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شناسایی نوع انگیزة شغلی مؤثر بر تصمیمگیری کارآفرینان مستقر در پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران
مجتبی اختری ،1علی حسین کشاورزی
 .3کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،گرایش سازمانی ،دانشگاه شاهد
2

 .2استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه شاهد
تاریخ دریافت32/32/40 :
تاریخ پذیرش31/40/30 :

چکیده
بسیاری از صاحبنظران مدیریت بر این باورند که تصمیمگیری مترادف مدیریت یا مهمترین
بخش و جوهرۀ آن است؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تصمیمگیری موضوع بسیار مهمی است.
در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع انگیزۀ شغلی بر تصمیمگیری کارآفرینان انجام
شده است و موضوع محوری آن ،انگیزۀ شغلی است .در راستای پرسش اصلی تحقیق ،اثر متغیر
مستقل (نوع انگیزۀ شغلی) بر متغیر وابسته (تصمیمگیری کارآفرینان) آزموده شد .این تحقیق از
نظر هدف ،کاربردی و از نظر نوع دادهها و شیوۀ جمعآوری آنها از نوع توصیفی -پیمایشی است
که از طریق پرسشنامه انجام شده است .جامعة آماری این تحقیق  09نفر از کارآفرینان مستقر در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که از میان آنها  00نفر به پرسشها پاسخ دادند .نتایج
بهدستآمده از طریق آزمون  Tیک نمونهای نشان میدهد که متغیرهای انگیزۀ شغلی از نوع خطی
و خبره بر تصمیمگیری کارآفرینان تأثیرگذار هستند اما متغیرهای انگیزۀ شغلی از نوع مارپیچ و
انتقالی تأثیر معناداری بر تصمیمگیری کارآفرینان ندارند .به نظر میرسد که ضعف در کار تیمی و
گروهی و همچنین ترویج گرایش به مشاغل ثابت و دولتی را میتوان از جمله دالیلی برشمرد که
باعث بیتأثیری متغیرهای انگیزۀ شغلی مارپیچ و انتقالی بر تصمیمگیری کارآفرینان شده است.
واژههای کلیدی :انگیزۀ شغلی ،تصمیمگیری ،تصمیمگیری کارآفرینانه ،کارآفرینان
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مقدمه
تصمیمگیری از ریشهایترین فعالیتهای انسانی است و از دیرباز ذهن اندیشمندان و فالسفة
کهن را به خود مشغول داشته است .در زمان حاضر نیز تحقیقات ریشهای و گستردۀ بسیاری در
حوزۀ تصمیمگیری انجام میگیرد؛ با وجود این ،انسانها به هیچ وجه تصمیمگیرندگان خوبی
به شمار نمیآیند .تاریخ بشر که مملو از مواردی است که تصمیمات اشتباه نتایجی ویرانگر به
بار آورده است ،دلیلی بر این مدعاست (رضائیان .)3173 ،تصمیمگیری همچنین یکی از
ریشهایترین موضوعات تحقیق در علوم انسانی است .مطالعة تصمیمگیری موضوع بسیار مهمی
است ،چراکه تفاوتهای تصمیمگیری افراد یکی از زیربناییترین تفاوتهای رفتاری
آنهاست .تصمیمگیری در مدیریت و علوم اداری -که یکی از پویاترین شاخههای علوم
انسانی است -نیز بهشدت مورد توجه است .در تحقیقات این رشته تا حدی به تصمیمگیری
پرداخته شده است و بعضی از صاحبنظران تصمیمگیری را جوهرۀ مدیریت دانستهاند (الوانی،
3190؛ ص  .)33بر پایة پژوهشهای پیشین یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری
کارآفرینانه انگیزۀ شغلی است .انگیزههای شخصی بر تصمیمگیری برای تشخیص و
بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه تأثیرگذار است ( .)Shane et al., 2003میل ارادۀ انجام
کار یا انگیزش عامل اساسی در ایجاد تالشها و فعالیتهای فرد یا افراد است .انگیزش یکی از
ابزارهای مهم در القای کارکنان و افراد برای تولید نتیجة مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری
مثبت و اجرای موفقیتآمیز برنامههای پیشبینی شده است؛ از این رو این تحقیق به دنبال آن
است که کدام نوع از انواع انگیزههای شغلی بر تصمیمگیری کارآفرینان مستقر در پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران تأثر بیشتری دارد؛ به بیانی دیگر ،هدف اصلی این است که کدام نوع
از انگیزههای شغلی-که دارای مؤلفههایی همچون خالقیت ،تنوع ،استقالل در انجام کار ،روح
همکاری ،بهرهوری هزینه و قابلیت اطمینان هستند -بیشتر در تصمیمگیری کارآفرینان در
کسبوکار راهاندازیشده توسط آنها استفاده میشود.

مبانی نظری و پیشینة تحقیق
تصمیمگیری فراگردی است که با آن راه حل مسئلة معینی انتخاب میشود (رضائیان.)3197 ،
از جمله مسائلی که اهمیت بحث تصمیمگیری در مدیریت را نشان میدهد این است که
تصمیمات مدیران میتواند رفتار کارکنان سازمان را در جهت مطلوب تغییر دهد و آن را

شناسایی نوع انگیزۀ شغلی مؤثر بر تصمیمگیری کارآفرینان...

291

عقالنیتر کند؛ به عبارتی دیگر ،تصمیم مدیر میتواند عملکرد و رفتار سازمانی کارکنان را به
سمتی هدایت کند که با اهداف سازمان مطابقت و هماهنگی بیشتری داشته باشد ،چرا که
تصمیمات مدیر بیانگر اهداف سازمان و منعکسکنندۀ آنهاست؛ بنابراین تصمیمگیری مدیر به
کارکنان کمک میکند تا این اهداف را بهتر دریابند؛ همچنین تصمیمات مدیر رفتار سازمانی
در سطح عالی و نوع عملکردی را که از افراد در مشاغل مختلف سازمانی انتظار میرود معین
میکند (سعادت3172 ،؛ ص .)30
هربرت سایمون ( )2444محققی است که در زمینة مفهوم و مکانیسم تصمیمگیری مطالعات
زیادی انجام داده است .از نظر او ،مدیریت و تصمیمگیری دو واژۀ هممعنی و مترادف هستند.
عالوه بر سایمون ،گروه دیگری از صاحبنظران نیز مدیریت و تصمیمگیری را یکی و
هممعنی تعریف کرده و مدیریت را چیزی جز تصمیمگیری ندانستهاند و معتقدند که کانون
اصلی مدیریت را تصمیمگیری تشکیل میدهد و انجام وظایفی چون برنامهریزی ،سازماندهی
یا کنترل در واقع کاری جز تصمیمگیری دربارۀ نحوه و چگونگی انجام این فعالیتها نیست.
مدیر معموالً تصمیمگیری را وظیفة اصلی خود به شمار میآورد ،زیرا عمالً مشاهده میکند
که باید دائم به فکر این باشد که چه راهی را برگزیند و چه کاری را انجام دهد ،چه کسی را
مأمور و مسئول چه کاری کند و کار کی ،کجا و چگونه انجام گیرد (سعادت .)3172 ،با توجه
به اهمیت تصمیمگیری که در کالم محققان مدیریت کامالً مشخص است و بخشی از آن بیان
شد و همچنین با توجه به اینکه در زمینة انگیزۀ شغلی و تأثیر مؤلفههای آن مانند رشد شخصی،
خالقیت ،تنوع در انجام کار ،استقالل و غیره بر کسبوکار تحقیقات خاصی در ایران صورت
نگرفته است ،این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر انگیزۀ شغلی بر تصمیمگیری کارآفرینان است
تا از این رهگذر بخشی از خأل تحقیقاتی موجود در این زمینه را برطرف کند.
امروزه ،کارآفرینان نقشی کلیدی در پیشرفتهای اقتصادی ایفا میکنند ( Simpson et al.

 )2011; Gibcus & Van Hoesel, 2010و تصمیمهایی که آنها در مورد کسبوکارهای
کارآفرینانه اتخاذ میکنند جوهره و قلب کارآفرینی به شمار میروند ( & De Kort
 .)Vermeulen, 2010گیبکاس ( )2441تصمیمات کارآفرینانه را انتخابهایی ارادی یا
واکنشهایی برنامهریزی شده درحوزۀ موضوعاتی که اساساً بر بقا و ماهیت سازمان
تأثیرگذارند تعریف کرده است .تصمیم کارآفرینانه انتخابی است که کارآفرینان در مواجهه با
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فرصتهای کارآفرینانه میگیرند .این تصمیم شامل ویژگیهایی همچون مخاطرهپذیری،
فرایند تصمیم و برگشتناپذیری است که این ویژگیها باعث متمایزشدن آن از تصمیمگیری
معمولی میشوند؛ البته تصمیمگیری کارآفرینانه شامل ویژگیهای منحصربهفردی مانند
ضمنیبودن (یعنی مشکلبودن بیان فرایند تصمیمگیری) ترکیبات پیچیده ،پیشبینی آینده و
مشکلبودن درک آن است ( .)Forbes, 1999; Forlani, 2000تصمیمگیری قلب فرایند
کارآفرینانه شناخته میشود .تصمیمات فراوانی مانند غربال نظرات مربوط به کسبوکار ،ایجاد
یا شناسایی بازارهای ویژه ،حل مسائل فنی ،کسب منابع ،استخدام دوبارۀ پرسنل کلیدی و غیره
از جمله تصمیماتی هستند که کارآفرینان باید در طی فعالیتهای خود اتخاذ کنند ( & Politis

.)Gabrielsson, 2009
برخی از تعاریف محققان دربارۀ انگیزه در زیر آمده است:

گتی )3393( 3انگیزه را کنشی از هماهنگی میان نیازها و ارزشهای حرفهای فرد و نظام
تقویتکنندۀ کار میداند .لوکه )3339( 2انگیزه را نوعی فرایند ارزشیابی و آن را حالت
هیجانی خوشایند و مثبتی میداند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربههای شغلی فرد است.
رابینز )3339( 1انگیزه را حاصل تفاوت میان پاداشهایی که فرد دریافت میکند با مقدار

پاداشی که فکر میکند باید دریافت کند میداند؛ بدین ترتیب شخصی که واجد سطح باالیی
از انگیزه است در مورد شغل خویش بازخوردی مثبت دارد اما شخص فاقد انگیزه در مورد
شغل بازخوردی منفی دارد .لوسیر )3339( 0انگیزه را احساس کامیافتگی نیازها و خواستهها
میداند و اعتقاد دارد داوری فرد درخصوص آنچه در شغل به وقوع میپیوندد انگیزۀ او از
شغل را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدلی که میتواند برای توسعة مفهوم تفاوتهای انگیزۀ شغلی در ارتباط با زندگی کاری

افراد مفید باشد مدل مفهوم شغل 0است .این مدل بر روی شناخت عوامل مؤثر بر نتایج
تصمیمگیری شغلی تمرکز دارد و فرض اساسی در این مدل این است که بیشتر افراد مفاهیم
متنوع از آنچه یک شغل برای آنها ایجاد میکند گسترش میدهند .این مدل بر مبنای تفاوت
1. Gatti
2. Locke
3. Robbins
4. Lussier
5. Career concept model
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مشاهدهشده در کار و انگیزۀ مرتبط با شغل افراد است و بین چهار انگیزۀ شغلی اساسی تفاوت
میگذارد که این چهار انگیزه شامل انگیزۀ شغلی خطی ،3خبره ،2مارپیچ 1و انتقالی 0هستند
( .)Larsson et al., 2003در جدول  ،3ویژگیهای انواع انگیزۀ شغلی بیان شده است.
جدول  .1انواع انگیزههای شغلی و ویژگیهای آن ()Brousseau et al., 1996
نوع انگیزة شغلی

خطی

خبره

مارپیچ

انتقالی

ویژگی

جانبی
حرکت محدود
به سمت باال
جهت حرکت
 11-7سال
ثابت
متغیر
مدتزمان ماندن در یک حوزه
کسب قدرت کیفیت و تخصص رشد شخصی و
انگیزههای کلیدی
خالقیت

جانبی
 5-3سال
تنوع و استقالل

انگیزۀ شغلی "خطی" ترجیح افراد برای طیکردن مراحل ترقی به سمت باال در
سلسلهمراتب (مانند سلسلهمراتب مدیریتی) با تغییرات اندک در زمینههای شغلی تعریف شده
است ( .)Brousseau et al., 1996ارتقای جایگاه با افزایش مسئولیت و اختیار مطلوبیت در این
نوع انگیزه درنظر گرفته میشود و قدرت و موفقیت انگیزههای کلیدی در انتخاب شغل توسط
افراد با این انگیزه هستند .کارایی ،رقابت و رهبری مؤلفههای مهم در این نوع از انگیزۀ شغلی
محسوب میشوند .مدیران با این انگیزۀ شغلی بر پایداری و پیشبینی تأکید میکنند و بر یافتن
راه حلهای بهینه با توجه به اهداف از پیش تعیینشده و شیوههای ممکن برای کشف و
بهرهبرداری از بازارهای موجود و نهفته تمرکز میکنند (.)Sarasvathy, 2001
انگیزۀ شغلی "خبره" ترجیح افراد برای الزام و تعهد مادام العمر به حرفهای خاص تعریف

شده است ( .)Brousseau et al., 1996افراد برای گسترش و پاالیش بیشتر در داخل شغل و
تخصصی معین تالش میکنند و مؤلفههای مهم در این نوع از انگیزۀ شغلی کیفیت ،تعهد و
تخصص هستند .برای افراد با انگیزۀ شغلی خبره ،ادامهدادن آدابورسوم کسبوکار دارای
اهمیت است .وظیفة اصلی دستیافتن به تسلط در مهارت شغلی و گسترش اعتبار به منظور
1. Linear career motive
2. Expert career motive
3. Spiral career motive
4. Transitory career motive
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درک یا کسب مقداری از بازار موجود است که امکانپذیر است )Politis & Gabrielsson,

.)2009
در حالیکه دو انگیزۀ شغلی خطی و خبره بر پایداری و پیشبینی تأکید میکنند ،دو انگیزۀ
شغلی مارپیچ و انتقالی بیشتر به سمت تنوع و تغییر متمایلند .انگیزۀ شغلی مارپیچ حرکات
دورهای در همة حوزههای شغلی ،تخصص و رشتههای مرتبط با آن شغل توصیف شده است
که با حوزههای شغلی گذشتة افراد در ارتباطند ( .)Brousseau et al., 1996حوزۀ جدید
شغلی افراد باعث توسعة دانش حاصل از حوزۀ قبلی آنها میشود .این موضوع بر این نکته
داللت دارد که خالقیت ،کار تیمی و تفاوت مهارت مؤلفههای مهم در این انگیزۀ شغلی
بهشمار میروند.
انگیزۀ شغلی انتقالی تمایل افراد برای انجام کارهای پروژهمحور و موقت تعریف شده است
که در آن توافق ،سرعت و شبکهسازی مؤلفههای مهم محسوب میشوند ( Brousseau et al.,

 .)1996افراد با انگیزۀ شغلی انتقالی بهندرت خودشان را در شغل واقعی در نظر میگیرند؛ یعنی
بهسختی خود را در شغل مطلوب و ایدئال خود تصور میکنند و احتمال میرود که آنها
انتخابهای شغلی جذابی را به واسطة تجربههای کاری و نتیجة بررسیهای فراوان خود
بهمنظور تنوع و استقالل در آیندهای غیر قابل پیشبینی داشته باشند ( Politis & Gabrielsson,

 .)2009شناسایی امکانات جدید در اغلب موارد نیازمند تصمیمگیری در نبود اهداف از پیش
تعیینشده است ( .)Sarasvathy, 2001انتظار میرود که اشخاص با این انگیزۀ شغلی در
فرصتهایی که با تواناییهای خودشان ایجاد میشود پیشرفت کنند و بتوانند آثار احتمالی
ایجاد شده را تصور کنند و برای آن راه حل بیابند.
در جدول  ،2مهارتها و ویژگیهای رفتاری مرتبط با هریک از انگیزههای شغلی نشان
داده شده است.
جدول  .2مهارتهای رفتاری مرتبط با انواع انگیزههای شغلی ((Brousseau et al., 1996
انگیزة شغلی

مهارتهای رفتاری مرتبط

خطی

رهبری ،رقابت ،بهرهوری هزینه ،جهتگیری سود

خبره

کیفیت ،تعهد ،قابلیت اطمینان ،صالحیت فنی

مارپیچ

خالقیت ،روح همکاری ،تنوع مهارت ،هماهنگی جانبی

انتقالی

سرعت ،شبکهسازی ،سازگاری ،یادگیری سریع
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به طور کلی ،با مرور ادبیات و تحقیقهای انجامشده دربارۀ شناسایی نوع انگیزۀ شغلی مؤثر
بر تصمیمگیری کارآفرینان الگوی مفهومی تحقیق ارائه شده که برگرفته از تحقیق چن شائو

3

( )2432است.
انگیزة شغلی
H1
تصمیمگیری

انگیزة شغلی خطی

H2

کارآفرینان

H3

انگیزة شغلی خبره

H4

انگیزة شغلی مارپیچ
انگیزة شغلی انتقالی

مدل تحقیق .تأثیر انگیزة شغلی بر تصمیمگیری کارآفرینان

فرضیههای تحقیق
فرضیة  .3انگیزۀ شغلی نوع خطی بر تصمیمگیری کارآفرینان تأثیرگذار است.
فرضیة  .2انگیزۀ شغلی نوع خبره بر تصمیمگیری کارآفرینان تأثیرگذار است.
فرضیة  .1انگیزۀ شغلی نوع مارپیچ بر تصمیمگیری کارآفرینان تأثیرگذار است.
فرضیة  .0انگیزۀ شغلی نوع انتقالی بر تصمیمگیری کارآفرینان تأثیرگذار است.
روششناسی تحقیق
روش تحقیق برحسب هدف ،کاربردی و براساس گردآوری اطالعات از نوع توصیفی – پیمایشی
است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود .کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران شامل  09نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند .مرکز
رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران یک مرکز رشد متمرکز بر دانش و تکنولوژی است که
میکوشد با تأمین زیرساختهای حمایتی و نیز ارائة خدماتی چون آموزش ،مشاوره ،تسهیل
دسترسی به سرمایه و تسهیل دسترسی به بازار داخلی و خارجی به کارآفرینان دارای ایدههای
دانشمحور آنها را در تبدیل نوآوریهای تکنولوژیک به محصوالت قابل عرضه در بازار و ایجاد
کسبوکارهای تجاری موفق یاری دهد؛ افزون بر این ،پارکهای فناوری ابزار جلب شرکتهای
1. Chen Shao
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مبتنی بر فناوری پیشرفته در سطح بینالمللی شناخته میشوند و عالوه بر آن بستری برای جذب
متخصصان و دانشمندان و توسعة فعالیت کارآفرینانند .دلیل انتخاب پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران به عنوان جامعة آماری تحقیق نیز حضور کارآفرینان نوآور و دارای دانش فنی است که از
این رهگذر اعتبار و پویایی تحقیق نیز افزایش مییابد.
در این تحقیق ،چهار نوع از انگیزههای شغلی شامل انگیزۀ شغلی خطی ،انگیزۀ شغلی خبره،
انگیزۀ شغلی مارپیچ و انگیزۀ شغلی انتقالی به عنوان متغیر مستقل و تصمیمگیری کارآفرینان به
عنوان متغیر وابسته با پرسشنامة محقق ساختة  30سؤالی و با کمک مقیاس لیکرت اندازهگیری
شدند .نمونه پاسخهای مورد استفاده و نمره گذاری آنها در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .3نمونة پاسخ در طیف لیکرت
کامالً مخالفم

مخالفم

بینظرم

موافقم

کامالً موافقم

1

2

3

4

5

پرسشهای یک تا چهار پرسشنامه مربوط به فرضیة اول یعنی انگیزۀ شغلی خطی،
پرسشهای پنج تا هشت مربوط به فرضیة دوم (انگیزۀ شغلی خبره) ،پرسشهای نه تا دوازده
مربوط به فرضیة سوم (انگیزۀ شغلی مارپیچ) و پرسشهای سیزده تا شانزده مربوط به فرضیة
هفتم یعنی انگیزۀ شغلی انتقالی هستند که در جدول  0نشان داده شدهاند.
جدول  .4مؤلفههای تحقیق و پرسشهای مربوط به آن در پرسشنامه
انگیزة شغلی خطی

 .1همیشه به دنبال تصمیماتی هستم که به ارتقا در حیطة شغلی من منجر شود.
 .2مدتزمان ماندن و دوام من در یک حوزة شغلی متغیر است.
 .3هدف من از تصمیمگیری برای ارتقای جایگاه شغلی ،افزایش اختیار و مسئولیت در زمینة شغلی
است.
 .4در تصمیمگیری برای ارتقای شغلی خود به دنبال کسب قدرت و موفقیت هستم.

انگیزة شغلی خبره

 .5هدف من کسب تسلط و احاطة کامل بر مهارتهای شغلی است که در آن مشغول هستم.
 .6گسترش و تنوع در حوزه و زمینة شغلی فعلی را در تصمیمات خود دنبال میکنم.
 .7در تصمیمگیریهای خود به دنبال پایداری در حوزة کاری ،همراه با افزایش کیفیت و تخصص
هستم.
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ادامۀ جدول  .4مؤلفههای تحقیق و پرسشهای مربوط به آن در پرسشنامه

انگیزة شغلی مارپیچ

 .8به دنبال کسب اطالعات روزآمد و جدید در زمینة مربوط به شغل خود هستم تا تصمیمگیری
بهینه انجام دهم.
 .9مایلم پس از مدتی فعالیت در یک حوزة شغلی به حوزة شغلی دیگری که مرتبط با حوزة شغلی
سابق بوده و چالشیتر است منتقل شوم.
 .11حوزة جدید شغلی که تصمیم میگیرم به آن منتقل شوم باعث توسعة دانش و مهارت شغلی
من میشود.
 .11هدف من از تصمیمگیری به منظور انتقال به حوزة شغلی جدید رشد شخصی و افزایش
خالقیت و نوآوری است.
 .12علت تصمیمگیری به منظور تغییر و جابهجایی در حوزة شغلی بهدستآوردن تنوع شغلی و
استقالل است.
 .13در تصمیمگیریهای شغلی خود ،بیشتر شغلهای پروژهای و موقت را در نظر میگیرم.

انگیزة شغلی انتقالی

 .14بهسختی میتوانم خودم را در شغل دلخواه تصور کنم.
 .15برای رسیدن به شغل ایدئال خود بررسیهای فراوان و دقیق انجام میدهم و با آگاهی کافی
تصمیم میگیرم.
 .16هدف من از بررسیهای فراوان در تصمیمگیری به منظور انتخاب شغل و فعالیت ،داشتن تنوع
شغلی و استقالل کاری در آینده است.

گردآوری اطالعات شامل دو مرحله بود .در مرحلة اول ،با استفاده از مطالعات کتابخانهای و
مقاالت به تعیین شاخصهای متغیرهای تحقیق پرداخته شد و در مرحلة بعد این عوامل در پرسشنامه
با مقیاس لیکرت قرار داده شدند و پاسخگو نظر خود را در مورد پرسشها با پنج درجة کامالً
مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم بیان کرد .برای سنجش روایی پرسشنامه از
اعتبار محتوا استفاده شد؛ بدین صورت که متغیرهای مورد اندازهگیری از ادبیات موضوعی تحقیق
گرفته شدند و نظرهای اصالحی استادان در آن اعمال شد .پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای
کرونباخ  4/723تأیید شد .نرمافزار بهکاررفته برای تجزیهوتحلیل دادهها  SPSS19و آزمون
استفادهشده به منظور تجزیهوتحلیل دادهها آزمون  Tیک نمونهای بود.
تجزیهوتحلیل آزمون فرضیهها بر روی نمونهای از  01پرسشنامة تکمیلشدۀ کارآفرینان مستقر
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام شد که آمار توصیفی آنها بر اساس جدول  0است.
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جدول  .5اطالعات جمعیتشناختی کارآفرینان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
متغیر

سطوح

فراوانی (درصد)

مرد

72/1

دیپلم

زن

27/9

فوق دیپلم

7/1

 31-21سال

58/5

لیسانس

47/6

 41-31سال

24/4

فوق لیسانس

42/9

 51-41سال

12/2

مجرد

47/6

بیشتر از  51سال

4/9

متأهل

52/4

جنسیت

سن

متغیر

تحصیالت

تأهل

سطوح

فراوانی(درصد)

2/4

با توجه به اینکه حجم دادهها (تعداد پرسشنامههای جمعآوری شده از پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران) باالتر از  14مورد بود (همانطور که در بخش قبل ذکر شد ،تعداد  01پرسشنامه
از جامعة آماری جمعآوری شد) ،با درنظر گرفتن قضیة حد مرکزی ،توزیع جامعة آماری،
توزیع نرمال است .با توجه به نرمالبودن توزیع ،اگر فرضیهای درخصوص میانگین یک جامعة
آماری طراحی شود ،با استفاده از مراحل آزمون فرض آماری میتوان صحت یا سقم فرضیه را
در سطح معنیداری  αتعیین کرد که از آزمون  Tیک نمونهای برای این منظور استفاده شد .در
این تحقیق ،برای شناسایی نوع انگیزۀ شغلی تأثیرگذار بر تصمیمگیری کارآفرینان از آزمون T
تک نمونهای با مقدار آزمون عدد  )Test Value=3( 1و فاصلة اطمینان  33درصد (خطای 3
درصد) استفاده شد .خالصة نتایج حاصل از آزمون فرضیهها در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .6خالصة نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
فرضیهها

انحراف از میانگین

سطح معناداری

درجة آزادی

آماره آزمون t

نتیجه فرضیه

انگیزة شغلی خطی-
تصمیمگیری
انگیزة شغلی خبره-
تصمیمگیری
انگیزة شغلی مارپیچ-
تصمیمگیری
انگیزة شغلی انتقالی-
تصمیمگیری

1/76744

1/111

42

11/288

تأیید

1/31139

1/111

42

19/146

تأیید

1/22481

1/191

42

1/729

رد

1/22674

1/111

42

2/714

رد

با توجه به نتایج تحقیق ،مشخص میشود که انگیزۀ شغلی از نوع خطی با ویژگیهایی
همچون کسب قدرت ،بهرهوری هزینه ،رقابت ،رهبری و جهتگیری سود و همچنین انگیزۀ
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شغلی از نوع خبره با ویژگیهایی مانند کیفیت و تعهد در انجام کار و قابلیت اطمینان و تالش
برای بهدستآوردن تخصص و مهارت بیشتر در شغل فعلی در تصمیمگیری کارآفرینان مستقر
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تأثیر بیشتری دارد.
یافتهها
در بررسی تحقیقات پیشین مشاهده میکنیم که شناسایی نوع انگیزۀ شغلی مؤثر بر
تصمیمگیری ،به عنوان یکی از عوامل مهم بر تصمیمگیری کارآفرینان ،کمتر در تحقیقات
داخل کشور مورد توجه قرار گرفته است و حاضر نوعی حرکت و ورود به این موضوع است،
از این رو محققان و پژوهشگران دیگر باید سایر ابعاد و زمینههای این موضوع را بررسی کنند.
در این پژوهش ،نوع انگیزۀ شغلی تأثیرگذار بر تصمیمگیری کارآفرینان مستقر در پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران بررسی و اثر متغیرهای مستقل (شامل انواع انگیزههای شغلی یعنی
انگیزۀ شغلی خطی ،انگیزۀ شغلی خبره ،انگیزۀ شغلی مارپیچ و انگیزۀ شغلی انتقالی) بر متغیر
وابسته یعنی تصمیمگیری کارآفرینان در قالب چهار فرضیه آزموده شد .این تحقیق به دنبال
شناسایی نوع انگیزۀ شغلی تأثیرگذار بر تصمیمگیری کارآفرینان مستقر در پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران بود؛ بنابراین آنچه این پژوهش به آن پرداخته است ،به شناخت بیشتری
از مفهوم تصمیمگیری و فرایندها و عوامل مؤثر بر آن منجر میشود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که انگیزۀ شغلی نوع خطی در تصمیمگیری کارآفرینان به
میزان زیادی مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج بهدستآمده از
تحقیق گابریلسون و پوالیتیس ( ،)2443خزاعی ( )3134و نوربخش ( )3170مشابهت دارد.
گابریلسون و پوالیتیس در تحقیق خود بر روی کارآفرینانی که در سالهای  2442-3339اقدام
به ثبت شرکت جدید کرده بودند ،نشان دادند که این انگیزۀ شغلی بر تصمیمگیری کارآفرینان
تأثیرگذار است و آنها با این نوع از انگیزه از منطق تصمیمگیری علّتومعلولی استفاده
میکنند .نوربخش در تحقیق خود که انگیزش شغلی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای تربیت
بدنی سراسر کشور را بر اساس نظریة هرزبرگ بررسی کرد ،به این نتیجه رسید که همبستگی و
روابط بین انگیزش شغلی و عوامل انگیزشی مثبت و قوی است .خزاعی نیز در تحقیق خود که
نقش انگیزش کارآفرینانه در رشد و پایداری کسبوکارها در شرکتهای شهرک صنعتی
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بوشهر را بررسی کرد ،به این نتیجه رسید که متغیر مستقل انگیزۀ کسب استقالل کاری رابطة
مثبتی با رشد و پایداری کسبوکارها دارد و کارآفرینانی که با انگیزۀ افزایش درآمد مالی
اقدام به ایجاد یک کسبوکار میکنند ،کسبوکارشان از پایداری و رشد بیشتری برخوردار
است و متغیر انگیزۀ حفظ درآمد مالی نیز بر رشد کسبوکارها تأثیر مثبت دارد.
افزون بر این و با توجه به نتایج تحقیق ،انگیزۀ شغلی نوع خبره نیز در تصمیمگیری
کارآفرینان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .نتایج حاصل از فرضیة فوق با نتایج
بهدستآمده از تحقیق گابریلسون و پوالیتیس ( ،)2443خزاعی ( )3134و نوربخش ()3170
مشابهت دارد .گابریلسون و پوالیتیس در تحقیق خود نشان دادند که انگیزۀ شغلی خبره بر
تصمیمگیری کارآفرینان تأثیرگذار است و آنها با این نوع از انگیزه از منطق تصمیمگیری
علّتومعلولی استفاده میکنند .خزاعی نیز نشان داد که متغیر مستقل انگیزۀ کسب استقالل
کاری و انگیزۀ افزایش درآمد مالی رابطة مثبتی با رشد و پایداری کسبوکارها دارد .نوربخش
( )3170نیز نشان داد که بین انگیزش شغلی و عوامل انگیزشی رابطهای مثبت و قوی وجود
دارد.
اما انگیزۀ شغلی نوع مارپیچ در تصمیمگیری کارآفرینان به میزان کمتری استفاده میشود.
این نتیجه با نتایج تحقیق گابریلسون و پوالیتیس ( )2443مشابهت دارد .گابریلسون و پوالیتیس
به این نتیجه رسیدند که انگیزۀ شغلی مارپیچ بر تصمیمگیری کارآفرینانی که از شیوۀ
تصمیمگیری مؤثر استفاده میکنند تأثیر مثبت دارد؛ اما نتیجة این فرضیه با تحقیق خزاعی
( )3134و نوربخش ( )3170در تضاد است .نوربخش عقیده دارد که بین انگیزش شغلی و
عوامل انگیزشی همبستگی مثبت و قوی وجود دارد .خزاعی نیز اظهار میدارد انگیزش
کارآفرینانه در رشد و پایداری کسبوکارها مؤثر است.
انگیزۀ شغلی نوع انتقالی نیز در تصمیمگیری کارآفرینان کاربرد کمتری دارد .این نتیجه با
نتایج حاصل از تحقیق گابریلسون و پوالیتیس ( )2443همخوانی دارد .آنها در تحقیق خود به
این نتیجه رسیدند که انگیزۀ شغلی مارپیچ بر تصمیمگیری کارآفرینان مؤثر است و کارآفرینان
با این انگیزۀ شغلی از شیوۀ تصمیمگیری مؤثر استفاده میکنند؛ اما نتیجة این فرضیه با مطالعة
خزاعی ( )3134و نوربخش ( )3170در تضاد است .نوربخش در تحقیق خود به این نتیجه رسید
که عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزش شغلی مؤثرند و همبستگی مثبت و قوی بین آنها وجود
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دارد .خزاعی نیز در تحقیق خود نقش انگیزش کارآفرینانه را در رشد و پایداری کسبوکارها
تأیید کرده است.
بحث و نتیجهگیری
 .3بر اساس یافتة نخست تحقیق افرادی که به دنبال کسب قدرت و موفقیت در انتخاب
فعالیتها و شغل خود هستند و ارتقای جایگاه خود در شغل را با افزایش اختیار و مسئولیت
مطلوب میدانند ،در تصمیمگیریهای خود نیز این موارد را در نظر دارند؛ بنابراین چنانچه فرد
برای مثال در یک سازمان یا شرکتی بزرگ مشغول به کار باشد و در حوزۀ شغلی خود به دنبال
برآوردن چنین انگیزههایی باشد و در عین حال مدیر مربوط در تصمیمگیریهای شغلی در
مورد آن فرد در زمینههایی مانند توسعه و ارتقای جایگاه شغلی این موارد را در نظر نگیرد ،پس
از مدتی فرد دچار بیرغبتی در مجموعة فعالیت خود میشود و رضایت شغلی وی کاهش
مییابد و اگر شغلی برای فرد رضایت و مطلوبیت را فراهم نکند ،کارایی و اثربخشی کاهش
مییابد؛ از این رو توجه به این مسئله باید در تصمیمگیری مدیران و تصمیمگیرندگان لحاظ
شود تا بهرهوری و بازدهی سازمان یا کسبوکار کاهش نیابد؛
 .2بر اساس یافتة دوم تحقیق پیشنهاد میشود افرادی که دارای انگیزههایی همچون کیفیت،
تعهد و تخصص هستند و به یک شغل خود را متعهد میدانند و برای کسب مهارت بیشتر در
شغل مربوط به خود تالش میکنند ،در مشاغلی در سازمانها یا شرکتها به کار گمارده شوند
که تخصص و تعهد در آن شرط الزم و ضروری است؛ در این صورت این افراد هنگام
تصمیمگیری در حوزۀ شغلی منافع سازمان را فدای منافع شخصی خود نمیکنند .در ضمن،
مدیران ارشد نیز میتوانند برای تصمیمگیری به منظور افزایش و غنیسازی حوزۀ شغلی با آنان
مشورت و از نظرات آنان استفاده کنند .برخورداری از کارکنان متعهد ،آگاه و وفادار مهمترین
عامل موفقیت در هر سازمان است .اولویت هر سازمان یا شرکتی باید جلب نظر و حفظ
کارکنان متعهد و شایسته باشد .ناکامی در تحقق این امر به معنای کاهش کارایی ،رشد نکردن
در فعالیتها و ازدستدادن موفقیت و بازدهی کسبوکار است .موفقیت در دنیای رقابتی
امروز متعلق به سازمانها یا شرکتهایی است که کارکنان متعهد و وفادار را بزرگترین
سرمایة خود میدانند؛
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 .1بر اساس یافتة سوم تحقیق به نظر میرسد که انگیزههایی همچون رشد شخصی،
خالقیت ،روح همکاری و تنوع مهارت در تصمیمگیریهای کارآفرینان مستقر در پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران تأثیر چندانی ندارد .در دنیای کنونی ،که پیچیدگی و بیاطمینانی از
جمله ویژگیهای آن است ،به نظر میرسد که تصمیمگیریهای فردی چندان مفید و راهگشا
نباشد و باید برای بسیاری از مسائل و مشکالت با افراد مختلف که تجربیات و دانشهای
گوناگونی دارند مشورت کرد تا هم تنوع دیدگاهها افزایش یابد و هم خالقیت بیشتری در
تصمیمگیری به کار رود؛
 .0یافتة چهارم تحقیق نشان میدهد که انگیزههایی همچون تنوع ،استقالل کاری و نیز
تالش در جهت یافتن شغلی ایدئال به منظور تأمین استقالل کاری در آینده جزو اولویتهای
تصمیمگیری کارآفرینان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیست و آنها این موارد را در
تصمیمگیریهای خود مؤثر نمیدانند .پیشنهاد میشود که کارآفرینان فعالیت اقتصادی خود را
با دقت بیشتری انتخاب کنند و پس از آن بکوشند تا مهارتهای شغلی و حرفهای فعالیت خود
را افزایش دهند و محصوالت متنوع و کاربردی را تولید کنند؛ زیرا تنوع در محصوالت
کسبوکار یا شرکت در دنیای رقابتی امروز امری مهم و پذیرفتهشده است؛
 .0محققان دیگر میتوانند تأثیر انگیزۀ شغلی را بر جامعة کارآفرینی دیگری (مثالً پارک
فناوری پردیس یا پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس) بررسی کنند؛
 .0محققان دیگر همچنین میتوانند تأثیر متغیر انگیزۀ شغلی را بر تصمیمگیری کارآفرینان با
توجه به عوامل محیطی که کارآفرینان در آن فعالیت انجام میدهند ،بررسی کنند؛
 .7تأثیر همکاری و کار گروهی و همچنین گرایش به مشاغل ثابت و دولتی بر
تصمیمگیری کارآفرینان نیز از جمله مواردی است که محققان دیگر میتوانند مورد بررسی و
پژوهش قرار دهند.
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