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چکيده
در محیط رقابتی و پویای کنونی ،سازمانها به منظهور ازهیای

توانمنهدیههای کارآزرینانه هتهح ظ هش روهد و

سودآوری ب ودت ب کارآزرینی سازمانی نیاز دارند و این موضوع تنتا در سای تبادل ایهدهههای نوآورانه و بهازنمودن
مرزهای سازمانی امکانپذیر اسح .اما تاکنون هیچ الگوی منسجمی در مهورد کهارآزرینی سهازمانی در بانکهداری ایهران
ارائ نشده اسح؛ بنابراین ،هدف تحقیق ظاضر ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران ،وناسهایی وهرایط و
عواملی اسح ک در کارآزرینی سازمانی باید موردتوه قرار گیرند .هامع آماری وامل متخصصان تجربی و نظهری در
این ظوزه اسح .روش همعآوری دادهها ،مصهاظب عمیهق بها  11ن هر از ببرگهان زعهال در ظهوزه بانکهداری بهوده و
نمون گیری ب روش هدزمند انجاموده اسح .تحلیل دادهها بها اسهت اده از نهرم ازهیار مکه

کیهو داو در سه مرظله

کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام وده اسح .بعهد از کدگهذاری بهاز ،مقوله هها و م هاهی اسهتخراجوهدهانهد .از
اطالعات گردآوری وده براساس زرایند نظری دادهبنیاد  56کدباز11 ،م توم و5مقول استخراج ود .نتایج نشهان داد که
در مرظل کدگذاری محوری کارآزرینی سازمانی ب عنوان مقول اصلی در نظر گرزت وده و وهرایط علهی (قابلیهحههای
کارآزرینی سازمانی ،قابلیحهای نوآوری راهبهردی ،قابلیهحههای کهارآزرینی راهبهردی) ،عوامهل زمینه ای (سهابتاری،
محیطی ،رزتاری) ،عوامل مدابل گر ،راهبردها (راهبرد نوآوری ،ائتالف ،وبک سازی ،رود) و پیامدها (بهازار ،مشهتریان،
اقتصادی ،زناوری) طراظیوده اسح .درهمع بنهدی کلهی ،الگهوی کهارآزرینی سهازمانی در بانکهداری در قاله

مهدل

پارادایمی بر مبناى نظری دادهبنیاد ،ارائ وده اسح.
کليد واژهها :کارآفريني سازماني ،بانکداري ايران ،نظريه دادهبنیاد.
 . 1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریح و ظسابداری  ،واظهد قهیوین ،دانشهگاه آزاد اسهالمی  ،قهیوین ،ایهران؛ نویسهنده
مسئول؛ رایانام arashchapardar@gmail.com :
 . 2استادیار گروه مدیریح و ظسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قیوین ،ایران
 . 3استادیار گروه مدیریح ،دانشکده کارآزرینی ،دانشگاه تتران ،تتران ،ایران
 . 4استادیار گروه مدیریح  ،دانشکده کارآزرینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واظد قیوین ،قیوین ،ایران.

مقدمه
در سالهای ابیر ،ب علح پیچیدگی ،تغییرات و عدم اطمینان محیطی ،پویهایی و وهدت
رقابح ،سازمانها از همل سازمانهای زعال در ظوزه بانکهداری را بها چهال ههای زیهادی
مواه کرده اسح .بانکها ب عنوان سازمانهای بدماتی و مالی ،نق

بسیار متمی در بلهق

ثروت و توسع اقتصادی در کشور دارند .واضح اسح ک هتح مطابقح با محیطهای پویها
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و متالط  ،ظ ش مییح رقابتی و پاسخ ب نیروهای محیطی ،سازمانها ملیم به به کهارگیری
وابص کارآزرینی سازمانی ب منظور ایجاد محیط کاری هستند ک ههدایحکننهده رزتارههای
کارآزرینان و نوآوران باوند( .کوراتکو.)2212 ،1
ازاینرو ،کارآزرینی سازمانی در ورکحها ب عنوان اظیاکننده بالقیح ،رهبری و نوآوری
ب ومار میآید (کوراتکهو .)2213 ،سازمان ها برای وکل گیر ی کارآزرینی سازمانی باید بتوانند
انعطاف پذیری الزم را ب منظور مواهت با تهن هها ی بهارهی و دابلهی ایجهاد کننهد؛
بدین معنا ک بود را ب بوبی با تغییر ات محیطی وزق داده و ب وکلی کارآمد تقاضاهای
زعلی را مدیریح کنند .ب عبهارت دیگهر ،کهارآزرین ی سهازمانی توانهایی بتهره بهرداری و
تشخیص زرصح ها ی کارآزرینان ناوی از تحوالت محیطی هتح ظ ش و بقها سهازمان
را دارد (الوانی و همکهاران .)1313 ،با توه ب عهواملی ماننهد زنهاوریههای هدیهد ،تحقیهق و
توسع  ،رقابح تتاهمی و غیره در این ظوزه در میان سهازمانهها در بهازار ارائه بهدمات
محصوالت ،اهمیح توسع سرمای گذاری هدید در راستای تأمین مالی ایدههای کس وکهار
از اهمیح باالی بربوردارند ،همچنین ،ایرلند 2و همکاران ( )2223معتقدنهد که کهارآزرینی
راهبردی ب عنوان یک سازه منحصرب زرد اسح زیرا توانهایی بلهق ارزش را به سهازمانهها
میدهد .همچنین ،مهوری  3و همکهاران ( )2221در تحقیقاتشهان به کهارآزرینی راهبهردی
ب عنوان یکی از مؤل های کارآزرینی سازمانی ک وامل تجدیهد راهبهردی ،بازسهازی مهدل
کس وکار ،هوان سازی سازمان ،بترهبهرداری از زرصهحهها ،کسه

1

مییهح رقهابتی ،ارائه
1 Kuratko
2 Ireland
3 Morris

محصوالت و بدمات هدید اسح اواره داوت اند .ضمن اینک  ،نظری کهارآزرینی راهبهردی
در سالهای ابیر بسیار موردتوه سازمانها واقعوده اسح ،چراکه به عنهوان یهک عامهل
در بصوص تعقی

التامبخ

مهیوهود.

رزتارهای زرصحطلبانه و سهودطلبان محسهو

درنتیج  ،سازمانهایی ک تمایل ب راهبردی بودن دارند باید کارآزرینی سهازمانی را به طهور
مستمر دنبال کنند (میر 1و همکاران.)2212 ،
ب عنوان مییح رقابتی در کنار ارائ بدمات و کس

دان

ب ومار میآید ،وابص نوآوری

راهبردی اسح .ضرورت نوآوری راهبردی در سازمانها تا ظدی اسح ک زقهدان آن منجهر
ب زروپاوی سازمان در طوالنیمدت میوود .نوآوری راهبردی ب عنوان پارادایمی ب م تهوم
ن وذناپذیرتر ودن و آوکار ودن مرزهای سازمانی بین محیط بیرونهی و سهایر سهازمانهها
اواره دارد (البدوی .)2211 ،2ازاینرو ،با توه ب ازیای

توان رقابتی سهازمانهها در بازارههای

بارهی و دابلی در سالهای ابیر ضرورت است اده از کارآزرینی سهازمانی بهی

از بهی

اظساس میوود .بترهمندی از کارآزرینی سازمانی با میایای متعددی همهراه اسهح ازهمله :
کاه

هیین نوآوری و عرض سریعتر ب بازار ،سازگاری بیشتر با تغییرات بهازار و محهیط،

و ظ ههش بقهها و پایههداری در بازارهههای هتههانی ب ه واسههط هههذ
هدید(موری

دان ه

و تکنولههو ی

 3و همکاران2212 ،؛ مارتووی 4و همکاران.)2212 ،

همچنین ،امروزه بر کسی پوویده نیسح ک در دنیای پهرتالط و متغیهر ،بقها و روهد
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یکی از موضوعات مت در بصوص رویارویی با تغییرات و عدم اطمینهان محیطهی که

سازمانها درگرو همسو ودن با تحوالت سریع و گام نتادن در مسهیر کهارآزرینی سهازمانی
اسح .سازمانهای کارآمد و موزق ،سازمانههایی هسهتند که کهارآزرینی را به عنهوان ههی
ت کیکناپذیری از ویژگیها و بصایص بود دانست و در هتح تقویح روظی کهارآزرینی
سازمانی ،از هیچ کووشی زروگذار نکنند؛ بنابراین سهازمانههایی در عرصه رقابهح موزهق
بواهند بود ک بالقیح و نوآوری را وظی ه اصهلی بهود بداننهد(کوراتکهو و همکهاران.)2212 ،
1 Meyer
2 Albadvi
3 Morris
4 Martovoy

1

عالوه براین ،یکی از نتادهایی ک در بلق زرصحههای کهارآزرینی و ایجهاد بسهتر مناسه
نوآوری و توسع اقتصادی کشور نق

ای ها مهیکنهد ،صهنعح بانکهداری اسهح .موضهوع

کارآزرینی سازمانی از دیرباز موردتوه اکثرسازمانهها ازهمله بهدماتی ،تولیهدی و غیهره
اسح .سازمانها دریازت اند ک هتح دستیابی ب راهکارهای هدید و وناسایی نیازهای بهود
ب توسع وبک های ارتباطی و تخصصی با سایر سازمانهای بارهی و دابلی و ازراد نیهاز
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دارند و بانکها ب عنوان یکی از مت ترین مؤسسات بدماترسانی ک نق

ویهژه ههای در

توسع کارآزرینی دارند ،هتح ظضور درصحن رقابهح به کهارآزرینی و نهوآوری بهی
بی

از

نیاز دارند (چای 1و همکاران.)2213 ،
در این راستا ،راهبردهای مرتبط ب کارآزرینی سازمانی هتح اسهت اده از دانه

کشف دان

موههود و

هدید در راستای توسهع توانهایی یهادگیری در سهازمان بهرای بهرآوردن نیازههای

مشتریان و ظ ش بقای سازمان بسیار مت قلمداد میووند و ب عنوان یهک سهالا انتخهابی بهرای
سازمانها ب ومار میآیند .چراک سعی در بلق متارتها و ذهنیحههای کارآزرینانه و ورود به
درون زرهنگ سازمانها دارند .مطالعات ابیر نیهی به ارائه راهبردههای سهازمانی در بصهوص
توسع کارآزرینی سازمانی پردابت اند (بلوسووا 2و همکاران2221 ،؛ کراییر 3و همکهاران .)2221 ،از ایهنروی،
با توه ب نتایج مثبتی ک راهبردهای کارآزرینی سازمانی ب همراه دارند بربی از پژوه هها به
بررسی آنتا پردابت اند (معین نیا و همکاران1311 ،؛ پیر هادی و همکاران2221 ،؛ کوراتکو.)2212 ،
در عصر ظاضر با توه ب تغییرات و تحوالت سریع در سازمانها و هوامع ،کهارآزرینی
سازمانی ب عنوان عاملی کلیدی در توسع و رود اقتصادی سازمانها بسیار ضروری قلمهداد
میوود .ظتی میتوان گ ح که کهارآزرینی سهازمانی در عصهر مهدرن یکهی از مته تهرین
راهبردهای بنیادی در سازمانها ب ومار میآیهد .از عمهدهتهرین هریانهات ظهاک بهر بقهای
سازمانها بترهمندی از نوآوری و کارآزرینی راهبردی اسح؛ بنابراین ،سازمانها هتح تداوم

12

1 Chai
2 Belousova
3 Kreiser

بقای بود ،ب راهظلها و روشهای نو نیازمندند و کارآزرینی سازمانی ب عنوان یک رویکرد
راهبردی و مییح آزرین بسیار یاریرسان اسح (کیوموونا.)2221 ،1
کارآزرینی سازمانی مبتنی بر نوآوری و کارآزرینی راهبردی در راستای بدماترسهانی و
ارائ بدمح ب مشتریان در ظوزه بانکداری منجر ب میایایی ازهمل ایجاد و است اده ارزش
از دادهها ،کاه

هیین ها و است اده از زناوری ب منظور بلق ارزش ،اقتصاد اوتراکی ،ایجهاد

با کس

درآمد بیشتر و تجرب هایی بتتری زعالیح کنهد .همچنهین ،ارتبهاب بهین کهارآزرینی

سازمانی با نهوآوری و کهارآزرینی راهبهردی در بانکهداری بها ازهیای

توانمنهدی در ارائه

بدمات بانکی و مالی مبتنی بر بترهمنهدی از زعالیهحههای نوآورانه همهراه بها ههایگیینی
سابتارهای هدید ب های سابتارهای سنتی ،آیندهنگری و پی بینهی نیازههای آتهی همهراه
اسح .با توه ب اینک کارآزرینی سهازمانی در بانکهداری یهک زرآینهد راهبهردی به وهمار
میآید ،مدیریح راهبردی در این بانکها بدون هتحگیری کارآزرینان و نوآوران ب سهختی
قادر ب کس

موزقیح هستند .صنعح بانکهداری ایهران هنهوز ضهرورت ظرکهح به سهوی

کارآزرینی سازمانی را درک نکردهاند (مامابولو 2و همکاران.)2211 ،
با توه ب بحرآنتای اقتصادی و زشارهای مالی سالهای ابیر ،نسهبح به کارکردههای
نظام تامین مالی و در راس آن نظام بانکی توه بسیاری معطوف وده اسح .مسئل مت این
اسح ک بانکها تا چ ظدی بهر کهارآزرینی سهازمانی تأکیددارنهد (مامهابولو و همکهاران)2211 ،؛
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بست ارزش ،کس وکار پلت رمی میوود؛ بنابراین ،صنعح بانکداری در این زمین مهیتوانهد

بنابراین ،ارائ دهندگان بدمات مالی ب ویژه بانکها نیی ضرورت پیهادهسهازی کهارآزرینی
سازمانی را درک کردهاند و برای تحقق کارآزرینی سازمانی ب دنبال زت سازوکارها و ورایط
آن هستند .تحقیق ظاضر قادر اسح ب مدیران بانکها در رابطه بها بربهورد بها بحرآنتها و
تغییرات محیطی کمک کند تا م اهی کارآزرینی سازمانی و نحوه اسهت اده از آن را در بانهک
بتتر ترسی کنند .درمجموع میتوان گ ح تحقیق ظاضر ازهمل معدود مطالعهاتی در ایهران
ب ومار میرود ک ه ب تبیهین م هاهی  ،عوامهل مهؤثر کهارآزرینی سهازمانی ،ایجهاد بسهتر
1 Kiyomovna
2 Mamabolo

11

مطلو  ،راهبردها و پیامدها در بانکداری پردابت اسح تها بخشهی از وهکافههای نظهری
موهود در این ظیط و عدم وهود الگوی ههامع را ظتهیالمقهدور کهاه
پرس

تحقیق ب وکل زیر تبیین وده اسهح که الگهوی مناسه

دههد؛ بنهابراین،

کهارآزرینی سهازمانی در

بانکداری ایران چگون اسح؟
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مباني نظری و پيشينه تحقيق
وا ه کارآزرینی سازمانی برای اولین بار توسط پینکات )1121( 1ب معنهای زراینهدی که
زعالیحهای سازمانی را ب سوی نوآوری ،بالقیح ،بطرپذیری و پیشهتازی سهو مهیدههد
مطرا ود .طبق نظر وومپیتر )1112( 2کارآزرینی سازمانی وا های اسح ک از دابهل دنیهای
کس وکار بربواست و ب عنوان توانایی است اده از منابع با تکنیکهای نو اسح ک منجهر به
ایجاد محصوالت و بدمات مدرن یا ایجاد بخ های هدید در محهیط سهازمانی مهیوهود.
کارآزرینی سازمانی دارای ابعاد بطرپذیری در ارتباب با کس وکارهای هدید ،نوآور بهودن،
نوسازی و بی

زعالی یا پی نگری تعریفوهده اسهح

(اسهتن ورد1114 ،3؛ زههرا1113 ،4؛ کهوین 6و

همکههاران .)1111 ،از دیههدگاه آنتونیههک ،)2226( 5هههور نسههبی )2213( 2و کوراتکههو)2213( 1
کارآزرینی سازمانی ب معنای نوسازی ورکتی ،نوآوری و بلق کس وکار هدید در بنگاههها
اسح .در مطالع ای دیگر ،کارآزرینی سازمانی ب زرآیند نوسازی سهازمانی اوهاره دارد و در
رابط با دو پدیده مت اوت اما مرتبط با همدیگر هستند؛ عملکردهای نوآوران و بطرپهذیری
ورکتی و زعالیحهای نوسازی بنگاه هتح ارتقای قابلیحهای بنگاه ب منظور رقابهحپهذیری
اسح (برونی .)2221 ،1طبق نظر زامپتاکی  12و همکاران ( )2212کارآزرینی سهازمانی زراینهدی
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1 Pinchot
2 Schumpeter
3 Stopford
4 Zahra
5 Covin
6 Antonic
7 Hornsby
8 Kuratko
9 Burns
10 Zampetakis

اسح ک اوخاص در درون سازمان ب دنبال زرصحههایی هسهتند که از منهابع آن وهرکح
است اده کنند .همچنین ،کارآزرینی سازمانی را ب عنوان زرآیند گسترش کاالهها یها بازارههای
نوین معرزی کردهاند (زهرا .)1111 ،در ههدول  1بالصه ای از تحقیقهات صهورت گرزته در
ظوزه کارآزرینی سازمانی مطراوده اسح.

نویسنده  /سال

نتایج تحقيق

مو رای  1و همکاران،

نتایج این مطالع نشان داد ک بین کارآزرینی سازمانی و نهوآوری ارتبهاب مثبتهی وههود دارد و

2221
ماتریانو 2و همکاران،
2221
کیوموونا2221 ،3

منجر ب بتبود عملکرد سازمانی میگردد.
نتایج مطالع نشان میدهد نوآوری ب عنوان راههی بهرای ازهیای

ارزش و توسهع روشههای

هدید انجام کس وکار اسح .راهبردهای ب کار گرزت وده در مدیریح نوآوری هتهح تسهریع
توسع ب عنوان نوعی بتبود نوآوری اسح.
نتایج تحقیق نشان داد ک نوآوری از عناصهر کلیهدی در زراینهد کهارآزرینی به وهمار مهیآیهد.
نوآوری عمل مختص ب کارآزرینی اسح منجر ب بلق ثروت و کس

درآمد بیشتر میگردد.

نتایج این مطالع نشان میدهد ک ویوههای مدیریح منابع انسانی تأثیر قابلتهوهتی در توسهع
وحاتا 4و همکاران،

مشخص های کارآزرینی کارکنان زعلی در مؤسسات مالی مصر دارد .عالوه بر این ،نتهایج تهأثیر

2222

مدیریح منابع انسانی در رابط با کارآزرینی سازمانی را تأیید میکنهد که به نوبه بهود تهأثیر
قابلتوهتی بر  CEدارد.

زریرا 6و همکاران،
2222

مییح رقابتی ،نوآوری ،بالقیح ،بصلح بازار ،مهدیریح راهبهردی منهابع ،ت کهر کارآزرینانه ،
عوامل زردی ،منابع موهود ،سابتار ،محیط

مقال پژوهشی :ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظری دادهبنیاد

جدول  .0خالصهاي از تحقیقات انجامشده در رابطه با کارآفريني سازماني

نتایج نشاندهندهای ابتکهار عمهل ازهراد هتهح انجهام رزتارههای نوآورانه  ،تمرکهی بهر انجهام
تسنگ 5و همکاران،
2211

زعالیحهای کارآزرینان در راستای کمک ب ازراد مبتکر برای رسیدن ب تواناییهای کامل بهود،
تشویق کارکنان سهازمان از طریهق سیسهت پهاداشدهی مناسه

و آمهوزش کارکنهان در مهورد

کارآزرینی سازمانی اسح.

1 Morais
2Matriano
3 Kiyomovna
4 Shehata
5 Ferreira
6 Tseng
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نتایج تحقيق

نویسنده  /سال
نتایج تحقیق نشان داده اسح ک گرای
روزیاتی 1و همکاران،
2211

زصلنام علمی مطالعات مدیریح راهبردی دزاع ملی ،سال پنج  ،وماره  ،22زمستان 1422

العموش 2و همکاران،
2211

بتبود نوآوری دارند .این بدان معناسح ک هرچ گرای

آن 3و همکاران2211 ،

کارآزرینی و مهدیریح دانه

توسهط

سازمان موردتوه واقع وود ،نوآوری در رقابح تجهاری نیهی بتتهر عمهل مهیکنهد .همچنهین،
مدیریح دان

بر اهرای راهبرد تهأثیر مثبهح دارد .عهالوه بهر ایهن ،هتهحگیهری کهارآزرینی،

مدیریح دان

و اهرای راهبرد تأثیر بسیایی در بتبود عملکرد سازمان دارد.

نتایج نشان میدهد ک تأثیر قابلتوهتی از پشتیبانی مدیریح عالی ،زمین سازمانی ،زمین زناوری
و سرمای اهتماع ی بر مییان کارآزرینی تجارت الکترونیکی دارد .ایهن یازته هها همچنهین تهأثیر
مستقی کارآزرینی را در دستیابی ب کس

مییح رقابتی ،عملکرد مالی و مشتری نشان میدهد.

یازته هها ی تحقیهق ظهاکی از ایهن اسهح دانه

ذهنهی بهر زرصهح ذهنهی مجموعه سههازمان

تاثیرگذارسح و ب وناسایی زرصحها را کمک مینمایهد که منجهر به ازهیای

قابلیهحههای

کارآزرینی سازمانی ازهمل نوآوری محصول ،تجدید راهبرد ،سرمای گذاری میوود.
زالوال 4و همکاران،
2212

الگو تحقیق زو وامل مؤل های توانمندسازی ،مشهارکح ،اسهتقالل ،روابهط و نظهام پهاداش
کارکنان اسح ک تأثیر قابلتوهتی بر بقای سازمانی دارد.

محمدکاظمی و

نتایج نشان داد ک گرای

زُهَری2212 ،

پذیری ،راهبرد توسع بدمات و تمایی در ارائ بدمح اسح.

سخدری و همکاران،
2215
سخدری2215 ،
اسلو 6و
همکاران2216،
نیتات کاال2216 ،5
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کارآزرینی و مدیریح دان

تأثیر معنیدار و مثبتهی بهر

ب کارآزرینی وامل نوآوری ،پیشهگامی و رویکهرد رقهابتی ،مخهاطره

تأثیر تعامل میان زمین اهتماعی و مدیریح عملکرد را در وکلدهی زمین کهارآزرینی سهازمانی
در ایران بررسی نموده و این عامل را در بتبود کارآزرینی سازمانی ک وامل نوآوری ،زایه

و

تحول راهبردی اسح مؤثر دانست اند.
مطابق با بررسی انجاموده در این ظوزه نتایج نشان داد که کهارآزرینی سهازمانی وهامل ارائه
الگوهای گامب گام ،الگوهای زمین ای ،زرایندی ،اهتماعی و زردی اسح.
یازت ها نشان داد ک متغیر میانجی مدیریح دان

و سهبک رهبهری بهاز بهر توسهع کهارآزرینی

سازمانی مؤثر اسح.
نتایج نشان ک وابص کارآزرینی سازمانی دربرگیرندهای نوآوری ،مخاطره پهذیری ،پیشهگامی
و دوری از آزمای هایی اسح ک بر عملکرد بنگاهها کوچک و متوسط تأثیر مثبح دارد.

1 Rofiaty
2 Al-Omoush
3 An
4 Falola
5 Uslu
6 Nihat

نویسنده  /سال
آلو ارز 1و همکاران،
2211

نتایج تحقيق
نتایج نشان داد ک عوامل محیطی ازهمل عوامل غیررسمی :هنجارههای زرهنگهی و اهتمهاعی،
درک زرصحهای راهاندازی کس وکار و تصور اهتمهاعی کارآزرینهان و عوامهل رسهمی ظهق
مالکیح زکری بر توسع ای کارآزرینی سازمانی در سازمان تاثیرگذار اسح.
نتایج پژوه

تی سی2221 ،2

نشان داد ک وابص کهارآزرینی سهازمانی از چتهار عامهل پشهتیبانی مهدیریح،

تشویق زعالیحهای کارآزرینان کارکنان ،زرهنگسازمانی ،تعتهد کارکنهان ،سیسهت پهاداشدهی
رابط مثبح و معنیدار و با عامل محدودیحهای سازمانی رابط من ی دارد.

موری 2221 ،3

محسو

میگردد .کارآزرینی راهبردی وامل تجدید راهبردی ،هوانسازی سهازمان ،بازسهازی

مدل کس وکار ،بترهبرداری از زرصحها ،کس

مییح رقهابتی ،ارائه محصهوالت و بهدمات

هدید اسح.
آنتونیک2224 ،4

نوآوری ،بطرپذیری ،عملکرد کارآزرینان  ،پیشتازی ،سابتارها ،کنترلها ،محرکهای راهبردیی،
زرهنگ ،مدیریح منابع انسانی
الگوی کارآزرینی راهبردی وهامل مخهاطرهپهذیری ،پهی تهازی در بهازار ،نهوآوری راهبهردی،

آیرلند2223 ،6

عملکرد کارآزرینان  ،مدیریح منابع انسانی ،کنترلها و تغییرات زرهنگی ،محرکهای راهبردیهی،
سابتار سازمانی ،راهبرد سازمانی اسح.
نوآوری راهبردی یکی از ابعاد مت نوآوری اسح هتح طراظی مجدد مرزهای صهنعتی ،بلهق

ولگلمیل 5ک2223 ،

ارزش برای مشتریان ،دارایی هدید و بلق ثروت برای ذین عان ب واسط ای ارائه بهدمات و
محصوالت هدید اسح.

هورنسبی 2و
همکاران2222 ،

نتایج نشان داد ک زعالیحهای ازهمل سازماندهی زعالیحها ،سابتار و سلسل مرات

ابتیار و

مسئولیح ،ظمایحهای مدیریتی ،زرهنگ تقسی کار ،قوانین و مقررات ،سازمانی و دسترسی به
منابع در وکلگیری و توسع کارآزرینی در سازمانها تأثیر مثبح دارد.

مقال پژوهشی :ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظری دادهبنیاد

نتایج نشان داد ک کارآزرینی راهبردی ب عنهوان یکهی از عناصهر کلیهدی کهارآزرینی سهازمانی

نتایج ظاکی از این اسح که مشهتریمهداری ،رقیه مهداری ،همهاهنگی کهاربردی نهوآوری و
نورا1311 ،

قابلیحهای زنآوری و تأثیر ن وذ وبک عوامل مؤثری در انتخا

راهبردهای ورود ب بازارههای

بارهی دارد.

1 Alvarez
2 Teece
3 Morris
4 Antoncic
5Ireland
6 Schlegelmilch
7 Hornsby
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نتایج تحقيق

نویسنده  /سال
نتایج این پژوه
سبحانی و همکاران،
1311

نشان میدهد ک رتب بندی وابصهها به ترتیه  :رزتهاری ،زرهنهگ ،اقهدام

کارآزرینان  ،سابتاری ،زمین ای ،ویژگیهای زردی و متارتهای کارآزرینان و الگوها ب ترتی :
سلمان ،آن تونیک و هیسریچ ،بیولهح و آلهپکن ،المهپکن و دس ،اکتله

و نهک ،اظمهد پهور

داریانی و کوراتکو و دیگران اسح.
رهبری و همکاران،
زصلنام علمی مطالعات مدیریح راهبردی دزاع ملی ،سال پنج  ،وماره  ،22زمستان 1422

1312
زارسانی و همکاران،
1312

عبارتند از :نوآوری بازاریابی ،نوآوری زرایند ،نوآوری محصول و نوآوری اداری.
ویژگیهای وخصیتی مدیر ،زیر سابتارهای زرهنگی ،پویایی بازار ،زیهر سهابتارهای قهانونی،
الگوی کس وکار ،برونسپاری ،توانمندیهای همکاری ،دیدهبانی ،هوومندی محیطی.
مطابق ب نتایج ظاصل متغیرهای زیر از باالترین اولویهح در پیهادهسهازی کهارآزرینی سهازمانی

ایمانی و همکاران
1316

بربوردارند ک عبارتند از :برنام رییی راهبهردی کارآزرینانه زعالیهحههای تحقیهق و توسهع ،
وبک های ارتباطی ،منابع انسانی کارآزرین ،تشویق رزتارههای کارآزرینانه  ،ظمایهح مهدیریح
عالی ،پویایی محیط کس وکار ،زرهنگسهازمانی کارآزرینانه  ،سهابتار سهازمانی کارآزرینانه ،
پیچیدگی روابط کار در زنجیره ارزش ،بخشندگی محیط کس وکار اسح.
عوامل سازمانی (ظمایح مدیریح عالی ،راهبرد سازمان ،زرهنهگسهازمانی ،سهابتار سهازمانی،

الوانی و همکاران،
1316

نظامهای سازمانی ،کنترل و ارزیابی سهازمان ،ارتباطهات اثهربخ )؛ عوامهل محیطهی (پویهایی،
پیچیدگی ،تقاضا برای محصوالت هدید ،ودت رقابح)؛ عوامهل زهردی (نگهرش کارآزرینانه ،
رزتار کارآزرینان  ،ظرزیح و متارتهای کارآزرینان )؛ عوامهل راهبهردی (مأموریهح چشه انهداز
محور ،تاکتیکهای رقابتی ،ویژگیهای ارزشها و رزتار رهبران راهبردی)

رضایی و ظسینی،
1316
ملکزاده و همکاران،
1316
دهقان و همکاران،
1311
کریمی و همکاران
1312
عباس زاده ،الوانی و
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نتایج این تحقیق نشان میدهد ک رتب بندی وابصهای کارآزرینی سازمانی مبتنی بهر نهوآوری

همکاران 1312

الگو پژوه

زو وامل چتار عامل زرهنگسازمانی ،بتبود متارتههای کارآزرینانه  ،سهابتار

سازمانی ،محیطی اسح ک تأثیر مثبح و معناداری بر متغیر وابست دارد.
نتایج تحقیق نشان داد ک ارتبهاب مثبهح و معنهاداری بهین کهارآزرینی و نهوآوری وههود دارد.
نوآوری میتواند در قال

کارآزرینی نوآوری در محصول و بدمات ،زرایند ،ایجاد بازار هدیهد

و تجدید راهبردی وود.
نتایج تحقیق نشان داد ک عوامل سابتاری ،زمین ای ،رزتاری ب ترتی

دارای بی ترین تأثیر بهر

کارآزرینی سازمانی اسح.
مدل ارائ وده وامل عوامل محیطی سازمان ،زردی ،سابتاری ،رزتهاری سهازمان اسهح که بهر
توسع کارآزرینی سازمانی و عملکرد سازمانی تأثیر مثبح و معناداری دارد.
نتایج نشان داد ک بین متغیرهای مستقل (عوامل سازمانی) ،متغیرهای تعدیلتر عوامهل محیطهی
(و متغیر وابست ) گرای

ب کارآزرینی ارتباب معناداری وهود دارد.

نویسنده  /سال
یداللتی و همکاران
1312

نتایج تحقيق
نتایج نشان داد ک میان مؤل های سابتار سازمانی ازهمل تمرکی سازمانی ،رسمیح ،پیچیهدگی
و وابصهای کارآزرینی سازمانی ازهمل پی گام بهودن ،نهوآوری ،مخهاطره پهذیری رابطه
معناداری و مثبتی وهود دارد.

سرعتی آوتیانی

نتایج نشان داد نوآوری راهبردی وامل مؤل های ازهمل ایجاد بهازار هدیهد رقابهح ،نهوآوری

نره 1312 ،

ارزوی ،وکستن رقابح ،نوآوری ورود ب بازار اسح.

داناییزرد و همکاران،

نوآوری عمل مختص ب کارآزرینی اسح منجر ب بلق ثروت و کس

درآمد بیشتر میوود.

با مطالع تحقیقات انجاموده در بصوص کارآزرینی سازمانی این ظقیقهح نمایهان وهد
ک اکثر این مطالعات ،عوامل مؤثر بر کارآزرینی سازمانی را مورد بررسی قهرار دادهانهد؛ امها
توهه زیههادی به نههوع کههارآزرینی سههازمانی نشههده اسههح .اینکه کههارآزرینی سههازمانی در
سازمانهای ارائ دهنده بدمات ب بصوص صنعح بانکداری از چ وابصهایی بربوردار
اسح ،نیازمند بررسی دقیق و هامع تری اسح .عالوه بر این ،بستر موضوع مورد بررسهی در
این سازمانها (صنعح بانکداری) ،اینک چ اقهداماتی در ایهن ظیطه مهیتوانهد پیامهدهای
مطلو

کارآزرینی سازمانی را ارائ دهد ،نیاز ب واکاوی عمیقهی دارد .از ایهنروی ،تحقیهق

ظاضر با در نظر داوتن وکاف نظری کنونی و زقدان مطالعات در این ظوزه ب ارائ الگهوی
کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران پردابت اسح.
روششناسي تحقيق
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نتایج تحقیق نشان داد ک نوآوری از عناصهر کلیهدی در زراینهد کهارآزرینی به وهمار مهیآیهد.

با توه ب اینک هدف تحقیق ظاضر ارائ یک الگو اسح ،از بعد هتحگیری ،توسع ای
و از لحاظ روش پژوه

به وهکل کی هی اسهح و از نظریه دادهبنیهاد و طهرا نظهاممنهد

استراوس و کوربین )2221( 1است اده وده اسح .زمانی ک نظری های زعلهی توانهایی تبیهین
زرایندی را ندارند ب کمک این نظری قادرنهد وقهوع پدیهدههها ،مسهائل و اوهخاص مهورد
مشاهده را طبق بندی کنند .با انجام چند مصاظب مشخص ود ک بأل و ضعفهایی در این
ظوزه وهود دارد .ازاینرو ،ب علح عدم وهود چتارچو

یا الگهوی کهارآزرینی سهازمانی
12
1 Strauss & Corbin

ب بصوص در بخ

بدماترسانی بانکی ،انجام این پژوه

مبتنی بر نظری دادهبنیاد دیهد

بتتری نسبح ب چتارچو هایی ک از مدلهای موهود اقتباسوده اسح ،ارائ مهیدههد و
همچنین نتیج ظاصل  ،یک نظری زرایندی اسح ک در اکثهر تحقیقهات توهه کمتهری به
است اده از رویکرد زرایندی وده اسح .از اینروی ،با انتخا

نظری دادهبنیاد سعی وده که

ب بررسی ابعاد مختلف ،با نگاه ب بستر زرایندی و سابتاری بانکها و با توه ب وهرایطی
زصلنام علمی مطالعات مدیریح راهبردی دزاع ملی ،سال پنج  ،وماره  ،22زمستان 1422

ک آنتا در ظال زعالیح هستند پردابت وود و همچنین بررسی عمیقهی نسهبح به توسهع
کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران صورت گیرد.
در بخ

اول ،مطابق با مطالعات کتابخان ای و مصاظب ههای تخصصهی بها ببرگهان به

وناسایی مؤل های کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبادرت وده اسح (هدول .)2
بعد از بررسی و تحلیل کی ی ب توزیع پرسشنام و همعآوری اطالعهات از ببرگهان در
این ظوزه پردابت وده اسح .هامع آماری تحقیق در بخ

کی ی ،وامل اساتید دانشگاهی

و ببرگان نظری اسح .الف .متخصصهان نظهری :اسهاتید دانشهگاهی (دانشهگاه آزاد واظهد
اسالمی قیوین) بودهاند ک در این ظیط صاظ نظرند و در این بصوص مقاالت متعهدد و
کتا

داوت اند.

 .متخصصان تجربی :وامل مدیران و کاروناسان باتجربه بهاالی بهی

از

 16سال در رابط با کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران (استان تتران) بودهانهد و مهدرک
تحصهیلی در ایههن ظهوزه را داوههت انهد .هتههح نمونه گیهری در قسهمح کی ههی از تکنیههک
نمون گیری هدزمند است اده وده اسح .زرایند نمون گیری تا اوباع نظهری ادامه یازته و تها
آبر  11ن ر ببره در این مرظل ظضورداوت اند .در ادام نیی هتهح تعیهین اعتبهار و ارائه
الگوی نتایی از دیدگاه مدیران و کاروناسهان بانهکهها اسهت اده وهده اسهح .ابهیار اصهلی
گردآوری دادهها در بخ

کی ی مصاظب های عمیق نیم سابتاریازت اسح ک در آن محقق

از قبل عناوین و موضوعات الزم در راستای پوو

دادن ب اطالعات آماده نموده اسح امها

سؤاالت ب وکل کلی و باز هستند؛ بدینمعنا ک از قبل مشهخص نشهدهانهد بلکه در طهی
زرایند مصاظب و تعامل مصاظب وونده و مصاظب گر پی

میآیند .در بخ

تجیی وتحلیهل،

دادههای کی ی ظاصل از مصاظب های انجاموده ،موردبررسی قرار مهیگیرنهد .بهدینمنظهور
11

این مرظل وامل س مرظل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی اسح .در آبر نیی با توه به

این س مرظل کدگذاری ،الگوی نتایی کهارآزرینی سهازمانی بهر مبنهای مهدل اسهتراوس و
همکاران ( )1111استخراج وده اسح.
جدول  .0مشخصات مشارکتکنندگان در تحقیق
بانکها/

سابقه

تحصيالت

سمت سازماني

تعداد

متر اقتصاد

کاروناسی ارود

مدیر امور مالی و اقتصادی تحقیقات راهبردی

2نر

16

اعتباری کوثر

دکترا

مدیر امور وعب ان ورماتیک زنآوری اطالعات

3نر

12

انصار

کاروناسی ارود

عضو هیئحمدیره بانک

1نر

11

قوامین

کاروناسی

مدیر امور وعب

1نر

12

قوامین

کاروناسی ارود

مدیر اداره نظامهای پردابح بانک ان ورماتیک

2نر

13

ظکمح ایرانیان

کاروناسی ارود

1نر

12

متر اقتصاد

کاروناسی ارود

مدیر امور بازاریابی و توسع بازار زنآوری اطالعات

2نر

11

انصار

کاروناسی ارود

مدیر اداره امور مشتریان زنآوری اطالعات بازرگانی

2نر

12

کوثر

کاروناسی ارود

معاون مدیرعامل در ظوزه توسع بازار و امور مشتریان

1نر

12

هیئحعلمی دانشگاه

دکترا

عضو هیئحعلمی دانشگاه

1نر

22

هیئحعلمی دانشگاه

دکترا

عضو هیئحعلمی دانشگاه

1نر

23

هیئحعلمی دانشگاه

دکترا

عضو هیئحعلمی دانشگاه

1نر

15

هيئتعلمي

عالوه بر این ،دادههای مصاظب با کدگذاری باز ،محوری و انتخابی با است اده نهرمازهیار.
نرمازیار  Maxqdaتحلیلودهاند (وربی)2212،1؛ در نتایح مدل پارادایمی تحقیق ارائه وهده
اسح .در ادام  ،هتح تعیین روایی محتوایی پرسشنام تحقیق ،ابتدا پرسشنام اولی را ک از
بخ
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مدیر امور وع

و بازاریابی

خدمت

کی ی ب دسحآمده بین  11ن ر ببره توزیع کرده و از آنتا بواست ود ک ب سهؤاالت

پاسخ دهند .سپ

هتح تجیی وتحلیل دادههای اولی بها اسهت اده از روش الووه  ،نسهبح

روایی محتوا بر مبنای هدول استاندارد  3مهورد مقایسه قهرار گرزهح .زرمهولی که هتهح
محاسب اعتبار محتوا مورداست اده قرار گرزح ب صورت زیر اسح.
 :CVRنسبح اعتبار محتوا
 :neتعداد ارزیابانی ک گوی یا وابص را مناس

تشخیص دادهاند.

 :Nتعداد کل ارزیابان
11
1 Verbi

با توه ب اینک تعداد ببرگانی ک پرسشنام را موردبررسی قراردادند 11 ،ن هر بودنهد،
نسبح روایی محتوا  11ن ر  2 44اسح .همچنین ،نسبح روایی محتوایی کل پرسشهنام نیهی
با است اده از زرمول الوو  2 54اسح .این درصد تأیید وده از سوی ببرگهان بیهانگر ایهن
اسح ک پرسشهنام از روایهی مناسهبی بربهوردار اسهح .همچنهین ،هتهح تعیهین پایهایی
پرسشنام و همسانی درون سؤاالت ،ضری

آل ای کرونباخ برای نمون مقدماتی ( 122ن ر)
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محاسب وده اسح .مقدار آل ای ب دسحآمده در هدول  4ارائ وده اسح:
جدول  .0میران آلفاي کرونباخ براي سؤاالت پرسشنامه
مقولههای مدل پارادایمي

تعداد
سؤاالت

مقياس

آلفای
کرون باخ

نوآوری راهبردی

4-1

لیکرت  6گیین ای

2 14

قابلیحهای کارآزرینی سازمانی

13-6

لیکرت  6گیین ای

2 11

قابلیحهای کارآزرینی راهبردی

11-14

لیکرت  6گیین ای

2 16

عوامل سابتاری

24-22

لیکرت  6گیین ای

2 14

عوامل محیطی عام و باص

21-26

لیکرت  6گیین ای

2 11

عوامل رزتاری

36-32

لیکرت  6گیین ای

2 21

عوامل مدابل گر

31-35

لیکرت  6گیین ای

2 12

راهبردها

44-42

لیکرت  6گیین ای

2 12

پیامدها

65-46

لیکرت  6گیین ای

2 16

جمع

29800

بنابراین ،الگوی تحقیق ظاضر با است اده از نظری دادهبنیاد ،الگویی اسح ک ب سهؤاالت
زیر پاسخ دهد:
 .1ورایط علی برای کارآزرینی سازمانی در بانکداری همتوری اسالمی ایران چیسح؟
 .2ورایط زمین ای بهرای کهارآزرینی سهازمانی در بانکهداری همتهوری اسهالمی ایهران
چیسح؟
 .3ورایط مدابل گر برای کارآزرینی سهازمانی در بانکهداری همتهوری اسهالمی ایهران
چیسح؟
 .4راهبردهای کارآزرینی سازمانی در بانکداری همتوری اسالمی ایران چیسح؟
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 .6پیامدهای کارآزرینی سازمانی در بانکداری همتوری اسالمی ایران چیسح؟

یافتههای تحقيق
تحقیق ظاضر ک از نظر روش پژوهشی ،کی ی اسح از نظری دادهبنیاد و طرا نظهاممنهد
استراوس و کوربین است اده وده اسح .به منظهور طراظهی الگهوی کهارآزرینی سهازمانی در
بانکداری ایران در قسمح کی ی تحقیق بر مبنای نتایج ظاصل از مصهاظب هها ،سه مرظله
کدگذاری (باز ،محوری و گیینشی) انجاموده اسح .در گام اول کدگهذاری بهاز م هاهی از
یک مقول را دادهاند و در گام سوم کدگهذاری انتخهابی روابهط بهین ابعهاد و مقهوالت آنتها
مشخص وده اسح .در تحقیق ظاضر ،ببرگهان در مصهاظب به مجموعه ی گسهتردهای از
عوامل در پاسخ ب سؤاالت تحقیق اواره داوت اند و در نتایح با ظذف م اهی مشهاب 216 ،
مضمونهها بها اسهت اده از زراینهد

م توم از متن مصاظب ها استخراجود و با تقلیل و ترکی

رزحوبرگشتی تحلیل دادهها ،کل کدهای اولی ب کهدهای کمتهری تبهدیلوهدند .به منظهور
هلوگیری از تکرار آنتا نیی تمام کدهای اولی مشاب و تکراری ک ازنظر م تهومی بیلهی به
ه نیدیک بودند در یک مجموع واظهد آورده وهدند و درنتیجه م هاهیمی را به وههود
آوردند و در کل  56مقول وناساییود .در این قسمح عالوه بر انتخا

یک مقول  ،اههیای

کدگذاری محوری ازهمل ورایط علی ،عوامل زمین ای ،متغیرهای مدابله گهر ،راهبردهها و
پیامدها بر اساس دادههای همع آوریوده نیی مشخصودند .مت ترین گهام در ایهن بخه
کدگذاری انتخابی ،ترسی کدهای انتخا وده ظاصل از مقوالت علی ،محهوری ،راهبهردی،

مقال پژوهشی :ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظری دادهبنیاد

متن مصاظب استخراج ودهاند و گام دوم یعنی کدگذاری محوری ،چند م توم باه تشکیل

پیامدی و زمین ای اسح .هدول  6الگوی کدگذاری را نشان میدهد.
جدول  .2کدگذاري باز ،محوري و مقوله اصلي
کدگذاری
انتخابي
مقوله محوري

کدگذاری محوری
کارآزرینی سازمانی

کدگذاری باز (مفاهيم)
مطالع دقیق نقاب دقیق در توسع اقتصادی و کارآزرینی
نوآوری ارزوی

شرايط علي

قابلیحهای نوآوری راهبردی

ایجاد بازار هدید
نوآوری ورود ب بازار
وکستن رقابح
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کدگذاری
انتخابي

کدگذاری باز (مفاهيم)

کدگذاری محوری

کشف و بترهبرداری
سرمای گذاری هدید
کس وکارهای هدید
قابلیهههحههههای کهههارآزرینی
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سازمانی

نوآوری درزمین محصول و بدمات
هوومندی زناوری
تجدید سابتار سازمانی
ابتکار عمل

شرايط علي

رقابح تتاهمی
بطرپذیری
تجدید راهبردی
هوانسازی سازمان
قابلیهههحههههای کهههارآزرینی
راهبردی

بازسازی مدل کس وکار
بترهبرداری از زرصحها
کس

مییح رقابتی

ارائ محصوالت و بدمات هدید
راهبرد
سابتار
عوامل سابتاری

تحقیق و توسع
زناوری اطالعات
منابع مالی
سیاسی
اهتماعی و اقتصادی

عوامل

عوامل محیطی عام و باص

ورکا
رقبا

زمینهاي

مشتریان
آموزش
انگییش
عوامل رزتاری
22

ویژگیهای مدیران
ویژگیهای کارکنان
زرهنگسازمانی
سبک رهبری

کدگذاری
انتخابي

کدگذاری باز (مفاهيم)

کدگذاری محوری

بازنگری و اصالا مقررات و قهوانین ظهاک بهر ظهوزه
عوامل ظقوقی و قانونی

بانکی و مالیاتی کشور
بازنگری و اصهالا مقهررات و قهوانین ظهاک بهر بانهک
مرکیی کشور
اسههت اده از یههک اکوسیسههت کههارآزرینی سههازمانی در

عوامل ظاکمیتی

ایجاد زیر سهابتارهای مناسه
هان

در صهنعح بانکهداری از

دولح

ایجاد ثبات سیاسی ،اقتصادی و زرهنگی ظاک در این ظوزه
تکنولههو یکی اسههت اده از هههوش

بهه روزرسههانی دانهه
مصنوعی.

ظتور زین تکها (برای کمک ب پاسخگویی سریعتهر به

عوامل
مداخلهگر

مشکالت زنّاوران

نیازهای مشتریان و ایجاد تجرب بتتر برای آنتا).
است اده از زنهاوریههای هدیهدتر ازهمله آنهالیی دیتاهها
ازهمل میایهای بانکهداری مهدرن (نسهل  ،)4روشههای
مبتنی بر یادگیری ماوین.
پیوستن ب سازمان تجارت هتانیWTO

تحری ها

اصالا قوانین تجاری و کاری
بتبود وابصهای تأثیرگذار برهذ

منابع مالی

مشارکح و همکاری با سایر بانکها
راهبرد ائتالف
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بانکداری

برونسپاری ب سایر بانکها
بترهبرداری از زرصحهای ب روز بانکداری
نوآوری در مدل کس وکار (ایجاد منابع هدید درآمهدزایی از

راهبرد نوآوری

طریق ارائ بدماترسانی بتتر ب مشتریان بانک)؛
توسع راهبردهای موهود (بتبود مستمر روند ازیایشی و
پایداری نوآوری در کلی زعالیحهای بانکی).
ازرای

راهبردها

درآمد و سودآوری بانکی

بلق منازع متقابل برای بانک و مشتریان
راهبرد وبک سازی

ازیای

تعداد مشتریان

اوتراکگذاری دان

و تجرب در میان کارکنان بانک

23

کدگذاری
انتخابي

کدگذاری باز (مفاهيم)

کدگذاری محوری

ن وذ در بازار از طریق برگیاری نمایشگاهها و همای هها
در صنعح بانکداری
راهبرد رود (تمرکی)

توسع بازار از طریهق آوهنایی یها تکنولهو یهها مهدرن،
رقبای برتر ،پیشتازان در صنعح بانکداری
انطبا بدماترسانی با تغییر سریع تقاضای مشتریان
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بازار

کس

رضایح مشتریان

توه ب تقاضای مشتریان نوآور
همگام ودن ارائ بدمات بانکی با زناوری ب روز
ازیای

مشتریان

سرعح در ارائ بدمات بانکی قابلاعتماد

بلق تصویر متمایی از بتبود بدمات کنونی در مقایس ب
رقبا باهدف پی گام بودن در بازار بدماترسانی بانکی

پیامدها

اقتصادی

توسههع اقتصههادی و روههد بانههک ،همکههاری بهها سههایر
سازمانها (ورکا ،رقبا و پیمانکاران)
ب کارگیری از سیسهت نهوین بانکهداری و زناورانه  ،هه

زناوری

سویی با تغییرات هتانی ،بتبود برنام رییی دقیق مهدیران
بانکی

با است اده از نتایج کدگذاری بهاز ،محهوری و انتخهابی الگهوی کهارآزرینی سهازمانی در
بانکداری همتوری اسالمی ایران بر مبنای پارادای  5گان ب ورا وکل وماره  1اسح.

مقال پژوهشی :ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظری دادهبنیاد

شکل  .0الگوي نهايي کارآفريني سازماني در بانکداري جمهوري اسالمي ايران

نتيجهگيری و پيشنهادها
اکثر سازمانها ،ب اهمیح ارتباب کارآزرینی سازمانی و نوآوری راهبردی ،و نق

کلیدی

این عوامل در تداوم بقهای کسه وکاروهان اذعهان دارنهد .سهازمانههای ازهمله صهنعح
بانکداری هتح رویارویی با تتدیدات محیطی ملیم به اسهت اده از زرصهحههای هدیهدی
هتح ایجاد هو کارآزرینان و نوآوران اند .کهارآزرینی سهازمانی به عنهوان کلیهد راهگشهای
سازمانها در مواهت با محیطهای پیچیده رقابتی و تحهری ههای ظهاک بهر کشهور اسهح.
تحقیق ظاضر ،باهدف طراظی الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظریه
دادهبنیاد انجاموده اسح .از اینرو ی ،تالش وهده اسهح تها بها بررسهی م تهوم کهارآزرینی
سازمانی ،ورایط علی ،عوامل مدابل گر ،زمین ای ،راهبردها و پیامدهای آن وناسایی وهوند.
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نتایج تحقیق نشان داده اسح نوآوری راهبردی ،وامل نوآوری ارزوی ،ایجهاد بهازار هدیهد،
نوآوری ورود ب بازار و وکستن رقابح اسح .در همین راسهتا ،کهارآزرینی سهازمانی یعنهی
هدید ،هذ

توانایی یک ورکح در زراگیری از طریق وناسایی دان

دانه

و ایهدهههای

هدید ،با سرعح ب یک ابیار یا سالا هدید تبدیلوده اسح (زهرا و همکهاران .)1116 ،آنتونیک
و همکاران ( )2213نیی کارآزرینی سازمانی را ب عنهوان نوسهازی وهرکتی ،نهوآوری ،بلهق
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کس وکار هدید در سازمانها توصیف کردهاند.
ب عالوه ،این تحقیق نشان داد ک ورایط علهی عامهل اصهلی وهکلگیهری زعالیهحههای
کارآزرینان در بانکداری اسح ک وامل قابلیحهای کارآزرینی سازمانی ،قابلیهحههای مبتنهی
بر نوآوری راهبردی و قابلیحهای کارآزرینی راهبردی اسح .قابلیحهای کارآزرینی سازمانی
دربرگیرنده  1مؤل ازهمل کشف و بترهبرداری ،سهرمای گهذاری هدیهد ،کسه وکارههای
هدید ،نوآوری درزمین محصول و بدمات ،هوومندی زناوری ،تجدید سهابتار سهازمانی،
ابتکار عمل ،رقابح تتاهمی و بطرپذیری اسح .همچنین این تحقیق نشهان داده اسهح که
ورایط علی که زمینه تمایهل به کهارآزرینی سهازمانی را زهراه مهیکننهد به سه دسهت
تقسی ودهاند .در همهین راسهتا ،کاسهون و همکهاران ( )2222نیهی کهارآزرینی سهازمانی را
ب عنوان وابصی تعریف میکنند ک توان بالقوه کشف و بترهبرداری از زرصحهای موهود
و هدید را در راستای ایجاد ارزش اقتصادی دربر دارد .واکر زهرا ( ،)1115تجدید سهابتار
را ب عنوان یک ابیار نجات قلمداد کرده ک ب اظیا و کس

موزقیح سازمان کمک میکنهد.

لپکین و دس ( )2221اذعان داوت اند ک سرمای گذاری هتح ایجاد کس وکار هدید بهرای
دستیابی ب کارآزرینی و تحقهق اههداف سهازمانی الزم و ضهروری اسهح .عهالوه بهر ایهن،
آنتونیک و هیسریچ ( )2226نیی اواره داوت اند ک کارآزرینی سازمانی توانایی پیشهتاز بهودن
در ارائ محصوالت بدمات هدید را در چتارچو

آموزش ازراد و گروهها در سازمانهها،

توسع بدمات برای گروههای زعلی و هدیدی از مشتریان را زهراه مهیکنهد و به عنهوان
ابیاری هتح بتبود کی یح ،ظ ش و صرز هویی هیین ها قلمداد میوهود .در همهین راسهتا،
وانگ و همکاران ()2212؛ صالحی و اوالدیان ( )1313اذعان کردند ک بها توهه به اینکه
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بانکها اهمیح ارزش اطالعات بارهی هدید ،هذ

آن و به کهارگیری آن را در راسهتای

دستیابی ب اهداف تجاری و کس

مییح رقابتی میدانند ،بهرای بهدماترسهانی و ظهذف

مشتریان باید توه زیادی ب تحقیق و توسع  ،تقویهح ارتباطهات درونهی هتهح گسهترش
نوآوری داوت باوهند .همچنهین بربهی از تحقیقهات آن و همکهاران ()2211؛ العمهوش و
همکاران ()2211؛ زریرا و همکاران ()2222؛ بر است اده از قابلیحهای کهارآزرینی راهبهردی
باه ب عنوان یک راهنما ،با ارائه یهک چهارچو

تل یقهی از راهبهرد و کهارآزرینی تأکیهد

تجدید راهبردی ،هوانسازی سازمان ،بازسازی مدل کس وکار ،بترهبرداری از زرصهحهها،
کس

مییح رقابتی و ارائ محصوالت و بدمات هدید اسهح .درنتیجه توصهی مهیوهود

بانکها ب طور پیوست ب پای

محیطی و تعریف چش اندازها با محوریح نوآوری بپردازنهد

تا بدین وسیل با وناسایی زرصحها ،زمین الزم را هتح عملیاتی سهازی ایهدهههای هدیهد
زراه کنند .عالوهبر این ،باید با بترهمندی از تاکتیهکههای رقهابتی هدیهد و متنهوع ماننهد
متماییسازی در ارائ بدمات و محصوالت ب بازار ،رهبری هیین هها ،تمرکهی بهر مجموعه
باصی از نیازهای مشتریان را در اولویح قرار دهند.
نتایج تحقیق ظاکی از آن اسح ک پیادهسازی کهارآزرینی سهازمانی در بانکهداری ایهران
مستلیم زراه کردن ورایط زمین ای وهامل :عوامهل سهابتاری ،محیطهی و رزتهاری اسهح.
عوامل سابتاری دربرگیرنده راهبرد ،سابتار ،تحقیق و توسع  ،زنهاوری اطالعهات ،ارزیهابی
عملکرد ،زرایندها و روشها ،توسع منهابع مهالی اسهح .عوامهل محیطهی وهامل :سیاسهی،

مقال پژوهشی :ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظری دادهبنیاد

داوت اند ،تا پیمودن مسیر پیشرزح و توسع را برای سازمانها تستیل کنندک دربرگیرندهای

اهتماعی و اقتصادی ،ورکا ،رقبها و مشهتریان مهیباوهد .عوامهل رزتهاری وهامل :آمهوزش،
انگییش ،ویژگیهای مدیران ،ویژگیهای کارکنان ،زرهنگسهازمانی ،سهبک رهبهری اسهح.
نتایج این پژوه

ه راستا با بربی تحقیقات ازهمل الوانی و همکاران ( ،)1316سهخدری

( ،)2215کریمی و همکاران ( ،)1312سبحانی و همکاران ( ،)1311تی سی ()2221؛ ایمانی
و همکاران ( )1316اسح ک ب کارگیری عوامل زمین ای و تحقق ه زمان این زعالیحهها در
بانکداری را ضروری دانست اند .درنتیج  ،ب بانکها توصی میوود ب ارائ ایدههای هدیهد،
مخاطرهپذیری و پرورش رزتارهای کارآزرینان و نوآورانه بپردازنهد که الزمه آن ظهداقل
سازی سلسل مرات

سازمانی ،دادن آزادی عمهل به ازهراد سهازمان هتهح ت کهر بهر روی
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در سهازمان

موضوعات هدید ،تأکید بر کار تیمی و ارتباطات باز اسح ک ب انتقهال دانه

کمک میکند .همچنین ،تحوالت و تغییرات محیطی ازهمل تغییر سلیق مشتریان بهر مبنهای
زناوریهای هدید بیانگر ضرورت تدوین بطمشیها و برنام ریییههای هدیهد بهر مبنهای
محیط کارآزرینان و نوآوران اسح ک بانکها باید همواره آن را موردتوه قرار دهنهد و بها
ایجاد وبک های بارهی و دابلی درصدد بترهمندی از زرصحههای هدیهد و بلهق آن در
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ارتباطات برون و درونمرزی بود باوند .عالوه بر این ،ب مدیران بانکها توصی مهیوهود
با توه ب قابلیحهای کارآزرینی سازمانی ب طور مستمر در رابط با پیادهسازی راهبردههای
متنوع و نتادین سازی آنتا در بانک ،توه بسیاری مبذول کنند.
از سوی دیگر ،نتایج تحقیق نشان داد ک عوامل مدابل گهر به صهورت اقتضهایی ظهاهر
میووند و باید هتح استقرار کارآزرینی سازمانی آنتا را مدنظر قهرارداد که وهامل عوامهل
ظقوقی و قانونی ،عوامل ظاکمیتی ،مشکالت زناوران و تحری ها اسح .درواقع ،پیادهسهازی
کارآزرینی سازمانی در بانکداری مستلیم بررسی و تحلیل دقیق عوامل پی گ ت اسح .برگر
و همکاران ( )2223و زالوال و همکاران ()2212؛ العمهوش و همکهاران ( )2211در همهین
راستا عنوان کردهاند ک ب روزرسانی دان

تکنولو یکی ،است اده از هوش مصهنوعی ،انجهام

تحقیقات بنیادی و کاربردی در توسع بدمات نوین بهانکی ،پیوسهتن به سهازمان تجهارت
هتانی ،اصالا قوانین تجاری و کاری ،بتبود وابصهای تأثیرگذار برهذ

منابع مهالی در

بانکداری برای توسع کارآزرینی سازمانی اهمیح بسهیاری دارنهد و بایهد موردتوهه واقهع
ووند .بااینظال در مطالعات قبلی چندان ب این عوامل پردابت نشده اسح .عالوه بر ایهن،
نتایج تحقیق ظاکی از این اسح ک اگر کارآزرینی سازمانی به وهکل درسهح پیهادهسهازی
وود ،نتایج مطلوبی برای بانکها دربر بواهد داوح که عبارتنهد از :تهأمین اعتبهاری مهالی
ب دوراز بوروکراسی ،تبادل انواع پاداش یا ستام در راستای ظمایح از ابتکهارات ،توسهع و
ازیای

سودآوری ،ک در نتایح موه

رود و نوآوری عملکهرد بانهک مهیوهود .در ایهن

راستا ،در تحقیقی که توسهط کارتیکیهان ( )2215انجهاموهده به نقه

مهؤثر زنهاوری بهر

عملکردهای بانکی اواره وده اسح ک نتایج بوبی برای بانکها به همهراه دارد؛ ازهمله :
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بروز رسانی اطالعات ،پاسخگویی سریع ب سؤاالت و وکایات مشتریان ،ازیای

زهروش و

بدماترسانی بتتر با روشهای هدیهدتر .نسهتیتی و همکهاران ( )2211اذعهان کردنهد که
پایبندی و رعایح استانداردهای بینالمللی ب عنوان یک عامل مته در بانکهداری محسهو
میوود  .در آبر ،برای اینک کارآزرینی سازمانی در بانکهداری نمهود بتتهری داوهت باوهد،
است اده از راهبردها ضروری اسح .نتایج تحقیق نشان داد ک ایهن راهبردهها وهامل راهبهرد
ائتالف ،راهبرد نوآوری ،راهبرد وبک سهازی و راهبهرد روهد (تمرکهی) در مهدیریح اسهح.
ذکروده هتح تعقی

ه زمان اهداف تعیین وده در این ظوزه اسهح .در ظهالی مطالعه و

بررسی چندانی در بصوص راهبردهای کارآزرینی سازمانی در بانکهداری صهورت نگرزته
اسح .درنتیج توصی میوود بانکها همواره ب ابهذ تهدابیر الزم هتهح ایجهاد ثبهات در
قوانین و مقررات مربوط و سیاسحهای مالی و بانکی بهود اقهدام کننهد .عهالوه بهر ایهن،
مقررات زدایی و ظذف مقررات دسح پا و گیر در اداره امور بانکی را مدنظر قرار دهند.
استقرار کارآزرینی سازمانی در بانک نیاز ب وهود بسهترهای مناسه

و در نظهر داوهتن

الیامات ویژهای اسح .الگوی طراظیوده ب مدیران در بانکها بسهیار یهاریرسهان بواههد
بود؛ اما هر تحقیقی با محدودیحهایی مواه اسح ک باید مدنظر قرار گیرند .ازهمل زقدان
تجرب کازی بانکها در پیادهسازی کارآزرینی سهازمانی به عنهوان یکهی از محهدودیحههای
تحقیق ظاضر مطرا اسح  .عالوه بر ایهن ،یهازتن اوخاصهی که آگهاه و آوهنا به مباظه
کارآزرینی سازمانی باوند امری دووار بوده و هسح .از سایر محهدودیحههای ایهن تحقیهق

مقال پژوهشی :ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظری دادهبنیاد

ازاینرو ،پیادهسازی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایهران مسهتلیم توهه به راهبردههای

نبود تعریف مشخص از موضوع کارآزرینی سازمانی در صنعح بانکداری اسح .هرچند که
م اهی کارآزرینی سازمانی از پی

مطرا اسح؛ اما هنوز ه ابتامههایی در مهورد برداوهح

وخصی مدیران و سیاسح گذاران نظام بانکی از م توم کارآزرینی سازمانی مشتود اسهح .از
اینروی ،توصی میوود ک مطالعاتی از این دسح در دورههای مت اوت در نظهام بهانکی و
در سایر استانها و یا در گستره وسیعتری نظیر سطح کشور و همچنین در سایر سهازمانهها
نیی انجام وود .همچنین توصی های زیر ب عنوان مواردی ک می توانهد راهگشهای اسهت اده
کنندگان از این تحقیق یا مطالعات آتی سودمند باود ارائ میوود:
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هتح توسع و بتبود وضعیح بانکداری ایران ،توصی مهی وهود که تمرکهی و تأکیهداز هر چییی بر اصالا زعالیحهای درونی مبتنی بر قابلیحههای کهارآزرینی سهازمانی،

پی

نوآوری و کارآزرینی راهبردی در این بخ

باود ،همچنین ،بانک مرکیی میتواند با ایجهاد

زیهر سهابتارها و بسههترهای الزم وهرایط پیهادهسهازی کههارآزرینی سهازمانی و نههوآوری در
بانکداری ایران را زراه کنهد .تهدوین منشهور کهارآزرینی سهازمانی توسهط بانهک مرکهیی
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میتواند راهگشا باود .منشور کارآزرینی سازمانی میتواند ب عنوان چتارچوبی مهدنظر قهرار
گیرد ک بر مبنای آن ،قابلیحهای کارآزرینی سازمانی در بانکها نتادینه وهود و منجهر به
ازیای

مسئولیح پذیری نظام بانکی در راستای تهأمین و تحقهق نیازههای واقعهی مشهتریان

باود.
 از مطالعات تطبیقی و تجربیات موزق بانکههای بهارهی در بصهوص پیهادهسهازیکارآزرینی سازمانی ،کارآزرینی و نوآوری راهبردی در صنعح بانکداری ایران است اده وود.
 مدل ب دسحآمده مختص بانکهای ایران اسح .توصی مهیوهود ایهن مهدل در سهایرورکحهای نوپا و بیرگ نیی ب کار گرزت وود تا موانهع و چهال ههای اههرای مهدل مهورد
ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
 ابذ تدابیر الزم از سوی نظام بانکی کشور و بانک مرکیی هتح بربهورد تخصصهیدر رابط با تدوین و اهرای سیاسحهای پولی ،مالی ،اعتباری ،ارزی و ...ب دور از ههر نهوع
هتح گیری هناظی و سیاسی ضروری اسح.
 است اده از سازوکارهای غیررسمی و رسمی در بانکداری ایران هتح ظل مشهکالت،ارتقا سطح ارتباطات و ازیای

هماهنگی در رابطه بها وهرایط زمینه ای نقه

متمهی در

پیادهسازی کارآزرینی سازمانی ب همراه دارد.
 -طراظی سابتار سازمانی متناس

با کارآزرینی سازمانی در بانکداری به منظهور اینکه

ازراد قادر باوند با بالقیح و نوآوری ،ابتکار عمل و بطرپذیری باال و سایر عوامل مهرتبط
با است اده از ایدههای کارآزرینان و نوآوران در سازمان مشغول ب ارائ بدمات ب مشهتریان
باوند باید در اولویح باود.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي



ابعاد اهرایی کارآزرینی سازمانی ،فصلنامه پژوهشهاي علمي مديريت ،سال نت  ،وماره .31

الوانی ،سید متدی و همکاران ( ،)1316عوامل مؤثر بهر کهارآزرینی سهازمانی ،فصللنامه علملي
پژوهشي مطالعات مديريت (بهبود و تحول) ،وماره .12
بابایی زارسانی ،میث ؛ امین دوسح ،عاط ؛ علی دادی ،ابوذر ( ،)1312طراظی الگو نوآوری باز در

ورکحهای کوچک و متوسط با است اده از نظری دادهبنیاد ،فصلنامه ملديريت راهبلردي دانلش



سازماني دانشگاه امام حسین(ع) .135-16 ،2 ،
دهقان ،طالبی ،عربیون .)1311( .پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کهارآزرینی سهازمانی
در دانشگاههای علوم پیوکی کشور .مجله پیاورد سالمت.33 -22 ،)1(5 ،
رضایی ،روااهلل و همکاران ( ،)1316تأثیر گرای

کارآزرینان بهر عملکهرد سهازمانی در سهازمان

هتاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ،فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشلاورزي ايلران،


وماره  ،4ص .42-2
رهبههری ،محمههد؛ سههمیعی ،روا ال ه ؛ اوههرزی ،مجیههد؛ وههجاعی ،سههامره ( ،)1312وناسههایی و

اولویحبندی ابعاد کارآزرینی سازمانی مبتنی بر نوآوری در تعاونی لبنی کشور ،فصلنامه تعلاون و


کشاورزي.116-121 ،26 ،
صالحی ،سارا و اوالدیان ،معصوم ( ،)1313تأثیر مدیریح دان

بر توسع کهارآزرینی سهازمانی،

فصلنامه مطالعات منابع انساني ،13 ،ص .114-13



سرعتی آوتیانی ،نره



عباس زاده ،ظسن؛ دروی  ،ظسهن؛ الهوانی ،سهیدمتدی؛ صهالحی صهدقیانی ،همشهید (،)1312



( ،)1321نوآوری راهبردی ،مديريت منابع انساني در صنعت نفت.2،2 ،

الگوي استراتژي گرايش به کارآفريني در نظام بانکي ايران.115-11 ،2 ،2 ،
نورا ،عباس ( ،)1311بررسی تأثیر کارآزرینی سهازمانی و راهبهردی وهرکحههای لبنهی براسهان
رضوی بر مییان گرای



مقال پژوهشی :ارائ الگوی کارآزرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظری دادهبنیاد



ایمانی ،عبدالمجید و همکاران ( ،)1316وناسایی و اولویحبندی عوامل مهؤثر بهر نتادینه سهازی

آنتا ب بینالمللهی وهدن ،فصللنامه رويکردهلاي پژوهشلي نلوين در

مديريت و حسابداري ،وماره  ،31ص .52-41
سبحانی ،عبدالرضا؛ مستقیمی ،محمود رضا؛ ظسینی ،سید محمدرضا؛ نوعی ،غهالمرضها (،)1311

تبیین وابصها و الگوی کارآزرینی سازمانی در ورکحهای تعاونی روستایی ،تحقیقات اقتصلاد
کشاورزي ،وماره  ،44ص .115-121
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 دوملین کنفلران، ارتبهاب کهارآزرین بها نهوآوری.)1316(.سیده

 غالمرضا و نرگ،ملک زاده

.مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات
 طراظهی،)1312(  محمهود، اظمهد؛ پورداریهانی، ایرج؛ رضوان زر، آصف؛ ملک محمدی،کریمی




 مجلله تحقیقلات،مدل کارآزرینی سازمانی ترویج کشاورزی درزمین توسهع پایهدار کشهاورزی
 وناسهایی عوامهل،)1312(  سیدمرتضهی، محمدرضا؛ بهاقری زهرد، هتانگیر؛ زالی،یدالتی زارسی



،سابتاری مؤثر بر توسع کارآزرینی دانشگاهی؛ مطالع موردی دانشگاه هامع علمی – کهاربردی
.32-12 ،1 ،4 ،فصلنامه سیاست علم و فناوري
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