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بررسی تأثیر مؤلفههای زمینهای بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان کشور،
با تأکید بر قومیت دانشجویان
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اسداهلل کردنائیج ،1اسماعیل شاهطهماسبی ،2محمد کریمی
 .3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،گروه مدیریت
3

 .8دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،گروه مدیریت
 .3کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،گروه مدیریت
تاریخ دریافت38 /2 /82 :
تاریخ پذیرش33 /3 /80:

چکیده
بهتازگی بررسی قصد کارآفرینانة دانشجویان دانشگاهها ،جذذابیت قابذ مالحظذهای بذرای محققذان یافتذه اسذت.
هدف این تحقیق ،تحلی و مقایسة تأثیر عوام زمینهای بر قصد کارآفرینی با تأکید بذر قومیذت دانشذجویان بذوده
است .عوام زمینهای در سه بخش فردی ،تحصیلی و خانواده ،با  31پرسش و قصد کارآفرینی نیذز بذا  1پرسذش
بررس ذی ش ذد .روش تحقیذذق حاضذذر از نظذذر هذذدف کذذابردی و از نظذذر روش گذذردآوری اطالعذذات تو ذیفی-
همبستگی محسوب میشود .جامعة آماری تحقیق دانشذجویان کذ کشذور و پرسشذنامة طراحذیشذده بذا روایذی
وری و پایایی  /203تأیید شد و با نمونة  8500نفری و با روش خوشهبندی بین دانشذجویان اسذتانهذای تهذران،
ا فهان ،یزد و زنجان تقسیم شد .بر اساس خروجیهای نرمافزار  ،spss 16نتایج نشان از نقذشنداشذتن جنسذیت،
تأه  ،مقطع تحصیلی و خوداشتغالی مادر ،در قصذد کارآفرینانذه دارد .کردهذا و تذر هذا ،دانشذجویان دانشذگاه
علمی– کاربردی ،دانشجویان هنر ،فنی و مهندسذی و پزشذکی ،دانشذجویان دارای پذدران خوداشذتغاو و مذادران
تحصی کرده از میزان قصد کارآفرینانة باالتری برخوردارند .بر اساس نتایج رگرسذیون ،پذیشبینذیپذذیری قصذد
کارآفرینانه از سوی مؤلفة خانواده از بقیة مؤلفهها بیشتر بذود و شذاخ هذای تحصذیالت پذدر ،مقطذع تحصذیلی،
کارآفرینبودن پدر و درآمد خانواده بیشترین تأثیر با معناداری مناسب را بر قصد کارآفرینانة دانشجویان دارند.
واژههای کلیدی :دانشجویان ،قصد کارآفرینانه ،قومیت ،مؤلفههای زمینهای.
 .1این مقاله خروجی طرح مصوب در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است.
 نویسندة مسئول:

تلفن47448828 :

Email: naeij@modares.ac.ir
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مقدمه
یکی از بحثهای مهم در مورد قصد کارآفرینی ،عوام ایجادکنندة آن است ( & Shapero
 .)Sokol, 1982در اکثر مدوها ،برای ایجاد قصد کارآفرینی عوام فردی و محیطی را مؤثر
میدانند ( .)Davidsson, 1995; krueger 2009; Lucas, 1978ویژگیهای محیطی؛ عوام
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را در بر دارند و عوام فردی شام شخصیت ،پیشینه و تمای
هستند که در ویژگیهای شخصیتی بروز میکنند .در ابتدا بسیاری از نویسندگان ویژگیهای
شخصیتی خاص را عام ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه میدانستند .بعد از مدتی ،اهمیت تأثیر
ویژگیهایی مانند سن ،جنسیت ،مذهب ،تحصیالت ،تجربیات کاری و غیره با عنوان متغیرهای
زمینهای ،جمعیتشناختی و یا برونزا مشخ

شد ( .)Davidsson, 1995; Krueger, 2009در

رویکردی دیگر ،کارآفرینی عملی هوشیارانه و بر اساس تصمیمگیری در نظر گرفتند و
متغیرهایی منطقی را در قصد کارآفرینانه دخی دانستند .آجزن ( 3)3333عنوان کرد قصد افراد،
رفتاری را در پی خواهد داشت .این قصد وابسته به گرایشهای فردی و همسو با رفتار است .به
این ترتیب ،رویکرد رفتاری جای رویکرد روانشناختی -جمعیتشناختی را گرفت ( linan,

 .)2005پیشرفتهای قاب توجهی در در

تأثیر عوام پیشینة شخصی مانند تجارب قبلی،

پیشینة خانوادگی ) (Krueger, 1993: 19نمودار است و عوام اجتماعی مانند طبقة اجتماعی-
اقتصادی ،پیشینه ،جنسیت ،نژاد ،قومیت و تجارب کاری قبلی ( )Goss, 1991در توسعة مفاهیم
کارآفرینی و قصد شروع کسبوکار به وجود آمده است .خروجی این پیشرفت ،همگرایی بین
گرایشها و عوام

وضعیتی است که به شروع کسبوکار منتهی میشود ( & Shapero

 .)Sokol, 1982برای بررسی قصد کارآفرینانه در ایران میتوان به دادههای  GEM8اشاره
کرد .این شاخ

در ساوهای اخیر ( )3333 -3330افتوخیزهای زیادی داشته است.

در دهای قصد کارآفرینانه را در جدوو  3میبینید.

1. Ajzen
2. Global Entrepreneurship Monitor
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جدول  :1روند قصد کارآفرینی در ایران بر اساس دادههای ( GEMسایت  GEMدر ایران)
سال

درصد قصد کارآفرینی

تعداد کل کشورها

رتبة ایران

1842
1844
1841
1818
1811
1817

82/84
74/4
87/27
88
77/74
88/18

87
48
08
02
02
02

4
18
18
18
84
78

1

همانطور که در جدوو  3دیده میشود ،بهترین در د قصد کارآفرینانه در بررسی GEM

در ایران ،در ساو  3327بوده است که هر ساله با نوسانات زیاد در حاو تغییر است.
با توجه به اهمیت بررسی عوام مؤثر بر شک گیری قصد کارآفرینانه و همچنین اهمیت
مباحث زمینهای برای قصدکارآفرینانه و بلوغی که در این زمینه در تحقیقات بینالمللی به
وجود آمده است ،این تحقیق به دنباو بررسی گستردة این مبحث در ایران است .از نظر
بسیاری ،بررسی قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشگاهها جذابیت و اهمیت قاب
مالحظهای دارد ) .(Autio et al., 2001; Veciana & Urbano, 2005این مبحث میتواند
برای فضای کسبوکار ایران نیز اهمیت بسزایی داشته باشد؛ زیرا با گسترش فضای آموزش
دانشگاهی در ساوهای اخیر در کشور و همچنین اهمیت نگاه دانشجویان برای رونق فضای
کسبوکار از طریق کارآفرینی ،فراوانی و اهمیت این گروه از افراد جامعه برای تحقیقات با
این رویکرد ،بسیار افزایش پیدا کرده است .با رویکرد مسئلهمحور میتوان گفت این تحقیق با
توجه به احساس کمبود تحقیقاتی انجام شده است که باید به ورت گسترده و با رویکرد
قصد کارآفرینانه بین دانشجویان و با تحلی مؤلفههای زمینهای در ایران شک بگیرد .با این
نگاه میتوان گفت پرسش ا لی تحقیق اینگونه است که «تفاوت قصد کارآفرینانة
دانشجویان بر اساس شاخ

های زمینهای چگونه است و از بین این شاخ

ها کدامیک بر

قصد کارآفرینانه مؤثر است» .شایان ذکر است که بر اساس تجمیع مدوهای زمینهای و برونزا،
در این تحقیق سه مؤلفة فردی ،تحصیلی و خانوادگی استفاده شده است.
1. www.gemiran.ir
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
باگزی و همکارانش قصد را پیشبینیکنندة رفتار بهویژه در زمانی میدانند که رفتار هدفمند
است ( .)Bagozzi & Yi, 1988در ک میتوان گفت رویکردهای شخصیتی ،دموگرافیک
(زمینهای یا برونزا) و نگرشی برای بررسی قصد کارآفرینانه وجود دارد (ابراهیم .)3330 ،با
توجه به اینکه تحقیق حاضر برای بررسی شاخ

های زمینهای انجام شده است ،در ادامه به

بررسی این موارد پرداخته میشود .دو مدو ا لی و مهم در تأثیر شاخ

های جمعیتشناختی

بر قصد کارآفرینانه ،مدو دیویدسون ( )3335و کروگر ( )8003است که محوریت تحقیق
حاضر نیز بر اساس این دو مدو است .بر اساس مدو کروگر عوام برونزای فردی و موقعیتی
( )Krueger, 2009و بر اساس مدو دیویدسون مؤلفههای زمینهای بر قصد کارآفرینانه تأثیر
دارند ( .)Davidsson, 1995عالوه بر این ،مطالعات بسیاری تفاوتهایی را میان زنان و مردان
کارآفرین از جوانب مختلف مانند ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیک (Hisrich & Brush,
) ،1983: 36تحصیالت و تجربیات )(Buttner & Rosen, 1988; Hisrich & Brush, 1983

و بهدستآوردن منابع مالی ) (Hisrich & Brush, 1983نشان داده است.
برای مؤلفههای برونزای شخصی (سن ،تأه  ،جنسیت و قومیت) برخی تحقیقات خارجی
) (Zapalska, 1997bاشاره دارد که مردان با احتماو بیشتری نسبت به زنان ریسک را تحم میکنند
و همچنین در ویژگیهای تصمیمگیری و مهارتهای ارتباطی نیز همینطور هستند .در تحقیق دیگری
اشاره میشود ،متأه بودن زنان بر خوداشتغالی آنان تأثیرگذار است و این احتماو بیشتر است که زنان
با بچههای کوچک به دنباو خوداشتغالی بروند ) .(Caputo & Dolinsky, 1998: 8-9از دیدگاه
فرای ،)3333( 3بهترین زمان برای کارآفرینی شاید اوای بیستسالگی تا اواخر چه سالگی باشد
(احمدپور .)82 :3323 ،در مورد قومیت اشاره میشود ،سفیدپوستان آفریقای جنوبی با احتماو بیشتری
نسبت به دیگر گروههای قومی شروع به سرمایهگذاریهای کسبوکار جدید میکنند (Farrington

) .et al., 2012با توجه به نتایج این تحقیقات میتوان فرضیة ا لی اوو را اینگونه بیان کرد که
«دانشجویان با ویژگیهای شخصیتی و محیطی متفاوت دارای میزان قصد کارآفرینانة متفاوت هستند و
این ویژگیها بر قصد کارآفرینانة آنها مؤثر است».
1. Fry
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در مورد مؤلفة دانشگاهی در مدلی که لوکاس ارائه داده است ،تحصیالت باعث افزایش
تواناییهای مدیریتی افراد میشود که از این طریق احتماو کارآفرینی افزایش مییابد ( Lucas,

 .)1978سطح تحصیالت میتواند تأثیر منفی بر انتخاب فعالیتهای کارآفرینانه داشته باشد؛
زیرا در سطح تحصیلی باالتر امکانات خارجی بهتری برای افراد فراهم میشود (حقوق باالتر،
اشتغاو در شرایط کاری بهتر) که شاید احتماو انتخاب فعالیت کارآفرینانه را کمتر کند ( wu,

 .)2008: 757با توجه به این تحقیقات و نتایج آنها ،فرضیة ا لی دوم اینگونه مطرح میشود
که «دانشجویان با شرایط دانشگاهی متفاوت دارای میزان قصد کارآفرینانة متفاوت هستند و
این ویژگیها بر قصد کارآفرینانه آنها مؤثر است».
در مورد مؤلفة نهایی تحقیق که مربوط به خانواده است ،باید گفت :پیشینة خانوادگی از
طریق فراهمکردن محیطی پشتیبان و هوشیار بر فرایند کارآفرینی تأثیرگذار است .مطالعات
نشان داده است که والدین کارآفرین در انتخاب یک شغ کارآفرینانه تأثیرگذارند )Hisrich

 .(& Brush,1983, 36در تحقیق دیگری پیستروی و همکارانش 3نشان دادند که مهمترین
انگیزة کارآفرینان دستیافتن به استقالو و پیشرفت مداوم شخصی در پیرامون خانواده است
( .)pistrui & et al., 2001علیبیگی و پویا با تحقیقی در ایران ،در مجموع به تأثیر تحصیالت
پدر و مادر و درآمد خانواده در قصد کارآفرینانه اشاره دارند Alibaygi & pouya, 2011:

) .)19با این نگاه فرضیة ا لی سوم تحقیق را اینگونه میتوان مطرح کرد که «دانشجویان با
توجه به ویژگیهای خانوادگی متفاوت ،دارای میزان قصد کارآفرینانة متفاوت هستند و این
ویژگیها بر قصد کارآفرینانة آنها مؤثر است».
روششناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هذدف ،کذاربردی و از نظذر روش جمذعآوری دادههذا تو ذیفی -همبسذتگی
محسوب میشود .جامعة آماری تحقیق دانشجویان ک کشور بودهاند .تعداد نمونه بذا توجذه بذه
عدد تقریبی چهار میلیون دانشجو که بر اساس گزارش مرکز آمار ایذران در کشذور وجذود دارد

1. Pistrui & et al.
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(سایت مرکذز آمذار ،سذالنامة آمذاری کشذور ،3)3338از روش کذوکران و مقذدار دقذت ( )dدو
در د استخراج شد که عدد  8100اسذت .بذه علذت اسذتفاده از روش نمونذهگیذری خوشذهای و
همچنین متعددبودن شاخ

های مورد نظر ،در نمونهگیری ،دقت بسیار باال در نظر گرفته شد تا

حداکثر تعداد پرسشنامه استخراج شود .برای توزیع این تعداد و برای تعمیمپذیری نتایج به کذ
کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای ،چهار استان– با توجه به تقسیمبندی جغرافیذایی
و وجود تنوع قومی در بین دانشجویان بر اسذاس اسذتانهذای همجذوار و مرکزیذت -جغرافیذایی
تهران ،زنجان ،ا فهان و یزد به ورت تصادفی از میان کلیة استانهذای کشذور انتخذاب شذد و
 8500پرسشذذنامه ب ذین دانشذذجویان در دانشذذگاههذذا و رشذذتههذذای مختلذذف بذذه ذذورت تصذذادفی
طبقهبندیشده بین دانشذجویان در سذاو تحصذیلی  38-33ایذن اسذتانهذا تقسذیم شذد کذه 8837
پرسشنامه بازگردانده شد و از این میان  8035پرسشذنامه قابذ اسذتفاده بذود .عوامذ زمینذهای بذا
بررسذی مقذذاالت و در سذذه سذذطح فذذردی ،دانشذذگاهی و خذذانواده اسذذتفاده شذذد .روایذذی محتذذوای
پرسشنامه به ورت وری و با توجه به عوام مد نظر محققذان و بذا اسذتفاده از نظذر خبرگذان
دانشگاهی تأیید شد .برای اندازهگیری پایایی ابزار سنجش برای چهار پرسش قصد کذارآفرینی
که پرسشها از پرسشنامه طراحیشدة لینان 8استخراج شده بود ،بعد از توزیذع  300پرسشذنامه و
با استفاده از آزمون الفا کرونباخ عدد  /755حا

شد– نکتة قاب توجه اینکه بقیة شاخ

های

تحقیق همه اسمی و رتبهای و تکپرسشی هستند و نیاز به بررسی پایذایی ندارنذد -کذه در پایذان
نیز بعد از دریافت تمام پرسشنامهها این عدد  /203استخراج شد که عذدد مناسذبی بذرای پایذایی
ابزار سنجش محسوب میشود .عالوه بر این ،بعد از توزیع پرسشنامه در نمونةآماری نیذاز اسذت
بررسی شود که نمونة مورد استفادة نمایندة جامعه هست یا خیذر( & Huang, 2012; Agarwal

 ،)Selen; 2009این مبحث به اریب عدم پاسخ 3مشهور است .در این تحقیق برای این مبحث از
هذذر دو روش ذکرشذذده از سذذوی آرمسذذتران

و اورتذذون3377 1اسذذتفاده شذذد .اوو مشخصذذات

پاسخدهندگان با جامعة آماری ا لی مقایسه شد که در دهای موجود برای متغیرهای کنتذرو-
1. http://salnameh.sci.org.ir
2. Linan
3. Nonresponse bias
4. Armstrong and Overton
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جنسیت ،مقطع تحصیلی و غیره -با نسبتهای موجود در سایتهای مختلذف در زمینذة مباحذث
جمعیتشناختی دانشجویان مث سالنامة کشذوری  3333مرکذز آمذار 3مطابقذت و اخذتالفهذای
کمی با نسبتهای موجود در ایذن زمینذه وجذود داشذت؛ بذرای مثذاو تعذداد دانشذجویان زن در
مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد 8037275 ،و مرد 8072732 ،بوده است که بذه نسذبت ایذن
تحقیق نیز نزدیک است .دوم پرسشنامة پاسخ دادهشده به دو دستة پاسخدهندگان اولیه -کسذانی
که در ابتدا پاسخ دادهاند -و ثانویه -کسانی که در بخش نهایی پاسخ دادهانذد -بذا  85در ذد و
 75در د تقسیم شد ،سپس به مقایسة تفاوت بین مؤلفههای ا لی تحقیق– قصذد کارآفرینانذه-
بین این دو نمونه پرداخته شد .معناداری آزمون تی استیودنت (مقدار  )/8 ،sigنشان از بی معنایی
تفاوت بین این دو دسته دارد .در مجموع میتوان گفت :پرسشذنامة تذوزیعی دارای اریذب عذدم
پاسخ نیست و تعمیمپذیر به جامعه اسذت .در مذورد اریذب روش مشذتر  8نیذز بذه دلیذ اینکذه
پرسشنامة خوداظهاری موجود دارای یک مؤلفة ا لی -قصد کارآفرینانه -بود ،نیاز بذه بررسذی
نبوده است .در این تحقیق ،از طیف هفت گزینهای لیکرت و آزمونهذای تو ذیفی و اسذتنباطی
آماری با استفاده از نرمافزار  spss 16استفاده شده است.
یافتهها
الف( توصیف جمعیتشناختی

با توجذه بذه اینکذه تحقیذق حاضذر بذا معیذار شذاخ
شاخ

هذای زمینذهای انجذام شذده اسذت ،بایذد بذه

های تو یفی توجذه بیشذتری شذود .در مجمذوع ،پاسذخدهنذدگان 53 ،در ذد مذرد80 ،

در د مجرد و  83در د دارای تحصیالت کارشناسی بذودهانذد .دیگذر آمارهذای تو ذیفی در
جدوو  8دیده میشود.

1. http://salnameh.sci.org.ir
2. Common method bias
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جدول .7آمار توصیفی تحقیق
سن

درصد

قومیت

درصد

رشته

درصد

دانشگاه

درصد

کمتر 14
71-14
74-77
71-70
88-88
82-88
باالی82

1/1
81/1
88/1
18/4
4/0
1/4
1/8

فارس
ترک
لر
کرد
ترکمن
بلوچ
عرب

44/0
71/4
1/1
8/7
1/8
/1
/4

علوم انسانی
فنی-مهندسی
پزشکی
علوم پایه
هنر

88/8
72/2
4/1
11/1
4/4

آزاد
سراسری
غیر انتفاعی
پیام نور
ع.ک

78/8
80/2
14/1
18/4
2/1

ع.ک :علمی -کاربردی

ب) تحلیل آمارهای استنباطی

در مجموع ،مقدار قصذد کارآفرینانذة نمونذة دانشذجویان ،میذانگین  1/83را بذا مقذدار معنذاداری
( )0/000نشان میدهد و میتوان نتیجه گرفت که در جامعة آماری مورد نظر یعنذی دانشذجویان
کشور ،مقدار قصد کارآفرینانه از میانگین باالتر است.
بررسی نقش عوامل محیطی و شخصی (جنسیت ،تأهل ،سن و قومیت)

در مورد جنسیت ،میانگین قصذد کارآفرینانذه در آنهذا (زنهذا 1/53 ،و مردهذا )1/81 ،نشذان از
باالتربودن میانگین مردها دارد؛ اما آزمون آماری تی نشان از یکسذانبذودن مقذدار بذرای جامعذة
آماری مذکور دارد .در مورد تأه  ،میانگین قصد کارآفرینانذة بذهدسذتآمذده (متأهذ  1/53 ،و
مجردها )1/81 ،نشان از باالتربودن میانگین مجردها دارد که البته با استفاده از آزمون تذی تسذت
نشان داده شد که این تفاوت برای جامعة آماری مورد نظر قاب تعمیم نیست و تفاوتی بذین ایذن
دو گروه وجود ندارد .البته انحراف معیذار نشذان از پراکنذدگی بیشذتر ارقذام در گذروه مجردهذا
نسبت به متأهالن دارد .برای تقسیمبندی سنی موجود ،آمارها نشان میدهد تقریباً با افزایش بازة
سنی ،مقدار قصد کارآفرینانة افراد بیشذتر شذده اسذت .مقذدار میذانگین هریذک را در جذدوو 3
میبینید .همانطور که در جدوو  3دیده میشود ،میانگین ارقام قصد کارآفرینانه در بذازة  88تذا
 33ساو یکسان است .بیشترین مقدار قصد کارآفرینانه در بین افرادی بوده که در بازة  37تذا 31
ساو قرار میگیرند .البته این میانگین به ورت جهشی افزایش پیدا کرده است.
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برای بررسی نقش متغیر قومیت ،محققان از قومیتهای ا ذلی کشذور یعنذی فذارس ،تذر ،
کرد و لر برای مقایسه استفاده کردند؛ زیرا تعداد قومیتهای دیگر هم در جامعذة آمذاری و هذم
در نمونة توزیعشده بسیار کم بذوده اسذت (تذرکمن ،88 ،بلذو 32 ،،و عذرب 38 ،مذورد) .نتذایج
خروجی مقایسة این چهار گروه در جدوو  3دیده میشذود .همذانطذور کذه در جذدوو  3دیذده
میشود ،قومیت کرد با میانگینی بسذیار بذاال در اولویذت قصذد کارآفرینانذه در بذین دانشذجویان
کشور قرار دارند .در ادامه تر ها ،فارسها و لرها جای دارند .در مذورد تفذاوت معنذاداری در
آزمون آماری تحلی واریانس و  LSDمشخ

شد که به جز کردهذا و تذر

هذا کذه میذانگین

ارقام آنها تفاوت معناداری ندارند ،بقیة قومیتها با هم تفاوت معناداری دارند .با ایذن رویکذرد
و در مجموع میتوان گفت رتبة قومیتهای ما در قصد کارآفرینانذه و در جامعذة آمذاری مذورد
نظر به ورت کرد و تر ها در رتبة اوو ،فارسها دوم و لرها در رتبة سوم است.
بررسی نقش شاخصهای تحصیلی؛ شهر محل تحصیل ،مقطع ،رشته ،دانشگاه

با استفاده از تحلی واریانس مشخ

شد که تفاوت معناداری بین استان مح تحصذی و میذزان

قصدکارآفرینانه وجود دارد که به ترتیب استانهای تهذران ،یذزد ،زنجذان و در انتهذا ا ذفهان بذا
کمترین مقدار میانگین ( )1/13قذرار دارنذد .از نظذر مقطذع تحصذیلی ،آزمذون اسذتنباطی تحلیذ
واریانس نشان از یکسانبودن میانگین گروههای مورد نظر دارد .در بین رشذتههذای تحصذیلی بذا
توجه به آزمون تحلی واریانس و  LSDمیتوان گفت که دانشجویان هنر ،پزشذکی و مهندسذی
در یک سطح و علوم انسانی در رتبة بعدی و در انتها دانشجویان علوم پایه قرار دارند .در مذورد
دانشگاههای مورد بررسی بذا توجذه بذه آزمذون تحلیذ واریذانس و  ،LSDمیذانگین دانشذجویان
علمی -کاربردی با همه تفاوت دارد و باالتر است و عالوه بر این ،پیام نور با میانگین بقیذه برابذر
است و آزاد و غیرانتفاعی میانگین باالتری از سراسری دارند.
بررسی تفاوت شاخص خانواده؛ تحصیالت و شغل پدر و مادر و درآمد خانواده

اولین مورد از مباحث خانواده ،نقش تحصیالت پدر و مادر بر میانگین قصد کارآفرینانذه اسذت.
نتایج آزمون تحلی واریانس بیانگر تفاوت میانگین قصد کارآفرینانه بین دانشذجویان بذر اسذاس
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تحصیالت پدر و مادر است .مورد دوم ،نقذش شذغ والذدین بذر قصذد کارآفرینانذة دانشذجویان
است که آزمون تحلی واریانس تفاوت معنادار بین ارقام میانگین برای شغ پدر نشان میدهذد؛
اما در مورد شغ مادر تفاوتی را نشان نمیدهد .جدوو  3میانگین قصد کارآفرینانذة دانشذجویان
در هر سطح تحصیالت و شغ پدر و مادر را نشان میدهد.
جدول  .8ارقام میانگین قصد کارآفرینانه در برخی مؤلفههای مورد بررسی
بازة سنی کمتر 14
8
میانگین
فارس
قومیت
8/42
میانگین
زیر دیپلم
8/01
پدر
8/44
مادر
*
ک.ب.خ
8/07
پدر
8/11
مادر
* کارکنان بخش خصوصی
** کارکنان بخش دولتی

71-14
8/47
ترک
8/27
دیپلم
8/02
8/08
**
ک.ب.د
8/84
8/48

88-88
8/04

71-70 74-77
8/04
8/04
کرد
لر
8/18
8/8
لیسانس
فوق دیپلم
8/84
8/08
8/21
8/44
بازنشسته
خوداشتغال
8/44
8/44
8/02
8/2

82-88
4/1

باالی82
8/1

فوق لیسانس و باالتر
8/27
8/48

نتایج آزمون  LSDبرای شغ والدین نشان میدهد که برای جامعذة آمذاری موجذود ،قصذد
کارآفرینانه برای دانشجویانی که پدر آنها کارآفرین اسذت بذاالتر از بقیذة دانشذجویان اسذت و
بقیة آنها یکسان هستند؛ اما این میانگین در مورد شغ مادران هیچ تغییری نشذان نمذیدهذد .در
مورد تحصیالت ،قصد کارآفرینانة دانشجویانی کذه پذدر آنهذا تحصذیالت لیسذانس دارنذد ،بذه
ورت معناداری مقدار کمتری از بقیه دارد .برای سطح تحصیالت مادران ،تحصیالت باالتر از
لیسانس نقش و تفاوت بیشتری نسبت به بقیة موارد داشته است.آخرین مبحث مذورد بررسذی در
این بخش ،بحث درآمد خانواده و نقش آن در قصد کارآفرینی دانشجویان است که به ورت
مشخ

نشان از افزایش این مقدار با افزایش درآمد دارد.
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بررسی تأثیر شاخصهای مورد نظر بر قصد کارآفرینانة دانشجویان

در این قسذمت ،بذرای بررسذی تذأثیر هذر متغیذر و همچنذین مؤلفذههذای مذورد بررسذی بذر قصذد
کارآفرینانه از رگرسیون چندمتغیرة گامبهگام و با استفاده از چهذار مذدو– بذا توجذه بذه اهمیذت
قومیتها در این مقاله ،یک مدو به این مؤلفه اختصاص داده شد -انجذام شذد کذه نتذایج آن در
جدوو  1دیده میشود.
جدول  .8خروجی رگرسیون چندمتغیرة گامبهگام برای مؤلفهها و متغیرهای تحقیق
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

شاخصها

مؤلفه

4/ 3

3/ 9

4/ 3

4/ 6

/888
-/81
/880

/888
-/887
/887
/824
**-/17
/82

/812
/84
/82
/82
**-/17
/81
/87
-/84
-/888
***-/7

تغییرات R

/881

/812

/884

/81
/88
/84
/80
**-/11
/1
/88
-/84
/888
***-/10
*/1
**-/14
/80
/882
**/11
/881

سطح معناداریF

/1

/7

/881

/888

مقدار ثابت

مؤلفههای فردی (کنترل)

قومیت (نسبت به فارس)

مؤلفههای تحصیلی

مؤلفههای خانوادگی

جنسیت
تأهل
سن
ترک
لر
کرد
شهر محل تحصیل
رشتة تحصیلی
دانشگاه
مقطع
درآمد خانواده
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر
کارآفرینی مادر
کارآفرینی پدر

2

∗ ∗∗ ; p <0/01 , n= 2035 p <0/05 ; ∗∗∗ p<0/10ارقام نوشتهشده در جدول بتای استاندارد است.

همانطور که جدوو  1نشان میدهد ،در مدو اوو که مؤلفههذای فذردی همچذون جنسذیت،
تأه و سن افراد به عنوان متغیر کنترلی و بیشتر بذرای کذاهش تفسذیر شذاخ

هذای دیگذر وارد

مدو شده است ،در مجموع تأثیر زیادی بذر قصذد کارآفرینانذه نداشذته اسذت .بذا افذزودن متغیذر

580
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قومیت با مرجعقراردادن قومیذت فذارس دیذده مذیشذود کذه قومیذت لذر تذأثیر منفذی نسذبت بذه
قومیتهای دیگر بر میزان قصد کارآفرینانة دانشجویان دارد و بقیذة مذوارد نسذبت بذه هذم تذأثیر
متفاوتی ندارند .در ادامه ،به منظور بررسی تذأثیر مؤلفذههذای تحصذیلی ،چهذار متغیذر وارد مذدو
میشود و مدو سوم را به دست میدهد .نکتة اوو ،پیشبینیپذیری معنادار این مؤلفههذا -مقذدار
 3/2در د از تغییرات قصذد کارآفرینانذة دانشذجویان -اسذت .نکتذة دوم ،در ایذن مؤلفذه ،تذأثیر
معنادار مقطع تحصیلی دانشجویان از بین متغیرهای این مؤلفه است که نشان میدهذد بذا افذزایش
مقطع تحصیلی ،مقدار قصد کارآفرینانة دانشذجویان کذاهش پیذدا کذرده اسذت و دالیذ آن در
بخش نتیجهگیری بحث شده است؛ اما مبحث کاهش ریسکپذیری و دسترسی به یذک حقذوق
ثابت از نکاتی است که برای آن میتوان ذکر کذرد .در مذدو چهذارم ،پذنج متغیذر بذرای مؤلفذة
خذذانواده بذذه مذذدو اضذذافه شذذد .نتذذایج از پذذیشبینذذیپذذذیری معنذذادار  1/3در ذذدی مقذذدار قصذذد
کارآفرینانة دانشجویان با توجه به این متغیرها دارد .عالوه بر این ،تأثیر مثبذت و معنذادار درآمذد
خانواده و همچنین کارآفرینی پدر بر این شاخ

از نکات مهم مذدو چهذارم اسذت .البتذه تذأثیر

منفی و معنادار تحصیالت پدر نیز در مدو دیده میشذود .در کذ بذا حضذور همذة شذاخ

هذا،

بیشترین تأثیر با رویکرد معناداری را به ترتیذب تحصذیالت پذدر (تذأثیر منفذی) ،مقطذع تحصذیلی
(تأثیر منفی) ،کارآفرینی پدر (تأثیر مثبت) و درآمذد خذانوار (تذأثیر مثبذت) بذر پذیشبینذی قصذد
کارآفرینانه دانشجویان دارد.
بحث و نتیجهگیری
هرکدام از نتایج حا از مباحث زمینهای مورد بررسی ،نکات خا ی را در بذر مذیگیذرد کذه
برخی از موارد مهم و تحلیلی هریک در ادامه ارائه میشود.
در مورد فرضیة ا لی اوو و ابعاد آن دیده شد که بذین مردهذا و زنهذای دانشذجو در قصذد
کارآفرینانه تفاوتی وجود ندارد .این نتیجه با برخی تحقیقات خارجی ) (Zapalska, 1997bکه
اشاره دارد مردان ریسک پذیرتر هستند یا مقالهای که اشاره دارد مردان آفریقای جنوبی نسذبت
به زنان احتماو بیشتری برای انجام فعالیتهذای کذارآفرینی دارنذد )،(Farrington et al ,2012
اختالف دارد .برخی محققان ،از تفاوت نداشتن در جنسیتها در این زمینه در مذدار

موجذود
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حبت کرده اند (پارساییان و اعرابی .)338 :3371 ،در بررسی نقش متأه بودن ،مشذخ
که این شاخ

نیز بر میزان قصدکارآفرینانه تأثیر ندارد .در بررسی ترکیبی این دو شذاخ

تحقیق حاضر ،مشخ
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شذد
در

شد بین زنان متأه (میانگین  )1/88و مجرد (میانگین  )1/58و همچنذین

مردان متأه (میانگین )1/8و مجرد (میانگین )1/7تفاوت معناداری وجود نذدارد .در حذالی کذه
برخی مطالعات اشاره میکنند تعهد به خانواده عام مهمی در خوداشتغالی زنان است؛ اما بذرای
مردان ایذنگونذه نیسذت ) .(Boden ,1999: 79تحقیذق دیگذری تذأثیر متأهذ بذودن زنذان را بذر
خوداشتغالی آنان مؤثر میداند ) .(Caputo & Dolinsky,1998: 8-9در مورد سذن دانشذجویان
و قصدکارآفرینانة آنها ،روند افزایشی در مقدار قصد کارآفرینانه دیده میشود .در سذن  33تذا
 ،37دانشجویان احتماالً از تجربة کاری باالیی برخوردارند و برای کسب مباحث تئوریذک وارد
مبحث آموزش عالی شده اند و به همین دلی نگاه کارآفرینی آنهذا بذهشذدت باالسذت .بذا ایذن
رویکرد ،مطالعات فرای نشان میدهد کذه  22در ذد کارآفرینذان بذین  80تذا  50سذالگی و 85
در د آنان بین  80تا  10سالگی فعالیت خود را آغاز مذیکننذد (اکبذری .)50 :3325 ،گروهذی
دیگر معتقدند که برای افراد کمتر از  85ساو ،مسئلة تحصیالت و خدمت نظاموظیفه از عذواملی
هستند که از تعداد کارآفرینان میکاهند و پس از  80سالگی نیز به علت محدودیتهای انذر ی
و فیزیکی ،از تعداد کارآفرینان کاسته میشود (احمدپور .)87 :3323 ،عذالوه بذر ایذن ،بذاز هذم
برخی تحقیقات از تأثیرنداشتن جنسیت و سذن بذر قصذد کارآفرینانذه اشذاره دارنذد )Ayodele,

.(2013: 63
رویکرد خاص این تحقیق به مبحث قومیتها نشذان از تفذاوت معنذادار قومیذتهذای ا ذلی
ایرانی برای قصد کارآفرینانه دارد ،به طوری که کردهذا و تذر هذا بذا تفذاوت میذانگین کذامالً
مشخصی با دیگران ،خود را متفاوت نشان دادهاند و در میزان تأثیرگذاری نیز دیده شد که لرهذا
نسبت به قومیتهای دیگر تأثیر منفی دارند .با این رویکرد ،تحقیق کمتری انجام شده اسذت .بذا
این حاو در مقالهای کذه در آفریقذای جنذوبی انجذام شذده ،اشذاره مذیشذود کذه بذه طذور کلذی
گذذروههذذای قذذومی از گذذروههذذای ا ذذلی سذذاکن در کشذذور ،کمتذذر احتمذذاو کذذارآفرینی دارنذذد
) (Farrington et al., 2012یا در مقالة دیگری که در بریتانیا انجام شده است ،محققذان اشذاره
دارند که مهاجران سفیدپوست ساکن ،کمتر از اقلیتهای قومی و مهاجر به دنبذاو فر ذتهذای
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کارآفرینی هستند و مردان سیاهپوست قصد و فعالیت بیشتری برای راهاندازی یک کسب و کار
داشتهاند ).(Levie & Hart, 2011: 118
در بررسی ابعاد فرضیة ا لی دوم دیده شد که در رابطه با شهر محذ تحصذی  ،دانشذجویان
دانشگاه های تهران قصد بیشتری برای کارآفرینی دارند .ایذن موضذوع مذیتوانذد نشذان از تذأثیر
حضور دانشجویان در مرکز اقتصادی کشور بر رویکذرد کذارآفرینی داشذته باشذد .تأثیرگذذاری
این شاخ

در روش رگرسیون رد شد .در مورد تحصیالت در تحقیقذات گذشذته مذیتذوان بذه

مواردی اشاره کرد :از یک سو ،لوکاس اعتقاد به افزایش احتماو کارآفرینی در هنگام افذزایش
تحصیالت دارد ( .)Lucas, 1978از سذوی دیگذر ،سذطح تحصذیالت مذیتوانذد تذأثیر منفذی بذر
انتخاب فعالیتهای کارآفرینانه داشته باشد ()wu, 2008: 757؛ اما همانطور کذه در نتذایج نیذز
دیده شد ،در ایران تفاوت معناداری بین سطوح مختلف تحصیالت در زمینذة قصذد کارآفرینانذه
وجذذود نذذدارد؛ امذذا افذذزایش مقطذذع تحص ذیلی تذذأثیر منفذذی بذذر مقذذدار میذذانگین قصذذدکارآفرینانة
دانشجویان دارد .این نتیجه در فنالند مشاهده شده است و نشان میدهد تحصذیالت تذأثیر بسذیار
محذدودی در قصذد کارآفرینانذة دانشذجویان دارد ) .(Ristimaki, 1998بذرای انتخذابنکذردن
خوداشتغالی برای افراد با تحصیالت باال میتواند دو دلی وجذود داشذته باشذد .3 :درآمذد افذراد
تحصی کرده بیش از افرادی است که اقدام به خوداشتغالی میکنند .8 .جریان درآمذد آنهذا در
خوداشتغالی امنیت کمتری نسبت به استخدام در سازمانهذا دارد ( .)wu, 2008: 757عذالوه بذر
این ،آمارها نشان میدهنذد کذه تقریبذاً  80در ذد از کارآفرینذان موفذق ،تحصذیالت دبیرسذتانی
دارند ،در حالی که  85در د از کارآفرینان موفق ،مدر
مدر

کارشناسی و تنها  30در د از آنان

دکتری داشتهاند .این نتایج به خوبی نشاندهندة ایذن موضذوع اسذت کذه آمذوزشهذای

عالی و دانشگاهی ارتباط منسجم و تنگاتنگی با کارآفرینی ندارند و ضروری است که بذه ارائذة
درس کارآفرینی در دورههای تحصیلی پذایینتذر توجذه شذود ) .(Banfe, 1991: 145در مذورد
رشته های تحصیلی و دانشکدهها ،همانطور که انتظار میرفت؛ دانشجویان هنر ،فنی و مهندسذی
و پزشکی قصد کارآفرینانة بیشتری از علوم انسانی و علوم پایذه داشذتند؛ امذا بذه طذورکلی تذأثیر
معناداری در این مبحث دیده نمیشود .بستر رشذتههذای هنذری ،مهندسذی و پزشذکی همیشذه بذا
مباحث کارآفرینی بیشتر عجین است و خروجی تحقیق حاضر نیز این مبحث را نشذان مذیدهذد.

بررسی تأثیر مؤلفههای زمینهای بر قصد کارآفرینانه در...

583

در مورد تحصی در دانشگاههای مختلف نیز دیده شده است که با توجه به ماهیت دانشگاههای
علمی و کاربردی ،این دانشگاهها در ارقام قصد کارآفرینانه بذهشذدت از بقیذة دانشذگاههذا جلذو
هستند؛ اما در این بین حضور دانشگاههای سراسری در رتبة نهایی این رتبهبندی تأم بیشتری را
برای سیاستگذاران این دسته از دانشگاهها ضروری میکند.
در نهایت ،فرضیة ا لی سوم که به ابعاد پیشینة خانوادگی دانشذجویان اختصذاص داده شذد،
نشان میدهد که افزایش تحصیالت پدر و مذادر بذر قصذد کارآفرینانذة آنهذا نقذش دارد .نقذش
تحصیالت بیشتر برای مادران باالتر از نقش تحصیالت باالتر در پدران است؛ زیذرا دانشذجویانی
که پدرانشان تحصیالت کارشناسی دارند قصد کارآفرینانة بیشتری نسبت به دانشجویانی دارنذد
که تحصیالت پدرانشان کارشناسی ارشد است و این موضوع برای تحصیالت مادران بذرعکس
است .در زمینة اشتغاو پدر و مادر دیده شذد کذه خوداشذتغالی پذدر بذهشذدت بذر افذزایش قصذد
کارآفرینانة فرزندان تأثیر دارد؛ اما شغ مادر در این زمینه نقشی نداشته است .برای تحلیذ ایذن
خروجی آماری از جدوو متقاطع شغ و تحصیالت استفاده شذد و بذرای پذدرها مشذخ

شذد؛

بیشترین تعداد پدرهای کارآفرین (خوداشتغاو) تحصذیالت زیذر دیذپلم و دیذپلم دارنذد و بیشذتر
پدرهای دارای تحصیالت کارشناسی ،بازنشسته و یا دارای شغ دولتی هستند .بذا ایذن رویکذرد
میتوان به تأثیر الگوی نقش بر قصد کارآفرینانة دانشجویان و همچنین تزریق تفکذر و فرهنذ
مناسببودن فعالیتهای دولتی و حقوق ثابت در فضای خانوادههای ایرانی اشاره کرد .در مورد
نقش مادران هم که تحصیالت بیشتر آن بر افزایش قصد کارآفرینانة آن تأثیرگذار اسذت و ایذن
میتواند حا

ایجاد نگذاه مثبذت بذرای کذارآفرینی و تشذویق آن از سذوی مذادرانی باشذد کذه

تحصیالت باالتری دارند .تحقیقات دیگر نشذان داده اسذت کذه والذدین کذارآفرین در انتخذاب
یذک شذغ کارآفرینانذه تأثیرگذارنذد ) .(Hisrich & Brush, 1983: 36در تحقیذق دیگذری
پیستروی و همکارانش نشان دادند که خانواده نقش فعاو در شذک گیذری و توسذعة مؤسسذه در
چین ایفا میکند ( .)pistrui et al., 2001در این راستا برخی تحقیقات پا را فراتر گذاشتهانذد و
از تأثیر بین نسلی خوداشتغالی بر قصد کارآفرینانه خبر میدهند (.(Laspita et al., 2012: 430
در مورد درآمد خانواده و نقش آن هم دیده شد که در خانوادههای با درآمد باال بهشدت قصذد
کارآفرینانه افزایش پیدا میکند و میتواند نتیجة تفکری باشد که افذراد در مذورد هزینذة بذاالی
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خوداشتغالی در ابتدا دارند .شاید این موضوع نتیجة نقذش ضذعیفی اسذت کذه افذراد از نهادهذای
مالی در تأمین مالی فعالیذت هذای کذارآفرینی در ذهذن دارنذد .در مقایسذة نتذایج ایذن تحقیذق بذا
تحقیقات دیگر می توان به تحقیق علیبیگی و پویا در ایران اشاره کرد کذه مجمذوع تحصذیالت
پدر و مادر و درآمذد خذانواده را در قصذد کارآفرینانذه مذؤثر مذیداننذد Alibaygi & pouya,

).)2011: 19
نتایج رگرسیون چندمتغیره در مورد تأثیر شاخ

ها به ورت مؤلفهای و با هم و با رویکرد

کنترو متغیرهای جنسیت ،تأه و سن نشان داد که مؤلفههای خانواده مهمترین مؤلفههای
زمینهای محسوب میشوند؛ برای همین است که تحقیقاتی چون Santos-Cumplidoand

 linan, 2006; Krueger, 2009; Davidsson, 1995; Alibaygi & pouya, 2011به بررسی
ابعاد مختلف این شاخ

پرداخته است و اغلب به اهمیت زیاد آن اشاره دارد.

در نهایت ،از نکات قاب تأم در تحقیق میتوان به برابربودن قصد کارآفرینانة پسران و
دختران دانشجو ،باالتربودن کردها و تر ها در میزان قصد کارآفرینانه نسبت به بقیة قومیتها
و تأثیر منفی لرها بر قصد کارآفرینی نسبت به بقیة اقوام ،نقش منفی تحصیالت پدر نسبت به
تحصیالت مادران بر تفکر فرزندان برای کارآفرینی و نقش مهم الگوی نقش و فرهن

کار

دولتی در فضای خانوادههای ایرانی و در ک نقش مهم خانواده اشاره کرد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج کسبشده ،پیشنهادها بر اساس مؤلفههای مورد بررسی ارائه میشذود .در مذورد
مؤلفههای فردی و کنترلی ،توجه و برنامذهریذزی بذرای دختذران دانشذجو بذرای کذارآفرینی کذه
میانگین برابری از نظر قصد کارآفرینی دارد ،میتواند عالوه بر ایجذاد رقابذت بذین دانشذجویان،
منجر به استفادة بهینه از  50در د توان دانشگاهی کشور و افزایش بهذرهوری سیسذتم آموزشذی
کشور شود .نکتذة جالذب در خروجذیهذای تحقیذق اینکذه حتذی قصذدکارآفرینی زنذان بعذد از
متأه شدن با قصد افراد مجرد برابری میکند .در این مؤلفه ،توجه و طرحریزی مناسب مباحث
آموزشی برای افراد با سن باال نیز پیشنهاد میشود که دارای تجربذة کذاری و قصذد کارآفرینانذة
بذذاال هسذذتند و بذذرای کسذذب تئذذوریهذذای جدیذذد مذذدیریتی و کذذارآفرینی وارد فضذذای آمذذوزش
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میشوند .در مورد مؤلفة قومیت ،به نظر مذیرسذد بتذوان بذه رویکردهذا و سیاسذتگذذاریهذای
کارآفرینی بر اساس تفاوتهای فرهنگی (مثذ تفذاوت در قصذد کارآفرینانذه بذین قومیذتهذای
ایرانی) بیشتر توجه کرد و در مناطق و دانشگاهها بر اساس تنوع قومیتی ،برنامههذای آموزشذی و
فرهنگی مناسب را تدوین کرد .به نظر میرسد تاکنون به این عام کمتر توجه شده است و نیاز
به دقت بیشتر و تحقیقات گستردهتری دارد .در مبحث متغیرهای تحصیلی ،بذا توجذه بذه تفذاوت
در قصد کارآفرینانة دانشجویان در استانهای مختلف ،تقسیمبندی استانهای کشذور بذر اسذاس
مزیتهای نعتی و تعریف دروس کارآفرینانة مرتبط برای هر اسذتان پیشذنهاد مذیشذود .نکتذة
دیگر تأثیر منفی مقطع تحصیلی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان است کذه برنامذهریذزی هدفمنذد
به ویژه با افزایش تعداد دانشجویان مقاطع تکمیلی در ساوهای آینده را ضروری میکند .در این
راستا ،باید به ارتباط نعت و دانشگاه بذرای هدفمندشذدن مباحذث دانشذگاهی بذهشذدت توجذه
شود .در مورد شاخ

های مورد استفاده در مؤلفة خانواده و تأثیرگذذاری بذاالی ایذن شذاخ

،

پیشنهادهای دیگری مطرح میشود :برنامهریزی فرهنگی برای تغییذر فضذای کارمنذدمحوری در
خانواده و دانشگاه ،تمرکز بر گسترش تأثیر الگوهای نقش به بیرون از فضای خذانواده بذا ایجذاد
مراکزی برای تسهیم دانذش افذراد موفذق کذارآفرین در دانشذگاههذا و اسذتفاده از سیاسذتهذای
تشویقی و مراکز مشاورة مناسب با در نظرگرفتن شذاخ

هذای خذانوادگی ماننذد تحصذیالت و

شغ پدر و مذادر دانشذجویان و درآمذد خذانوادگی آنهذا .بذرای تحقیقذات آتذی نیذز توجذه بذه
مؤلفههای روانشناسانه و جامعهشناسی به ورت گسترده و در بین دانشذجویان کشذور پیشذنهاد
میشود.
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