
 71 -56، ص  2931، زمستان  21شماره  پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری،
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکيده
 اردد ضرورت همه از بيش آنچه اما باشد مي بررسي و كنكاش قابل مختلفي زواياي از كارآفريني فرآيند

 آن ندفرآي و اقتصادي ، مديريتي نظام يك هاي مؤلفه و اجزا ساير به نسبت آن وموقعيت ارتباط  يافتن

 نآ بر ، جامعه مختلف يبخشها در آن گسترش و وسعهت ضرورت و كارآفريني مقوله جايگاه حسب.  است

 دانشگاه رد يسازمان ينيفر بستركارآ توسعه بر گذار ريتأث عوامل يبررس به يعلم پژوهش كي يط تا شدم

 العهمط مورد جامعه بعنوان دانشگاهي واحد اين كاركنان منظور نيبد كه.بپردازم قائمشهر واحد اسالمي آزاد

 و يكرجس جدول اساس بر نمونه بعنوان نفر 125 ،(جامعه حجم)نفر 512 تعداد از ساسا نيا بر و انتخاب

 هك است ذكر انيشا نيهمچن. دنديگرد انتخاب ساده يتصادف يريگ نمونه روش از استفاده با و مورگان

 يلمعلو -يعل و يشيمايپ ، قيتحق روش لحاظ از و يكاربرد قاتيتحق نوع از هدف لحاظ از حاضر قيتحق

 با پرسشنامه ييايپا كه است شده استفاده پرسشنامه ابزار از ها داده يگردآور منظور به كه باشد يم

(   %7/98)   اول پرسشنامه يبرا ((Spssافزار نرم از يريگ بهره  با) كرانباخ يالفا بيضر روش از استفاده

 دياسات از نفر 18 نيب عيتوز با ها پرسشنامه  ييوروا شد محاسبه(  %1/98) دوم پرسشنامه يوبرا

 ذفح اي ليتعد از وپس شد انجام اند داشته تياشراف قيتحق موضوع نهيزم در كه تيريمد وكارشناسان

 ليحلت و هيتجز جهت و  شد ميتنظ ياصل پرسشنامه شده ارائه شنهاداتيپ نمودن ولحاظ سواالت يبعض

 تغيرهم چند و ساده رگرسيون ، نيانگيم ، يفراوان نمودار و جدول رينظ ياستنباط و يفيتوص آمار از ها داده

(Enter  )حمايت ريمتغ پنج كه است آن از يحاك حاصل جينتا  كه است شده استفاده فريدمن آزمون و 

 با بيترت به  سازماني ساختار و سازماني فرهنگ سازماني، هاي سيستم  ها، استراتژي و اهداف ، مديريت

 تياولوودر اند داشته كارآفريني بستر توسعه در را ريتأث نيشتريب صددر 9/9 و 2/8 ، 6/55 ، 9/52 ، 1/59

  .دارند قرار پنج يال كي

 .ينيارآفرك توسعه ن،يكارآفر سازمان سازماني، آفريني ،كار ينين،كارآفريكارآفر :يديکل واژگان

 

 
 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

سو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
21 

ن  
ستا

زم
  /

29
31

 
ص

 /
56 

– 
71

 

  یقاسم یمصطف

 تيريمد ارشد كارشناس

 

 سئول:نام نویسنده م
 یقاسم یمصطف

  ینیکارآفر بستر توسعه بر رگذاريتاث عوامل یبررس

 مشهریقا یاسالم آزاد دانشگاه در
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 مقدمه
 كه ددار  تكنولوژي و علم در آمده بوجود تغييرات و پيشرفت در ريشه حاضر عضر اقتصادي ـ اجتماعي نظامهاي دگرگوني و تحوالت

 بين گسترده تهديدات و تحوالت با حاضر عصر سازمانهاي ترديد بدون. است گرديده ها ذائقه  و عالئق در تغيير به منجر خود نوبه به اين

 اشدب مي مشكالت با مقابله جديد روشهاي و ها حل راه يافتن نيازمند سازمانها بقاء و حيات دوام و تضمين رو اين از هستند روبرو المللي

 (. ل:  1779 ، دارياني احمدپور)  دارد زيادي بستگي جديد روشهاي و فرآيندها ، محصوالت خلق و ابداع ، نوآوري به كه

 است جاريت يا اقتصادي صرف فعاليت يك از فراتر آفريني كار كه چرا است رفته فراتر نيز سازمانها سطح از آفريني كار اهميت امروزه

 يك در و واقعي محيط يك در بلكه افتد نمي اتفاق خالء در آفريني كار. است كرده نفوذ جامعه قسمتهاي تمام در آن از ناشي هاي انگيزه و

 موارد ساير كنار در (. 7:  1792 ، ديگران و پرداختچي) است ارزش با و واقعي كاالي يك آفريني كار حقيقت در دهد مي روي واقعي دنياي

 ،ارآفرينيك توسعه با كه چرا. باشد برخوردار زمينه اين در اي ويژه اهميت از كارآفرينان و كارآفريني به توجه رسد مي نظر به باال، در شده ذكر

 برخي لتسهي يا حذف چراكه شد خواهند برداشته ازميان غيره و وپاگير دست قوانين نظير گرديد عنوان كه موانعي از بسياري ناخودآگاه

 به كارآفريني مقوله اصلي هاي ويژگي جمله از...  و خالق هاي طرح ارائه ، كارآفرينان از معنوي و مالي هاي حمايت ، مقررات و قوانين

 . آيد مي حساب

 چه كه سؤال نيا به پاسخ و دانشگاه در بستركارآفريني توسعه بر تأثيرگذار عوامل بررسي هدف با حاضر قيتحق اساس نيا بر لذا

 يم موضوع نيا دنبال به حاضر قيتحق گريد بعبارت.  است گرفته شكل ، باشد موثر تواند يم بخش نيدرا ينيكارآفر يساز بستر بر يعوامل

 لهجم از اند كرده مطرح يسازمان ينيكارآفر بستر جاديا بر موثر عوامل عنوان به خود قاتيدرتحق گريد نيمحقق كه يعوامل  كه باشد

 ؟ است موثر هم دانشگاه در...و يسازمان اهداف ، ينساختارسازما

 

 قيتحق ضرورت و تياهم
 نابعم كارآفريني و مديريتي هاي قابليت كمياب منابع بين كه است سازمانهايي و جوامع آن از كاميابي امروز تحول حال در دنياي در

 تهداش شتابي با و جلو به رو حركت ، توسعه مسير در توانند مي سازمانهايي و جوامع كه چرا. سازند برقرار داري معني رابطه خود انساني

 منابع ايرس ارزشمند توانمندي اين از استفاده با تا كنند تجهيز مولد كارآفريني مهارت و دانش با را خود الزم، هاي بستر ايجاد با كه باشند

 مسلم طور به(.   12:  1797 ، زاده رضا و آقازاده)  كنند يتهدا و مديريت توسعه و رشد حصول و ارزش ايجاد سوي به را سازمان و جامعه

 ايه زمينه در توسعه و رشد ايجاد براي را الزم منابع شرايطي چنين در قادرند خود برجسته و ممتاز خصوصيات به توجه با كارآفرينان

) يافزايندب خدمات و محصوالت دامنه توسعه بر صنعتي رينوآو با و كرده ايجاد جديد كار و كسب و اشتغال ، كرده فراهم انساني منابع و توليد

 شيالت بخش در كه فراواني بالقوه هاي ظرفيت وجود به توجه با ، گرديد عنوان كه طور همان چراكه(  55: 1777 ، ديگران و هوش آذر

 وسعهت آن تبع، به و شيالت جانبه همه توسعه ساز زمينه تواند مي ، بخش اين در كارآفريني سازي بستر جهت در تالش ، دارد وجود كشور

 در ايران اسالمي جمهوري ساله بيست انداز چشم سند تحقق جهت در مهم گامي مهمتر آن از و نمايد فراهم را كشور اجتماعي و اقتصادي

 .باشد 1282 افق

 

 قيتحق اهداف
 عوامل بررسي حاضر، پژوهش از اصلي فهد.  گيرد مي صورت خاصي منظور و هدف به دستيابي براي تحقيقي هر كلي طور به 

 .باشد مي  دانشگاه در يسازمان بستركارآفريني توسعه بر تأثيرگذار

  يسازمان بستركارآفريني برتوسعه قائمشهر اسالمي آزاد دانشگاه سازماني ساختار تأثير بررسي ـ الف

  يسازمان بستركارآفريني برتوسعه ئمشهرقا اسالمي آزاد دانشگاه يسازمان هاي استراتژي و اهداف تأثير بررسي ـ ب

 يسازمان بستركارآفريني برتوسعه قائمشهر اسالمي آزاد دانشگاه سازماني فرهنگ تأثير بررسي ـ ج

 يسازمان بستركارآفريني برتوسعه قائمشهر اسالمي آزاد دانشگاه مديريت حمايت تأثير بررسي ـ د

  يسازمان بستركارآفريني برتوسعه قائمشهر اسالمي ادآز دانشگاه سازماني سيستمهاي تأثير بررسي ـ هـ

 قائمشهر اسالمي آزاد دانشگاه در يسازمان كارآفريني بستر توسعه بر فوق عوامل از يك هر تأثيرگذاري ترتيب تعيين ـ و

   كارآفريني تعاريف و مفاهيم
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 دنيازمن آن از كامل درك و نيست مشخص و قطعي فتعري يك داراي رود مي شمار به مديريتي مفاهيم جزء  آفريني كار كه آنجا از

:  1791 ، ديگران و كرباسي)  شد ابداع فرانسه زبان در ابتدا آفريني كار واژه 25):  1996 ،1كوچران)است اي رشته بين ديدگاهي داشتن

 To انگليسي اصطالح يا و«  دالل و واسطه»  معناي به Entrepreneur فرانسوي كلمه و اصطالح از و(  17:  1795 ، اعرابي ؛ 57

Undertake  ميل استوارت جان توسط 1929 سال در كه(  2:  1797 ، دارياني پور احمد)  است شده اقتباس«  شدن متعهد»  معناي به 

 يتاريخ سير به گذرا نگاهي.  157:1986 ) ،5تزيهور و بروكهاس)شد ترجمه انگليسي زبان در(   Entrepreneurship)كارآفريني به

 ،1987 اكسفورد لغات فرهنگ در آفرين كار و بوده مطرح موزيك حوزه در فقط ابتدا كارآفريني كه دهد مي نشان  كارآفريني حوزه و مفهوم

(.  7:  1795 ، آقايي صمد)بيند مي راتدارك موزيك هاي سرگرمي كه كسي يعني است شده تعريف موزيك ملي موسسه مدير يا رييس

 و متقبل كه شد مي قلمداد كسي كارآفرين و ش كار و كسب تر وسيع و جديدتر هاي حوزه وارد كارآفريني ، 1877 سال در ، آن از پس

 جوزف ، نآ دنبال به هستند دوران اين در كارآفرينان اين از اي نمونه كاران مقاطعه و مستقل كارآفرينان.  باشد اقتصادي بنگاه يك موسس

 ، يگرد عبارت به«  گيرد قرار نيز ديگري سازمان استخدام در تواند مي كارآفرين: »  گفت و دانست تر وسيع را كارآفريني حوزه 7شومپيتر

 .كرد اضافه قبلي حوزه به هم را سازماني كارآفرينان
 

 (11: 1991 ، جاریلو و ونسونياست)  کارآفرینی تحقيقات اصلی هاي جریان(: 1 ـ 2) جدول
 

 سؤال خط اصلي موضوعات جريان

 ( چرا) ؟ علل كارآفريني فرآيند و شخصيتي هاي ويژگي شناختي روان

 ( چرا) ؟ علل متفاوت هاي فرهنگ و جوامع از كارآفرينان شناختي جامعه

 ( چه) ؟ اثرات كارآفريني و اقتصادي محيط بين ارتباط اقتصاد

 ( چگونه) ؟ رفتار رشد روند و كارآفرين مديريت شيوه ، ها مهارت مديريت

 

(  ازمانيس كارآفريني) ها سازمان در يا(  مستقل كارآفريني) انفرادي طور به ، افراد وسيله به ها فرصت شكار فرآيند را آفريني كار ـ

 ( 19: 1798 ، رضائيان. )  دانند مي آنها اختيار در موجود منابع گرفتن نظر در بدون

 

  سازمانی درون آفرینی کار مفهوم
 . گردد مي اشاره آنها از هايي نمونه به زير در كه باشد مي متعددي و مختلف مفاهيم و تعاريف رايدا سازماني درون آفريني كار

 (.                     15: 2،1994نكاتيپ)شوند مي تغيير سبب آن طريق از سازماني آفرينان كار كه است فرآيندي سازماني درون آفريني كار

 شود مي گذاشته اجرا به سازمان در جديد هاي ايده و فرآيندها ، محصوالت طريق آن از هك است فرآيندي سازماني درون آفريني كار

 (.  21: 1990، 2پرلمان و كرووال)يابند مي توسعه و

 و تيسن معموال سازماني يك در را اي كارآفرينانه فعاليت تا كند مي طي آفرين كار كه است فرآيندي سازماني درون آفريني كار

 .( 12 ص :1795 ، آقايي صمد) برساند ثمر به بوروكراتيك

 

  سازمانی درون آفرینی کار موانع
 ارك سازي پياده موانع عنوان تحت انها همه اما است شده معرفي سازماني درون آفريني كار سازي پياده براي زيادي موانع حال به تا

 براي زيادي محيطي موانع همچنين(.  14: 6،2006بارت)اند كرده اشاره نيز نوآوري و خالقيت موانع به بلكه نبوده سازماني درون آفريني

 نيآفري كار ادبيات در كه هستند موانعي شود مي آورده قسمت اين در كه آنچه اما است شده ارائه سازماني درون آفريني كار سازي پياده

 . اند شده توصيف انيسازم درون آفريني كار موانع يا سازماني درون آفريني كار موانع عنوان تحت دقيقا
  

                                                           
1 - Cochran 
2 - Brockhaus and Horwitz  
3-Joseph Schumpeter  
4 - Pinchot 
5 - Corvwall and Perlman 
6 - Bart 
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 : اند كرده معرفي سازماني درون آفريني كار سازي پياده براي را ذيل موانع( 1896)ميالن مك

 عملياتي مشكالت

 ناكافي و دقت بي ريزي برنامه

 غيرواقعي سازماني انتظارات

 آفرينانه كار فعاليتهاي از سازمان حمايت نبودن كافي

 (.8:  1986 ، 7گرانيد و النيم مك)بازار خواندن اشتباه

 

 تحقيق روش

 نهايتاً و اطالعات آوري جمع نحوه بر مبتني كه ها داده آوري جمع روش و تحقيق هدف نظر از تحقيق موضوع ، تحقيق روش بيان در

 و رسيبر مورد را دانشگاه در بستركارآفريني توسعه بر تأثيرگذار عوامل كه پژوهش نيا.  گيرد مي قرار بررسي مورد است فرضيه آزمون

 نوع از  ، گيري نتيجه و فرضيه آزمون ، ها داده آوري جمع روش نظر از و شود مي محسوب كاربردي ، هدف نظر از دهد، يم قرار سنجش

 با همچنين .گيرد مي قرار تحليل و تجزيه مورد متغيرها ومعلولي علت رابطه آن طي كه باشد مي  يومعلول علت و  8پيمايشي ، 9توصيفي

 سنجيده رينيكارآف بستر توسعه بر تاثيرگذار عوامل به نسبت را آنها نگرش نمونه ء اعضا بين در آنها توزيع و استاندارد هاي پرسشنامه يهته

 . شد خواهد

 :باشد يم ليذ شرح به ريز قيتحق نمونه تعداد كوكران فرمول براساس
 

 تعداد نمونه)نفر( تعداد كل جامعه)نفر(

 نفر 125 نفر 512
  

 ، رينظ نموداروآماراستنباطي و نيانگيم ، يفراوان درصد ، يفراوان عيتوز جدول رينظ توصيفي آمار روش دو هر از حاضر پژوهش در

 متغيرهاي تأثير تا  است گرديده استفاده ها داده تحليل  و تجزيه جهت 15فريدمن آزمون و  11متغيره چند رگرسيون و 18ساده رگرسيون

 . گيرد قرار بررسي مورد همتغيروابست بر مستقل

 

 بحث و يريگ جهينت

  یشناخت تيجمع يها یژگیو
 .شدبا يم ليذ جداول شرح به شغلي قرارداد وضعيت نوع و يليتحص مدرك و تيجنس لحاظ از مطالعه مورد نمونه يتيجمع بيترك

 

 تيجنس حسب بر مطالعه مورد نمونه یفراوان عیتوز: 1 جدول
 

 ها آماره

 تيجنس
 رصدد يفراوان

 2/87 125 مرد

 6/6 18 زن

 188 125 جمع

 

 ليتشك زنان را درصد6/6و مردان را درصد 2/87 ، مطالعه مورد نمونه نفر 125 نيب از كه است آن از يحاك فوق جدول از حاصل جينتا 

 .دهند يم

 

                                                           
7 - Mac Millan et al 
8- Descriptive research     
9 - Survey research 
10- Simple Regression    
11- Multiple Regression  
12 -Friedman test 
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 تحقيق يها فرضيه مورد در تحقيق نتایج و ها یافته
 (:1) فرضيه

 .است تأثيرگذار يسازمان بستركارآفريني رتوسعهب دانشگاه سازماني ساختار
 

 بسترکارآفرینی برتوسعه سازمانی ساختار تأثير با ارتباط در ونيرگرس آزمون از حاصله جینتا(: 2)شماره جدول

 

 اشتباه  معيار ضريب تعيين تصحيح شده ضريب تعيين ضريب همبستگي مدل

1 765/8 171/8 156/8 717/8 
 

 سازمانی ساختار: نويرگرس سازنده شاخص

 

 يمعنادار سطح f مجذورات نيانگيم يآزاد درجه مجذورات مربع مدل

 597/5 1 597/5 ونيرگرس اثر

 181 128 882/12 مانده يباق 888/8 697/55

 - 121 777/17 جمع

 

 خصوص در كه سؤاالتي قالب در ، 5 و 1 شماره هاي پرسشنامه طريق از شده آوري جمع هاي داده از فرضيه اين وتحليل تجزيه جهت

 طريق از گرديد، بحث آن خصوص در تفصيل به نيز چهارم فصل در كه طور همان. است شده استفاده بود، گرديده طراحي فرضيه اين آزمون

 همچنين شود مي تاييد( 888/8) داري معني سطح در كارآفريني بستر توسعه و سازماني ساختار متغير بين رابطه ساده رگرسيون آزمون

 تبيين را كارآفريني بستر توسعه متغير درصد 1/17 ، سازماني ساختار متغير دهد مي نشان ساده رگرسيون آزمون از حاصل تعيين ضريب

 دارد وجود داري معني رابطه كارآفريني بستر توسعه و سازماني متغيرساختار ن ميا نمود ادعا 81/8خطاي سطح در توان مي لذا. كند مي

 .است گرديده كارآفريني بستر توسعه موجب سازماني تارساخ يعني

 

 ( :5) فرضيه

 .است تأثيرگذار يسازمان بستركارآفريني توسعه بر  دانشگاه يسازمان هاي استراتژي و اهداف
 

 بسترکارآفرینی توسعه بر سازمان هاي استراتژي و اهداف تاثير با ارتباط در ونيرگرس آزمون از حاصله جینتا
 

 اشتباه  معيار ضريب تعيين تصحيح شده ضريب تعيين همبستگي ضريب مدل

1 726/8 158/8 112/8 718/8 
 

 سازمانی هاي استراتژي و اهداف:ونيرگرس سازنده شاخص

 

 يمعنادار سطح f مجذورات نيانگيم يآزاد درجه مجذورات مربع مدل

 89/5 1 89/5 ونيرگرس اثر

 185/8 128 58/12 مانده يباق 888/8 78/58

 - 121 77/17 جمع

 

 خصوص در كه سؤاالتي قالب در ، 5 و 1 شماره هاي پرسشنامه طريق از شده آوري جمع هاي داده از فرضيه اين وتحليل تجزيه جهت

 قطري از گرديد، بحث آن خصوص در تفصيل به نيز چهارم فصل در كه طور همان. است شده استفاده بود، گرديده طراحي فرضيه اين آزمون

 مي تاييد( 888/8) داري معني سطح در كارآفريني بستر توسعه و سازماني هاي استراتژي و اهداف متغير بين رابطه ساده رگرسيون آزمون

 توسعه متغير درصد 15 ، سازماني هاي استراتژي و اهداف متغير دهد مي نشان ساده رگرسيون آزمون از حاصل تعيين ضريب همچنين شود

 بستر توسعه و سازماني هاي استراتژي و اهداف متغير ن ميا نمود ادعا 81/8خطاي سطح در توان مي لذا. كند مي تبيين را كارآفريني بستر

 . است گرديده كارآفريني بستر توسعه موجب سازماني هاي استراتژي و اهداف يعني دارد وجود داري معني رابطه كارآفريني
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 ( :7) فرضيه

 .است تأثيرگذار يسازمان بستركارآفريني وسعهت بر دانشگاه سازماني فرهنگ
 

 بسترکارآفرینی توسعه بر سازمانی فرهنگ تأثير با ارتباط در ونيرگرس آزمون از حاصله جینتا
 

ضريب  مدل

 همبستگي

ضريب تعيين  ضريب تعيين

 تصحيح شده

اشتباه  

 معيار

1 571/8 877/8 867/8 757/8 

 

 يمعنادار سطح f مجذورات نيانگيم يآزاد درجه مجذورات مربع مدل

 57/1 1 57/1 ونيرگرس اثر

 187/8 128 18/16 مانده يباق 881/8 995/11

 - 121 77/17 جمع

  سازمانی فرهنگ: ونيرگرس سازنده شاخص

 

 بسترکارآفرینی توسعه: وابسته ريمتغ
 خصوص در كه سؤاالتي قالب در ، 5 و 1 شماره هاي پرسشنامه طريق از شده آوري جمع هاي داده از فرضيه اين وتحليل تجزيه جهت

 طريق از گرديد، بحث آن خصوص در تفصيل به نيز چهارم فصل در كه طور همان. است شده استفاده بود، گرديده طراحي فرضيه اين آزمون

 همچنين شود مي تاييد (881/8) داري معني سطح در كارآفريني بستر توسعه و سازماني فرهنگ متغير بين رابطه ساده رگرسيون آزمون

 تبيين را كارآفريني بستر توسعه متغير درصد 7/7 ، سازماني فرهنگ متغير دهد مي نشان ساده رگرسيون آزمون از حاصل تعيين ضريب

 دارد وجود داري معني رابطه كارآفريني بستر توسعه و سازماني فرهنگ متغير نمودميان ادعا 81/8خطاي سطح در توان مي لذا. كند مي

 . است گرديده كارآفريني بستر توسعه موجب سازماني فرهنگ يعني

 ( :2) فرضيه

 .است تأثيرگذار يسازمان بستركارآفريني برتوسعه دانشگاه مديريت حمايت
 

 بسترکارآفرینی توسعه بر مدیریت حمایت تأثير با ارتباط در ونيرگرس آزمون از حاصله جینتا
 

 اشتباه  معيار تعيين تصحيح شدهضريب  ضريب تعيين ضريب همبستگي مدل

1 281/8 161/8 122/8 711/8 
 

 مدیریت حمایت: ونيرگرس سازنده شاخص

 

 يمعنادار سطح f مجذورات نيانگيم يآزاد درجه مجذورات مربع مدل

 78/5 1 78/5 ونيرگرس اثر

 88/8 128 27/12 مانده يباق 888/8 79/59

 - 121 77/17 جمع

 

 خصوص در كه سؤاالتي قالب در ، 5 و 1 شماره هاي پرسشنامه طريق از شده آوري جمع هاي داده از فرضيه اين وتحليل تجزيه جهت

 طريق از گرديد، بحث آن خصوص در تفصيل به نيز چهارم فصل در كه طور همان. است شده استفاده بود، گرديده طراحي فرضيه اين آزمون

 همچنين شود مي تاييد( 888/8) داري معني سطح در كارآفريني بستر توسعه و مديريت متغيرحمايت بين رابطه ساده رگرسيون آزمون

 تبيين را كارآفريني بستر توسعه متغير درصد  1/16 ، مديريت حمايت متغير دهد مي نشان ساده رگرسيون آزمون از حاصل تعيين ضريب

 دارد وجود داري معني رابطه كارآفريني بستر توسعه و مديريت حمايت متغير نمودميان ادعا 81/8خطاي سطح در توان مي لذا. كند مي

 . است گرديده كارآفريني بستر توسعه موجب مديريت حمايت يعني
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 ( :2) فرضيه

 .است تأثيرگذار يسازمان بستركارآفريني توسعه بر دانشگاه سازماني سيستمهاي
 

 بسترکارآفرینی توسعه بر ازمانیس سيستمهاي تأثير با ارتباط در ونيرگرس آزمون از حاصله جینتا

 

 اشتباه  معيار ضريب تعيين تصحيح شده ضريب تعيين ضريب همبستگي مدل

1 775/8 179/8 175/8 716/8 
 

 سازمانی سيستمهاي: ونيرگرس سازنده شاخص
 

 يمعنادار سطح f مجذورات نيانگيم يآزاد درجه مجذورات مربع مدل

 78/5 1 78/5 ونيرگرس اثر

 1/8 128 87/12 مانده يباق 888/8 857/52

 - 121 77/17 جمع

 

 خصوص در كه سؤاالتي قالب در ، 5 و 1 شماره هاي پرسشنامه طريق از شده آوري جمع هاي داده از فرضيه اين وتحليل تجزيه جهت

 طريق از گرديد، بحث آن خصوص رد تفصيل به نيز چهارم فصل در كه طور همان. است شده استفاده بود، گرديده طراحي فرضيه اين آزمون

 همچنين شود مي تاييد( 888/8) داري معني سطح در كارآفريني بستر توسعه و سازماني سيستمهاي متغير بين رابطه ساده رگرسيون آزمون

 را رينيكارآف بستر توسعه متغير درصد 9/17 ، سازماني سيستمهاي متغير دهد مي نشان ساده رگرسيون آزمون از حاصل تعيين ضريب

 داري معني رابطه كارآفريني بستر توسعه و سازماني سيستمهاي متغير ميان نمود ادعا 81/8خطاي سطح در توان مي لذا. كند مي تبيين

 . است گرديده كارآفريني بستر توسعه موجب سازماني سيستمهاي يعني دارد وجود

 يسازمان بستركارآفريني برتوسعه گانه پنج  واملع از يك هر تأثيرگذاري ترتيب مورد در تحقيق نتايج و ها يافته

 است؟ چگونه يسازمان بستركارآفريني برتوسعه گانه پنج عوامل از يك هر تأثيرگذاري ترتيب

 رگرسيون درآزمون طوريكه به است شده گرفته بهره Enter روش و متغييره چند ساده رگرسيون آزمون از فوق پرسش به پاسخ جهت

 وابسته متغير روي بر آنها اثرات تا شده تحليل وارد همزمان طور به مستقل متغيرهاي كليه كه شود مي فراهم امكان اين متغييره چند ساده

: است يرز شرح به قائمشهر اسالمي آزاد دانشگاه در كارآفريني بستر توسعه عوامل واثرگذاري اهميت ترتيب اساس اين بر لذا شود، بررسي

 ،( β=556/8) بتاي با سازماني هاي سيستم ،( β=529/8) بتاي با ها استراتژي و اهداف ،(β=591/8) يبتا با مديريت حمايت يرهايمتغ

 تيودراول و اند داشنه كارآفريني بستر توسعه در را ريتأث نيشتريب( β=899/8) بتاي با سازماني ساختار و( β=882/8) بتاي با سازماني فرهنگ

 .دارند قرار پنج يال كي

 اصلح نتايج كه است شده استفاده نيز است كيغيرپارامتر يآزمونها جزء كه فريدمن آزمون از فوق پرسش به پاسخ جهت همچنين  

 است داشته كارآفريني بستر توسعه برمتغير را تأثيرگذاري بيشترين( 85/7)رتبه ميانگين با مديريت حمايت شاخص:  باشد مي زير شرح به

 رتبه نيانگيبام يسازمان ساختار شاخص ، دوم جايگاه در( 57/7) رتبه نيانگيم با يسازمان فرهنگ شاخص ، قراردارد اول جايگاه ودر

 ميانگين با ها استراتژي و اهداف شاخص و چهارم جايگاه در(  21/5) رتبه ميانگين با سازماني هاي سيستم شاخص ، سوم درجايگاه(19/7)

 . قراردارند ، كارآفريني بستر توسعه متغير بر تأثيرگذاري نظر از پنجم جايگاه در(  17/5) رتبه
 

 کارآفرینی بستر توسعه بشاخصهاي تأثيرگذاري اولویت و ترتيب

 

 

 

  

 

 

 ميانگين رتبه متغير

 85/7 حمايت مديريت

 57/7 فرهنگ سازماني

 19/7 ساختار سازماني

 21/5 سيستم هاي سازماني

 17/5 اهداف و استراتژي ها
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 بستر توسعه برمتغير را تأثيرگذاري بيشترين( 85/7)رتبه ميانگين با مديريت حمايت شاخص ، كه است آن از كيحا فوق جدول نتايج

 يسازمان ساختار شاخص ، دوم جايگاه در( 57/7) رتبه نيانگيم با يسازمان فرهنگ شاخص ، قراردارد اول جايگاه ودر است داشته كارآفريني

 استراتژي و اهداف شاخص و چهارم جايگاه در(  21/5) رتبه ميانگين با سازماني هاي سيستم شاخص ، سوم درجايگاه(19/7) رتبه نيانگيبام

 . قراردارند ،كارآفريني بستر توسعه متغير بر تأثيرگذاري نظر از پنجم جايگاه در(  17/5) رتبه ميانگين با ها
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 قيتحق یکل يريگ جهينت
 توان يم يكل يريگ جهينت كي بعنوان نمونه، اعضاء نظرات اساس بر و اتيفرض يمارآ ليتحل و هيتجز از حاصل جينتا به  توجه با

 : كه نمود انيب نگونهيا

 تمسيس ،يسازمان يها استراتژي و اهداف مديريت، حمايت ريمتغ پنج  ،( ينيكارآفر بستر توسعه جامع مدل)قيتحق مدل اساس بر

 اسالمي زادآ دانشگاه در ينيكارآفر بستر توسعه در را يرگذاريتأث نيشتريب بيترت به سازماني ساختار و سازماني فرهنگ سازماني، هاي

 در پژوهش نيا  اساس بر كه ياطالعات به توجه با ربط يذ رانيمد طلبد يم ،ينيكارآفر بحث تياهم به توجه با كه اند داشته قائمشهر

 رد بلند يگام رهگذر نيا از تا نموده چندان ،دو مذكور گانه پنج عوامل به شتريب پرداختن و تيتقو جهت در را خود تالش ، دارند دست

 كشور ياعتال و رشد آنها همه نديبرآ شك يب كه بردارند جامعه سطح در ينيكارآفر آن طبع به و دانشگاه در ينيكارآفر مقوله توسعه جهت

 .بود خواهد زمانيعز

 

 تحقيق پيشنهادات
 .است شده ارائه پيشنهاداتي ،  ها فرضيه آزمون از حاصل نتايج و ها داده آماري وتحليل جزيهت از حاصل نتايج به توجه با بخش اين در

 گردد سريعت انتقادات و پيشنهادات ارائه فرآيند طريق ازاين تا نمايد بوركراتيك و رسمي ارتباطات جايگزين را رسمي غير ارتباطات*

 ديگر رفط از و شود داده انتقال سازمان مديريت به تحريفي كمترين با انتقادات و راتنظ و كرده عقيده ابراز راحتي به بتوانند كاركنان و

 كوتاهتري هايمسير از سازمان فعاليتهاي و يافته بهبود مديريت و كاركنان وبين يكديگر با كاركنان بين تعامل ، ارتباطاتي چنين درسايه

 . گيرند انجام

 پرت رينكمت با سازماني فعاليتهاي طريق اين از تا نمايد استفاده تخصصي پستهاي در هوشايست توانمند كاركنان از امكان حد تا*

 هاي رهدو برگزاري طريق از دارد، ويژه تخصص به نياز خاصي پست در افراد قرارگرفتن چنانچه و گيرند انجام احسن نحو به و زماني و مالي

 .هدد قرار كاركنان اختيار در را الزم تخصص ، مختلف آموزشي

 وسعهت اساسي ملزومات از كه را كارگروهي بيشتر هرچه گسترش زمينه ، كاري گروه و كارگروهي ميان اساسي تفاوتهاي به علم با* 

 .ردندگ عملياتي و بررسي تخصصي گروههاي درقالب سازماني فعاليتهاي كليه كه اي گونه به. نمايد فراهم ، است سازماني كارآفريني

  خطا امكان ، نيست موجود آن خصوص نيزدر خاصي الگوي و مدل احتماالً كه نوآور و خالق طرحهاي و دركارها اينكه به توجه با* 

 رصتف اين و ايجادكرده خود در را كاركنان اشتباه تحمل ظرفيت دانشگاه مديريت است الزم دارد، وجود منابع اتالف نتيجه در و اشتباه و

 اديم زيان ضررو محاسبه بجاي گردد مي مواجه شكست با طرحي كه شرايطي در بگيرندو درس خود اتاشتباه از كه بدهد خالق افراد به را

 .دهد قرار مدنظر  نموده مذكور طرح انجام صرف فرد كه را كوششي و تالش ارزش ، آن
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