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چکیده:

با توجه به ضرورت مدیریت دانش و تجاریسازی آن و تغییر در ماهیت تولید اقتصادی در
عصر حاضر ،دانشگاه به عنوان نهاد عمده تولید دانش ،نقش جدیدی در توسعه اقتصادی
پیدا کرده و برای ایفای این نقش ،تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین ضرورت پیدا کرده
است .در دانشگاه کارآفرین ،مدیران به عنوان مهرههای اصلی و هسته تصمیمگیریها،
ميبايد از تواناییها و قابلیتهای ویژه و به عبارتی از مهارتهای کارآفرینانه برخوردار باشند.
بنابراين انگیزش و ترغیب مدیران برای به فعلیت رساندن قابلیتهای آنها اهمیت زیادی
دارد .از آنجا که بروز رفتارهای کارآفرینانه از یک سو تحت تاثیر فضای کارآفرینی اقتصاد
و از سوی دیگر تحتتاثیر فضای کارآفرینی سازمان قرار دارد ،در این پژوهش دو گروه
عوامل درونسازماني و برونسازماني (سیاستهای اقتصادی) در نظر گرفته شده و تاثیر این
عوامل بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاههای منتخب ایران مورد بررسی قرار گرفته
است .پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش مقطعی و با کمک راهبرد پیمایش
صورت گرفته است .جامعه آماری شامل دانشگاههای شریف ،شهید بهشتی ،امیرکبیر ،علم و
صنعت و دانشگاه خوارزمی بوده و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران  209نفر برآورد
شده است .برای تحلیل آماری از تحلیل عاملی ،مدل معادالت ساختاری ،آزمون ناپارامتری
فریدمن و آزمون گردش استفاده شده است .نتايج نشان ميدهد عوامل درونسازمانی آزادی
عمل و استقالل کاری ،دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی ،بر رفتار کارآفرینانه مدیران
میانی دانشگاههای منتخب تاثیری مثبت و معنادار داشته و در مقابل عامل درونسازمانی
پاداش و تقویت و سیاستهای پولی ،مالی و ارزی دولت ،اثری منفی و معنادار بر رفتار
کارآفرینانه مدیران مذکور داشته است .از میان متغیرهای مورد بررسی ،تاثیر حمایت مدیریت
و سیاست تجاری بر رفتار کارآفرینانه مدیران بیمعنا بوده است.

کلیدواژهها:عوامل درونسازماني ،عوامل برونسازماني،
سیاستهاي کالن اقتصادي ،رفتار کارآفرينانه،
مديران مياني دانشگاهها.

.1دانشیارگروه اقتصاد دانشکده علوم
اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه
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.2کارشناسیارشد اقتصاد پژوهشگاه
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کارآفرینی عاملی است که میتواند توان فنی و تولیدی کشورها را افزایش دهد ،فناوریهای
جدید خلق کند ،محصوالت جدید معرفی كند ،ساختار و سازمان صنایع را به روز كرده و خالء
بازارهای موجود و در واقع فرصتهای موجود را شناسایی و بازارهای جدید ایجاد کند .ضعف فضاي
کارآفريني ،از طریق کاهش توان فنی و تولیدی و تضعیف قدرت رقابتپذیری ،مانع رشد و توسعه
اقتصادی کشورها میشود .بنابراین کارآفرینی نقشی محوری و غیرقابل انکار در رشد مستمر و
توسعه اقتصادی دارد ( .)Archibong, 2004امروزه برخی از صاحبنظران کارآفرینی را به عنوان
یکی از عوامل تعیینکننده تولید درنظر میگیرند (فرحبخش.)1382 ،
دانشگاهها بنیادیترین سازمانهای هر جامعه هستند که نقشی برجسته در تربیت سرمایه
انسانی ،به فعلیت رساندن قابلیتهای بالقوه دانشآموختگان و هموار كردن مسیر رشد و توسعه
اقتصادی دارند .دانشگاهها مانند هر سازمان دیگری برای اجرای برنامهها ،رسیدن به اهداف و
به انجام رساندن رسالت اصلی خود (آموزش ،تربیت و پرورش سرمایه انسانی) ،نیازمند وجود
مدیرانی كارآفرين هستند که با تكيه بر يافتهها و مطالعات انجامشده و با در نظر گرفتن ماهیت
متغیرهای محیطی که با آنها در تعامل هستند و موقعیت سازمان ،راهکارهای مناسب را جهت
دستيابي به اهداف سازمان ارائه دهند .اين امر در مديران مياني سازمان اهميت بيشتري مييابد
(فخيمي .)1379 ،زیرا مديران مياني ضمن برنامهريزيهاي ميانمدت ،براي اظهارنظر مديران
ارشد برنامههاي جامعتر و بلندمدت آماده ميكنند ،همچنین بر عملكرد مديران رده پايين نیز
نظارت دارند ( .)Drucker, 1985بنابراين اين مطالعه با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعه
اقتصادی و نقش مدیران در توسعه کارآفرینی ،سعي در شفافسازي نقش عوامل درونسازماني (جو
کارآفريني سازمان) و به خصوص عوامل برونسازماني (سیاستهاي کالن اقتصادي) در انگيزش
رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب کشور دارد.
ش حاضر ،ابتدا مروری بر ادبیات موضوع داشته ،سپس مدل و فرضيهها و روش
در ادام ه پژوه 
پژوهش ارائه میشود .دو بخش پایانی نیز به تحلیل یافتههای پژوهش ،ارائه نتایج و پیشنهادها
اختصاص دارد.

مبانی نظری پژوهش
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كارآفريني فرآيند خلق هر چيز نو و باارزش ،با صرف وقت و تالش ،با فرض همراه داشتن
خطرات مالي ،روحي و اجتماعي و به دست آوردن پاداشهاي مالي و رضايت فردي و استقاللي
كه از آن ناشي ميشود ،است ( .)Hisrich, 2008كارآفرين فردي است داراي ايده و فكر جديد
كه از طريق ايجاد يك كسبوكار و با بسيج منابع كه با مخاطره مالي ،اجتماعي و حيثيتي همراه
است محصول يا خدمت جديد به بازار ارائه ميدهد (احمدپوردارياني و عرفانیان .)1386 ،شاخهای
از کارآفرینی که کارآفرینی سازمانی نامیده ميشود در قالب سازمان صورت میگیرد (ايمانيپور،
 .)1387كارآفرين سازماني کسی است كه در يك سازمان از قبل تاسيسشده ،از طريق نوآوري و
خطرپذيري ،مسئولیت تبديل يك فكر یا ايد ه خام را به كااليي ساختهشده و سودمند بر عهده میگيرد
( .)Prokopenko & Pavlin, 1999رفتار کارآفرینانه مجموعهاي از فعالیتها و اقدامات را در
برمیگیرد که از سوي افراد در سطوح مختلف انجام شده است و ترکیب تازهاي از منابع را براي
شناخت و پیگیري فرصتها به کار میگیرد (.)Mair, 2002
بر اساس بررسیهای انجامشده ،نوآوري و كارآفريني در تمام سطوح سازمانها از جمله سطوح
اجرايي (مديران و كاركنان) و به خصوص مديران مياني وجود داشته و معمو ًال رفتارهاي حمايتي
نيز در سطوح مديران عالي مشاهده ميشود؛ اين يافتهها نه تنها در سازمانهاي خصوصي ،بلكه
با شدت كمتر در سازمانهاي دولتي نيز به چشم ميخورد ( .)Zampetakis, 2007وظيفه مدير
يا رهبر سازمان از اين نظر اهميت دارد كه با همه متغيرهاي محيطي پيرامون خود در تعامل
است ( .)Hersey & Blanchard, 1988جو سازمان بايد به گونهای باشد که شرایط الزم برای
ارائه فعالیتهای کارآفرینانه را فراهم آورد و روحیه کارآفرینی اعضای سازمان را تحریک كند
( .)Nasurdin, Ramayah & Beng, 2006جو سازمان به معنای مجموعه عواملی است که
کارآفرینی سازمانی را متاثر میکنند.
با نگاهی اقتصادی به مقوله کارآفرینی ،میتوان برای آن بازاری متشکل از عرضهکنندگان
و متقاضیان ترسیم كرد .آنچه در طرف عرضه کارآفرینی حائز اهمیت است ،تربیت ،انگیزش و
ترغیب کارآفرینان به ارائه رفتارهای کارآفرینانه است .در طرف تقاضا نیز باید متقاضیان را به
استفاده از کارآفرینی تشویق كرد؛ متقاضیان و استفادهکنندگان از عامل کارآفرینی باید متقاعد شوند
بهكارگیری کارآفرینی هم به صرفه است و هم برای موفقیت در رقابت ضروری است .کارآفرینی
میتواند برای جامعه ،دولت و خود کارآفرینان از جمله سودآورترین فعالیتها باشد ،اما این امر تابع
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فضای اقتصادی کشور که بر مبنای سیاستها و تصمیمات اقتصادی دولت شکل میگیرد ،است .به
بیان دیگر وقتی محیط داخلی سازمان مشوق و حامی کارآفرینی باشد ولی فضای کالن اقتصادی،
کارآفرینان را در تنگنا قرار دهد ،بهبود فضای خرد (درونسازمانی) چندان مثمرثمر نخواهد بود.
نقش محوری کارآفرینی در رشد و توسع ه سازمانها و سیستمهای اقتصادی ،پژوهشگران و
متخصصان را بر آن داشته است که پیرامون عوامل اثرگذار بر آن به مطالعه بپردازند؛ مطالعات انجامشده
صرف ًا بر تاثیر جو کارآفرینی سازمان بر رفتار کارآفرینانه تمرکز یافتهاند .به عنوان نمونه چانگ و ِچن به
ارتباط مثبت ميان تفویض اختیار و خالقیت کارکنان و همچنين ارتباط منفی میان محدودیت زمانی و
خالقیت کارکنان پی بردند ( .)Chen & Cangahuala, 2010لی و همکاران عوامل سازمانی مانند
عدم حمایت مدیریت و محدودیت زمانی را به عنوان علت تصمیم افراد به تغییر شغل ،خروج از سازمان
و راهاندازی کسبوکار مستقل معرفی میکنند ( .)Lee, Wong & Foo Maw Der, 2011همچنین
چن و کانگاهواال به بررسی ارتباط ميان جو کارآفرینی سازمان با عملکرد سازمان پرداخته و پنج عامل
درونسازمانی شامل حمایت مدیریت ،تفویض اختیار ،پاداش ،دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی را در
نظر میگیرند .نتایج به دست آمده نشان میدهد مؤلفه حمایت مدیریت ،به ویژه مولفههای تفویض
اختیار ،پاداش و مرزهای سازمانی ،بر رفتار کارآفرینانه و عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارند (& Chen
 .)Cangahuala, 2010فنگلدرن و ینسن هم استقالل را به عنوان یک انگیزه مقدماتی برای کارآفرینی
و راهاندازی کسبوکار شناسایی میکنند (.)Van Gelderen & Jensen, 2006
مرزبان ( ،)1390مؤلفههای حمایت مدیریت ،پاداش و تقویت ،آزادی عمل ،مرزهای سازمانی و
دسترسی زمانی را به عنوان ابعاد جو کارآفرینی سازمانی در نظر گرفته و نشان میدهند ميان ابعاد
جو کارآفريني سازماني و رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاه تهران ،رابطه مثبت و معناداري
وجود دارد .صنعتي ( ،)1388به بررسی رابطه ميان جو کارآفريني سازمان و عملکرد سازمان ـ
که نتيجه فعاليتهاي کارآفرينانه است ـ پرداخته و بیان میدارد رابطه معنادار و مثبت ميان بعد
مرزهاي سازماني و عملكرد سازماني وجود دارد اما ميان ساير ابعاد جو كارآفريني سازمان و عملكرد
سازماني رابطه معناداري وجود ندارد .صمدي و شيرزادياصفهاني ( ،)1385به بررسي رابطه جو
سازماني مدرسه با روحيه كارآفريني دانشآموزان پرداخته و بر اساس نتايج بیان میدارند ميان جو
سازماني مدرسه و روحيه كارآفريني دانشآموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
مدل و فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر به اقتباس از مدل جامع کوراتکو و همکارانش پنج عامل حمایت مدیریت ،آزادي
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عمل ،تقویت و پاداشها ،دسترسی زمانی و مرزهاي سازمانی را به عنوان مولفههای جو سازمانی در
نظر میگیرد ( .)Kuratko et al., 1993زیرا این مدل بر عوامل محیطی موثر بر رفتار کارآفرینانه
تاکید دارد .همچنین عالوه بر عوامل درونسازمانی ،عوامل برونسازمانی نیز بازار کارآفرینی را متاثر
میکنند .زیرا عرضه و تقاضای کارآفرینی تحت تاثیر فضای اقتصادی جامعه قرار دارند.
بدین ترتیب بر اساس ادبیات نظری و متغیرهای درونسازماني و برونسازمانی ،مدل مفهومی
پژوهش به صورت زیر است:
ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ

ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
)ﺟﻮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن(

ﭘﺎداش و ﺗﻘﻮﻳﺖ

آزادي ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎري

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

رﻓﺘﺎر ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎري

ﺳﻴﺎﺳﺖ ارزي

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

به این ترتیب فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضيه  :1سیاستهاي مالي دولت بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب
تاثير منفي دارند.
فرضيه  :2سیاستهاي پولي دولت بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب
تاثير منفي دارند.
فرضيه  :3سیاستهاي ارزي دولت بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب
تاثير منفي دارند.
فرضيه  :4سیاستهاي تجاري دولت بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب
تاثير منفي دارند.
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فرضيه  :5حمايت مديريت بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب تاثير مثبت
دارد.
فرضيه  :6آزادي عمل و استقالل کاري بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب
تاثير مثبت دارد.
فرضيه  :7پاداش و تقويت بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب تاثير مثبت
دارد.
فرضيه  :8دسترسي زماني بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب تاثير مثبت
دارد.
فرضيه  :9مرزهاي سازماني بر رفتار کارآفرينانه مديران مياني دانشگاههاي منتخب تاثير مثبت
دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف و دارا بودن قابلیت اجرایی ،كاربردي ،بر مبناي نحوه گردآوری
دادههاي موردنياز ،توصیفی و از نظر بررسی ارتباط ميان عوامل درونسازماني و برونسازمانی
با کارآفرینی مدیران دانشگاه ،از نوع همبستگي است که به روش مقطعي و با کمک راهبرد
پيمايش انجام ميشود .روش گردآوري اطالعات به صورت ميداني و کتابخانهاي است .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامهای است که در ارتباط با تاثیر عوامل درونسازمانی و برونسازمانی
بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهیه و از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش اول به
پرسشهای مربوط به ویژگیهای فردی اختصاص دارد .بخش دوم مربوط به پرسشهایی است
که تاثیر مولفههای محیط داخلی سازمان بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی را مورد ارزیابی قرار
میدهند .بخش سوم پرسشنامه پرسشهایی را در برمیگیرد که تاثیر سیاستهای کالن اقتصادی
برنامه پنجم توسعه که

را بر رفتار کارآفرینانه بررسی میکنند .این بخش بیشتر با تکیه بر قانون
دربرگیرند ه دیدگاهها ،چارچوب فکری و تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی است ،طراحی شده است.
بدین ترتیب متغیرهای پژوهش به شرح زیر هستند:
● ویژگیهای فردی؛ متغیری پنهان است که با هفت گویه مورد سنجش قرار گرفته و در
بررسیهای آمار توصیفی کاربرد دارد.
● رفتار کارآفرینانه؛ متغیر وابسته و پنهان :این متغیر با  12گویه بر اساس مدل زامپتاکیس و
موستاکیس ( )2007عملیاتی شده است.
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● تاثیر عوامل درونسازمانی بر رفتار کارآفرینانه ،به طورکلی با  48گویه بر اساس شاخص
ارزیابی کارآفرینی شرکتی ( 1)CEAIهرنزباي و همکاران ( )2002عملیاتی شده است:
• حمایت مدیریت؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با  19گویه
عملیاتی شده است.
• آزادی عمل و استقالل کاری؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با
 10گویه عملیاتی شده است.
• پاداش و تقویت؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با شش گویه
عملیاتی شده است.
• دسترسی زمانی؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با شش گویه
عملیاتی شده است.
• مرزهای سازمانی؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با هفت گویه
عملیاتی شده است.
● تاثیر سیاستهای کالن اقتصادی بر رفتار کارآفرینانه ،به طورکلی با  45گویه عملیاتی
شده است.
• سیاست مالی؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با  14گویه عملیاتی
شده است.
• سیاست پولی؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با  11گویه عملیاتی
شده است.
• سیاست ارزی؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با  9گویه عملیاتی
شده است.
• سیاست تجاری؛ متغیر مستقل و پنهان :تاثیر این متغیر بر رفتار کارآفرینانه با  11گویه
عملیاتی شده است.
جامعه آماری این پژوهش ،مدیران میانی (مدیران و معاونان پردیسها ،واحدها ،پژوهشکدهها و
دانشکدهها) دانشگاههای منتخب ایران است؛ با توجه به پیمایشی بودن پژوهش و نیاز به مراجعه به
دانشگاهها ،بحثو گفتوگو با مدیران و پیگیری حضوری جریان تکمیل پرسشنامهها ،دانشگاههای
مایل به همکاری شهر تهران بهعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدهاند .بر اساس آمار مدیریت
نیروي انسانی و مدیریت تشکیالت و بودجه دانشگاههای منتخب در پاییز سال ،1392تعداد مدیران
1. Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument
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• ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎري؛ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﻨﻬﺎن :ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﻌ
داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ( داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻳﺮان اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺣﻀﻮري
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﻧﻈ
ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣ
ﺗﺸﻜﻴﻼت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻲ و
ﻧﻴﺮوي
 99ونفر،
امیرکبیر
دانشگاه
بهشتی 97نفر،
میانی دانشگاه صنعتی شریف 104نفر ،دانشگاه شهید
میانیﻧﻔراﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬ
ﺷﺮﻳﻒ 104
ﺻﻨﻌﺘﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻴﺎﻧﻲ
دانشگاه علم و صنعت  87نفر و دانشگاه خوارزمی  67نفر بوده که مجموع ًا  454مدیر
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ  87ﻧﻔﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ  67ﻧﻔﺮ ﺑ
شامل ميشود .براي محاسبه حجم نمونه آماري از فرمول کوکران استفاده شده است .طبق این
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛ
فرمول حجم نمونه  209نفر برآورد شده است:
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  209ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ:
(454 )1/69(2 0/5 )0/5
) Nt 2 p (1  p
)( 0 / 5
n
=206
2
2
2
) Nd  t p (1  p
)6 ) 0 / 5( 0 / 5
(454 )0/05(2+ 454 )1/69(2 0/5 )0/5
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
گرفت.و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤ
قرارﺗﻮﺿﻴﺢ
اﺑﻬﺎﻣﺎت و
ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد
پرسشنامه به دو صورت حضوری و از طریق پست ﺑﺮاي
اختیارنمدیران
الکترونیک در
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮي ﺣﻀﻮري ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻬﺖ
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همچنین برای برطرف كردن ابهامات و توضیح و تبیین مفاهیم محوری پرسشنامه ،در صورت لزوم
اقدام به بحث و گفتوگوی حضوری شده است .در مجموع جهت اطمینان از کفایت حجم نمونه،
 363پرسشنامه در اختیار مدیران قرار گرفت 242 ،پرسشنامه برگردانده شد که از این مقدار 215
پرسشنامه قابلیت ارزیابی را داشت.
روش پاسخگویی به پرسشها بر اساس طيف پنجگزينهاي ليكرت شامل  .1کام ً
ال مخالفم،
 .2مخالفم .3 ،نظري ندارم .4 ،موافقم و  .5کام ً
ال موافقم ،است .براي تحليل آماري دادههای
کدگذاریشده از روشهاي آمار توصيفي ،آمار استنباطي؛ تحلیل عاملی ،مدل معادالت ساختاری،
آزمون ناپارامتری فریدمن و آزمون گردش استفاده و در تمام تحليلهاي آماري از نرمافزار آماري
( SPSS (21IBMو ( LISREL (8/8بهرهگرفته شدهاست.
پایایی و روایی پرسشنامه :جهت ارزیابی روایی و اعتبار محتوایی پرسشنامه ،نسخه نهایی آن
برای چند تن از خبرگان و كارشناسان ارسال و پس از اعمال نظرات ایشان ،مورد تایید قرار گرفت.
در اجرای آزمایشی 30 ،نسخه از پرسشنامه برای استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارسال
1
و ضریب پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامههای برگرداندهشده با استفاده از روش آلفاي كرونباخ
محاسبه شد .پس از حذف پرسشهايي که دارای کمترین درصد همبستگی و تبیین بودند ،یعنی
متغیرهایی که ضریب آنها معنادار نبوده ،ضریب پایایی پرسشنامه  0/871محاسبه شد که مبين
قابليت اعتماد مناسب آن است.

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

تعداد گویههای
باقیمانده پس از حذف
گویههای ضعیف

ضریب آلفای کرونباخ
(پس از حذف گویههای
)ضعیف

نام متغیر

نماد

حمایت مدیریت

CE

14

آزادی عملـاستقالل کاری

WAF

8

0/977

پاداش و تقویت

RR

4

0/943

دسترسی زمانی

AT

6

0/976

مرزهای سازمانی

OB

6

0/978

رفتار کارآفرینانه

EBMM

10

0/985

سیاست تجاری

TP

6

0/957

سیاست ارزی

FOP

7

0/966

سیاست پولی

MP

8

0/962

سیاست مالی

FP

10

0/976

0/979

مقاله  -4تاثیر عوامل درونسازمانی و برونسازمانی | ...ابوالفضل شاهآبادی و دیگران

منبع :محاسبات پژوهش

تحلیل یافتههای پژوهش
آمار توصیفی :نتایج آمار توصیفی که مبین وضعیت نمونه آماري به لحاظ متغيرهاي
جمعیتشناختی و ویژگیهای فردی است ،بدین شرح است:
 90/2درصد از پاسخگویان به پرسشنامه را مردها و  9/8درصد را زنها تشکیل میدهند .در
مورد سن پاسخگویان 15/3 ،درصد از مدیران زیر  40سال 67/9 ،درصد  40تا  50سال و 16/7
درصد بیشتر از  50سال سن داشتهاند .در مورد سطح تحصیالت 2/3 ،درصد دارای مدرک لیسانس،
 48/4درصد دارای مدرک فوق لیسانس و  49/3درصد دارای مدرک دکترا هستند .در خصوص
رشته تحصیلی 26 ،درصد در رشتههای اقتصاد و علوم مالی 20/5 ،درصد در رشته مدیریت،
 13/5درصد در رشتههای جامعهشناسی و روانشناسی 15/3 ،درصد در رشتههای فنی و مهندسی
(مکانیک ،برق ،کامپیوتر ،معماری و 9/8 ،)...درصد در رشتههای علوم پایه تحصیل کرده و 14/9
درصد پاسخ ندادهاند .در ارتباط با سابقه خدمت 16/8 ،درصد از مدیران زیر  10سال 54/4 ،درصد
بین  10تا  20سال و  18/6درصد بیشتر از  20سال سابقه خدمت داشته و  10/2درصد پاسخ
ندادهاند .در مورد سابقه مدیریت 21/9 ،درصد از مدیران زیر  10سال 49/3 ،درصد بین  10تا 20
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سال و  15 /8درصد بیشتر از  20سال سابقه مدیریت داشته و 13درصد پاسخ ندادهاند.
برای تحلیل یافتههای پژوهش از تحلیل عاملی جهت استخراج عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه،
مدل معادالت ساختاری جهت بررسی روابط میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و آزمون
فرضیههای پژوهش ،از آزمون ناپارامتری فریدمن جهت یکسان بودن رتبهبندی عوامل موثر بر
رفتار کارآفرینانه و درنهایت از آزمون گردش جهت بررسی تصادفی بودن نمونه استفاده شدهاست.
امکانسنجی انجام تحلیل عاملی :از آنجا که پژوهش حاضر به دلیل ماهیت و مقیاس
متغیرهای مورد سنجش با حجم زیادی از گویهها روبهروست ،از تحلیل عاملی تاییدی جهت
تلخیص و طبقهبندی متغیرها استفاده شده است .اما ابتدا باید بررسی شود آیا انجام تحلیل عاملی
امکانپذیر است؟ آيا ميتوان دادههاي موجود را به چند عامل پنهاني تقليل داد؟ آيا تعداد زیادی
متغير اصلی را ميتوان به مجموعهی کوچکتری از متغیرها با کمترین میزان ریزش اطالعات
تبدیل کرد؟ بر ایناساس تحليل عاملي بر دو آزمون  1KMOو بارتلت 2مبتني است كه هر دو نشان
ميدهند آيا دادههاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير؟ ( ویسی و کریمزاده،
 .)1389نتایج آزمونهای مذکور برای کل پرسشهای هدف به شرح جدول ( )2است:
ا

جدول :2نتایج آزمون بارتلت و KMO

0/922

22412/7

یـدو
آماره کا 

0/000

سطح معناداری

3081

درجه آزادی

شاخص کفایت نمونه KMO
آزمون کرویت بارتلت

منبع :محاسبات پژوهش

مقدار آماره کای-دو حاصل از آزمون بارتلت برابر با  22412/7است که با میزان خطای کمتر از
 0/01معنادار است .بنابراین فرض ( H0متغیرها ناهمبستهاند) رد و فرض ( H1متغیرها همبستهاند)
تایید ميشود .این امر نشان میدهد ماتريس همبستگي عاملها با گويهها ،يك ماتريس واحد
نيست؛ به اين معنا كه از يك طرف ،همبستگي درونگويهاي مناسب است و از طرف ديگر
همبستگي هر عامل با مجموعه گويهها و با همبستگي عوامل ديگر با مجموعه گويههاي ديگر
تفاوت دارد .در مجموع میتوان از متغیرهای موجود یک مدل عاملی معنادار استخراج كرد .مقدار
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlet Test of Sphercity
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آماره  KMOنیز از  0/7بیشتر است بنابراین همبستگیهای موجود در ميان متغیرهای آشکار برای
تحلیل عاملی مناسب است.
پس از انجام تحلیل عاملی و استخراج ماتریس همبستگی گویهها و عاملها بعد از چرخش
به وسیله نرمافزار لیزرل گویهها به دليل سنخيت ماهيت و مقدار بار عاملي (منظور از بار عاملی،
همبستگی یعنی شدت ارتباط و وابستگی خطی ميان هر گویه با عاملهای استخراجی است) که
دارند ،در  10طبقه جاي گرفتهاند .در ماتریس مزبور مشاهده ميشود هر یک از متغیرها با کدام عامل
یا شاخص ترکیبی همبستگی معنادار دارند؛ قدرمطلق مقدار همبستگی این متغیرها با سایر عوامل
کمتر از ( 0/5نزدیک به صفر) بوده و در نتیجه این مقادیر از ماتریس حذف شده است (ارتباط ضعیف
و بیمعنی گویه مورد نظر با عامل مربوطه) .در مقابل ،این مقدار برای عامل مورد نظر نزدیک به یک
بوده و در ماتریس همبستگی درج شده است .بنابراین بر اساس نتایج میتوان بیان داشت:
• متغیرهای درونسازمانی حمایت مدیریت ( 1)CEتنها با عامل یا شاخص ترکیبی شماره 1
همبستگی معنادار دارند .عامل  1را عامل حمایت مدیریت مینامیم.
• متغیرهای درونسازمانی آزادی عمل و استقالل کاری ( 2)WAFبا عامل شماره  4همبستگی
معنادار دارند .بر این اساس عامل  4را عامل آزادی عمل و استقالل کاری مینامیم.
• متغیرهای درونسازمانی پاداش و تقویت ( 3)RRبا عامل شماره  10همبستگی معنادار دارند.
بنابراین عامل  10را عامل پاداش و تقویت مینامیم.
• متغیرهای درونسازمانی دسترسی زمانی ( 4)ATبا عامل شماره  9همبستگی معنادار دارند.
پس این عامل را عامل دسترسی زمانی مینامیم.
• متغیرهای درونسازمانی مرزهای سازمانی ( 5)OBبا عامل شماره  8همبستگی معنادار دارند.
بدینترتیب این عامل را عامل مرزهای سازمانی مینامیم.
• متغیرهای وابسته رفتار کارآفرینانه ( 6)EBMMبا عامل شماره  2همبستگی معنادار دارند.
پس عامل  2را عامل رفتار کارآفرینانه مینامیم.
• متغیرهای برونسازمانی سیاست پولی ( 7)MPبا عامل شماره  5همبستگی 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 این عامل را عامل سیاست پولی مینامیم.
• متغیرهای برونسازمانی سیاست مالی ( )FPبا عامل شماره  3همبستگی معنادار دارند .پس
این عامل را عامل سیاست مالی مینامیم.
2
• متغیرهای برونسازمانی سیاست تجاری ( )TPبا عامل شماره  7همبستگی معنادار دارند .از
اين رو ،این عامل را عامل سیاست تجاری مینامیم.
3
• متغیرهای برونسازمانی سیاست ارزی ( )FOPبا عامل شماره  6همبستگی معنادار دارند.
بر این اساس عامل مذکور را عامل سیاست ارزی مینامیم.
جدول ( )3کل واریانس توضیح دادهشده به وسیله عاملها را نمایش میدهد .در مجموع84 ،
درصد از کل واریانس توسط  10مولفه استخراجی توضیح داده ميشود.
1
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جدول  :3کل واریانس توضیح دادهشده به وسیله عاملها

مجموع مربعات بارهای عاملی پس از چرخش

درصد تجمعی

درصد از واریانس

کل

26/107

11/398

9/004

14/709
36/774
45/794
54/193
61/660
68/369
74/767
81/086
84/672

14/709
10/667
9/020
8/399
7/467
6/709
6/397
6/320
3/586

عاملها

11/620

1

8/427

3

7/126
6/635
5/899
5/300
5/054
4/993
2/833

2
4
5
6
7
8
9

10

منبع :محاسبات پژوهش

مدل معادالت ساختاری
مدل مفهومی :مدل مفهومی دربردارنده تمامی روابطی است که این پژوهش بر محوریت
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 صرف ًا
بررسی روابط مستقیم عاملهای مستقل با عامل وابسته است ،برای استخراج عاملها از روش
متعامد استفاده شده و بنابراين همبستگی میان عاملهای مستقل صفر است .یعنی عاملهای
مستقل ارتباطی با یکدیگر ندارند .الزم به توضیح است مستطیل تیرهرنگی که در سمت چپ شکل
قرار دارد ،مجموعهای متشکل از  69گویه است که برای استخراج  9عامل مستقل بهكار رفتهاند و
به خاطر تعداد زیاد و محدودیت صفحه نمایش ،به وسيله نرمافزار به صورت متراکم و تیرهرنگ به
نمایش درآمدهاند و البته در صفحه اصلی نرمافزار میتوان با کشیدن گویه دلخواه ،آن را از مجموعه
گویهها جدا كرده و ضرایب آن را مشاهده كرد .همانطور که در سمت راست شکل 10 ،گویه
مرتبط با عامل رفتار کارآفرینانه ( )EBMMبه نمایش درآمدهاند 9 .عامل مستقل نیز به ترتیب از
باال به پایین عبارتند از :سیاست مالی ( ،)FPسیاست پولی ( ،)MPسیاست ارزی ( ،)FOPسیاست
تجاری ( ،)TPمرزهای سازمانی ( ،)OBدسترسی زمانی ( ،)ATپاداش و تقویت ( ،)RRآزادی
عمل و استقالل کاری ( )WAFو حمایت مدیریت (.)CE
مدل اندازهگیری :پیش از انجام آزمون فرض ،بايد از برازندگی مدل اطمینان حاصل کرد.
یـدو با درجه آزادی و نیز شاخص ریشه دوم میانگین
به این منظور در این پژوهش از نسبت کا 
مجذورات خطای تقریب ( 1)RMSEAاستفاده شده است .طبق خروجی لیزرل ،مقدار محاسبهشده
برابر با  3574/03است و درجه آزادی نیز  2957است .بنابراین نسبت کایـدو با درجه آزادی حدوداً
برابر  1/21است که از مقدار مجاز  3کوچکتر است .شاخص  RMSEAنیز معادل  0/029برآورد
شده که با توجه به کوچکتر بودن از مقدار  0/05نشاندهنده برازش خوب مدل است .چنانچه
مشاهده ميشود مقدار  p-valueنیز مساوی صفر است .بنابراین ،این فرض که نتایج برحسب
تصادف به دست آمده و بیمعنی هستند ،رد ميشود.
با توجه به برازش خوب مدل میتوان مقادیر بتای مندرج در مدل اندازهگیری را تفسیر كرد؛
عالمت بتاها ،جهت اثرگذاری هریک از عوامل بر رفتار کارآفرینانه را نشان میدهند.

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

شکل  :2مدل اندازهگیری
• ﻣﻘﺪار ﺑﺘﺎي ) FPﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ  0/21اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ آن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺛﺮ
• مقدار بتای ( FPسیاست مالی) برابر با منفي  0/21است .یعنی از نظر پاسخدهندگان به
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه و روﺣﻴﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻣﺪﻳﺮان
تضعیف آن شده است؛
منفی
دوﻟﺖتاثیر
کارآفرینانه
ﺳﻴﺎﺳﺖبرﻫﺎيرفتار
اﺳﺖ.مالی
سیاست
سبب ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ
داشته ﺑﻪو ﺗﻮرم و
داﻣﻦ زدن
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ
ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
پرسشنامه،ﻫﺎ ﺷﺪه
داﻧﺸﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ آﺳﻴﺐ زده اﺳﺖ.
به بیان دیگر اثر سیاست مالی بر بازار کارآفرینی نامطلوب بوده و سبب کاهش انگیزه و روحیه
• ﻣﻘﺪار ﺑﺘﺎي ) MPﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ( ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ  0/16ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ن زدن
دولت وعمدت ًا با دام 
های
رﺷﺪدانشگا
مدیران
کارآفرینی در
نامناسباﻗﺘﺼﺎدي
مالیﻓﻀﺎي ﻛﻼن
ﺛﺒﺎﺗﻲ در
سیاسوتﺑﻲ
است.ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ
شدهاﻓﺰاﻳﺶ
اﻗﺘﺼﺎديه،هاﺳﺒﺐ
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﻲ
ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺷﻮاري و زﻣﺎنﺑﺮي ﻣﺮاﺣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ
به تورم و بیثباتی اقتصادی ،به فضای کارآفرینی آسیب زده است.
ﺗﺴﻬﻴﻼت ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮحﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻲبه بیان دیگر اتخاذ
است.
ﺗﻘﺎﺿﺎيشده
ﻣﺎزادبرآورد
0/16
(سیاست
ﻣﻨﻔﻲبتای
•ﻣﻬﻢﺗﺮمقدار
ﺗﺴﻬﻴﻼت
منفيﻣﻮﺟﺐ
معادلﻳﻚﺳﻮ
پولی)ﺑﺎﻧﻜﻲ از
ﺗﺴﻬﻴﻼت
MPﺳﻮد واﻗﻌﻲ
ﺑﻮدن ﻧﺮخ
ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.

سیاست پولی نامتناسب با رشد اقتصادی ،سبب افزایش قیمتها و بیثباتی در فضای کالن
اقتصادی و بالتکلیفی برای کارآفرینان شده است .همچنین دشواری و زمانبری مراحل درخواست
تا دریافت تسهیالت ،محدودیتهای زیادی برای تامین مالی طرحهای کارآفرینانه ایجاد کرده
 واقعی تسهیالت بانکی از یکسو موجب مازاد تقاضای
است و از همه مهمتر منفیبودن نرخ سود
تسهیالت بانکی شده و از سوی دیگر انگیز ه فعالیتهای مولد از جمله کارآفرینی را کاهش داده
است.
• ضریب بتای ( FOPسیاستهای ارزی) برابر منفي  0/26است .به بیان دیگر دلیل منفی
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بودن ضریب بتا ناشی از سازوکار نامناسب تعیین نرخ ارز است .زیرا تعیین نرخ ارز به عنوان
مهمترین ابزار سیاست ارزی ،در ایران بدون توجه به فضای کارآفرینی و با اتکا به ثروتهای نفتی
عموم ًا درجهت کنترل تورم و بیتناسب با رشد عرضه پول بدون پشتوانه صورت میگیرد .در نتیجه
تعیین نرخ ارز نامناسب موجب تضعیف فضای کارآفرینی و تولید در برابر واردات میشود.
• در میان سیاستهای اقتصادی دولت ،تنها مقدار بتای  TPمعادل  0/11برآورد شده که
بیانگر تاثیر مثبت سیاستهای تجاری بر رفتار کارآفرینانه است .اگرچه واردات از یکسو رقیب
تولیدات داخلی هستند اما از سوی دیگر میتواند امکان آشنایی با فناوریهای پیشرفته تولید ،دانش
و ایدههای تولیدی جدید را فراهم كرده و زمینهساز خالقیت و نوآوری برای کارآفرینان ایرانی
باشد .همچنین اگرچه بخش صادرات به دليل ضعف نظام اداری ،زمانبری و هزینهبری فرآیند
اخذ مجوزها ،با محدودیتها و موانع زیادی مواجه است ،اما ورود به فضای تجارت و حضور در
بازارهای بینالمللی از طریق صادرات ،تولید داخلی را به رعایت برخی معیارها و استانداردها ملزم
داشته و استفاده از کارآفرینی را برای رسیدن به سطوح استاندارد ،به یک ضرورت تبدیل میکند.
• ضریب بتای ( OBعامل مرزهای سازمانی) برابر مقدار مثبت  0/57برآورد شده است.
مشخص بودن مرزهای سازمان (وجود مقررات و دستورالعملهای مکتوب و مدون) در دانشگاههای
مورد بررسی ،از اتالف منابع جلوگیری کرده و آنها را برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه در
چارچوب اهداف دانشگاه بسیج میكند.
• ضریب بتای ( ATعامل دسترسی زمانی) برابر  0/43محاسبه شده است .بنابراین داشتن
وقت کافی برای انجام کارها عامل مهمی است که میتواند دقت ،خالقیت و نوآوری را در انجام
امور افزایش دهد.
• ضریب بتای ( RRعامل پاداش و تقویت) برابر مقدار منفی  0/35تخمین زده شده است.
بنابراين عامل مذکور نه تنها نتوانسته انگیزه رفتار کارآفرینانه مدیران میانی را تحریکكند ،بلکه
در جهت تضعیف آن نیز عمل کرده است .به نظر میرسد در دانشگاههای مورد بررسی ،مسئوالن
به دلیل محدودیت بودجه یا کمتوجهی نسبت به فعالیتهای نوآورانه ،در راستای اعطای پاداش و
تشویق عملکردهای کارآفرینانه اقدام جدی انجام ندادهاند.
• ضریب بتای ( WAFعامل آزادی عمل و استقالل کاری) معادل  0/27برآورد شد ه است.
بنابراين در دانشگاههای مورد بررسی ،اختیارات و قدرت تصمیمگیری مستقلی که به مدیران داده
شده ،رفتار کارآفرینانه آنان را تحریک كرده است.
• ضریب بتای ( CEعامل حمایت مدیریت) معادل منفي  0/06محاسبه شدهاست که مبین اثر
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منفی حمایت مدیریت بر رفتار کارآفرینانه است ،یعنی عامل مذکور انگیزش رفتارهای کارآفرینانه
را تضعیف كرده است .از آنجا که پاداشدهی یکی از مصادیق حمایت مدیریت است و ضریب این
عامل نیز منفی برآورد شده است ،میتوان بیان داشت در دانشگاههای مذکور ،مدیران عالی به
مقوله رفتار و عملکرد کارآفرینانه اهمیت نداده و در جهت تقویت و انگیزش آن تالش نمیکنند.
داریﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ رﻓﺘﺎر
اﺳﺖ ،ﻣﻲ
ضرایبﺷﺪه
مدلﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮآورد
ﻧﻴﺰ
معنا
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاده و در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﻧﮕﻴﺰش آن ﺗﻼش ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.
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اجرای ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﺪل ﺿﺮاﻳﺐ
داري T-Valueدر نرمافزار لیزرل ،مقادیر آماره  tظاهر ميشوند .اگر مقدار این آماره
دستور
با
ﺑﺎ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر  T-Valueدر ﻧﺮماﻓﺰار ﻟﻴﺰرل ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎره  tﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ آﻣﺎره از
اساس آن میتوان پیرامون
از  1/96بیشتر باشد ،نشاندهنده معناداری ضرایب برآوردشده بوده و بر
 1/96ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎداري ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮآوردﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻴﺮاﻣﻮن رد
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺮد:
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ
رد ﻳﺎیاﺗﺎﻳﻴﺪ
اظهارنظر کرد:
فرضیهها
تایید
ﺷﻜﻞ  :3ﻣﺪل ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻌﻨﺎداري

شکل  :3مدل ضرایب معناداری

• فرضیه  :1مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل سياست مالی و عامل رفتار کارآفرينانه
برابر  3/04است ،بنابراين رابطه منفی که ميان این دو عامل ایجاد شده معنادار و غیرتصادفی است.
بنابراین فرضیه تاثیر منفی سیاست مالی بر رفتار کارآفرینانه تایید ميشود.
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ت پولی و عامل رفتار کارآفرينانه برابر
• فرضیه  :2مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل سياس 
 1/97است ،بنابراین رابطه منفی که میان این دو عامل برقرار است ،معنادار و غیرتصادفی است.
بدین ترتیب فرضیه تاثیر منفی سیاست پولی بر رفتار کارآفرینانه تایید ميشود.
• فرضیه  :3مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل سياست ارزي و عامل رفتار کارآفرينانه
برابر  3/46است ،بر این اساس رابطه منفی که میان این دو عامل است معنادار و قابل اعتماد است.
بنابراین فرضیه تاثیر منفی سیاست ارزی بر رفتار کارآفرینانه تایید ميشود.
• فرضیه  :4مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل سياست تجاري و عامل رفتار کارآفرينانه
برابر  1/36است ،بنابراین رابطه مثبتی که میان این دو عامل است معنادار نيست .بنابراین فرضیه
تاثیر منفی سیاست تجاری بر رفتار کارآفرینانه رد ميشود.
• فرضیه  :5مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل حمایت مدیریت و عامل رفتار کارآفرينانه
برابر  0/81است ،بنابراین رابطه منفی که طبق نتایج بین این دو عامل شکل گرفته است ،میتواند
ناشی از فقدان شایستهساالری در نظام مدیریتی برحسب فضای کارآفرینی دانست .پس فرضیه
تاثیر مثبت حمایت مدیریت بر رفتار کارآفرینانه رد ميشود.
• فرضیه  :6مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل آزادی عمل و استقالل کاری و عامل رفتار
کارآفرينانه برابر  3/76است ،بنابراین رابطه مثبتی که بین این دو عامل وجود دارد ،معنادار و قطعی
است .بنابراين فرضیه تاثیر مثبت آزادی عمل و استقالل کاری بر رفتار کارآفرینانه تایید ميشود.
• فرضیه  :7مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل پاداش و تقويت و عامل رفتار کارآفرينانه
برابر  3/81است .بنابراین رابطه منفی که میان این دو عامل شکل گرفته ،معنادار و غیرتصادفی
است .مطابق مبانی نظری و مطالعات تجربی ،انتظار میرفت اعطای پاداش بتواند بر انگیزه
کارآفرینی اثر مثبت بگذارد و مدیران را به انجام رفتارهای کارآفرینانه تشویق كند ،درحالیکه
عالمت منفی ضریب بتای به دستآمده نشان میدهد در دانشگاههای مورد بررسی این مولفه نه
تنها نتوانسته انگیزه کارآفرینی را افزایش دهد ،بلکه آن را تضعیف كرده است .بنابراين فرضیه اثر
مثبت پاداش و تقويت بر رفتار کارآفرینانه رد ميشود.
• فرضیه  :8مقدار آماره  tمبنی بر رابطه میان عامل دسترسي زماني و عامل رفتار کارآفرينانه برابر
 4/57است ،بنابراين میتوان بیان داشت رابطه مثبتی که میان این دو عامل ایجاد شده ،معنادار و
غیرتصادفی است .بنابراین فرضیه اثر مثبت دسترسي زماني بر رفتار کارآفرینانه تایید ميشود.
• فرضیه  :9مقدار آماره  tبرای رابطه میان عامل مرزهاي سازماني و عامل رفتار کارآفرينانه
برابر  5/61است ،بنابراين بر اساس نتایج میتوان بیان داشت مشخص بودن خطمشیها ،اهداف و
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چارچوب سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزههای کارآفرینی دارد .بدینترتیب فرضیه اثر مثبت
مرزهاي سازماني بر رفتار کارآفرینانه تایید ميشود.
در مجموع تفسیر نتایج بهدستآمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد در نمونه مورد بررسی،
سیاستهای پولی ،مالی و ارزی انگیزه کارآفرینی را تضعیف كردهاند و از میان عوامل محیط درونی سازمان،
عوامل دسترسی زمانی ،مرزهای سازمانی و آزادی عمل و استقالل کاری تاثیر مثبت بر رفتار کارآفرینانه دارند.
آزمون فریدمن

1
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در اين پژوهش ،جهت یکسان بودن رتبهبندي ميانگين عوامل موثر بر رفتار كارآفرينانه مدیران میانی
دانشگاههای منتخب ایران و تعیین موثرترین عوامل بر تغییرات متغیر وابسته ،از آزمون ناپارامتري فريدمن
استفاده شدهاست .اين آزمون معلوم ميكند آيا ميانگين یکسان بودن رتبهها يا حاصل جمع رتبهها به
طور معناداري با يكديگر تفاوت دارند يا خير؟ (صیف و سرمدی .)1387 ،در این آزمون ،فرض صفر مبنی
بر یکسان بودن رتبههاست (آذر و مومني .)1385 ،به اينترتیب ،دو فرض زیر مورد آزمون قرار میگیرند.
 :H0تفاوت ميانگين عوامل موثر بر رفتار كارآفرينانه مدیران میانی دانشگاههای منتخب معنادار نیست.
 :H1تفاوت ميانگين عوامل موثر بر رفتار كارآفرينانه مدیران میانی دانشگاههای منتخب معنادار است.
آزمون فرضيه فوق نشان میدهد از حيث آماري ،چون سطح معناداری برابر با ( 0/376بیش از
 )0/05است با اطمینان  95درصد میتوان گفت فرض صفر رد نميشود.
جدول  :4آزمون فریدمن
Test Statistics

215

N
Chi-Square

8/609
8

Df
.Asymp. Sig

0/376
0/376
0/363
0/388

Sig.
Lower Bound
Upper Bound

99% Confidence Interval

.Monte Carlo Sig

منبع :محاسبات پژوهش

1. Friedman Test
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آزمون گردش

1

برای تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه ،باید از تصادفی بودن نمونه اطمینان پيدا
كرد .بهعبارتی ،تصادفی بودن توالی مقادیر متغیرها باید آزمون شود .برای این منظور آزمون گردش
انجام شده ،مد به عنوان کمیت مرکزی انتخاب شده و مقادیر با آن مقایسه شده است .با توجه به
سطوح معناداری ،فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن دادهها تایید میشود.
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نتایج و پیشنهادها
در این پژوهش  9فرضی ه مورد آزمون قرار گرفتند .فرضیهها مبنی بر تاثیر مثبت پنج عامل
درونسازمانی و تاثیر منفی عملکرد چهار سیاست اقتصادی دولت بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی،
عموم ًا تایید شدند؛ نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی ،مدل معادالت ساختاری و آزمون فرضيهها
نشان داد به جز حمایت مدیریت و سیاست تجاری ،تمامی ابعاد درونسازماني و برونسازمانی
ارتباط معناداری با رفتار کارآفرینانه دارند؛ عوامل درونسازمانی آزادی عمل و استقالل کاری،
دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی تاثیری مثبت و معنادار و عامل درونی پاداش و تقویت تاثیری
منفی بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاههای منتخب دارند ،درحالیکه سیاستهای پولی،
مالی و ارزی اثر منفی و معنادار بر رفتار کارآفرینانه مدیران میگذارند.
گرچه ممکن است تقویت بنیانهای بازار کارآفرینی و تامین زیرساختهای مورد نیاز جهت
بسط و گسترش آن ،برای جامعه و دولت زمانبر و دارای هزینه باشد اما پس از دوره گذار،
ارزشهایی که کارآفرینان در اقتصاد خلق میکنند و دستاوردهای رفتارهای کارآفرینانه آنان،
نه فقط هزینههای اقتصادی و غیراقتصادی اولیه را جبران میکند ،بلکه سود قابل توجهی نیز
برای جامعه به ارمغان میآورد .از آنجا که سیاستهای اقتصادی دولت تاثیر قابل مالحظهای
در تقویت و تضعیف فضای کارآفرینی دارد بنابراين به منظور دستیابی به رشد اقتصادی درونزا
(حرکت از اقتصاد منابع و سرمایهبنیان به اقتصاد دانشبنیان) ،افزایش قدرت رقابتپذیری ،ضرورت
دارد سیاستگذاران کالن اقتصادی با نگرش بهبود فضای کارآفرینی اقدام به اتخاذ هماهنگ
سیاستهای کالن اقتصادی و وضع مقررات و صدور دستورالعملها كنند .همچنین ضرورت
دارد مدیران ارشد دانشگاههای کشور در راستای تحریک و تشویق رفتار کارآفرینانه مدیران
میانی ،فضای مناسبی را جهت تصمیمگیری و عملکرد مستقل آنان ایجاد كنند ،در ضمن هنگام
برنامهریزیها و تقسیم وظایف به میزان زمان در دسترس مدیران توجه داشته باشند ،شرح وظایف
1. Run Test
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مدون و مصوب را به واحدهاي مختلف دانشگاه ابالغ كنند و پاداشهای مالی و غیرمالی درخور و
مناسبی را برای مدیران جهت تحریک رفتارهای کارآفرینانه آنان درنظر بگیرند.
منابع:
الف) فارسی
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آذر ،عادل و مومني ،منصور ( .)1385تشريح مسائل آمار و كاربرد آن در مديريت ،تهران ،انتشارات کوهسار.
احمدپوردارياني ،محمود و عرفانيان ،امير ( .)1386نقش و جايگاه كارآفريني در نيل به رشد و توسعه
اقتصادي ،ماهنامه مجله اقتصادي ،سال هفتم ،شمارههاي  69و  ،70صص .1-19
ايمانيپور ،نرگس و زيودار ،مهدي ( .)1387بررسي رابطه گرايش به كارآفريني شركتي و عملكرد (مطالعه
موردي :نمايندگيهاي فروش شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران) ،فصلنامه توسعه کارآفريني،
سال اول ،شماره  ،2صص .11-34
صمدي ،پروين و شيرزادياصفهاني ،هما ( .)1385بررسي رابطه جو سازماني مدرسه با روحيه کارآفريني در
دانشآموزان ،نشريه نوآوريهاي آموزشي ،سال پنجم ،شماره  ،16صص .164-187
صنعتي ،فاطمه ( .)1388رابط ه كارآفريني شركتي و عملكرد سازماني در نمايندگيهاي ايران خودرو اصفهان
و شيراز ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
صیف ،محمدحسن و سرمدی ،محمدرضا ( .)1387كاربرد كامپيوتر در علوم تربيتي (( )Spss 13رشته علوم
تربيتي) ،تهران ،دانشگاه پيام نور.
فرحبخش ،ندا ( .)1382کارآفريني و نقش آن در اقتصاد ملي ،مجموعه مقاالت کارآفريني و فناوريهاي
پيشرفته ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،صص .181-182
فخيمي ،فرزاد ( .)1379سازمان و مديريت (تئوريها ،وظايف و مسئوليتها) ،تهران ،نشر هستان.
مرزبان ،شيرمراد ( .)1390شناسايي چگونگي اثرگذاري جوكارآفريني سازماني بر رفتار كارآفرينانه مديران
مياني دانشگاه ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
ویسی ،رضا و کریمزاده ،پریسا ( .)1389توسعه فرهنگ كارآفريني؛ عوامل و راهكارها (مطالعه موردي:
دانشگاه پيام نور استان مازندران) .فصلنامه برنامه و بودجه ،جلد  ،15شماره  2و  ،3صص .159-182
ا
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