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  تجزیه و تحلیل آمادگی شرکتی براي ارتقا به سازمان کارآفرین

  

کامران فیضی
Ø
   

  

  چکیده

فرایند ایجاد ارزش از راه تشـکیل مجموعـه منحصـر بفـردي از منـابع بـه       توان  کارآفرینی را می

و سـازمانی مـورد توجـه    ) مسـتقل (ا دانست که در دو سطح فـردي  تهگیري از فرص منظور بهره

انـواع و ابعـاد کـارآفرینی     ،ابتدا مفهوم ،در این مقاله. مختلف قرار گرفته استپژوهشگران علوم 

عوامل  موثر بر موفقیت آن شناسـایی    ،با تأکید بر کارآفرینی سازمانی ،شود و در ادامه بیان می

در این پژوهش آمادگی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یک نمونه سـازمانی بـراي   . شوند می

 ا توجـه بـه اهمیـت و اولویـت  عوامـل     ب. سازمان کارآفرین مورد آزمون قرار گرفتارتقا به یک 

مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، پیشنهادي براي حصول به سـازمانی کـارآفرین در قلمـرو مکـانی     

  .شود پژوهش ارایه می

کارآفرینی: مفاهیم کلیدي
1

کارآفرینی سازمانی، 
2

سازمان کارآفرین، 
3

   

  

مقدمه

وله و فرآیند نوینی است که برخی صاحبنظران معتقدند در پاسخ به کارآفرینی مق

است و از آن به عنوان  پدید آمدههاي مختلف زندگی بشري  عرصهدر  نیازهاي امروز

کارآفرینی ابزاري است که با بکارگیري آن . برند یشیوه جدید زندگی انسان مدرن نام م

ویژه در عرصه تجارت و اقتصاد ه ب ،برابر امواج سهمگین عصر جدید در توان می

رشد و پیشرفت ، برخی صاحبنظران از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه. پایداري کرد

روشی  و کارآفرینی پیش از آنکه ابزار. کنند یافته یاد می  کشورهاي توسعه ياقتصاد

رویکردي  ،جتماعات بشري باشداحالت کلی  و دربراي حل مشکالت امروز سازمانها 

بدین . و نو بودن نقش قابل توجهی دارد نه آفرینندگی، زایش، نوشدوکه در آن وج است

بکارگیري و به طور کلی  ،پرورش ،ترتیب کارآفرین کسی است که دائماً در حال تولید

وري، ئد یک تتوان میها  این ایده .استهاي جدید  ادن و روح دمیدن به افکار و ایدهجان د

  . یک سبک نوین زندگی باشد یک محصول، یک فرآیند و یا

هاي مختلف  مورد توجه اکثر صاحبنظران رشتهمفهوم کارآفرینی  ،امروزه

  شناسی، روانشناسی، مردم سیاست، جامعه مدیریت، له اقتصاد،از جم اجتماعی علوم

 در ابتدا. است گوناگون مورد بررسی قرار گرفته ابعادباشد و از  شناسی و غیره می

                                                
Ø-           دانشیار دانشکده حسابداري و مدیریت دانشگاه عالمه طباطبائی  
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پس از مدتی برخی به  .توجه داشتند استخدام کارآفرینانر شناسایی و بیشتر بها سازمان

تفکر امروز  ،سرانجام .ندکنراد کارآفرین این فکر افتادند که اقدام به پرورش اف

و کارهایی قرار گرفته است که بتوان با استفاده از آنها  صاحبنظران بر ارائه ساز

  .دمجهز کرکارآفرینی هاي  به ویژگیسازمان را 

کارآفرینی سازي بستر و موانع موجودعوامل اصلی شناسایی  ف با هد پژوهشاین 

 هاي هنظرسنجی کارکنان شعب تحلیل با استفاده از، شرکت سهامی بیمه ایران درسازمانی 

  . است انجام شده 1383تا  1381هاي لدر طی سا شرکت در کشور،استانهاي مختلف 

  

  ادبیات پژوهش

. است ت گرفتهأشدن نشد به معناي متعه  Entreprenderنسويفراواژه  کارآفرینی از

شود  ، کارآفرین کسی است که متعهد می"روبست"بنا بر تعریف واژه نامه دانشگاهی

  .مخاطره یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی، اداره و تقبل نماید

دي هاي تولی دانستند که درگیر اجراي پروژه قرون وسطی، کارآفرین را فردي می در

ثابت با  یک قیمتبا دهم شخصی را که ریسک سود یا زیان معامله هفدر قرن . بزرگ بود

هیسریچ و پیترز(ندنامید کارآفرین می ،شد دولت را متحمل می
4
سی و لونیکانت ).6 :1998 ،

5
 

شومپیتر ،کننده کارآفرین را ریسک
6

، هاولیکارآفرین را عامل تغییر 
7

کارآفرین را مالک  

نایت محصول، 
8

گیرنده و کرزنر تصمیم 
9

. )63، 1380جهانگیري،(اند واسطه دانسته 

شناسی و رشته علمی  کارآفرینی را با استفاده از منطق و روش واژه پژوهشگران

  .وجود ندارددر این زمینه اند و دیدگاه عمومی و مشترکی  خودشان تعریف کرده

فردي از منابع به  هحصرباز راه تشکیل مجموعه من )ارزش آفرین(فرایند ایجاد ارزش 

. ا براي تعریف کارآفرینی در این پژوهش پذیرفته شده استهگیري از فرصت منظور بهره

تحت حمایت یک شرکت، محصوالت، فعالیتها و تکنولوژي جدید کارآفرین فردي است که 

  ).ن: 1380ی، ناریارداحمد پو(رساند  برداري می را کشف و به بهره

 اند، کارآفرینی فردي فرینی را از یکدیگر متمایز ساختهصاحبنظران دو نوع کارآ

  . هر دو اشاره خواهد شد مفهوم که در ادامه به ی سازمان و کارآفرینی) مستقل(

  

  )مستقل( کارآفرینی فردي

توان کارآفرینی فردي را فرآیندي دانست که فردي با  ریف متعدد میابا توجه به تع

نظیر خالقیت،  تیو متکی بر ویژگیهاي شخصی شخصیکه اغلب اتکا به منابع مالی 

و آن را تا  کند میدام به تاسیس یک کسب و کار قا ،است گرایی عمل و پذیري ریسک
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توان از هم  را میکارآفرینی فردي دو رویکرد در  .کند رسیدن به موفقیت هدایت می

  .رفتاريعوامل رویکرد ویژگیهاي شخصیتی و رویکرد : متمایز کرد

  

  )ویژگیهاي شخصیتی رویکرد( ی فرديکارآفرین

شخصیتی ویژه  ویژگیهايکارآفرینان را افرادي با ویژگیهاي شخصیتی، رویکرد 

رغم اختالف صاحبنظران بر  علی. ها است این ویژگی پی شناخت و تحلیلدر داند و  می

کارآفرینی، این رویکرد فرهنگ کارآفرینی را در  هايسر ذاتی یا اکتسابی بودن ویژگی

ویژگیهاي شخصیتی زیادي براي . داند شخصیتی یک فرد متبلور می ویژگیهايلب قا

  :برشمرد را توان موارد زیر مهمترین آنها می از آفرینان ذکر شده کهارک

دمک کللن  :نیاز به توفیق
10

ز به توفیق را یکی از سه نیاز اصلی هر فرد نیا) 99، 1962( 

جویی، رقابت، پذیرفتن  این نیاز را برتري کانونو  نام بردهدر تئوري انگیزشی خود 

به عقیده . ق آمدن بر مشکالت دانسته استیاهداف چالشی، پافشاري براي انجام کار و فا

گیري فرد  وي نیاز به توفیق انگیزه اصلی توسعه اقتصادي در کشورها بوده و در تصمیم

. براي کارآفرین شدن تاثیر بسزایی دارد

ورنادي و آبوده از :مرکز کنترل داخلی
11
کارآفرینان موفق به خود   که  نقل شده ،

بت اقبال و نیروهاي مشابه نس  ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت،

ها و پیشرفتها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در به عقیده آنها شکست. دهند نمی

.دانند نتایج عملکردهایشان موثر می

است که آنها  در مورد کارآفرینان نشان داده پژوهشهانتایج   :پذیري معتدل ریسک

: 1380ت نویسندگان،ئهی(باشد  کنند که خطر محاسبه شده  هنگامی از خطر استقبال می

بلکه مایلند   ي آن زیاد باشد، کارآفرینان لزوما در پی فعالیتی نیستند که مخاطره.  )18

شود،  عالیت اقتصادي، معمولی تلقی میف مقدار متوسطی از مخاطره را که براي شروع

  .امنیت، شهرت و موقعیت خود را به مخاطره اندازند ند تا پول، در این حد حاضر. بپذیرند 

ي  خواهند کار را به شیوه آفرینان فردي، کسانی هستند که میعموما کار :استقالل

و پیترز،  هیسریچ(خودشان انجام دهند و کار کردن براي دیگران برایشان سخت است 

مک کـران و فالنیگان). 175: 1998
12

کنترل داشتن بر «نیاز به استقالل را ) 1996( 

  . اند دهکرتعریف » سرنوشت خود، کار را براي خود انجام دادن و آقاي خود بودن
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وجود نوآوري در کارآفرینی »  :معتقد است) 49 :1985(پیتر دراکر  :خالقیت و نوآوري

توان ادعا نمود کارآفرینی بدون آن وجود ندارد و نوآوري  می به قدري ضروري است که

.دهد اي نمی یز بدون کارآفرینی، نتیجهن

انگیز و در عین حال  شگفت بعضاً  متعدد، ویژگیهايگیهاي فردي، در رویکرد ویژ

هاي این رویکرد انتخاب  از جمله نقص. است متناقض به کارآفرینان نسبت داده شده

نداشتن توافق اساسی بر تعریف در عـین  مطالعه از کارآفرینان،هاي مورد  نمونه

  . گیهاي کارآفرینان استویژ

  

  )رویکرد عوامل رفتاري( کارآفرینی فردي

عدم توانائی روانشناسان در ارائه مدلی جامع براي تفکیک کارآفرینان از 

ویژگیها در  چنین عدم ارائه معیارهاي معین و روشن براي ارزیابی غیرکارآفرینان و هم

. کنندهاي جدیدي را نسبت به کارآفرینی ارائه  شناسان دیدگاه د تا جامعهشافراد، سبب 

بررسی مجموعه شرایط  .اي کارآفرینانه استگفتگوها در این دیدگاه فعالیتهمحور اصلی 

هاي تواند منجر به بروز فعالیتها و رفتار که می) نه صرفاً ذاتی(خانوادگی و اجتماعی 

د، از جمله اهداف رویکرد عوامل کني کارآفرینی را تقویت  د و روحیهشوینانه کارآفر

از عوامل رفتاري و در اینجا به برخی . ي کارآفرینی است رفتاري در مطالعه پدیده

 :1371 صمدآقایی،(شود  ر در بروز فعالیتهاي کار آفرینانه اشاره میشناختی موث جمعیت

 46-44:(  

مورد بررسی در این عامل شامل تولد، شغل،  هايوعموض :شرایط دوران کودکی

ربراي مثال سیلو. باشد ي بین آنها می موقعیت اجتماعی والدین و رابطه
13

با مطالعات  

وقایع حساسی چون  از کارآفرینان در کودکی،% 74نشان داد که  1986خود در سال 

 .اند د اول خانواده بودهگ والدین یا جدایی آنان را شاهد و غالبا فرزنمر ناامنی،  فقر، 

درصد  21است که تنها  نشان داده) 98 :1998 (مطالعات هیسریچ  :تحصیالت

توانند  تجربه و تحصیالت در کنار یکدیگر می.  اند رآفرینان تحصیالت دانشگاهی داشتهکا

. ندکنموفقیت کارآفرینان را تسهیل 

 و پذیري، خالقیت تطبیقخیرخواهی،  شجاعت،  ز جمله عواملی ا :ارزشهاي شخصیتی

؛  اگرچه براي تشخیص کارآفرینان مهم است اما براي تشخیص افراد موفق هم نوآوري

. رود به کار می

اند،  فرینی مطالعاتی انجام داده افرادي که در مورد سرچشمه کارآ  :ارزشهاي فرهنگی

یابند که در آن  میی پرورش ها و جوامعارآفرینان معموالً در درون فرهنگاند که ک دریافته 
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ي از اهمیت واالیی برخوردار سودمحور و  شناسی، کار وقت ارزشهایی چون رقابت، 

.است بوده

فرینی انجام   رغم مطالعات متعددي که در رابطه با سن شروع کارآ کنون علیتا  :سن

مطالعات فراي. است شدهفرینی معین ن سن مشخصی براي شروع کارآ گرفته، 
14

 )1993 (

  . اند دهکرسالگی فعالیت خود را آغاز  40ا ت 20کارآفرینان  بین% 65است که  داده نشان

حتی عدم . اند فرینان، در صنعت خود داراي تجربه قبلی بوده اکثر کارآ : سابقه شغلی

فرین براي شروع  هاي مختلف شغل ممکن است باعث انگیزش کارآ رضایت از جنبه

در آغاز  اي شغلی قبلی،ه فنی و مهارتهنین وجود تجربهمچ. دشوفرینانه  هاي کارآ فعالیت

هاي  دارا بودن تجربه به خصوص در حوزه. اي کارآفرینانه نقش زیادي دارندفعالیته

اي یع و بازاریابی، اثربخشی فعالیتهاي توزکاناله  ي محصول یا خدمت، عهمالی، توس

.کارآفرین را افزایش خواهد داد ي کارآفرینانه

  

  یازمانکارآفرینی س

کالینز و مور
15

نخستین افرادي بودند که با تمایز قائل شدن بین  1970در سال  

ي کارآفرینی را به  ه، پدید)مستقل(فرینان فردي  و کارآ) سازمانی(ي فرینان ادار کارآ

سوسبائر  ،1973در سال . ها بردنددرون سازمان
16

ي کارآفرینی درون شرکتی واژه 
17

را  

یجاد ها که به اعتقاد وي عبارت بود از اارآفرینانه در درون شرکتفرایند کبراي توضیح 

پینکات. ابداع کرد ها، واحدهاي مستقل در درون شرکت
18

از ترکیب ) 4 :1985( 

را  ابداع   Intrapreneurship ترکیب Corporateو Entrepreneurship  , Intraهاي واژه

همچون یک کارآفرین  ازمانهاسد که در کرو کارآفرین سازمانی را فــردي تعریف 

فعالیت وي ایجاد واحدهاي جدید در سازمان، ارائه محصوالت،  .دکن  مستقل فعالیت می

سوق باشد که شرکتها را به سوي رشد و سودآوري  خدمات و فرآیندهاي جدید مـی

و  ویژگیهادو رویکرد  نتیجهمانند کارآفرینی مستقل، عموماً فرینی سازمانی  کارآ. دهد می

  ).135- 142 :1380 احمدپورداریانی،(است   بودهعوامل رفتاري 

  

  ) ویژگیهارویکرد (کارآفرینان سازمانی 

یک . شود می تأکیدفرینان سازمانی  شخصیتی کارآي ویژگیهابه رویکرد این در 

اهداف نهایی او سه تا  کارآفرین سازمانی خواستار آزادي و دسترسی به منابع است، 

اما در مورد قدرت  در مورد سیستم بدگمان،   ازکار خسته نمی شود،  ،پانزده ساله است
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در مورد  مند به ریسک متوسط است،  عالقه بین است،  خود براي غلبه بر سیستم خوش

به  گیرد،  عالیم موفقیت فعلی را به بازي میها و  کند، نشانه و ارزیابی می پژوهش خود،

  ). 33 :1379  فتحی،(دارد  ود را راضی نگه میتري و سرپرست خنهد و مش آزادي ارج می

  

  )رویکرد عوامل رفتاري(فرینان سازمانی  کارآ

فرینان سازمانی از جمله موضوعات جالب  شناختی کارآ اي رفتاري  و جمعیتویژگیه

  :دباش ترین آنها شامل موارد زیر میاست که برخی از مهم پژوهشگران بودهتوجه براي 

انواع  ،کارآفرینان مستقل که در دوران کودکی خود برخالف  :دوران کودکی

مانی دوران کودکی آرامی را کارآفرینان ساز اند،  اغلب  ها را تحمل کردهمحرومیت

. اند و پدر آنها در دوران کودکی حضور پررنگی در خانواده داشته است دهگذران

رآفرینان کارآفرینان سازمانی از سطح تحصیالت باالتري نسبت به کا :تحصیالت

چرا اند، کار تحصیالت خود را تکمیل نموده اي نیز در حین عده .اند بودهمستقل برخوردار

   .اند که آن را ابزاري جهت ارتقا در سلسله مراتب شرکت یافته

زندگی  کارآفرینان سازمانی بر خالف کارآفرینان مستقل، که همواره در :الگوي نقش

 اواند و تاثیر عمیقی از  او را به عنوان الگو برگزیدهه اند ک خود با فردي برخورد نموده

در جریان ارتقاي  خود بیشتر در محدوده نصیحت و راهنمایی، از افراد ارشد  ند،ا هگرفت

  .اند تاثیر پذیرفته سازمان

  

  یمدل کارآفرینی سازمان

کوارتکو
19

ار چهـ  با مطالعه ادبیـات مـدلهاي کـارآفرینی،   ) 28-34 :1993(و همکارانش  

ویژگی فـردي را دراجـراي یـک تفکـر تـازه در سـازمانها مـؤثر        چهار  ویژگی سازمانی و

تصـمیم بـه   . دشو گیري فرایند کارآفرینی در شرکت می دانند که تعامل آنها سبب شکل می

ویژگیهاي سازمانی و  عاململ بین سه عاتانجام فعالیت کارآفرینانه در سازمان در نتیجه

انگیـزه در کـارآفرین   که موجب ایجـاد  کننده  هانی یا واقعه تسریعناگفردي و نوعی حادثه

ي مـورد نیـاز    اولیه پژوهشهايدر مرحله بعدي تمامی مراحل . پذیرد صورت می د،شو می

سـازمانی   ویژگیهـاي . شود میاندازي تولید یک کاال، خدمت یا فرایند جدید انجام  براي راه

) 4پاداش مناسـب و  ) 3 کاري،ل استقال) 2یریت، حمایت مد )1: عبارتند از مدل کوارتکو در

تمایـل  ) 2تمایل به ریسک پـذیري،    )1فردي در این مدل شامل  ویژگیهاي. موانع سازمانی

.استگرایی  هدف) 4فیق و نیاز به تو )3به آزادي عمل، 
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  ویژگیهاي سازمان کارآفرین

  :گرفته استی انجام یبراي شناسایی ویژگیهاي سازمانهاي کارآفرین پژوهشها

به نقل از ماهادران) 2، 1382(جهانگیري 
20
براي تشخیص سـازمانهاي سـنتی   ) 2001( 

  :است ي کارآفرین سه ویژگی را ذکر کردهاز سازمانها

کننـد و   پراکنده در سطح سازمان ایجاد مـی  این سازمانها واحدهاي عملکردي کوچک و  -

سـود   واحـدها بـراي کسـب   از این  آورند و براي آنها چارچوب سازمانی اولیه بوجود می

  .کنند استفاده می

یابد نه از طریق  بهبود میعملکرد واحدهاي سازمانی از طریق یک نمونه کوچک   -

بندي  هاي بودجهسیستم. ریزي سیستماتیک و برنامه اي تخصیص منابع، کنترلسیستمه

و منعطف در این سازمانها ضمن قانونی بودن، محرك بوده و تخصیص سرمایه تدریجی 

.است

گرایی نقش حمایتی به جاي ذهنیت کنترل  -

سینگر به نقل از الچ) 3ص ، 1382(جهانگیري 
21

هاي کار آفرین، براي سازمان) 2001( 

  :است نیز اشاره کرده به چهار ویژگی زیر

  تاکید بر نتایج گروههاي کاري  -

پذیري تشویق نوآوري و ریسک  -

شتباهاتآموزي و عبرت گرفتن از ا درس  -

پذیري انعطاف  -

بندیهاي بهتري کارآفرینی  توان با دسته ، میتوجه به ابعاد ساختاري و محتواییبا 

  : دشو مود که به برخی از آنها اشاره میسازمانی  را بررسی ن

  

  ابعاد ساختاري 

آنها مبنایی به دست . ان هستنددرونی یک سازم ویژگیهايکننده  ابعاد ساختاري بیان

گیري و با هم مقایسه کرد  بدان وسیله، سازمانها را اندازه توان که می دهند می

دفت(
22
به برخی ابعاد ساختاري متناسب با سازمانهاي کارآفرین  در اینجا،). 28، 1377،

:)97 - 104: 1371صمدآقایی،( شود یاشاره م

شاره اند، ا اغل استاندارد شدهرسمی بودن  به میزان یا حدي که مش  :غیررسمی بودن

صاحبنظران در سازمانهاي کارآفرین مخالف محدود کردن کارکنان از طریق . کند می

  .باشند هاي رسمی می نامه ستورالعملها، قوانین و آئیند
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اي  یا تا چه درجهتخصصی بودن یعنی اینکه سازمان، تا چه اندازه  :تخصصی نبودن

دفت، (یم کرده باشد اگانه و تخصصی تقسهاي خود را به وظایف جدکارها و فعالیت

درسازمانهاي کارآفرین میزان تخصصی بودن بسیار کم است، بدین ترتیب ). 29، 1377

.که هر یک از کارکنان چندین وظیفه را به عهده دارند

شود که بسیاري از  تن استاندارد به مواردي اطالق میداش :کم رنگی استانداردها

در سازمانهاي کارآفرین انجام . م شوندروشی یکسان و همانند انجا اکارهاي مشابه ب

  .امور و وظایف به شیوه مشخص و یکسان، ضروري نیست

از . رنگ است در سازمانهاي کارآفرین سلسله مراتب کم :کم رنگ بودن سلسله مراتب

توان بر  طرفی، در این نوع سازمانها اعتقاد بر این است که با کنترل سلسله مراتبی نمی

. نامطمئن فائق آمد ه، پویا ومحیط رقابتی، پیچید

از نظر پیچیدگی عمودي یا تعداد سطوح سازمانی، سازمانهاي  :نداشتن پیچیدگی

 .هاي مدیریتی، داراي ساختار سازمانی نسبتاً تخت هستند کارآفرین با داشتن حداقل الیه

، )یا توصیه براي کوچک شدن(از نظر پیچیدگی افقی و مکانی، به دلیل کوچک بودن 

  .مختلف ندارند اي به ایجاد دوایر متعدد  و قهعال

خاذ شود، آن سازمان را هنگامی که تصمیم در سطوح باالي سازمانی ات  :عدم تمرکز

هاي کارآفرین داشتن کارکنان توانمند است مانساز هاي هیکی از مشخص. نامند متمرکز می

، )نه روابط(وابط گزینش براساس ض و به همین منظور از طریق تشویق تفویض اختیار، 

پذیرش و تحمل ریسک و اشتباه، خارج کردن اطالعات از انحصار افراد  ایجاد جو اعتماد،  

  .کنند و مدیریت مشارکتی، از ایجاد تمرکز در سازمان جلوگیري می

رسمی و آموزشی کارکنان اطالق  اي بودن به سطح تحصیالت حرفه  :اي بودن حرفه

اي هستند یا نه زیرا  توان گفت که حرفه ارآفرین، دقیقا نمیدر مورد سازمانهاي ک. شود می

است و نوآوري نیز با  نوآوريهاي کارآفرین ویژگی بارز کارآفرینان و سازمان :اوال

در مورد سطح تحصیلی کارکنان : ي معناداري ندارد؛ ثانیا سطح تحصیالت رابطه

توان به آنها تکیه  نمی ي کارآفرین آمارهاي مختلف و متضادي وجود دارد کهسازمانها

  . سطح تحصیلی کارکنان وابسته به سطح تکنولوژي سازمان است: کرد؛ ثالثا

ي نسبت بکارگیري افراد است که براي وظایف مختلف و  کننده بیان :نسبتهاي پرسنلی

د ي کارآفرین اعتماد کمتري به ستاسازمانها. یند آ دوایر گوناگون به استخدام در می

بودن پرسنل ستادي نسبت به کل پرسنل  هاي مهم آنها کملذا یکی از ویژگیمتورم دارند، 

  .است
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قبول  اي مالی، تنوع در حمایته افراد صاحب ایده،  قدردانی و حمایت از :حمایت مدیریت

گیري، پذیرش ریسک به عنوان  قدرت تصمیم مسئولیت فعالیتهاي کارآفرینانه، 

توان مبین برخی از  ه را میرکتی وموارد مشاباعتقاد به مدیریت مشا اي مثبت،  خصیصه

  . هاي مدیریت قلمداد نمودحمایت

  

  :یموقعیتابعاد 

متناسب  موقعیتیابعاد . )28-33: 1377 دفت،(معرف کل سازمان هستند  موقعیتیابعاد 

  ):111: 1381صمدآقایی،( شوند با سازمان کارآفرین  شامل موارد زیر می

اما این بدان معنا نیست که   هاي کوچکی هستند؛اغلب سازمان سازمانهاي کارآفرین  :اندازه

سازي مناسب کارآفرینی در سازمانهاي  براي بستر. در آینده نیز این وضع باقی بماند

  .راه کارهایی نیز ارایه  شده است زیادي انجام و پژوهشهايبزرگ، 

هاي تولید  و ان عبارت است از ماهیت زیر سیستمتکنولوژي سازم  :تکنولوژي سازمان

فرین جهت ارضاي  هاي کارآسازمان. شود شامل عملیات و روشهاي فرآیند تولید می

پذیري و سازگاري با محیط و به خصوص واکنش  انعطاف نیازهاي متنوع مشتریان، 

. آورند انعطاف روي می هاي پیشرفته و قابلرابر تغییرات محیطی، به تکنولوژیسریع در ب

. ز مرز سازمان وجود دارندشود که در خارج ا املی میمحیط شامل عو  :محیط

یط خارجی را از بین ببرند و فرین سعی دارند موانع ارتباطی با مح هاي کارآسازمان

جوهر . توسعه خود قرار دهندو  پژوهشها و گرایشهاي مشتري را مورد توجه واحد  ایده

زمان با محیط ق آن ساایی است که از طریفرینانه همان استراتژیه موفقیتهاي کارآ

  .خورد خارجی خود پیوند می

باورها و هنجارهایی است که   ها،اي از ارزش دهنده مجموعه فرهنگ سازمان نشان  :فرهنگ

ي کارآفرین داشتن سازمانهاهاي از ویژگی. دهد را شکل میسازمان رفتار کارکنان 

خارج توجه کرده و  که از نظر استراتژیک به عوامل  محیط  پذیري است فرهنگ انطباق

  .دشوشود تا نیازهاي مشتریان تامین  نهایتا کوشش می

  

  چارچوب نظري پژوهش
درون صـنعت   نظرسـنجی از خبرگـان دانشـگاهی  و   انجـام   پژوهشباتوجه به ادبیات 

 پنجتا  یکعوامل .  آفرینی شناسایی شدبستر سازي متناسب کار عامل موثر بر هفتبیمه 
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 1380( داریــانی احمــدپور از هفــت و شــش  عوامــل  و) 127-129: 1381( از عابــدي

  :که عبارتند از. است اقتباس شده) 151و176:

  بوروکراسی سازمانی

ویژگی بوروکراسی حاکم در سازمان کارآفرین عبارت است از کم رنگ بودن سلسله 

سـهولت دسترسـی بـه     ،افقی و از پائین بـه بـاال   ،وفور ارتباطات غیررسمی ،مراتب اداري

کم بودن پیچیدگی عمودي، پایین بودن رسمیت و اسـتانداردهاي شـغلی کـه در     ،عاتاطال

  .ابعاد ساختاري بدان اشاره شد

  سبک رهبري

رهبري آزادمنشانه در مقایسه با رهبري مستبدانه بسترهاي الزم را براي سبک 

 کنترلهاي شدید مانع بروز ،به عبارت دیگر. کند خالقیت و نوآوري سازمانی مهیا می

.شوند خالقیت می

  کارتیمی

ده با بهره بردن از هاي کاري توانمند شها و تیم گروه ،در سازمان کارآفرین

ها با  تیم. کنند هاي نوآورانه را پیگیري می تحقق عملی ایده ،هاي متنوع اعضاي آنتخصص

 هاي حل مسأله به توسعه و پرورش ایده با استفاده از رویکرد افزایی، توجه به پدیده هم

  .ها تسهیل شود تیمها حمایت کنند تا تکمیل ایده مدیران بایستی از. پردازند خالق و نو می

  گیري مدیران ارشد تصمیم

د تا در حد ممکن بسیاري از کنن میمدیران کارآفرینان و گروه کاري آنها را یاري 

 .ها در سطوح عالی سازمان اخذ شودخود اخذ کنند به جاي اینکه تصمیمها را تصمیم

اي صحیح و به موقع مدیران که همسو با نیازه ،حمایتی ،منطقی ،هاي بجاتصمیم

تواند تا حد زیادي بسترهاي الزم را براي خالقیت و  می ،اتخاذ شودکارآفرینی سازمان 

  .نوآوري بوجود آورد

  حمایت مدیریت از افراد خالق و نوآور

قدردانی و استقبال از افراد  ،اي نوه ن از کارکنان در جهت پیگیري ایدهحمایت مدیرا

قبول  ،هاي نوآوري کوچک و آزمایشی حمایت و میدان دادن به طرح ،صاحب ایده

اي مثبت و تقبل  پذیرش ریسک به عنوان خصیصه ،هاي کارآفرینانهمسئولیت فعالیت

ترین اقدامات حمایتی مدیران از توان از جمله مهم آفرینانه را میهاي کارراهبري فعالیت

  .خالق و نوآور در راستاي القاي روحیه کارآفرینی سازمانی قلمداد نمودافراد 

  سیستم پاداش و تشویق کارکنان
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مندي از سیستم هدفمند پاداش مبتنی بر عملکرد که در جهت حمایت و  طراحی و بهره

نه هاي کارآفریناتواند جهت  تداوم فعالیت می ،تقویت خالقیت و نوآوري در سازمان باشد

هاي نادرست پاداش به عنوان یکی از موانع کارآفرینی  شیوه. فاده قرار گیردمورد است

  .است انی از دید صاحبنظران شناخته شدهسازم

  :خالقیت و نوآوري آموزشی هاي برگزاري دوره

آموزش کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت عرضه 

امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از . ذاردگ ین در یک جامعه یا سازمان اثر میکارآفر

 ،تواند انگیزه آموزش می. است ها تبدیل شده ترین فعالیتهاي دانشگاه مترین و گستردهمه

. ینی سازمانی قرار دهدنگرش و مواد الزم را در اختیار افراد خالق و نوآور براي کارآفر

مواد و سرمایه مورد  ،ي کارنیرو ،اطالعات به اندازه منابع مالی ،هاي معاصردر سازمان

فرصتهاي بیشتري را در اختیار  ،استفاده از تکنولوژي اطالعات. توجه و ارزشمند است

  .دهد ان براي خالقیت و نوآوري قرار میکارآفرین

  

  روش پژوهش

آغاز  1314از سال  این شرکت. شرکت سهامی بیمه ایران است پژوهشقلمرو مکانی 

حدود دو  79نمایندگی تا پایان سال  1901 شعبه،  225جاد و با ای است دهکربه فعالیت 

جامعه آماري این . سوم شبکه شعب و نمایندگی کل صنعت بیمه کشور را در اختیار دارد

هاي شرکت سهامی بیمه ایران در استان شامل کلیه پرسنل رسمی و قراردادي پژوهش

مل آمده از ه بنابر استعالم به عخوزستان و زنجان بوده ک فارس،  گیالن،  خراسان،  تهران، 

با استفاده از روش . ده بودنفر گزارش ش 2300آن حدود  واحد کارگزینی، تعداد اعضاي

و  07/0 εدرصد و میزان خطاي  95ساده در سطح اطمینان گیري تصادفی نمونه

1

2
p  نفر در نظر گرفته  250براي اطمینان بیشتر . آمد نفر به دست 181  حجم نمونه

قابل استفاده  به صورت تکمیل شده و نفر پس از پیگیریهاي زیاد 197اطالعات (شد 

  ). آوري شد جمع

  

  پژوهشمتغیرهاي 

شامل متغیر وابسته، متغیرهاي مستقل و متغیرهاي میانجی  پژوهشمتغیرهاي 

 متغیرهاي مستقل. رآفرینی سازمانی است، کاپژوهشدر این متغیر وابسته . باشد می

  گیري، حمایت مدیران، کار تیمی، تصمیم  ،سبک رهبرياداري،  بوروکراسی  :عبارتند از
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متغیرهاي میانجی  .هاي اطالعاتی و آموزش یق کارکنان و استفاده از تکنولوژيتشو

  .اند کارکنان) تجربه(ي کار  سطح تحصیالت و سابقه شامل جنسیت، 

سؤال که   اي مشتمل بر سی از پرسشنامه پژوهشگیري متغیرهاي  ر اندازهبه منظو

ابزار، براي سنجش روایی  .است استفاده شده  رها را داشته باشد،توانایی سنجش متغی

جهت تعیین پایایی  ،چنین هم. رسیداز صاحبنظران موضوع  به تأیید هفت نفر پرسشنامه 

نفر از اعضاي  10بدین ترتیب که بین .  شد روش بازآزمایی به کار گرفته پرسشنامه،

. دکننشد که مجددا آن را تکمیل   نمونه براي بار دوم پرسشنامه توزیع و از آنان خواسته

درصد را نشان داد که  92ي ضریب همبستگی اسپیرمن مقدار  نتایج حاصله از محاسبه

ی سؤاالت پرسشنامه لذا پایای مرحله است، دو هاي  خبین پاس یحاکی از همبستگی باالی

مقیاس  با استفاده ازالزم به توضیح است که سؤاالت پرسشنامه . مورد تایید قرار گرفت

  . تنظیم شده بود) کم و بسیارکم تاحدودي،  زیاد،   بسیار زیاد،(تایی لیکرت   5

 P̂بدین ترتیب که ابتدا. است بت استفاده شدهنس Pبراي آزمون فرضیات از روش 

نسبت پاسخهاي بسیار زیاد، ( یعنی نسبت پاسخهاي مطلوب در سؤاالت مرتبط با فرضیه

سپس، با . است محاسبه شده) ودي به مجموع پاسخهازیاد و نیمی از پاسخهاي تا حد

0.5محاسبه شده و پس از مقایسه با  Kمیزان ،1-استفاده از رابطه  1.645z   قضاوت

الزم به توضیح . صورت پذیرفته است ها هفرضیتأئید یا عدم تأئید  الزم در خصوص

      .باشد مجموع تعداد سؤاالت مرتبط با هر فرضیه می n است که

  

              )5.0p(             1-رابطه                     

n

pp

pp
k

)1(

ˆ




  

   

  .سازمانی کارآفرین است ،شرکت از نظر بوروکراسی : اول  فرضیه

ˆ486.0در این فرضیه برابر با  P̂مقدار p بوده است .k  محاسبه شده

)66.0k ( ازZ  جدول)645.1
5.0
z( کوچکتر بوده و درصد  95در سطح اطمینان

توان در  عبارت دیگر می به. شود میید نیتاي اول  لذا فرضیه  .است دامنهآزمون هم یک 

درصد استنباط نمود که شرکت از نظر بوروکراسی سازمانی کارآفرین  95سطح اطمینان 

  .نیست
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  هاي فرضیه اول آماره - 1جدول

P̂k  z05  فرضیه
  نتیجه  نوع آزمون

  یدأیعدم ت  یک دامنه  645/1  -66/0  486/0  اول

  

   .سبک رهبري شرکت متناسب با کارآفرینی  سازمانی است  :مدو  فرضیه

ˆ404.0در این فرضیه برابر با  P̂مقدار p چون. است بودهk  محاسبه شده

)007.6k (از Z  جدول)645.1
5.0
z( درصد کوچکتر بوده  95در سطح اطمینان

عبارت دیگر، سبک  به. شود میید نیتأي دوم  لذا فرضیه باشد،  می یک دامنهو آزمون هم 

  . رهبري ، متناسب با  سازمان کارآفرین  نیست

  

  فرضیه دومهاي  آماره -2جدول 

P̂  k  z05  فرضیه
  نتیجه  نوع آزمون

  یدعدم تأئ  دامنهیک   645/1  -007/6  404/0  دوم

  

  . شود تشویق میکار تیمی در شرکت : سوم  فرضیه

ˆ392.0در این فرضیه برابر با  P̂مقدار p چون. است بودهk  محاسبه شده

)228.5k  (از Z  جدول)645.1
5.0
z( درصد کوچکتر بوده  95در سطح اطمینان

  . شود میید نیتأي سوم  باشد، فرضیه می دامنهو آزمون هم یک 

  

  آماره هاي فرضیه سوم - 3جدول

P̂  k  z05  فرضیه
  نتیجه  نوع آزمون

  عدم تأئید  یک دامنه  645/1  -228/5  392/0  سوم

  

  

ناسب با سازمان کارآفرین تم، شرکتهاي مدیران ارشد گیری تصمیم  :چهارم  فرضیه

  .است

ˆ39.0 در این فرضیه برابر با P̂مقدار p چون. بوده استk  محاسبه شده

)522.7k  (ازZ   جدول)645.1
5.0
z( درصد کوچکتر بوده  95در سطح اطمینان

به عبارت دیگر، . شود میید نیتأ هم ي چهارم فرضیه  باشد،  می دامنهو آزمون هم یک 
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آفرین اغلب مناسب با سازمان کار هاي مدیران ارشد،گیری که تصمیم نتیجه گرفتن توا می

  .نیست

  

  هاي فرضیه چهارم آماره - 4جدول

P̂  k  z05  فرضیه
  نتیجه  نوع آزمون  

  یدیعدم تأ  دامنهیک   645/1  -522/7  390/0  چهارم

  

  

کافی مدیران برخوردار می  افراد خالق و نوآور در شرکت از حمایت  :پنجم  فرضیه

  .باشند

ˆ382.0در این فرضیه برابر با P̂مقدار p چون. است بودهk  محاسبه شده

)082.8k  (ازZ   جدول)645.1
5.0
z( کوچکتر بوده  درصد 95در سطح اطمینان

 ،به عبارت دیگر .شود میید نیتأ نیز ي پنجم باشد،  فرضیه می دامنهو آزمون هم یک 

که افراد خالق و نوآور در شرکت  از حمایت کافی  نتیجهدرصد اطمینان  95توان با  می

  .باشند مدیران برخوردار نمی

  

  آماره هاي فرضیه  پنجم - 5جدول

P̂  k  z05  یهفرض
  نتیجه  نوع آزمون  

  یدیعدم تأ  دامنهیک   645/1  - 082/8  382/0  پنجم

  

  .در جهت حمایت از خالقیت و نوآوري استسیستم پاداش و تشویق : ي ششم فرضیه

ˆ241.0ادر این فرضیه برابر ب P̂مقدار p چون. است بودهk  محاسبه شده

)56.14k  (از Z  جدول)645.1
5.0
z( کوچکتر بوده  درصد 95در سطح اطمینان

درصد  95بنابراین با . شود میید نیتأ هم ي ششم فرضیه باشد، دامنه میو آزمون هم یک 

که سیستم پاداش مناسب و تشویق کارکنان خالق و نو آور  نتیجه گرفتتوان  ان میاطمین

  .مناسب با سازمان کار آفرین، وجود ندارد

  

  یه ششمهاي فرض آماره - 6جدول

P̂  k  z05  فرضیه
  نتیجه  نوع آزمون

  یدیعدم تأ  دامنهیک   645/1  -56/14  241/0  ششم
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نوآوري و  آموزشی در خصوص خالقیت، هاي  برگزاري دوره  :ي هفتم یهفرض

  .پذیرد کارآفرینی در شرکت به میزان کافی انجام می

ˆ255.0در این فرضیه برابر با P̂مقدار p چون. است بودهk محاسبه شده 

)91.11k  (از Z جدول)645.1
5.0
z( کوچکتر بوده و  درصد 95در سطح اطمینان

درصد  95بنابراین با  .شود میید نیتأ نیز ي هفتم فرضیه  باشد،  می دامنهآزمون هم یک 

هاي سالاي اطالعاتی و برقراري کگرفت که استفاده از تکنولوژیه  نتیجهتوان  اطمینان می

نوآوري و کارآفرینی به میزان قابل قبولی انجام  آموزشی در خصوص خالقیت، 

  .پذیرد نمی

  

  هاي فرضیه هفتم آماره - 7جدول

P̂  k  z05  فرضیه
  نتیجه  نوع آزمون  

  یدیعدم تأ  دامنهیک   645/1  - 91/11  255/0  هفتم

  

  متغیرهاي میانجی تحلیل

 بریک متغیر میانجی  دهد، جنسیت به عنوان ویتنی نشان میـ  ارگیري آزمون منبک

دهد  اي فریدمن نشان می بکارگیري آزمون رتبه. گویان تاثیري نداشته است نظرات پاسخ

به عبارت . است بوده دهندگان پاسخ جواب بریک عامل تأثیرگذار سطح تحصیالت که 

کم تا خیلی زیاد، هاي خیلی افراد با تحصیالت لیسانس، براي گزینهها براي تنسب ،دیگر

لیسانس و  فوق دیپلم، افزایشی بوده در حالی که براي افراد با تحصیالت دیپلم و فوق

همچنین اي فریدمن  نتایج آزمون رتبه. کند دکترا این نسبتها روند خاصی را دنبال نمی

 دهندگان  نظرات پاسخ نیز از عوامل تأثیرگذار برکارکنان ي کار  سابقهدهد که  نشان می

با احتیاط بیشتر و  دهندگان پاسخ ي کار افزایش یافته، هرچه سابقه ،در واقع. است بوده

 21براي مثال کارکنان باسابقه خدمتی .اند تري به سؤاالت پاسخ داده گیرانه نگاه سخت

  .اند پاسخ داده  »زیاد وبسیار زیاد»  هاي به نسبت کمتري به گزینه سال و بیشتر،

  

  :پژوهشهاي  هاي یافته گیري وتحلیل یافته نتیجه

، بسـتر  نتیجه گرفتتوان  آنها، می ید یعدم تأو  پژوهش هاي هبا توجه به آزمون فرضی

اي از  سـهامی بیمـه ایـران بـه عنـوان نمونـه      در شرکت سازمانی مناسب براي کارآفرینی 

ایـن یافتـه خیلـی     پـژوهش در واقع با  توجه به  ادبیـات  . نیست صنعت بیمه کشور، فراهم
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هاي بوروکراتیک، با طول عمر، انـدازه، رسـمیت، تمرکـز زیـاد و     سازمان غیرمنتظره نیست

هاي جـام اقـدامات هدفمنـد و ویـژه، بسـتر     پذیري، معموالً بدون ان هاي رقابت د انگیزهکمبو

بلـک (شوند  مناسبی براي کارآفرینی محسوب نمی
23

از طرفـی، بیمـه صـنعتی     .)7:  2002، 

هاي بیمـه  مسائل تحلیل ریسـک، بـدواً در شـرکت   جداول انتظار زندگی و  .ماهیتاً پویا است

هـاي جدیـد و    مـدام بـا ارائـه تعرفـه     هاي بیمـه، شرکت. ندا هشد توسعه یافته و به کارگرفته

ن دیگـر، صـنعت   به بیـا  .ندهاي تازه به دنبال جلب مشتریان و کسب سود بیشترگذاری نرخ

   .بیمه با موضوع کارآفرینی بیگانه نیست

هاي ششم و هفتم طبـق   رات نامطلوب وضعیت نامناسب متغیرهاي مستقل فرضیهتاثی

1Pˆآماره  P     نی بـه گونـه محسوسـی از سـایر     بر متغیـر وابسـته کـارآفرینی سـازما

اثیر نـامطلوب  وضـعیت نامناسـب    یعنـی نسـبت تـ    Pمقادیر آمـاره   .ها بیشتر استمتغیر

   .اند درج شده 8ي اول تا هفتم در جدول ها متغیرهاي مستقل فرضیه

  

  هاي مستقلوضعیت نامناسب متغیر )نسبت تاثیرنامطلوب(  Pآماره  - 8جدول

  Pآماره  متغیر مستقل  فرضیه

  514/0  بورو کراسی  اول

  596/0  سبک رهبري  دوم

  608/0  کارتیمی  سوم

  610/0  گیري مدیران میمنحوه تص  چهارم

  618/0  حمایت از کارکنان خالق و نوآور  پنجم

  759/0  سیستم پاداش و تشویق کارکنان خالق و نوآور  ششم

  745/0  آموزش کارآفرینی و کاربرد فناوري اطالعات  هفتم

  

هاي مستقل ششم و هفتم ریزي جهت بهبود وضعیت متغیر برنامه بر مبناي این تحلیل،

تـر قـرار    و بهبود بقیـه متغیرهـا در اولویتهـاي پـایین     )تقریباً در یک سطح(ال در اولویت با

تعـدادي پرسـش در    هـاي آنهـا توسـط    ههـا بـر مبنـاي مولفـ    هـر کـدام از متغیر  . گیرند می

 ،پـژوهش بر مبناي تحلیل اطالعات حاصل از پیمایش ایـن  . اند گیري شده پرسشنامه اندازه

ي مناسب سازمان کـارآفرین در شـرکت سـهامی    سازتوان مهمترین راهکارهاي بستر می

   .دداه یبیمه ایران را ارا

  

  

  

  آموزش کارآفرینی
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شـد کـه    کـارآفرینی یـک ویژگـی ذاتـی تلقـی مـی      اي نه چندان دور، خصلت   در گذشته

گیب( شدند مستقل و سازمانی با آن متولد می کارآفرینان
24
بـه بعـد    1970از دهـه  .)1987،

بـا   روي آمـوزش کـارآفرینی    پژوهشـها از این دهه  .ر گرفتاین پنداشت مورد چالش قرا

هاي گوناگون آموزش کـارآفرینی در   برنامه.  شناختی و ارزشی آغاز شد دیدگاهی جامعه

: 1382مقدسـی، و  فیضی(شگاهی طراحی و به اجرا درآمدند سطوح دانشگاهی و برون دان

گـرا و   هـدف  منـد،  امآمـوزش کـارآفرینی فراینـدي نظـ     حسب یک تعریف  سـاده، بر .)129

جهـت کـارآفرینی    آگاهانه است که طی آن افراد غیر کـارآفرین ولـی داراي تـوان بـالقوه،    

ترپسترا واولسون(یابند  پرورش می
25
هـدف از آمـوزش کـارآفرینی تربیـت     ). 12و 1993 

هاي آموزشـی بـه دنبـال اسـتفاده از فرصـتهاي       این قبیل دوره. افراد خالق و نوآور است

هاي افـراد بـه   یک گرایشـ پذیري حساب شده ، بهبود انگیزش و تحر اي مخاطرهالق مناسب،

هـاي کـارآفرینی، تاریخچـه کـارآفرینی و     موضوعاتی چون ویژگی .سمت کارآفرینی است

کارآفرینان، اثرات کارآفرینی در توسعه اقتصادي و اجتماعی افراد، سـازمانها و جوامـع،   

هـاي   مطالـب اولیـه ایـن دوره    هـاي کارآفرینانـه،  مثالهاي فراوان، متنوع و جـذاب از فعالیت 

کوتما(آموزشی هستند 
26

شده سفارش هاي آموزشی اجراي برنامه ).2003، 
27
کارآفرینی  

هـا عـالوه بـر انتقـال      اجراي ایـن دوره . نظر قرار گیردتواند مد براي مدیران و کارکنان می

سازد و بـه ویـژه    ینی آشنا مینیز  با منافع کارآفر مدیران را سازمان، کارکنانمفاهیم به 

 .هاي کارآفرینانه و پشتیبانی از کـارآفرینی را بـه مـدیران القـا کنـد     باور به فعالیت تواند می

آموزش سواد کامپیوتري در حد
28
 ICDL        بـه عنـوان ضـرورتی بـراي کـاربرد رایانـه و

کـاربرد  مکانـات  در این راستا بهتر اسـت ا . اینترنت در کنار آموزش کارآفرینی مفید است

افــزاري یــادگیري  هــاي نــرم کــاربرد بســته .فنــاوري اطالعــات در ســازمان توســعه یابــد

الکترونیک
29
هاي آموزش کـارآفرینی، فرآینـد    ابلیت سفارشی شدن جهت اجراي دورهبا ق 

 .کند ها را تسهیل می اجراي این دوره

  

  ر سیستم حمایت و تشویق کارآفرینیاستقرا

امـل کـاربرد اثـربخش سیسـتم     مهمتـرین ع رآفرینی پـذیري بـراي کـا    پذیرش مخاطره

پـاداش و تشـویق بـر     ،ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان استرینی حمایت و تشویق کارآف

هـاي نـو بـا معرفـی      حمایت و اسـتقبال از طـرح ایـده    ،مبناي ارزیابی عملکرد نه نتایج آنی

سسـه توسـعه   مو( انجامـد  بـه توسـعه کـارآفرینی مـی     ها در سطح سـازمان  طراحان ایده

کارآفرینی هندوستان
30
، 2003(.
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  : و توسعه با گرایش کارآفرینی پژوهشفعال سازي واحد 

و توسعه مرزهـاي سـنتی سـازمان را بـه سـوي       پژوهشآموزش همراه با فعالیتهاي 

فرینی را هـاي کـارآ   توان  تـیم  پژوهش و توسعه میدر واحد  .گشاید نوآوري می پویایی و

رسـانی کارآمـد در زمینـه     اطـالع چنین  هم .هاي نو، سازمان داد دهبراي کشف و پیگیري ای

و مطالعـه روي   پـژوهش تواند بـا   می هاي صنعت بیمه در داخل و خارج از کشور،نوآوری

تشـویق  در کنار سیستم حمایت و  .منابعی که دسترسی به آنها میسر است، صورت گیرد

هـاي کارآفرینانـه    یـه اندیشـه  به ارا رسانی در ترغیب کارکنان کارکنان نقش این نوع اطالع

 .موثر است

  

  :نوشتها پی

1 - Entrepreneurship
2 - Intrapreneurship
3 - Entrepreneurial Organization
4 - Hisrich & Peters
5 - Cantilon & Say
6 - Schumpeter
7 - Hawely
8 - Knight
9 - Kirzner
10 - McClelland
11- Hornady  & Aboud
12 - McKeran & Flannigan
13 - Silver
14 - Fry 
15 - Collins & Moore 
16 - Susbauer 
17 - Intra-Corporate Entrepreneurship
18 - Pincot
19 - Kuratko
20 - Mahaderan
21 - Luchsinger
22 - Daft
23 - Blake
24 - Gibb
25 - Terpstra  and Olson
26 - Temecko
27 - Customized
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28 - International Computer Driving  License
29 - E-Learning
30 - Enterpreneurship Development Istitute Of India
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