توسعه کارآفرینی ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،2931از ص 221 -39

تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایشهای کارآفرینی
مورد مطالعه :مدیران کسبوکارهای کوچک و متوسط
3

حجتاهلل مرادی پردنجانی* ،1ستار صادقی ،2پریوش جعفری
 .2مربی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و دانشجوی دکتری
 .1استادیار دانشگاه کاشان
 .9استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ دریافت2931/8/22 :
تاریخ پذیرش2931/21/22 :

چکیده
این مقاله به بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی برر گررایشهرای کرارآفرینی مردیران کسر وکارهرای کوچر

و متوسر

پرداخته است .طرح آن از نوع توصیفی است که به روش همبستگی انجام گرفته است .جامعة تحقیق را همة مردیران
کس وکارهای کوچ

و متوس ایران تشکیل میدهند .از میان آنها تعداد  962نفر به روش چندمرحلرهای و از 3

استان انتخاب شدند و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق  1پرسشنامه گردآوری شد .دادههای بهدستآمرده برا اسرتفاده
از تحلیل مسیر و مدل معادالت تجزیهوتحلیل شرد و نترایج زیرر بره دسرت آمرد :ذهنیرت فلسرفی برر پیشررفتطلبری،
استقاللطلبی ،خالقیت ،ریس

پذیری و مرکز کنترل آنها تأثیر معنریداری دارد .سرابقة مردیریتی مردیران نیرز کره

تعدیلکنندة گرایشهای کارآفرینی آنهاست ،ترأثیر معنریداری دارد؛ در ضرمن مردل ارائرهشرده بررای بیران ترأثیر
ذهنیت فلسفی بر گرایشهای کارآفرینی مدیران ،مدل مناسبی است و با دادههای بهدست آمده برازش دارد ،پس برا
تقویت ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران میتوان گرایشهای کارآفرینی آنها را ارتقا داد.
واژههای کلیدی :ذهنیت فلسفی ،کس وکار کوچ

و متوس  ،گرایشهای کارآفرینی ،مدیران.

مقدمه
ارزش هر انسان در نیکو اندیشیدن اوست .تفکر و مهارت درست اندیشیدن از مسائلی است که
از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است .ضرورت تفکر تا این حد است که هر

* نویسندة مسئول:

تلفن13291896840 :
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انسانی در جریانات روزمرة زندگی با مسائلی روبهروست که برای آن به تصمیمگیرری منطقری
نیاز دارد (طال پور و همکاران ،2984 ،ص .)221پس مسئلة اساسی برای هر فردی تفکر است
) (Smith, 1990که برای پرورش آن ابزارهایی الزم اسرت .یکری از ایرن ابزارهرا داشرتن ذهرن
فلسفی 2است که فرد را در تفکر منطقی کمر
مطال

مریکنرد .در براب ویگگریهرای ذهرن فلسرفی

چندانی به رشتة تحریر در نیامده است .اصطالح ذهن فلسفی ،که آن را تفکر فلسفی نیز

نام نهادهاند( ،شرفی )2982 ،را اولینبار فیلیپ جان اسمیت ( )2331مطرح کررد .او بررای ذهرن
فلسفی سه بعد و چند نشانه به شرح ذیل قائل شده است:
 .2جامعیت :1در این بعد ،مدیر موارد خاص را در زمینهای وسیع مرتب مریسرازد و سرعی
میکند تصویر بزرگ را ببیند؛ همچنین در برخورد با مسائل سعی میکند رابطة آنها را
با هدفهای اساسی یا آرمانهایی که تحقق آنها در آینده امکران دارد در نظرر گیررد.
ذهنی که جامعیت دارد برای ارائة نظریرههرای قابرل تعمریم ترالش مریکنرد؛ امرا چنرین
نظریاتی را از مطالعة همة جزئیات و جمعآوری خصوصریات مشرترآ آنهرا اسرتخرا
نمیکند ،بلکه از طریق بررسی چند مورد ،قاعدهای کلی درست مریکنرد کره بره طرور
وسیع همة جنبههای این امور را بیان کند و در نهایت اینکه در مقابل افکار مختلف سرعة
صدر نشان میدهد.
 .1تعمق :9مدیری که ذهن فلسفی دارد ،دربارة اموری که برای دیگران مسلم فرض میشود
پرسش میکند و از راه ژرفاندیشری جنبرة اساسری مسرائل را تشرخی
برخورد با هر نظریه ،اصول و مبانی آنها را مشخ

مریدهرد و در

میکند؛ در ضمن از آنچه میبینرد

چیزهای نامحسوس را استخرا میکند و بره رابطرة امرور حسراس اسرت .او در اجررای
تعمق از روش فرضیهای -قیاسی به جای روش استقرایی استفاده میکند .بدینگونه کره
فرد ضمن برخورد با ی

یا چند مورد به تدوین فرضیه میپردازد و در شررای خاصری

فرضیه را امر کلی میداند و به موارد مشابه تعمیم میدهد.
 .9انعطافپذیری :4نشانههای این جنبه از ذهن فلسفی عبارتند از اینکره مردیر دچرار جمرود
1. Philosophical Mindset
2. Comprehensiveness
3. Penetration
4. Flexibility
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روانشناختی نشود ،عقاید را بدون اینکه تحت تأثیر منابع آنها قرار بگیرد ارزیابی کند،
مسائل را از جهات متعدد بررسی کند و میان امرور متاراد و متنراقر فرر بگرذارد .در
قااوتها جنبة احتیاط را رعایت کند و از قطعیکردن عقایرد بپرهیرزد .بره طرور کلری،
مدیر دارای ذهنیت فلسفی ،تمامی اعمال و رفتارهای خود را با شاخ

های فو مح

میزند.
شرفی ( )2982معتقد است ذهن فلسفی سه کارکرد دارد:
 .2نظری :فرد چهارچوبی برای اندیشههای خود مییابد و به آنها نظامخاصی میبخشد؛
 .1تحلیلی :فرد مفاهیم و واژهها را تفسیر مجدد میکند؛
 .9دستوری :فرد برای بایدها و نبایدها معیارهای ارزشگذاری مناسبیایجاد میکند (شرفی،
.)2982
شریعتمداری ( )2980ذهنیت فلسفی مدیر را همان با بینش فلسفی به مسائل اندیشیدن ،طرز
فکر ،یا نحوة برخورد ایشران برا مسرائل و گرایشرات و خصوصریات فکرری او مریدانرد کره در
جنبههای مختلف رفتارش به چشم میخورد (شریعتمداری.)2980 ،
اهمیت ذهنیت فلسفی برای مدیران از این جهت است که مدیریت هر روز متحول میشرود
و ابعاد تازهای به خود میگیرد و صاح نظران همواره در تالش هستند اصولی را کشف کننرد
تا مبانی مدیریت بر پایة این اصول استوار باشد .الزمة مردیریت تفکرر صرحی اسرت ترا بتوانرد
اصول و مبانی را راهنمای اعمال خود کند.
شراید بتروان گفرت کره نقرش یر

مردیر ماننرد نقرش یر

بهتصویرکشیدن اثر خود به طور جامع و عمیق همة جوان
صحنه به صورت ی

کرارگردان اسرت کره هنگرام

کار را نگاه میکند و به همة اجزای

کرل توجره مریکنرد .مردیر کسر وکرار نیرز هنگرام برنامرهریرزی بررای

کس وکارش ابتدا باید تمام عناصر سازمانی کس وکار را شناسایی و اهداف کلی را مشخ
کند و در راستای آن هدفهای خاص را هماهنگ و مرتب سازد تا تحقق هدف کلری سسرت
نشود .از آنجا که مدیران نقش اساسی در پرورش ذهنیت فلسرفی کارکنران و مشرتریان دارنرد،
باید خود دارای این ویگگی باشند .در واقع ذهنیت فلسرفی مردیر یراریکننردة او در تفکرراتش
است (سیف هاشمی.)2981 ،
میرکمالی ( )2903تفکر منطقی را اساس کار مدیریت میداند و معتقد است مردیر بایرد برا

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان 2931

38

تفکر منطقی از شناسایی مسئله تا پیداکردن راه حل به کار گیرد و این کار امکرانپرذیر نیسرت،
مگر اینکه از تفکر منطقی برخوردار باشد (میرکمالی.)2903 ،
اسررمیت ( ،2331ص  )212معتقررد اسررت مرردیری کرره در تفکررر خررود جررامع ،عمیررق و
انعطافپذیر باشد در اعمال خرود نسربت بره مردیران دیگرر رفترار متفراوتی دارد .جرامعنگرری،
تعمقپذیری و انعطافپذیری مدیران را قادر میسازد تا در برخورد با مشکالت از خودمحوری
و جمود فکری مصرون بماننرد و آنهرا را در شرناخت صرحی و اصرولی کسر وکرار توانمنرد
میسازد و به مدیران توانایی میدهد که با ارائة راهکارهای جدید بتوانند بر مشکالت پریش رو
فائق آیند و جهت را در مسیر صحی خود هدایت کنند (زکی ،2908 ،ص.)31
امروزه ،شواهد جدید این نکته را بیان میکند که مدیرانی کره ذهرن فلسرفی براالیی دارنرد
خالقیت و ریس

پرذیری بیشرتری دارنرد (جاویردی و ابروترابی .)2908 ،افرزایش قابلیرتهرای

فکری مدیران در بهرهوری کس وکار نقش زیادی دارد .توانایی فکری مدیران را میتروان بره
تفکر فلسرفی براال و خالقیرت ،ریسر

پرذیری و کنتررل درونری را مریتروان منروط بره داشرتن

گرایشهایهای کارآفرینی دانست (درانی و مرادی پردنجانی.)2988 ،
هری

از این عوامل (ذهنیت و تفکر فلسفی و گرایشهای کارآفرینانه) در بهبود کیفیرت کراری

مدیران تأثیر بسزایی دارند .اگر مدیران با تفکر منطقی آشنا باشند ،بهتر میتوانند تفکرر کارکنانشران را
درآ کنند و این امر آنها را برای برقراری ارتباط ،پیشبینی رفتار و تحت تأثیر قراردادن آنها تواناتر
میکند و به آنها این امکان را میدهد تا ایدههای خالقانهای ارائه دهند (هاشمی.)2901 ،
در مقالة حاضر ،پرسش اصلی این است که تا چه میزان ویگگیهرای ذهرن فلسرفی مردیران
کس ر وکارهررای کوچ ر

و متوس ر  -کرره یکرری از ملزومررات تفکررر منطقرری آنهاسررت -بررا

گرایشهای کارآفرینانة آنها رابطه و بر آن تأثیر دارد؟
مروری بر ادبیات موضوع
در پگوهشهای متعدد ،تأثیر تفکر و ذهنیت مدیران بر عملکرد آنهرا بررسری شرده اسرت .میرر
( ،1119ص  )68-60تشری کرد که توانایی مدیران در نظارت بر احسراس و افکرار خرود اثرر
مثبتی بر گرایشهای کارآفرینی مدیران ایجاد میکنرد .ترورن برری ( )1116نشران داد کره در
کارآفرینی مدیران عالوه بر ویگگیهای شخصیتی مدیران ذهنیت و فلسفة فکرری آنهرا نقرش
تعیینکنندهای دارد.
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هرمان و همکاران ( ،1110ص  )110نشان دادند کره شریوة تفکرر مردیران نقرش مهمری در
فعالیتهای کارآفرینی آنها دارد .بندلیزاده ( )2906به این نتایج دسرت یافرت کره برین ذهرن
فلسفی و کارایی رابطه وجود دارد .گل شکوه و همکراران ( ،2983ص  )219نشران دادنرد کره
سب

تفکر افراد یکی از پیشبینیکنندههای قروی بررای کرارآفرینی اسرت .کمالیران و فاضرل

( )2931نشان دادند که بین هوش و برخی از ابعراد آن همچرون خودآگراهی ،حسراسبرودن بره
امور و تعمیمپذیری با کارآفرینی رابطة معنیداری وجود دارد .پورقاز و همکراران ( ،2931ص
 )60نشان دادند که شیوة تفکر مدیران بر گرایشهای کارآفرینی آنهرا ترأثیر معنریداری دارد.
نعمتی و همکاران ( ،2932ص  )2نشان دادند که رابطة ذهنیت فلسفی با ویگگیهرای شخصریتی
کارآفرینانة مدیران معنادار است و فق رابطة ذهنیت فلسفی با استقاللطلبری مردیران معنریدار
نشده است.
با توجه به نتایج این تحقیقات ،اولین فرضیة تحقیق را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
فرضیة اول :ذهنیت فلسفی تأثیر معناداری بر گرایشهای کارآفرینی دارد

عالوه بر تحقیقات باال ،مطالعات دیگری نیز به بیان رابطره و ترأثیر ذهنیرت فلسرفی برر گررایش
پیشرفتطلبی مدیران پرداختهاند .نوریزاده ( )2988نشان داد که بین ذهنیت فلسفی مردیران برا
هری

از ابعاد آن با گرایش مدیران به تغییر ،پیشرفت و توسعه رابطرة معنریداری وجرود دارد؛

همچنین نعمتی و همکاران ( ،2932ص  )2نشان دادند که بین ذهنیت فلسفی مردیران برا انگیرزة
آنها برای پیشرفت رابطة معنیداری وجود دارد .پس فرضیة دوم این تحقیق نیرز بره شررح زیرر
خواهد بود:
فرضیة دوم :ذهنیت فلسفی تأثیر معناداری بر پیشرفتطلبی دارد

عالوه بر تحقیقاتی که وجود رابطه میان ذهنیرت فلسرفی را برا گررایشهرای کرارآفرینی نشران
دادهانررد ،نعمت ری و همکرراران ( ،2932ص  )2نشرران دادنررد کرره ذهنی رت فلسررفی مرردیران تررأثیر
معنیداری بر تمام گرایشهای کارآفرینی به جز گرایش به استقاللطلبی مدیران دارد .برر ایرن
اساس فرضیة سوم این تحقیق را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
فرضیة سوم :ذهنیت فلسفی تأثیر معناداری بر استقاللطلبی ندارد

دربارة تأثیر ذهنیت فلسفی بر خالقیت نیز تحقیقرات متعرددی انجرام شرده اسرت .مر

کینرون
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( )2361دریافت که مدیران خال افرادی منعطف هسرتند .اسرمیت ( )2331نشران داد کره برین
ذهنیت فلسفی مدیران با رواب انسانی مطلوب و خالقیت مردیران و حتری برا روحیرة کارکنران
رابطة مستقیمی وجود دارد .کارکنان نیز گزارش دادند کره برا مردیرانی کره ذهرن فلسرفی براال
دارند راحتتر به توافق میرسند .راسکین ( )2339به این نتیجه دسرت یافرت کره مردیرانی کره
نمررة برراالیی در آزمررون خالقیررت کسر

کردنررد در قارراوتهررای خررود از منررابع آنهررا متررأثر

نمیشوند و به صورت مستقل عمل میکنند .ابراز وجود و عالقهمندی به قردرت فرردی نیرز در
آنها بیشتر است.
زامپتاکیس و همکاران ( ،1113ص  )268دریافتند افرادی که قابلیت کنتررل احسراسهرای
خود را دارند و خود را از جمود روانشناختی رها میکنند به خالقیت گررایش زیرادی دارنرد.
جزایری ناصری و همکاران ( )1121در بررسی رابطة ذهنیت فلسرفی برا جرو سرازمانی مردارس
دریافتند که بین ذهنیت فلسفی با جو سازمانی رابطة معنیداری وجود دارد.
جاویدی و ابوترابی ( )2908دریافتند که مدیرانی که ذهنیت فلسفی باالیی دارند ،بره اسرتفاده
از سب

های خال و نوآور گرایش بیشتری دارند .سیف هاشمی ( )2981دریافت که بین ذهنیت

فلسرفی و ابعراد آن برا خالقیرت مردیران مردارس رابطرة معنریداری وجرود دارد .امرین بیردختی و
همکاران ( )2989نشان دادند که رابطة مستقیمی برین ذهنیرت فلسرفی برا خالقیرت مردیران وجرود
دارد .دمرچیلی و رسولنگاد ( )2980نشان دادند که بین ذهن فلسفی با خالقیت رابطه وجرود دارد.
شجاعی و همکاران ( )2983دریافتند که هر اندازه مدیران ذهنیت فلسفی باالیی کسر کننرد ،بره
همان میزان کارکنان آنها خال تر خواهند بود .عسگری و شهری ( )2931نیز نتیجهگیری کردند
که مدیرانی که تفکری جامع و ژرفاندیش دارند در مقایسره برا سرایر مردیران خالقیرت بیشرتری
دارند .با توجه به تحقیقات انجامگرفته ،فرضیة چهارم این تحقیق را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
فرضیة چهارم :ذهنیت فلسفی تأثیر معنیداری بر خالقیت دارد

تحقیقاتی نیز مؤید این است که ذهنیت فلسفی بر گرایش بره ریسر

پرذیری ترأثیر معنریداری

دارد؛ از آن جمله جاویدی و ابوترابی ( )2908دریافتند که مدیرانی که نمرة براالیی در ذهنیرت
فلسفی به دست آوردهاند بیشتر به استفاده از سب
گرایش دارند و ریس

های مدیریت و رهبری خال و ریس

پذیر

پذیری بیشتری خواهند داشت .بر این اساس فرضیة پنجم این تحقیرق را

میتوان به شرح زیر بیان کرد:
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فرضیة پنجم :ذهنیت فلسفی تأثیر معنیداری بر ریسکپذیری دارد

تحقیقاتی نشان دادهاند که بین ابعاد مختلف ذهنیت فلسفی با گررایش بره مرکرز کنتررل درونری
رابطررة معنریداری وجررود دارد؛ از جملرره نعمتری و همکرراران ( ،2932ص  )2در بررسری رابطررة
ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه با تمایل بره کرارآفرینی نشران دادنرد کره رابطرة ذهنیرت
فلسفی با تمایل به کنترل درونی مدیران معنادار است .بر این اساس فرضیة ششم ایرن تحقیرق را
میتوان به شرح زیر بیان کرد:
فرضیة ششم :ذهنیت فلسفی تأثیر معنیداری بر کنترل درونی دارد

با اینکه مهدوی و عذاری ( ،)2989فالح رضروی و همکراران ( )2983و قهرمرانی و همکراران
( )2983نشان دادند که سابقة مدیریتی مدیران بر ویگگی های کارآفرینانه آن ها تأثیر معنیداری
ندارد ،برخی دیگر همانند جنینگرز و همکراران ( )2334و همچنرین احمردپور داریرانی ()2983
نشان دادند که بین تجربة کاری افراد با کارآفرینی آن ها همبستگی باالیی وجود دارد؛ پرس بره
نظر میرسد کره سرابقة مردیریتی مردیران تعردیلکننردة متغیرر ذهنیرت فلسرفی آنهاسرت و برر
گرایشهای کارآفرینی مدیران تأثیر میگذارد .بر این اساس فرضیة هفتم این تحقیق را میتوان
به شرح زیر بیان کرد:
فرضیة هفتم :سابقة مدیریتی به عنوان تعدیل کنندة متغیر ذهنیت فلسفی بر گرایش های
کارآفرینی تأثیر معنیداری دارد

با توجه به ادبیات و پیشینة مطرح شده دربارة موضوع در مقالة حاضرر از چهرارچوب مفهرومی
زیر برای بیان رابطه و تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش های کارآفرینی مردیران کسر وکارهرای
کوچ

و متوس استفاده شده است:

فرضیة هشتم :مددل ارائدهشدده بدرای بیدان رابطده و تدأثیر ابعداد ذهنیدت فلسدفی بدر
گرایشهای کارآفرینی مدیران مدل مناسبی است و با دادههدای بدهدسدتآمدده
برازش دارد

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ طرح پگوهشی نیز در زمرة طرح هرای توصریفی
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به شمار میآید و از آنجا که به تحلیل و بیان رابطره میران ابعراد ذهنیرت فلسرفی مردیران برا گررایش هرای
کارآفرینی آنها در مقطع زمانی حاضر و به صورتی واقعی میپردازد ،از نوع همبستگی است.
گرایشهای کارآفرینی
پیشرفتطلبی
استقاللطلبی
خالقیت
ریسکپذیری
مرکز کنترل

ذهنیت فلسفی
جامعیت
تعمق
انعطاف پذیری

سابقة مدیریتی

تدوین برنامة فعالیت کارآفرینانه

شکلگیری تفکر کارآفرینانه
نوآوری و رشد

شکل  .1چهارچوب مفهومی

با توجه به چهارچوب مفهومی باال ،فرضیة هشتم این تحقیق به شرح زیر است:
جامعة آماری تحقیق را همرة مردیران کسر وکارهرای کوچر

و متوسر ایرران تشرکیل

میدهند که از میان آنها با استفاده از آمارة مجذور کای گرجسی و مورگان ( 962 )2301نفرر
به روش نمونه گیری خوشه ای از استان های تهران ،اصفهان ،فارس ،خراسان رضوی ،آذربایجان
شرقی ،همدان ،یزد ،کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.
برای گردآوری دادههای مورد نیاز نیز از پرسشنامة  29پرسشی ذهنیت فلسفی اسرمیت ()2331
و پرسشنامة  91پرسشی گرایشهای کارآفرینی ،که احمدپور داریانی و مقیمی ( )2983طراحی
کردهاند ،استفاده شده است .پایایی کرونباخ پرسشنامهها در تحقیق حاضر و بررای پرسرشهرای
مربوط به ذهنیت فلسفی و گرایشهای کارآفرینی بهترتی

برابر  /36و  /31به دست آمده است

که بر اساس منابع موجود پایایی باالیی است.
یافتهها
در این پگوهش ،برای تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری استفاده و تمام محاسربات نیرز برا
استفاده از نرمافزار  Lisrelانجام شده است .در زیر ،نتایج مربوط به آزمون فرضیهها و همچنرین
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مدل معادالت ساختاری آمده است .در جدول  ،2نتایج مربوط به آزمون فرضریههرای  2ترا  0و
جدول  0نیز نتایج مربوط به آزمون فرضیة ( 8مدل تحلیل مسیر) آمده است.
فرضیة اول این پگوهش تأثیر ذهنیت فلسفی (کلی) مدیران را بر گرایش های کارآفرینی
آنها آزموده است .با توجه به ضری

مسیر و آمارة  tمیتوان گفت ذهنیرت فلسرفی (کلری) در

سط اطمینان  33درصد بر گرایشهای کارآفرینی (کلی) تأثیر مثبت میگذارد .ضری
( )βبیرانگر آن اسررت کرره اگررر ذهنیرت فلسررفی مرردیران یر
کارآفرینی آنها  /09در جهت مثبت تغییر خواهد کرد .ضری

مسریر

واحررد تغییرر کنررد ،گرررایشهررای
2

بیان چندگانه (  /964 )Rنشان

میدهد که متغیر ذهنیت فلسفی  96/41درصد از تغییرات مربروط بره گررایشهرای کرارآفرینی
مدیران را پیشبینری مریکنرد و  99/61درصرد از تغییررات براقیمانرده بره خطرای پریشبینری و
متغیرهای دیگر مربوط است.
فرضیة دوم این پگوهش تأثیر ذهنیت فلسفی (کلری) مردیران را برر پیشررفتطلبری آنهرا
آزموده است .با توجه به ضری

مسیر و آمارة  tمیتوان گفت ذهنیت فلسفی (کلری) در سرط

اطمینان  33درصد بر پیشرفتطلبی تأثیر مثبت میگذارد .ضری مسیر ( )βبیانگر آن است کره
اگر ذهنیت فلسفی مدیران ی
خواهد کرد .ضری

واحد تغییر کند ،پیشرفتطلبی آنها  /68در جهت مثبرت تغییرر

بیان چندگانه ( /401 )R2نشان مریدهرد کره متغیرر ذهنیرت فلسرفی 40/1

درصد از تغییرات مربوط به گرایش پیشرفتطلبی مدیران را پیشبینی میکند و  91/8درصد از
تغییرات باقیمانده به خطای پیشبینی و متغیرهای دیگر مربوط است.
فرضیة سوم این پگوهش تأثیر ذهنیت فلسفی (کلری) مردیران را برر اسرتقاللطلبری آنهرا
آزموده است .با توجه به ضری

مسیر و آمارة  tمیتوان گفت ذهنیت فلسفی (کلری) در سرط

اطمینان  33درصد بر استقاللطلبی تأثیر مثبت میگذارد .ضری مسیر ( )βبیانگر آن اسرت کره
اگر ذهنیت فلسفی مدیران ی
خواهد کرد .ضری

واحد تغییر کند ،استقاللطلبی آنها  /69در جهت مثبرت تغییرر

بیان چندگانه ( /41 )R2نشان میدهد که متغیر ذهنیت فلسفی  41درصد از

تغییرات مربوط به گرایش استقاللطلبی مدیران را پیشبینی مریکنرد و  61درصرد از تغییررات
باقیمانده به خطای پیشبینی و متغیرهای دیگر مربوط است.
فرضیة چهارم این پگوهش تأثیر ذهنیت فلسفی (کلی) مدیران را بر خالقیرت آنهرا آزمروده
است .با توجه به ضری مسیر و آمارة  tمیتوان گفت ذهنیت فلسفی (کلری) در سرط اطمینران 33
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درصد بر خالقیت تأثیر مثبت میگذارد .ضری مسیر ( )βبیانگر آن است که اگرر ذهنیرت فلسرفی
مدیران ی

واحد تغییر کند ،خالقیت آنها  /09در جهت مثبت تغییرر خواهرد کررد .ضرری بیران

چندگانه  /916نشان میدهد که ذهنیت فلسفی  91/61درصد از تغییرات مربوط به خالقیت مدیران
را پیشبینی میکند و  63/41درصد از تغییرات باقیمانده به متغیرهای دیگر مربوط است.
فرضیة پنجم این پگوهش تأثیر ذهنیت فلسفی (کلی) مدیران را بر ریسر
آزموده است .با توجه به ضری
اطمینان  33درصد بر ریس
خواهد کرد .ضری

مسیر و آمارة  tمیتوان گفت ذهنیت فلسفی (کلری) در سرط

پذیری تأثیر مثبت میگذارد .ضری

اگر ذهنیت فلسفی مدیران ی

پرذیری آنهرا

واحد تغییر کند ،ریس

مسیر ( )βبیانگر آن است که

پذیری آنها  /99در جهت مثبت تغییر

بیان چندگانه ( /168 )R2نشان میدهرد کره متغیرر ذهنیرت فلسرفی 16/81

درصد از تغییرات مربوط به گرایش خالقیت مدیران را پیشبینری مریکنرد و  09/11درصرد از
تغییرات باقیمانده به خطای پیشبینی و متغیرهای دیگر مربوط است.
فرضیة ششم این پگوهش تأثیر ذهنیت فلسرفی (کلری) مردیران را برر مرکرز کنتررل آنهرا
آزموده است .با توجه به ضری

مسیر و آمارة  tمیتوان گفت ذهنیت فلسفی (کلری) در سرط

اطمینان  33درصد بر مرکز کنترل تأثیر مثبت میگذارد .ضری مسیر ( )βبیرانگر آن اسرت کره
اگر ذهنیت فلسفی مدیران ی
خواهد کرد .ضری

واحد تغییر کند ،مرکز کنترل آنها  /92در جهرت مثبرت تغییرر

بیان چندگانه ( /034 )R2نشان میدهرد کره متغیرر ذهنیرت فلسرفی 03/41

درصد از تغییرات مربوط به گرایش خالقیت مدیران را پیشبینری مریکنرد و  11/61درصرد از
تغییرات باقیمانده به خطای پیشبینی و متغیرهای دیگر مربوط است.
فرضیة هفتم این پگوهش تأثیر سابقة مردیریتی مردیران را کره متغیرر تعردیلکننردة ترأثیر
ذهنیت فلسفی بر گرایشهای کارآفرینی آنهاست ،آزموده است .با توجه بره ضرری

مسریر و

آمارة  tمیتوان گفت سابقة مدیریتی مدیران در سط اطمینان  33درصد بر گرایش تأثیر مثبت
میگذارد .ضری مسیر ( )βبیانگر آن است که اگر سابقة مردیریتی مردیران یر
کند ،متغیر ذهنیت فلسفی  /00در جهت مثبت تغییر خواهرد کررد .ضرری

واحرد تغییرر

بیران چندگانره ()R2

 /933نشان میدهد کره متغیرر ذهنیرت فلسرفی  93/31درصرد از تغییررات مربروط بره گررایش
خالقیت مدیران را پیشبینی میکند و  41/21درصد از تغییرات باقیمانده به خطای پیشبینی و
متغیرهای دیگر مربوط است.
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جدول  .1نتایج آزمون فرضیههای  1تا 7
فرضیه

B
(ضریب مسیر)

t

()R2
ضریب بیان

نتیجه

ذهنیت فلسفی (کلی)← گرایشهای کارآفرینی (کلی)

/761

04/57

65/04

تأیید

ذهنیت فلسفی (کلی)← پیشرفتطلبیx1

/587

17/11

07/04

تأیید

ذهنیت فلسفی (کلی)≠ استقاللطلبیx2

/540

16/07

04

رد

ذهنیت فلسفی (کلی)← خالقیتx3

/664

10/67

44/5

تأیید

ذهنیت فلسفی (کلی)← ریسکپذیریx4

/617

11/06

05/8

تأیید

ذهنیت فلسفی (کلی)← مرکز کنترلx5

/811

47/11

71/0

تأیید

سابقة مدیریت← کارآفرینی

/770

04/10

61/1

تأیید

فرضیة هشتم این تحقیق مدلی را که برای بیان تأثیر ذهنیت فلسفی مدیران بر گرایشهای
کارآفرینی آنها ارائه شده بود اندازهگیری کرده و برازندگی آن را آزمروده اسرت .در جریران
ترسیم مدل تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادالت ساختاری و با کم
از شاخ

برنامة  Lisrelهریر

های بهدستآمده برای مدل بهتنهایی دلیل برازندگی مدل یا نابرازندگی آن نبودنرد،

بلکه این شاخ

ها در کنار یکدیگر و با هم تفسیر شدهاند .در جریان تدوین مردل مقردارهرای

بهدستآمده برای این شاخ

ها نشان داد که مدل ارائهشده در جهرت بیران و بررازش مردل در

ابترردا وضررعیت مناسرربی نداشررت و نی راز برره اصررالح داشررت پررس از انجررام برخ ری اصررالحات،
شاخ

های برازش مدل وضعیت مناسبی داشت .در شکل  ،1نمرودار تحلیرل مسریر بیران ترأثیر

ذهنیت فلسفی و سابقة مدیریتی بر گرایشهای کارآفرینی مدیران کس وکارهرای کوچر
متوس آمده است .در جدول  1نیز شاخ

و

های برازش مدل آمده است.

همانگونه که در جدول  1آمده است ،شاخ

کای اسکوئر و نسربت آن بره آزادی 1 /36

شده است که از حد مجاز  9پایینتر است .شاخ

نیکرویی بررازش اسرت و

 ،GFIکه شاخ

مقدار واقعی واریانس را ارزیابی میکند /89 ،است که متأسفانه از  /3کمتر شده است .شاخ
 RMSEAکه شاخ

خطای مجموع مجذورات میانگین است ،برابر  /184شرده اسرت و برابرر

منابع موجود باید از  /2کمتر باشد و چنین نیز شده است؛ شاخ

، CFIکه شاخ

برازنردگی

تعدیلیافته نام دارد و به مقایسة مدل ارائهشده با مدل بدون رابطههرایش مریپرردازد /39 ،شرده
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است که از حد مجاز  /3باالتر است و در نهایت شاخ
شاخ

برازندگی نرمشده یا

 NFIکه شاخ

بنتلر بونت نیز نام دارد  /32شده است که از حد مجاز خود نیز باالتر است؛ بنرابراین برا

توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل مدل معادالت ساختاری میتوان نتیجهگیری کرد که مردل
ارائهشده مدل مناسبی است که با دادهها برازش دارد.
/34

پیشرفت
/68

/35

استقالل

/27

خالقیت

جامعیت

/63

کارآفرینی

/46

/43
/75

ذهنیت

/54
/33

ریسک

/42

/75

تعمق

فلسفی

/75

/19

/78

/77

/78
/04

ریسک

سابقة

انعطاف

مدیریت

پذیری

/13

/81
/12

سابقه

شکل  .0مدل تحلیل مسیر ()Estimate
جدول  .0شاخصهای برازش مدل
حد مجاز

مقدار بهدستآمده

شاخص

کمتر از 4

0/15

( GFIنیکویی برازش)

باالتر از 4/1

/84

( RMSEAریشة میانگین مربعات خطای برآورد)

کمتر از 4/1

/480

( CFIبرازندگی تعدیلیافته)

باالتر از 4/1

/14

( NFIبرازندگی نرمشده)

باالتر از 4/1

/11

( χ2/dfنسبت کای دو بر درجة آزادی)
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بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،برای بیان رابطه و تأثیر ذهنیت فلسفی مدیران کس وکارهای کوچ

و متوس

بر گرایشهای کارآفرینی آنها چهارچوب نظری اسمیت ()2331پذیرفته شرده اسرت .از میران
ویگگریهررای ذهررن فلسررفی ،مطررابق بررا نظررر اسررمیت ( )2331ویگگریهررای جامعیرت ،تعمررق و
انعطافپذیری و از میان گرایشهای کارآفرینانه ،گرایشهای پیشررفتطلبری ،اسرتقاللطلبری،
خالقیت ،ریس

پذیری و مرکز کنترل مطالعه شد .مدیران میتوانند با آگاهی از میزان ذهنیرت

فلسرفی و گرررایشهرای کررارآفرینی خررود از حرداکثر توانمنرردیهررای فکرری برررای پویرراکردن
کس وکار خود بهره بگیرند و از طریق ایجراد ،پررورش و کراربردیکرردن خالقیرت ،روحیرة
انتقادی ،علمی و پگوهشی را در کارکنان تقویت کننرد .ایرن امرر مریتوانرد کسر وکرار را بره
سازمانی کارآفرین تبدیل کند که بازنگری روالهای گذشته و کاال و خدمات جدید از طریرق
تراوشات فکری کارکنان سرلوحة کار آن باشد و نوگرایی که یر

ارزش نهرادی اسرت جرز

باورهای مشترآ کس وکار شود.
در تجزیهوتحلیل آماری دربارة رابطه و ترأثیر ذهنیرت فلسرفی برر گررایشهرای کرارآفرینی مردیران
کس وکارهای کوچ

و متوس هشت فرضیه مطرح شد و تمام فرضیهها به جز ی

فرضیه تأیید شد.

در زمینة فرضیة اول نتایج نشران داد کره ذهنیرت فلسرفی (کلری) مردیران برر گررایش هرای
کارآفرینی (کلی) آنها تأثیر معنیداری دارد .نتیجة تحقیق با نتایج مطالعات میر( ،)1119ترورن
بری ( ،)1116هرمان و همکاران ( ،)1110بندلیزاده ( ،)2906گلشرکوه و همکراران (،)2983
کمالیان و فاضرل ( ،)2931پورقراز و همکراران ( )2931و نعمتری و همکراران ( )2932همسرو و
همجهت است و نتایج آنها را تأیید میکند.
در مررورد فرض ریة دوم ،نتررایج نشرران داد کرره ذهنی رت فلسررفی مرردیران کس ر وکارهررا بررر
پیشرفتطلبی آنها تأثیر معنیداری دارد .نتیجة تحقیق با مطالعات نوریزاده ( )2988و نعمتی و
همکاران ( )2932همسو و همجهت است و نتایج آنها را تأیید میکند.
در مورد فرضیة سوم ،نتایج نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران کس وکارهای کوچر

و

متوس بر استقاللطلبی آنها تأثیر معنیداری دارد .نتیجة تحقیق با مطالعات نعمتی و همکراران
( )2932مخالف است و نتایج تحقیق او را تأیید نمیکند.
در زمینة فرضیة چهارم نتایج نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران کس وکارهای کوچ

و متوس

بر خالقیت آنها تأثیر معنیداری دارد .نتیجة تحقیق با مطالعات کینون ( ،)2361اسمیت (،)2331
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راسکین( ،)2339زامپتاکیس و همکاران( ،)1113م

 ،جزایری و همکاران ( ،)1121جاویدی و

ابوترابی ( ،)2908سیف هاشمی ( ،)2981امین بیدختی و همکاران ( ،)2989دمرچیلی و رسولنگاد
( ،)2980شجاعی و همکاران ( )2983و عسگری و شهری ( )2931همسو و همجهت است و نتایج
آنها را تأیید میکند.
در زمینة فرضیة پنجم نتایج نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران بر ریس

پذیری آنها تأثیر

معنیداری دارد .نتیجة تحقیق با نتیجة حاصل از مطالعات جاویدی و ابوترابی ( )2908همسرو و
هم جهت است و نتایج آنها را تأیید میکند.
در زمینة فرضیة ششم نتایج نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران کس وکارهای کوچر

و

متوس بر مرکز کنترل آنها تأثیر معنیداری دارد .نتیجة تحقیرق برا نتیجرة حاصرل از مطالعرات
نعمتی و همکاران ( )2932همسو و همجهت است و نتایج آنها را تأیید میکند.
در مورد فرضیة هفتم نتایج نشان داد کره سرابقة مردیریتی مردیران کره تعردیلکننردة متغیرر
ذهنیت فلسفی است بر گرایشهای کارآفرینی آنها تأثیر معنیداری دارد .نتیجة تحقیق با نتیجة
حاصل از مطالعات مهدوی و عذاری ( ،)2989فالح رضروی و همکراران ( )2983و قهرمرانی و
همکاران ( )2983مخالف است و نتایج آنها را تأیید نمیکند؛ اما با نترایج مطالعرات جنینگرز و
همکاران ( )2334موافق و همسوست و نتایج ایشان را تأیید میکند.
در زمینة فرضیة هشتم ،نتایج نشان داد که مدل ارائهشرده بررای بیران رابطره و ترأثیر ذهنیرت
فلسفی بر گرایشهای کارآفرینی مدیران کس وکارهای کوچ

و متوس مدل مناسبی است

و با دادههای بهدستآمده برازش دارد.
پیشنهادها
برخورداری از ذهن فلسفی و گرایشهای کارآفرینانه ی

ویگگی فکری و رفتاری اسرت کره

مدیران باید داشته باشند .تقویت ذهنیت فلسفی مدیران را قادر مریسرازد برا تسرل برر وفرایف
خود ،مسائل کس وکار را با دید جامع در نظر بگیرند و ارتقرای فراینردهای تجراری را تسرهیل
کنند .بر اساس نتایج بهدستآمده از فرضیههای تحقیق و برا توجره بره ترأثیر ذهنیرت فلسرفی برر
گرایشهای کارآفرینی مدیران پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1با توجه به اینکه ذهنیت فلسفی بر کارآفرینی مدیران تأثیر مثبتری دارد ،بایرد مردیران در
موقعیتهای هیجرانی و عراطفی رفترار مناسر

از خرود برروز دهنرد و تفکرر فلسرفی را

سرلوحة تمامی اعمال و رفتار خود قرار دهند .مسائل روزمرة کس وکار را برر اهرداف
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درازمدت آن منطبق کنند ،در بررسی امور کس وکار وسعت نظر داشته باشند و مسائل
را از جهات متعدد بررسی کنند تا زمینة بروز کارآفرینی خود و اعاا فراهم آید.
 .2با توجه به اینکه ذهنیت فلسفی مدیران برر پیشررفتطلبری آنهرا ترأثیر معنریداری دارد،
پیشنهاد میشود تا مدیران در راستای ارتقای انگیزة پیشررفت خرود و همچنرین پرذیرش
تغییر و فرصتجویی تالش کنند و کارکنانشان را نیز تشرویق کننرد؛ همچنرین از طریرق
ترغی

خود به انجام کار در حد عالی به باالبردن نیاز به توفیق خود اهتمام ورزند.

 .3با توجه به اینکه ذهنیت فلسفی مدیران برر اسرتقاللطلبری آنهرا ترأثیر معنریداری دارد،
مدیران باید نیاز به استقالل را از طریق اعطای آزادی عمل به آنها توسعه دهند.
 .4با توجه به اینکه ذهنیت فلسفی بر خالقیت مدیران تأثیر معنیداری دارد ،مدیران باید بره
ریشه و عمق قاایای کس وکار خود پی ببرند و برای رسریدن بره یر

نتیجرة صرحی

تمام موارد را بررسی کنند و در حل مشکالت نیز نسبت به راهحلهای خاصری تعصر
نداشته باشند؛ همچنین باید در ارزیابی اعمال و گفتار کارکنان به طور مسرتقل و دور از
ذهنیات خود قااوت کنند و در موقعیتهای مبهم قااوتی یقینی نکننرد .ایرن رویکررد
باعث تفکر بیشتر دربارة مسائل میشود و ایدههای جدید را بروز میدهد.
 .5با توجه به اینکه ذهنیت فلسفی مدیران بر ریسر
مدیران باید روحیة جسارت و ریس

پرذیری آنهرا ترأثیر معنریداری دارد،

پذیری خود و کارکنان را تقویت کنند.

 .6با توجه به اینکه ذهنیت فلسفی مدیران بر مرکز کنترل آنها تأثیر معنریداری نشران داده
است ،پیشنهاد میشود مدیران از طریق پرورش روحیة نسبتدادن موفقیت یا شکستها
به خود به تقویت مرکز کنترل خود بپردازند.
عالوه بر این ،با توجه به محدودیتهایی که در این تحقیق وجود داشت ،از جملره بررسری
نکردن تأثیر متغیر سن در مردل و کنتررل آن و همچنرین لحراظنکرردن متغیرر سرب

شرناختی،

موضوعات پگوهشی زیر در راستای این تحقیق پیشنهاد میشود:

 .1تحقیقری بررا نررام "ارائررة الگررویی برررای بیران تررأثیر شریوة تفکررر ،سررب
تصمیمگیری مدیران بر گرایشهای کارآفرینی آنها" انجام شود.

شررناختی و شریوة

 .2تحقیقی با نام "بیان تأثیر آموزشهای ارتقای ذهن فلسفی برر گررایشهرای کرارآفرینی
مدیران" به روش آزمایشی انجام شود.

تحقیقی با همین عنوان و بر روی کارآفرینان سط کشور انجام شود.
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کارآفرینی دانشجویان ،مجلة یافتههای نو در روانشناسی" ،ص

مهرردوی ،مهرردی و عررذاری ،زینر

.216 -211

(" ،)2989بررسری میرزان کررارآفرینی مرردیران سررازمان مرردیریت و

برنامهریزی کشور و سازمانهای تابع ،فصلنامة فرایند مدیریت و توسرعه" ،شرمارة  66و  ،69صر
.29-18

میرکمالی ،سید محمد ( ،)2903تفکر خال در آموزشگاه ،چکیدة مقاالت همایش تغییر و نوآوری در
سازمان و مدیریت آموزشی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات پگوهشکدة تعلیم و تربیت.
نعمتی ،عبدالرزا ؛ اصالحی ،محمد؛ مهاجران ،بهناز و قلعه ای ،علیرضا (" .)2932بررسی رابطة ذهنیرت

فلسفی با تمایل به کارآفرینی در مدیران مدارس متوسطه" ،کنفرانس ملری کرارآفرینی و مردیریت
کس وکارهای دانش بنیان ،مازندران :دانشگاه مازندران.
نوری زاده ،اکبر ( ،)2988بررسی رابطة بین ذهنیت فلسفی مدیران با میزان تغییرر و نروآوری آموزشری،
پایاننامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2931  زمستان،4  شماره،6  دوره،فصلنامة توسعه کارآفرینی
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 بررسی ترأثیر ابعراد ذهنیرت فلسرفی مردیران برر چگرونگی انجرام وفرایف،)2901(  سید اعظم،هاشمی
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