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چکیده 
هدف این مطالعه، شناسایي و رتبه بندي مولفه هاي عوامل ضدانگیزشي دانشجویان و دانش آموختگان 
جوان کشور در گرایش به کارآفریني و تاسیس بنگاه  مستقل کسب و کار است. از پرسشنامه به عنوان 
ابزار پژوهش استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل مدیران شرکت هاي مستقر در مراکز 
رشد دانشگاه هاي دولتي تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است.بر مبناي تجزیه و تحلیل توصیفي 
متغیره��ا و نتایج آزمون فریدمن، مولفه هاي:ترس از ناتوان��ي در تهیه منابع مالي کافي براي راه اندازي 
کسب وکار، ترس از شکست مالي، نگراني از عدم امکان تأمین الزامات قانوني، ترس از بدهي و نداشتن 
تجربه کاري، به ترتیب از مهم ترین مؤلفه هاي عوامل ضد انگیزشي دانشجویان و دانش آموختگان جوان 
در تاس��یس بنگاه کسب و کار اس��ت. همچنین بر مبناي ضریب همبستگي اسپیرمن، بین تعدادي از 
عوامل ضد انگیزشي با متغیر وابسته )تاسیس بنگاه جدید کسب و کار(، در سطح 95 درصد اطمینان، 
همبس��تگي معني دار معکوس وجود دارد. بر مبناي نتایج حاصل، عوامل ضد انگیزشي شناسایي شده 
به عنوان موانع کارآفرینان مورد مطالعه درگرایش به فعالیت هاي کارآفرینانه عمل مي کند. این یافته ها 
مي تواند درسیاست گذاري و برنامه ریزي مسئوالن جهت بهبود شرایط محیطي براي کارآفریني و تدوین 

برنامه هاي ترویجي و آموزش کارآفریني در دانشگاه ها مورد استفاده قرارگیرد. 
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مقدمه
کمبود ش��دید فرصت هاي ش��غلي در بخش دولتي و بخ��ش خصوصي ب��راي دانش آموختگان جوان 
دانش��گاهي در کش��ور ما، پرداختن به موانع و عوامل ضد انگیزش��ي کارآفریني جوانان و جس��تجوي 
راهکارهاي تقویت گرایش دانش��جویان و دانش آموختگان جوان به کارآفریني و راه اندازي بنگاه هاي 

جدید و مستقل کسب و کار را از اهمیت و ضرورتي دو چندان برخوردار مي سازد. 
مس��ئلة تحقیق حاضر شناس��ایي و اولویت بندي موانع و عوامل ضد انگیزش��ي براي کارآفریني و 

تاسیس بنگاه هاي مستقل کسب و کار توسط دانشجویان و دانش آموختگان جوان ایراني است.
امروزه کارآفریني در تمامي کش��ورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد کسب وکارهاي 
جدید و اشتغال زایي از جمله پیامدهاي کارآفریني است، اهمیت وتاثیرگذاري این پیامد ها سبب شده 
اس��ت تا در برنامه ریزي هاي کالن اغلب کشور ها، ترویج کارآفریني به عنوان یک سیاست و خط مشي 
مه��م مورد توجه ق��رار گیرد. نهادهاي جهاني1 ب��ر اهمیت کارآفریني در به حرکت درآوردن توس��عه 
اقتصادي و ایجاد اش��تغال براي جوانان تأکید نموده و سعي کرده اند با برنامه ریزي ها و انجام مطالعات 
میداني، خط مش��ي هایي را براي کاهش موانع کارآفرین ش��دن جوانان مشخص کرده و عوامل ترغیب 

جوانان به فرایند کارآفریني را مورد شناسایي قرار  دهند.
همان گونه که شرایط زمینه اي کارآفریني از کشوري به کشور دیگر ممکن است فرق کند، جوانان 
هم با مشو ق ها و موانع متفاوتي براي راه اندازي کسب و کار روبرو هستند و باید تفاوت بین کارآفریني 
جوانان و بزرگس��االن مورد توجه قرار گیرد. کارآفرینان جوان به اقتضاي س��ن و تجربه کاري محدود، 
اغل��ب در ط��ي فرایند راه اندازي کس��ب و کار با موان��ع و محدودیت هاي خاصي مواجه مي ش��وند که 
برخي اوقات با موارد مربوط به بزرگساالن متفاوت است. به همین دلیل، الزم است کارآفریني جوانان 

دانشگاهي مورد عنایت ویژه قرار گیرد.
تمایل به کارآفریني فردي و تاس��یس بنگاه ارتباط مس��تقیمي با دانش، مهارت، تجربه، ش��رایط 
خانوادگي، ویژگي هاي شخصیتي فرد و شرایط محیطي و اجتماعي دارد. براي راه اندازي کسب و کار از 
یک س��و باید زمینه هاي ذهني و شرایط اجتماعي فرهنگي مساعد باشد و از سوي دیگر، باید محیطي 
کامال" حمایتي به وجود آید؛ محیطي که مردم را به تأسیس و رشد کسب و کار و سرمایه گذاري هاي 
بلند مدت تش��ویق کند و زمینه هاي شکست بازار را که مانعي براي موفقیت بنگاه ها، سرمایه گذاري و 

1 - به طور نمونه، ایجاد »شبکه اشتغال جوانان« با همکاري بانک جهاني و سازمان بین المللي کار.
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رشد کسب و کار محسوب مي شود، بر طرف نماید.

پیشینه تحقیق
در خصوص مشوق ها و موانع جوانان در گرایش به فعالیت هاي کارآفرینانه پژوهش هاي اندکي صورت 
گرفته اس��ت. پژوهش هاي انجام ش��ده در این زمینه عمدتاً به لحاظ نوع عوامل مورد بررسي )موانع و 
مشوق هاي محیطي براي کارآفریني یا عوامل ضد  انگیزشي کارآفریني (، قلمرو مکاني پژوهش و محدودة 

سني جامعه مورد بررسي، قابل دسته بندي هستند. 
از جمله پژوهش هایي که به طور متمرکز بر روي دانشجویان انجام گرفته است، بررسي انجام شده 
از طرف روبرتسون و همکاران وي است. آنان در مطالعه خود بر روي دانشجویان دانشگاه لیدز، عوامل 
حیاتي براي تاس��یس بنگاه و نیز موانع مهم و اساسي دانشجویان بر سر راه تأسیس بنگاه کسب و کار 
را مورد ارزیابي قرار داده اند. نتایج مطالعه آنها نشان مي دهد که به ترتیب: کمبود منابع مالي، نداشتن 
ایده کسب و کار، در دسترس نبودن حمایت  ها، نداشتن مهارت هاي مورد نیاز، پر مخاطره بودن تأسیس 
بنگاه کس��ب و کار، عدم اطمینان، نبود دلگرمي و نبود انگیزه مهم ترین موانع براي راه اندازي بنگاه از 
طرف دانشجویان بوده است. همچنین عوامل حیاتي براي تاسیس بنگاه از طرف دانشجویان به ترتیب: 
داش��تن انگیزه، داشتن ایده و بازار، وجود شبکه هاي حمایتي و مشاوره، حمایت والدین و دسترسي به 
وام و منابع مالي ش��ناخته شده است. (Robertson, 2002: 48) مهم ترین ویژگي این بررسي جامعه 
آماري دانشجویي آن است ضمن اینکه در آن تواماًٌ موانع و مشوق هاي دانشجویان در مسیر راه اندازي 
بنگاه هاي کس��ب و کار مورد بررسي قرار گرفته است ولي داده هاي این بررسي منحصر به دانشجویان 

دانشگاه لیدز است.
در قلمرو مکاني وس��یع تر، اسکوف در سطح کشور هاي اروپایي موانع و مشوق هاي راه اندازي بنگاه 
توس��ط جوانان تا 29 س��ال را مورد بررسي قرار داده اس��ت. وي در بررسي خود چارچوب مشخصي را 
که ش��امل: نگرش هاي اجتماعي و فرهنگي به کارآفریني جوانان، آموزش هاي کارآفریني، دسترسي به 
منابع مالي، قوانین ومقررات اداري و حمایت از کسب و کار مي شود به نظر خواهي گذاشته و جنبه هاي 
مثبت این عوامل و دسترس��ي به آنها را به عنوان عوامل مش��وق در راه اندازي بنگاه و جنبه هاي منفي 
و فقدان این عوامل را موانع مسیر راه اندازي بنگاه مي شناسد. نتایج بررسي وي نشان مي دهد: فقدان 
عواملی ش��امل اعتبارات مالي، تجربه، مهارت، دانش و آش��نایي با دنیاي کسب و کار به عنوان عوامل 
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اصلي در دلسرد شدن جوانان نسبت به تاسیس بنگاه است. این مطالعه علیرغم اهمیت وسعت مکاني 
آن که شامل کشور هاي سطح اروپا مي شود و نیز تمرکز بر جامعه جوانان، در بررسي خود بیشتر عوامل 
محیطي مشخصي را به نظر خواهي گذاشته است و از این رو نتایج آن بطور جامع، موانع و مشوق هاي 

.(Schoof, 2006: 7)انگیزشي در راه اندازي بنگاه توسط دانشجویان را شامل نمي شود
علیرغم ویژگي هاي برجستة بررسي هاي سازمان دیده بان جهاني کارآفریني، یعني تکرار سالیانه و 
انجام آن در سطح وسیع کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه عضو، این بررسي عمدتاً شامل موانع 
محیطي گرایش به کارآفریني افراد فعال جوامع ) از 18 تا 64 س��ال ( مي ش��ود )به عنوان نمونه ر.ک. 
GEM, UK,2008) گرچه در بررس��ي هاي قدیمي تر این س��ازمان، عالوه بر عوامل محیطي برخي از 

عوامل ضد انگیزش��ي مانند ترس از بدهي و ترس از شکس��ت نیز جزو عوامل مورد بررسي قرار داشته 
است(GEM, UK, 2001). در مجموع، بررسي هاي این سازمان به طور مستقیم داده هایي را در ارتباط 

با عوامل ضد انگیزشي دانشجویان در تاسیس بنگاه کسب و کار به دست نمي دهد.
پژوهش دیگري که بر روي موانع محیطي و عوامل ضد انگیزشي انجام شده است بررسي  هاتاال در 
منطقة تورنتو کانادا بر روي افراد متقاضي دریافت حمایت براي تاسیس بنگاه کسب و کار است. در این 
پژوهش سه عامل محیطي شامل »منابع مالي«، »حمایت  از تاسیس بنگاه« و »حمایت هاي خانوادگي« 
در کنار دو عامل ضد انگیزشي شامل »عدم اطمینان«، »نداشتن وقت کافي« و یک عامل محیطي_ضد 
انگیزش��ي »فقدان مهارت ها« که هرکدام از این عوامل توسط 3 تا 6 مولفه نمایندگي مي شوند، مورد 
بررسي قرار گرفته است. نتایج این بررسي ضمن تائید عوامل ذکر شده، اهمیت نسبي آن ها را مشخص 
کرده اس��ت. جامعه آماري این پژوهش ش��امل افراد متقاضي دریافت حمایت هاي تاسیس بنگاه است، 
ولي کمتر از 11/5 درصد آنها ش��امل جوانان 18 تا 29 مي ش��ود. همچنین در این پژوهش عوامل ضد 

.(Hatala, J.P.,2005:60-64) انگیزشي بطور جامع مورد بررسي قرار نگرفته است
از پژوهش هاي دیگري که موانع و محرک هاي تش��کیل بنگاه کس��ب و کار را مورد بررس��ي قرار 
داده اند، بررسي مقایسه اي انجام شده بین کشور هاي آمریکا و روسیه است. جامعه مورد مطالعه شامل 
233 مالک بنگاه هاي کسب و کار کوچک در دو کشور مذکور و بدون در نظر گرفتن گروه  سني خاص 
مي باشد. یافته هاي این بررسي نشان مي دهد در کشور آمریکا به ترتیب مهم ترین موانع تجربه شده 
از طرف مالکین براي تاس��یس بنگاه ش��امل : “باال بودن نرخ مالیات”، “مقررات دست  و پا گیر دولتي”، 
“تهیه منابع مالي”، “دسترسي به کارکنان واجد شرایط و قابل اطمینان”، “نرخ بهره باال” و “ دست یابي 
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به فروش موفق”اس��ت. در کش��ور روس��یه به ترتیب مهم ترین موانع تجربه شده از طرف مالکین براي 
تاس��یس بنگاه عبارتند از : “باال بودن نرخ مالیات”، “ نرخ بهره باال”، “مقررات دس��ت  و پا گیر دولتي”، 
“تهیه منابع مالي”، “دسترسي به کارکنان واجد شرایط و قابل اطمینان” و “قابل اطمینان بودن شرکاي 
تجاری”. در این مطالعه علیرغم جامعیت نسبي آن در بررسي موانع  محیطي براي تاسیس بنگاه در دو 
کشور آمریکا و روسیه، به بررسي عوامل ضد انگیزشي پرداخته نشده است. همچنین تنها 12/5 درصد 
از جامعه مورد بررس��ي به گروه س��ني 21 تا 30 سال اختصاص دارد و دانشجویان یا دانش آموختگان 

 .(Zhuplev, et al.516–1998:505,) جوان نیز جزو مطالعه نبوده اند

روش پژوهش
نوع مطالعه و هدف تحقیق

ای��ن پژوهش، برمبناي هدف، از نوع کاربردي و از نظر ماهیت و روش تحقیقات علمي از نوع توصیفي 
-پیمایشي1است )رجوع شود به: سرمد و دیگران، 1381: 82 -80(.

هدف اصلي این پژوهش عبارت است از بررسي عوامل ضد انگیزشي در گرایش به تاسیس کسب و 
کارهاي مستقل توسط دانشجویان و دانش آموختگان جوان دانشگاه ها. 

در راستاي هدف پژوهش سوال هاي ذیل مطرح مي شود: 
1- عوامل ضد انگیزش��ي دانش��جویان و دانش آموختگان جوان دانش��گاه هاي ایران در گرایش به 

کارآفریني و ایجاد کسب و کارهاي مستقل و جدید کدامند؟
2- این عوامل ضد انگیزشي چگونه اولویت بندي مي شوند؟

جمعیت آماري و روش نمونه گیري
جامعه آماري این پژوهش، شامل آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگان جوان دانشگاهي است که 
با تاسیس شرکت، نسبت به ایجاد کسب و کار آزاد و مستقل )کارآفریني مستقل فردي( اقدام نموده اند. 
براي س��هولت دسترسي به این کارآفرینان، واحدهاي مستقر در مراکز رشد و بنگاه هاي نوپاي مرتبط 
با مراکز کارآفریني دانش��گاه هاي تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان جامعه آماري تحقیق 
در نظر گرفته شده اند. زیرا بنگاه هاي مستقر در این مراکز واجد ویژگي هاي مورد نظر مي باشند یعني 
دانشجو یا دانش آموخته جوان دانشگاهي هستند که به کارآفریني و تاسیس بنگاه مبادرت نموده اند و با 

1- Survey
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موانع و عوامل بازدارنده  احتمالي در این مسیر روبرو شده اند. در مجموع لیستي شامل 230 مورد بدست 
آمده که به صورت سرشماري )تمام شماري( براي تمامي آن ها پرسشنامه ارسال گردیده و سرانجام 98 
پرسشنامه تکمیل شده دریافت شده است. این تعداد، حجم قابل قبولي براي نمونه آماري است چرا که 
بر اساس فرمول محاسبه تعداد نمونه در پژوهش هاي پیمایشي و با حجم معین براي جامعه )مؤمني، 

1386: 219( حجم نمونه 681 بدست مي آید. 

ابزار مطالعه 
در این پژوهش از مطالعات کتابخانه اي به منظور تدوین دیدگاه هاي نظري، سوابق تحقیق و تجربیات 
س��ایر کشورها و از ابزار پرسشنامه )در مقیاس طیف پنج گانه لیکرت( براي گردآوري داده هاي مربوط 
به متغیرهاي مستقل تحقیق استفاده شده است.براي روایي پرسشنامه به روش بررسي محتوا از نظرات 
متخصصان و صاحب نظران کارآفریني و براي س��نجش میزان پایایي از روش آلفاي کرونباخ اس��تفاده 
شده است. براي این کار پیش آزموني با 15 فقره پرسشنامه انجام گرفت، با استفاده از فرمول محاسبه 
آلفا )مؤمني، 1386: 211(، این ضریب براي کلیت سواالت پرسشنامه )به جز بخش جمعیت شناختي( 

برابر با 0/78 بدست آمد که بیانگر پایایي ابزار پژوهش است.

تعریف عملیاتي متغیرهاي مطالعه
چارچوب مفهومي تحقیق که در جدول 1 آمده اس��ت، متغیر مس��تقل تحقیق را به همراه مولفه هاي 
آن نشان مي دهد. )سایر ابعاد و مولفه ها خارج از موضوع این مقاله بوده و در اینجا مطرح نشده است.( 
همان طور که مش��اهده مي شود این متغیر داراي پانزده مؤلفه است که بر اساس بررسي پژوهش هاي 
انجام شده قبلي و نیز مشاوره با صاحب نظران و کارآفرینان کشور به منظور بومي سازي آن استخراج 
شده است. به هر یک از مولفه هاي این متغیر بر اساس طیف پنج گانه لیکرت از یک تا پنج امتیاز تعلق 

مي گیرد. متغیر وابسته در این تحقیق، »تاسیس بنگاه جدید ومستقل کارآفرینانه« است.

N حجم  استفاده مي شود که در آن،   N.z².p.q/ [d²n=(N-1)+z².p.q] رابطه  از  نمونه  براي محاسبه حجم   -1
جامعه، d خطاي مجاز محقق و معموال برابر با 0/1 است، z مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان α -1 که 
در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 1/96 است، p برآورد نسبت صفت متغیر با استفاده از مطالعات قبلي و q=1-p و 

حداکثر مقدار حاصل ضرب pq برابر با 0/25 است.
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جدول 1: چارچوب مفهومي تحقیق

مؤلفه هاابعاد نام متغیرنوع متغیر

ستقل
م

ش به کارآفریني
موانع گرای

عوامل ضد انگیزشي

ترس از شکست مالي 

ترس از ناتواني در تهیه منابع مالي کافي براي راه اندازي کسب 
و کار

ترس از بدهي 

نگراني از فقدان احتمالي تامین اجتماعي

نداشتن ایده مناسب براي شروع یک کسب و کار

ترس از نداشتن مهارت  هاي مناسب و کافي 

نداشتن تجربه کاري

نگراني از عدم امکان تأمین الزامات قانوني

جنسیت )ترس از ناکامي در راه اندازي و توسعه کسب و کار 
توسط زنان(

ترس از تحقیرهاي اجتماعي در صورت شکست و ناکامي

ترس از ناتواني در مدیریت فعالیت ها به دلیل فشار کاري باال

وجود فساد اداري در جامعه به طور کلي

وجود رقابت شدید در زمینه فعالیت هاي کسب وکار

عدم تقاضاي بازار )ترس از عدم نیاز مردم به دریافت و یا خرید 
خدمات یا محصوالت شرکت(

نگراني از بوجود آمدن وقفه در فعالیت هاي کارآفریني مردان 
بواسطه اعزام به خدمت سربازي

تجزیه و تحلیل داده ها
براي پاسخ به سؤال  اول تحقیق، از آماره هاي توصیفي )شامل جدول فراواني، میانگین و انحراف معیار( 
و آزمون دوجمله اي؛ و براي پاسخ به سؤال  دوم تحقیق، از آزمون فریدمن براي رتبه بندي عوامل ضد 
انگیزشي و بررسي معني داري اختالف آنها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل هاي آماري این پژوهش به 
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کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. 

یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها
ویژگي هاي جمعیت شناختي کارآفرینان مورد مطالعه و مشخصات بنگاه هاي تاسیس شده توسط آن ها 
به طور خالصه در جدول 2 ارائه ش��ده  است.س��تون دوم این جدول بیانگر »مد« یا »نما« است )یعني 

دسته اي که در جدول توزیع فراواني متغیر)صفت( مربوط، داراي بیش ترین فراواني است(.

جدول2 : مهم ترین ویژگي هاي جمعیت شناختي کارآفرینان مورد مطالعه

ویژگي
“دسته” واجد باالترین فراواني در جدول 

توزیع فراواني
درصد فراواني 

86.3مردجنسیت

2946.2-25 سالسن

لیسانستحصیالت
فوق لیسانس

47.3
42.1

73.1فني مهندسيرشته تحصیلي

64.5بین 1 تا 3 سالسابقه فعالیت کارآفرینانه )تاسیس شرکت(

89.1صنعتحوزه فعالیت

64.5بین 1 تا 9 نفر )بنگاه خرد(تعداد کارکنان شرکت

شناسایي عوامل ضد انگیزشي:
جهت شناسایي عوامل ضد انگیزش��ي دانشجویان و دانش آموختگان جوان دانشگاهي براي گرایش به 
فعالیت هاي کارآفرینانه و ایجاد کس��ب و کارهاي جدید و مس��تقل از آمار توصیفي ش��امل میانگین و 

انحراف معیار استفاده گردیده و نتایج حاصل در جدول 3 ارائه شده است. 
بررسي نتایج نشان مي دهد که بر اساس میانگین باالي 3، عوامل زیر از منظر کارآفرینان جامعه آماري 
این تحقیق عوامل ضد انگیزشي در گرایش به فعالیت هاي کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهاي جدید 

و مستقل محسوب مي شوند:
»ترس از شکس��ت مالي«، »ترس از ناتواني در تهیه منابع مالي کافي براي راه اندازي کسب وکار«، 
»ت��رس از بدهي«، »نگراني از فقدان احتمالي تامین اجتماعي«، »نداش��تن تجربه کاري«، »نگراني از 
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عدم امکان تأمین الزامات قانوني«، »جنسیت )ترس از ناکامي در راه اندازي و توسعه کسب و کار توسط 
زنان(«، »ترس از تحقیرهاي اجتماعي در صورت شکس��ت و ناکامي«، »وجود فس��اد اداري در جامعه 
به طور کلي«، »عدم تقاضاي بازار )ترس از عدم نیاز مردم به دریافت و یا خرید خدمات یا محصوالت 
ش��رکت(«، »بوجود آمدن وقفه در فعالیت هاي کارآفریني مردان بواس��طه اعزام به خدمت سربازي« و 
همچنین عوامل:« نداش��تن ایده مناس��ب براي شروع یک کسب و کار«، »ترس از نداشتن مهارت  هاي 
مناسب و کافي«، »ترس از ناتواني در مدیریت فعالیت ها به دلیل فشار کاري باال« و »وجود رقابت شدید 
در زمینه فعالیت هاي کسب وکار« با داشتن میانگین هاي کمتر از 3 به عنوان عوامل ضد انگیزشي این 

مسیر تلقي نمي شوند.

جدول 3 : جدول توزیع درصد فراواني  عوامل ضد انگیزشي از نظر کارآفرینان مورد مطالعه

عوامل ضد انگیزشي

مقیاس

انحراف میانگین
معیار

کامال 
مخالفم 

)1(
مخالفم 

)2(
بي نظرم 

)3(
موافقم 

)4(

کامال 
موافقم 

)5(

1.07.32.165.624.04.040.803ترس از شکست مالي

ترس از ناتواني در تهیه 
منابع مالي کافي براي 
راه اندازي کسب وکار 

1.07.18.251.032.74.070.884

1.010.36.216.53.870.845ترس از بدهي

نگراني از فقدان احتمالي 
7.78.818.742.822.03.631.145تامین اجتماعي 

نداشتن ایده مناسب براي 
21.128.49.535.75.32.761.279شروع یک کسب و کار

ترس از نداشتن 
17.526.88.232.015.52.741.407مهارت  هاي مناسب و کافي
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عوامل ضد انگیزشي

مقیاس

انحراف میانگین
معیار

کامال 
مخالفم 

)1(
مخالفم 

)2(
بي نظرم 

)3(
موافقم 

)4(

کامال 
موافقم 

)5(

2.123.720.632.021.63.471.131نداشتن تجربه کاري

نگراني از عدم امکان 
3.16.310.457.322.93.910.925تأمین الزامات قانوني

جنسیت )ترس از ناکامي 
در راه اندازي و توسعه 
کسب و کار توسط زنان(

10.227.326.123.912.53.011.192

ترس از تحقیرهاي 
اجتماعي در صورت 

شکست و ناکامي
11.622.114.742.19.53.161.191

ترس از ناتواني در 
مدیریت فعالیت ها بدلیل 

فشار کاري باال
25.241.111.616.85.32.361.178

وجود فساد اداري در 
12.07.626.132.621.73.451.246جامعه به طور کلي

وجود رقابت شدید در 
زمینه فعالیت هاي کسب 

وکار
22.129.522.123.13.22.561.158

عدم تقاضاي بازار )ترس 
از عدم نیاز مردم به 

دریافت و یا خرید خدمات 
یا محصوالت شرکت(

10.418.821.931.217.73.271.246

بوجود آمدن وقفه در 
فعالیت هاي کارآفریني 
مردان بواسطه اعزام به 

خدمت سربازي

9.312.814.031.432.53.651.301
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در تحلیل اس��تنباطي از آزمون دوجمله اي )مؤمني، 1386: 211 و کردنائیج و زالي، 1386( براي 
شناس��ایي عوامل ضدانگیزشي از دیدگاه کارآفرینان استفاده شد. در فرض صفر این آزمون، هر یک از 
مولفه هاي مورد بررسي، عاملي ضد انگیزشي براي گرایش به کارآفریني محسوب نمي شود و در فرض 
مقابل، هر یک از این عوامل، عاملي ضد انگیزشي براي گرایش به کارآفریني خواهد بود. این آزمون براي 

هر یازده عاملي که در باال به عنوان عوامل ضد انگیزشي به شمار آمده است، انجام گرفت. 
مطاب��ق نتایج حاص��ل از این آزمون ها، فرض صفر در مورد مولفه ه��اي »نگراني از فقدان احتمالي 
 (Sig.= 0.067 با ) "وجود فس��اد اداري در جامعه به طور کلي" ،(Sig.= 0.392 با )"تامین اجتماعي
 و"نگران��ي از بوجود آم��دن وقفه در فعالیت هاي کارآفریني مردان بواس��طه اعزام به خدمت س��ربازي

"( با Sig.= 0. 247) مورد قبول قرار گرفت و در س��ایر موارد این فرض رد گردید. از این رو با س��طح 
اطمینان 95 درصد، "نگراني از فقدان احتمالي تامین اجتماعي"، "وجود فساد اداري در جامعه به طور 
کلي" و "نگراني از بوجود آمدن وقفه در فعالیت هاي کارآفریني مردان بواسطه اعزام به خدمت سربازي" را 
نمي توان از دیدگاه کارآفرینان مورد مطالعه، به عنوان عوامل ضد انگیزشي گرایش به کارآفریني به شمار 
آورد. همچنین بر اس��اس نتایج آزمون دوجمله اي، »ترس از تحقیرهاي اجتماعي در صورت شکست و 
ناکامي" ( با Sig.= 0. 028) و " عدم تقاضاي بازار )ترس از عدم نیاز مردم به دریافت و یا خرید خدمات 
یا محصوالت شرکت(" ( با Sig.= 0. 010) و شش عامل دیگر ( هر کدام با Sig.= 0. 000) مجموعا" 

هشت عامل ضد انگیزشي در گرایش به کارآفریني را به شرح زیر تشکیل مي دهند:
"ترس از شکس��ت مالي"، "ترس از ناتواني در تهیه منابع مالي کافي براي راه اندازي کس��ب وکار"، 
" ترس از بدهي"، " نداش��تن تجربه کاري"، " نگراني از عدم امکان تأمین الزامات قانوني"، " جنس��یت 
)ترس از ناکامي در راه اندازي و توس��عه کس��ب و کار توسط زنان("، " ترس از تحقیرهاي اجتماعي در 
صورت شکست و ناکامي" و " عدم تقاضاي بازار )ترس از عدم نیاز مردم به دریافت و یا خرید خدمات 

یا محصوالت شرکت(".

اولویت بندي عوامل ضد انگیزشي 
به منظور اولویت بندي و مقایسه اهمیت نسبي عوامل ضد انگیزشي شناسایي شده و بررسي معني داري 
اختالف آن ها از آزمون فریدمن اس��تفاده ش��د. در این آزمون، فرض صفر، بر یکس��ان بودن اهمیت و 
اولویت عوامل هش��ت گانه داللت دارد و فرض مقابل بیانگر آن است که حداقل اهمیت دو عامل با هم 
برابر نیست. نتیجة این آزمون (N =98 ، Chi-Square =108.899 ، df =7، Sig = 0.000) داللت 
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بر رد فرض صفر دارد. 
با توجه به رد فرض صفر در آزمون فریدمن، ماتریس رتبه میانگین ها به دست مي آید که در جدول 
4 ارائه شده است. در ستون آخر این جدول اولویت هر یک از عوامل ضد انگیزشي نشان داده شده است.

جدول4: اولویت بندي مولفه هاي عوامل ضد انگیزشي

اولویتمیانگین رتبه هامولفه هاي عوامل ضد انگیزشي

5.631ترس از ناتواني در تهیه منابع مالي کافي براي راه اندازي کسب وکار 

5.312ترس از شکست مالي

5.103نگراني از عدم امکان تأمین الزامات قانوني

5.014ترس از بدهي 

4.145نداشتن تجربه کاري

عدم تقاضاي بازار )ترس از عدم نیاز مردم به دریافت و یا خرید خدمات یا 
محصوالت شرکت(

3.936

3.657ترس از تحقیرهاي اجتماعي در صورت شکست و ناکامي

3.238جنسیت )ترس از ناکامي در راه اندازي و توسعه کسب و کار توسط زنان( 

نتیجه گیري
مبادرت به انجام فعالیت هاي کارآفرینانه، بستگي مستقیم با فراهم بودن مشوق ها و محرک ها و بستگي 
معک��وس با وجود موانع و عوامل بازدارنده دارد. موانع گوناگون محیطي و عوامل ضد انگیزش��ي، ابعاد 
مختلف عوامل بازدارنده را تشکیل مي دهند. در این مقاله به طور متمرکز به مطالعه عوامل ضد انگیزشي 
و شناس��ایي و بررس��ي مولفه های آن پرداخته شده است. اساساً نگرش ها، رفتارها و اقدامات فرد تحت 
تاثیر ادراکات او است. هرقدر برداشت فرد از توانایي هاي خود مثبت باشد میزان گرایش او به فعالیت هاي 
کارآفرینانه بیشتر خواهد بود. اگرچه طبیعي است که ادراکات فردي تحت تاثیر شرایط محیطي نیز قرار 
دارند. به عبارت دیگر، مردم درمحیط مناسب کسب و کار، فرصت هاي کارآفرینانه خوبي را مي توانند 

تشخیص  دهند که این امر منجر به شکل گیري بالقوه فعالیت هاي کارآفرینانه مي شود. 
به نظر مي رس��د که یکي از موانع جدي در مس��یر سوق دادن دانشجویان و دانش آموختگان جوان 
دانش��گاهي به کارآفریني، نبود انگیزش کافي در بین آن ها اس��ت. بر اس��اس تحقیق حاضر، از منظر 
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دانش��جویان و دانش آموختگان جوان دانشگاهي،مولفه هاي گوناگون عوامل ضد انگیزشي در گرایش به 
کارآفریني به ترتیب اولویت، به شرح زیر است:

1- ترس از شکست مالي 2- ترس از ناتواني در تهیه منابع مالي کافي براي راه اندازي کسب وکار 
3- ترس از بدهي 4- نداشتن ایده مناسب براي شروع یک کسب و کار 5- ترس از نداشتن مهارت  ها ي 
مناس��ب و کافي 6- نداش��تن تجربه کاري 7- نگراني از عدم امکان تأمین الزامات قانوني 8- جنسیت 
)ترس از ناکامي در راه اندازي و توس��عه کس��ب و کار توسط زنان( 9- ترس از تحقیرهاي اجتماعي در 
صورت شکست و ناکامي 10- ترس از ناتواني در مدیریت فعالیت ها به دلیل فشار کاري باال 11- وجود 
رقابت شدید در زمینه فعالیت هاي کسب وکار 12- عدم تقاضاي بازار )ترس از عدم نیاز مردم به دریافت 

و یا خرید خدمات یا محصوالت شرکت(.
ترس از شکس��ت مالي در بین عوامل باال مهم ترین عامل ضد انگیزش��ي محسوب مي شود، وجود 
چنین هراس��ي در جوانان مي تواند حاکي از ویژگي پر مخاطره بودن محیط کس��ب و کار کشور براي 
فعالیت هاي کارآفرینانه باشد که بهبود این شرایط نیازمند سیاست ها و برنامه هاي موثر در زمینه های: 
فرهنگ س��ازي براي مخاطره پذیر شدن دانش��جویان و دانش آموختگان دانشگاهي و ایجاد دسترسي 
آس��ان به منابع مالي براي فعالیت های کارآفرینانة آن ها مي باش��د. در حال حاضر دفاتر کارآفریني در 
دانشگاه ها ماموریت فرهنگ سازي براي فعالیت های کارآفریني بین دانشجویان و دانشگاهیان را عهده دار 

هستند و انتظار مي رود با اتخاذ روش هاي موثرتر این نیاز مهم را پاسخگو باشند. 
هر فعالیت کارآفرینانه اي نیاز به حداقل سرمایه اولیه دارد. کارآفرینان معموال با استفاده از پس انداز 
و س��رمایه هاي شخصي، یا حمایت مالي خانواده و بستگان نزدیک یا موسسات مالي و بانک ها اقدام به 
تامین منابع مالي مورد نیاز خود مي کنند. اما در بسیاري از موارد کارآفرینان بالقوه قادر به تامین منابع 
مالي براي راه اندازي کسب و کار مورد نظر نیستند و این خالء بسیاري از کارآفرینان بالقوه را از تبدیل 
ش��دن به کارآفرینان بالفعل باز مي دارد. نتایج نش��ان مي دهد ترس از ناتواني در تهیه منابع مالي، در 
نزد جوانان به عنوان دومین عامل مهم ضد انگیزشي عمل مي کند. علیرغم برنامه هاي رو به گسترش 
حمایت مالي از نوآوري و کارآفریني در کش��ور به نظر مي رس��د منابع موجود هنوز نتوانس��ته است از 
نظر کمیت و ویژگي هاي عملکردي اطمینان خاطر نس��بي را در جوانان براي پرداختن به فعالیت هاي 
کارآفریني ایجاد نماید. با توجه به تصویب قانون ش��رکت هاي دانش بنیان که ظرفیت قابل توجهي را 
براي پش��تیباني مالي کارآفرینان دانشگاهي ایجاد مي نماید، پیشنهاد مي شود آئین نامه هاي اجرایي 
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و عملیات��ي مرتب��ط با این قانون به نحوي تنظیم گردد تا س��هولت مورد نیاز ب��راي تامین منابع مالي 
فعالیت هاي کارآفرینانه اقشار دانشگاهي فراهم شود.

بر اساس نتایج، ترس از بدهي سومین عامل مهم ضد انگیزشي در نزد جوانان محسوب مي گردد، با 
توجه به ویژگي سني جوانان و ضعف بنیة مالي آنها براي تحمل ریسک هاي مالي، فراهم کردن شرایط 
محیطي مناسب، انجام حمایت هاي مالي مختلف از فعالیت هاي کارآفرینانه در جامعه و فرهنگ سازي 
براي تحمل ش��رایط مخاطره آمیز در بین دانش��جویان و دانش آموختگان دانشگاهي اقداماتي است که 
دغدغ��ه ت��رس از بدهي را در جوانان کاه��ش داده و درآنها براي انجام فعالیت ه��اي کارآفرینانه ایجاد 

انگیزش مي کند. 
نتایج حاصل مشخص مي سازد که سه عامل مهم ضد انگیزشي رده اول مستقیماً مرتبط با مسائل 
مالي است و در سطح سیاست گذاري گسترش کارآفریني در دانشجویان و فارغ التحصیالن جوان الزم 
است ابتدا مسائل و مشکالت کارآفرینان در تامین نیاز های مالي فعالیت هایشان مورد توجه قرار گیرد. 
طبق یافته ها نداش��تن ایده مناسب براي ش��روع یک کسب و کار را به عنوان چهارمین عامل ضد 
انگیزشي معرفي مي کند، علیرغم تاثیر خالقیت ذاتي افراد در فرصت شناسي و ایده پروري، فعالیت ها و 
برنامه هاي دفاترکارآفریني دانشگاهي و مراکز رشد در سطح دانشگاه ها براي زمینه سازي ارائه و پرورش 
ایده های جدید در رفع چنین مش��کلي بس��یار موثر خواهد بود. نمونه هایي از این گونه فعالیت ها را در 

بعضي از دانشگاه ها به صورت برگزاري بورس ایده شاهد هستیم. 
بر اساس نتایج، ترس از نداشتن مهارت  ها ي مناسب و کافي به عنوان پنجمین عامل ضد انگیزشي 
مهم مطرح است. پاسخ گویي به نیاز دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهي به مهارت هاي مختلف 
در فرآیند کارآفریني نیازمند ش��ناخت دقیق تر از این مهارت ها و سیاس��ت گزاري و برنامه ریزي براي 
تامین آن ها است. دفاتر کارآفریني دانشگاهي به مرور زمان و با کسب تجربه از فعالیت هاي گذشتة خود 
مي توانند سیاس��ت ها و برنامه هاي خود را در تامین این مهارت ها ارتقاء بخش��یده و عماًل به نهاد بسیار 

موثري براي تحریک فعالیت های کارآفرینانه اقشار دانشگاهي تبدیل شوند.
نگران��ي از عدم امکان تأمین الزامات قانوني از جمله موانع کارآفرینان قلمداد مي ش��ود که نگراني 
ناش��ي از عدم توانایي در تامین و انجام آنها، از نظر کارآفرینان جوان دانش��گاهي مورد مطالعه، عاملي 
ضد انگیزش��ي در گرایش به کارآفریني است. بدیهي است چنانچه توسعه فعالیت هاي کارآفرینانه نزد 
سیاس��ت گزاران به عنوان یکي از مکانیزم هاي اصلي توس��عه اقتصادي تلقي ش��ود، الزم است به طور 
نظام یافته مجموعة الزامات قانوني ذیربط فرآیندهاي کارآفریني، مورد بازنگري و اصالح و بهبود اساسي 
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قرار گیرند تا این الزامات به جاي مانع بودن نقش تسهیل کننده در کارآفریني داشته باشند.
کاهش و رفع س��ایر موانع شناسایي شده در این تحقیق همانند موارد بحث شده،نیازمند نگرش و 
تحلیل علمي در آسیب شناسي آن ها و استفاده از تجربیات سایر کشورها در ضمن توجه به ویژگي هاي 
بومي محیط اقتصادي و اجتماعي کش��ور براي دس��ت یابي به راه کارهاي موثر در برطرف کردن موانع 
ضد انگیزش��ي کارآفرینان جوان دانشگاهي است که انتظار مي رود از طرف سیاست گزاران مورد توجه 

الزم قرار گیرد.
عوامل ضد انگیزش��ي که به ترتیب اهمیت در این تحقیق مش��خص ش��ده اند، اساس��ا مي توانند 
نشانگر هاي خوبي براي سیاست گزاران و دست اندرکاران گسترش کارآفریني در کشور باشند تا براساس 
این داده ها و نتایج حاصل از سایر مطالعات و پژوهش هاي مشابه بتوانند به سمت ایجاد محیط مناسب 

و مطلوبي براي فعالیت هاي کارآفرینانه در کشور حرکت کنند.
این نتایج با نتایج مطالعات دیده بان جهاني کارآفریني در ارتباط با عوامل: ترس از بدهي، ترس از 
تحقیرهاي اجتماعي در صورت شکست و ناکامي و نگراني در دستیابي به منابع مالي براي سرمایه گذاري 
همسویي دارد (GEM UK, 2001: 51). همچنین آن بخش از نتایج این تحقیق که به عوامل: ترس 
از شکس��ت مالي، ترس از بدهي، نداشتن ایده مناس��ب براي شروع یک کسب و کار، ترس از نداشتن 
مهارت  ها ي مناسب و کافي و نداشتن تجربه کاري مرتبط مي شود، با نتایج حاصل از مطالعات صورت 
 Robertson) گرفته بر روي دانشجویان دانشگاه لیدز انگلستان هماهنگي و همسویي نشان مي دهد

.(et al, 2004: 10

از محدودیت هاي تحقیق حاضر جامعة آماري آن اس��ت که محدود به واحد هاي فناور مس��تقر در 
مراکز رش��د دانشگاهي کش��ور است به عبارت دیگر س��ایر فارغ التحصیالني که مبادرت به کارآفریني 
نموده اند و در مراکز رش��د مستقر نیس��تند مورد بررسي قرار نگرفته اند که این محدودیت از مشکالت 
دسترسي به این گروه ناشي مي شود. پیشنهاد مي شود جهت کامل تر شدن یافته ها در مطالعات آتي 

این گروه محل تمرکز بررسي هاي انجام شده باشد.
از دیگر محدودیت هاي تحقیق آن اس��ت که پیمایش صورت گرفته بر روي فارغ التحصیالني بوده 
اس��ت که درحال طي مسیرکارآفریني هستند، پیشنهاد مي شود در مطالعات آتي براي کامل تر شدن 

یافته ها، دانش آموختگان جواني که اقدام به کارآفریني نکرده اند نیز مورد بررسي قرارگیرند.
انتظار مي رود با افزایش پژوهش هاي اجتماعي اقتصادي در کش��ور، بتوان با تکیه بر دستاورد هاي 

علمي قدم هاي موثري را در گسترش کارآفریني درکشور برداشت.
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