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چکـیده
هدف کلی این پژوهش بررسی وجود نگرش کارآفرینانه (با مولفه های عزت نفس ،کنترل شخصی ،توفیق طلبی و
نوآوری) در مدیران دولتی در مقایسه با مدیران کارآفرین بخش خصوصی میباشد .پژوهش از نوع پیمایشی میباشد و به
منظورگردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد ساخته رابینسون و همکاران( )0990که پژوهشگر آن را به فارسی برگردانده
است ،استفاده شده است .سازندگان پرسشنامه روایی آن را  40440تعیین کردند .همچنین ضریب پایایی پرسشنامه %99
برآورد شد .نمونه آماری مشتمل بر  66نفر شامل  00مدیر دولتی و  96کارآفرین بخش خصوصی میباشد .گزارش
یافتههای این پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی و از طریق نرم افزار  SPSSانجام پذیرفته است .نتایج نشان داد که
در مجموع اختالف معنی داری بین میزان نگرش کارآفرینانه مدیران دولتی با بخش خصوصی وجود ندارد ،چه بسا امتیاز
نگرش کارآفرینی در مدیران دولتی چه به تفکیک مولفههای نگرش کارآفرینانه و چه در مجموع اندکی یشتر از مدیران
کارآفرین است.

واژگـان کلـیدی :نگرش کارآفرینانه ،کارآفرینی ،مدیر کارآفرین ،مدیرکارآفرین دولتی

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی ،دانشگاه تهران( .نویسنده مسئول) Atieh.mehrali@gmail.com
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 -1مقدمه
نقشی که امروز کارآفرینی در دنیا بازی میکند نقش قدرتمندترین عامل در اقتصاد است ()Kuratko, 2005؛ به گونهای که
اقتصادهای توسعه یافته آن را به عنوان عامل تجدید حیات اجتماعی-اقتصادی و راهکاری برای مقابله با مشکالت مرتبط با
بیکاری ،تسهیلکننده پیشرفتهای فناورانه و عامل نوآوری در محصوالت یا صنعت خود میدانند .در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه نیز کارآفرینی به عنوان موتور پیشرفت اقتصادی ،ایجاد کننده اشتغال و تعدیل کنندهی اجتماعی در نظر گرفته می-
شود( .)Sandhu, Mohar&Kamal Jain, 2007در سالهای اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادی جهانی توجه
ویژهای شده است .برای مثال براساس مطالعات انجام شده در برخی کشورها 94 ،درصد رشد استخدامها از بخش کارآفرینانه
اقتصادی ناشی شده است .از این رو اکثر صاحبنظران در مورد اهمیت نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی توافق نظر
دارند(عسگری قدس .)0590،توسعه و ترویج کارآفرینی در یک کشور نیازمند اقدامات همهجانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف
سی اسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خانوادگی و حتی فردی است .یکی از اقدامات اساسی پایهای در این مسیر ،شناسایی افراد کارآفرین و
نیز شناسایی کسانی است که ظرفیتهای کارآفرینی در آنها وجود دارد.
توسعه کسب و
کار

شرکت تجاری

ایده کسب و کار

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 2

شکل :0فرایند کارآفرینی
شکل :1فرایند کارآفرینی

تصمیم به
کسب و کار

همانطور که در شکل  0دیده می شود ،قصد و تصمیم به کارآفرینی اولین قدم در فرآیند کارآفرینی و بروز رفتارهای کارآفرینانه
است که در قالب نگرش کارآفرینانه تعریف میشود .بهعبارت دیگر ،نگرش کارآفرینانه را میتوان بصورت جهتگیریهای شخصی
به سوی فعالیتهای ارزشافزا در آینده و خوداستخدامی در کسب و کارهای کوچک تعریف نمود( Burger &Mahadea,
 .)2005درواقع نگرش کارآفرینانه ،فرد را درگیر کارآفرینی میکند ( )Sharif &Saud,2009و تفکیک کننده کارآفرینان از
غیرکارآفرینان است( .)Lindsay & Jordaan,2007در جهان امروز سازمانها با تحوالت و تهدیدهای گسترده بین المللی روبرو
هستند .از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای آنها در گرو یافتن راهحلها و روشهای جدید برای مقابله با مشکالت است(خنیفر،
 .)0533کارآفرینی از کارآمدترین روشهای تغییر عملیات و سبک مدیریتی است که طی آن حر کت از عملیات "دیوان ساالر" به
نگرش ،فرهنگ و مدیدیت کارآفرینانه تبدیل میشود .در حقیقت داشتن نگرش کارآفرینانه مدیران موجب رشد اقتصادی و صعود
سازمانی میگردد(مقیمی .)0530 ،سازمانهای امروزی به مدیرانی نیازمند هستند که تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش کنند و
برای آنها قابل قبول نیست که کارها به روش همیشگی انجام شود .این مدیران باید افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را
بپذیرند(مقیمی .)0530 ،مطالعات بورینز 0نشان میدهد که نوآوری و کارآفرینی در تمام سطوح سازمانها ،از جمله سطوح
اج رایی(مدیران و کارکنان) و مدیران میانی وجود داشته و معموالً رفتارهای حمایتی نیز در سطوح مدیران عالی مشاهده میشود.
این یافتهها نه تنها در سازمانهای خصوصی ،بلکه با شدت کمتر در سازمانهای دولتی نیز به چشم میخورند( Zampetakis,
 .)2007درک مدیران از مفهوم کارآفرینی راهبردی ،آنها را از عناصر ضروری پیرامون خود آگاه میکنند .این عناصر شامل
شناسایی فرصت ،نوآوری ،پذیرش ریسک ،انعطاف پذیری ،مأموریت و رشد سازمانی است .این امر در نهایت با عناصر پشتیبانی از
قبیل راهبرد هماهنگ ،اعتماد به افراد ،فرهنگسازی ،دسترسی به برتری ،افزایش کارایی ،کاهش هزینه و انتقال دانش امکانپذیر
میشود(.)Luke, 2006

 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2نگرش کارآفرینانه

2

هیچ نگرشی در انزوا وجود ندارد .ارتباطات متعدد بین نگرشها و اشیاء مختلف وجود دارد(Gasse, 1985؛.)Shaver, 1987
در پژوهشها ی بسیاری درباره متغیرهای فردی در کارآفرینی ،به چندین ویژگی شخصیتی که کارآفرینان را از دیگران متمایز می-
کند ،اشاره شده استBrockhaus,1975( .؛Brockhaus & Horwitz, 1986؛  Collins & Moore, 1970؛
Gartner,1990؛ Hornaday & Aboud, 1971؛  Palmer, 1971؛ )Swayne & Tucker, 1973
در مورد نگرش کارآفرینانه ،پژوهش رابینسون ،استیمپسون ،هوفنر و هانت )0990(5یکی از جامع ترین تحقیقاتی بود که به

واژه نگرش به عنوان معیاری برای پیش بینی فعالیت کارآفرینانه پرداخته است .مزیت بکارگیری رویکرد نگرش آن است که این
مهم میتواند به شکلی ویژه به یک دامنه خاص بپردازد که همین امر همبستگی با رفتار واقعی را افزایش داده و تغییرپذیریهای
1Borynze
2 Entrepreneurial Attitude
3Robinson, Stimpson, Huefner& Hunt

33

غیرقابل توجیه را کاهش میدهد( .)Gibson, Walker& Harris,2010از آنجائیکه نگرشها در طول زمان و در اثر فرآیندهای
تعاملی با محیط تغییر مییابند ،زمانیکه نگرش یک فرد اندازهگیری شود ،میتوان پیشبینی کرد که رفتارهای آینده وی چه خواهد
بود .مدل گرایش به نگرش کارآفرینانه (( )EAO0شکل )9براساس  0عامل :توفیق طلبی(McClelland et al., 1953؛
 ،)McClelland, 1961نوآوری ( ، )Kirton, 1976, 1978کنترل شخصی (Levenson, 1973؛  )Rotter, 1966و عزت
نفس ( ) Crandall, 1973شکل گرفته است که هرکدام شامل سه جزء شناختی ،احساسی و رفتاری میباشند ( Robinson,
.)Stimpson, Huefner& Hunt, 1991
همچنین آتیو 9و همکاران( ) 0996با ارائه مدلی نگرش را در ترکیب با نیت کارآفرینانه در بستر انتخاب مسیر شغلی دانشجویان
در نظر گرفتند .هدف ایشان از این پژوهش آزمون میزان قدرت رویکرد نیت در مطالعه رویداد کارآفرینانه بود .در این مدل
متغیرهای مربوط به کارآفرین و نتایج مالی حاصل ارائه شده است .مشاهده میشود که در این مدل تجربه شخصی بر جنبههای
عمومی نگرش(نگرش به پول ،توفیق طلبی و رقابتپذیری) تأثیر دارد(.)Autio, 1997
همچنین در نتیجه پژوهشهای صورت گرفته توسط مک کالین ،بات و باج )9449(5معیار دیگری با عنوان تشخیص فرصت
نگرش کارآفرینانه ( )EORمعرفی گردید که قابل افزایش به مدل  EAOمیباشد( .)Lindsay, Jourdaan,2007لیندزی و
همکارانش از این ابزار در بررسی رابطه ارزشها ،نگرش کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کارآفرینان نوپا بهره بردند که در شکل 5
مدل مفهومی ارائه شدهی ایشان نمایش داده شده است.
ارزشها

شکل :2مدل مفهومی رابطه ارزشها ،نگرش کارآفرینانه و تشخیص فرصت

کارلند 0و همکارانش ( )2002نیز ابزاری را با عنوان شاخص کارآفرینی کارلند طراحی نمودهاند که شامل چهل پرسش با
پاسخهای محدود شده میباشد و با چهار سازهی کارآفرینی که از ادبیات این حوزه استخراج شدهاند ،سر و کار دارد .این چهار سازه
به ترتیب عبارتند از )0 :شخصیت )9 ،تمایل به نوآوری)5 ،گرایش به مخاطره پذیری )0 ،وضعیت استراتژیک(.)Carland,2002
در نهایت چل و آتهاید ) 9449( 3برای پشتیبانی از توسعه مهارتها و نگرشهای جوانان بمنظور تبدیل شدن ایشان به نوآوران
آینده ،با طراحی ابزار اندازهگیری مهارتهای نوآورانه در جوانان ،پنج مهارت کلی را شناسایی کردند که پشتوانه رفتار نوآورانه بوده و
منجر به ایجاد مجموعهای از ویژگیهایی میشود که به وضوح با فرآیند نوآوری در ارتباط است .این  3مقوله عبارتند از )0:خالقیت،
 )9خودکارآمدی )5 ،انرژی)0،تمایل به مخاطرهپذیری)3 ،رهبری(.)Chell & Athayde, 2009

 -3-2مدیر کارآفرین
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نگرش کارآفرینانه

تشخیص فرصت

6

مطالعات بورینز نشان میدهدکه نوآوری وکارآفرینی درتمام سطوح سازمانها از جمله سطوح اجرایی(مدیران وکارکنان) و
مدیران میانی وجود داشته و معموالً رفتارهای حمایتی نیز در سطوح مدیران عالی مشاهده میشود؛ این یافتهها نه تنها درسازمان-
های خصوصی ،بلکه با شدت کمتر در سازمانهای دولتی نیز به چشم میخورد( .(Zampetakis, 2007مدیران کارآفرین به
ناآرامیها و عدماطمینان محیطی واکنش نشان داده و تالش میکنندتا یک موقعیت راهبردی قوی ایجادکنند ،هرچندکه ماهیت
موقتی داشته باشند؛آنها همچنین با ابتکارات فعاالنهی خود ،باعث ایجاد عدم اطمینان محیطی در دیگرسازمانها میشوند و با
تخریب موقعیت موجود ،فرصتهای جدیدی را ایجاد میکنند؛آنهازودترازرقبای خود درپی دستیابی به فرصتهای جدید بوده
ودرمقابل تهدیدات بالقوه ،مترصد وهوشیارهستند (مقیمی .)0530،تحقیق بلیندا لوک )9446( 6نشان میدهدکه درک مدیران
ازمفهوم کارآفرینی راهبردی،آنهارا از عناصر ضروری پیرامون خود آگاه میکنند .این عناصرشامل شناسایی فرصت ،نوآوری ،پذیرش
ریسک ،انعطافپذیری ،مأموریت و رشد سازمانی است .این امر در نهایت با عناصر پشتیبانی از قبیل راهبرد هماهنگ ،اعتمادبه
افراد ،فرهنگسازی ،دسترسی به برتری ،افزایش کارایی،کاهش هزینه و انتقال دانش امکانپذیر میشود(" .)Luke, 2006ریک
وینسلو" 3و "جورج سولومون" 9تفاوتهای میان مدیران سنتی و مدیران کارآفرین را در جدول شماره  0مقایسه کرده اند:
)1 Entrepreneurial Attitude Orientation (EAO
2 Autio
3 Mc clain, Butt & Buj
4 Carland et al
5 Chell & Athayde
6 Entrepreneur Manager
7 Belinda Luke
8 Frederick Winslow
9 George Solomon
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جدول  :1مقایسه مدیران سنتی و مدیران کارآفرین(مقیمی ،1831 ،ص )203

مدیران کارآفرین
مدیران سنتی
 .0به مقررات صرفاً به عنوان خطوط راهنما مینگرند.
 .0آگاهی بسیار زیاد از مقررات و حریمها
 .9مفهوم آینده مبتنی بر تصویر ذهنی شخصی است و آستانه ناکامی در آنها
 .9حساسیت به آینده و تمایل به تعویق انداختن
کم است.
پاداشها
 .5نگرش دو سویه به کنترل ،موفقیت و مسئولیتپذیری داشته و مییتواننید
 .5نیاز به پذیرفته شدن در آنها بسیار باالست.
دیگران را به کار وادارند و از آنها بهرهبرداری کنند.
 .0توانایی برای شناسایی مشیکالت در هیر حیوزه  .0میانه خوبی با تئوری نداشته و مسیتعد اقیدام هسیتند و از انگییزه بیاالیی
برخوردارند.
کاری و ترسیم برنامههای تفصیلی

 -4-2مدیر کارآفرین دولتی
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یوجن لوئیز ،9درسال  0930رهبران موفق در زمینهی مدیریت دولتی را تحت عنوان” کارآفرینی دولتی" 5نامگذاری کرد و با
مطالعه و بررسی زندگی سازمانی رهبران موفق در بخش دولتی دریافت که آنها دارای مهارت کارآفرینی بودهاند؛ این رهبران موفق
عبارت بودند از :هیمن ریکاور ،ادگار هوور و رابرت موسز.
برخی ازمهمترین ویژگیهای مدیران کارآفرین دولتی عبارتند از:
مدیران کارآفرین در بخش دولتی ،به نوعی با برخی یا اکثر فرضیههای واقعی جامعه در یک یا چند حوزهی تخصصی مرتبط با
کار خودآگاهی داشته و با تکیه بردانش تخصصی خود میتوانند بر محاسبات رسانهها و دادرسی قانونی پیروزشوند؛ همچنین
درجلسات متعددی که به حوزهی تخصصی آنها مربوط است ،فعاالنه شرکت کنند .در چنین وضعیتی آنها قادرهستند تا در برخی از
تصمیمگیریهای مربوط به خطمشی عمومی مشارکت کنند .مدیران کارآفرین دولتی به جای آنکه سازمان دولتی را سازمانی بیثمر
که خدمات عمومی را به صورت ناکارآمد ارائه و دارای پرسنل کوتهفکر و محافظهکاراست ،بنگرند؛ تأثیرات بالقوهی سازمانهای
دولتی مؤثر را مورد توجه قرار میدهند .بدین معنا که درک آنها ازسازمانهای دولتی این است که اگر به صورت مؤثرمدیریت
شوند ،میتوانند تأثیرات بسیاری درجامعه داشته باشند .لوئیزمعتقداست که مدیران کارآفرین دولتی ،سازمان دولتی بزرگ و پیچیده را
بهعنوان قدرتمندترین ابزار برای تغییر اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی تلقی میکنند .ویژگی دیگر مدیران کارآفرین دولتی آن است که
بر افراد طرف تعامل ،اثرگذار بوده و مخاطبین خود را تحت تأثیر قرار میدهند .عالوه برآن ،آگاهی و ظرفیتی را به صورت ماندگار و
جاودانی در مخاطبین ایجاد میکنندکه بهنظرمیرسد عامل دیگری در سیستم سیاسی ،توانایی ایجادآن را ندارد .مدیران کارآفرین
دولتی ،سهم خود را در حوزههای خطمشی عمومی توسعه میدهند؛آنها برای اینکه کنترل بیشتری به دست آورند ،حدود سازمان-
های خود راگسترش می دهند؛ این امر منجر به افزایش اطمینان ،اعتماد به نفس ونیز افزایش استقالل آنها میشود
(مقیمی.)0530،
بعضی از نویسندگان معتقدند که هیچ رفتارکارآفرینانهای در
بازیگران دولتی و سیاسی دیده نمیشود ،اماکریزنر ،0اقتصاددان
استرالیایی رفتار کارآفرینی را در قالب کشف کارآفرینانه تعریف می-
کند ،البته نه به شکل فعالیت اقتصادی؛ به نظر وی کشف
کارآفرینانه ،یک هوشیاری است در مقابل آنچه که اتفاق خواهدافتاد
(.)Soockly, 2002

 -5-2جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی
پس از مرور ادبیات نگرش کارآفرینانه این موضوع آشکار
گردید که مدل نگرش کارآفرینانه رابینسون با توجه به انسجام و
مرجعیت در پژوهشها مختلف میتواند به عنوان چارچوب مفهومی
پژوهش در نظر گرفته شود 0.بُعد اصلی چارچوب مفهومی و مولفه-
های تشکیل دهنده آن در این پژوهش به این شرح تعیین شدند:
توفیق طلبی ،کنترل شخصی ،عزت نفس و نوآوری .این ابعاد در

شکل :8چارچوب مفهومی تحقیق(مدل )EAO

1 Public Entrepreneur Manager
2 Eugene Lewis
3 Public Entrepreneurship
4 Kirzner
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شکل  0آورده شده است.
جدول  :2تعریف اجزای چارچوب مفهومی
ابعاد
نگرش

بعد شناختی
مبین هر نوع نظر ،شناخت و باور نسبت
بییه موضییوع نگییرش و نیییز اطالعییات،
آگییاهیهییا و دانسییتنیهییا و حقییایق
است).آیزن)0993،

توفیق طلبی
کنترل شخصی
عزت نفس

جدول  :8ابعاد نگرش کارآفرینانه
رسیدن به نتایج روشن در رابطه با اهداف است( ،)Robinson, 1991همچنین انگیزه موفقیت ،تماییل فیرد بیه
کسییب هییدف براسییاس مجموعییهای از اسییتانداردها و ارزیییابی عملکییرد باتوجییه بییه عییالیتییرین معیارهییا اسییت
(.)Massen,1991, Di kines and Foil, 2003
درک فرد ازکنترل و تاثیرگذاری وی برکارش است(.) Robinson, 1991
نمایانگر اعتماد به نفس و ادراک فرد از شایستگیهایش در روییارویی باکارهیایش اسیت (.)Robinson, 1991
باور فرد نسبت به تواناییهایش برای انجام کار است(.)Baundora, 1997
ادراک و رفتار بیر اسیاس راههیای جدیید و بییهمتیا ( .)Robinson, 1991ازحساسییت بیه مسیائل،کمبودها،
مشکالت وخألهاى موجود در دانش بشرى ،حدس زدن و تشکیل فرضییههیایی دربیاره ایین کمبودهیا ،ارزشییاب
وآزمایش حدسها و فرضیهها ،اصالح احتمیال وآزمیون مجیددآنها ودرنهاییت نتیجیهگییرى اسیت( Torrance,
.)1980

 -3روششناسی تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهشهای پیمایشی میباشد .روش تحقیق پیمایشی به معنای فن خاصی برای جمعآوری اطالعات
نیست .با این وجودکه پرسشنامه در این روش کاربرد گستردهای دارد ،اما برای جمعآوری اطالعات میتوان از فنون دیگر نیز
استفاده کرد .پیمایش ،مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطالعات درباره افراد ،خانوادهها و یا
مجموعههای بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد وهمچنین روشی برای بدست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاهها ،باورها ،نظرات،
رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش است.

 -1-3ابزار اندازهگیری

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 2

نوآوری

بعد عاطفی
بیانگر هیجانات در خصوص نگرش اسیت و بیه
عبارت دیگر احساس منفی یا مثبتیی اسیت کیه
بهنگام اندیشیدن و یا تصورکردن متعلق نگیرش
در شخص پدیدارمیشود) .آیزن)0993 ،

بعد رفتاری
آمادگی وگرایش بیه اقیدام عملیی
درخصوص نگرش اسیت کیه بعید
عملکییردی و رفتییاری نگییرش را
پدید میآورد).بلوم)0999،

ابزار اندازه گیری در این تحقیق ،پرسشنامه ساخته رابینسون و همکاران ( )0990میباشد که پژوهشگر آن را به فارسی
برگردانده است .این پرسشنامه شامل  63سوال  04گزینهای با امتیازهای  0تا  04بوده و  09سوال آن بعد از تکمیل به صورت
معکوس نمره دهی میشوند .حداقل نمره اکتسابی در این پرسشنامه  63و حداکثر آن  634خواهد بود .نمرات باالتر نشان دهنده
نگرش باالتر به کارآفرینی میباشد.
سازندگان پرسشنامه( )Robinson, 1991روایی آن را با مقایسه گروههای شناخته شده و اجرای آن بر نمونهای از گروههای
کارآفرین و غیرکارآفرین بررسی کردند .گروه کارآفرینان شامل  30بازرگان بود که در  3سال گذشته حداقل یک کسب و کار
مستقل یا کسب و کاری جدید در حرفه خود آغاز کرده بودند .گروه غیرکارآفرینان شامل  36کارمند با پستهای غیرمدیریتی بود
که هیچکدام پیش از این کسب و کار مستقلی نداشتد .یافتههای بررسی نشان داد که میانگین نمره کارآفرینی گروههای کارآفرین
و غیرکارآفرین متفاوت و در سطح  40440معنادار بوده است .به منظور ایجاد قابلیت مقایسه ،تعدادی سوال جمعیت شناختی نیز به
ابتدای پرسشنامه اضافه شده است.
پایایی پرسشنامه پژوهش پس از جمع
جدول  :1مقادیر محاسبه شده آلفای کرونباخ
کرونباخ
آوری دادهها با استفاده از روش آلفای
ضریب آلفا پرسشنامه آلفای گزارش شده توسط رابینسون
مولفه
محاسبه شده است .مقدار آلفای کرونباخ کل
4065
40369
عزت نفس
4064
40309
پرسشنامه برابر با  40905میباشد .همچنین کنترل شخصی
مقدار آلفای کرونباخ به تفکیک مؤلفه های
4094
40399
نوآوری
پرسشنامه به قرار زیر محاسبه شده است.
4030
40343
توفیق طلبی
آلفای کرونباخ باالی  4064در تحقیقات اولیه برای توسعه یک مقیاس قابل قبول است؛ درحالیکه آلفای باالی  4034نشاندهنده
کمترین میزان خطای مقیاس میباشد(.)Nunnally, 1967
34

 -2-3جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از همه مدیران بخش دولتی در  03وزارتخانه دولت تا سطح رئیس اداره در شهر تهران
و همچین مدیران کارآفرین بخش خصوصی در شهر تهران میباشند.

 -3-3روش نمونه گیری
روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت طبقه بندی 0دو مرحلهای و درون طبقهها به صورت نمونهگیری در دسترس
میباشد .به این صورت که ابتدا جامعه به دو طبقه "مدیران دولتی" و "مدیران خصوصی" تقسیم شده است .برای طبقه مدیران
کارآفرین بخش خصوصی ،با مراجعه به فهرست های سمینارهای علمی کارآفرینی و شناسایی افراد ،اقدام به برقراری تماس و
جمعآوری پرسشنامهها شده است.

 -4-3حجم نمونه
سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 2

با توجه به عدم دسترسی و همکاری مدیران مربوطه ،و اینکه نمونهگیری به صورت نمونهگیری در دسترس انجام میشود ،این
حجم نمونه در این پژوهش نامشخص بوده و نمونهها تا جایی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند که نظر افراد به اجماع رسید.
در روش نمونهگیری در دسترس ،پژوهشگر افرادی را مورد مطالعه قرار میدهد که در دسترس هستند و مصاحبه گر در
چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه میکند .به عنوان مثال محققی که می
خواهد نگرش مردم را نسبت به یک نمایشگاه بسنجد ،از میان افرادی که از نمایشگاه دیدن کردهاند به طور اتفاقی چند نفر را
انتخاب میکند .با توجه به موضوع پژوهش مکان هایی که این نمونه گیری میتواند در آن صورت گیرد مانند ایستگاه اتوبوس،
بازار ،فروشگاه ،بیمارستان و… می باشد .در این روش نمونهگیری ،هرچند پژوهشگر در مکان های خاصی قرار میگیرد ،اما به
طور اتفاقی افرادی در آن مکانها را انتخاب میکند .نمونهگیری دردسترس عمدتاً با مشاهده مشارکتی و آزمایشی توأم است و از
طریق آن پژوهشگر همواره موضوعات و محیطهایی را که به آسانی قابل دسترسی باشند ،مورد مطالعه قرار میدهد(.مصطفی
ازکیا)0539 ،
منظور از اجماع ،رسیدن به اتفاق نظر در مورد یک ایده وگاه تالش برای مشخص ساختن تفاوتهاست .اجماع به معنی یافتن
پاسخ صحیح نیست ،بلکه صرفاً توافق شرکتکنندگان در یک سطح خاص در موضوع است و البته دستیابی به توافق صد در صد
نیست؛ چرا که زمینه ی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی افراد متفاوت است .همچنین این روش جایگزینی برای مرور علمی
گزارشها یا مقاالت منتشر شده نیست .معیارهای نشاندهندهی اجماع درصد گزینهها بعنوان رایجترین الگوی پاسخها و تفسیر بر
مبنای نظر متخصصین است .اکثریت مقاالت ،جنس و نوع معیار مورد استفاده در تعریف و تعیین اجماع را براساس تفسیر نمونهها
میدانند و اساساً زمانی در مورد اجماع تصمیمگیری شده که درصد مشخصی از آراء درون سطح خاصی قرار گیرد .همچنین سطح
استانداردی برای اجماع وجود ندارد؛ در نتایج مطالعات ،محدودهی متفاوتی از سطح اجماع  30تا  044درصد گزارش شده است
(احمدی.)0533 ،

 -5-3آزمونهای آماری
در این مقاله به منظور توصیف و تحلیلی دادهها از روشهای مرسوم آماری مانند جدولهای توزیع فراوانی ،نمودارها و
آزمونهای مرسوم آماری مانند آزمون نرمالیتی شاپیرو-ولیک ،آزمون استقالل خی ،9آزمون یو من ویتنی ،آزمون کروسکال والیس،
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) و تست  Fبه منظور بررسی وجود رابطه ،استقالل و اختالف بین صفات تحت بررسی و
همچنین استنباط این موضوع که آیا مقادیر خرده مقیاسهای کارآفرینان بیشتر از غیر کارآفرینان بوده یا نه ،استفاده شده است.

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4توصیف جمعیت شناختی
به طورخالصه ،تعداد کل پاسخهای دریافت شده  66نفر ،که از این تعداد  04نفر ( 6406درصد) را مدیران دولتی و تعداد  96نفر
( 5900درصد) را کارآفرینان بخش خصوصی تشکیل دادهاند .حداقل سن پاسخ دهندگان  99سال و حداکثر سن آنها  65سال بوده
است 09 .نفر ( 9303درصد) آنها را زنان و  06نفر ( 6009درصد) باقی را مردان تشکیل میدهند .تحصیالت  90نفر ( )53از آنها در
رابطه با کار آفرینی بوده  59نفر ( 63درصد) از آنان در رشته های دیگر تحصیل کردهاند( 6نفر بدون پاسخ) .از این گروه  06نفر
( 9303درصد) دارای تحصیالت کارشناسی و پایین تر 93 ،نفر ( 0909درصد) دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  90نفر (5003
1Stratified Sampling
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درصد) دارای مدرک تحصیلی دکترا میباشند .توزیع سنی پاسخ دهندگان به این صورت است که  00نفر ( 9009درصد)  54سال و
کمتر 09 ،نفر ( 0309درصد) بین  50تا  04سال 00 ،نفر ( 9009درصد) بین  00تا  34سال و  96نفر ( 5900درصد) بیش از  34سال
سن دارند .پس از بدست آمدن فراوانیها ،به منظور یافتن یک دید کلی از پاسخها ،مجموع فراوانی  63سوال برای  66نفر در جدول
 6و نمودار  0نشان داده شده است.
جدول شماره  :5فراوانی و میانگین پاسخها به تفکیک گزینههای  10گانه
9
3
6
6
3
0
5
9
0
پاسخ
699
660
064 046 569 069 069 009 066
فراوانی
فراوانی(متوسط) 04٫69 04٫59 6٫96 3٫33 3٫43 9٫05 9٫99 0٫69 9٫03

04
0093
94٫00

جدول شماره  :6فراوانی و میانگین پاسخها به تفکیک گزینههای  10گانه
3
6
6
3
0
5
9
0
پاسخ
063 964 993 940
93
96
69
فراوانی 94
مدیران دولتی
متوسط 6٫55 5٫6 5٫06 9٫33 0٫0 0٫00 0٫09 0٫55
999 944 063 063
66
66
04
فراوانی 36
کارآفرین بخش خصوصی
متوسط 5٫99 9٫66 9٫56 9٫9 0٫45 4٫33 4٫35 0٫03

04
969
09٫96
356
6٫03

9
093
6٫65
996
5٫96
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نمودار  :1فراوانی تعداد پاسخ به هر یک از گزینههای  10گانه

ابتدا آمارهای توصیفی مربوط به چهار مولفه " نوآوری"" ،توفیق طلبی"" ،کنترل شخصی" و "عزت نفس" بررسی شدهاند.
فرمول محاسبه مولفه ها به صورت جدول زیر است:

مولفه
نوآوری
توفیق طلبی
کنترل شخصی
عزت نفس
امتیاز کل

جدول شماره  :7رابطه حسابی مولفهها با سواالت پرسشنامه
حاصل جمع سوالهای:
-66 -65 -69 -33 -36 -30 -39 -09 -06 -05 -00 -59 -53-59 -09 -06 -05 -6 -9
63 -60 -65 -69 -60 -69 -63
64-66-63-60-39-36-03-00-04-53-50-50-54-96-96-90-95-94-00-9-6-5-0
60-64-30-06-03-09-56-56-03-04-3-0
33-35-34-55-99-93-93-99-90-03-06-00-09-3
حاصل جمع  63سوال پرسشنامه (با در نظرگرفتن سواالت معکوس)

تعداد سواالت
96
95
09
00

جدول :3مقایسه میانگین امتیاز کسب شده به تفکیک مولفههای نگرش کارآفرینانه و نوع مدیریت
کل
کنترل شخصی عزت نفس
توفیق طلبی
نوآوری
333063
63095
90093
096063
090065
مدیران دولتی
300009
63030
94065
036054
036053
کارآفرینان بخش خصوصی
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به منظور بررسی وجود استقالل بین نوع مدیریت و مولفه های نگرش کارآفرینانه ،از آزمون استقالل خی 9استفاده شده است.
آماره بدست آمده (با درجه آزادی  )5عبارت است از  .90566که نشان از وجود استقالل بین نوع مدیریت و مولفه های نگرش
کارآفرینانه دارد.

 -2-4آزمونهای نرمالیتی برای کنترل
پیش فرض آزمونهای آماری
0
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پس از اجرای آزمون نرمال بودن شاپیرو ویلک
روی مشاهدات چهار مولفه و امتیاز کل به تفکیک نوع
شغل ،نتیجه زیر حاصل شد:
در بخش مدیران دولتی ،نوآوری ،کنترل شخصی
و عزت نفس دارای توزیع نرمال میباشند (در همه
موارد مقدار آماره  PValueبزرگتر از  4043بدست آمد).
در بخش کارآفرینان بخش خصوصی ،امتیاز کل،
نمودار  :2مقایسه میانگین امتیاز کسب شده به تفکیک مولفه
نوآوری ،کنترل شخصی و عزت نفس دارای توزیع
نرمال میباشند و تنها مولفه توفیق طلبی
کارآفرینی و نوع مدیریت
( )PValue=0.010دارای توزیع نرمال نبود.
بنابراین در مواردی که محاسبات به مولفه توفیق طلبی مربوط هستند ،استفاده از آزمونهای پارامتری جایز نیست و بجای آنها
از آزمونهای ناپارامتری 2استفاده شده است.

 -3-4مقایسه امتیاز کل و مولفهها بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی
سواالت مورد نظرپژوهشگر در این بخش عبارتند از:
 آیا امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟برای مولفههای "امتیاز کل"" ،نوآوری"" ،کنترل شخصی" و "عزت نفس" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمونهای t-
 studentبرای دو نمونه مستقل 3با واریانس مساوی مورد استفاده قرار گرفت.
در همه آزمون ها اختالف واریانس بین دو گروه از نظر آماری معنیدار نشد .بنابراین ،از آزمون  tبرای نمونههای مستقل با
واریانس مساوی استفاده شده است .نتیجه محاسبات آزمون  tداللت دارد بر عدم وجود اختالف امتیاز بین مدیران دولتی و
کارآفرینان بخش خصوصی در خصوص "امتیاز کل (" ،")PValue=0.16نوآوری (" ،")PValue=0.447کنترل شخصی
( ")PValue=0.627و "عزت نفس (.")PValue=0.132
برای مولفه توفیق طلبی ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون ناپارامتری یو-من ویتنی 0به جای آزمون  tاستفاده شد.
نتیجه حاصل داللت دارد بر عدم وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز بین مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی در خصوص
مولفه "توفیق طلبی ( .")PValue=0.054بنابر این پاسخ  3سوال اول تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. -امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است.

 -4-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین دو گروه زنان و مردان
سواالت مورد نظرپژوهشگر در این بخش عبارتند از:
1 Shapiro-Wilk, Normality Test.
2 Nonparametric Methods
3 Two Independent Samples Student t-Test for Equal variances.
4 Mann Whitney U test.
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 -5-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین گروههای مختلف سنی

با توجه به اینکه مشاهدات برای مولفههای "نوآوری"" ،کنترل شخصی" و "توفیق طلبی" و "امتیاز کل" در رده های

مختلف سن نرمال نیستند ،لذا از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس 1به جای آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.
نتیجه اینکه در مورد هر چهار مولفه ،تفاوت معنیدار آماری در مقدار مولفه بین ردههای سنی مختلف مشاهده نشد.
در مورد مولفه " عزت نفس" ،با توجه به نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است .نتیجه
آزمون نشان داد که مولفه "عزت نفس ( ")PValue =0.001در سطوح مختلف متغیر سن متفاوت است و فرض همانند بودن
امتیازها رد شده است .بنابراین پاسخ  3سوال سوم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه نوآوری بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه عزت نفس بین گروه های مختلف سنی همانند نیست( .آزمون تعقیبی توکی 9نشان داد نگرش افراد 00-34ساله با سایر گروهها متفاوت است)
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 آیا امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟برای مولفههای "نوآوری"" ،کنترل شخصی" و "عزت نفس" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمون های t-student
برای دو نمونه مستقل با واریانس مساوی مورد استفاده قرار گرفت.
در همه آزمون ها اختالف واریانس بین دو گروه از نظر آماری معنیدار نشد.
نتیجه آزمون  tداللت دارد بر عدم وجود اختالف امتیاز بین زنان و مردان در خصوص "نوآوری(" ،")PValue=0.173کنترل
شخصی( ")PValue=0.553و "عزت نفس (.")PValue=0.960
برای مولفه "توفیق طلبی" و "امتیاز کل" ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون ناپارامتری یو-من ویتنی به جای
آزمون  tاستفاده شد.
نتیجه حاصل داللت دارد بر عدم وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز بین زنان و مردان در خصوص مولفههای "توفیق طلبی
( ")PValue=0.205و "امتیاز کل ( .")PValue=0.195بنابر این پاسخ  3سوال دوم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه زنان و مردان همانند است. امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه زنان و مردان همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه زنان و مردان همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه زنان و مردان همانند است. -امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه زنان و مردان همانند است.

 -6-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین گروههای مختلف تحصیلی

برای مولفههای "عزت نفس"و "نوآوری" و "کنترل شخصی" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمونهای تحلیل واریانس
یک طرفه مورد استفاده قرار گرفت.
پس از انجام آزمون  ANOVAمشخص شد :بین ردههای مختلف تحصیلی در در رابطه با امتیاز مولفههای "نوآوری"،
"کنترل شخصی" و "عزت نفس" اختالف معنی دار آماری مشاهده نشد.
برای مولفههای"توفیق طلبی" و "امتیاز کل" ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات و عدم همگنی واریانس ،از آزمون
ناپارامتری کروسکال والیس 3به جای آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد .سطح معنی داری آزمونهای مورد نظر نشان

داد که از نظر آماری اختالف معنی داری بین سطوح مختلف تحصیالت در رابطه با امتیاز مولفه "توفیق طلبی" و "امتیاز کل"
وجود ندارد .بنابراین پاسخ  3سوال چهارم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.1 Kruskal Wallis One-Way ANOVA.
2 Tukey HSD Post HOC Test.
3 Kruskal Wallis One-Way ANOVA.

40

امتیاز مولفه نوآوری بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.
امتیاز مولفه توفیق طلبی بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.
امتیاز مولفه کنترل شخصی بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.
امتیاز مولفه عزت نفس بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.

-

 -7-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و غیر مرتبط با
کارآفرینی
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سواالت مورد نظرپژوهشگر در این بخش عبارتند از:
 آیا امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟برای مولفههای "عزت نفس"" ،نوآوری"" ،کنترل شخصی" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمون های  t-studentبرای
دو نمونه مستقل با واریانس مساوی مورد استفاده قرار گرفت .در همه آزمون ها اختالف واریانس بین دو گروه از نظر آماری
معنیدار نشد .نتیجه آزمون  tداللت دارد بر وجود اختالف معنی دار آماری بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی
غیر مرتبط در رابطه با مولفه "عزت نفس( ")PValue=0.033و "کنترل شخصی ( .")PValue=0.011در خصوص مولفه نوآوری
اختالف معنی داری مشاهده نشد.
برای مولفههای "توفیق طلبی" و "امتیاز کل" ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون ناپارامتری یو-من ویتنی استفاده
شد.
نتیجه حاصل داللت دارد بر وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر
مرتبط در رابطه با مولفه "امتیاز کل" ( .)PValue=0.041بنابر این پاسخ  3سوال پنجم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند نیست. امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند نیست. امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند نیست.خالصه نتایج بدست آمده از پژوهش در جدول  04آورده شده است:
جدول  :9خالصه نتایج بدست آمده از پژوهش(مقایسه امتیاز آماری هر گروه به تفکیک مولفهها)

نوع مدیر(دولتی-کارآفرین)
نوآوری
توفیق طلبی
کنترل شخصی
عزت نفس
امتیاز کل

-

جنس سن تحصیالت تحصیالت مرتبط با کارآفرینی
-


-

-





 نشاندهنده وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز مولفه نگرش کارآفرینی ویژگی مورد بررسی.
 -نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز مولفه نگرش کارآفرینی در ردههای ویژگی مورد بررسی.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه کارآفرینی را از ابزارهای توسعه به حساب میآورند؛ زیرا وجود انسانهای کارآفرین موجب ایجاد بستر موفقیتها میشود.
همچنین با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمانها ،ضرورت
کارآفرینی در سازمانها بیش از پیش احساس میشود .با توجه به نتایج این پژوهش ،همانطورکه در جدول شماره ، 3که میانگین
امتیاز کسب شده مدیران دولتی و مدیران کارآفرین را نشان میدهد ،دیده میشود ،به نظر می رسد در مجموع اختالف معنی داری
بین نظرات مدیران دولتی با بخش خصوصی وجود ندارد ،چه بسا امتیاز نگرش کارآفرینی در مدیران دولتی چه به تفکیک مولفه-
های نگرش کارآفرینانه و چه در مجموع بیشتر از مدیران کارآفرین است.اگرچه قبل از دستیابی به نتایج پژوهش انتظار میرفت
پائینتر از کارآفرینان باشد .با توجه به مولفههای نگرش کارآفرینانه در هیچ یک از  0مولفه نوآوری ،کنترل شخصی و عزت نفس و
توفیق طلبی از لحاظ آماری اختالف معنی داری بین مدیران دولتی و کارآفرینان مشاهده نشد.
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سیمونز ( )Simmones, 1999نگرشها را بهترین وسیله برای اقدام به کارآفرینی میداند و بیان میکند که بسیاری از
محققان بر این عقیدهاند که داشتن نگرشهای خاص به انجام دادن فعالیتهای بیشتر در زمینه کارآفرینی منجر میشود .همچنین
رابینسون و همکاران( )Robinson et al., 1991بیان میکنند که نگرشها بهترین پیشبینیکنندگان برای تمایالت کارآفرینانه
اند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا با وجود مدیران با نگرش کارآفرینانه باال ،ما همچنان با سازمانهای سنتی
روبرو هستیم با وجودی که میدانیم اقتصاد به شدت برای توسعه خود به کارآفرینی و سازمانهای کارآفرین وابسته است .بنظر
میرسد که سازمانهای دولتی چه بسا زمینه و شرایط مناسب را برای تبدیل مدیران که آنگونه که از نتیجه این پژوهش برمیآید،
همانا کارآفرینان بالقوه هستند به کارآفرینان بالفعل را ندارند .حال آنکه تنها داشتن نگرش کارآفرینانه برای تمایل به کارآفرینی
کافی نیست ،بلکه باید آمادگی برای عمل بر اساس کارآفرینی در افراد شکل گیرد و بستر مناسب برای عملیاتی کردن آنها فراهم
گردد .درنتیجه سازمانها میبایست زمینه و شرایط مناسب را برای استفاده از مدیران کارآفرین در سازمانها برای تبدیل سازمانها
به سازمانهای کارآفرین و به تبع آن رشد اقتصادی فراهم کنند.
با بررسی فاکتورهای جمعیت شناختی نیز به این نتیجه میرسیم که:
 جنسیت هیچگونه تاثیری در نگرش کارآفرینانه افراد ندارد. سن افراد فقط برروی مولفه عزت نفس تاثیرگذار است ،ولی در امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بیتاثیر است(.تفاوتنگرش بین گروه  00-34ساله ها با سایر گروههای سنی وجود دارد).
 میزان تحصیالت هیچگونه تاثیری در نگرش کارآفرینانه افراد ندارد. تحصیالت مرتبط با کارآفرینی نیز فقط برروی فاکتورهای کنترل شخصی و عزت نفس تاثیرگذار بوده و در امتیازکل نگرش کارآفرینانه موثر بوده است.
 آماره خی 9بدست آمده از آزمون استقالل نشان از وجود استقالل بین مولفه های نگرش کارآفرینانه و نوع مدیریتدارد.
نتایج پژوهش نشان داد که تحصیالت مرتبط با کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش کارآفرینانه دارد .این نتیجه با نتایج
تحقیقات بارانی و همکاران( ،)Barani et al.,2010سوتیرز و همکاران( ،)Souitaris et al.,2007هانیگ(،)Hoing,2004
مصحف( ،)Moshaf, 2005وسپر( ،)Vesper, 1991داگالس و شفرد( )Douglas & Shepherd, 1999و رابینسون و
همکاران( )Robinson et al., 1991همخوانی دارد.
باید توجه کرد که نمرات پیرامون میانگین ،نشان از تعادل در جامعه مورد مطالعه دارد؛ درحالیکه تنها عده کمی به کارآفرینی
اشتغال دارند و بنظر میرسد این موضوع به سیاستهای توسعه کارآفرینی دولت مانند ایجاد زمینه(شرایط اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی) و حمایت قانونی از کارآفرینی و تولید مرتبط باشد.
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