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چكيده
هدف اين مطالعه ،شناسايي و رتبهبندي مولفههاي عوامل ضدانگيزشي دانشجويان و دانشآموختگان
جوان كشور در گرايش به كارآفريني و تاسيس بنگا ه مستقل کسب و کار است .از پرسشنامه به عنوان
ابزار پژوهش استفاده شده است .جامعه آماري مورد مطالعه شامل مديران شركتهاي مستقر در مراكز
رشد دانشگاههاي دولتي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.بر مبناي تجزيه و تحليل توصيفي
متغيره��ا و نتايج آزمون فريدمن ،مولفههاي:ترس از ناتوان��ي در تهيه منابع مالي كافي براي راهاندازي
كسب وكار ،ترس از شكست مالي ،نگراني از عدم امكان تأمين الزامات قانوني ،ترس از بدهي و نداشتن
تجربه كاري ،به ترتيب از مهمترين مؤلفههاي عوامل ضد انگيزشي دانشجويان و دانشآموختگان جوان
در تاس��يس بنگاه كسب و كار اس��ت .همچنين بر مبناي ضريب همبستگي اسپيرمن ،بين تعدادي از
عوامل ضد انگيزشي با متغير وابسته (تاسيس بنگاه جديد كسب و كار) ،در سطح  95درصد اطمينان،
همبس��تگي معنيدار معكوس وجود دارد .بر مبناي نتايج حاصل ،عوامل ضد انگيزشي شناسايي شده
به عنوان موانع كارآفرينان مورد مطالعه درگرايش به فعاليتهاي كارآفرينانه عمل ميكند .اين يافتهها
ميتواند درسياستگذاري و برنامهريزي مسئوالن جهت بهبود شرايط محيطي براي كارآفريني و تدوين
برنامههاي ترويجي و آموزش كارآفريني در دانشگاهها مورد استفاده قرارگيرد.
كليد واژهها

كارآفريني،کارآفرينان جوان ،عوامل ضد انگيزشي ،موانع تاسيس بنگاه

 - 1عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 - 2عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
* نویسنده عهدهدار مکاتباتbfakour@gmail.com :
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مقدمه
کمبود ش��ديد فرصتهاي ش��غلي در بخش دولتي و بخ��ش خصوصي ب��راي دانشآموختگان جوان
دانش��گاهي در کش��ور ما ،پرداختن به موانع و عوامل ضد انگيزش��ي کارآفريني جوانان و جس��تجوي
راهکارهاي تقويت گرايش دانش��جويان و دانش آموختگان جوان به کارآفريني و راه اندازي بنگاههاي
جديد و مستقل کسب و کار را از اهميت و ضرورتي دو چندان برخوردار ميسازد.
مس��ئلة تحقيق حاضر شناس��ايي و اولويت بندي موانع و عوامل ضد انگيزش��ي براي کارآفريني و
تاسيس بنگاههاي مستقل کسب و کار توسط دانشجويان و دانشآموختگان جوان ايراني است.
امروزه کارآفريني در تمامي کش��ورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است .ايجاد کسب وکارهاي
جديد و اشتغالزايي از جمله پيامدهاي کارآفريني است ،اهميت وتاثيرگذاري اين پيامدها سبب شده
اس��ت تا در برنامهريزيهاي کالن اغلب كشورها ،ترويج كارآفريني به عنوان يک سياست و خط مشي
مه��م مورد توجه ق��رار گيرد .نهادهاي جهاني 1ب��ر اهميت كارآفريني در به حركت درآوردن توس��عه
اقتصادي و ايجاد اش��تغال براي جوانان تأكيد نموده و سعي کردهاند با برنامهريزيها و انجام مطالعات
ميداني ،خط مش��يهايي را براي كاهش موانع كارآفرين ش��دن جوانان مشخص كرده و عوامل ترغيب
جوانان به فرايند کارآفريني را مورد شناسايي قراردهند.
همانگونه كه شرايط زمينهاي كارآفريني از كشوري به كشور ديگر ممکن است فرق كند ،جوانان
هم با مش وقها و موانع متفاوتي براي راهاندازي كسب و كار روبرو هستند و بايد تفاوت بين كارآفريني
جوانان و بزرگس��االن مورد توجه قرار گيرد .كارآفرينان جوان به اقتضاي س��ن و تجربه كاري محدود،
اغل��ب در ط��ي فرايند راهاندازي كس��ب و كار با موان��ع و محدوديتهاي خاصي مواجه ميش��وند كه
برخي اوقات با موارد مربوط به بزرگساالن متفاوت است .به همين دليل ،الزم است کارآفريني جوانان
دانشگاهي مورد عنايت ويژه قرار گيرد.
تمايل به كارآفريني فردي و تاس��يس بنگاه ارتباط مس��تقيمي با دانش ،مهارت ،تجربه ،ش��رايط
خانوادگي ،ويژگيهاي شخصيتي فرد و شرايط محيطي و اجتماعي دارد .براي راهاندازي كسب و كار از
يک س��و بايد زمينههاي ذهني و شرايط اجتماعي فرهنگي مساعد باشد و از سوي ديگر ،بايد محيطي
كامال" حمايتي به وجود آيد؛ محيطي كه مردم را به تأسيس و رشد كسب و كار و سرمايهگذاريهاي
بلند مدت تش��ويق كند و زمينههاي شكست بازار را كه مانعي براي موفقيت بنگاهها ،سرمايهگذاري و
 - 1به طور نمونه ،ايجاد «شبكه اشتغال جوانان» با همكاري بانك جهاني و سازمان بين المللي كار.
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رشد كسب و كار محسوب ميشود ،بر طرف نمايد.
پيشينه تحقيق
در خصوص مشوقها و موانع جوانان در گرايش به فعاليتهاي كارآفرينانه پژوهشهاي اندکي صورت
گرفته اس��ت .پژوهشهاي انجام ش��ده در اين زمينه عمدتاً به لحاظ نوع عوامل مورد بررسي (موانع و

مشوقهاي محيطي براي كارآفريني يا عوامل ضدانگيزشي كارآفريني ) ،قلمرو مكاني پژوهش و محدودة
سني جامعه مورد بررسي ،قابل دستهبندي هستند.
از جمله پژوهشهايي كه به طور متمركز بر روي دانشجويان انجام گرفته است ،بررسي انجام شده
از طرف روبرتسون و همكاران وي است .آنان در مطالعه خود بر روي دانشجويان دانشگاه ليدز ،عوامل
حياتي براي تاس��يس بنگاه و نيز موانع مهم و اساسي دانشجويان بر سر راه تأسيس بنگاه كسب و كار
را مورد ارزيابي قرار دادهاند .نتايج مطالعه آنها نشان ميدهد كه به ترتيب :كمبود منابع مالي ،نداشتن
ايده كسب و كار ،در دسترس نبودن حمايتها ،نداشتن مهارتهاي مورد نياز ،پر مخاطره بودن تأسيس
بنگاه كس��ب و كار ،عدم اطمينان ،نبود دلگرمي و نبود انگيزه مهمترين موانع براي راهاندازي بنگاه از
طرف دانشجويان بوده است .همچنين عوامل حياتي براي تاسيس بنگاه از طرف دانشجويان به ترتيب:
داش��تن انگيزه ،داشتن ايده و بازار ،وجود شبكههاي حمايتي و مشاوره ،حمايت والدين و دسترسي به
وام و منابع مالي ش��ناخته شده است )Robertson, 2002: 48( .مهمترين ويژگي اين بررسي جامعه

آماري دانشجويي آن است ضمن اينكه در آن توام ٌاً موانع و مشوقهاي دانشجويان در مسير راهاندازي
بنگاههاي كس��ب و كار مورد بررسي قرار گرفته است ولي دادههاي اين بررسي منحصر به دانشجويان
دانشگاه ليدز است.
در قلمرو مكاني وس��يعتر ،اسكوف در سطح كشورهاي اروپايي موانع و مشوقهاي راهاندازي بنگاه
توس��ط جوانان تا  29س��ال را مورد بررسي قرار داده اس��ت .وي در بررسي خود چارچوب مشخصي را
كه ش��امل :نگرشهاي اجتماعي و فرهنگي به كارآفريني جوانان ،آموزشهاي كارآفريني ،دسترسي به
منابع مالي ،قوانين ومقررات اداري و حمايت از كسب و كار ميشود به نظر خواهي گذاشته و جنبههاي
مثبت اين عوامل و دسترس��ي به آنها را به عنوان عوامل مش��وق در راه اندازي بنگاه و جنبههاي منفي
و فقدان اين عوامل را موانع مسير راه اندازي بنگاه ميشناسد .نتايج بررسي وي نشان ميدهد :فقدان
عواملی ش��امل اعتبارات مالي ،تجربه ،مهارت ،دانش و آش��نايي با دنياي کسب و کار به عنوان عوامل
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اصلي در دلسرد شدن جوانان نسبت به تاسيس بنگاه است .اين مطالعه عليرغم اهميت وسعت مكاني
آن كه شامل كشورهاي سطح اروپا ميشود و نيز تمركز بر جامعه جوانان ،در بررسي خود بيشتر عوامل
محيطي مشخصي را به نظر خواهي گذاشته است و از اين رو نتايج آن بطور جامع ،موانع و مشوقهاي
انگيزشي در راهاندازي بنگاه توسط دانشجويان را شامل نميشود(.)Schoof, 2006: 7
عليرغم ويژگيهاي برجستة بررسيهاي سازمان ديدهبان جهاني كارآفريني ،يعني تكرار ساليانه و

انجام آن در سطح وسيع كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه عضو ،اين بررسي عمدتاً شامل موانع
محيطي گرايش به كارآفريني افراد فعال جوامع ( از  18تا  64س��ال ) ميش��ود (به عنوان نمونه ر.ك.
 )GEM, UK,2008گرچه در بررس��يهاي قديميتر اين س��ازمان ،عالوه بر عوامل محيطي برخي از
عوامل ضد انگيزش��ي مانند ترس از بدهي و ترس از شكس��ت نيز جزو عوامل مورد بررسي قرار داشته
است( .)GEM, UK, 2001در مجموع ،بررسيهاي اين سازمان به طور مستقيم دادههايي را در ارتباط
با عوامل ضد انگيزشي دانشجويان در تاسيس بنگاه كسب و كار به دست نميدهد.
پژوهش ديگري كه بر روي موانع محيطي و عوامل ضد انگيزشي انجام شده است بررسيهاتاال در
منطقة تورنتو كانادا بر روي افراد متقاضي دريافت حمايت براي تاسيس بنگاه كسب و كار است .در اين
ت از تاسيس بنگاه» و «حمايتهاي خانوادگي»
پژوهش سه عامل محيطي شامل «منابع مالي»« ،حماي 
در كنار دو عامل ضد انگيزشي شامل «عدم اطمينان»« ،نداشتن وقت كافي» و يك عامل محيطي_ضد
انگيزش��ي «فقدان مهارتها» كه هركدام از اين عوامل توسط  3تا  6مولفه نمايندگي مي شوند ،مورد
بررسي قرار گرفته است .نتايج اين بررسي ضمن تائيد عوامل ذكر شده ،اهميت نسبي آنها را مشخص
كرده اس��ت .جامعه آماري اين پژوهش ش��امل افراد متقاضي دريافت حمايتهاي تاسيس بنگاه است،
ولي كمتر از  11/5درصد آنها ش��امل جوانان  18تا  29ميش��ود .همچنين در اين پژوهش عوامل ضد
انگيزشي بطور جامع مورد بررسي قرار نگرفته است (.)Hatala, J.P.,2005:60-64
از پژوهشهاي ديگري كه موانع و محركهاي تش��كيل بنگاه كس��ب و كار را مورد بررس��ي قرار
دادهاند ،بررسي مقايسهاي انجام شده بين كشورهاي آمريكا و روسيه است .جامعه مورد مطالعه شامل
 233مالك بنگاههاي كسب و كار كوچك در دو كشور مذكور و بدون در نظر گرفتن گرو ه سني خاص
مي باشد .يافتههاي اين بررسي نشان مي دهد در كشور آمريكا به ترتيب مهم ترين موانع تجربه شده
ت و پا گير دولتي”،
از طرف مالكين براي تاس��يس بنگاه ش��امل “ :باال بودن نرخ ماليات”“ ،مقررات دس 
“تهيه منابع مالي”“ ،دسترسي به كاركنان واجد شرايط و قابل اطمينان”“ ،نرخ بهره باال” و “ دستيابي
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به فروش موفق”اس��ت .در كش��ور روس��يه به ترتيب مهمترين موانع تجربه شده از طرف مالكين براي
ت و پا گير دولتي”،
تاس��يس بنگاه عبارتند از “ :باال بودن نرخ ماليات” “ ،نرخ بهره باال”“ ،مقررات دس�� 
“تهيه منابع مالي”“ ،دسترسي به كاركنان واجد شرايط و قابل اطمينان” و “قابل اطمينان بودن شركاي
تجاری” .در اين مطالعه عليرغم جامعيت نسبي آن در بررسي موانعمحيطي براي تاسيس بنگاه در دو
كشور آمريكا و روسيه ،به بررسي عوامل ضد انگيزشي پرداخته نشده است .همچنين تنها  12/5درصد
از جامعه مورد بررس��ي به گروه س��ني  21تا  30سال اختصاص دارد و دانشجويان يا دانش آموختگان
جوان نيز جزو مطالعه نبودهاند (.)Zhuplev, et al.516–1998:505,

روش پژوهش
نوع مطالعه و هدف تحقيق

اي��ن پژوهش ،برمبناي هدف ،از نوع كاربردي و از نظر ماهيت و روش تحقيقات علمي از نوع توصيفي
پيمايشي1است (رجوع شود به :سرمد و ديگران.)80- 82 :1381 ،هدف اصلي اين پژوهش عبارت است از بررسي عوامل ضد انگيزشي در گرايش به تاسيس كسب و
كارهاي مستقل توسط دانشجويان و دانشآموختگان جوان دانشگاهها.
در راستاي هدف پژوهش سوالهاي ذيل مطرح ميشود:
 -1عوامل ضد انگيزش��ي دانش��جويان و دانشآموختگان جوان دانش��گاههاي ايران در گرايش به
كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي مستقل و جديد كدامند؟
 -2اين عوامل ضد انگيزشي چگونه اولويت بندي ميشوند؟
جمعيت آماري و روش نمونهگيري
جامعه آماري این پژوهش ،شامل آن دسته از دانشجويان و دانشآموختگان جوان دانشگاهي است که
با تاسيس شركت ،نسبت به ايجاد کسب و کار آزاد و مستقل (كارآفريني مستقل فردي) اقدام نمودهاند.
براي س��هولت دسترسي به اين كارآفرينان ،واحدهاي مستقر در مراكز رشد و بنگاههاي نوپاي مرتبط
با مراكز كارآفريني دانش��گاههاي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به عنوان جامعه آماري تحقيق
در نظر گرفته شدهاند .زيرا بنگاههاي مستقر در اين مراكز واجد ويژگيهاي مورد نظر ميباشند يعني
دانشجو يا دانشآموخته جوان دانشگاهي هستند که به كارآفريني و تاسيس بنگاه مبادرت نمودهاند و با
1- Survey
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موانع و عوامل بازدارند ه احتمالي در اين مسير روبرو شدهاند .در مجموع ليستي شامل  230مورد بدست
آمده که به صورت سرشماري (تمامشماري) براي تمامي آنها پرسشنامه ارسال گرديده و سرانجام 98
پرسشنامه تكميل شده دريافت شده است .اين تعداد ،حجم قابل قبولي براي نمونه آماري است چرا كه
بر اساس فرمول محاسبه تعداد نمونه در پژوهشهاي پيمايشي و با حجم معين براي جامعه (مؤمني،
 )219 :1386حجم نمونه  681بدست ميآيد.
ابزار مطالعه
در اين پژوهش از مطالعات كتابخانهاي به منظور تدوين ديدگاههاي نظري ،سوابق تحقيق و تجربيات
س��اير كشورها و از ابزار پرسشنامه (در مقياس طيف پنج گانه ليکرت) براي گردآوري دادههاي مربوط
به متغيرهاي مستقل تحقيق استفاده شده است.براي روايي پرسشنامه به روش بررسي محتوا از نظرات
متخصصان و صاحب نظران كارآفريني و براي س��نجش ميزان پايايي از روش آلفاي كرونباخ اس��تفاده
شده است .براي اين كار پيشآزموني با  15فقره پرسشنامه انجام گرفت ،با استفاده از فرمول محاسبه
آلفا (مؤمني ،)211 :1386 ،اين ضريب براي كليت سواالت پرسشنامه (به جز بخش جمعيت شناختي)
برابر با  0/78بدست آمد كه بيانگر پايايي ابزار پژوهش است.
تعريف عملياتي متغيرهاي مطالعه
چارچوب مفهومي تحقيق كه در جدول  1آمده اس��ت ،متغير مس��تقل تحقيق را به همراه مولفههاي
آن نشان ميدهد( .ساير ابعاد و مولفهها خارج از موضوع اين مقاله بوده و در اينجا مطرح نشده است).
همان طور كه مش��اهده ميشود اين متغير داراي پانزده مؤلفه است كه بر اساس بررسي پژوهشهاي
انجام شده قبلي و نيز مشاوره با صاحب نظران و کارآفرينان كشور به منظور بومي سازي آن استخراج
شده است .به هر يك از مولفههاي اين متغير بر اساس طيف پنجگانه ليكرت از يك تا پنج امتياز تعلق
ميگيرد .متغير وابسته در اين تحقيق« ،تاسيس بنگاه جديد ومستقل كارآفرينانه» است.

 -1براي محاسبه حجم نمونه از رابطه [ N.z².p.q/ [d²n=)N-1(+z².p.qاستفاده ميشود كه در آن N ،حجم
جامعه d ،خطاي مجاز محقق و معموال برابر با  0/1است z ،مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان  1- αكه
در سطح اطمينان  95درصد برابر با  1/96است p ،برآورد نسبت صفت متغير با استفاده از مطالعات قبلي و  q=1-pو
حداكثر مقدار حاصل ضرب  pqبرابر با  0/25است.
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نوع متغير

نام متغير

مستقل

موانع گرايش به كارآفريني

جدول  :1چارچوب مفهومي تحقيق
مؤلفهها

ابعاد

ترس از شكست مالي
ترس از ناتواني در تهيه منابع مالي كافي براي راهاندازي كسب
و كار
ترس از بدهي
نگراني از فقدان احتمالي تامين اجتماعي
نداشتن ايده مناسب براي شروع يك كسب و كار

عوامل ضد انگيزشي

ترس از نداشتن مهارتهاي مناسب و كافي
نداشتن تجربه كاري
نگراني از عدم امكان تأمين الزامات قانوني
جنسيت (ترس از ناكامي در راه اندازي و توسعه كسب و كار
توسط زنان)
ترس از تحقيرهاي اجتماعي در صورت شكست و ناكامي
ترس از ناتواني در مديريت فعاليتها به دليل فشار كاري باال
وجود فساد اداري در جامعه به طور كلي
وجود رقابت شديد در زمينه فعاليتهاي كسب وكار
عدم تقاضاي بازار (ترس از عدم نياز مردم به دريافت و يا خريد
خدمات يا محصوالت شركت)
نگراني از بوجود آمدن وقفه در فعاليتهاي كارآفريني مردان
بواسطه اعزام به خدمت سربازي

تجزيه و تحليل دادهها
ل اول تحقيق ،از آمارههاي توصيفي (شامل جدول فراواني ،ميانگين و انحراف معيار)
براي پاسخ به سؤا 
ل دوم تحقيق ،از آزمون فريدمن براي رتبهبندي عوامل ضد
و آزمون دوجمله اي؛ و براي پاسخ به سؤا 
انگيزشي و بررسي معنيداري اختالف آنها استفاده گرديد .تجزيه و تحليلهاي آماري اين پژوهش به
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كمك نرمافزار  SPSSانجام شده است.
يافتهها و تجزيه و تحليل آنها
ويژگيهاي جمعيتشناختي كارآفرينان مورد مطالعه و مشخصات بنگاههاي تاسيس شده توسط آنها
به طور خالصه در جدول  2ارائه ش��دهاست.س��تون دوم اين جدول بيانگر «مد» يا «نما» است (يعني
دستهاي كه در جدول توزيع فراواني متغير(صفت) مربوط ،داراي بيشترين فراواني است).
جدول : 2مهمترين ويژگيهاي جمعيتشناختي كارآفرينان مورد مطالعه
ويژگي

“دسته” واجد باالترين فراواني در جدول
توزيع فراواني

درصد فراواني

جنسيت

مرد

86.3

سن

 25-29سال

46.2

تحصيالت

ليسانس
فوق ليسانس

47.3
42.1

رشته تحصيلي

فني مهندسي

73.1

سابقه فعاليت كارآفرينانه (تاسيس شركت)

بين  1تا  3سال

64.5

حوزه فعاليت

صنعت

89.1

تعداد كاركنان شركت

بين  1تا  9نفر (بنگاه خرد)

64.5

شناسايي عوامل ضد انگيزشي:
جهت شناسايي عوامل ضد انگيزش��ي دانشجويان و دانشآموختگان جوان دانشگاهي براي گرايش به
فعاليتهاي كارآفرينانه و ايجاد كس��ب و كارهاي جديد و مس��تقل از آمار توصيفي ش��امل ميانگين و
انحراف معيار استفاده گرديده و نتايج حاصل در جدول  3ارائه شده است.
بررسي نتايج نشان مي دهد كه بر اساس ميانگين باالي  ،3عوامل زير از منظر كارآفرينان جامعه آماري
اين تحقيق عوامل ضد انگيزشي در گرايش به فعاليتهاي كارآفرينانه و ايجاد كسب و كارهاي جديد
و مستقل محسوب مي شوند:
«ترس از شكس��ت مالي»« ،ترس از ناتواني در تهيه منابع مالي كافي براي راهاندازي كسب وكار»،
«ت��رس از بدهي»« ،نگراني از فقدان احتمالي تامين اجتماعي»« ،نداش��تن تجربه كاري»« ،نگراني از
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عدم امكان تأمين الزامات قانوني»« ،جنسيت (ترس از ناكامي در راه اندازي و توسعه كسب و كار توسط
زنان)»« ،ترس از تحقيرهاي اجتماعي در صورت شكس��ت و ناكامي»« ،وجود فس��اد اداري در جامعه
به طور كلي»« ،عدم تقاضاي بازار (ترس از عدم نياز مردم به دريافت و يا خريد خدمات يا محصوالت
ش��ركت)»« ،بوجود آمدن وقفه در فعاليتهاي كارآفريني مردان بواس��طه اعزام به خدمت سربازي» و
همچنین عوامل »:نداش��تن ايده مناس��ب براي شروع يك كسب و كار»« ،ترس از نداشتن مهارتهاي
مناسب و كافي»« ،ترس از ناتواني در مديريت فعاليتها به دليل فشار كاري باال» و «وجود رقابت شديد
در زمينه فعاليتهاي كسب وكار» با داشتن ميانگينهاي كمتر از  3به عنوان عوامل ضد انگيزشي اين
مسير تلقي نمي شوند.
جدول  : 3جدول توزيع درصد فراوانيعوامل ضد انگيزشي از نظر كارآفرينان مورد مطالعه
مقياس
عوامل ضد انگيزشي

كامال
مخالفم
()1

مخالفم
()2

بي نظرم
()3

موافقم
()4

كامال
موافقم
()5

ميانگين

انحراف
معيار

ترس از شكست مالي

1.0

7.3

2.1

65.6

24.0

4.04

0.803

ترس از ناتواني در تهيه
منابع مالي كافي براي
راهاندازي كسب وكار

1.0

7.1

8.2

ترس از بدهي

1.0

10.3

6.2

نگراني از فقدان احتمالي
تامين اجتماعي

7.7

8.8

18.7

42.8

نداشتن ايده مناسب براي
شروع يك كسب و كار

21.1

28.4

9.5

35.7

5.3

ترس از نداشتن
مهارتهاي مناسب و كافي

17.5

26.8

8.2

32.0

15.5

51.0

32.7

4.07

0.884

16.5

3.87

0.845

22.0

3.63

1.145

2.76

1.279

2.74

1.407
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مقياس
بي نظرم
()3

موافقم
()4

كامال
موافقم
()5

ميانگين

انحراف
معيار

32.0

21.6

3.47

1.131

57.3

22.9

3.91

0.925

عوامل ضد انگيزشي

كامال
مخالفم
()1

مخالفم
()2

نداشتن تجربه كاري

2.1

23.7

20.6

نگراني از عدم امكان
تأمين الزامات قانوني

3.1

6.3

10.4

جنسيت (ترس از ناكامي
در راه اندازي و توسعه
كسب و كار توسط زنان)

10.2

ترس از تحقيرهاي
اجتماعي در صورت
شكست و ناكامي

11.6

27.3

22.1

26.1

14.7

23.9

42.1

12.5

9.5

3.01

3.16

1.192

1.191

ترس از ناتواني در
مديريت فعاليتها بدليل
فشار كاري باال

25.2

41.1

11.6

16.8

5.3

2.36

1.178

وجود فساد اداري در
جامعه به طور كلي

12.0

7.6

26.1

32.6

21.7

3.45

1.246

وجود رقابت شديد در
زمينه فعاليتهاي كسب
وكار

22.1

عدم تقاضاي بازار (ترس
از عدم نياز مردم به
دريافت و يا خريد خدمات
يا محصوالت شركت)

10.4

بوجود آمدن وقفه در
فعاليتهاي كارآفريني
مردان بواسطه اعزام به
خدمت سربازي

9.3

29.5

18.8

12.8

22.1

21.9

14.0

23.1

31.2

31.4

3.2

17.7

32.5

2.56

3.27

3.65

1.158

1.246

1.301
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در تحليل اس��تنباطي از آزمون دوجملهاي (مؤمني 211 :1386 ،و کردنائيج و زالي )1386 ،براي
شناس��ايي عوامل ضدانگيزشي از ديدگاه كارآفرينان استفاده شد .در فرض صفر اين آزمون ،هر يک از
مولفههاي مورد بررسي ،عاملي ضد انگيزشي براي گرايش به كارآفريني محسوب نمي شود و در فرض
مقابل ،هر يک از اين عوامل ،عاملي ضد انگيزشي براي گرايش به كارآفريني خواهد بود .اين آزمون براي
هر يازده عاملي كه در باال به عنوان عوامل ضد انگيزشي به شمار آمده است ،انجام گرفت.
مطاب��ق نتايج حاص��ل از اين آزمونها ،فرض صفر در مورد مولفهه��اي «نگراني از فقدان احتمالي
تامين اجتماعي"( با " ،)Sig.= 0.392وجود فس��اد اداري در جامعه به طور كلي" ( با )Sig.= 0.067

و"نگران��ي از بوجود آم��دن وقفه در فعاليتهاي كارآفريني مردان بواس��طه اعزام به خدمت س��ربازي
"( با  )Sig.= 0. 247مورد قبول قرار گرفت و در س��اير موارد اين فرض رد گرديد .از اين رو با س��طح
اطمينان  95درصد" ،نگراني از فقدان احتمالي تامين اجتماعي"" ،وجود فساد اداري در جامعه به طور
كلي" و "نگراني از بوجود آمدن وقفه در فعاليتهاي كارآفريني مردان بواسطه اعزام به خدمت سربازي" را
نميتوان از ديدگاه کارآفرينان مورد مطالعه ،به عنوان عوامل ضد انگيزشي گرايش به كارآفريني به شمار
آورد .همچنين بر اس��اس نتايج آزمون دوجملهاي« ،ترس از تحقيرهاي اجتماعي در صورت شكست و
ناكامي" ( با  )Sig.= 0. 028و " عدم تقاضاي بازار (ترس از عدم نياز مردم به دريافت و يا خريد خدمات
يا محصوالت شركت)" ( با  )Sig.= 0. 010و شش عامل ديگر ( هر كدام با  )Sig.= 0. 000مجموعا"
هشت عامل ضد انگيزشي در گرايش به کارآفريني را به شرح زير تشكيل مي دهند:
"ترس از شكس��ت مالي"" ،ترس از ناتواني در تهيه منابع مالي كافي براي راهاندازي كس��ب وكار"،
" ترس از بدهي" " ،نداش��تن تجربه كاري" " ،نگراني از عدم امكان تأمين الزامات قانوني" " ،جنس��يت
(ترس از ناكامي در راه اندازي و توس��عه كس��ب و كار توسط زنان)" " ،ترس از تحقيرهاي اجتماعي در
صورت شكست و ناكامي" و " عدم تقاضاي بازار (ترس از عدم نياز مردم به دريافت و يا خريد خدمات
يا محصوالت شركت)".
اولويت بندي عوامل ضد انگيزشي
به منظور اولويت بندي و مقايسه اهميت نسبي عوامل ضد انگيزشي شناسايي شده و بررسي معنيداري
اختالف آنها از آزمون فريدمن اس��تفاده ش��د .در اين آزمون ،فرض صفر ،بر يكس��ان بودن اهميت و
اولويت عوامل هش��تگانه داللت دارد و فرض مقابل بيانگر آن است كه حداقل اهميت دو عامل با هم
برابر نيست .نتيجة اين آزمون ( )N =98 ، Chi-Square =108.899 ، df =7، Sig = 0.000داللت
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بر رد فرض صفر دارد.
با توجه به رد فرض صفر در آزمون فريدمن ،ماتريس رتبه ميانگينها به دست مي آيد كه در جدول
 4ارائه شده است .در ستون آخر اين جدول اولويت هر يک از عوامل ضد انگيزشي نشان داده شده است.
جدول :4اولويت بندي مولفههاي عوامل ضد انگيزشي
ميانگين رتبهها

اولويت

مولفههاي عوامل ضد انگيزشي

ترس از ناتواني در تهيه منابع مالي كافي براي راهاندازي كسب وكار

5.63

1

ترس از شكست مالي

5.31

2

نگراني از عدم امكان تأمين الزامات قانوني

5.10

3

ترس از بدهي

5.01

4

نداشتن تجربه كاري

4.14

5

عدم تقاضاي بازار (ترس از عدم نياز مردم به دريافت و يا خريد خدمات يا
محصوالت شركت)

3.93

6

3.65

7

3.23

8

ترس از تحقيرهاي اجتماعي در صورت شكست و ناكامي

جنسيت (ترس از ناكامي در راه اندازي و توسعه كسب و كار توسط زنان)

نتيجهگيري
مبادرت به انجام فعاليتهاي کارآفرينانه ،بستگي مستقيم با فراهم بودن مشوقها و محرکها و بستگي
معک��وس با وجود موانع و عوامل بازدارنده دارد .موانع گوناگون محيطي و عوامل ضد انگيزش��ي ،ابعاد
مختلف عوامل بازدارنده را تشکيل ميدهند .در اين مقاله به طور متمركز به مطالعه عوامل ضد انگيزشي
و شناس��ايي و بررس��ي مولفههای آن پرداخته شده است .اساساً نگرشها ،رفتارها و اقدامات فرد تحت

تاثير ادراكات او است .هرقدر برداشت فرد از تواناييهاي خود مثبت باشد ميزان گرايش او به فعاليتهاي
كارآفرينانه بيشتر خواهد بود .اگرچه طبيعي است كه ادراكات فردي تحت تاثير شرايط محيطي نيز قرار
دارند .به عبارت ديگر ،مردم درمحيط مناسب كسب و كار ،فرصتهاي كارآفرينانه خوبي را مي توانند
تشخيصدهند كه اين امر منجر به شكلگيري بالقوه فعاليتهاي كارآفرينانه ميشود.
به نظر ميرس��د كه يكي از موانع جدي در مس��ير سوق دادن دانشجويان و دانشآموختگان جوان
دانش��گاهي به كارآفريني ،نبود انگيزش كافي در بين آنها اس��ت .بر اس��اس تحقيق حاضر ،از منظر
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دانش��جويان و دانشآموختگان جوان دانشگاهي،مولفههاي گوناگون عوامل ضد انگيزشي در گرايش به
كارآفريني به ترتيب اولويت ،به شرح زير است:
 -1ترس از شكست مالي  -2ترس از ناتواني در تهيه منابع مالي كافي براي راهاندازي كسب وكار
 -3ترس از بدهي  -4نداشتن ايده مناسب براي شروع يك كسب و كار  -5ترس از نداشتن مهارتهاي
مناس��ب و كافي  -6نداش��تن تجربه كاري  -7نگراني از عدم امكان تأمين الزامات قانوني  -8جنسيت
(ترس از ناكامي در راه اندازي و توس��عه كس��ب و كار توسط زنان)  -9ترس از تحقيرهاي اجتماعي در
صورت شكست و ناكامي  -10ترس از ناتواني در مديريت فعاليتها به دليل فشار كاري باال  -11وجود
رقابت شديد در زمينه فعاليتهاي كسب وكار  -12عدم تقاضاي بازار (ترس از عدم نياز مردم به دريافت
و يا خريد خدمات يا محصوالت شركت).
ترس از شكس��ت مالي در بين عوامل باال مهمترين عامل ضد انگيزش��ي محسوب ميشود ،وجود
چنين هراس��ي در جوانان مي تواند حاكي از ويژگي پر مخاطره بودن محيط كس��ب و كار كشور براي
فعاليتهاي كارآفرينانه باشد كه بهبود اين شرايط نيازمند سياستها و برنامههاي موثر در زمينههای:
فرهنگ س��ازي براي مخاطره پذير شدن دانش��جويان و دانش آموختگان دانشگاهي و ايجاد دسترسي
آس��ان به منابع مالي براي فعاليتهای كارآفرينانة آنها ميباش��د .در حال حاضر دفاتر كارآفريني در
دانشگاهها ماموريت فرهنگ سازي براي فعاليتهای كارآفريني بين دانشجويان و دانشگاهيان را عهدهدار
هستند و انتظار مي رود با اتخاذ روشهاي موثرتر اين نياز مهم را پاسخگو باشند.
هر فعاليت كارآفرينانهاي نياز به حداقل سرمايه اوليه دارد .كارآفرينان معموال با استفاده از پسانداز
و س��رمايههاي شخصي ،يا حمايت مالي خانواده و بستگان نزديك يا موسسات مالي و بانكها اقدام به
تامين منابع مالي مورد نياز خود ميكنند .اما در بسياري از موارد كارآفرينان بالقوه قادر به تامين منابع
مالي براي راهاندازي كسب و كار مورد نظر نيستند و اين خالء بسياري از كارآفرينان بالقوه را از تبديل
ش��دن به كارآفرينان بالفعل باز مي دارد .نتايج نش��ان مي دهد ترس از ناتواني در تهيه منابع مالي ،در
نزد جوانان به عنوان دومين عامل مهم ضد انگيزشي عمل مي كند .عليرغم برنامههاي رو به گسترش
حمايت مالي از نوآوري و كارآفريني در كش��ور به نظر مي رس��د منابع موجود هنوز نتوانس��ته است از
نظر كميت و ويژگيهاي عملكردي اطمينان خاطر نس��بي را در جوانان براي پرداختن به فعاليتهاي
كارآفريني ايجاد نمايد .با توجه به تصويب قانون ش��ركتهاي دانش بنيان كه ظرفيت قابل توجهي را
براي پش��تيباني مالي كارآفرينان دانشگاهي ايجاد مي نمايد ،پيشنهاد مي شود آئين نامههاي اجرايي
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و عمليات��ي مرتب��ط با اين قانون به نحوي تنظيم گردد تا س��هولت مورد نياز ب��راي تامين منابع مالي
فعاليتهاي كارآفرينانه اقشار دانشگاهي فراهم شود.
بر اساس نتايج ،ترس از بدهي سومين عامل مهم ضد انگيزشي در نزد جوانان محسوب مي گردد ،با
توجه به ويژگي سني جوانان و ضعف بنية مالي آنها براي تحمل ريسكهاي مالي ،فراهم كردن شرايط
محيطي مناسب ،انجام حمايتهاي مالي مختلف از فعاليتهاي كارآفرينانه در جامعه و فرهنگسازي
براي تحمل ش��رايط مخاطره آميز در بين دانش��جويان و دانشآموختگان دانشگاهي اقداماتي است كه
دغدغ��ه ت��رس از بدهي را در جوانان كاه��ش داده و درآنها براي انجام فعاليته��اي كارآفرينانه ايجاد
انگيزش ميكند.

نتايج حاصل مشخص مي سازد كه سه عامل مهم ضد انگيزشي رده اول مستقيماً مرتبط با مسائل

مالي است و در سطح سياست گذاري گسترش كارآفريني در دانشجويان و فارغ التحصيالن جوان الزم
است ابتدا مسائل و مشكالت كارآفرينان در تامين نيازهای مالي فعاليتهايشان مورد توجه قرار گيرد.
طبق يافتهها نداش��تن ايده مناسب براي ش��روع يك كسب و كار را به عنوان چهارمين عامل ضد
انگيزشي معرفي مي كند ،عليرغم تاثير خالقيت ذاتي افراد در فرصت شناسي و ايده پروري ،فعاليتها و
برنامههاي دفاتركارآفريني دانشگاهي و مراكز رشد در سطح دانشگاهها براي زمينه سازي ارائه و پرورش
ايدههای جديد در رفع چنين مش��كلي بس��يار موثر خواهد بود .نمونههايي از اينگونه فعاليتها را در
بعضي از دانشگاهها به صورت برگزاري بورس ايده شاهد هستيم.
بر اساس نتايج ،ترس از نداشتن مهارتهاي مناسب و كافي به عنوان پنجمين عامل ضد انگيزشي
مهم مطرح است .پاسخ گويي به نياز دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي به مهارتهاي مختلف
در فرآيند كارآفريني نيازمند ش��ناخت دقيقتر از اين مهارتها و سياس��تگزاري و برنامه ريزي براي
تامين آنها است .دفاتر كارآفريني دانشگاهي به مرور زمان و با كسب تجربه از فعاليتهاي گذشتة خود

ميتوانند سياس��تها و برنامههاي خود را در تامين اين مهارتها ارتقاء بخش��يده و عم ً
ال به نهاد بسيار
موثري براي تحريك فعاليتهای كارآفرينانه اقشار دانشگاهي تبديل شوند.
نگران��ي از عدم امكان تأمين الزامات قانوني از جمله موانع كارآفرينان قلمداد ميش��ود كه نگراني
ناش��ي از عدم توانايي در تامين و انجام آنها ،از نظر کارآفرينان جوان دانش��گاهي مورد مطالعه ،عاملي
ضد انگيزش��ي در گرايش به كارآفريني است .بديهي است چنانچه توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه نزد
سياس��تگزاران به عنوان يكي از مكانيزمهاي اصلي توس��عه اقتصادي تلقي ش��ود ،الزم است به طور
نظاميافته مجموعة الزامات قانوني ذيربط فرآيندهاي كارآفريني ،مورد بازنگري و اصالح و بهبود اساسي
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قرار گيرند تا اين الزامات به جاي مانع بودن نقش تسهيل كننده در كارآفريني داشته باشند.
كاهش و رفع س��اير موانع شناسايي شده در اين تحقيق همانند موارد بحث شده،نيازمند نگرش و
تحليل علمي در آسيب شناسي آنها و استفاده از تجربيات ساير كشورها در ضمن توجه به ويژگيهاي
بومي محيط اقتصادي و اجتماعي كش��ور براي دس��تيابي به راهكارهاي موثر در برطرف كردن موانع
ضد انگيزش��ي كارآفرينان جوان دانشگاهي است كه انتظار مي رود از طرف سياستگزاران مورد توجه
الزم قرار گيرد.
عوامل ضد انگيزش��ي كه به ترتيب اهميت در اين تحقيق مش��خص ش��دهاند ،اساس��ا ميتوانند
نشانگرهاي خوبي براي سياستگزاران و دستاندركاران گسترش كارآفريني در كشور باشند تا براساس
اين دادهها و نتايج حاصل از ساير مطالعات و پژوهشهاي مشابه بتوانند به سمت ايجاد محيط مناسب
و مطلوبي براي فعاليتهاي كارآفرينانه در كشور حركت كنند.
اين نتايج با نتايج مطالعات ديدهبان جهاني كارآفريني در ارتباط با عوامل :ترس از بدهي ،ترس از
تحقيرهاي اجتماعي در صورت شكست و ناكامي و نگراني در دستيابي به منابع مالي براي سرمايهگذاري
همسويي دارد ( .)GEM UK, 2001: 51همچنين آن بخش از نتايج اين تحقيق كه به عوامل :ترس
از شكس��ت مالي ،ترس از بدهي ،نداشتن ايده مناس��ب براي شروع يك كسب و كار ،ترس از نداشتن
مهارتهاي مناسب و كافي و نداشتن تجربه كاري مرتبط ميشود ،با نتايج حاصل از مطالعات صورت
گرفته بر روي دانشجويان دانشگاه ليدز انگلستان هماهنگي و همسويي نشان مي دهد (Robertson

.)et al, 2004: 10
از محدوديتهاي تحقيق حاضر جامعة آماري آن اس��ت كه محدود به واحدهاي فناور مس��تقر در
مراكز رش��د دانشگاهي كش��ور است به عبارت ديگر س��اير فارغالتحصيالني كه مبادرت به كارآفريني
نمودهاند و در مراكز رش��د مستقر نیس��تند مورد بررسي قرار نگرفتهاند كه اين محدوديت از مشكالت
دسترسي به اين گروه ناشي مي شود .پيشنهاد مي شود جهت كاملتر شدن يافتهها در مطالعات آتي
اين گروه محل تمركز بررسيهاي انجام شده باشد.
از ديگر محدوديتهاي تحقيق آن اس��ت كه پيمايش صورت گرفته بر روي فارغالتحصيالني بوده
اس��ت كه درحال طي مسيركارآفريني هستند ،پیشنهاد مي شود در مطالعات آتي براي كاملتر شدن
يافتهها ،دانش آموختگان جواني كه اقدام به كارآفريني نكردهاند نيز مورد بررسي قرارگيرند.
انتظار مي رود با افزايش پژوهشهاي اجتماعي اقتصادي در كش��ور ،بتوان با تكيه بر دستاوردهاي
علمي قدمهاي موثري را در گسترش كارآفريني دركشور برداشت.
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