510، 9کارانسازمان دست یابند )رنجيته و هم

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

د( مالحظاات   ؛(1540؛0510؛ 11برناد )گارسايا ماورالس و همکااران    افزای  دان  آناان بهاره مای   

های همه پيروان ها و آرمان، نيازها، تواناییآفرین تحولهبران کند که ر؛ این گزینه بيان می10فردی

( و به آنها توجه دارد و سب  رشد و بالندگی استعدادها 0515گيرند )کلند و همکاران؛نظر میرا در

مالحظاات فاردی یعنای تاوان رهباری در       .(0515؛13شاود )جاوده  های بالقوه آنهاا مای  و شایستگی

                                                                                                                                        
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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گاو باه نيازهاا و عالیای      نين رهبرانی دلسوز، پاساخ ؛ های افرادگيزهشناسایی و تشیيو نيازها و ان

 (. 1؛0510، 1وردهای کارکنان خود هستند )جين و دوگالاافراد و همننين قدردان زحمات و دست

 

 گرایش کارآفرینی

صاورت   ۀ قاوی باه  هاا باا یاک گارای  کارآفرینانا     بيشتر محققان کارآفرینی معتقدناد ساازمان  

تأثير بر یادگيری ساازمانی و  یابند.گرای  کارآفرینانه از طریی ف خود دست میکارآمدتر به اهدا

شود )ساالنک و  بر نوآوری در خدمات و توليد سب  خلی مزیت رقابتی پایدار می تأثيردنبال آن  به

(. گرای ، کل یا بیشی از احساسات شدیدی است که به سمت موضوعی ویاوه  0511؛ 0همکاران

(. گارای  باه   05؛0515؛ 3موضوعی ویوه تمرکز دارد )گریننيک و همکارانکند یا بر حرکت می

. یناد پينياده کاارآفرینی محکام و اساتوار بمانناد      اشاود کارآفریناان در فر  کارآفرینی موجا  مای  

کناد  گرای  کارآفرینانه مانند همت و اراده قوی درونی است که بيرممکن را ممکن مای  ،واقعدر

،  هاار بعاد از گارای     0اسااس تعریاف آکتاان و بيولاوت    بر(. 95؛0510؛ 4)مورنيکس و همکاران

شدن باا   ی  یک شرکت به درگيرنوآوری: بازتاخ گرا .1کارآفرینانه شناسایی شد که عبارتند از: 

شود و ممکن است محصوالت، خدمات یندهای خالا محسوخ میاهای جدید، آزمای  و فرایده

: 7اساتقالل طلبای   .0 ؛(0559؛6شته باشد )سرتو و همکااران دنبال دا ناورانه جدید را بهیندهای فاو فر

، هاا در ایجااد ایاده و اجارای آنهاا دارد     هاای مساتقل افاراد یاا تايم     استقالل طلبی اشاره باه فعاليات  

هاای مساتقل، گارفتن تصاميمات     کنترلی، فعاليتهای خودعامالن سازمانی فرصت ،دیگر عبارت به

 1کننااد. ) انااه و همکاااران؛جدیااد را دنبااال ماایهااای کلياادی توساا  خودشااان و اجاارای ایااده

هاای جدیاد   کردن کشف فرصات  ها در دنبال: داللت بر گرای  شرکت9پيشگامی .3 ؛(153؛0557

                                                                                                                                        

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 
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باه   : رویکرد تهاجمی اشاره به تمایل شارکت 0رویکرد تهاجمی .4 ؛(0551؛ 1دارد )الی و همکاران

طور  هایی که بهار خودشان دارد. شرکتهای سیت و مستقيم با رقبا برای بهبود وضعيت باز ال 

ساودآوری  گيرند تا باه  کار می ها را بهسازند و با قدرت فرصتتهاجمی موقعيت رقابتی خود را می

دف کاه ها   شارطی  مزیت رقابتی خود را حف  کنند باه  مدت بهتر بتوانندبرسند، ممکن است در بلند

 (.105؛0550؛ 3)دس و المپکين زدن به آنها بهافتادن از رقبا باشد، نه ضر آنها پي 

 

 عملکرد نوآورانه

شااده و  ای ثبااتهااوردهای آشااکار، گاازارشنوآورنااه ابلاا  بااا بررساای تعااداد دسااتا عملکاارد

شود. همننين مقایساه  گيرد، تعيين میعهده مید که سازمان در روال کاری خود برهای جدی پرو ه

کاردن   عمال  ۀ نوآوراناه دهناد  ياز نشاان  ایندهای نو با رقباا ن کيفيت و کارکرد محصوالت جدید و فر

کننده در این مورد اسات. عملکارد    مل تعيينسازمان است. شهرت و وجهه در بازار نيز از جمله عوا

یناد  اهای میتلف دارای دو بعد میتلف نوآوری در محصول و نوآوری در فرنوآورانه در پووه 

سازمان برای این که نیستين کاربر (. عملکرد نوآورانه به توانایی 109؛0511؛ 4)یوآن هونه است

 یندها، محصاوالت و خادمات جدیاد باشاد،    اها، فرها، برنامهمشی نظامات، خ ها، ابزار آالت، ایده

دادهاای نوآوراناه    (. عملکارد نوآوراناه از طریای درون   713؛0551؛0اشاره دارد )ظهيار و  وسااهين  

سارانجام خروجای نوآوراناه باا عملکارد      به خروجای و   که تبدیل داده اشود. به این معنتعریف می

 ۀکلی عملکرد اقتصاادی یاک ساازمان ممکان اسات بار ساه مرحلا        طور شرکت در ارتباط است. به

گذار باشد؛ تصاميم بارای ناوآوری، خروجای ناوآوری و خروجای ناوآوری کاه باا           تأثيرسازمان 

 :ناه دو بعاد دارد  کلی عملکارد نوآورا طور به(. 71؛0514؛ 6عملکرد سازمان در ارتباط است )الفسن

تولياد، ارتقاا و    :عملکرد نوآوری فاردی ساه بعاد دارد    ،که درحالیکارآیی و سودآوری نوآوری. 
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(. عملکارد نوآوراناه اشااره باه ارزیاابی      1011؛ 0513؛1 نه و همکااران ) های نوآورانه درک ایده

تر است؛ باه   یسازمان دارد. مفهوم نیست که کل گيری دان  و اقدامات نوآورانه فنی در یک بهره

تواند عملکرد عملکرد نوآورانه می ،اساس آورانه و خالقانه اشاره دارد. برایندان  فنی، عمليات نو

، عملکارد نوآوراناه   ینادی را نياز بياان کناد. بناابراین     ااقتصادی، اجتماعی، محصاول و عملکارد فر  

منظاور   طور مداوم باه  هایند نوآوری است و مدیران باید بعمده، متکی بر مدیریت اثربی  فرطور به

هاا بپردازناد. در   کس  مزیت رقابتی پایدار به شناسایی، توسعه، حمایت و تیصيو منابع و قابليات 

تر است، عملکرد نوآورانه اشاره به تعداد اختراعاتی دارد که باه باازار معرفای    مفهوم دوم که جزئی

ی در رابطه با عملکرد نوآوراناه  امالحظه های قابل(. پووه 01؛0510؛ 0شوند )سان و همکارانمی

هایی که پووهشگران آنها را در عملکرد نوآورانه مورد بررسای قارار   لفهؤوجود دارد. انواع دیگر م

)آتوهنااه و  0و ناوآوری فزایناده   4ناوآوری بنيااادی  .1: ( عبارتناد از 0511؛3)یاوان هونااه ، اناد داده

(، 1997؛ 1ی محصول )آبرناتی و آبرتکیند و نوآورانوآوری فر.0 ؛(1991؛7( و )مارچ1996؛6گيما

نوآوری فنی و نوآوری اجرایی )هااو   .3 ؛(1991؛15(، )هان، کيم و اسریو استاوا1993؛ 9)داونپورت

 )نااارانجو، (،0551؛11پااور و گوپاالگریشاانان  (، )داماان0553(، )ویاارا واردنااا؛ 1991وهمکاااران؛

 (.0559؛10گيل
 

 آفرین و عملکرد نوآورانه رابطه رهبری تحول

آفارین، خالقيات و   عنوان رهباری تحاول  ر پاووه  خاود باا   ( د0559ومشلو گلاو و ایلسايو )  گ

بار هار دو    آفارین  تحاول نوآوری سازمان را انجام دادند و در آن به ارائه مدلی جهات بررسای اثار    
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مفهوم خالقيت در سطح فردی و نوآوری در سطح سازمانی پرداختند و به این نتيجاه رسايدند کاه    

 تاأثير طور بيرمستقيم و از طریی توانمندسازی کارکنان بر خالقيت کارکنان  ین بهآفررهبری تحول

آفرین ارتباطی م بت باا ناوآوری ساازمانی دارد. نوساایر و     رهبری تحول ،دارد و در سطح سازمانی

شااده توساا   آفاارین و نااوآوری ادراک( دریافتنااد کااه بااين رهبااری تحااول661؛0511) 1همکاااران

( در 1390) داری وجاود دارد. همنناين منطقای و همکااران     یه م بات و معنا  رابط ،کارکنان دولتی

آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطاه باين رهباری    گری تاختحقيی خود با عنوان نق  ميانجی

آفرین با عملکرد نوآوراناه  آفرین و عملکرد نوآورانه، به این نتيجه رسيدند که رهبری تحولتحول

 بتی دارد.دار و م  یارتباط معن

 

 آفرین با گرایش به کارآفرینی رابطه رهبری تحول

آفرین را باا گارای  کارآفریناناه    های متعددی نق  م بت و رابطه م بت رهبری تحولپووه 

(، 0559( ، )گامشالوگلو و آیلساو؛  0557؛ 0کنناد. ازجملاه؛ آرگاون، گارسايا و کاوردون     مای  تأیيد

غيار و متحاول   ها جهت انطباا با دنياای مت (. سازمان0510؛ 3)گامشلوگلو، کاراکيتا پوگلو و هرست

هاای  جهات فعاليات  نوآوری و هدایت تمایالت افراد درکردن جو خالقيت و  امروزی برای نهادینه

هایی را جهت هدایت و کنترل این تغييرات به مدد راهبردکارآفرینانه در سازمان، باید قادر باشند تا 

 خاود  کنناد تاا فراتار از عالیای شیصای     پيروان را تحریاک مای   ایجاد کنند و آفرین تحولرهبران 

(. رهبااری 1540؛0510؛ 4دنبااال اهااداف سااازمان باشااند ) گارساايا مااورالز، جيمينااز و گااوتيرز    بااه

های دیگران گيرند تا به ارتقای آرمانکار می های شیصی را بهتعداد زیادی از توانایی آفرین تحول

؛ 0هادایت کنناد )اساکاکن و همکااران     ،سمت باالتری از عملکارد  پرداخته و افراد و سازمان را به

 (.11؛0515
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 پژوهش ۀپیشین
تحقيقاات   ،اما در رویکرد کمای  ،انجام نشده است زیادی پووه  کيفی در ایراندر این زمينه 

بار   آفارین  تحاول رهبری  تأثير( در پووه  خود به بررسی 0513) 1اونسر بسياری انجام شده است .

بر تماامی ابعااد گارای      آفرین تحولفرینانه پرداخت و به این نتيجه رسيد که رهبری گرای  کارآ

نهایت به ایجاد عملکرد نوآورانه منجار خواهاد شاد. موریاانو و     رم بتی دارد که د تأثيرکارآفرینانه 

م بتای بار گارای  کارآفریناناه و عملکارد       تاأثير گارا  (، نتيجه گرفتند رهبری تحاول 0511)0مورلو

( نياز  0554( و آوليو و همکااران ) 0557) 4( بارترام و کسمير0513) 3نه دارد. تحقيی عطارینوآورا

رابطاه م بتای وجاود دارد.     ،گرا و گرای  کارآفرینانه کارکنان د که بين رهبری تحولنشان می ده

گارا باا گارای  کارآفریناناه     ( نيز در پووهشی دریافتند که رهبران تحاول 0550) 0یر و همکارانمی

( نشاان داد  0557) 6فراد، به افزای  عملکرد نوآورانه در سازمان منجر خواهد شد. مطالعات وانها

را در ایجااد   تاأثير بيشاترین   ،گرا، تربيا  ذهنای و مالحظاات فاردی    که از بين ابعاد رهبری تحول

 های خود در محي  کاار کماک  کردن ایده رد و افراد را در عملیعملکرد نوآورانه در کارکنان دا

دهاد.  ساختن خدمات سریع به مشتری افزای  مای  ی  کارآفرینی آنها را برای فراهمکند و گرامی

شرکت الکترونيکی و ارتباطی در تایوان نشان داد  30( ميان 0553) 7های جونه،  و و ووپووه 

ی و مساتقيم  رابطه م بت ،گرا و گرای  کارآفرینانه با عملکرد نوآورانهکه بين سبک رهبری تحول

 ارائاه گرا  گوناه موجا    ها مشیو شد که رهبری تحولاساس این یافتهوجود دارد. همننين بر

( نشاان  1396شود. پووه  خليفاه سالطانی و همکااران )   کيفيت در کار می باالی سطح با خدمات

بیا  و مالحظاات    رماانی، تربيا  ذهنای، انگيازه الهاام     گرا، نفوذ آداد از بين ابعاد رهبری تحول

های افاراد در ناوآوری و تربيا  باه کاارآفرینی       گذار در ایجاد قابليتتأثيريشترین عوامل فردی، ب

 بودند.
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 نتایج پیشینه تحقیق .1جدول 

 محقق
سال 

 تحقیق
 نتیجه

 0513 اونسر
آفرین بر تمامی ابعاد گرای  کارآفریناناه تاأثير م بتای دارد کاه در     رهبری تحول

 خواهد شد.نهایت به ایجاد عملکرد نوآورانه منجر 

موریانو و 

 مورلو
0511 

 گرا تأثير م بتی بر گرای  کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه دارد.رهبری تحول

 گرا و گرای  کارآفرینانه کارکنان، رابطه م بتی وجود دارد.بين رهبری تحول 0513 عطاری

بارترام و 

 کسمير
0557 

 رابطه م بتی وجود دارد. گرا و گرای  کارآفرینانه کارکنان،بين رهبری تحول

آوليو و 

 همکاران
0554 

 گرا و گرای  کارآفرینانه کارکنان، رابطه م بتی وجود دارد.بين رهبری تحول

یر و می

 همکاران
0550 

گرا با گرای  کارآفرینانه افاراد، باه افازای  عملکارد نوآوراناه در      رهبران تحول

 سازمان منجر خواهد شد

 0557 وانه

گرا، تربي  ذهنی و مالحظات فاردی بيشاترین تاأثير را    رهبری تحول از بين ابعاد

هاای  کاردن ایاده   در ایجاد عملکرد نوآورانه در کارکنان دارد و افراد را در عملی

کنااد و گاارای  کااارآفرینی آنهااا را باارای   خااود در محااي  کااار کمااک ماای  

 دهد.ساختن خدمات سریع به مشتری افزای  می فراهم

جونه،  و 

 و وو
0553 

گارا و گارای  کارآفریناناه باا عملکارد نوآوراناه رابطاه        بين سبک رهبری تحول

 م بت و مستقيمی وجود دارد. 

خليفه سلطانی 

 و همکاران
1396 

بیا  و   گرا، نفوذ آرمانی، تربي  ذهنای، انگيازه الهاام   از بين ابعاد رهبری تحول

ی افااراد در هااامالحظااات فااردی، بيشااترین عواماال تأثيرگااذار در ایجاااد قابلياات 

 نوآوری و تربي  به کارآفرینی بودند.

 

 روش تحقیق
کياد  أشناسی از نوع توصيفی است. این روش بار عمای تجربياات ت   ر، پدیدارروش تحقيی حاض

شناسی یک روش پدیداردهد. دارد و درک ما را از تجربيات زندگی کاری و شیصی افزای  می

گری و نمایانادن ادراکاات   قيقی است که به جلوهدار و د تحقيی کيفی است. این روش تحقيی نظام
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(. 01؛1391امامی سيگارودی و نيکبیت؛ ) قياسوند، پردازدها میتجربه انسانی در مورد انواع پدیده

کوشد کاه معاانی   شناسی میزیسته یا جهان زندگی است. پدیدارشناسی اساساً مطالعه تجربه پدیدار

(. در 0556؛1شوند، آشکار نمایاد ) نااری و همکااران   می نان که در زندگی روزمره زیسته را آن

کنارنهاادن  هاای فارد بارای    فار   ها و پاي  گيریشدن از سو ، هدف آگاهپووه  پدیدارشناختی

آیاد، در  دست می ی بهکه  ه  يزی در تحقيدون داشتن تصوری قبلی درباره اینست تا بتواند بآنها

هاای محقای بار مطالعاه،     گياری هاا یاا ساو   فار   پاي  ود. این آگاهی از اعمال نفاوذ  تجربه وارد ش

، عمومااً باا   کننادگان در تحقيای   ها معيار انتیاخ مشاارکت گونه پووه کند. در اینجلوگيری می

هاای آمااری اسات،    هایی که هدفشان دستيابی باه داده کنندگان در پووه  معيار انتیاخ مشارکت

شناسای توصايفی، انتیااخ    قاات پدیدار کنناده در تحقي  مشاارکت  متفاوت است. هدف در انتیااخ 

این مطالعاه خااا اسات و ایان     ای دارند که مورد توجه کنندگانی است که تجربه زیسته مشارکت

کنندگان باید  خود صحبت کنند. ضمناً این مشارکتکنندگان مایل هستند درباره تجارخ  مشارکت

فرد  ههای بنی و منحصربه روایتکه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند تا امکان دستيابی بتاآنجا

اساس ماهيت مطالعه و اطالعاات  بر(. 31؛1916؛ 0درباره یک تجربه خاا فراهم آید )ساندلوسکی

م ال؛ محققان ممکن  خواهد بود. برایمتفاوت  دست، موردنياز برای مطالعاتی ازاینشده  آوریجمع

تاری از تجرباه    در آن حد، فهم روشن اند که که معتقد شوند به حدی از اشباع رسيده زمانیاست تا 

کنندگان اداماه   رکتآید، به مصاحبه با مشا دست نمی کنندگان به های بعدی با مشارکتدر صحبت

آن شاامل:   راهبردلحاظ هدف این تحقيی از نوع توصيفی است و  به(. 0550؛ 3رویلی و دهند )هالو

هاا و  بنادی  ای از طبقاه  های جدید، ارائه دسته ارائه تصویر مشروح و بسيار دقيی از پدیده، ارائه داده

تحقيای   راهبارد واقاع  شاود. در   ووه  و گازارش پيشاينه مای   هاای پا   ها، ارائه توالی گام شناسی نوع

شناسای ایان روش،    سات. هساتی  هاهاا یاا پدیاده   ی دادهپدیدارشناسی در پی تحليل ماهيت و  يسات 

شناسی و آماوزش   فه آن شامل فلسفه روانگرا و فلسشناسی آن بيراثبات گرایی است. معرفتذهنی
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 جامعاه پاووه  شاامل کلياه افارادی     کننادگان   تعداد مشارکت(. 365؛0557؛1عالی است )کرسول

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

مطالعاه از  هاای مورد نموناه  یاخانت اند. برایگرای  کارآفرینی برای عملکرد نوآورانه ایجاد کرده

که نظر گرفته شد؛ نیست آنها، دو معيار دردر انتیاخ نمونههدف استفاده شد. بر گيری مبتنینمونه

اناد و دوم اینکاه ایان    کارده  اقدامکردن کليه فرایندهای گمرک  عنوان رهبر به الکترونيکی افراد به

ها از طریی مصاحبه طبی جدول شماره دو، دادهافراد بتوانند تجربيات خود را توصيف و بيان کنند. 

تاا   10/11/90مادیر ساتادی( و در محادوده زماانی      4مادیر اجرایای و    4) سااختارمند،  انفرادی نيمه

کنندگان به این دليل باود کاه    عنوان مشارکت نفر به 1 آوری شدند. انتیاخ مجموعاً جمع 10/0/96

رسايدن در   ای نظاری ظاایف و همنناين باه ابنا    باودن و  یکساان باودن وظاایف و    به تکاراری  باتوجه

پوشاانی  باودن و هام   دليال تکاراری   ری اسات باه  مصاحبه، این تعداد انتیاخ شدند. الزم باه یاادآو  

تجربيات به پانج نموناه اکتفاا شاد. مادت زماان        ۀهای ارائشده از سوی برخی از نمونه جمالت بيان

س هاا ضاب  و ساپ   يه مطال  باا رضاایت نموناه   دقيقه متغير بود. کل 05دقيقه تا  30انجام مصاحبه از 

هاا نياز، از روش   تحليال داده  و برداری شد. بارای تجزیاه   سازی و نسیهکامل روی کابذ پيادهطور به

هاا و  اساس این روش، ابتدا با خواندن دقيی و مکرر مصااحبه ای کالیزی استفاده شد. برمرحله هفت

های اس شده و در مرحله دوم جمالت و وا هاحس کنندگان سعی شد که با آنها هم توصيف شرکت

ساازی و کدبنادی   شاده، مفهاوم    پس این معاانی اساتیراج  ها استیراج شدند. سمهم از متن مصاحبه

هاا و  شاده و در درون دساته    زخوانی مکرر کدها، مفاهيم، فرمولهشدند. در مرحله بعدی، پس از با

کردن کليه عقاید  ر با ترکي آمد و در آخ دست های اصلی بهوعی قرار گرفته و تمهای موضخوشه

هاای  ۀ جزئياات پدیاده ماوردنظر، تام    شاده باه درون یاک توصايف جاامع و کامال از هما        استنتاج

، روایی نتایج پووه  توسا   پایانکلی و محوری قرار داده شدند. در آمده در هفت مفهوم دست به

 شد.  تأیيدکنندگان  مشارکت

                                                                                                                                        

1. Creswell 
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 و مدت زمان مصاحبه شوندگان . تعداد مصاحبه5جدول 

 مدت زمان مصاحبه پست سازمانی ها نمونه

 دقيقه30 مدیر اجرایی 1

 دقيقه45 مدیر اجرایی 2

 دقيقه40 مدیر اجرایی 3

 دقيقه39 مدیر اجرایی 4

 دقيقه47 مدیر ستادی 5

 دقيقه49 مدیر ستادی 6

 دقيقه44 مدیرستادی 7

 دقيقه05 معاون ستادی 8

 

 ها یافته
ها از تحليل کالیزی استفاده شده است. این روش تحليل دارای هفات مرحلاه   ل یافتهبرای تحلي

دانی، ابتادا  هاای ميا  بارداری  ر پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشتاست. در مرحله نیست کالیزی، د

کلماه روی   باه  شاود و اظهاراتشاان، کلماه   کنندگان مکرراً گاوش داده مای  شده شرکت بيانات ضب 

شود و کنندگان  ندبار مطالعه میجهت درک احساس و تجارخ شرکتو درود شکابذ نوشته می

عنی، بياناات  مکننادگان، زیار اطالعاات باا    های شارکت در مرحله دوم، پس از مطالعه همه توصيف

شاوند.  شود و به این طریی جماالت مهام مشایو مای    بحث، خ  کشيده میمرتب  با پدیده مورد

کردن عبارات مهم هر مصاحبه، سعی  وله است، بعد از مشیوفرم مرحله سوم که استیراج مفاهيم

استیراج شاود.   ،شود تا از هر عبارت یک مفهوم که بيانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بودمی

شده با جمالت  بودن معنای تدوین شود تا مرتب شده، سعی می لبته پس از کس  این مفاهيم تدوینا

يرد و از صحت ارتبااط باين آنهاا اطميناان حاصال شاود. بعاد از        اصلی و اوليه مورد بررسی قرار گ

دقات مطالعاه    شاده را باه   گر مفااهيم تادوین  استیراج کدها، مطابی مرحله  هارم کالیزی، پووه 

هاای موضاوعی از   دساته  ،کناد. بادین روش  بندی مای  ، آنها را دستهاساس تشابه مفاهيمکند و بر می

یج باارای توصاايف جااامع از پدیااده نتااا ،مرحلااه پاانجمشااود. در شااده تشااکيل ماای مفاااهيم تاادوین

ه ششام،  آورناد. در مرحلا   مای وجاود   تاری را باه  هاای کلای  یابد و دستههم پيوند می مطالعه به تحت
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بیشی با ارجاع به هر نمونه شود. مرحله پایانی اعتبارمطالعه ارائه می توصيف جامعی از پدیده تحت

و پذیری عالوه جهت استحکام تحقيی از دو معيار اطمينان ه، بشودها انجام میو پرسيدن درباره یافته

 هاا باا  تحليال داده و منظور تجزیه به(. 61؛0510شود )قياسوندیان و همکاران؛ باورپذیری استفاده می

شاده باه متاون نوشاتاری تبادیل شادند. ساپس کلياه          های ضاب   روش کالیزی، ابتدا تمامی مکالمه

شده مورد بازبينی مجادد قارار گرفتناد. محققاان در ایان       ای پيادهههای ميدانی و نوآورییادداشت

شاده کسا     وریآ ها دید کلی نسبت باه اطالعاات جماع   مرحله سعی کردند که با مرور مکرر داده

باا موضاوع    هاای مهام و مارتب    جملاه، عباارت   باه  بعدی، با استفاده از راهبرد جملهکنند. در مرحله 

سپس محققان سعی کردند  .کد کليدی بود 40حله، شناسایی پووه  مشیو شدند. نتيجه این مر

هاای  شده را در قال  عبارت های استیراجموارد تکراری، عبارتکه با ادبام موارد مشابه و حذف 

اسااس  بر ،ادسات آماد. ایان سای معنا      شاده باه   معنای فرموله 35معنادار فرموله کنند. در این مرحله 

ترتيا    شاده باه   هاای انجاام  های اولياه و مصااحبه  سیدر برر ،اهميتی که در سازمان گمرک داشتند

هایات باازبينی محققاان هفات خوشاه      نر کارکنان گمرک و داساس نظر مشیو شدند و سپس بر

 نمای  داده شده است. (3)بندی شدند که در جدول    اهميت از شماره یک تا هفت، رتبهترتي به

 
 نیکاندازی گمرک الکترو کلیدی راه عوامل.  9جدول 

 اندازی گمرک الکترونیک تجربیات راه جمله

 ایجاد انتظار تحول در گمرک توس  رهبران 1

 تحریک احساسات کارکنان در زمينه نوآوری 0

 کردن نظرات کارکنان در زمينه نوآوری مهم 3

 همراه آموزش برانگيیتن حس کارآفرینی سازمانی به 4

 ایجاد مشابل جدید در سازمان 0

 بل بيرمرتب  حذف مشا 6

 سهولت کارشناسی اسناد 7

 بر کارکنانمند  نظاممدیریت و نظارت  1

 های تجارت در دنياجل  توجه کارکنان به پيشرفت 9

 ازدید و سینرانی مسئولين سازمان جهانی گمرک در گمرکات ایرانب 15

 وری در گمرکآکردن تشویی و توجه مسئولين کشور به نو ایرسانه 11
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 اندازی گمرک الکترونیک کلیدی راه عوامل.  9جدول 

 اندازی گمرک الکترونیک تجربیات راه جمله

 برانگيز سازمان جهانی گمرک به گمرک ایران کردن توجه تحسين ایرسانه 10

 کارکنانبازدید مسئولين کشورهای دیگر از دستاوردهای گمرک ایران و تحسين  13

 گمرک و مسئولين برگزاری جلسات متعدد بين کارکنان 14

 سازی روش ترخيو کاال در گمرکساده 10

 حذف کابذ بازی 16

 افزای  سرعت و کاه  زمان ترخيو کاال 17

 آموزش کارکنان 11

 های آنها توانمندسازی علمی و تجربی کارکنان و توجه به ضعف 19

 توجه به مباحث مالی کارکنان 05

 رکنانتوجه به ارتقا و پيشرفت و پاداش کا 01

 وری اطالعات و ارتباطاتناافزای  اشتغال از طریی ف 00

 تر در صادرات، ترانزیت و واردات یندهای کوتاهایافتن فر 03

 های مجاور برقراری ارتباط مجازی گمرک با سازمان 04

 کردن ترخيو کاال از گمرک مجازی 00

 روز انجام کار اداری در شبانه 06

 رات کاالتسریع و تسهيل در صاد 07

 جلوگيری و مبارزه با قا اا کاال 01

 مبارزه با شایعات افراد سودجو برای ممانعت از اجرای گمرک الکترونيک 09

 تجارت خارجی به عموم سازی و در دسترس قراردادن اطالعات تالش در جهت شفاف 35

 

قاان  يا  کاه محق  ترت ایان  . بهخوشه تقسيم شدند 7شده به  ستیراجهای ادر بی  بعدی، عبارت

شده با ماهيت موضوعی مشابه را شناسایی کارده و آنهاا را درون    های استیراجسعی کردند عبارت

بی ، تربي  ذهنی، مالحظات فاردی،   : انگيزه الهامها عبارتند ازیک خوشه قرار دهند. این خوشه

ام از ایان  کاد یای، پيشاگامی و رویکارد تهااجمی. هر    نوآوری فيند و محصول، نوآوری فنی و اجرا

 .شوندمفاهيم در ادامه توضيح داده می
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 بخش انگیزه الهام

عنااوان یکاای از نیسااتين  کنناادگان در تحقياای باار آن بااه یکاای از مااوارد مشااترک کااه شاارکت

( ایان  1شاکل  باود. )  "بیا   انگيازه الهاام  "نظر داشاتند  های ایجاد گمرک الکترونيک اتفاا تجربه

ا تغييارات  خود قرار داده و در رفتار آنها  تأثيرنان را تحت های رهبران و کارک مفهوم تمامی فعاليت

 م بتی ایجاد کرده بود.

 

 
 

 بخش در زمینه اجرای گمرک الکترونیک . انگیزه الهام1شکل

 

در این زمينه  کيده مصاحبه یکی از معاونين سازمان در توصيف اجرای گمارک الکترونياک   

 :است نين 

ا خطور کرد این بود که  گونه باه بهباود فضاای کسا  وکاار در      نیستين بح ی که به ذهن م

دنبال ایجاد جوی در سازمان بودیم که انتظاار تحاول در ساازمان را     هکشور کمک کنيم؟ بنابراین ب

حس کاارآفرینی آنهاا    ،کردن احساسات کارکنان و مدیران یجاد کند و با این کار ضمن تحریکا

ات، انتقادات و پيشنهادات آنها برای ماا مهام باود و باه     خصوا نظر دراین را هم تحریک کردیم.

 آنها نيز القا کردیم که نظراتتان مهم است.

 تظار تحول درایجاد ان

 گمرک توسط رهبران

تحریک احساسات کارکنان 

 در زمینه نوآوری

مهم بودن نظرات کارکنان 

 در زمینه نوآوری

برانگیختن حس کارآفرینی 

 کارکنان با آموزش

 بخش انگیزه الهام
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 ترغیب ذهنی

نقا  تربيا     ،مورد بعدی در ایجاد و اجرای گمرک الکترونيک که دارای سهم بسزایی باود 

پانج   هآفرین است و خود نياز در ایان تحقيای با     های رهبری تحول شاخهیکی از زیر ذهنی است که

 کنيد.مشاهده می (0شکل )شاخه تقسيم شده است. آن را در زیر

 

 
 

 . ترغیب ذهنی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک5 شکل

 

در این زمينه  کيده مصااحبه یکای از مادیران ساتادی ساازمان در توصايف اجارای گمارک         

 :استالکترونيک  نين 

توجه کارکنان را باه ایان    دگمرک الکترونيک بای جهت اجرایما برای ایجاد ذهنيت م بت در

 .منسوخ شده اسات  ،کردیم که تجارت الکترونيک در دنيا ایجاد شده و تجارت سنتیامر جل  می

 ه کارکنان بهجلب توج

 پیشرفت تجارت دنیا

بازدید و سخنرانی مسئولین 

 سازمان جهانی گمرک

 در ایران

 

 ای کردن تشویق رسانه ترغیب ذهنی

و توجه مسئولین به 

 نوآوری گمرک

بازدید مسئولین 

کشورهای مختلف از 

 گمرک و تحسین

برگزاری جلسات متعدد 

بین مسئولین و کارکنان 

 برای نوآوری
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هااای میتلفاای باارای اینکااه بتااوانيم توجااه کارکنااان و سااایر ماادیران را بااه ایجاااد گماارک  لااذا راه

سئولين کشور، مسئولين ساازمان جهاانی   جمله: دعوت از م، وجود داشت ازالکترونيک جل  کنيم

گمرک و مسئولين سایر کشورها برای سینرانی، آموزش و بياان اهميات تجاارت الکترونياک در     

بازدیاد و تشاویی    بارای از همين مسائولين   اًکردن گمرک مجدد . بعد از شروع کار الکترونيکدنيا

ين مسائوالن گمارک و   کارکنان گمرک، دعوت شد. در قبل و حين اجرای گمرک الکترونيک ب

 کرد.شد که تماماً جنبه نوآوری را تشویی می جلسات متعددی برگزار می ،کارکنان

 

 مالحظات فردی

آفرین که در ایان تحقيای مشایو شاد، مالحظاات       های رهبری تحول شاخهدیگر از زیرمورد 

شد.  ره میشوندگان بسيار اشا های آن توس  مصاحبه ها به زیرشاخه ی است که در طی مصاحبهفرد

 کنيد.های آن را مالحظه می شاخه( زیر3شکل )در 

 
 

 . مالحظات فردی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک9 شکل

 

 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
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 کيده مصااحبه یکای از مادیران ساتادی ساازمان در توصايف اجارای گمارک          در این زمينه

 :است نين  ،الکترونيک

از هر لحاظ تقویات   سانی است و این سرمایه بایدنيروی ان ،ترین سرمایه سازماندانيم مهمما می

ریازی درسات   های متعدد، توجه به امور معيشاتی و رفااهی، برناماه   برگزاری آموزش :جملهشود از

. واقعيت این انبرای ارتقا و پيشرفت کارکنان و ایجاد حس اميد در آنها به واسطه توجه ویوه در آن

ح از ساازمان برسايم کاه    توانساتيم باه ایان ساط     نمای  ،یمکرداست که اگر ما به این امور توجه نمی

دست آوریم و ماورد تقادیر مسائولين کشاور و      رتبه نیست را به وری در کشور رسماً لحاظ بهره به

 ن کشورهای خارجی قرار گيریم.يسازمان جهانی گمرک و حتی مسئول

 

 رویکرد تهاجمی

د. لاذا ایان متغيار مهام خاود      آمده مشایو شا   دست ههای بشاخو به باتوجهرویکرد تهاجمی 

وه   هاار  گيارد در ایان پاو   شاخه کارآفرینی و گرای  به کارآفرینی قرار میآنکه در زیرضمن 

 کنيد.مشاهده می (4شکل )دست آمده است که در  هشاخه برای آن بزیر
 

 
 

 . رویکرد تهاجمی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک4 شکل

تسهیل و تسریع در 

 صادرات کاال

جلوگیری از قاچاق کاال 

 در کشور

مبارزه با افراد سودجوی 

مانع از تحقق گمرک 

 الکترونیک

 رویکرد

 تهاجمی

سازی و در  شفاف

دسترس قرار دادن 

 اطالعات تجارت
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 ،احبه یکی از مدیران ستادی در توصيف اجرای گمرک الکترونياک  کيده مص ،در این زمينه

 :است نين 

دليل وجود مرزهای متنوع و وسيع، امکان قا اا وجود دارد و افرادی هستند که  در کشور ما به

لذا در طول اجرای گمرک الکترونيک این افراد به دفعات  ،کننددر کشور اقدام به قا اا کاال می

یگر اقدامات خود قصد ممانعت از اجرای گمرک الکترونيک را داشاتند اماا باا    از طریی شایعه و د

سازمان، سعی در تسریع و تسهيل صادرات کاال  کارکنانکاران و آموزش صحيح به تجار، ترخيو

دادن به شایعات،  ، برای پایاندیگر آن را داشتيم و موفی هم شدیم. ازسویو تجارت کاال و مزایای 

شده مشاهده روز ردم اطالعات تجارت را بهامانه اطالعات تجارت اقدام کردیم که ماندازی سبه راه

 کنند.
 

 پیشگامی
هاای گارای  باه کاارآفرینی، پيشاگامی اسات کاه حاين مصااحبه          مجموعاه مورد دیگر از زیر

 .کنيدآن را مشاهده می (0شکل )وجود آمد، کشف شد. در  ههایی که بشاخو به باتوجه
 

 
 

 . پیشگامی در اجرای گمرک الکترونیک2 کلش

افزایش اشتغال در 

سازمان از طریق فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

یافتن فرایندهای 

تر در صادرات،  کوتاه

 واردات، ترانزیت

مجازی کردن ترخیص 

  از گمرککاال

 انجام کار اداری

 گمرک در شبانه روز

ارتباطات مجازی 
های  گمرک با سازمان

 هنجوار

 پیشگامی
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 ، کيده مصاحبه یکی از مدیران ستادی در توصيف اجرای گمرک الکترونياک  ،در این زمينه

 :است نين 

شود با قبال  خيو میزمانی که امروزه کاال تر تسهيل و تسریع در تجارت است. مدتهدف ما 

ه در شود.  ا تر کار انجام میتر و سادهسریعقابل مقایسه نيست. امروزه خيلی  ،کردن از الکترونيکی

،  ه واردات و ترانزیت. در زمان اجارای ایان طارح ماا متوجاه شادیم کاه تجاار و         رویه صادرات

هار کنند بدون محدودیت زمانی. توانند در هر زمان که بیواهند کاالی خود را اظکارکنان آنها می

هاای   کردن ارتباطات باا ساازمان   مله: مجازیهای خوبی شدیم ازجامر متوجه فرصتمبنای همين بر

 جوار گمرک و همننين افزای  اشتغال در سازمان.هم

 

 نوآوری فرایند و محصول

 ارا   ؛ها بحث مشترک باود که هدف گمرک، نوآوری بود این متغير در تمامی مصاحبهازآنجا

خادمات یاا هماان     نهایات ارائاه  های انجام کاار و در که گمرک دنبال نوآوری در فرایندها و رویه

ت آنها توانسمواردی که مشیو شد، متغيری که می به باتوجهرجوع بود.  باخمحصول جدید به ار

باه   (6شکل )مجموعه خود قرار دهد، نوآوری فرایند و محصول بود. در را به هم مرتب  کند و زیر

 این موارد توجه شده است.
 

 
 

 نه اجرای گمرک الکترونیک. نوآوری فرایند و محصول در زمی6 شکل

سازی روش  ساده

 ترخیص کاال از گمرک

 

 حذف کاغذبازی

افزایش سرعت و کاهش 

 زمان ترخیص کاال

 

 نوآوری فرایند و حصول
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 کيده مصاحبه یکی از مدیران گمرکات اجرایی در توصايف اجارای گمارک     ،در این زمينه

 :است نين  ،الکترونيک

دانساتيم تحقای گمارک     مای  ،مطالعاتی که داشاتيم  به باتوجهقبل از اجرای گمرک الکترونيک 

ت ترخيو کاال و کاه  بازی، افزای  سرعموج  کاه  بروکراسی اداری و کابذالکترونيک 

رجاوع   ن و اربااخ کارکنا ،شده ریزی شده و برنامه شناسی روان روش د بهبای شود. لذا می زمان آن می

تار   هاای گمارک سااده    کردیم که رویه دادیم و به آنها بيان می های آن قرار می را در جریان خوبی

یم و مشکالت اجارای طارح   خواهد شد. لذا با این اقدام موج  برانگيیتن حس همکاری آنها شد

 کاه  یافت.

 

 نوآوری فنی و اجرایی

هاایی کاه از مصااحبه    شااخو  باه  باتوجهمورد هفتم نوآوری فنی و اجرایی است که این مورد 

های عملکارد نوآوراناه اسات.    مجموعهی فنی و اجرایی خود از زیرمحرز شد. نوآور ،دست آمد هب

 نها اشاره شده است.آبه  (7شکل )در 

 

 
 

 . نوآوری فنی و اجرایی در زمینه اجرای گمرک الکترونیک1 شکل

 ایجاد مشاغل جدید

 در سازمان

حذف مشاغل غیرمرتبط 

 در سازمان

 نوآوری فنی و اجرایی

 دسهولت کارشناسی اسنا

مدیریت و نظارت 

 مند در سازمان نظام
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 کيده مصاحبه یکی از مدیران گمرکات اجرایی در توصايف اجارای گمارک     ،در این زمينه

 :است  نين ،الکترونيک

که گمرکات اجرایی بيشتر درگير نوآوری در گمرک الکترونياک هساتند، لاذا برخای     نجاآاز

 اه  بودیم که کار کارشناسی اساناد هر  دنبال راهی برخی اضافه شوند. ما به د حذف وبایمشابل می

اساس کارشناس مجازی را در سازمان اجارا کاردیم کاه هام      براینتر صورت گيرد. تر و سادهسریع

 تر باشد.تر شود و هم نظارت بر کار آنها و کل سازمان بهتر و جامعکار کارشناسی سریع

 

 گیری بحث و نتیجه

تواناد باا عملکارد و رفتارهاای ساازمانی خاود، فضاای         ون مربی مای هم آفرین تحول رهبری

مناسبی را برای ایجاد گرای  در کارکنان خود به سامت کاارآفرینی و افازای  رببات و ظرفيات      

دليل گستردگی متغيرهای رهبری  ر پووه  حاضر، بهکارکنان برای عملکرد نوآورانه ایجاد کند. د

شاده هفات    های انجاام به مصاحبه باتوجه  کارآفرینی و عملکرد نوآورانه تنها آفرین و گرایتحول

هاا خاود دارای متغيرهاای    کادام از ایان خوشاه   و مورد بررسی قرار گرفتند کاه هر  خوشه شناسایی

بی ، تربي  ذهنی و مالحظات فردی )در  گيزه الهامعبارتند از: ان بسياری هستند. این هفت خوشه

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

های کمی در ایاران  که در این خصوا پووه نجاآتهاجمی )در گرای  کارآفرینی(. ازرویکرد 

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

م بت  تأثيرگرا دهنده آن است که رهبری تحول نشان ،ود. نتایج پووه شرویکرد کمی مقایسه می

داری برگرای  کارآفرینی کارکنان در اجرای گمرک الکترونيک دارد. نتيجاه ماذکور باا     یو معن

بارترام و  ،1395، ميرکمالی و  وپانی 1390، جزینی و نوایی 0511های نوسایر و همکاران پووه 

خاوانی دارد.  ( مطابقت و هم0510)3( و زو و همکاران 0554)0همکاران  (، آوليو و0557) 1کسمير

آفارین باا نفاوذ     تحاول گرفته فوا در آن است کاه رهباران    های صورتتشابه در ارتباط با پووه 

                                                                                                                                        

1. Bartram and Kashmir 

2. Aliuw and et al. 

3. Zoe and et al. 
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توانند موج  شاکوفایی اساتعدادها   بیشی، توجه فردی و تحریک ذهنی کارکنان می آرمانی، الهام

تبع رشد و بالندگی سازمان را درپای خواهاد    شوند )توانمندسازی( که به های بالقوه آنانو توانایی

م بتی بر عملکرد نوآوراناه در   تأثير ،توان گفت که گرای  به کارآفرینیمی ،دیگر داشت. ازطرف

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

های ماذکور در آن اسات کاه مادیران و     اشتراک این مورد با پووه ( مطابقت دارد. وجه 0553)

فرد، انر ی، مهارت و انگيزه افراد در شناسایی  بهد با تمرکز بر تجربه منحصرنتوانرهبران سازمان می

های پي  رو، سازمان را در موفقيت و تحقی اهداف  یاری رسانند. وجاه  و بهره برداری از فرصت

( در آن اسات کاه نتاایج پاووه  آناان نياز نشاان        1395انی و همکااران ) اشتراک با پووه  قهرم

هاای   هاای جدیاد و توساعه فعاليات    آفرین با تحریک فکری افراد، خلی ایاده دهد رهبران تحول می

بينی عملکرد خود را ارتقاا   پي  تالطم و بيرقابلتوانند هنگام رقابت در یک محي  مکارآفرینی می

درستی انتیاخ شده و ماورد بررسای قارار     شده در این پووه  به مطرحبنابراین هفت خوشه دهند. 

 اند:گرفته

ریاک احساساات   های انتظار تحول در گمرک، تحبی  با فعاليت در خوشه یک، انگيزه الهام

بودن نظارات کارکناان در زميناه ناوآوری و بارانگيیتن حاس کاارآفرینی         نوآوری کارکنان، مهم

گرا را م بت رهبری تحول تأثيرها رت گرفته است و این فعاليتسازمانی با آموزش در گمرک صو

(، زو 0511) دهد.این نتيجه با تحقيقات نوسایر و همکااران بر گرای  کارآفرینی کارکنان نشان می

 خوانی دارد.( هم0557بارترام و کسمير ) ( و0510) و همکاران

ارت، بازدیاد و  باه پيشارفت تجا   های جل  توجه کارکنان يتلدر خوشه دو تربي  ذهنی با فعا

کردن نوآوری، برگزاری جلسات متعدد بين کارکناان بارای ناوآوری صاورت      ایسینرانی، رسانه

گرا را بار گارای  کاارآفرینی کارکناان نشاان      م بت رهبری تحول تأثيرها گرفته است. این فعاليت

باارترام و   ( و0510) ن(، زو و همکاارا 0511) دهد.این نتيجاه باا تحقيقاات نوساایر و همکااران     می

 خوانی دارد.(هم1390( ، جزینی و نوایی )0557کسمير )

های آموزش کارکنان، توانمندساازی، توجاه ماالی و    ات فردی با فعاليتظدر خوشه سه، مالح

گارا را بار   م بات رهباری تحاول    تاأثير ها ارتقا و پيشرفت کارکنان صورت گرفته است. این فعاليت
                                                                                                                                        

1. Alectes and Kohler 
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 (0510عساگری و همکااران )   دهاد.این نتيجاه باا تحقيقاات    ان نشان مای گرای  کارآفرینی کارکن

باارترام و کسامير    و (0554(، آوليو و همکاران )0510) (، زو و همکاران0511) نوسایر و همکاران

 خوانی دارد.( هم0557)

وگيری از لا هاای تساهيل و تساریع صاادرات، ج    در خوشه  هار، رویکارد تهااجمی باا فعاليات    

 تاأثير هاا  صورت گرفتاه اسات. ایان فعاليات     ،سازی اطالعات با فساد اداری و شفاف اا، مبارزهقا 

 دهاد. ایان نتيجاه باا تحقيقاات     گرا را بر گرای  کارآفرینی کارکنان نشان مای م بت رهبری تحول

(، الکانس و کلار   0510) (، زو و همکااران 0511) نوسایر و همکااران  (0510عسگری و همکاران )

 خوانی دارد.( هم0557بارترام و کسمير ) و (0554اران )آوليو و همک (،0553)

و  یناادهای کاااراشاادن فر هااای افاازای  اشااتغال، کوتاااهفعاليااتدر خوشااه پاانج، پيشااگامی بااا 

م بات   تاأثير هاا  رجوع صورت گرفته است. این فعاليت ها و ارباخ کردن ارتباطات با سازمان مجازی

عسگری و  دهد. این نتيجه با تحقيقاتنان نشان میگرا را بر گرای  کارآفرینی کارکرهبری تحول

 (،0553(، الکاانس و کلاار )0510) (، زو و همکاااران0511) نوسااایر و همکاااران (0510همکاااران )

 خوانی دارد.( هم0557بارترام و کسمير ) و (0554آوليو و همکاران )

حاذف   ساازی روش کاار،   هاای سااده  یناد و محصاول باا فعاليات    ادر خوشه ش ، ناوآوری فر 

 تاأثير هاا  کابذبازی و افزای  سرعت و کاه  زمان انجام کار صورت گرفتاه اسات. ایان فعاليات    

 دهاد. ایان نتيجاه باا تحقيقاات     گرا را بر گرای  کارآفرینی کارکنان نشان مای م بت رهبری تحول

(، الکانس و کلار   0510) (، زو و همکااران 0511) نوسایر و همکااران  (0510عسگری و همکاران )

-( هام 0557باارترام و کسامير )   و 1395(، ميرکمالی و  وپاانی  0554آوليو و همکاران ) (،0553)

 خوانی دارد.

و های ایجاد مشاابل جدیاد، حاذف مشاابل ماازاد      در خوشه هفت، نوآوری اجرایی با فعایت

-صورت گرفته است. این فعاليت مند نظاممرتب ، سهولت کارشناسی اسناد و مدیریت و نظارت بير

دهاد. ایان نتيجاه باا     گرا را بر گارای  کاارآفرینی کارکناان نشاان مای     م بت رهبری تحول يرتأثها 

(، الکنس 0510) (، زو و همکاران0511) نوسایر و همکاران (0510عسگری و همکاران ) تحقيقات

( 0557باارترام و کسامير )   و 1395(، ميرکمالی و  وپانی 0554آوليو و همکاران ) (،0553و کلر )

 دارد. خوانی هم
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کاربردی پووه  باه شارح زیار     هایپيشنهاد ،موارد مذکور و نتایج پووه  به باتوجهبنابراین، 

 :دشو مطرح می
 

 :کاربردی هایپيشنهادالف( 

وا خصا  ههای دولتی بایجاد فضای مناس  برای افزای  کارآفرینی سازمانی در سازمان .1

پاردازی در  ی ایاده هاا  شادن اسات؛ برگازاری کارگااه     گمرک که در حاال الکترونيکای  

سااازمان جهاات آمااوزش و افاازای  گاارای  کااارآفرینی در کارکنااان سااازمان؛ تشااویی 

کنناد و بارای افازای  کاارآفرینی     همگاام مای   کارکنانی که خود را با تغييرات سازمانی

ینادهای  اهاا و فر شادن رویاه   دليال تبادیل   هدر سازمان گمرک ب)کنند سازمانی تالش می

پي  الزم است(؛ ایجاد فرصت برای کارکناان  از ، این بحث بي مانی به الکترونيکیساز

نفس مطرح کنند و تشویی آنها به گارای    عتمادبههای خود را با اسازمان که بتوانند ایده

 .بيشتر به کارآفرینی سازمانی

 آفرین سازمان؛نظرات رهبران تحول انداز و راهبردهای سازمان با استفاده ازتدوین  شم .0

گرا را در سازمان داشاته باشاند و   توانند نق  رهبر تحولاستعداد که میا بایافتن اشیا

-که در آن رهبران تحول آنها در سازمان؛ ایجاد اتاا فکر در سازمان یتالش برای ارتقا

های خود را مطرح و با کارکنان جهت افازای   های میتلف کاری، ایدهآفرین در حوزه

 .و مورد نقد مطلوخ قرار دهندنهند يان گرای  کارکنان به کارآفرینی در م

تجااری بارای کارکناان و تقویات     هاای  های فناوری اطالعاات در شارکت  افزای  دوره .3

 .بيشتر بی  آموزش و تحقيقات در حوزه تجارت الکترونيک هر ه
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