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 چکیده
از . کندمیپیشرفت اقتصادی کشورها ایفا  و توسعه در را یمؤثر اقتصاد، نقش در مهم یادهیپد عنوانبهکارآفرینی 

 و کارآفرین میان، این در تغییر هستند و حال در محصوالت و خدمات همواره ،هادهیا پویا، یک اقتصاد دیدگاه دیگر، در

این  رو، هدف ازشوند. ازاینشرایط جدید محسوب می با سازگاری و مقابله برای کارآفرین الگویی مناسب هایسازمان

 ازنظری تعهد عاطفی است. این پژوهش گریانجیمپژوهش، بررسی نقش حمایت مدیران ارشد بر کارآفرینی سازمانی با 

 زیتبری دانشگاه علمئتیه یاعضاهمبستگی است. جامعه آماری این پژوهش  -ماهیت توصیفی ازلحاظهدف کاربردی و 

ی استفاده شد. علمئتیه یاعضانفر از  239ساده، از نظرات ی تصادفی ریگنمونهاست. همچنین، با روش  1399در سال 

 ازاز معادالت ساختاری و  هاداده لیوتحلهیتجزمنظور استاندارد استفاده گردید. به از پرسشنامهنیز  هادادهی آورجمعبرای 

مستقیم بین متغیرها معنادار دهد که روابط افزارها نشان می. خروجی نرمشداستفاده  Amos23و  SPSS23 یافزارهانرم

های این است. همچنین، نقش میانجی تعهد عاطفی در بین حمایت مدیران ارشد و کارآفرینی سازمانی تأیید گردید. یافته

ها از طریق افزایش حمایت های آموزش عالی و دانشگاهسازمانی محیطتواند نقش بسزایی در بهبود فرهنگمطالعه می

شده سازمان ها و درنتیجه نیل به اهداف تعیینها از کارآفرینی اعضای خود، افزایش تعهد عاطفی در آنمدیران این سازمان

 داشته باشد.
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 مقدمه
 استت شده بینی و پرشتابپیشغیرقابل کنیم،می زندگی آن در که دنیایی تحوالت امروزه،

(Boone et al., 2019 .)اطالعتاتی، جامعته بته صتنعتی جامعته از گتذر و شتدنجهانی به توجه با 

 جدیتد هایشتیوه بته بایتد و نیستتند کارگشتا آینتده و جتاری مستالل بترای گذشته هایحلراه

 جدیتد راهکارهتای دنبتال به باید لذا کند،می صدق نیز هاسازمان خصوص در امر این. اندیشید

 شتناخت رو، بترایازاین. (Lyngsie, 2017; Miao et al., 2019بود ) نوین ساختارهای با سازمانی

 انسانی منابع مدیریت نظام بین رابطه شناخت به مبرم نیاز وری،بهره افزایش و جدید هایفرصت

 (.Rojasa et al., 2019) شودمی احساس هاسازمان درون سازمانی کارآفرینی توسعه و

 نقتش جدیتد، کارهتای و هاشتغل خلتق و اقتصادی هایفعالیت به دادن شتاب با کارآفرینی

 توستعه تنهاییبته را وکارکسب توانندنمی کارآفرینان. کندمی ایفا اقتصادی توسعه در راهبردی

 کارکنتان نگهتداری انگیتزش، ایجتاد جذب، کارآفرین شامل مدیران وظایف ترینمهم دهند و

 بترای و دهتدمی رونتق هاستازمان وکارکستب به نیروهایی چنین زیرا است؛ کارآفرین و خالق

 کتارآفرینی از ستوی دیگتر، در (.1396 صتدرآبادی، حستنی) متؤثر هستتند آن توستعه و رشد

 ترغیتب و تشتویق ستازوکارهای و کنتدمی دنبتال را محورکارآفرین سازمان رویکرد سازمانی،

 ستازمان گروهتی داخل در کارآفرینی، از نوع این در. آوردمی فراهم سازمان در را کارآفرینی

 و رضتایی) کننتدمی اقتدام پیشتگامانه و آمیزمختاطره نوآوری برای تیم قالب در کارآفرینان از

 و کارآمتد متخصت،، کارکنتان بته کارها اداره برای هاسازمان این حالت، در (.1392 حسینی،

 عتاطفی تا حمایت سازدمی قادر را کارآفرینان های حاصل از شغل،هستند. تجربه نیازمند متعهد

دهتتد می افتتزایش را کتتارآفرینی اشتتتیاق بتته نوبتته ختتود  ایتتن و کننتتد احستتاس و در  بهتتتر را

(Stenholm and Nielsen, 2019.) دهد کته تعهتد عتاطفی بته عنتوان یکتی از ها نشان میبررسی

تواند در بهبود کارآفرینی سازمان نقش مؤثری داشتته باشتد های اصلی تعهد سازمانی، میمؤلفه

(؛ بنابراین، بررستی ایتن حتوزه مطالعتاتی از اهمیتت بتاالیی 1399)بیگی و مالمحمدی راوری، 

 برخوردار است.

 اجتمتاعی دانتش و شتغلی رفتارهتای بتا مرتبط انتظارات زمانیسا هایارزش دیگر، سوی از

 عتدم سازمان بته وستیله آن بته کتاهش دهد ومی گسترش سازمان در ها رانقش قبول برای الزم
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 الزم ضتروری دانتش و رفتارها ها،نگرش به دستیابی جهت جدید اضطراب کارکنان و اطمینان

را  کارکنان کارایی باید و صالحیت به توجه با یرانرو، مدازاین(. Kristof, 2018) کندمی اقدام

توجته متورد  سازمانی مسالل خصوص را در هاآن نظرات و کنند سهیم سازمانی امور پیشبرد در

 انستانی نیتروی کهازآنجایی. دهند افزایش سازمان به را کارکنان تعهد طریق این از و قرار دهند

. کنتد حمایتت خود کارکنان از جانبههمه طوربه باید سازمان است، سازمان هر سرمایه ترینمهم

تعهتد ستازمان بهبتود  کارکنان توسط مدیران ارشد تقویت شتود، عاطفی تعهد رو، هرقدرازاین

 خواهد یافت.

 متدیریتی تتیم تنتوع بتر روی بیشتر پیشین مطالعات که دهدمی نشان پژوهش ادبیات بررسی

(Boone et al., 2019)، عملکتتردی پیامتتدهای و کارآفرینانتته رهبتتری (Miao et al., 2019)، 

 زن ارشتد متدیران تفتاوت و( Engelen et al., 2016) ستازمان عملکترد و اجتمتاعی هایسرمایه

(Lyngsie, 2017 )سرمایه  وتحلیلتجزیه نیز بر حوزه این مطالعات داخلی در. است داشته تمرکز

، (1399بیگتی و مالمحمتدی راوری، ) ستازمانیدرونکتارآفرینی  اجتماعی، تعهتد ستازمانی و

 در مشتارکت و تغییتر از ارشتد متدیریت حمایتت ستازمانی، مدیران، عتدالت استراتژیک تعهد

 زادهیزدی) سازمان عملکرد و ارشد مدیریت حمایت ،(1398 همکاران، و صنوبر) گیریتصمیم

 فنتاوری ستازیتجاری عملکترد و ارشتد متدیریت حمایتت دانتش، خلتق ،(1397 همکتاران، و

( 1396 صتدرآبادی، حستنی) عملکترد بهبتود و ستازمان رهبتری ،(1396 پور،شرف و درودی)

 در موجتود هایشتکاف شناستایی و شتده گفته مباحث به توجه با رو،ازاین تمرکز داشته است.

 ستازمان کارآفرینی و ارشد مدیران حمایت بین رابطه تا است آن پی در حاضر پژوهش ادبیات،

دهد که بر استاس جستتجوی تتیم پژوهشتی و  قرار آزمون مورد عاطفی تعهد میانجی نقش با را

در رابطه بین متغیرهای مستتقل و وابستته  عاطفی تعهد میانجی ای نقشمنابع موجود، هیچ مطالعه

را مورد آزمون قرار نداده است؛ بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر حمایتت متدیران 

علمی دانشتگاه بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی تعهد عاطفی در بتین اعضتای هیئتتارشد 

 تبریز است.
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 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 . کارآفرینی سازمانی1

 هاستازمان تعتالی و توفیتق را در گیریچشتم سهم شک بدون که است سازمانی کارآفرینی

 مطلوبی داخلی محیط کند، پیدا رشد و شود شکوفا سازمانی هر در کارآفرینی اینکه برای. دارد

 برآیتد کارکنان هدایت درصدد عالی مدیریت محیطی، چنین با وجود تا باشد داشته وجود باید

(Miao et al., 2019.) فراینتدهای و هافرهنگ سازمان، بر که است مفهومی سازمانی کارآفرینی 

 همکتاری، وستیلهبه و استت یتادگیری دربردارنتده ستازمانی کتارآفرینی. دارد تمرکز سازمانی

 معنتای به سازمانی کارآفرینی درحقیقت، (.1389 ناهید،) یابدمی پرورش افراد تعهد و خالقیت

 استت جدیتد منتابع مختلتف ترکیتب طریق از سازمان درون در هافرصت و هاشایستگی توسعه

 (.1391همکاران،  و دهقان)

 . تعهد عاطفی2

 امتا استت، کرده ظهور سازمانی تعهد از متعددی هایسازیمفهوم چند هر محققان عقیده به

 و التزام عتاطفی، تعلتق: کننتدمی متنعک  را موضتوع سته این از یکی هاآن از یک هر واقع در

 از 3هنجتاری تعهتد و 2مستمر تعهد ،1عاطفی تعهد عناوین با ترتیب به که شده ادرا  هایهزینه

 ایتن ستازمانی، تعهتد بته رویکترد ترینرایج اما(.  ,2020Simon and Andrew) گرددمی یاد آن

 هویتت متعهتد فترد کته ایگونتهبه کنند؛می تلقی سازمان به عاطفی حلقه یک را تعهد که است

 بتتردمی لتتذت آن در عضتویت از و کتترده مشتتارکت ستازمان در گیتترد،می ستتازمان از را ختود

 ایتتن کتته انتتدداده نشتتان محققتتین از بستتیاری همچنتتین،(. 1391 همکتتاران، و کریمتتی حتتاجی)

 دارد؛ جابجتایی و غیبتت چتون متغیرهتایی بتر را تتأثیر بیشتترین کته استت عتاطفی هایویژگی

 تعهتد هایمطالعته در اصتلی ستنجه و ستازمان به تعهد شکل سودمندترین عاطفی، تعهد بنابراین

 بته فرد مثبت نگرش کنندهبیان عاطفی تعهد بنابراین، ؛(1391 همکاران، و کریمی حاجی) است

                                                           
1. Affective commitment 

2. Consistent Commitment 

3. Normative commitment 
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 کنتدمی حفظ سازمان در را خود عضویت دارد، دوست را سازمان و شغل چون و است سازمان

 (.1395متین،  )زارعی

 . حمایت مدیران ارشد3

 تقویتت و تعهتد دادن نشتان بترای کته استت مهتم اصتلی ارزش یک ارشد مدیران حمایت

 هتایارزش و فرهنتگ بایتد طبتق نظتر محققتان، متدیران. شتودمی استتفاده کارکنتان مشارکت

 طریتق از فنتاوری را مهتارت و کترده حفتظ را فرهنگ مفید هایجنبه کنند و در  را شرکت

زمتانی ایتن نتیجته حاصتل (. Miao et al., 2019) دهنتد تترویج ستازمانی یتادگیری فراینتد یک

 موانتع، شتناخت ختود باشتند و بتاکارمنتدان  با گفتگو به مایل سازمان ارشد مدیران شود کهمی

 Martin-Rojas)دهنتد  آموزش کارآفرینانه هایمهارت در را کارمندان ها،موفقیت و مشکالت

et al., 2011.) بخشتی( حمتایتی مدیریت) رهبری( 1396) پورشرف و بررسی درودی اساس بر 

 ستازمانی یتادگیری فراینتد یتک طریتق از کته هستتند افترادی ارشتد مدیران .است مدیریت از

 اصتلی عوامتل از ارشد مدیران شخصی تعهد لذا دهند،می انتقال کارمندان به را فناوری توانایی

 هتتایمهارت بتته زیتتادی وابستتتگی متتدیریت حمایتتت طورکلی،بتته .استتت وکارکستتب موفقیتتت

 ارتبتا  در حقیقتت، میتزان(. 1391 همکتاران، و رضتایی) دارد فترد سرپرست یا مدیر ارتباطی

 را کننتدمی پشتتیبانی آنتان از و کترده کمتک آنتان بته کته کارکنتان با سازمان مدیران زندهسا

 (.1392 بحرکانی،) خوانندمی مدیران حمایت

 . حمایت مدیران ارشد و کارآفرینی سازمانی4

 بتا نیتز ستازمان ارشتد متدیران و دارد موفقیت به سازمان رساندن در مهمی سهم کارآفرینی

 رو،ازایتن. نماینتدمی کمتک آن بته انستانی منابع مدیریت صحیح اجرای و هاقابلیت از استفاده

 در کتارآفرینی رویکترد تقویتت بتا تتا کنند ایجاد ارشد مدیران برای را شرایطی باید هاسازمان

 (.1396 صتدرآبادی، کننتد )حستنی بنیتان ستازمان ارکتان تمتامی در را خالقیتت بتوانند ها،آن

پردازی منظور از حمایت مدیران ارشد در این پژوهش، حمایت مدیران ارشتد دانشتگاه از ایتده

های فناورانه، حمایت از تحقیقات و توسعه فناوری، سازماندهی مجدد نیروهای کاری در پروژه

 و تسهیل انتقال فناوری در دانشگاه است.
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دهتد تتا کارکنتان می اجتازه فناوری از کارکنان مدیران دهد که پشتیبانیها نشان میبررسی

 رشد هایفرصت دهد تامی اجازه شرکت به و کنند منتشر نوآوری تحریک برای را خود دانش

 تولیتد را ثتروت ایجاد هایفعالیت سایر و سازمانی کارآفرینی ترتیب این به و کرده شناسایی را

 باشتد، بتاالتر کارمنتدان از متدیران حمایتت ستطح هرچته رو،ازاین .(Zahra et al., 2009) کند

 ستازمان در کتارآفرینی ستطح و عملکترد متعاقبتاً و آمدهدستتبه فنتاوری هایمهارت پیشرفت

 ارتقتتا  بتترای ارشتتد متتدیریت حمایتتت درنهایتتت،(. Miao et al., 2019) بتتود خواهتتد بتتاالتر

(. Park and Ghauri, 2015استتت ) تأثیرگتتذار بستتیار ختتارجی دانتتش و فنتتاوری کتتارآفرینی،

 گیرد:رو، فرضیه ذیل شکل میازاین

 .دارد سازمانی کارآفرینی بر معناداری و مثبت تأثیر سازمان ارشد مدیران حمایت: 1 فرضیه

 . حمایت مدیران ارشد و تعهد عاطفی5

 کارکنتان در رضتایت ایجتاد بته منجر که عواملی از یکی بهداشتی انگیزشی نظریه اساس بر

 ارشتد متدیریت حمایتت و کارکنتان بتا سازمان آن مدیران رابطه کیفیت شود،می سازمان یک

 بتین معنتاداری رابطته رستدمی نظتر به مؤلفه دو این بین ارتبا  با بنابراین ها است؛آن از سازمان

 و بهرامی) باشد داشته وجود هاآن در عاطفی تعهد و انگیزه ایجاد و کارکنان از مدیران حمایت

 ماندن برای کارکنان تعهد خود، زیردستان با مدیران خوب رابطهدرحقیقت، (. 1393 همکاران،

بخشد و کارکنان را به لحاظ عاطفی، بهتر از قبتل غترق در کتار خواهتد می بهبود را سازمان در

 رهبتری ادرا  ایتن نتیجته رستیدندکه بته( 1394) همکتاران و در یتک مطالعته، ظهیتری .کرد

 شتده ادرا  ستازمانی حمایت گریمیانجی با سازمان در اخالقی زمینه و بافت ارتقا  و اخالقی

 و شتغلی انگیتزش عتاطفی، تعهتد ماننتد کارکنان مثبت هاینگرش بر گیریچشم تأثیر تواندمی

 گیرد:رو، فرضیه ذیل شکل میازاین .باشد داشته مولد رفتارهای

 .دارد عاطفی تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر ارشد مدیران حمایت: 2 فرضیه

 . تعهد عاطفی و کارآفرینی سازمانی6

 آشکار انسانی منابع سوی از کارآفرین دانشگاه برای اصالحی اقدامات به پاسخ در عواطف

 در را ستازمانی عواطتف بایتد متدیریت ستطو  ستایر اتفتاق به ارشد مدیریت تیم لذا شوند؛می
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( 1395یی و همکتاران )(. طبق مطالعه طغرا1396کنند )خورشید،  نهادینه دانشگاه رهبری سبک

شود و به عنوان فعالیتی مستمر بته های فردی با سازمان میتعهد عاطفی منجر به سازگاری ارزش

کند. از ستوی دیگتر، حفتظ و های کارآفرینانه را در سازمان تقویت میرود و گرایششمار می

(. 1396پور، د )نیتکبهبود تعهد کارکنان نقش بسیار باالیی در رفتارهای مثبت کارآفرینانته دار

 گردد:رو، فرضیه ذیل مطر  میازاین

 .دارد سازمانی کارآفرینی ایجاد بر معناداری و مثبت تأثیر عاطفی تعهد: 3 فرضیه

 . نقش میانجی تعهد عاطفی7

 تعهتد بتر ارشتد متدیریت حمایت طرفازیک رسدمی نظر به شده،اساس مطالعات انجام بر

 ایجتتاد بتته منجتتر عتتاطفی تعهتتد رابطتته، ایتتن ادامتته در دیگتتر طتترف از و گتتذاردمی اثتتر عتتاطفی

 در رهبتری وحتدت جمعی و تعهد سازیبرجسته مدیریت ارشد با. شودمی سازمانی کارآفرینی

 تتیم در تغییتر مشتارکت در کتار، متقابتل، وابستتگی ایجتاد وستیله بته تواننددانشگاه می گستره

 کتارآفرینی، هتایعتاطفی و ارزش الگوهای ارشد، اجرایی مدیران هایقابلیت و ارشد مدیریت

کننتتد  تتترویج و تشتتویق دانشتتگاه هتتایبخش همتته در را کتتردن عمتتل فعاالنتته پذیری وریستتک

 شتده، در  عتاطفی دهتد کته حمایتت(. از سوی دیگتر، مطالعتات نشتان می1396)خورشید، 

 Stenholm) کنتدمی اجتماعی مثبت، احساسات تحریک طریق در افراد از را کارآفرینی اشتیاق

and Nielsen, 2019.) گردد:رو، فرضیه ذیل مطر  میازاین 

 بتر عتاطفی تعهتد گریمیتانجی بتا و غیرمستتقیم مستیر از ارشتد متدیران حمایتت: 4 فرضیه

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر سازمانی کارآفرینی

 شناسیروش
 –وصتتیفی و برحستتب گتتردآوری اطالعتتات ت کتتاربردی روش پتتژوهش برحستتب هتتدف 

هتا و مقتاالت ای بته وستیله کتاببررسی مبانی نظری از روش کتابخانته همبستگی است و برای

بودنتد  زیتتبری دانشتگاه علمئتیه یاعضاتمام معتبر استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش 

 تابستتان زمتانی بتازه در آمتاری نمونه به دسترسی . برایندشدنفر را شامل می 870که مجموعه 

 و توزیتع هادانشتکده علمیهیئتت اعضتای بتین را پرسشتنامه حضوری صورت به محقق ،1399



  48 1400بهار ، 1 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

 بته توجته بتا. شتد اقتدام ایمیتل طریق از الکترونیکی صورت به نداشتند حضور که افرادی برای

از  267 تعتداد بته آمتاری نمونته ی بتوده استت،علمئتیه 870 جامعه آماری حدوداً حجم اینکه

 از و گردیتد گردآوری تحلیلقابل داده 239 تعداد درنهایت،. شد برآورد طریق جدول مورگان

)قابتتل  گیری تصتتادفی ستتادهروش نمونتتهاز در ایتتن مطالعتته،  شتتد. استتتفاده هتتاتحلیل بتترای آن

آمتده  1پرسشنامه استاندارد که منتابع آن در جتدول ابزار ها از برای گردآوری دادهو  دسترس(

 .است، استفاده شد

 

 

 

 . چارچوب نظری پژوهش1شکل 
 

لیکرت )خیلی مخالفم تا خیلی موافقم( بهتره  گزینه ای  5گیری متغیرها از طیف اندازه برای

گرفته شد. به دلیل استفاده از سؤاالت استاندارد در بخش روایتی، از روایتی صتوری و ظتاهری 

بررسی قرار گرفتت. مورد گرفته شده است و اصالحات  توسط اساتید متخص، این حوزه بهره

مک گرفته شد و نتایج با استتفاده متخص، در این حوزه ک 30برای پایای متغیرها نیز از نظرات 

 کند.گیری متغیرها را تشریح مینتایج اندازه 1از پایایی آلفای کرونباخ گزارش گردید. جدول 

 توصیف تعداد گویه های متغیرها و پایایی آن. 1جدول 
 منبع آلفای کرونباخ طیف سؤاالت متغیر

 گویه 4 حمایت مدیران ارشد
ای پنج گزینه
 لیکرت

 (2019روجاس و همکاران )مارتین  881/0
 (2007هاگ  و مورگان ) 849/0 گویه 18 سازمانی کارآفرینی

 (1991مایر و آلن ) 891/0 گویه 8 تعهد عاطفی
 

به منظور بررسی روابط بین متغیرها چندین فرضیه مطر  شده استت کته بترای بررستی ایتن 

تحلیتل  بترایسازی معتادالت ستاختاری استتفاده شتده استت. همچنتین، ها از روش مدلفرضیه

 گرفته شده است. بهره Amos23و  SPSS23افزارهای ها از نرمداده

 حمایت
 مدیران ارشد

کارآفرینی 
 سازمانی

 تعهد عاطفی

 3فرضیه  2فرضیه 
 4فرضیه 

 1فرضیه 
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 هایافته
شتناختی های مطالعه مربو  بته آمتار جمعیتیافته : بخش اولشناختیآمار توصیفی جمعیت

داده  239ازجملتته جنستتیت، ستتن، ستتابقه کتتار و درجتته علمتتی استتت. در بختتش جنستتیت از 

مربو  بته طبقته تتا  نفر 38بودند. در بخش سن تعداد  زن  42و  مرد 197شده، تعداد گردآوری

ستال و  50التی  46ر طبقته د نفتر 56ستال، تعتداد  45التی  41در طبقته  نفتر 67سال، تعتداد  40

سال بوده است. در بخش ستابقه کتار تعتداد  50مربو  به طبقه بیشتر از  نفر 78درنهایت، تعداد 

 11در طبقته  نفر 52سال، تعداد  10الی  6در طبقه  نفر 65سال، تعداد  5مربو  به طبقه تا  نفر 41

سال سابقه کاری بتوده استت.  15مربو  به طبقه بیشتر از  نفر 81سال و درنهایت، تعداد  15الی 

 94در سطح مربتی، تعتداد  نفر 29دهد که تعداد آمار مربو  به قسمت درجه علمی نیز نشان می

 در سطح استاد بودند. نفر 42در سطح دانشیار و تعداد  نفر 74در سطح استادیار، تعداد  نفر

 اطراف متغیر یک مقادیر پراکندگی معرف معیار، انحراف : شاخ،آمار توصیفی متغیرها

 شاخصی به نسبت توزیع تابع تقارن عدم یا تقارن چولگی،. است هاداده آن میانگین مقدار

 از استفاده مناسب پارامترهای از یکی کشیدگی. دهدمی نشان را میانگین به نسبت معموالً معین،

 در. است توزیع یک ارتفاع دهندهنشان که است نرمال توزیع با جامعه توزیع پراکندگی مقایسه

 2 منفی و مثبت از کمتر کشیدگی و چولگی برای آمدهدستبه مقادیر که زمانی کلی حالت

 و مؤمنی) دارند هاتحلیل ادامه برای را نرمالی شرایط هاداده که گرفت نتیجه توانمی باشد،

 بودن نرمال به تمایل مطالعه هایداده که دهدمی نشان ،2 جدول از حاصله نتایج(. 1391 قیومی،

 .دارند

 های توصیفی متغیرها. شاخص2جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین ردیف

 -722/3 817/0 620/0- 331/0 (SMSحمایت مدیریت ارشد )
 771/3 627/0 773/0- 788/1 (ACتعهد عاطفی )

 -525/3 658/0 676/0- 126/0 (OEکارآفرینی سازمانی )
 239 تعداد مشاهدات
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: در این بخش در مرحله اول به بررسی کفایتت نمونته اقتدام شتده گیریبررسی مدل اندازه

 بتا ایجامعته بته متعلتق شتدهمشاهده همبستتگی متاتری  که را فرضیه این بارتلت است. آزمون

 در صتفر فرضتیه رد در آن مطلوبیتت و دهتدمی قترار آزمتون مورد را است ناهمبسته متغیرهای

در ایتن . استت نوستان در یتک و صتفر بتین آزمون این مقدار بود خواهد 05/0 معناداری سطح

 همبستتگی باشتد، 6/0 از تتر( بزرگKMOبرداری )نمونته کفایتت مقتدار شتاخ، حالت اگتر

 3 جتدول. (1391 قیتومی، و بود )متؤمنی خواهد مناسب عاملی تحلیل برای هاداده میان موجود

 6/0 از بیشتر بردارینمونه کفایت شاخ، مقدار و است معنادار بارتلت آزمون شودمی مالحظه

 است. عاملی تحلیل برای هاداده بودن مناسب از حاکی این و است

 و بارتلت KMO. نتایج آزمون 3جدول 
برداری شاخ، کفایت نمونه

(KMO) 
 آزمون بارتلت

 عدد معناداری درجه آزادی مربع کای تقریبی
886/0 559/8977 435 000/0 

 

 کته شتودمی داده نشتان عتاملی بار وسیلهبه مشاهدهقابل متغیر و پنهان متغیر بین رابطه قدرت

 یعنتی باشتد، ترنزدیتک یتک عتدد بته عاملی بار میزان چه هر است؛ یک و صفر بین آن مقدار

 بتار بترای قبول مقدار حداقل. دارند اصلی متغیرهای با تریقوی ارتبا  پرسشنامه سؤاالت اینکه

قابل ذکر است که در بررسی اولیته . (1394 مهدویان، و شریف پهلوان) است 5/0 با برابر عاملی

 2شتدند. در شتکل تحلیل عاملی چندین گویه دارای بارعاملی کمتر بودند کته بایتد حتذف می

دهد که تمامی بارهتای شده تحلیل عاملی تأییدی قابل مشاهده است و نشان میخروجی اصال 

 است. 5/0هر یک از متغیرها بیشتر از عاملی برای 

، 6، 5( و ستؤاالت ACمتغیر تعهتد عتاطفی ) 4و  3با توجه به اینکه مقدار بار عاملی سؤاالت 

بود؛ لذا برای ادامه کتار بایتد  5/0( کمتر از OEمتغیر کارآفرینی سازمانی ) 17و  16، 14، 12، 7

 شده تحلیل عاملی است.خروجی اصال  2شدند. شکل ها از مدل حذف میاین گویه

ها و متغیرهتا در یتک چتارچوب دهنده تأیید و تناسب گویته: برازش مدل نشانبرازش مدل

های مختلفی در برازش مدل نقش دارند که اگر حداقل سه شتاخ، از مقتادیری است. شاخ،
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توان ادعا کرد که مدل دارای برازش مطلتوب استت مطلوب جهت برازش برخوردار باشند، می

هتا مشتخ، شتده ها و حتد آنمقادیر شتاخ، 4(. در جدول 1394لون شریف و مهدویان، )په

های برازش بته شتر  ذیتل بته افزار خروجیاست و با بررسی اولیه و اعمال پیشنهادها توسط نرم

کنیم کته متدل مطالعته از بترازش مشاهده متی 4دست آمده است. طبق نتایج مندرج در جدول 

 است.بسیار مطلوبی برخوردار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . خروجی نهایی تحلیل عاملی تأییدی2شکل 
 

ای یتا : در ایتن مطالعته، جهتت بررستی پایتایی از پایتایی ستازهبررسی پایایی و روایی متدل

برای این معیتار مناستب استت. همچنتین،  7/0( استفاده شده است. مقادیر باالتر از CRترکیبی )

گیترد. بترای بررستی روایتی بررستی قترار می موردانواع روایی ازجمله روایی همگرا و افتراقی 

 5/0( استفاده شده استت کته مقتادیر بتاالی AVEهمگرایی از میانگین واریان  استخراج شده )

برای متغیرها مطلوب است. از سوی دیگر، برای بررسی روایی افتراقی از ماتریک  فورنل الکر 

 (SMSحمایت مدیریت ارشد )
 (ACتعهد عاطفی )

 (OEکارآفرینی سازمانی )
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بهره گرفته شده است و زمانی کته مقتادیر ستتون اصتلی ایتن متاتریک  بیشتتر از ستایر مقتادیر 

)پهلتوان شتریف و مهتدویان، توان گفت روایی افتراقی مدل مطلوب استت ماتریک  باشد، می

 (.5دهد که پایایی و روایی مدل تأیید شده است )جدول (. نتایج این معیارها نشان می1394

 گیریهای برازش مدل اندازه. شاخص4 جدول
 نتیجه در مدل تحقیق مقادیر مطلوب شاخ، برازش

𝜒2

𝑑𝑓⁄  مطلوب 886/1 مطلوب 3کمتر از  

GFI  قبولقابل 884/0 9/0بیشتر از 
TLI  مطلوب 940/0 9/0بیشتر از 
CFI  مطلوب 947/0 9/0بیشتر از 

RMSEA  مطلوب 061/0 مطلوب 08/0کمتر از 
SRMR  مطلوب 053/0 مطلوب 08/0کمتر از 

 . نتایج پایایی و روایی5جدول 
 فورنل الکر

AVE CR  
 حمایت مدیران ارشد تعهد عاطفی کارآفرینی اجتماعی

 حمایت مدیران ارشد 811/0 519/0 720/0  
 تعهد عاطفی 864/0 516/0 347/0 719/0 
 کارآفرینی اجتماعی 916/0 503/0 418/0 495/0 709/0

 

 های پژوهش. خالصه نتایج فرضیه6جدول 
 نتیجه P-Value ضریب مسیر ضریب بحرانی هافرضیه

 تأیید 000/0 ***294/0 766/3 کارآفرینی سازمانی ←. حمایت مدیران ارشد 1
 تأیید 000/0 ***283/0 177/4 تعهد عاطفی ←. حمایت مدیران ارشد 2
 تأیید 000/0 ***581/0 381/5 کارآفرینی سازمانی ←. تعهد عاطفی 3

 تأیید 000/0 ***164/0 256/3 کارآفرینی سازمانی ←تعهد عاطفی  ←. حمایت مدیران ارشد 4
 درصد 9/99در سطح ***درصد؛  99در سطح **درصد؛  95در سطح *
 

: در بخش با توجه به بررستی متدل ستختاری بترازش بررسی مدل ساختاری و خروجی مدل

گیری از برازش بسیار مطلوبی برخودار شد. درنهایتت خروجتی مدل به مانند برازش مدل اندازه

نشان داده شده است و نشتان از معنتاداری همته روابتط در متدل متدل  3مدل پژوهش در شکل 
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ها تأییتد همه فرضیه کردیم که مالحظه ،هادر نتایج فرضیه افزارنرمهای خروجیبا توجه . هست

 .قابل ذکر است که اثر میانجی به وسیله آزمون سابل بررسی شد (.6شده است )جدول 

خروجتی روابتط بتین متغیرهتای مطالعته را بته تصتویر  3شکل  توان گفت کهمی درنهایت،

 کشیده است.

 

 

 

 

 

 

 . نتایج مدل نظری پژوهش3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

 در جهت توسعه و گرفته است خود به جدیدی را شکل کارآفرینی امروزه، کارکردهای

قابل ذکر است که در این زمینه بها دادن به نیروی . کندها حرکت میبهبود عملکرد سازمان

 روند در مهمی را نقش افراد کارآفرین و کند، چراکه کارآفرینیانسانی بسیار اهمیت پیدا می

رو، این مطالعه با هدف نقش ازاین .کننداراله می مختلف جوامع اقتصادی بهبود و توسعه

میانجی تعهد عاطفی در رابطه بین حمایت مدیران ارشد و کارآفرینی سازمانی پرداخته است 

ای این نقش مورد بررسی قرار نگرفته است و مطالعه حاضر که پیش از این در هیچ مطالعه

 های موضوعی نقش مهم داشته باشد.سازی شکافتواند در شفافمی

انتد. تأییتد قترار گرفته دهد کته همته روابتط مطتر  متوردهای تحقیق نشان میج فرضیهنتای

فرضیه اول تحقیق که اشاره به تأثیر مستقیم حمایت مدیران ارشد بر کارآفرینی سازمانی داشتت 

( 2019های مطالعته بتونی و همکتاران )تواند مطابق با یافتتهتأیید قرار گرفت. این یافته میمورد 

و  دیتجد نتدیفرآ یریتگیپ یبرا ماًیها نه تنها مستقارشد سازمان رانیمدابل ذکر است که باشد. ق

حمایت 
 مدیران ارشد

کارآفرینی 
 سازمانی

 تعهد عاطفی

283/0***=β 581/0***=β 164/0**=β 

294/0***=β 

 درصد 9/99در سطح ***درصد؛  99در سطح **درصد؛  95در سطح *
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و  قیتتحق یرو رهایمس رییو انجام تغ یورود یفناور شیافزای در محصوالت، بلکه برا ینوآور

ارشتد  رانیمتداز ستوی دیگتر،  .(Cohen and Levinthal, 1989کننتد )یم یگذارهیتوسعه سرما

هتا آن رایتدهنتد، ز  را ارتقتا ی، کارآفرینی ستازمانیخارج یکسب فناور قیممکن است از طر

کننتد، رشتد یکته در حتال حاضتر کنتترل م یشده توسط منتابع نییتع یکنند از مرزهایم یسع

 یسترانجام، کتارآفرینی ستازمان سازمان خود کسب کننتد. را در یفناور یگذارهیکنند تا سرما

ها را و ضتعف دهایتهد یمنف یامدهایو پ کندفراهم میعملکرد باالتر را  ستیابی بهد یهافرصت

. درحقیقتت، بتا حمایتت بیشتتر متدیران ارشتد، (Simsek and Heavey, 2011) ستازدمی یخنثت

رشتد و ایتن کتار باعتث  توان ادعا کرد کتهکارآفرینی سازمانی بهبود خواهد یافت؛ بنابراین می

 شود.سازمان )دانشگاه تبریز( در حوزه کارآفرینی میعملکرد  بهبود بهتر

هدف دیگر مطالعه، بررسی فرضیه دوم یعنی تأثیر حمایت متدیران ارشتد بتر تعهتد عتاطفی 

بود. نتیجه حاصل برای این فرضیه نشان داد که حمایتت متدیران ارشتد بتر تعهتد عتاطفی تتأثیر 

طالعات انجام شده توسط گتل پتر و همکتاران تواند مطابق با ممثبت و معنادار دارد. این یافته می

توان بیتان کترد کته بتا حمایتت متدیران ارشتد، ( باشد. درحقیقت، بنا به نتیجه فرضیه می1390)

شتوند و تعهتد بیشتتر و بهتتری بته آن خواهنتد کارکنان نسبت به قبل بیشتر به سازمان وابسته می

نامساعد  طیدشوار مح طیه چگونه با شراک رندیبگ ادی دیها با، سازمانامروزی جوامعدر داشت. 

تعهد کارمندان در جهتت توستعه دانتش  نیو همچن مدیرانرسد که نقش ی. به نظر مندیایبکنار 

استت کته  دیتحال، بعمهم است. بااین اریبس یطیمح ییهازهیانگچنین به  ی، به عنوان پاسخیکاف

 واقعتاً دانتش ختود را پترورش دهنتد، متدیرانبه طور مستقل و بدون مشتارکت فعتال  کارکنان

(Delić et al., 2017) . ،یزشتیانگ یسازوکارهاباید از است که  مدیران ارشد فهیوظ نیادرنتیجه 

حمایت کنند تا از این طریق تعهتد کارکنتان بته ستازمان را کارکنان سازمان  نیدر ب یریادگیو 

 .بهبود بخشند

فی به صورت مثبت و معنادار بر کتارآفرینی نتیجه فرضیه سوم تحقیق نشان داد که تعهد عاط

بیگتتی و توانتتد در راستتتای مطالعتتات انجتتام شتتده توستتط ستتازمانی تتتأثیر دارد. ایتتن یافتتته می

باشد. تحقیقات نشان داده است، زمانی که فرد به لحتاظ عتاطفی بته ( 1399مالمحمدی راوری )



  55  ...  یاعضا عاطفی تعهدبا نقش میانجی  یارشد بر کارآفرینی سازمان مدیران تیحما تأثیر

لتته تصتتمیمات خالقانتته و یتتک ستتازمان وابستتته بتتوده و بتته آن تعهتتد داشتتته باشتتد، ستتعی در ارا

توانتد بتر کتارآفرینی ستازمان تتأثیر مثبتت شود. در این صورت فترد میکارکردهای جدید می

 بهبتودکارکنتان را  یعملکترد فترد ی،کند که تعهد عتاطفتأیید میها بگذارد. همچنین، بررسی

به سازمان خود دارنتد، تمرکتز  یعاطف یوابستگ کارکنان یاست که وقت آناز  یحاک ودهد یم

خود را بهتر انجتام  یکارها بیشتری به این دارند که لیتما وبه اهداف دارند  یابیبر دست یشتریب

رو، ایتن ازایتن (.Delić et al., 2017; Ribeiro et al., 2020) باشتندداشتته  یشتتریب دیتدهند و تول

 آن کارآفرینی سازمان باشد. تبعبهحرکتی مثبت در کارآفرینی افراد و  تواندموضوع می

درنهایت، هدف اصلی مطالعه حاضر مربو  به نقش میانجی تعهد عاطفی در بتین متغیرهتای 

حمایت مدیران ارشد و کارآفرینی سازمانی بود که نتتایج حتاکی از تأییتد نقتش میتانجی بتود. 

هستتند کته افتراد گونتاگون  یهاکه افراد با استتعداد بته دنبتال فرصتت تجربه اثبات کرده است

ادرا  کارکنتتان از از ستتوی دیگتتر،  (.Woolley, 2010) ستتتندیهتتا نآن افتنیتت هقتتادر بتت یعتتاد

شتود می نستبت بته ستازمانکارکنان  یتعهد عاطف کیباعث تحر رانیمد یگریهای مربمهارت

(Ribeiro et al., 2020 ،در حقیقت .)کنند، بته یرا اتخاذ م یگریمرب تیریکه سبک مد یرانیمد

کمتک  کارکنتانبتر اعتمتاد بتا  یو توسعه روابط مبتنت جادیا ،نیو همچن کارکنان یارشد حرفه

توانتد در اینجتا حمایتت متدیران ارشتد از کارآفرینتان می(. Hsieh and Huang, 2018کنند )یم

های جدید توسط آنان باشد. این مهتم زمتانی بیشتتر بته چشتم نکته عطفی در استفاده از فرصت

 حمایتتت متتدیران ارشتتد دلبستتتگی عتتاطفی کارکنتتان بتته ستتازمان را بیشتتتر کنتتد.ختتورد کتته می

توان بیان کرد که با وجود تعهد عاطفی بین کارکنان، نقش فعال حمایت مدیران درحقیقت، می

گر خواهد شد. درنهایت، بر ارشد در بهبود کارآفرینی سازمانی دانشگاه تبریز بیشتر و بهتر جلوه

 گردد:پیشنهادهای ذیل اراله میها اساس نتایج فرضیه

 سازمانی کارآفرینی شکوفایی جهت مطلوب داخلی محیط ایجاد 

  یادگیری فرهنگ فرایند اراله جهت سازمان هایارزش عمیق ادرا 

 سازمان کارکنان در عاطفی تعهد ح  تقویت 

 فناورانه هایمهارت از حمایت جهت آگاهانه و استراتژیک تصمیمات اتخاذ 
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 حمایتت تحقیتق این در. گرددمی پیشنهاد آتی مطالعات برای نیز ذیل پیشنهادهای در ادامه،

 از استتفاده کته دهتدمی نشتان ادبیتات و مطالعتات امتا گرفتت، قرار بررسیمورد  ارشد مدیران

. باشتد مفیتد سازمانی کارآفرینی تبیین در تواندمی مستقل متغیر عنوان به نیز کارآفرینانه رهبری

 توانتدمی مختلف، آماری جوامع در بررسی لذا داشت، تمرکز تبریز دانشگاه بر فقط مطالعه این

 باور متضمن باال بازدهی با سازمانی کارآفرینی داشتن. باشد داشته خوبی تأثیرات نتایج تبیین در

 فرهنتتگ باشتتد، اثرگتتذار حتتوزه ایتتن در توانتتدمی کتته متغیتتری. استتت هتتاارزش برختتی داشتتتن

 گرفتته کتار بته آتتی مطالعتات در تواندمی میانجی متغیر عنوان به که است سازمانی کارآفرینانه

 بته. بود متغیرها بین رابطه در مشخ، مطالعات وجود عدم نیز مطالعه این اصلی محدویت. شود

 کتارآفرینی و ارشتد متدیران حمایتت متغیرهتای بین در عاطفی تعهد میانجی نقش مثال، عنوان

 آمدهدستبه نتایج امکان مقایسه مطالعه این در لذا است، نشده انجام ایمطالعه هیچ در سازمانی

 .مقدور نگردید دیگر مطالعات با نقش این برای
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 منابع
 خشتنودی و متدیر غیرحمتایتی و حمتایتی رفتارهتای رابطته بررستی (.1392) حسین بحرکانی،

ارشتد(  هندیجان )کارشناسی دولتی شهرستان هایسازمان کارکنان سازمانی هویت با شغلی

 روانشناسی. و تربیتی علوم دانشکده -مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه

رضایت شغلی بر تعهد عاطفی  (. تأثیر1393) بهرام ،یوسفی و شیرین ،زردشتیان ؛شهاب ،بهرامی

 .96-87: (4)2 ،کارکنان وزارت ورزش و جوانان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

 کتارآفرینی بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی(. 1399) مجید مالمحمدی، و محسن مطهره بیگی،

 شتهر اجتمتاعی تتأمین درمان مدیریت در سازمانی تعهد میانجی نقش تبیین با سازمانیدرون

 .204-175(: 1)16 اجتماعی، تأمین. کرمان

. AMOSستازی معتادالت ستاختاری بتا مدل(. 1394) وحیتد پهلوان شریف، سعید و مهتدویان،

 .بیشه انتشارات: تهران اول، چاپ

 متدلی(. 1391) مرتضتی ستلطانی، و اکبتر تبریز، عالم علی؛ رضالیان، عباسعلی؛ کریمی، حاجی

 و ستازمانی احتترام از ادرا  ستازمانی، حمایتت از ادرا  ارتبتا  تبیتین برای سطحیمیان

 علمتتی هیئتتت اعضتتای: یمتتورد مطالعتته مانی؛ستتاز تعهتتد بتتا گیریتصتتمیم در مشتتارکت

 .200-177(: 2)6 رهبری، مدیریت اندیشه. تهران هایدانشگاه

 مطالعتات انستانی، منتابع متدیریت اثربخشتی و کتارآفرینی(. 1396)صدرآبادی، جالل  حسنی

 .92-86(: 1) 3و حسابداری،  مدیریت

 بتتتر ستتتازمان عتتتاطفی و راهبتتتردی چتتتابکی هتتتایقابلیت اثتتتر(. 1396) صتتتدیقه خورشتتتید،

 در متدیریت(. کاشتان و قتم شتهر هایدانشتگاه: یمورد مطالعه) دانشگاه گراییکارآفرینی

 .262-237(: 14)6 اسالمی، دانشگاه

 عملکتترد بتتر کتتارکردی متقابتتل همکتتاری (. تتتأثیر1396پتتور، مستتعود ) شتترف و درودی، همتتا

 متدیریت. ارشتد متدیریت حمایتت و دانتش خلتق نقتش بته توجته بتا فناوری سازیتجاری

 .72-45 :6(1) نوآوری،

کتارآفرینی  و نتوآوری بر مؤثر عوامل (.1391ابوالقاسم ) عربیون، و کامبیز رضا؛ طالبی، دهقان،

 .33-22(: 1)6کشور، پیاورد سالمت،  پزشکی علوم یهادانشگاهدر  سازمانی
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 بررستی(. 1391) فرشتید انتاری دهقتانی، و غالمرضتا شتهبازی، حستین؛ آبتادی دولت رضایی،

 متورد) پلتی  نظامی و کارمند نیروهای سازمانی تعهد و مدیریتی و سازمانی حمایت ارتبا 

 :(1)1 اجتمتاعی، نظتم و امنیت راهبردی هایپژوهش(. اصفهان شهر پلی  نیروهای: مطالعه

59-72. 

(. طراحتتی متتدل معتتادالت ستتاختاری توستتعه 1392اهلل و حستتینی، ستتید محمتتود )رضتتایی، رو 

(: 4)6زنجان. توستعه کتارآفرینی،  استان روستایی توسعه هایتعاونی درکارآفرینی سازمانی 

74-75. 

 (. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. انتشارات آگاه، ویراست دوم.1395زارعی متین، حسن )

 استتراتژیک (. تعهتد1398پور، زهترا ) یون  و بهزادنیا، پویا صمد؛ حسینی، سید ؛ناصر صنوبر،

 در مشتارکت و تغییر از ارشد مدیریت حمایت سازمانی، عدالت تأثیر بررسی: میانی مدیران

 .124-113 :8(1دولتی، ) هایسازمان مدیریت گیری.تصمیم

 بتا ستازمانی تعهتد رابطته بررستی(. 1395) ستنیه دارابیتان، و سعید شریفی، محمدتقی؛ طغرایی،

 متدیریت هتایپژوهش. اصتفهان استان هنری -فرهنگی هایسازمان در کارآفرینانه گرایش

 .178-165(: 1)6 سازمانی، منابع

 رهبتری رابطه(. 1394) یوسف صباغ، و محسن مهریزی، ابویی محمد؛ بابامیری، آزیتا؛ ظهیری،

 در اختالق. شتده ادرا  ستازمانی حمایت گرمیانجی نقش: عاطفی تعهد با اخالقی زمینه و

 .83-75(: 3)10 فناوری، و علوم

چیستتتی و چرایتتی کتتارآفرینی و کتتارآفرینی ستتازمانی در یتتک نگتتاه.  (.1389ناهیتتد، مجتبتتی )

 .39-85: 7(34های بازرگانی، )بررسی

. چتاپ یتازدهم، SPSSهای آماری بتا استتفاده از (. تحلیل1391مؤمنی، منصور و قیومی، علی )

 انتشارات گنج شایگان.

 نقتش تبیین: دولتی بخش در کارآفرینانه رفتار بر استعداد مدیریت تأثیر(. 1396) امین پور،نیک

 ،(تحتول و بهبتود) متدیریت مطالعتات. کارکنتان ستازمانی تعهتد و شتغلی رضتایت میانجی

26(86 :)97-123. 
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حمایتت متدیریت  تتأثیر(. 1397مژگتان ) ،پورافغان و مهدی ،نامداری ورپشتی ؛علی ،زادهیزدی

فنتاوری و ظرفیتت  هایمهارتارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی 
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