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چکیده:
با توجه به ضرورت مديريت دانش و تجاری سازی آن و تغییر در ماهیت تولید اقتصادی در 
عصر حاضر، دانشگاه به عنوان نهاد عمده تولید دانش، نقش جديدی در توسعه اقتصادی 
پیدا کرده  و برای ايفای اين نقش، تبديل دانشگاه  به دانشگاه کارآفرين ضرورت پیدا کرده 
 است. در دانشگاه کارآفرين، مديران به عنوان مهره های اصلی و هسته تصمیم گیری ها، 
مي بايد از توانايی ها و قابلیت های ويژه و به عبارتی از مهارت های کارآفرينانه برخوردار باشند. 
بنابراين انگیزش و ترغیب مديران برای به فعلیت رساندن قابلیت های آنها اهمیت زيادی 
دارد. از آنجا که بروز رفتارهای کارآفرينانه از يک سو تحت تاثیر فضای کارآفرينی اقتصاد 
و از سوی ديگر تحت تاثیر فضای کارآفرينی سازمان قرار دارد، در اين پژوهش دو گروه 
عوامل درون سازماني و برون سازماني )سیاست های اقتصادی( در نظر گرفته شده و تاثیر اين 
عوامل بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی دانشگاه های منتخب ايران مورد بررسی قرار گرفته 
است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش مقطعی و با کمک راهبرد پیمايش 
صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دانشگاه های شريف، شهید بهشتی، امیرکبیر، علم و 
صنعت و دانشگاه خوارزمی بوده و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 209 نفر برآورد 
شده است. برای تحلیل آماری از تحلیل عاملی، مدل معادالت ساختاری، آزمون ناپارامتری 
فريدمن و آزمون گردش استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد عوامل درون سازمانی آزادی 
عمل و استقالل کاری، دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی، بر رفتار کارآفرينانه مديران 
میانی دانشگاه های منتخب تاثیری مثبت و معنادار داشته و در مقابل عامل درون سازمانی 
پاداش و تقويت و سیاست های پولی، مالی و ارزی دولت، اثری منفی و معنادار بر رفتار 
کارآفرينانه مديران مذکور داشته است. از میان متغیرهای مورد بررسی، تاثیر حمايت مديريت 

و سیاست تجاری بر رفتار کارآفرينانه مديران بی معنا بوده است.

برون سازماني،  عوامل  درون سازماني،  کلیدواژه ها:  عوامل 
کارآفرینانه،  رفتار  اقتصادي،  کالن  سیاست هاي 

مدیران میاني دانشگاه ها.

تاثیر عوامل درون سازماني و برون سازماني )سیاست هاي کالن عنوان مقاله:
اقتصادي( بر رفتار کارآفرينانه  مديران میاني دانشگاه هاي 
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مقدمه

کارآفرينی عاملی است که می تواند توان فنی و تولیدی کشورها را افزايش دهد، فناوری های 
جديد خلق کند، محصوالت جديد معرفی  کند، ساختار و سازمان صنايع را به روز کرده و خالء 
بازارهای موجود و در واقع فرصت های موجود را شناسايی و بازارهای جديد ايجاد کند. ضعف فضاي 
کارآفريني، از طريق کاهش توان فنی و تولیدی و تضعیف قدرت رقابت پذيری، مانع رشد و توسعه  
انكار در رشد مستمر و  بنابراين کارآفرينی نقشی محوری و غیرقابل  اقتصادی کشورها می شود. 
توسعه  اقتصادی دارد )Archibong, 2004(. امروزه برخی از صاحب نظران کارآفرينی را به عنوان 

يكی از عوامل تعیین کننده تولید درنظر می گیرند )فرحبخش، 1382(.
سرمايه  تربیت  در  برجسته  نقشی  که  هستند  جامعه  هر  سازمان های  بنیادی ترين  دانشگاه ها 
انسانی، به فعلیت رساندن قابلیت های بالقوه دانش آموختگان و هموار کردن مسیر رشد و توسعه  
و  اهداف  به  برنامه ها، رسیدن  اجرای  برای  ديگری  مانند هر سازمان  دانشگاه ها  دارند.  اقتصادی 
وجود  نیازمند  انسانی(،  سرمايه   پرورش  و  تربیت  )آموزش،  خود  اصلی  رسالت  رساندن  انجام  به 
مديرانی کارآفرين هستند که با تكیه بر يافته ها و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن ماهیت 
را جهت  تعامل هستند و موقعیت سازمان، راهكارهای مناسب  آنها در  با  متغیرهای محیطی که 
دستیابي به اهداف سازمان ارائه دهند. اين امر در مديران میاني سازمان اهمیت بیشتري مي يابد 
مديران  اظهارنظر  براي  میان مدت،  برنامه ريزي هاي  میاني ضمن  مديران  زيرا   .)1379 )فخیمي، 
نیز  پايین  رده   مديران  عملكرد  بر  همچنین  مي کنند،  آماده  بلندمدت  و  جامع تر  برنامه هاي  ارشد 
توسعه  در  کارآفرينی  اهمیت  به  توجه  با  مطالعه  اين  بنابراين   .)Drucker, 1985( دارند  نظارت 
اقتصادی و نقش مديران در توسعه کارآفرينی، سعي در شفاف سازي نقش عوامل درون سازماني )جو 
کارآفريني سازمان( و به خصوص عوامل برون سازماني )سیاست هاي کالن اقتصادي( در انگیزش 

رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه هاي منتخب کشور دارد. 
در ادامه  پژوهش  حاضر، ابتدا مروری بر ادبیات موضوع داشته، سپس مدل و فرضیه ها و روش 
پژوهش ارائه می شود. دو بخش پايانی نیز به تحلیل يافته های پژوهش، ارائه نتايج و پیشنهادها 

اختصاص دارد.
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مبانی نظری پژوهش

کارآفريني فرآيند خلق هر چیز نو و با ارزش، با صرف وقت و تالش، با فرض همراه  داشتن 
خطرات مالي، روحي و اجتماعي و به دست آوردن پاداش هاي مالي و رضايت فردي و استقاللي 
که از آن ناشي مي شود، است )Hisrich, 2008(. کارآفرين فردي است داراي ايده و فكر جديد 
که از طريق ايجاد يک کسب وکار و با بسیج منابع که با مخاطره  مالي، اجتماعي و حیثیتي همراه 
است محصول يا خدمت جديد به بازار ارائه مي دهد )احمدپوردارياني و عرفانیان، 1386(. شاخه ای 
از کارآفرينی که کارآفرينی سازمانی نامیده مي شود در قالب سازمان صورت می گیرد )ايماني پور، 
1387(. کارآفرين سازماني کسی است که در يک سازمان از قبل تاسیس شده، از طريق نوآوري و 
 خطرپذيري، مسئولیت تبديل يک فكر يا ايده  خام را به کااليي ساخته شده و سودمند بر عهده می گیرد 
)Prokopenko & Pavlin, 1999(. رفتار کارآفرينانه مجموعه اي از فعالیت ها و اقدامات را در 

برمی گیرد که از سوي افراد در سطوح مختلف انجام شده است و ترکیب تازه اي از منابع را براي 
.)Mair, 2002( شناخت و پیگیري فرصت ها به کار می گیرد

بر اساس بررسی های انجام شده، نوآوري و کارآفريني در تمام سطوح سازمان ها از جمله سطوح 
اجرايي )مديران و کارکنان( و به خصوص مديران  میاني وجود داشته و معمواًل رفتارهاي حمايتي 
نیز در سطوح مديران عالي مشاهده مي شود؛ اين يافته ها نه تنها در سازمان هاي خصوصي، بلكه 
با شدت کمتر در سازمان هاي دولتي نیز به چشم مي خورد )Zampetakis, 2007(. وظیفه مدير 
تعامل  در  پیرامون خود  محیطي  متغیرهاي  با همه   که  دارد  اهمیت  نظر  اين  از  سازمان  رهبر  يا 
است )Hersey & Blanchard, 1988(. جو سازمان بايد به گونه ای باشد که شرايط الزم برای 
تحريک  کند را  سازمان  اعضای  کارآفرينی  روحیه  و  آورد  فراهم  را  کارآفرينانه  فعالیت های   ارائه 

معنای مجموعه عواملی است که  به  )Nasurdin, Ramayah & Beng, 2006(. جو سازمان 

کارآفرينی سازمانی را متاثر می کنند.
با نگاهی اقتصادی به مقوله  کارآفرينی، می توان برای آن بازاری متشكل از عرضه کنندگان 
انگیزش و  و متقاضیان ترسیم کرد. آنچه در طرف عرضه کارآفرينی حائز اهمیت است، تربیت، 
به  را  متقاضیان  بايد  نیز  تقاضا  در طرف  است.  کارآفرينانه  رفتارهای  ارائه   به  کارآفرينان  ترغیب 
استفاده از کارآفرينی تشويق کرد؛ متقاضیان و استفاده کنندگان از عامل کارآفرينی بايد متقاعد شوند 
به کارگیری کارآفرينی هم به صرفه است و هم برای موفقیت در رقابت ضروری است. کارآفرينی 
می تواند برای جامعه، دولت و خود کارآفرينان از جمله سودآورترين فعالیت ها باشد، اما اين امر تابع 
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فضای اقتصادی کشور که بر مبنای سیاست ها و تصمیمات اقتصادی دولت شكل می گیرد، است. به 
بیان ديگر وقتی محیط داخلی سازمان مشوق و حامی کارآفرينی باشد ولی فضای کالن اقتصادی، 

کارآفرينان را در تنگنا قرار دهد، بهبود فضای خرد )درون سازمانی( چندان مثمرثمر نخواهد بود. 
و  پژوهشگران  اقتصادی،  سیستم های  و  سازمان ها  توسعه   و  رشد  در  کارآفرينی  محوری  نقش 
متخصصان را بر آن داشته است که پیرامون عوامل اثرگذار بر آن به مطالعه بپردازند؛ مطالعات انجام شده 
صرفاً بر تاثیر جو کارآفرينی سازمان بر رفتار کارآفرينانه تمرکز يافته اند. به عنوان نمونه چانگ و ِچن به 
ارتباط مثبت میان تفويض اختیار و خالقیت کارکنان و همچنین ارتباط منفی میان محدوديت زمانی و 
خالقیت کارکنان پی بردند )Chen & Cangahuala, 2010(. لی و همكاران عوامل سازمانی مانند 
عدم حمايت مديريت و محدوديت زمانی را به عنوان علت تصمیم افراد به تغییر شغل، خروج از سازمان 
و راه اندازی کسب وکار مستقل معرفی می کنند )Lee, Wong & Foo Maw Der, 2011(. همچنین 
چن و کانگاهواال به بررسی ارتباط میان جو کارآفرينی سازمان با عملكرد سازمان پرداخته و پنج عامل 
درون سازمانی شامل حمايت مديريت، تفويض اختیار، پاداش، دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی را در 
نظر می گیرند. نتايج به دست آمده نشان می دهد مؤلفه حمايت مديريت، به ويژه مولفه های تفويض 
 Chen &( اختیار، پاداش و مرزهای سازمانی، بر رفتار کارآفرينانه و عملكرد سازمان تاثیر مثبت دارند
Cangahuala, 2010(. فن گلدرن و ينسن هم استقالل را به عنوان يک انگیزه مقدماتی برای کارآفرينی 

.)Van Gelderen & Jensen, 2006( و راه اندازی کسب وکار شناسايی می کنند
مرزبان )1390(، مؤلفه های حمايت مديريت، پاداش و تقويت، آزادی عمل، مرزهای سازمانی و 
دسترسی زمانی را به عنوان ابعاد جو کارآفرينی سازمانی در نظر گرفته و نشان می دهند میان ابعاد 
جو کارآفريني سازماني و رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه تهران، رابطه مثبت و معناداري 
ـ  سازمان  و عملكرد  سازمان  کارآفريني  میان جو  رابطه  بررسی  به   ،)1388( دارد. صنعتي  وجود 
که نتیجه فعالیت هاي کارآفرينانه است ـ پرداخته و بیان می دارد رابطه معنادار و مثبت میان بعد 
مرزهاي سازماني و عملكرد سازماني وجود دارد اما میان ساير ابعاد جو کارآفريني سازمان و عملكرد 
سازماني رابطه معناداري وجود ندارد. صمدي و شیرزادي اصفهاني )1385(، به بررسي رابطه جو 
سازماني مدرسه با روحیه  کارآفريني دانش آموزان پرداخته و بر اساس نتايج بیان می دارند میان جو 

سازماني مدرسه و روحیه کارآفريني دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

مدل و فرضيه های پژوهش

پژوهش حاضر به اقتباس از مدل جامع کوراتكو و همكارانش پنج عامل حمايت مديريت، آزادي 
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عمل، تقويت و پاداش ها، دسترسی زمانی و مرزهاي سازمانی را به عنوان مولفه های جو سازمانی در 
نظر می گیرد )Kuratko et al., 1993(. زيرا اين مدل بر عوامل محیطی موثر بر رفتار کارآفرينانه 
تاکید دارد. همچنین عالوه بر عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی نیز بازار کارآفرينی را متاثر 

می کنند. زيرا عرضه و تقاضای کارآفرينی تحت تاثیر فضای اقتصادی جامعه قرار دارند. 
بدين ترتیب بر اساس ادبیات نظری و متغیرهای درون سازماني و برون سازمانی، مدل مفهومی 

  پژوهش به صورت زير است:

 مرزهاي سازماني

 دسترسي زماني

 پاداش و تقويت

 آزادي عمل و استقالل كاري

 حمايت مديريت

 سياست پولي

 سياست مالي

 سياست تجاري

 سياست ارزي

  عوامل درون سازماني

 )جو كارآفريني سازمان(

 سازماني عوامل برون

 رفتار كارآفرينانه

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

به اين ترتیب فرضیه های پژوهش عبارتند از:
منتخب  دانشگاه هاي  میاني  مديران  کارآفرينانه  رفتار  بر  دولت  مالي  سیاست هاي   :1 فرضیه 

تاثیر منفي دارند.
منتخب  دانشگاه هاي  میاني  مديران  کارآفرينانه  رفتار  بر  دولت  پولي  2: سیاست هاي  فرضیه 

تاثیر منفي دارند.
منتخب  دانشگاه هاي  میاني  کارآفرينانه مديران  رفتار  بر  ارزي دولت  فرضیه 3: سیاست هاي 

تاثیر منفي دارند.
فرضیه 4: سیاست هاي تجاري دولت بر رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه هاي منتخب 

تاثیر منفي دارند.
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فرضیه 5: حمايت مديريت بر رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه هاي منتخب تاثیر مثبت 
دارد.

فرضیه 6: آزادي عمل و استقالل کاري بر رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه هاي منتخب 
تاثیر مثبت دارد.

فرضیه 7: پاداش و تقويت بر رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه هاي منتخب تاثیر مثبت 
دارد.

فرضیه 8: دسترسي زماني بر رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه هاي منتخب تاثیر مثبت 
دارد.

فرضیه 9: مرزهاي سازماني بر رفتار کارآفرينانه مديران میاني دانشگاه هاي منتخب تاثیر مثبت 
دارد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به هدف و دارا بودن قابلیت اجرايی، کاربردي، بر مبناي نحوه گردآوری 
برون سازمانی  و  درون سازماني  عوامل  میان  ارتباط  بررسی  نظر  از  و  توصیفی  موردنیاز،  داده هاي 
راهبرد  کمک  با  و  مقطعي  روش  به  که  است  همبستگي  نوع  از  دانشگاه،  مديران  کارآفرينی  با 
ابزار  است.  کتابخانه اي  و  میداني  صورت  به  اطالعات  گردآوري  روش  مي شود.  انجام  پیمايش 
برون سازمانی  و  درون سازمانی  عوامل  تاثیر  با  ارتباط  در  که  است  پرسشنامه ای  داده ها  گردآوری 
بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی دانشگاه تهیه و از سه بخش تشكیل شده است؛ بخش اول به 
پرسش های مربوط به ويژگی های فردی اختصاص دارد. بخش دوم مربوط به پرسش هايی است 
که تاثیر مولفه های محیط داخلی سازمان بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی را مورد ارزيابی قرار 
می دهند. بخش سوم پرسشنامه پرسش هايی را در برمی گیرد که تاثیر سیاست های کالن اقتصادی 
را بر رفتار کارآفرينانه بررسی می کنند. اين بخش بیشتر با تكیه بر قانون برنامه   پنجم  توسعه که 
دربرگیرنده  ديدگاه ها، چارچوب فكری و تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی است، طراحی شده است.

بدين ترتیب متغیرهای پژوهش به شرح زير هستند:
● ويژگی های فردی؛ متغیری پنهان است که با هفت گويه مورد سنجش قرار گرفته و در 

بررسی های آمار توصیفی کاربرد دارد. 
● رفتار کارآفرينانه؛ متغیر وابسته و پنهان: اين متغیر با 12 گويه بر اساس مدل زامپتاکیس و 

موستاکیس )2007( عملیاتی شده است.
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● تاثیر عوامل درون سازمانی بر رفتار کارآفرينانه، به طورکلی با 48 گويه بر اساس شاخص 
ارزيابی کارآفرينی شرکتی )CEAI(1 هرنزباي و همكاران )2002( عملیاتی شده است: 

گويه  با 19  کارآفرينانه  رفتار  بر  متغیر  اين  تاثیر  پنهان:  و  متغیر مستقل  مديريت؛  • حمايت 
عملیاتی شده است.

• آزادی عمل و استقالل کاری؛ متغیر مستقل و پنهان: تاثیر اين متغیر بر رفتار کارآفرينانه با 
10 گويه عملیاتی شده است.

• پاداش و تقويت؛ متغیر مستقل و پنهان: تاثیر اين متغیر بر رفتار کارآفرينانه با شش گويه 
عملیاتی شده است.

• دسترسی زمانی؛ متغیر مستقل و پنهان: تاثیر اين متغیر بر رفتار کارآفرينانه با شش گويه 
عملیاتی شده است.

• مرزهای سازمانی؛ متغیر مستقل و پنهان: تاثیر اين متغیر بر رفتار کارآفرينانه با هفت گويه 
عملیاتی شده است.

با 45 گويه عملیاتی  به طورکلی  کارآفرينانه،  رفتار  بر  اقتصادی  تاثیر سیاست های کالن   ●
شده است. 

• سیاست مالی؛ متغیر مستقل و پنهان: تاثیر اين متغیر بر رفتار کارآفرينانه با 14 گويه عملیاتی 
شده است.

• سیاست  پولی؛ متغیر مستقل و پنهان: تاثیر اين متغیر بر رفتار کارآفرينانه با 11 گويه عملیاتی 
شده است.

• سیاست  ارزی؛ متغیر مستقل و پنهان: تاثیر اين متغیر بر رفتار کارآفرينانه با 9 گويه عملیاتی 
شده است.

گويه   11 با  کارآفرينانه  رفتار  بر  متغیر  اين  تاثیر  پنهان:  و  مستقل  متغیر  تجاری؛  سیاست    •
عملیاتی شده است.

جامعه آماری اين پژوهش، مديران میانی )مديران و معاونان پرديس ها، واحدها، پژوهشكده ها و 
دانشكده ها( دانشگاه های منتخب ايران است؛ با توجه به پیمايشی بودن پژوهش و نیاز به مراجعه به 
دانشگا ه ها، بحث  و گفت وگو با مديران و پیگیری حضوری جريان تكمیل پرسشنامه ها، دانشگاه های 
مايل به همكاری شهر تهران به عنوان جامعه  آماری در نظر گرفته شده اند. بر اساس آمار مديريت 
نیروي انسانی و مديريت تشكیالت و بودجه دانشگاه های منتخب در پايیز سال1392، تعداد مديران 

1. Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument
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نفر،  امیرکبیر 99  دانشگاه  نفر،  بهشتی97  دانشگاه شهید  دانشگاه صنعتی شريف 104نفر،  میانی 
دانشگاه علم و صنعت 87 نفر و دانشگاه خوارزمی 67 نفر بوده که مجموعًا 454 مدير میانی را 
شامل مي شود. براي محاسبه  حجم نمونه آماري از فرمول کوکران استفاده شده  است. طبق اين 

فرمول حجم نمونه 209 نفر برآورد شده است:

� 

 

تاثير اين متغير بر رفتار كارآفرينانه با : كاري؛ متغير مستقل و پنهان عمل و استقالل آزادي •

  .است شدهگويه عملياتي  10

گويه  ششتاثير اين متغير بر رفتار كارآفرينانه با : پاداش و تقويت؛ متغير مستقل و پنهان •

  .است شدهعملياتي 

گويه  ششتاثير اين متغير بر رفتار كارآفرينانه با : دسترسي زماني؛ متغير مستقل و پنهان •

  .است شدهعملياتي 

گويه  هفتير بر رفتار كارآفرينانه با تاثير اين متغ: مرزهاي سازماني؛ متغير مستقل و پنهان •

  .است شدهعملياتي 

  . است شدهگويه عملياتي  45طوركلي با ه ي كالن اقتصادي بر رفتار كارآفرينانه، بها سياستتاثير  ●

گويه  14تاثير اين متغير بر رفتار كارآفرينانه با : سياست مالي؛ متغير مستقل و پنهان •

  .است شدهعملياتي 

گويه  11تاثير اين متغير بر رفتار كارآفرينانه با : پولي؛ متغير مستقل و پنهان  سياست •

  .است شدهعملياتي 

گويه عملياتي  9تاثير اين متغير بر رفتار كارآفرينانه با : ارزي؛ متغير مستقل و پنهان  سياست •

  .است شده

گويه  11ارآفرينانه با تاثير اين متغير بر رفتار ك: تجاري؛ متغير مستقل و پنهان  سياست •

  .است شدهعملياتي 

و  ها هها، واحدها، پژوهشكد ن پرديسامديران و معاون( آماري اين پژوهش، مديران مياني جامعه

مراجعه به  هي منتخب ايران است؛ با توجه به پيمايشي بودن پژوهش و نياز بها هدانشگا) ها هدانشكد

ي ها ه، دانشگاها هپيگيري حضوري جريان تكميل پرسشنامگو با مديران و و گفت و  ، بحثها ه دانشگا

مديريت  اساس آمار بر. ندا هآماري در نظر گرفته شد  عنوان جامعههمايل به همكاري شهر تهران ب

، تعداد مديران 1392ي منتخب در پاييز سالها هبودجه دانشگا و تشكيالت مديريت و انساني نيروي

نفر،  99نفر، دانشگاه اميركبير  97ر، دانشگاه شهيد بهشتينف104مياني دانشگاه صنعتي شريف 

مدير مياني را شامل  454نفر بوده كه مجموعاً  67 خوارزمينفر و دانشگاه  87 صنعت علم ودانشگاه 

طبق اين فرمول . است آماري از فرمول كوكران استفاده شده  حجم نمونه  براي محاسبه. دشو مي

  :شده استنفر برآورد  209حجم نمونه 

 

)5/0(5/0)96/1(454)05/0(454
)5/0(5/0)96/1(454
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همچنين . گرفت پرسشنامه به دو صورت حضوري و از طريق پست الكترونيك در اختيار مديران قرار

اقدام به در صورت لزوم ن ابهامات و توضيح و تبيين مفاهيم محوري پرسشنامه، كردبراي برطرف 

 363مجموع جهت اطمينان از كفايت حجم نمونه،  در. است شدهي حضوري وگو گفتبحث و 

 
(5/0 )5/0 2(69/1 )454                 

(5/0) 5/0 2(69/1) 454 +2(05/0) 454   
 

=206 

پرسشنامه به دو صورت حضوری و از طريق پست الكترونیک در اختیار مديران قرار گرفت. 
همچنین برای برطرف کردن ابهامات و توضیح و تبیین مفاهیم محوری پرسشنامه، در صورت لزوم 
اقدام به بحث و گفت وگوی حضوری شده است. در مجموع جهت اطمینان از کفايت حجم نمونه، 
363 پرسشنامه در اختیار مديران قرار گرفت، 242 پرسشنامه برگردانده شد که از اين مقدار 215 

پرسشنامه قابلیت ارزيابی را داشت.
روش پاسخگويی به پرسش ها بر اساس طیف پنج گزينه اي لیكرت شامل 1. کاماًل مخالفم، 
داده های  آماري  تحلیل  براي  است.  موافقم،  کاماًل    .5 و  موافقم   .4 ندارم،  نظري    .3 مخالفم،   .2
کدگذاری شده از روش هاي آمار توصیفي، آمار استنباطي؛ تحلیل عاملی، مدل معادالت ساختاری، 
آزمون ناپارامتری فريدمن و آزمون گردش استفاده و در تمام تحلیل هاي آماري از نرم افزار آماري 

)21IBM( SPSS و )LISREL )8/8 بهره  گرفته شده  است.

پايايی و روايی پرسشنامه: جهت ارزيابی روايی و اعتبار محتوايی پرسشنامه، نسخه نهايی آن 
برای چند تن از خبرگان و کارشناسان ارسال و پس از اعمال نظرات ايشان، مورد تايید قرار گرفت. 
در اجرای آزمايشی، 30 نسخه از پرسشنامه برای استادان و دانشجويان تحصیالت تكمیلی ارسال 
و ضريب پايايی )قابلیت اعتماد( پرسشنامه های برگردانده شده با استفاده از روش آلفاي کرونباخ1 
محاسبه شد. پس از حذف پرسش هايي که دارای کمترين درصد همبستگی و تبیین بودند، يعنی 
متغیرهايی که ضريب آنها معنادار نبوده، ضريب پايايی پرسشنامه 0/871 محاسبه شد که مبین 

قابلیت اعتماد مناسب آن است. 

1. Cronbach’s Alpha
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جدول 1: پايايی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ

ضريبآلفایكرونباخ
)پسازحذفگويههای

)ضعيف

تعدادگويههای
باقيماندهپسازحذف
گويههایضعيف

نماد ناممتغير

0/979 14 CE حمايت مديريت
0/977 8 WAF آزادی عمل  ـ  استقالل کاری

0/943 4 RR پاداش و تقويت

0/976 6 AT دسترسی زمانی

0/978 6 OB مرزهای سازمانی

0/985 10 EBMM رفتار کارآفرينانه

0/957 6 TP سياست تجاری

0/966 7 FOP سياست ارزی

0/962 8 MP سياست پولی

0/976 10 FP سياست مالی

منبع: محاسبات پژوهش

تحليل يافته های پژوهش

متغیرهاي  لحاظ  به  آماري  نمونه  وضعیت  مبین  که  توصیفی  آمار  نتايج  توصیفی:  آمار 
جمعیت شناختی و ويژگی های فردی است، بدين شرح است:

90/2 درصد از پاسخگويان به پرسشنامه را مردها و 9/8 درصد را زن ها تشكیل می دهند. در 
مورد سن پاسخگويان، 15/3 درصد از مديران زير 40 سال، 67/9 درصد 40 تا 50 سال و 16/7 
درصد بیشتر از 50 سال سن داشته اند. در مورد سطح تحصیالت، 2/3 درصد دارای مدرك لیسانس، 
48/4 درصد دارای مدرك فوق لیسانس و 49/3 درصد دارای مدرك دکترا هستند. در خصوص 
مديريت،  رشته  در  درصد   20/5 مالی،  علوم  و  اقتصاد  رشته های  در  درصد   26 تحصیلی،  رشته 
13/5 درصد در رشته های جامعه شناسی و روانشناسی، 15/3 درصد در رشته های فنی و مهندسی 
)مكانیک، برق، کامپیوتر، معماری و...(، 9/8 درصد در رشته های علوم پايه تحصیل کرده و 14/9 
درصد پاسخ نداده اند. در ارتباط با سابقه خدمت، 16/8 درصد از مديران زير 10 سال، 54/4 درصد 
از 20 سال سابقه خدمت داشته و 10/2 درصد پاسخ  بیشتر  تا 20 سال و 18/6 درصد  بین 10 
نداده اند. در مورد سابقه مديريت، 21/9 درصد از مديران زير 10 سال، 49/3 درصد بین 10 تا 20 
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سال و 8/ 15 درصد بیشتر از 20 سال سابقه مديريت داشته و 13درصد پاسخ نداده اند.
برای تحلیل يافته های پژوهش از تحلیل عاملی جهت استخراج عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه، 
آزمون  و  وابسته  متغیر  و  مستقل  متغیرهای  میان  روابط  بررسی  جهت  ساختاری  معادالت  مدل 
فرضیه های پژوهش، از آزمون ناپارامتری فريدمن جهت يكسان بودن رتبه بندی عوامل موثر بر 
رفتار کارآفرينانه و درنهايت از آزمون گردش جهت بررسی تصادفی بودن نمونه استفاده شده  است.

مقیاس  و  ماهیت  دلیل  به  حاضر  پژوهش  که  آنجا  از  عاملی:  تحلیل  انجام  امكان سنجی 
جهت  تايیدی  عاملی  تحلیل  از  روبه روست،  گويه ها  از  زيادی  حجم  با  سنجش  مورد  متغیرهای 
تلخیص و طبقه بندی متغیرها استفاده شده است. اما ابتدا بايد بررسی شود آيا انجام تحلیل عاملی 
امكان پذير است؟ آيا مي توان داده هاي موجود را به چند عامل پنهاني تقلیل داد؟ آيا تعداد زيادی 
متغیر اصلی را مي توان به مجموعه ی کوچک تری از متغیرها با کمترين میزان ريزش اطالعات 
1 و بارتلت2 مبتني است که هر دو نشان 

تبديل کرد؟ بر اين  اساس تحلیل عاملي بر دو آزمون KMOا
مي دهند آيا داده هاي مورد نظر براي تحلیل عاملي مناسب هستند يا خیر؟ ) ويسی و کريم زاده، 

1389(. نتايج آزمون های مذکور برای کل پرسش های هدف به شرح جدول )2( است:

KMO جدول2: نتايج آزمون بارتلت و

KMO شاخص کفايت نمونه
0/922

آماره کای ـ دو 22412/7

آزمون کرويت بارتلت
درجه آزادی 3081

سطح معناداری 0/000

منبع: محاسبات پژوهش

مقدار آماره کای-دو حاصل از آزمون بارتلت برابر با 22412/7 است که با میزان خطای کمتر از 
0/01 معنادار است. بنابراين فرض H0 )متغیرها ناهمبسته اند( رد و فرض H1 )متغیرها همبسته اند( 
ماتريس واحد  با گويه ها، يک  ماتريس همبستگي عامل ها  امر نشان می دهد  اين  تايید مي شود. 
ديگر  طرف  از  و  است  مناسب  درون گويه اي  همبستگي  طرف،  يک  از  که  معنا  اين  به  نیست؛ 
همبستگي هر عامل با مجموعه گويه ها و با همبستگي عوامل ديگر با مجموعه گويه هاي ديگر 
تفاوت دارد. در مجموع می توان از متغیرهای موجود يک مدل عاملی معنادار استخراج کرد. مقدار 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlet Test of Sphercity
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آماره KMO نیز از 0/7 بیشتر است بنابراين همبستگی های موجود در میان متغیرهای آشكار برای 
تحلیل عاملی مناسب است.

پس از انجام تحلیل عاملی و استخراج ماتريس همبستگی گويه ها و عامل ها بعد از چرخش 
به وسیله نرم افزار لیزرل گويه ها به دلیل سنخیت ماهیت و مقدار بار عاملي )منظور از بار عاملی، 
همبستگی يعنی شدت ارتباط و وابستگی خطی میان هر گويه با عامل های استخراجی است( که 
دارند، در 10 طبقه جاي گرفته اند. در ماتريس مزبور مشاهده مي شود هر يک از متغیرها با کدام عامل 
يا شاخص ترکیبی همبستگی معنادار دارند؛ قدرمطلق مقدار همبستگی اين متغیرها با ساير عوامل 
کمتر از 0/5 )نزديک به صفر( بوده و در نتیجه اين مقادير از ماتريس حذف شده است )ارتباط ضعیف 
و بی معنی گويه مورد نظر با عامل مربوطه(. در مقابل، اين مقدار برای عامل مورد نظر نزديک به يک 

بوده و در ماتريس همبستگی درج شده است. بنابراين بر اساس نتايج می توان بیان داشت:
• متغیرهای درون سازمانی حمايت مديريت )CE(1 تنها با عامل يا شاخص ترکیبی شماره  1 

همبستگی معنادار دارند. عامل 1 را عامل حمايت مديريت می نامیم.
• متغیرهای درون سازمانی آزادی عمل و استقالل کاری )WAF(2 با عامل شماره 4 همبستگی 

معنادار دارند. بر اين اساس عامل 4 را عامل آزادی عمل و استقالل کاری می نامیم.
• متغیرهای درون سازمانی پاداش و تقويت )RR(3 با عامل شماره  10 همبستگی معنادار دارند. 

بنابراين عامل 10 را عامل پاداش و تقويت می نامیم.
• متغیرهای درون سازمانی دسترسی زمانی )AT(4 با عامل شماره  9 همبستگی معنادار دارند. 

پس اين عامل را عامل دسترسی زمانی می نامیم.
• متغیرهای درون سازمانی مرزهای سازمانی )OB(5 با عامل شماره  8 همبستگی معنادار دارند. 

بدين ترتیب اين عامل را عامل مرزهای سازمانی می نامیم.
• متغیرهای وابسته  رفتار کارآفرينانه )EBMM(6 با عامل شماره  2 همبستگی معنادار دارند. 

پس عامل 2 را عامل رفتار کارآفرينانه می نامیم.
• متغیرهای برون سازمانی سیاست پولی )MP(7 با عامل شماره  5 همبستگی معنادار دارند. در 

1. The Level of Management Support for Corporative Entrepreneurship 
2. Work Autonomy & Freedom
3. Reward & Reinforcement
4. Access Time
5. Organizational Boundaries
6. Entrepreneurial Behavior of Middle Managers
7. Monetary Policy
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نتیجه اين عامل را عامل سیاست پولی می نامیم.
• متغیرهای برون سازمانی سیاست مالی )FP(1 با عامل شماره  3 همبستگی معنادار دارند. پس 

اين عامل را عامل سیاست مالی می نامیم.
• متغیرهای برون سازمانی سیاست تجاری )TP(2 با عامل شماره  7 همبستگی معنادار دارند. از 

اين رو، اين عامل را عامل سیاست تجاری می نامیم.
• متغیرهای برون سازمانی سیاست ارزی )FOP(3 با عامل شماره  6 همبستگی معنادار دارند. 

بر اين اساس عامل مذکور را عامل سیاست ارزی می نامیم.
جدول )3( کل واريانس توضیح داده شده به وسیله عامل ها را نمايش می دهد. در مجموع، 84 

درصد از کل واريانس توسط 10 مولفه استخراجی توضیح داده مي شود.

جدول 3: کل واريانس توضیح داده شده به وسیله عامل ها

مجموعمربعاتبارهایعاملیپسازچرخش
عاملهاكلدرصدازواريانسدرصدتجمعی

14/70914/70911/6201
26/10711/3989/0042
36/77410/6678/4273
45/7949/0207/1264
54/1938/3996/6355
61/6607/4675/8996
68/3696/7095/3007
74/7676/3975/0548
81/0866/3204/9939
84/6723/5862/83310

منبع: محاسبات پژوهش

مدل معادالت ساختاری

مدل مفهومی: مدل مفهومی دربردارنده تمامی روابطی است که اين پژوهش بر محوريت 

1. Fiscal Policy
2. Trade Policy
3. Foreign Policy
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آنها استوار بوده و در قالب فرضیات قصد بررسی آنها را دارد. از آنجا که هدف پژوهش حاضر صرفًا 
با عامل وابسته است، برای استخراج عامل ها از روش  بررسی روابط مستقیم عامل های مستقل 
عامل های  يعنی  است.  مستقل صفر  عامل های  میان  همبستگی  بنابراين  و  شده  استفاده  متعامد 
مستقل ارتباطی با يكديگر ندارند. الزم به توضیح است مستطیل تیره رنگی که در سمت چپ شكل 
قرار دارد، مجموعه ای متشكل از 69 گويه است که برای استخراج 9 عامل مستقل به کار رفته اند و 
به خاطر تعداد زياد و محدوديت صفحه نمايش، به وسیله نرم افزار به صورت متراکم و تیره  رنگ به 
نمايش درآمده اند و البته در صفحه اصلی نرم افزار می توان با کشیدن گويه دلخواه، آن را از مجموعه 
گويه ها جدا کرده و ضرايب آن را مشاهده کرد. همان طور که در سمت راست شكل، 10 گويه 
مرتبط با عامل رفتار کارآفرينانه )EBMM( به نمايش درآمده اند. 9 عامل مستقل نیز به ترتیب از 
باال به پايین عبارتند از: سیاست مالی )FP(، سیاست پولی )MP(، سیاست ارزی )FOP(، سیاست 
آزادی   ،)RR( پاداش و تقويت   ،)AT( )OB(، دسترسی زمانی  )TP(، مرزهای سازمانی  تجاری 

.)CE( و حمايت مديريت )WAF( عمل و استقالل کاری
مدل اندازه گيری: پیش از انجام آزمون فرض، بايد از برازندگی مدل اطمینان حاصل کرد. 
ـ دو با درجه آزادی و نیز شاخص ريشه دوم میانگین  به اين منظور در اين پژوهش از نسبت کای 
مجذورات خطای تقريب )RMSEA(1 استفاده شده است. طبق خروجی لیزرل، مقدار محاسبه شده 
برابر با 3574/03 است و درجه آزادی نیز 2957 است. بنابراين نسبت کای ـ دو با درجه آزادی حدوداً 
برابر 1/21 است که از مقدار مجاز 3 کوچک تر است. شاخص RMSEA نیز معادل 0/029 برآورد 
شده که با توجه به کوچک تر بودن از مقدار 0/05 نشان دهنده برازش خوب مدل است. چنانچه 
برحسب  نتايج  اين فرض که  بنابراين،  است.  نیز مساوی صفر   p-value مقدار  مشاهده مي شود 

تصادف به دست آمده و بی معنی هستند، رد مي شود. 
با توجه به برازش خوب مدل می توان مقادير بتای مندرج در مدل اندازه گیری را تفسیر کرد؛ 

عالمت بتاها، جهت اثرگذاری هريک از عوامل بر رفتار کارآفرينانه را نشان می دهند.

1. Root Mean Square Error of Approximation
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  گيري مدل اندازه :2شكل 

  

  

دهندگان به پرسشنامه،  يعني از نظر پاسخ. است 21/0ي ا منفبرابر ب) سياست مالي( FPمقدار بتاي  •

اثر  به بيان ديگراست؛  تضعيف آن شدهبر رفتار كارآفرينانه تاثير منفي داشته و سبب سياست مالي 

كارآفريني در مديران  بوده و سبب كاهش انگيزه و روحيهبر بازار كارآفريني نامطلوب  مالي  سياست

ثباتي  و بي تورم زدن به  ي مالي نامناسب دولت عمدتاً با دامنها سياست .است شده ها هدانشگا

  . آسيب زده استكارآفريني  به فضاياقتصادي، 

سياست اتخاذ به بيان ديگر . است برآورد شده 16/0 منفي معادل) سياست پولي( MPمقدار بتاي  •

و ثباتي در فضاي كالن اقتصادي  ها و بي ، سبب افزايش قيمتنامتناسب با رشد اقتصاديپولي 

بري مراحل درخواست تا دريافت  دشواري و زمانهمچنين . است شدهان كارآفرينبالتكليفي براي 

است و از همه هاي كارآفرينانه ايجاد كرده  هاي زيادي براي تامين مالي طرح ، محدوديتالتتسهي

سو موجب مازاد تقاضاي تسهيالت بانكي  از يكبودن نرخ سود واقعي تسهيالت بانكي   منفي تر مهم

  .جمله كارآفريني را كاهش داده است هاي مولد از فعاليت  انگيزهو از سوي ديگر  شده

شکل 2: مدل اندازه گیری

به  پاسخ دهندگان  نظر  از  يعنی  با منفي 0/21 است.  برابر  مالی(  FP )سیاست  بتای  • مقدار 
است؛  آن شده  تضعیف  و سبب  داشته  منفی  تاثیر  کارآفرينانه  رفتار  بر  مالی  سیاست  پرسشنامه، 
به بیان ديگر اثر سیاست مالی بر بازار کارآفرينی نامطلوب بوده و سبب کاهش انگیزه و روحیه 
کارآفرينی در مديران دانشگاه ها شده است. سیاست های مالی نامناسب دولت عمدتًا با دامن  زدن 

به تورم و بی ثباتی اقتصادی، به فضای کارآفرينی آسیب زده است. 
• مقدار بتای MP )سیاست پولی( معادل منفي 0/16 برآورد شده است. به بیان ديگر اتخاذ 
کالن  فضای  در  بی ثباتی  و  قیمت ها  افزايش  سبب  اقتصادی،  رشد  با  نامتناسب  پولی  سیاست 
اقتصادی و بالتكلیفی برای کارآفرينان شده است. همچنین دشواری و زمان بری مراحل درخواست 
کرده  ايجاد  کارآفرينانه  مالی طرح های  تامین  برای  زيادی  تسهیالت، محدوديت های  دريافت  تا 
است و از همه مهم تر منفی  بودن نرخ سود واقعی تسهیالت بانكی از يک سو موجب مازاد تقاضای 
تسهیالت بانكی شده و از سوی ديگر انگیزه  فعالیت های مولد از جمله کارآفرينی را کاهش داده 

است.
• ضريب بتای FOP )سیاست های ارزی( برابر منفي 0/26 است. به بیان ديگر دلیل منفی 
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عنوان  به  ارز  نرخ  تعیین  زيرا  است.  ارز  نرخ  تعیین  نامناسب  سازوکار  از  ناشی  بتا  ضريب  بودن 
مهم ترين ابزار سیاست ارزی، در ايران بدون توجه به فضای کارآفرينی و با اتكا به ثروت های نفتی 
عمومًا درجهت کنترل تورم و بی تناسب با رشد عرضه پول بدون پشتوانه صورت می گیرد. در نتیجه 

تعیین نرخ ارز نامناسب موجب تضعیف فضای کارآفرينی و تولید در برابر واردات می شود.
برآورد شده که  معادل 0/11   TP بتای  مقدار  تنها  دولت،  اقتصادی  میان سیاست های  در   •
بیانگر تاثیر مثبت سیاست های تجاری بر رفتار کارآفرينانه است. اگرچه واردات از يک سو رقیب 
تولیدات داخلی هستند اما از سوی ديگر می تواند امكان آشنايی با فناوری های پیشرفته تولید، دانش 
ايرانی  برای کارآفرينان  نوآوری  و  زمینه ساز خالقیت  فراهم کرده و  را  تولیدی جديد  ايده های  و 
باشد. همچنین اگرچه بخش صادرات به دلیل ضعف نظام اداری، زمان بری و هزينه بری فرآيند 
اخذ مجوزها، با محدوديت ها و موانع زيادی مواجه است، اما ورود به فضای تجارت و حضور در 
بازارهای بین المللی از طريق صادرات، تولید داخلی را به رعايت برخی معیارها و استانداردها ملزم 

داشته و استفاده از کارآفرينی را برای رسیدن به سطوح استاندارد، به يک ضرورت تبديل می کند.
است.  شده  برآورد   0/57 مثبت  مقدار  برابر  سازمانی(  مرزهای  )عامل   OB بتای  ضريب   •
مشخص بودن مرزهای سازمان )وجود مقررات و دستورالعمل های مكتوب و مدون( در دانشگاه های 
در  کارآفرينانه  فعالیت های  انجام  برای  را  آنها  و  کرده  جلوگیری  منابع  اتالف  از  بررسی،  مورد 

چارچوب اهداف دانشگاه بسیج می  کند. 
• ضريب بتای AT )عامل دسترسی زمانی( برابر 0/43 محاسبه شده  است. بنابراين داشتن 
وقت کافی برای انجام کارها عامل مهمی است که می تواند دقت، خالقیت و نوآوری را در انجام 

امور افزايش دهد. 
• ضريب بتای RR )عامل پاداش و تقويت( برابر مقدار منفی 0/35 تخمین زده شده است. 
بنابراين عامل مذکور نه تنها نتوانسته انگیزه رفتار کارآفرينانه مديران میانی را تحريک  کند، بلكه 
در جهت تضعیف آن نیز عمل کرده است. به نظر می رسد در دانشگاه های مورد بررسی، مسئوالن 
به دلیل محدوديت بودجه يا کم توجهی نسبت به فعالیت های نوآورانه، در راستای اعطای پاداش و 

تشويق عملكردهای کارآفرينانه اقدام جدی انجام نداده اند. 
• ضريب بتای WAF )عامل آزادی عمل و استقالل کاری( معادل 0/27 برآورد شده  است. 
بنابراين در دانشگاه های مورد بررسی، اختیارات و قدرت تصمیم گیری مستقلی که به مديران داده 

شده، رفتار کارآفرينانه آنان را تحريک کرده  است.
• ضريب بتای CE )عامل حمايت مديريت( معادل منفي 0/06 محاسبه شده  است که مبین اثر 
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منفی حمايت مديريت بر رفتار کارآفرينانه است، يعنی عامل مذکور انگیزش رفتارهای کارآفرينانه 
را تضعیف کرده است. از آنجا که پاداش دهی يكی از مصاديق حمايت مديريت است و ضريب اين 
بیان داشت در دانشگاه های مذکور، مديران عالی به  نیز منفی برآورد شده است، می توان  عامل 
مقوله رفتار و عملكرد کارآفرينانه اهمیت نداده و در جهت تقويت و انگیزش آن تالش نمی کنند. 

مدل ضرايب معنا داری 

با اجرای دستور T-Value در نرم افزار لیزرل، مقادير آماره t ظاهر مي شوند. اگر مقدار اين آماره 
از 1/96 بیشتر باشد، نشان دهنده معناداری ضرايب برآوردشده بوده و بر اساس آن می توان پیرامون 

رد يا تايید فرضیه ها  اظهارنظر کرد: 

�� 

 

رفتار  مديران عالي به مقولهي مذكور، ها هدر دانشگا بيان داشت توان مياست،  نيز منفي برآورد شده 

   .ندكن ميو عملكرد كارآفرينانه اهميت نداده و در جهت تقويت و انگيزش آن تالش ن

  داري  امدل ضرايب معن

اگر مقدار اين آماره از . ندشو ميظاهر  t مقادير آمارهافزار ليزرل،  در نرم T-Valueبا اجراي دستور 

توان پيرامون رد  اساس آن مي معناداري ضرايب برآوردشده بوده و بر دهنده نشانبيشتر باشد،  96/1

  : اظهارنظر كرد  ها هيا تاييد فرضي

  
  داريامدل ضرايب معن :3 شكل

  

  

شکل 3: مدل ضرايب معناداری  

• فرضیه 1: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل سیاست  مالی و عامل رفتار کارآفرينانه 
برابر 3/04 است، بنابراين رابطه منفی که میان اين دو عامل ايجاد شده معنادار و غیر تصادفی است. 

بنابراين فرضیه تاثیر منفی سیاست مالی بر رفتار کارآفرينانه تايید مي شود.
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• فرضیه 2: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل سیاست  پولی و عامل رفتار کارآفرينانه برابر 
1/97 است، بنابراين رابطه منفی که میان اين دو عامل برقرار است، معنادار و غیر تصادفی است. 

بدين ترتیب فرضیه تاثیر منفی سیاست پولی بر رفتار کارآفرينانه تايید مي شود.
• فرضیه 3: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل سیاست  ارزي و عامل رفتار کارآفرينانه 
برابر 3/46 است، بر اين اساس رابطه منفی که میان اين دو عامل است معنادار و قابل اعتماد است. 

بنابراين فرضیه تاثیر منفی سیاست ارزی بر رفتار کارآفرينانه تايید مي شود.
• فرضیه 4: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل سیاست  تجاري و عامل رفتار کارآفرينانه 
برابر 1/36 است، بنابراين رابطه مثبتی که میان اين دو عامل است معنادار نیست. بنابراين فرضیه  

تاثیر منفی سیاست تجاری بر رفتار کارآفرينانه رد مي شود.
• فرضیه 5: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل حمايت مديريت و عامل رفتار کارآفرينانه 
برابر 0/81 است، بنابراين رابطه منفی که طبق نتايج بین اين دو عامل شكل گرفته است، می تواند 
ناشی از فقدان شايسته ساالری در نظام مديريتی برحسب فضای کارآفرينی دانست. پس فرضیه 

تاثیر مثبت حمايت مديريت بر رفتار کارآفرينانه رد مي شود.
• فرضیه 6: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل آزادی عمل و استقالل کاری و عامل رفتار 
کارآفرينانه برابر 3/76 است، بنابراين رابطه مثبتی که بین اين دو عامل وجود دارد، معنادار و قطعی 

است. بنابراين فرضیه تاثیر مثبت آزادی عمل و استقالل کاری بر رفتار کارآفرينانه تايید مي شود.
• فرضیه 7: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل پاداش و تقويت و عامل رفتار کارآفرينانه 
برابر 3/81 است. بنابراين رابطه منفی که میان اين دو عامل شكل گرفته، معنادار و غیر تصادفی 
انگیزه  بر  بتواند  پاداش  اعطای  می رفت  انتظار  تجربی،  مطالعات  و  نظری  مبانی  مطابق  است. 
درحالیكه  کند،  تشويق  کارآفرينانه  رفتارهای  انجام  به  را  مديران  و  بگذارد  مثبت  اثر  کارآفرينی 
عالمت منفی ضريب بتای به دست  آمده نشان می دهد در دانشگاه های مورد بررسی اين مولفه نه 
تنها نتوانسته انگیزه کارآفرينی را افزايش دهد، بلكه آن را تضعیف کرده  است. بنابراين فرضیه اثر 

مثبت پاداش و تقويت بر رفتار کارآفرينانه رد مي شود.
• فرضیه 8: مقدار آماره t مبنی بر رابطه میان عامل دسترسي زماني و عامل رفتار کارآفرينانه برابر 
4/57 است، بنابراين می توان بیان داشت رابطه مثبتی که میان اين دو عامل ايجاد شده، معنادار و 

غیر تصادفی است. بنابراين فرضیه اثر مثبت دسترسي زماني بر رفتار کارآفرينانه تايید مي شود.
• فرضیه 9: مقدار آماره t برای رابطه میان عامل مرزهاي سازماني و عامل رفتار کارآفرينانه 
برابر 5/61 است، بنابراين بر اساس نتايج می توان بیان داشت مشخص بودن خط مشی ها، اهداف و 
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چارچوب سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه های کارآفرينی دارد. بدين ترتیب فرضیه اثر مثبت 
مرزهاي سازماني بر رفتار کارآفرينانه تايید مي شود.

در مجموع تفسیر نتايج به  دست آمده از تجزيه و تحلیل داده ها نشان می دهد در نمونه مورد بررسی، 
سیاست های پولی، مالی و ارزی انگیزه کارآفرينی را تضعیف کرده اند و از میان عوامل محیط درونی سازمان، 
عوامل دسترسی زمانی، مرزهای سازمانی و آزادی عمل و استقالل کاری تاثیر مثبت بر رفتار کارآفرينانه دارند.

آزمون فريدمن1

در اين پژوهش، جهت يكسان بودن رتبه بندي میانگین عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی 
دانشگاه های منتخب ايران و تعیین موثرترين عوامل بر تغییرات متغیر وابسته، از آزمون ناپارامتري فريدمن 
استفاده شده  است. اين آزمون معلوم مي کند آيا میانگین يكسان بودن رتبه ها يا حاصل جمع رتبه ها به 
طور معناداري با يكديگر تفاوت دارند يا خیر؟ )صیف و سرمدی، 1387(. در اين آزمون، فرض صفر مبنی 
بر يكسان بودن رتبه هاست )آذر و مومني، 1385(. به اين  ترتیب، دو فرض زير مورد آزمون قرار می گیرند. 
H0: تفاوت میانگین عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی دانشگاه های منتخب معنادار نیست.

H1: تفاوت میانگین عوامل موثر بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی دانشگاه های منتخب معنادار است.

آزمون فرضیه فوق نشان می دهد از حیث آماري، چون سطح معناداری برابر با 0/376 )بیش از 
0/05( است با اطمینان 95 درصد می توان گفت فرض صفر رد نمي شود.

جدول 4: آزمون فريدمن
Test Statistics

N 215
Chi-Square 8/609

Df 8
.Asymp. Sig 0/376

.Monte Carlo Sig
Sig. 0/376

99% Confidence Interval
Lower Bound 0/363
Upper Bound 0/388

منبع: محاسبات پژوهش

1. Friedman Test
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آزمون گردش1

برای تعمیم نتايج به دست آمده از نمونه به جامعه، بايد از تصادفی بودن نمونه اطمینان پیدا 
کرد. به عبارتی، تصادفی بودن توالی مقادير متغیرها بايد آزمون شود. برای اين منظور آزمون گردش 
انجام شده، مد به عنوان کمیت مرکزی انتخاب شده و مقادير با آن مقايسه شده است. با توجه به 

سطوح معناداری، فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن داده ها تايید می شود.

 نتايج و پيشنهادها

در اين پژوهش 9 فرضیه  مورد آزمون قرار گرفتند. فرضیه ها مبنی بر تاثیر مثبت پنج عامل 
درون سازمانی و تاثیر منفی عملكرد چهار سیاست اقتصادی دولت بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی، 
عمومًا تايید شدند؛ نتايج حاصل از انجام تحلیل عاملی، مدل معادالت ساختاری و آزمون فرضیه ها 
برون سازمانی  و  درون سازماني  ابعاد  تمامی  تجاری،  و سیاست  مديريت  به جز حمايت  داد  نشان 
کاری،  استقالل  و  عمل  آزادی  درون سازمانی  عوامل  دارند؛  کارآفرينانه  رفتار  با  معناداری  ارتباط 
دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی تاثیری مثبت و معنادار و عامل درونی پاداش و تقويت تاثیری 
منفی بر رفتار کارآفرينانه مديران میانی دانشگاه های منتخب دارند، درحالیكه سیاست های پولی، 

مالی و ارزی اثر منفی و معنادار بر رفتار کارآفرينانه مديران می گذارند. 
گرچه ممكن است تقويت بنیان های بازار کارآفرينی و تامین زيرساخت های مورد نیاز جهت 
گذار،  دوره  از  پس  اما  باشد  هزينه   دارای  و  زمان بر  دولت  و  جامعه  برای  آن،  و گسترش  بسط 
آنان،  کارآفرينانه  رفتارهای  دستاوردهای  و  می کنند  خلق  اقتصاد  در  کارآفرينان  که  ارزش هايی 
نیز  توجهی  قابل  بلكه سود  را جبران می کند،  اولیه  و غیراقتصادی  اقتصادی  نه فقط هزينه های 
مالحظه ای  قابل  تاثیر  دولت  اقتصادی  سیاست های  که  آنجا  از  می آورد.  ارمغان  به  جامعه  برای 
در تقويت و تضعیف فضای کارآفرينی دارد بنابراين به منظور دستیابی به رشد اقتصادی درون زا 
)حرکت از اقتصاد منابع و سرمايه بنیان به اقتصاد دانش بنیان(، افزايش قدرت رقابت پذيری، ضرورت 
هماهنگ  اتخاذ  به  اقدام  کارآفرينی  فضای  بهبود  نگرش  با  اقتصادی  کالن  سیاستگذاران  دارد 
ضرورت  همچنین  دستورالعمل ها  کنند.  صدور  و  مقررات  وضع  و  اقتصادی  کالن  سیاست های 
مديران  کارآفرينانه  رفتار  تشويق  و  تحريک  راستای  در  کشور  دانشگاه های  ارشد  مديران  دارد 
میانی، فضای مناسبی را جهت تصمیم گیری و عملكرد مستقل آنان ايجاد کنند، در ضمن هنگام 
برنامه ريزی ها و تقسیم وظايف به میزان زمان در دسترس مديران توجه داشته باشند، شرح وظايف 
1. Run Test
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مدون و مصوب را به واحدهاي مختلف دانشگاه ابالغ کنند و پاداش های مالی و غیرمالی درخور و 
مناسبی را برای مديران جهت تحريک رفتارهای کارآفرينانه آنان درنظر بگیرند. 
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