توسعه کارآفرینی ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،3333از ص 427 - 444

تأثیر توانمندی روانشناختی بر ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی در
ایران و دانمارک
(شواهدی مبتنی بر نتایج دادههای دیدبان جهانی )2133
محمدرضا زالی ،1سحر رجایی ،2محمدحسین معزالدین ،3سپیده قطبی
 .3استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
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 3 ،2و  .4کارشناسان ارشد کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت32 /8 /33 :
تاریخ پذیرش32/32 /24 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری توانمندی روانشناختی بر ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی
است تا از این رهیافت جایگاه توانمندی روانشناختی در سازمانها با هدف کارآفرینی سازمانی
مشخص شود .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش گردآوری اطالعات آن توصیفی و از
نوع همبستگی است .جامعة آماری (جمعیت بزرگسال  44-38ساله) با توجه به استفاده از دادههای
ثانویه در این پژوهش ،شرکتها و یا سازمانهای مشارکتکننده در کشور ایران و دانمارک در برنامة
پژوهشی  GEMسال  2133هستند .در مجموع جامعة آماری این تحقیق  4341نفر است و پس از
فیلترکردن دادهها ،تعداد  413نفر از کارآفرینان سازمانی بررسی شد .روش گردآوری دادهها ،مصاحبة
ساختاریافته است .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSو  LISRELانجام شده
است .یافتههای پژوهش بیانگر تأثیر مثبت توانمندی روانشناختی (شامل تأثیرگذاری ،اهمیت کاری،
استقالل کاری و شایستگی) بر ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی است .البته شایستگی کارآفرینانة
تعدیلگر رابطة بین توانمندی روانشناختی و ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی است و متغیرهای
فرهنگ ،سن ،جنسیت و تحصیالت به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل به کار گرفته شدهاند.
واژههای کلیدی :توانمندی روانشناختی ،شایستگی کارآفرینانه ،کارآفرینی سازمانی.
 نویسندة مسئول:

تلفن13322414744 :

Email: saharrajaie@ut.ac.ir
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مقدمه
موج گستردة فعالیتهای اقتصادی و فناورانه همراه با تغییر فراگیر روشها و نگرشها در دورة
اخیر تمرکز بسیاری از دولتها را به توسعه و تقویت کارآفرینی و همچنین توجه سازمانها را
به جذب و پرورش کارآفرینان سازمانی سوق داده است .از این رو امروزه اکثر سازمان،
شرکتها و مؤسسات در کشورهای توسعهیافته در حال تغییر از حالت بوروکراتیک به
وضعیت کارآفرینانه هستند ) .(Garavan & Cinneide, 1994تأثیر فعالیتهای کارآفرینی
سازمانی در موفقیت و عملکرد سازمانها موجب شده است که پژوهشهای زیادی در مورد
عوامل سازمانی مؤثر بر آن انجام شود ) .(Zahra, 1991; Zahra & Covin, 1995یافتههای
پژوهشها نشان میدهد که عوامل سازمانی مانند منابع انسانی به طور خاص نقش مهمی در
توسعة کارآفرینی سازمانی ایفا میکنند ) .(Burgelman, 1983; Covin & Slevin, 1991به
گفتة توماس و ولتهوس )3331( 3و اسپریتزر و گرتچن )3334( 2توانمندی روانشناختی
کارکنان فرایند افزایش انگیزش درونی شغلی آنهاست و در چهار حوزة شناختی یعنی
تأثیرگذاری ،3شایستگی ،4اهمیت کاری 4و استقالل کاری 4تحلیل و ارزیابی میشوند .در واقع،
کارآفرینی (اعم از کارآفرینی مستقل و یا سازمانی) بدون منابع انسانی عملی و قابل تصور
نیست؛ برای مثال کارآفرینان سازمانی به عنوان قهرمانان نوآور ،پروژههای کارفرینانه را در
شرکت (که همراه با خطرپذیری هستند) اجرا میکنند .آنها ممکن است علیرغم مخالفت
مدیران زیادی ،در صدد توسعه یا اجرای ایدههای کارآفرینانة خویش در شرکت باشند .برای
اینکه کارکنان کارآفرین دوست دارند در سازمان خویش اثرگذار باشند )Kuratko , Morris

 .(& Covin, 2011در واقع ،همانطور که مدیران در سازمان نقشهای مدیریتی اجرا میکنند،
کارآفرینان سازمانی نیز نقشهای مشخصی را در کسبوکارهایشان ایفا میکنند .هدف از
مشارکت کارکنان در ایفای نقشهای کارآفرینانة سازمانی عبارتست از :ایجاد و یا اجرای ایدة
1. Thomas & Velthouse
2. Spreitzer & Gretchen
3. Impact
4. Competency
5. Meaning
6. Self-determination
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کسبوکار جدید در کسبوکار موجود .در برنامة پژوهشی دیدهبان جهانی کارآفرینی
( ،)2133فرایند کارآفرینی سازمانی به دو مرحلة ایجاد و توسعة ایدة فعالیت کسبوکار جدید

3

و آمادهسازی و اجرای فعالیتهای جدید 2تقسیمبندی میشوند .کارآفرینان سازمانی در
هریک از این مراحل دارای سه نقش رهبری ،پشتیبانی و یا هردو است )& Bosma, Stam,

.)Wennekers, 2011
رهبری ،فرایند نفوذ است که به موجب آن یک فرد بر گروهی از افراد برای دستیابی به
هدفی مشترک تأثیر میگذارد ( .)Ricketts, 2009به گفتة ترنبری )2114( 3رهبر کارآفرین،
نقش فعال یا تسهیلگری در فرایند کارآفرینی سازمانی ایفا میکند (زالی .)3331 ،البته نقش
رهبری در کارآفرینی سازمانی عالوه بر مهارتها و قابلیتهای فردی ،به نوع تعامالت بین
سطوح مختلف مدیریت نیز وابسته است .هنگامی که کارکنان سازمان در تعامل با یکدیگر
قرار میگیرند و تبادل اطالعات میکنند ،نقشها و انتظاراتشان توسعه مییابد .این نقشهای
سازمانی کارکنان را برای مشارکت در بسیاری از فعالیتهای کارآفرینی سازمانی توانمند
میسازند ( .)Dess et al., 2003هدف اصلی این تحقیق تبیین تأثیر توانمندی روانشناختی بر
ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی با استفاده از دادههای  2133 GEMایران و دانمارک
است .نوآوری این پژوهش نقش تعدیلگری شایستگی کارآفرینانه در رابطه بین توانمندسازی
روانشناختی و ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی است .در ادامه ،پس از مرور کلی بر پیشینة
پژوهش ،روششناسی تحقیق و یافتههای پژوهش ارائه خواهد شد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
در اینجا ،با یک نگاه کلی کارآفرینی سازمانی و ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی مطرح
شده؛ سپس رویکردهای توانمندی ،ابعاد توانمندی روانشناختی و شایستگیهای کارآفرینانه
تشریح شده است.

1. Idea Development for new business activities
2. Preparation and (emerging)Exploitation of new business activities
3. Turnberry
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دو رویکرد کارآفرینی
در یکی از مهمترین تقسیمبندیها ،کارآفرینی را دو نوع دانستهاند :کارآفرینی مستقل و
کارآفرینی سازمانی .کارآفرین در کارآفرینی مستقل ،شرکت (کسبوکار) جدیدی تأسیس
میکند تا کاال و خدمت جدیدی به جامعه عرضه شود .در کارآفرینی سازمانی ،شرایط
مدیریتی داخل سازمانها بررسی و آسیبشناختی مدیریتی میشود تا بستر و شرایط الزم برای
نوآوری و بالندگی سازمانی فراهم شود (.)Cornwall & Perlman, 1990
درکارآفرینی مستقل ،مسئولیت ریسک به عهدة کارآفرین است در حالی که در
کارآفرینی سازمانی شرکت ریسک را میپذیرد .کارآفرینی مستقل مالک بیشتر کسبوکار
است در صورتیکه میتواند در کارآفرینی سازمانی بدون سرمایه یا مالک درصد کمی از
سهام شرکت باشد .سرعت تصمیمگیری در کارآفرینی مستقل باالست؛ اما در کارآفرینی
سازمانی چرخههای طوالنی برای تصمیمگیری وجود دارد .در کارآفرینی مستقل ،امنیت شغلی
اندک است در حالیکه در کارآفرینی سازمانی امنیت شغلی باالست .انعطافپذیری در
کارآفرینی مستقل باالست؛ اما در کارآفرینی سازمانی قوانین و رویهها و بوروکراسی مانع تغییر
میشوند ) .(Kuratko, Morris & Jeffrey, 2011شکل زیر تفاوت دو رویکرد کارآفرینی
مستقل و کارآفرینی سازمانی را در حوزة کارآفرینی نشان میدهد.

شکل  .1رویکرد کارآفرینی مستقل در برابر رویکرد کارآفرینی سازمانی
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تولید ناخاص داخلی
نمودار  .1رویکرد کارآفرینی مستقل در برابر رویکرد کارآفرینی سازمانی کشورهای منتخب

نمودار شمارة  3بیانگر تفاوت میزان کارآفرینی سازمانی و مستقل در  41کشور ،بر اساس
پژوهش  2133دیدهبان جهانی کارآفرینی است که طبق شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه
شده از سوی بانک جهانی در همان سال مقایسه شده است .همانطور که در نمودار مشاهده
میشود؛ با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها ،میزان کارآفرینی سازمانی دارای روند
صعودی و میزان کارآفرینی مستقل دارای روند نزولی هستند.
بنابراین ،کارآفرینی سازمانی و مستقل خاستگاه مشترکی دارند؛ اما دارای دو رویکرد
متفاوت در سطح داخلی کشورها هستند.
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی به عنوان سیستمی از نقشها و تغییرات اجتماعی ،پایههای نظری را برای
ارتباط فعالیتهای کارآفرینانه و آیتمهای پیشرفت سازمان فراهم میکند ( Dess et al.,

.)2003
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کارکنان بین 18
تا  64سال
تعریف عام کارآفرینی
سازمانی :داشتن نقش رهبری
دست کم در یکی از دو فاز

نقش
رهبری
داشته
است؟

تعریف خاص کارآفرینی
سازمانی :داشتن نقش رهبری
در هر دو فاز

نقش
رهبری
داشته است؟

بله

بله

به طور فعال در فاز
توسعة ایده درگیر
است؟

به طور فعال در فاز
آمادهسازی و اجرا
درگیر است؟

بله

آیا در توسعة ایده
فعالیت جدید درگیر
است؟

نمودار  .2تعریف خاص و عام کارآفرینی سازمانی )(Bosma, Stam & Wennekers, 2011

کارآفرینان و به ویژه رهبران کارآفرین سازمانی در فرایند تشخیص ،ارزیابی و بهرهبرداری
از فرصت های کارآفرینانه ،نیازمند تعامل با کارکنان ،همکاران و مدیران مافوق و محیط
سازمان خود هستند .در مطالعهای ،پیرس و همکاران ( )3337رفتارها و شایستگیهای رهبران
کارآفرین را شناسایی و تحلیل کردهاند .نتایج پژوهش آنها تعداد یازده رفتار مدیریتی
کارآفرینانه را به شرح زیر نشان داده است ).(Pearce, Kramer & Robbins, 1997
رهبران کارآفرین اقدامات خود را از طریق حذف تشریفات زائد اداری و به طور کارآمد
انجام میدهند .آنها در کسب مهارت اشتیاق شدیدی دارند .هنگامی که نتایج مورد نظر به
دست نمیآید ،مسیر اقدامات را بهسرعت تغییر میدهند .رهبران کارآفرین زمانی را برای
کمک به دیگران برای یافتن راهکارهای بهبود و توسعة محصوالت یا خدمات اختصاص
میدهند .آنها ایدههای خوب دیگران را رصد میکنند .دیگران را به بهرهبرداری خالق از
ایدههایشان تشویق میکنند .شجاعانه با ارائة رویکرد نوین و امیدبخش پیش میروند ،در حالی
که دیگران شاید بیشتر احتیاط کنند .آنها بهروشنی تشریح میکنند که آینده چگونه میتواند
باشد و چه چیزهای برای دستیابی به آن نیاز است .افراد را برای مواجهه با یک چالش گرد هم
میآورند .به دیگران برای اندیشیدن در خصوص کارشان به شیوههای جالب و جدید روحیه
میدهند .محیطی ایجاد میکنند که در آن افراد برای ایجاد بهبود شرایط بر انگیخته میشوند.
این رفتارها به مقولة رهبری کارآفرینانه بسیار نزدیکترند .رهبری فرایندی است که به موجب
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آن یک فرد بر گروهی از افراد به منظور دستیابی به هدفی مشترک تأثیر میگذارد ( Ricketts,

 .)2009گوپتا 3و مکمیالن 2در سال  2112رهبری کارآفرینانه را به عنوان نوعی از رهبری تعریف
کردهاند که چشماندازهایی را ایجاد کرده و انگیزش افراد را برای کشف و توسعة ارزشآفرینی در
ساختار سازمان باال میبرد .همچنین رهبران کارآفرین میتوانند فرایند تبدیل سازمان به یک سازمان
پیشگام را تسهیل کنند ).)Venkataraman & Van de Ven, 1998
رهبری کارآفرینانه ،تحولی متهورانه در بازاری پویاست که فرصتهایی سودمند را به
دست میآورد .رهبران کارآفرین ارتباطات ،هماهنگی ،اعتمادبهنفس و چشمانداز کاری دارند.
آنها منظم ،خالق فرصتهای مختلف هستند و نیاز به قدرت دارند (.)Solomon, 2002
هنگامی که فعالیت جدیدی در سازمان ایجاد میشود ،کارآفرینان سازمانی به طور فعال در
مرحلة کشف فرصت شرکت میکنند و نقش پشتیبانی را نظیر تأمین مالی ،نیازسنجی بازار و
ایجاد شبکة ارتباطی در توسعة فعالیت جدید ایفا میکنند ).(Iacobucci & Rosa, 2010
توانمندیروانشناختی کارکنان
انگیزش درونی به معنی آزادکردن نیروها و قدرت درونی افراد و همچنین فراهمکردن زمینهها
و ایجاد فرصتها برای شکوفایی استعدادها ،تواناییها و شایستگیهای کارکنان است که
شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و سازمان میشود و در چهار حوزة شناختی
یعنی احساس تأثیرگذاری ،شایستگی ،اهمیت کاری و استقالل کاری تحلیل و ارزیابی
میشوند ).(Spreitzer & Gretchen, 1995
تأثیرگذاری به معنای تأثیر فرد بر نتایج راهبردی ،اداری و عملیاتی شغلی است )Spreitzer

 .(& Gretchen,1995این بعد به درجهای اشاره دارد که رفتار فرد در اجرای اهداف شغلی
متفاوت دیده شود؛ به این معنی که نتایج مورد انتظار در محیط شغلی به دست آمده باشد
) .(Thomas & Velthouse, 1990شایستگی یک باور شخصی است که فرد احساس میکند
میتواند وظایف محولشده را به طور موفقیتآمیز انجام دهد ) .(Bandura, 1997شایستگی
1. Gupta
2. Macmillan
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به درجهای اشاره دارد که یک فرد میتواند وظایف شغلی خود را با مهارت و به صورت
موفقیتآمیز انجام دهد ) .(Thomas & Velthouse, 1990اهمیت کاری فرصتی است که
افراد احساس میکنند اهداف شغلی مهم و باارزشی را دنبال میکنند )& Appelbaum

 (Hongger, 1998و به عبارتی تناسب بین الزامات کاری و باورها ،ارزشها و رفتارهاست
) .(Spreitzer & Gretchen,1995معنیداربودن ،باارزشبودن اهداف شغلی و عالقة درونی
شخص به شغل است ) .(Thomas & Velthouse, 1990استقالل کاری به آزادی عمل و
استقالل فرد به تعیین فعالیتهای الزم برای انجامدادن وظایف شغلی اشاره دارد )& Thomas

) .(Velthouse, 1990استقالل کاری به معنی تجربة احساس انتخاب در آغاز فعالیتها و
نظامبخشیدن به فعالیتهای شخصی است ) .(Whetten & Cameron, 1998استقالل کاری
فعالیتی را شامل میشود که با احساس آزادی عمل و تجربة حق انتخاب همراه است )Gagne
) .(& Deci, 2005استقالل کاری یک نوع احساس نیاز روانی است ).(Ryan & Deci, 2000
شایستگی

تأثیرگذاری
توانمندی
روانشناختی
استقالل کاری

نمودار  .3توانمندی روانشناختی

اهمیت کاری
کارکنان )(Spreitzer, 1995

البته بررسیها نشان میدهد که عواملی چون اعتمادبهنفس و دسترسی به اطالعات و سیستم
پاداشدهی و سیستم کنترل منابع بر توانمندی روانشناختی مؤثر است .در واقع ،دو نتیجة
توانمندی روانشناختی کارکنان عبارتست از :اثربخشی مدیریتی (که تأکید بیشتر بر درآمد
است) و کارآفرینی سازمانی .همچنین به تأثیر مطلوبیت اجتماعی و ثبات عوامل محیطی در
زمان به عنوان دو متغیر تعدیلگر اشاره دارد .در صورت توجه مدیران و رهبران سازمان به ابعاد
توانمندی کارکنان ،نتایجی چون نوآوری ،رشد کسبوکار ،نظارت بهتر مدیر بر سازمان و
ایدهپردازی خالقانه در امور سازمانی صورت میگیرد ).(Spreitzer et al., 1999
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از زمانی که تمرکز از ویژگیهای کارآفرین به رفتار کارآفرین تغییر جهت داد ،محققان
پیشرفت بزرگی در تشخیص عوامل و رفتارهایی کردند که بیشتر به کارآفرینی وابسته است
).(Corbett, 2007
نوروزی ( )3384با بررسی رابطة میان عوامل توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی
سازمانی کارشناسان حوزة ستادی سازمان تربیتبدنی به این نتیجه رسید که بین عوامل روان
شناختی توانمندی و کارآفرینی سازمان ارتباط معنیداری وجود دارد .این تحقیق ،نشان
میدهد که باالترین رتبه مربوط به شایستگی است؛ یعنی از بین مؤلفههای توانمندسازی
روانشناختی ،شایستگی بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی سازمانی کارشناسان این سازمان دارد.
همچنین فالحتی ( )3384در مقالهای به بررسی ارتباط بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و
کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارههای تربیتبدنی دانشگاههای دولتی شهر تهران میپردازد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل کلیدی توانمندسازی روانشناختی با کارآفرینی سازمانی
همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد؛ به این معنی که هرچه کارشناسان از نظر عوامل
توانمندسازی روانشناختی از نمرات باالتری برخوردار باشند ،در زمینة کارآفرینی سازمانی نیز
موفقتر عمل میکنند.
بنابراین ،اولین فرضیه اینگونه مطرح میشود« :توانمندی روانشناختی بر ایفای نقشهای
کارآفرینی سازمانی در کسبوکارهای کوچک و متوسط تأثیر دارد».
اجرای اثربخش فرایند کارآفرینی سازمانی نیازمند شایستگی کارآفرینانه است که در ادامه
تشریح میشود.
شایستگیهای کارآفرینانه
بهبود قابلیتها و توانمندیهای فردی ،میزان تالش فرد را افزایش میدهد و به سمت نتایج
بهینه هدایت میکند .درک قابلیت کارآفرینانه نقش مهمی در روابط بین تواناییهای واقعی و
اجرای وظایف در سازمان و ایجاد جسارت هنگام حرکت از اهداف به سوی عملکرد واقعی
ایفا میکند ).(Aldrich & Martinez, 2002

نیروی انسانی ،مهمترین سرمایة هر نوع سازمان است .منابع انسانی با برخورداری از
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شایستگیهای فردی و تخصصی ،از مهمترین مزیتهای رقابتی شرکتها و حتی کشورها
تلقی میشوند .کارکنان شرکتها که به دنبال افزایش کارآفرینی سازمانی هستند ،به
شایستگیهای فردی خاصی برای یکپارچهسازی دانش موجود ،دانش جدید و همچنین
شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانة ارزشمند نیاز دارند )& Hayton

.(Kelley, 2006
شایستگیهای کارآفرینانه به معنی ویژگیها و تواناییهایی است که مرتبط با ایجاد کسب
وکار جدید با دوام و قابلیت رشد باالست؛ یعنی در واقع شایستگیهای کارآفرینانه شامل
دانش ،مهارت و رفتارهایی است که منجر به کارآفرینی خواهد شد ).(Bird, 1995
در این تحقیق ،شایستگیهای کارآفرینانه دارای دو بعد است .3 :مهارت کارآفرینانه،
 .2ویژگیهای شخصیتی ). (Zali et al., 2013
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان که سبب تمایز آنها از دیگران میشوند ،بسیار متعددند
(کردنائیج و همکاران)3384 ،؛ برای مثال خوشبینی کارآفرینان با خودکارآمدی آنها ارتباط
دارد ) .(Kruger & Brazel, 1994خالقیت نیز ویژگی متمایز آنهاست .شومپیتر اولین محققی
بود که دریافت کارآفرینان موفق فرصتهایی را با خالقیتشان کشف میکنند که دیگران به
آنها توجهی ندارند.
در اینجا ،فرضیة دوم مطرح میشود« :شایستگی کارآفرینانه ،تأثیر توانمندی روانشناختی را بر
ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی در کسبوکارهای کوچک و متوسط تعدیل میکند».
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و در روش گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع
همبستگی است .در این تحقیق ،دادهها به صورت ماتریسهای کوواریانس یا همبستگی
درآمدهاند و یک مجموعه معادالت رگرسیون بین متغیرها تدوین میشود .در این پژوهش ،از
روش مدلیابی معادالت ساختاری به روش لیزرل استفاده شده است .جامعة آماری این
پژوهش افراد بزرگسال بین  38تا  44سال در کشورهای ایران ( 3341نفر) و دانمارک (2111
نفر) هستند .مطابق دادههای  2133دیدبان جهانی کارآفرینی ،کارکنان تماموقت شاغل در
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کسبوکار دیگران که در سه سال گذشته در ایجاد و توسعة فعالیتهای جدید برای کارفرمای
خود درگیر بودهاند (یعنی به پرسش در حال حاضر به طور تماموقت در استخدام کسبوکار
دیگران هستم ،پاسخ بلی دادهاند و به پرسش آیا در سه سال گذشته در توسعة فعالیتهای
جدید برای کارفرمای اصلیتان مانند توسعه یا راهاندازی محصوالت یا خدمات جدید
مشارکت داشتهاید؟ پاسخ بلی دادهاند) ،بررسی شدهاند .به این منظور از دادههای ثانویه یعنی
دادههای جمعآوریشده از سوی دیدبان جهانی کارآفرینی 3در سال  2133استفاده شده است.
شایان ذکر است روش گردآوری دادهها از سوی  GEMبا روش مصاحبههای ساختاریافته
(پرسشنامة مبتنی بر مصاحبه) 2انجام میشود که کارمندان مؤسسة  GEMدر کشورهای ایران و
دانمارک آن را تکمیل کردهاند .پس از فیلترکردن دادهها بر اساس معیارهای ذکرشده ،نمونة
مورد بررسی  413نفر از کارآفرینان سازمانی را شامل شده است.
در این پژوهش برای توانمندی روانشناختی از شاخصهای تأثیرگذاری ،اهمیت کاری،
استقالل کاری و شایستگی استفاده میشود .ایفای نقشهای کارآفرینانه نیز در دو مرحلة ایجاد
و اجرای ایده بررسی شده است و شایستگی کارآفرینانه دارای دو بعد مهارت فردی
کارآفرینانه و ویژگی شخصیتی کارآفرینانه است .تمامی سازهها ،شاخصها ،پرسشها و
مقیاس اندازهگیری در جدول زیر بیان شدهاند.
جدول  .1سازه ،شاخص ،مقیاس ندازهگیری و پرسشها
ضریب آلفای
سازه

شاخص

پرسشها

مقیاس اندازهگیری

کرونباخ در
صورت حذف
آیتم

توانمندی -
روانشناختی

تأثیرگذاری
شایستگی

اثرگذاری من در محيی کياریام برای هر  4شاخص مقیياس
زیاد است.
رتبهای
0/44
من در مورد توانائیهای برای انجام ( کيياماً مييوافق =  ،5تييا
فعالیتهای کاریام اطمینان دارم .انيدازهای ميوافق =  ،4نيه

ضریب پایایی
3

مرکب
)(CR

0/41

1. GEM
2. APS
3. Composite Reliability
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ادامة جدول  .1سازه ،شاخص ،مقیاس ندازهگیری و پرسشها
ضریب آلفای
سازه

شاخص

پرسشها

مقیاس اندازهگیری

کرونباخ در
صورت حذف
آیتم

اهمیتکاری

استقال کاری

ای ای نقشهای کارآفرینانه

مرحلة توسعة
ایده
مرحلة اجرای
ایده

شایستگی کارآفرینانه

مهارت فردی
کارآفرینانه

ویژگی
شخصیتی
کارآفرینانه

کاری که در شرکت (یا مؤسسيه) مخييال نييه مييوافق = ،3
انجام میده برای مين بيامعنی و مخيييييال =  2و کييييياماً
مخال = )1
مه است.
میتوان خودم تصيمی بگیيرم کيه
وظایف کياریام را چگونيه انجيام
ده .
شما در مرحلية توسيعة ایيده در  3برای هر دو مرحليه مقیياس
سييال گذشييته نقييش رهبييری ی يا اسييمی (نقييش رهبييری= ،3
پشتیبانی داشتید؟
نقش رهبری-پشيتیبانی= 2
0/74
شما در مرحلة آمادهسازی و اجيرا و نقش پشتیبانی=  )1که بيه
در  3سال گذشته نقش رهبری یيا مقیييياس عيييددی تبيييدیل
شدهاست.
پشتیبانی داشتید؟
آیا در شش ماه بعدی ،فرصيتهيای مجموع قابلیت درکشيده و
خوبی برای راهاندازی کسبوکار در فرصييييت درکشييييده در
محيل زنيدگیتيان وجيود خواهيد مقیيياس اسييمی (بلييه=  1و
خیيير=  )0کييه بييه مقیيياس
داشت؟
آیا دانش ،مهارت و تجربة الزم برای عييددی در دامنيية  0تييا 2
راهاندازی کسبوکار جدید را دارید؟ تبدیل شده است.
0/45
آیا افرادی را میشناسید که در دو سال مجمييييوع نترسييييیدن از
گذشته کسيبوکياری را راهانيدازی شکست و الگوی نقيش در
مقیيياس اسييمی (بلييه=  1و
کردهاند؟
آیا ترس از شکستخوردن ،مانع شما خیيير=  )0کييه بييه مقیيياس
برای راهاندازی کسبوکار است؟ عييددی در دامنيية  0تييا 2
تبدیل شده است.

ضریب پایایی
3

مرکب
)(CR

0/73

0/47

در این پژوهش ،با توجه به استفاده از پرسشنامة استاندارد  ،GEMروایی محتوایی این پرسشنامه
از سوی خبرگان کارآفرینی تأیید شده است و آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی پرسشها به کار
گرفته شده است .نتایج مربوط به ضریب آلفای کرونباخ برابر  1/77است که با نرمافزار SPSS 16
محاسبه شده است .همانطور که در جدول  3میبینیم ،ضریب پایایی محاسبهشده برای هرکدام از
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شاخصها بیش از  1/4است و با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی الزم  1/4توصیه شده است؛
میتوان نتیجه گرفت که پرسشهای مربوطه پایایی مناسبی دارد.
پایایی :با توجه به جدول فوق ،گزینهای وجود ندارد که با حذف آن اعتبار (پایایی) این
بخش از پرسشنامه به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ بنابراین مقیاس توانمندی روانشناختی،
ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی و شایستگیهای کارآفرینانه معتبر هستند.
روایی :روایی سازههای مدل پژوهش حاضر از جنبة روایی همگرا سنجیده شده است .به
منظور تعیین روایی همگرای سازههای تحقیق ،شاخص میانگین واریانس استخراجشده )(AVE
به کار گرفته شده است ( .)Chin, 1998همانطور که جدول  3نشان میدهد ،شاخص میانگین
واریانس استخراجشده ( )AVEبرای تمامی سازهها ،باالتر از  1/4است که نشاندهندة روایی
همگرای قابل قبولی است .همچنین برای سنجش روایی واگرا 3از روایی تشخیصی 2استفاده
میشود .جذر  AVEباید از قدر مطلق همبستگی بین آن متغیر مکنون و سایر متغیرهای مکنون
آن مدل بزرگتر باشد .در جدول زیر ،اعداد روی قطر اصلی جذر  AVEیا میانگین واریانس
استخراجشده است و سایر اعداد قدر مطلق ضرایب همبستگی هستند.
جدول  .2روایی واگرای سازههای پژوهش
میانگین واریانس
استخراجشده

توانمندی روانشناختی
شایستگی کارآفرینانه
مشارکت در ای ای
نقشهای کارآفرینی
سازمانی

3

0/54
0/42
0/57

)(AVE

توانمندی-
روانشناختی

0/45
0/10
0/13

شایستگی

ایفای نقشهای

کارآفرینانه کارآفرینی سازمانی

0/74
0/14

0/47

چنانکه در جدول  2مشاهده میشود ،جذر  AVEبرای تمامی سازهها باالتر از همبستگی
بین سازة مربوطه با سایر سازههای تحقیق است؛ بنابراین میتوان بیان کرد که تمامی سازههای
تحقیق از این نظر (روایی واگرا) دارای اعتبار است.
1. Convergent validity
2. Discriminate Validity
3. Average Variance Extracted
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یافتهها
توزیع جنسیت کارآفرینان سازمانی تماموقت در ایران و دانمارک به سمت مردان (42/2
درصد)کشیدگی دارد .بیشترین درصد کارآفرینان سازمانی تماموقت در ایران و دانمارک
( 82/33درصد) دارای تحصیالت لیسانس تا فوقلیسانس هستند .در تحقیق حاضر نیز این
موضوع نمایان است ،به طوریکه ردة سنی مدیران اغلب ( 24/3درصد) بین  44 -34است .با
استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری به روش لیزرل به تحلیل مدل مفهومی تحقیق و آزمون
فرضیات برای دو کشور ایران و دانمارک پرداخته میشود .معیار بار عاملی نشان دهندة
همبستگی سنجهها در سازة مربوطه هستند .بنابر نظر هالند حداقل میزان قابل قبول برای بار
عاملی هریک از سنجهها برابر  1/3است و سنجههایی که بار عاملی آنها کمتر از این میزان
باشد باید از فرایند آزمون کنار گذاشته شوند ).(Hulland, 1999
مهارتهای کارآفرینانه

ویزگیهای شخصیتی
0/75
توسعة ایده

شایستگی
کارآفرینانه

0/34

0/33

0/33

0/55
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نمودار .4مدل پژوهش در حالت استاندارد

همانطور که در شکل مشخص است ،بار عاملی تمامی شاخصها و سازههای پژوهش بیش
از  1/3هستند که بیانگر درستی مدل است.
توانمندی روانشناختی که از چهار متغیر تأثیرگذاری ،استقالل کاری ،اهمیت کاری و
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شایستگی تشکیل شدهاست ،به میزان  34درصد بر مشارکت در ایفای نقشهای کارآفرینی
سازمانی تأثیر مستقیم دارد .رابطة بین توانمندی روانشناختی و مشارکت در ایفای نقشهای
کارآفرینی سازمانی ،به میزان  32درصد از سوی شایستگی کارآفرینانه تعدیل میشود.
مثبتبودن این ضریب نشان میدهد که شایستگی کارآفرینانه در ایران و دانمارک شدت رابطه
بین توانمندی روانشناختی و ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی را نیز افزایش میدهد.
بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،دریافتیم که توانمندی روانشناختی بر ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی در
هر دو کشور ایران و دانمارک تأثیر مثبت دارد؛ بهعالوه هریک از مؤلفههای اهمیت کاری،
استقالل کاری ،شایستگی و تأثیرگذاری بر ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی در ایران و
دانمارک به طور جداگانه تأثیر مثبت دارد .این یافته با نتایج تحقیقات نوروزی (،)3384
فالحتی ( ،)3384اسپریتزر و همکاران ( ،)3337میشرا و اسپریتزر ( )3338همخوانی دارد .توجه
به این ابعاد و درنظرگرفتن استانداردهای ذهنی کارکنان برای ارتقای ایفای نقش در
کارآفرینی سازمانی ،استفاده از نیروی خالقیت کارکنان ضروری است .از آنجا که حیطة
کاری کارکنان بسیار گسترده است ،آنها میتوانند با استفاده از خالقیت فردیشان
راهکارهای زیادی را در راستای رشد سازمان ارائه کنند.
نوآوری و وجه تمایز تحقیق پیش رو این است که اگرچه توانمندی روانشناختی در دو
کشور ایران و دانمارک بر ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی به طور مستقیم تأثیر مثبتی
دارد ،در این پژوهش شایستگی کارآفرینانه تأثیر دو متغیر را بر یکدیگر تعدیل میکند؛ به بیان
دیگر توانمندی کارکنانی که دارای شایستگی کارآفرینانه هستند باعث ایفای نقشهای
کارآفرینی سازمانی مضاعف و بیشتری در آنها میشود.
میانگین توانمندسازی روانشناختی در دانمارک بیشتر از ایران است؛ اما شایستگی
کارآفرینانه در ایران از دانمارک بیشتر است .در نهایت ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی با
توجه به تمام تفاوتهای فرهنگی (ایران با ارزشهای سنتی و دانمارک با ارزشهای رشد) و
اقتصادی (ایران با اقتصاد مبتنی بر عوامل سنتی تولید و دانمارک با اقتصاد مبتنی بر نوآوری)
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این دو کشور با هم برابر شده است .شاید بتوان بیان کرد نقش تعدیلگر شایستگی کارآفرینانه
باعث میشود میانگین ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی در ایران و دانمارک تفاوت چندانی
نکند.
پیشنهادات
از آنجا که اکثریت نمونة آماری میانسال است و  33درصد آنها تحصیالت دانشگاهی دارند،
مدیران سازمانها باید به این افراد -که دارای پتانسیل بیشتری برای کارآفرینی سازمانی هستند-
توجه کند و حمایت بیشتری از آنها داشته باشد .آنها میتوانند با توانمندسازی روانشناختی
کارکنان به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغلی به معنی آزادکردن نیروهای درونی
کارکنان و همچنین فراهمکردن بسترها و بهوجودآوردن فرصتهایی برای شکوفایی استعدادها،
تواناییها و شایستگیهای افراد باعث ایجاد نگرشی مثبت در کارکنان و در نهایت ایفای نقشهای
کارآفرینی سازمانی شوند .مدیران سازمانها باید بر توانمندسازی روانشناختی کارکنانی که دارای
مهارتها و شخصیت کارآفرینانه (شایستگیهای کارآفرینانه) هستند بیشتر تمرکز کنند تا به طور
کاراتر بر ایفای نقشهای کارآفرینی سازمانی تأثیر بگذارند .با توجه به نتایج معادالت ساختاری،
مهارتهای کارآفرینانه از ارزش باالتری نسبت به شخصیت کارآفرینانه برخوردار است .همچنین
ادبیات تحقیق نیز اهمیت درک قابلیت و درک فرصت را نشان داده است  .اهمیت آموزش این دو
نوع از شایستگی در دورههای آموزشی سازمانها الزم به نظر میرسد.
موارد زیر به عنوان پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ارائه میشوند:
پژوهشگران میتوانند به بررسی رابطة توانمندسازی روانشناختی با کارآفرینی (فردی)،
پیشرفت مسیر حرفهای ،نوآوری ،رضایت شغلی و استرسهای شغلی کارکنان بپردازند .این
پژوهش اولین پژوهش در رابطه با تأثیر توانمندسازی روانشناختی  GEMبر ایفای نقشهای
کارآفرینی سازمانی است؛ بنابراین باید در پژوهشهای بعدی تأثیر دیگر متغیرها از جمله
گرایش به نوآوری ،هنجارها ،شبکة اجتماعی و حمایت خانواده به عنوان متغیر تعدیلگر
بررسی شود .همچنین باید تحلیلی اکتشافی در رابطه با دیگر عوامل تأثیرگذار بر ایفای
نقشهای کارآفرینی سازمانی صورت گیرد.
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