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چکيده
کارآفريني سازماني يکي از سازوکارهاي مطلوب براي پاسخگويي به تحوالت محيطي در فضاي کسب
وکار است .سازمانهاي کارآفرين با نهادينه سازي کارآفريني ،موجب پويايي در درون سازمان ميشوند.
در اين راستا ،پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سطح برخورداري مديران از تفکر استراتژيک و
گرايش به کارآفريني در بين کارکنان وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ميانجيگري متغير قابليت عاطفي
سازمان ،مورد مطالعه قرار گرفته است .روش تحقيق مورد استفاده ،پيمايشي بوده و جامعه آماري
پژوهش ،شامل کارکنان ستادي وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که تعداد آنها بر اساس آمار معاونت
توسعه منابع انساني در پائيز سال  0113 ،0311نفر بوده که از بين آنها با استفاده از فرمول کوکران302 ،
نفر به روش نمونهگيري تصادفي ساده بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .اعتبار وسيله اندازهگيري
مورد استفاده ،اعتبار محتوايي بوده و براي برآورد پايايي از تکنيک آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
همچنين براي تجزيه و تحليل دادهها ،از نرمافزارهاي  SPSSو  Amosاستفاده شده است .يافتههاي
پژوهش حاضر بيانگر آن است که از يک سو ،تفکر استراتژيک تاثير مستقيم و معنيداري ( )2/10بر
قابليت عاطفي سازماني کارکنان وزارت صنعت ،معدن و تجارت دارد و از سوي ديگر ،تفکر استراتژيک
بهواسطه قابليت عاطفي سازماني نيز ،تاثير غيرمستقيمي ( )2/02بر گرايش به کارآفريني دارد.
واژگان کليدي :تفکر استراتژيک سازماني ،قابليت عاطفي ،فرهنگ کارآفريني ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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بيان مسأله
پيچيدگي و تالطم محيط کسب و کار امروز ،سازمانها را وادار کردهاست تا در پاسخگويي به
تغييرات محيطي تواناييهاي خود را افزايش دهند .در پاسخ به تغييرات قابل توجه در محيط
کسب و کار ،بسياري از سازمانها اهميت بيشتري به نوآوري و خالقيت براي ايجاد ارزش جديد
به مشتريانشان قائل ميشوند .دس 0و همکاران بيان ميکنند براي اين که سازمانها در بازار،
رقابتيتر عمل کنند بايد رويکردي کارآفرينانه داشته باشند .به عبارتي ،گرايش کارآفرينانه افراد
سازمان يکي از ويژگيهاي اساسي و ضروري براي عملکرد باالي سازمان ميباشد .به گفته
شولهامر ،0کارآفريني موتور محرکه توسعه اقتصادي جوامع است و کشورها براي دستيابي
سريعتر به توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بايد تعداد کارآفرينان را در جامعه افزايش دهند
(فيض و صفايي.)031 :0311 ،
بروز و ظهور توان کارآفريني در کارکنان سازمانها متاثر از يک سري علل و عوامل درون و
برون سازماني است .بهنظر پيراننژاد و همکاران ( ،)0310عواملي مانند مشارکت در
تصميمگيري ،ارائه پاداشهاي مبتني بر عملکرد ،وجود استقالل در محيط کاري در زمره عوامل
مديريتي؛ عواملي مانند پاسخگو بودن در قبال جامعه نسب به عملکرد ،تدوين اهداف عملکردي
در دسته عوامل فرهنگي؛ ميزان توجه به رسانههاي جمعي ،الزامات قانوني و رقابتپذيري در
بخش دولتي از جمله عوامل محيطي؛ سلسلهمراتب سازماني ،ميزان انعطافپذيري و ...در گرايش
به کارآفريني کارکنان موثر ميباشند .همچنين مديريت منابع انساني ،ساختار سازماني ،فرهنگ
سازماني و کنترل سازماني در شکلگيري فضاي کارآفرينانه سازماني نقشي اساسي دارند
(پورانجنار و همکاران .)11 :0311 ،از طرفي ،در تحقيقات انجام شده به صورت مجزا تأثير تفکر
استراتژيک بر کارآفريني به طور بارز محرز و آشکار شده است .در واقع ،کارکرد اصلي تفکر
استراتژيک در سازمانها ،خلق چشمانداز است؛ چشماندازي که در درون آن هم براي مديران و
هم براي کارکنان ،شرايط مساعد را براي نشان دادن استعدادها و خالقيتها فراهم آورده است.
به عبارت ديگر ،تفکر استراتژيک مديران با فراهم آوردن زمينه کارآفريني در سازمان ميتواند
چشمانداز و سمت و سوي مطلوب براي حرکت سازمان را مشخص کند .استراتژي سازمان در راستاي
چشمانداز آن شکل ميگيرد و سازمان را به سمت آن به حرکت در ميآورد .چشمانداز ،از تعامل
عوامل مؤثر در کسب و کار و چگونگي پاسخگويي به آنها شکل ميگيرد و همچنين به صورت
1. Dess
2. Scholhammer
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يک آرمان مشترك ،سازمان را يکپارچه و هم انگيزه ميسازد (پورصادق و يزداني.)000 :0312 ،
همه اينها زماني حاصل ميشود که يک تفکر يا يک سبک رهبري کارآمد بر سازمان و در بين
مديران آن سازمان حاکم باشد.
در حال حاضر ،اصليترين چالش پيش روي سازمانها در کشور ايران ،ضعف رهبري
اثربخش است؛ يعني نبود نقشها و سِمَتهايي که توانايي انديشيدن وراي قواعد موجود را داشته
باشند .رهبري اثربخش در سازمان ،عامل اصلي در ايجاد همفکري و همدلي است .رهبران مؤثر
کسانياند که بتوانند افراد مختلف را در زير يک چتر فکري گرد آورده ،اين درك را ايجاد کنند
که روح جمعي در سازمان داراي اعتبار و ارزش است و بايد در مجموعه سازمان حاکم باشد.
سازمانها و ادارات کشور نيازمند تفکر ،تحليل ،طراحي و اقدام راهبردياند تا با درك فرصتها و
تشخيص تهديدها ،بتوانند توان خود را ارتقا دهند (بانشي.)10 :0312 ،
برخي از صاحبنظران اهميت خالقيت و نوآوري را عنصر حياتي سازمان مي دانند که در
صورت قطع شدن آن ،سازمان محکوم به زوال و نابودي است .خالقيت و نوآوري ابزاري براي
کارآفرينان است که به وسيله آنها ميتوانند فرصتهاي موجود را شناسايي و از آنها
بهرهبرداري کنند .نکته اساسي در اين مقوله ،توجه به پرورش اين قابليتها در سازمانهاست.
چرا که ميزاني از خالقيت و نوآوري به طور بالقوه در همه افراد وجود دارد اما به فعليت رساندن
اين تواناييها مستلزم برنامهريزي صحيح از طرف مديران است (قهرماني و همکاران.)00 :0311 ،
اين کار نيازمند قابليت عاطفي سازمان است .با توجه به اين که در تحقيقات گذشته تاثير قابليت
عاطفي سازمان بر روي کارآفريني کارکنان (قهرماني و همکاران ،)0311 ،سبک رهبري
(يزدخواستي ،)0311 ،و تفکر استراتژيک (ابراهيمپور و همکاران )0311 ،مشخص شده است ،لذا
از نقش متغير قابليت عاطفي بر روي کارآفريني کارکنان نميتوان چشمپوشي کرد .در اين راستا
توجه به قابليت عاطفي سازمان بهعنوان عاملي که تأثير قابل توجهي در رفتار فرد و طرز عمل
سازمان دارد ،قابل تعمق است (حسيني و همکاران .)10 :0311 ،در واقع ،سازمانها ،حوزه ي
عواطف هم هستند و سازمانها به منظور عمل کردن به طريقه اثربخش ميتوانند عواطف
کارکنان خود را مديريت و تنظيم کنند .در بررسي نقش قابليت عاطفي سازمان در نوآوري کارکنان،
لي )0201( 0تاکيد ميکند با توجه به اينکه سازمان از فرد فرد کارمندان تشکيل شده است،
ميتوان گفت فرايند نوآوري سازماني در واقع يک فرآيند تعامل اجتماعي متشکل از عناصر
فردي ،عناصر گروهي و عناصر سازماني است .اين روند نه تنها موجب تحول و استفاده از دانش
1. Li
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و مهارت فردي شده ،بلکه موجب ادغام و استفاده از بسياري از عناصر عاطفي مي شود .طبق
تئوري رويدادهاي عاطفي ،ادغام ،بازسازي و استفاده از رويدادهاي عاطفي ميتواند بر نگرش و
رفتار کارکنان تأثير بگذارد و چرخه «عواطف -نگرش-رفتار» را تشکيل بدهد .بولتون ،)0221( 0و
فينمن ،)0113( 0خاطر نشان ساختند که عواطف ،منبع ارزشمند در دسترس مديريت براي
توسعه است و گنجينه رقابتي و انگيزشي سازمان به شمار ميرود (به نقل از خورشيد و پاشازاده،
 .)0310بنابراين ،براي تقويت انگيزه کارآفريني در کارکنان ،تفکر استراتژيک رهبران و مديران
سازمان و قابليت عاطفي سازمان ،نقش انکارناپذيري دارد .بهعبارتي ديگر ،توسعه هر نوع قابليت
سازماني و در نتيجه دروني شدن آن در سازمان نيازمند وجود تفکر استراتژيک و الگوي رهبري
کارآمد در درون سازمان است ،که اين عوامل نيز به نوبه خود از عوامل ديگري مانند قابليت
عاطفي حاکم بر سازمان تبعيت ميکنند .لذا ،با توجه به اينکه فقدان تفکر استراتژيک در
شرکتها منجر به راهکارهاي ناصحيح و در نتيجه تصميمات نامناسب در دنياي رقابتي ميشود
(ديونزيو 3و همکاران .)01 :0201 ،توجه به اين مساله در سازمانها جهت دستيابي به اهداف
سازماني امري ضروري به نظر ميرسد .با توجه اين که وزارت صنعت و معدن يکي از مهمترين
وزارتخانهها و سازمانهاي کشور است و وظايف متعددي در زمينه اشتغال ،صنعت ،کارآفريني و
تجارت دارد ،حال پرسش اساسي اينجاست که مديران اين سازمان به چه ميزان از تفکر
استراتژيک برخوردارند؟ همچنين بين سطح برخورداري مديران از تفکر استراتژيک با گرايش به
کارآفريني در کارکنان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با ميانجيگري قابليت عاطفي سازمان چه
ارتباطي وجود دارد؟

مرور ادبيات نظري و تجربي
در اين بخش تالش شده است سازه هاي مورد بررسي هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ
تجربي (در قالب پيشينههاي تحقيقي انجام يافته مرتبط با موضوع) مورد بررسي قرار گيرند.
مديران در سطوح مختلف سازماني نقش مهمي در ايجاد ساختاري که در آن بتوان ايده و افکار
خالقانه کارآفريني را مورد استفاده قرار داد ،بازي مي کنند .کارآفرينان افرادي هستند که اکثر
درآمد مشمول مالياتي خود را از طريق کار در شغلي که به طور کامل يا جزئي از آن هستند،
بهدست ميآورند (استبرو 0و همکاران .)0201 ،بنابر تعريف واژهنامه وبستر ،کارآفرين کسي است
1. Bolton
2. Fineman
3. Dionisio
4. Astebro
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که متعهد ميشود تمامي مخاطرههاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي ،اداره و تقبل بکند .به
اعتقاد رابينز ،0کارآفريني عبارت است از قبول مخاطرهها ،تعقيب فرصتها و ارضاي نيازها و
خواسته ها از طريق نوآوري و تاسيس يک کسب و کار (محمدي و همکاران .)3 :0313 ،يکي از
متغيرهاي تاثيرگذار بر کارآفريني کارکنان ،سطح برخورداري مديران از تفکر استراتژيک است.
مفهوم تفکر استراتژيک هنوز در دنياي دانشگاهي در حال توسعه است .تالشهاي اوليه براي
تعريف اين امر ،شامل اصطالح ايدههاي ترکيبي مانند تفکر مفهومي ،جستجوي اطالعات ،روشن
کردن دادهها و موقعيتهاي پيچيده و يادگيري از تجربيات ميباشد .بنابراين ،ميتوان تعاريف
بسياري را براي تفکر استراتژيک متصور شد (سلمانزاده و همکاران .)0 :0201 ،لذا تفکر
استراتژيک به عنوان يک شيوه تفکر در دنياي مدرن جايگاه مهمي داشته و نقش اساسي را در
موضوعات مهم در سطوح مختلف سازماني از جمله تصميمگيري و برنامهريزي فردي ايفا ميکند
(هريستووا 0و همکاران .)13 :0201 ،به اعتقاد برخي صاحبنظران ،تفکر استراتژيک مستلزم توسعه
مفاهيم تفکر ،مهارتهاي تفکر ،سبکهاي تفکر و تکنيکهاي تفکر است .همچنين تفکر
استراتژيک ،يک رويکرد تحليلي ،مفهومي و بصري است و به دانش و مهارتهاي تحليلي و
تلفيقي نياز دارد (ساهاي .)0 :0201 ،3در واقع ،تفکر استراتژيک امري هدفمند ،نتيجهگرا و
آيندهدار است و ايدهها و گزينههاي جديدي توليد کرده (راندولف )13 :0203 ،0و از اين منظر
مدير را قادر مي سازد تا بفهمد چه عواملي در دستيابي به اهداف مورد نظر موثر است و کدام يک
موثر نيست .اين آگاهي نسبت به عوامل تاثيرگذار در خلق ارزش ،قدرت تشخيص ايجاد مي کند،
بدون اين تشخيص ،صرف منابع (مادي و غيرمادي) سازمان براي دستيابي به موفقيت بيحاصل
خواهد بود (محمدي و همکاران.)0 :0313 ،
همچنين ،يکي ديگر از عوامل تاثيرگذار بر گرايش به کارآفريني کارکنان در سازمانها،
قابليتهاي عاطفي سازماني است .قابليتهاي عاطفي شامل شرايط ،عادات ،مهارتها و
تواناييهاي خاصي است که افراد براي تعيين و تحقق اهداف ،نظارت و خودتنظيمي عواطف و
رفتار ،ايجاد و حفظ روابط (بهويژه در تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي) و پردازش و به خاطر
سپردن اطالعات به آنها نياز دارند .موسسه يادگيري عاطفي دانشگاهي و اجتماعي )0201( 1اين
ظرفيتها را در  1خوشه صالحيت متقابل سازماندهي ميکند :الف) خودآگاهي :شناسايي و
1. Robbins
2. Hristova
3. Sahay
4. Randolph
5. Collaborative for Academic and Social Emotional Learning
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شناخت احساسات و الگوهاي فکري ،شناخت نقاط قوت و چالشهاي شخصي ،احساس خود
اثربخشي و اعتماد به نفس ب) خودمديريتي :کنترل ،مديريت استرس ،تمرکز توجه ،پشتکار،
تعيين هدف و انگيزه ج) آگاهي اجتماعي :همدلي ،احترام به همه د) مهارت در همکاري:
جستجوي و ارائه کمک و مهارتهاي ارتباطي و ه) تصميمگيري مسئوالنه :ارزيابي ،تأمل و
مسئوليت شخصي و اخالقي (کينگستون و ويلنسکي .)111 :0201 ،0در سطح سازماني ،قابليت
عاطفي به توانايي سازمان در تشخيص ،شناخت ،نظارت ،تبعيض و توجه به هيجان اعضاي خود
اشاره دارد و در هنجارهاي سازمان و مسائل عاطفي آشکار ميشود .اين مسائل رفتارهاي
سازماني را منعکس ميکند که حالتهاي عاطفي خاصي را بيان کرده و يا برميانگيزد (هوي،0
 .)301 :0111بهطور خاص ،قابليتهاي عاطفي از طريق قابليت يادگيري بر نوآوري محصول اثر
ميگذارد .در واقع قابليت يادگيري ،ميانجي رابطه بين قابليتهاي عاطفي و نوآوري محصول
است .بهعنوان مثال ،توانايي يک سازمان براي ايجاد اميد در ميان تمام اعضاي آن ،ارائه آزادي
براي ابراز احساساتشان تشخيص انواع احساسات ،پشتيباني ،اداره کردن و سپس ترکيب و
هماهنگي آنها و براي ترويج رفتار اجتماعي با عواطف مشترك بر نوآوري محصول و
فعاليتهاي جديد توسعه محصول تأثير ميگذارد (آكگون 3و همکاران.)120 :0221 ،
در ادامه مباحث مفهومي و نظري مطرح شده در باال ،پيشينههاي تحقيقي انجام يافته و
مرتبط با موضوع در راستاي تدوين فرضيهها به شرح زير آورده شدهاند:
ابراهيمپور و همکاران ( ،)0311تحقيقي با عنوان «بررسي نقش مديريت استراتژيک در
کارآفريني سازماني؛ مطالعه موردي :شرکت زمزم» انجام دادند .نتايج تحقيق نشان داد بين
مديريت استراتژيک با مؤلفههاي ميزان کاوش محيطي ،انعطافپذيري در برنامهريزي ،افق زماني
برنامهريزي ،مشارکت در برنامهريزي و کنترلهاي استراتژيک و کارآفريني سازماني رابطه مثبت
و معنيداري وجود دارد.
معمايي و همکاران ( ،)0310در تحقيقي با عنوان «سنجش تفکر استراتژيک در بين مديران
ستادي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران» به بررسي و تطابق تفکر
استراتژيک مديران ارشد ستادي دانشگاه علوم پزشکي تهران با مؤلفههاي مدل گلدمن
پرداختهاند .يافتهها نشان داد که کليه مؤلفههاي مدل در سازمان اجرا شده است و ترتيب مؤلفهها
به ترتيب عبارتند از :تفکر سيستمي ،تفکر مفهومي ،آيندهنگري و فرصتطلبي هوشمندانه.
1. Kingston & Wilensky
0. Huy
3. Akgün
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همچنين يافتهها بيانگر اين مسأله بوده است که مديران دانشگاه در حد مطلوبي پايبند به تفکر
استراتژيک بوده و تفکر سيستمي باالترين کاربرد و فرصتطلبي هوشمندانه کمترين کاربرد را
در سازمان داشتهاند.
محمدي و همکاران ( )0313به بررسي «رابطه تفکر استراتژيک با گرايش به کارآفريني
مورد مطالعه :مديران دانشگاه ايالم» پرداختند .نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي در اين
تحقيق نشان داد که بين کليه ابعاد تفکر استراتژيک با گرايش به کارآفريني رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد.
پيراننژاد و افخمي اردکاني ( ،)0310در تحقيقي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر کارآفريني
در سازمانهاي دولتي؛ مورد مطالعه :پژوهشگاه صنعت نفت ايران» به اين نتيجه دست يافتند که
ميان ابعاد مورد بررسي در مدل جامع عواملي مانند مشارکت در تصميمگيري ،ارائه پاداشهاي
مبتني بر عملکرد ،وجود استقالل در محيط کاري در زمره عوامل مديريتي؛ عواملي مانند پاسخگو
بودن در قبال جامعه نسب به عملکرد ،تدوين اهداف عملکردي در دسته عوامل فرهنگي؛ ميزان
توجه به رسانههاي جمعي ،الزامات قانوني و رقابتپذيري دربخش دولتي ازجمله عوامل محيطي؛
سلسلهمراتب سازماني ،ميزان انعطافپذيري و رسمي در سازمانهاي دولتي به عنوان عوامل
ساختاري مؤثر بر کارآفريني در بخش دولتي ميباشند.
موسوي و برديافر ( ،)0310در تحقيقي با عنوان «بررسي وضعيت تفکر استراتژيک مديران
انجمن گردشگري ورزشي کشور بر اساس مدل جين ليدکا» به اين نتيجه رسيدند که لزوم توجه
مديران انجمن گردشگري ورزشي به نگرش سيستمي ،عزم استراتژيک ،فرصتطلبي هوشمندانه،
تفکر فرضيه محور و ...ضروري است.
ارشادي ( )0201به بررسي نقش فراموشي سازماني در تأثير تفکر استراتژيک بر اجراي مدل
تعالي سازماني پپرداختند .برخي از نتايج تحقيق ايشان نشان داد که تفکر استراتژيک به نوعي در
اجراي يک مدل تعالي سازماني تاثيرگذار ميباشد.
زهير و ديگران ( ،)0201تحقيقي با عنوان «ايجاد ارتباط بين گرايش به کارآفريني و عملکرد
شرکت :نقش راهبرد تمايز و عملکرد نوآوري» انجام دادند .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها
نشان ميدهد که هر دو راهبرد تمايز و عملکرد نوآوري ،واسط رابطه ميان کارآفريني سازماني و
عملکرد سازمانها هستند.
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کايا ،)0201( 0تحقيقي با عنوان «کارآفريني سازماني ،راهبردهاي رقابتي عمومي و عملکرد
شرکت در شرکتهاي کوچک و متوسط» انجام داده است .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که
کارآفريني سازماني بر عملکرد شرکتهاي کوچک و متوسط تأثير مثبت دارد.
گلدمن 0و همکاران ( ،)0201در پژوهشي با عنوان «شيوههاي سازماني براي توسعه تفکر
استراتژيک» باهدف بررسي شيوههاي استفاده شده سازمان براي توسعه توانايي تفکر استراتژيک
رهبران ،مديران و ساير کارکنان ،به اين نتيجه دست يافتند که در سازمانها طيف وسيعي از
روشهاي توسعه تفکر استراتژيک وجود دارد ،اما از آنها به طور محدودي استفاده ميشود و
بيشتر وقتها و به طور غيرمستقيم ازطريق برنامههاي عمومي رهبري ،ازتوسعه تفکر استراتژيک
حمايت ميشودکه اکثر روشها تجربي و با تمرکز بر نخبگان هستند و از منابع ،ارزيابي و روابط
براي صالحيت مدل به طور بسيار محدودي استفاده ميگردد.
ادوارد و همکاران ( ،)0201در تحقيقي به بررسي ماهيت خالقيت و نوآوري و مفاهيم
کارآفريني در سازمانها پرداختند و در نهايت به اين موضوع اشاره داشتهاند که آموزش کارآفريني
ميتواند باعث افزايش نوآوري و خالقيت در سازمانها شود و چهار بعد مديريت منابع انساني،
ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني و کنترل سازماني در شکلگيري فضاي کارآفرينانه سازماني
نقشي اساسي دارند (به نقل از پورانجنار و همکاران.)0311 ،
ماتاالماکي ،)0201( 3تحقيقي با عنوان «اثربخشي ،نظريه نوظهور کارآفريني به سوي
مرحلهاي از رشد و پيشرفت» انجام داده است .نتيجه اصلي تحقيق اين است که چهار جريان
اصلي با نظريه اثربخشي در گفتمان علمي کنوني مرتبط هستند :نوآوري و توسعه محصول،
جهانيسازي ،ايجاد و عليت به طور همزمان و همچنين تخصص کارآفريني .اين مطالعه نبرد
فعال در حال پيشرفت بين گروههاي همگرا و واگرا که در بحث علمي در مورد نظريه اثربخشي
حضور دارند را نشان مي دهد.
ديونزيو 0و همکاران ( )0201به بررسي نقش تفکر استراتژيک در مديريت موفق سازمانها و
تصميم گيري استراتژيک در آن پرداخت .وي با تکيه برادبيات تحقيق ،تفکر استراتژيک را يک
فرآيند ذهني و مسئله محور دانسته که براي بقاي سازمان يک اصل اساسي است.

1. Kaya
2. Goldman
3. Matalamäki
4. Dionisio
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لي ( )0201به بررسي تاثير قابليت عاطفي سازمان بر رفتار نوآورانه کارکنان ميپردازد.
يافتههاي تحقيق وي نشان ميدهد قابليت عاطفي سازمان تاثير مثبت و معناداري بر رفتار
نوآورانه کارکنان دارد .در اين ميان تعاملهاي بيروني نقش ميانجيگرانه در تاثير قابليت عاطفي
سازمان دارد.
0
هانسون و همکاران ( )0201به مطالعه فرآيندهاي ارتباطي در فرهنگ کارآفريني خانوادگي
و مقاومت و تداوم فرهنگ کارآفريني بين نسلي پرداختند .بخشي از نتايج تحقيق ايشان نشان داد
که استفاده از سرمايههاي خانوادگي (مالي ،انساني ،ساير سرمايههاي اجتماعي) موجب تداوم
فرهنگ کارآفريني در طول نسل ميشود.
براساس نتايج تحقيق آيمين ( ،)0201فرهنگ کارآفريني داخلي در سازمان با نوآوري
سازماني ارتباط دارد در سطح بين المللي نيز چنين است؛ در تاييد ادعاي ياد شده نتايج تحقيقات
بوسيري 0و همکاران ( )0202نيز نشان داد که فرهنگ کارآفريني بين المللي در ايجاد نوآوري
در دوران پويايي محيطي از اهميت بيشتري برخوردار است.
در مجموع ،بررسي ادبيات تجربي و نظري تحقيق نشان ميدهد که متغيرهاي تفکر
استراتژيک ،کارآفريني سازماني و قابليت عاطفي سازمان به صورت مجزا توسط محققان مختلف
مورد بررسي قرار گرفتهاند که در پژوهش حاضر تالش شده است تاثير تفکر استراتژيک بر ميزان
گرايش به کارآفريني کارکنان با نقش ميانجيگرايانه قابليت عاطفي سازمان در وزارت صنعت،
معدن و تجارت کشور ايران با لحاظ مدل مفهومي زير مورد توجه قرار گيرد.
تفکر استراتژيک

تفکر مفهومي

H1

تفکر سيستمي
فرصتطلبي هوشمندانه
آيندهنگري

قابليت عاطفي سازماني

کارآفريني

H1

پويايي آزادي ابراز کردن

افعال سازماني

پويايي احساس تعلق

نگرش فردي

پويايي تجربه کردن

انعطافپذيري

پويايي فعاليت

H2

پويايي تشويق

وضعيت پاداش
رهبري کارآفرين
فرهنگ کارآفرين

شکل  .1مدل مفهومي تحقيق
1. Hanson
2. Buccieri
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فرضيههاي تحقيق
 تفکر استراتژيک بر قابليت عاطفي سازماني اثر معناداري دارد. قابليت عاطفي سازماني بر کارآفريني اثر معناداري دارد. تفکر استراتژيک بر کارآفريني از طريق متغير ميانجي قابليت عاطفي سازماني اثرمعناداري دارد.

روششناسي تحقيق
روش پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي؛ از نظر شيوه اجرا ،پيمايشي و از نظر زماني ،مقطعي
است و کارکنان ستادي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،جامعه آماري تحقيق را تشکيل دادهاند -
که تعداد آنها بر اساس آمار معاونت توسعه منابع انساني در پاييز سال  0113 ،0311نفر بوده که
از بين آنها با استفاده از فرمول کوکران 302 ،نفر با روش نمونهگيري تصادفي ساده به عنوان
حجم نمونه انتخاب شدند .بدين صورت که ابتدا فهرست اسامي تمامي اعضا به دست آورده شد و
سپس به هر يک از آنها نمرهاي يا عددي اختصاص داده شد و در نهايت با استفاده از فرمول
کوکران تعداد مورد نياز انتخاب گرديد.
= 320

1873∗3.84∗0.5∗0.5
1873∗0.05+3.84∗0.5∗0.5

=

N.z2 pq
N.d2 +z2 .pq

=𝑛

براي تجزيه و تحليل دادههاي پژوهشاز نرمافزارهاي  SPSSو  Amosاستفاده شده است.
مهمترين داليل استفاده از مدلسازي معادله ساختاري در پژوهش حاضر اين است که مدلسازي
معادالت ساختاري با بهرهگيري از نرمافزار  Amosبه محقق کمک ميکند تا پژوهش خود را از
مطالعات نظري و تدوين آنها گرفته تا تحليل دادههاي تجربي ،در قالبي چندمتغيره سامان بخشد.
اين روش محقق را به پيچيدگيهاي مفاهيم مختلف (تأثيرگذاري مجموعهاي از متغيرها بر
يکديگر به طور يکسويه و دوسويه ،مستقيم و غيرمستقيم) و همچنين پيچيدگيهاي موجود در
اندازهگيري سازههاي پنهان گوناگون نزديک ميکند (قاسمي.)0 :0310 ،
تفکر استراتژيک :به توليد و کاربرد بينشهاي تجاري مداوم براي دستيابي به مزيت
رقابتي تعريف شده است .تفکر استراتژيک امري هدفمند ،نتيجهگرا و آيندهنگر است که ايدهها و
گزينههاي جديدي توليد ميکند (راندولف .)10 :0203 ،براي سنجش تفکر استراتژيک از
پرسشنامه تفکر استراتژيک گلدمن )0220( 0که داراي چهار بعد تفکر سيستمي ،تفکر مفهومي،
فرصتطلبي هوشمندانه و آيندهنگري است ،استفاده شده است .تفکر سيستمي تغيير در نگاه به
1. Goldman
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سازمان است .تغيير در تلقي سازمان به عنوان ترکيب بخشهاي (يا کارمندان) به هم ناپيوسته و
نامرتبط در حال رقابت بر سر منابع ،به تلقي از سازمان بهعنوان يک سيستم کلي که هر بخش
آن در رابطه با کل سيستم و بهطور يکپارچه مشخص شده است .اين امر مستلزم فاصله گرفتن
افراد از توجه به مسائل عملياتي روزانه و ببيند که چگونه مسائل و مشکالت مختلف به يکديگر
پيوند خوردهاند ،چگونه بر يکديگر تأثير ميگذارند و چگونه يک راهحل در يک قسمت سازمان بر
ديگر قسمتها تاثير ميگذارد (گلمحمدي و همکاران .)023 :0310 ،همچنين تفکر مفهومي،
روشي تحليلي و تفکري است که با تاکيد بر ترکيب و طرح کلي سازمان ،پژوهشگر را قادر
ميسازد تا ديدگاهي کلي و فراگير داشته باشد (براتي .)1 :0311 ،فرصتطلبي هوشمندانه،
بازنگري استراتژيهاي برنامهريزيشده و طرح گزينههاي استراتژيک جديد در مواجهه با شرايط
جديد محيطي است (حاجيزاده .)00 :0313 ،در تعريف آيندهنگري نيز ميتوان گفت که نوعي
توانايي است که شامل هر عنصر ساختاري يا فرهنگي ميشود که شرکت را قادر ميسازد
تغييرات غيرمستمر نزديک را شناسايي و عوارض آن بر شرکت را تفسير و پاسخهاي مؤثر براي
اطمينان از بقاي بلندمدت و موفقيت شرکت را تدوين کند (ملکاخالق و سليماني.)002 :0311 ،
قابليت عاطفي سازماني :اصطالح قابليت عاطفي سازماني به اقدامات مديريت عاطفه
سازماني اشاره ميکند که بر توانايي يک سازمان براي ادراك ،فهميدن ،نظارت ،تنظيم و استفاده
از عواطف اعضاء و نمايان ساختن آنها در رويههاي عادي و ساختارهاي سازماني داللت دارد
(خورشيد و پاشازاده .)30 :0310 ،براي سنجش قابليت عاطفي سازماني از مقياس توسعه يافته
آكگون و همکاران ( ،)0221استفاده شده است .اين مقياس از  01گويه تشکيل شده است که
ابعاد پويايي آزادي ابراز کردن ،پويايي احساس تعلق ،پويايي تجربه کردن ،پويايي تشويق و
پويايي فعاليت را ميسنجد.
کارآفريني :فرآيندي است که در محيطها و مجموعههاي مختلف اتفاق ميافتد و طي آن
تغييراتي در سيستم اقتصادي از طريق نوآوريهاي افرادي که به فرصتهاي اقتصادي واکنش
نشان ميدهند ،رخ ميدهد که اين امر باعث ايجاد ارزش فردي و اجتماعي خواهد شد (حسيني
اقدم .)00 :0312 ،براي سنجش ميزان گرايش به کارآفريني از پرسشنامه مارگريت هيل 0استفاده
گرديد .اين پرسشنامه داراي  0بعد است که اين ابعاد عبارتند از :افعال سازماني ،نگرش فردي،
انعطافپذيري ،وضعيت پاداش ،رهبري کارآفرين و فرهنگ کارآفرين ميباشد (حسينياقدم،
 .)0312افعال سازماني؛ رويکردي که سازمان به کارآفريني دارد و در جهت تحقق و شکوفايي آن
بسترهاي الزم را فراهم آورده و به ترويج و گسترش نوآوري و خالقيت در سازمان ميپردازد.
1. Margaret Hill
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نگرش فردي؛ ميزان مسئوليت ،آزادي و استقاللي که افراد درون يک فرهنگ دارا هستند.
انعطافپذيري؛ توانايي دست کشيدن از يک قاعده و چارچوب ذهني و داشتن تمايل به تغييرات
منطقي بدون مقاومت در مقابل افکار گذشته است .سيستم يا وضعيت پاداش به اين معنا است که
تا چه حد پرداخت (نظير حقوق و ارتقاء) بر اساس معيار عملکرد کارکنان انجام ميشود .رهبري
کارآفرينانه؛ وقتي کارآفرينان قادر به فروش ايدههايشان ميگردند تبديل به رهبر ميشوند.
هدف از رهبري کارآفرينانه عبارت از الهامبخشي انگيزش سريع يک گروه صاحب ايدههاي جديد
و هدايت آنها در تبديل اين ديدگاه مشترك به واقعيت ميباشد (زارعي رهرو و همکاران:0310 ،
 .)1-0نحوه شکلگيري و ثمربخشي کارآفريني ،روشها و شيوههاي خاصي را ميطلبد که بر
پايه باورها و ارزشهاي ويژهاي استوار شده است .مجموعه اين روشها و باورها را ميتوان يک
فرهنگ تلقي کرد .در واقع ،فرايند کارآفريني در بطن خود ،فرهنگ خاصي را دارد .اين فرهنگ را
ميتوان همان فرهنگ حاکم بر شرکتهاي کارآفريني دانست ،اين فرهنگ ،مفهوم مشترکي
است که اعضاي شرکت پذيرفتهاند و ارزشها ،باورها و روشهاي مشترك ،بر فعاليت شرکت
حاکم است (ويسي و کريمزاده.)003 :0311 ،
براي برآورد اعتبار وسيله اندازهگيري از اعتبار محتوايي و براي برآورد پايايي از ضريب آلفاي
کرونباخ استفاده شده است .نتايج يافتههاي مندرج در جدول شماره  0نشان ميدهد که
همبستگي دروني گويهها در حد قابل قبولي بوده است.
جدول  .1ضرايب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش
ابعاد

ضريب آلفاي کرونباخ

متغير

افعال سازماني

2/11

نگرش فردي

2/12

کارآفريني سازماني

انعطافپذيري

2/11

2/10

وضعيت پاداش

2/10

رهبري کارآفرين

2/10

فرهنگ کارآفرين

2/11

تفکر سيستمي

2/10

تفکر استراتژيک

تفکر مفهومي

2/11

2/11

فرصتطلبي هوشمندانه

2/11

آيندهنگري

2/11

پويايي آزادي ابراز کردن

2/11

قابليت عاطفي

مطالعه نقش ميانجي قابليت عاطفي سازمان در تاثيرگذاري تفکر استراتژيک بر گرايش به کارآفريني
(مورد مطالعه :وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
2/12

پويايي احساس تعلق

2/10

پويايي تجربه کردن

2/11

پويايي تشويق

2/11

پويايي فعاليت

2/10
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يافتههاي پژوهش
الف) يافتههاي توصيفي
نتايج توصيفي بيانگر آن است که  00درصد نمونهها را کارکنان زن و  11درصد را کارکنان مرد
تشکيل ميدادند 0 .درصد نمونه به گروه سني کمتر از  32سال 33 ،درصد به گروه سني  32تا
 02سال 01 ،درصد به گروه سني  02تا  12سال و  00درصد به بيش از  12سال اختصاص
داشت 1 .درصد کارکنان داراي سابقه کاري  1سال بودهاند 02 ،درصد  0تا  02سال 0 ،درصد 00
تا  01سال 01 ،درصد  00تا  02سال 31 ،درصد  00تا  01سال 02 ،درصد بيش از  01سال
سابقه کاري داشتهاند .تحصيالت  0درصد کارکنان زير ديپلم 1 ،درصد ديپلم 1 ،درصد فوق
ديپلم 30 ،درصد ليسانس و  31درصد فوق ليسانس بوده است.
همچنين اطالعات جدول  0بيانگر آن است که با توجه به ميانگينهاي بهدست آمده،
متغيرهاي پژوهش در سطح متوسطي قرار دارند .اين بدين معناست که مديران وزارت صنعت و
معدن در سطح متوسطي از تفکر استراتژيک برخوردارند .همچنين قابليت عاطفي سازمان در
وزارت صنعت و معدن و گرايش به کارآفريني کارکنان اين وزارت نيز در سطحي متوسطي است.
جدول  .2آمارههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغير

حداقل

حداکثر

ميانگين

تفکر استراتژيک

02

022

032/00

قابليت عاطفي سازماني

01

11

11/01

کارآفريني

01

002

012/01

ب) يافتههاي استنباطي
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در پژوهش حاضر به منظور مشخص نمودن تأثير متغير تفکر استراتژيک بر گرايش به کارآفريني
با ميانجيگري متغير قابليت عاطفي سازمان ،مدل تدوينشده پژوهش ،مورد آزمون قرار گرفته
است .قبل از آزمون فرضيههاي پژوهش ،به بررسي برازش مدل پرداخته ميشود.
براي بررسي ميزان برازش مدل تحقيق از شاخصهاي خاصي استفاده ميگردد که در
جدول  3ميزان محاسبه شده اين شاخصها در مقايسه با مقدار مجاز آمده است .مدل زماني از
برازش مطلوب برخوردار است که ضرايب محاسبه شده در محدوده مجاز قرار گرفته باشند .اگر
ضرايب محاسبه شده در خارج از محدوده مجاز باشند ،بدين معناست که آن شاخص از برازش
ضعيفي برخوردار است .مقايسه ستون ضرايب محاسبهشده با ستون محدوده مجاز ،نشانگر آن
است که شاخصهاي برازش مدل پژوهش در حالت مطلوبي قرار دارند.
جدول  .3مقايسه شاخصهاي برازش مدل با مقدار مجاز
نوع برازش
مطلق

مقتصد

شاخصها

مقدار مجاز

مدل اصلي تحقيق

نتيجه برازش

GFI

باالتر از 2/12

2/10

خوب

AGFI

باالتر از 2/21

2/10

خوب

RMR

نزديکتر به صفر

2/21

خوب

PNFI

باالتز از 2/12

2/13

خوب

PCFI

باالتر از 2/02

2/00

خوب

RMSEA

کمتر از 2/21

2/20

خوب

NFI

باالتر از 2/1

2/11

خوب

IFI

باالتر از 2/12

2/11

خوب

CFI

باالتر از 2/12

2/10

خوب

تطبيقي

 فرضيه اول تحقيق :تفکر استراتژيک بر قابليت عاطفي سازماني اثر معناداري دارد.جدول  .4نتايج حاصل از تحليل مدل معادله ساختاري تفکر استراتژيک بر قابليت عاطفي سازماني
ضريب مسير
استاندارد
2/10

نسبت بحراني

سطح معناداري

نتيجه

0/30

2/222

تائيد
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بر اساس اطالعات جدول فوق ،مقدار ضريب معناداري به دست آمده برابر با ()0/30
ميباشد که اين مقدار بزرگتر از  0/10ميباشد ،لذا  H0رد و  H1تأييد ميگردد .به عبارت ديگر
تفکر استراتژيک بر قابليت عاطفي سازماني اثر معناداري دارد .از طرفي ضريب استاندارد بين دو
متغير تفکر استراتژيک و قابليت عاطفي سازماني برابر با ( )2/10است که اين مقدار باالتر از 2/1
ميباشد؛ لذا ميتوان نتيجه گرفت که تفکر استراتژيک بر قابليت عاطفي سازماني تاثير مستقيم و
معناداري دارد.
 فرضيه دوم تحقيق :قابليت عاطفي سازماني بر کارآفريني اثر معناداري دارد.جدول  .5نتايج حاصل از تحليل مدل معادالت ساختاري قابليت عاطفي سازماني بر کارآفريني
ضريب مسير
استاندارد
2/10

نسبت بحراني

سطح معناداري

نتيجه

1/03

2/222

تائيد

بر اساس جدول فوق ،مقدار نسبت بحراني بدست آمده از حالت ضريب معناداري برابر با
( )1/03ميباشد که اين مقدار بزرگتر از  0/10ميباشد ،لذا  H0رد و  H1تأييد ميگردد .به
عبارت ديگر قابليت عاطفي سازماني بر کارآفريني اثر معناداري دارد .از طرفي ضريب استاندارد
بين دو متغير قابليت عاطفي سازماني و کارآفريني برابر با ( )2/10است که اين مقدار باالتر از 2/1
ميباشد؛ لذا ميتوان نتيجه گرفت که قابليت عاطفي سازماني بر کارآفريني تاثير مستقيم و
معناداري دارد.
 فرضيه سوم :تفکر استراتژيک بر کارآفريني از طريق متغير ميانجي قابليت عاطفي سازمانياثر معناداري دارد.
جدول  .6نتايج حاصل از تحليل مدل معادالت ساختاري تفکر استراتژيک بر کارآفريني از
طريق متغير ميانجي قابليت عاطفي سازماني
ضريب استاندارد مسير 0

ضريب استاندارد مسير 0

ضريب استاندارد متغير ميانجي

تفکر استراتژيک و قابليت عاطفي
سازماني ()2/10

قابليت عاطفي سازماني و
کارآفريني ()2/10

)2/10( ×)2/10( =2/02
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براي بررسي تاثير متغير ميانجي قابليت عاطفي سازماني بر رابطه ميان تفکر استراتژيک و
کارآفريني ابتدا الزم استکه در مسير  0و  0تاثير معناداري بين متغير مستقل و وابسته وجود
داشته باشد .در صورت معنادار بودن هر دو مسير ،همچنين الزم است که حاصل ضرب ضريب
استاندارد مسير  0و  0بيشتر از  2/21باشد .با توجه به جدول فوق معلوم ميگردد ضريب استاندارد
مسير  0و  0بزرگتر از  2/21ميباشد .ضريب استاندارد حاصل از ضرب مسير  0و  0نيز بزرگتر
از  2/1ميباشد .لذا با اطمينان  %11ميتوان مدعي رد فرضيه  H0و تاييد  H1شد .بنابراين،
ميتوان نتيجه گرفت که متغير ميانجي قابليت عاطفي سازماني بر رابطه ميان تفکر استراتژيک و
کارآفريني اثر مثبت و معناداري ( )2/02دارد.

شکل  .2مدل ساختاري پژوهش

بحث و نتيجهگيري
واقعيت اين است که بحث تفکر استراتژيک و نوآوري سازماني و مسايلي از اين دست در هر
سازماني يکي از مسايل اساسي است که خود متاثر از عوامل مختلفي است .از جمله عوامل
اينکه آن ،به فرهنگ کارآفريني داخلي (آيمين )0201 ،و فرهنگ کارآفريني بينالمللي (بوسيري
و همکاران )0202 ،بستگي داشته که اگر در اين ميان ،سرمايههاي محتلف از جمله سرمايههاي
خانوادگي به کار گرفته شده (هانسون و همکاران )0201 ،و به قابليتهاي عاطفي توجهي کافي
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عنايت گردد ،ميتوان به نوعي تعالي سازماني (ارشادي )0201 ،را شاهد بود .به همين خاطر تحقيق
حاضر با هدف مطالعه رابطه بين سطح برخورداري مديران از تفکر استراتژيک با گرايش به
کارآفريني در کارکنان ،با تأکيد بر نقش ميانجيگرايانه قابليت عاطفي سازمان ،انجام يافته است.
بر اساس مدل ساختاري پژوهش ،يافتههاي تحقيق بيانگر آن است که تفکر استراتژيک تاثير
مستقيم و معنيداري بر قابليت عاطفي سازماني کارکنان دارد .اين يافته با يافتههاي پژوهش
يزدانپناه و سلطاني ( )0313همسو است .آنها در مطالعهشان نشان دادند که تفکر استراتژيک بر
قابليت عاطفي سازماني کارکنان تاثير مستقيم و معناداري دارد .يافتههاي اين پژوهش همچنين با
نتايج تحقيق توکلي و همکاران ( )0310هماهنگي دارد .آنها نيز در پژوهش خود به اين نتيجه
رسيدند که سازمانهايي که سطح تفکر استراتژيک باالتري دارند ،از ظرفيت تغيير سازماني
باالتري نيز برخوردارند .سازمانهايي که تغيير ساختار خود را از نظر استراتژيک به شيوهاي
مطلوب برنامهريزي ميکنند از اين مهم منتفع ميشوند و به انعطافپذيري ساختاري (قابليت
عاطفي سازماني) بيشتري نائل ميآيند .همچنين ،نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات بختياري و
زردشتيان ( ،)0311بلفانتي ( )0201نيز همخواني دارد و نتايج تحقيقات آنها را با اين فرض تائيد
ميکند که تفکر استراتژيک بر فرهنگ سازماني (به عنوان بعدي از قابليت عاطفي سازماني) تاثير
مثبت و معنيداري دارد .در تبيين اين يافته ميتوان گفت که تفکر استراتژيک در سازمانها فضا،
محيط و بستر مناسبي را براي بروز تواناييها و خالقيت کارکنان مهيا ميسازد و منجر به پويايي
سازمان و حرکت به سمت اهداف سازماني و انسجام سازمان ميشود.
ساير يافتهها بيانگر آن است که قابليت عاطفي سازماني ،تاثير مستقيم و معنيداري بر
گرايش به کارآفريني کارکنان دارد .اين يافته ،با نظريه فرهنگ کارآفريني تالکوت پارسونز،
ماکس وبر و مک کلهلند همخواني دارد .همچنين نتايج اين تحقيق با يافتههاي تحقيق موريس
و همکاران ( ،)0221بلفانتي ( ،)0201کايا ( ،)0201زهير و همکاران ( ،)0201مير واحدي و
همکاران ( ،)0310اميني و همکاران ( )0310و الواني و همکاران ( )0311در يک راستاست.
همچنين ،پيراننژاد و افخمي اردکاني ( ،)0310در تائيد نتايج اين تحقيق اشاره داشتند که از
عوامل سازماني مواردي نظير سلسلهمراتب سازماني ،ميزان انعطافپذيري و (قابليت عاطفي
سازماني) رسمي در سازمانهاي دولتي به عنوان عوامل ساختاري مؤثر بر کارآفريني در بخش
دولتي ميباشند و بين اين عوامل و کارآفريني در بخش دولتي رابطه معناداري وجود دارد .در
تبيين اين يافته ميتوان گفت که قابليت عاطفي سازماني بر شناخت و عملکرد شناختي
تصميمگيري استراتژيک تاثير ميگذارد و چون شناخت در پيشبيني ،شناسايي و ارزيابي
فرصتهاي کارآفريني نقش بسيار مهمي دارد ،ميتوان استدالل نمود که عواطف يا قابليت
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عاطفي سازماني در شکلدهي فرايند پيشبيني ،شناسايي و ارزيابي فرصتهاي کارآفريني و
گرايش به کارآفريني ،نقش بسيار مهمي ميتواند داشته باشد.
عالوه بر اين ،يافتهها بيانگر آن است که تفکر استراتژيک به واسطه قابليت عاطفي
سازماني ،تاثير غيرمستقيمي نيز بر کارآفريني دارد .اين يافته با نتايج به دست آمده از تحقيقات
آبراهام ( ،)0221مشبکي و خزاعي ( ،)0311کاالبرس و کوستا ( ،)0201مير واحدي و همکاران
( ،)0201اميني و همکاران ( ،)0310الواني و همکاران ( ،)0311مرادي و همکاران (،)0311
عليآبادي و همکاران ( ،)0311پيراننژاد و افخمي اردکاني ( ،)0310معمايي و همکاران (،)0310
ابراهيمپور و همکاران ( ،)0311هماهنگي دارد .در تبيين اين يافته ميتوان گفت که برخورداري
مديران از تفکر استراتژيک يکي از مهمترين عوامل افزايش قابليت عاطفي سازماني است .قابليت
عاطفي سازماني نيز منجر به ارتقاء شايستگيهاي دروني يک سازمان مانند تکنولوژي ،بازاريابي،
پژوهش و توسعه ميشود .همچنين اين قابليت باعث افزايش کارآيي و عملکرد و رقابتجويي
سازمان نيز ميشود .اين امر هم به نوبه خود منجر بر استقبال سازمان از ايدهها و نوآوريهاي
جديد و گرايش سازمان به کارآفريني و کاربست آنها در محصوالت و فرايندهاي سازمان ميشود.

پيشنهادات
با توجه به اين که تفکر استراتژيک از طريق قابليت عاطفي سازماني بر کارآفريني سازماني تاثير
معناداري دارد؛
 پيشنهاد ميشود جهت افزايش تفکر استراتژيک در وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ،درسيستم جذب سازماني بر عوامل فردي ،اجتماعي ،فرهنگي و سازماني کارکنان بيشتر توجه شود
و در انتخاب کارکنان دقت شود تا افراد توانمند جذب وزارتخانه گردند.
 در همين زمينه پيشنهاد ميشود که اين وزارتخانه در جذب نيروي انساني ،از استعدادهايدرخشان فارغالتحصيالن دانشگاهي استفاده نمايد .جهت افزايش برخورداري کارکنان از تفکر
استراتژيک ،دورههاي آموزشي ويژه تفکر استراتژيک براي مديران سطوح مياني و عالي وزارتخانه
در سراسر کشور برگزار گردد.
 چابکسازي استراتژيک وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت نيز ميتواند به کارآفرينيسازمانيکمک نمايد .به همين منظور پيشنهاد ميگردد که اين وزارتخانه تبديل شدن به
وزارتخانه کارآفرين را در برنامه استراتژيک خود قرار دهد .الزمه اين کار ،استفاده از سيستمهاي
مديريتي به روز ،تحولآفرين و نوآورانه ،اعمال وحدت رويه در سبک رهبري ،برخورداري از
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مهارتهاي رهبري ،شناسايي تقاضاهاي رقيب ،تشکيل يک هسته رهبري مرکزي براي پوشش
دادن گروههاي مختلف مديريت است.
 با توجه به اين که کارآفريني قبل از تفکر استراتژيک ،از قابليت عاطفي سازمان تاثيرميپذيرد ،در اين زمينه نيز پيشنهاد ميگردد که تيم رهبري وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ،به
منظور موفقيت در کارآفريني سازماني ،قابليت عاطفي سازماني را در سبک مديريتي دخالت دهند،
عواطفکارکنان را درك نمايند ،عواطف سازماني حامي ارزشهاي کارآفرينانه را در وزارتخانه با
فرهنگسازي و اطالع رساني مناسب نهادينه نمايند .تيم رهبري وزارتخانه ،با ارتقاي قابليتهاي
مديريتي کارکنان ،آنها را در تمامي فرآيندهاي تصميمگيري ،تغيير و تحول ،جهت کارآفرين
شدن دخالت دهند.
 پيشنهاد ميشود که جهت افزايش قابليت عاطفي سازماني ،اوالً در نهادينهسازي تفکراستراتژيک دقت بيشتري به عمل آيد؛ به طوري که تيم رهبري وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
در سطح وزارتخانه ،با کاهش بوروکراسي زمينه ارتباطي سطوح پايين مديريتي و کارکنان زير
مجموعهاش را با سطوح عالي مديريت بيشتر کنند تا کارکنان سطوح زيرين بتوانند در برابر
تغييرات محيطي ،واکنش به موقع و مناسب از خود نشان دهند.
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