تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان  ،2931ص ()182-132

بررسی و تحلیل گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان
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 .1استادیار دانشكدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .3 ،2استادیاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت -11/04/22 :تاریخ تصویب)12/02/06 :
چکیده
هدف تحقیق حاضر تحلیل گرایش به خوداشتغالی و شناسایی ملزومات آغاز کسبوکار فردی در بین
دانشجویان است و به بیان عوامل مؤثر بر گرایش به خوداشتغالی آنها میپردازد .این تحقیق از لحاظ
پارادایم جزء تحقیقات کمی؛ از نظر هدف کاربردی و بر پایة راهبرد پیمایش استوار است .جامعة آماری
تحقیق حاضر شامل کلیة دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال تحصیلی
 1311-1310بوده است (تعداد )1611 :که  112نفر از آنها برای نمونة تحقیق انتخاب شدند و از تكنیك
نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب برای گزینش تصادفی نمونهها بهره گرفته شده است .برای
گردآوری دادههای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد .نتایج نشان داد گزینههای «استخدام در ادارات
دولتی» و «راهاندازی کسبوکار فردی» از دید  64/1درصد و  43/1درصد پاسخگویان گزینة مد نظر برای
اشتغال بعد از پایان تحصیالت معرفی شده است .نتایج اولویتبندی ملزومات خوداشتغالی و کارآفرینی در
بین دانشجویان نشان داد که "برخورداری از منابع و امكانات فیزیكی تولید"" ،برخورداری از آموزش
تخصصی کسبوکار" و "داشتن تجربة کاری در زمینة مربوط" باالترین اهمیت را داشتهاند؛ هرچند سطح
برخورداری از اینها در حال حاضر در بین پاسخگویان اندک است .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که شش
عامل :انگیزههای فردی و حرفهای ،مطلوبیت شغلی و حرفهای ،پیشرفت حرفهای و شغلی ،نیازهای مالی و
رفاهی ،توانمندی فردی و سودمندی اجتماعی  21/22درصد واریانس عوامل مؤثر بر گرایش به
خوداشتغالی دانشجویان را بیان کردند.
واژههای کلیدی :ترجیحات خوداشتغالی ،خوداشتغالی ،رفتار کارآفرینانه ،گرایش به خوداشتغالی،
ملزومات
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مقدمه
کارآفرینشدن نوعي فرایند رفتار برنامهریزیشده و با قصد و
نیت است )Bird, 1998, 445; Krueger et al., 2000,
 (417و به همین علت مطالعة گرایشهای کارآفرینانه برای
فهم فرایند کارآفریني و خوداشتغالي مهم است .شناسایي
گرایشهای کارآفرینانه در مرکز تالشها برای فهم فرایند
کارآفریني قرار دارد؛ زیرا این گونه گرایشها شالودهای برای
ایجاد کسبوکارهای نوپا هستند )Krueger and Carsrud,
 .(1993, 321از طرفي ،به علت اینکه فرایند کارآفریني در
طول زمان اتفاق ميافتد ،گرایش به کارآفریني و
خوداشتغالي گامي نخست در فرایندی بلندمدت است و
نقشي کلیدی را ایفا ميکند؛ هرچند که این نقش در طول
زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف تغییرپذیر است )Crant,
.(1996, 47; Gartner, 1998, 17
در واقع ،گرایش به خوداشتغالي الزمة موفقیت در
فعالیتهای مربوط به شروع کسبوکارهای نوپاست؛ زیرا آغاز
هدفمند فعالیت نیازمند کیفیتها و نگرشهای منحصربهفرد
است .کارآفرینان با ویژگيهایي مانند نیاز به موفقیت ،نیاز به
استقالل ،تمایل به ریسك و مخاطره ،رهبری ،گرایش به
خالقیت و نوآوری و فعالیتهای جدید ،روحیة
شکستناپذیری و مسئولیتپذیری توصیف شدهاند
).)McClelland, 1961, 68-76
همگرایي این ویژگيها در صورتي که با ترسیم اهداف
مشخص و با گرایش کارآفرینانه همراه باشد ،به عمل
کارآفرینانه منجر ميشود )Lumpkin and Dess, 1996,
 .(151بدیهي است که دانشجویان واجد این ویژگيها ممکن
است راهاندازی کسبوکار یا خوداشتغالي به شیوهای
کارآفرینانه و متناسب با شرایط خود را چشمانداز شغلي خود
در آینده بدانند .دانشجویان ممکن است برخي گرایشهای
برنامهریزی شده در مسیر شغلي خود داشته باشند .آنها در
فرایند آموزش و مهیاسازی شغلي و حرفهای باید فرصت
داشته باشند تا با شناسایي اولویتهای خویش برای
خوداشتغالي به نیت و گرایش منطقي برای ترسیم چشمانداز
شغلي و برنامهریزی دست یابند )Krueger and Brazeal,
.(1994, 93
مطالعة گرایش به خوداشتغالي چهارچوبي قوی ،عملیاتي
و دقیق را برای افزایش درک فرایند کارآفریني مهیا ميسازد
و شناخت موجود از فرایند کارآفریني مانند نوآوری،
تشخیص فرصت ،ریسكپذیری و پیشروبودن را افزایش

ميدهد )(Morris, 1998, 27؛ بنابراین فهم فرایند
خوداشتغالي و کارآفریني برای تصمیمگیری شغلي ضروری
است و به دانشجویان در تصمیمگیری آگاهانه و صحیح برای
شروع کسبوکار خود کمك ميکند.
نیاز به کارآفریني منبعي از توسعة اقتصادی و افزایش
درآمد و بهبود رفاه جامعه است و در فرایند آموزش باید
اهتمام ویژهای به شکلدهي و بهبود گرایش و نگرش
دانشجویان نسبت به کسبوکار و خوداشتغالي مبذول شود.
نتایج تحقیق دربارة گرایش به خوداشتغالي در جریان
انتخاب برنامة مناسب تحصیل دانشجویان مفید است.
یافتههای چنین تحقیقاتي ميتواند در شکلدهي به عالیق و
توانایي کارآفرینانه دانشجویان مؤثر باشد و به اتخاذ تدابیر
مناسب برای جهتدهي و مشاوره شغلي و تدریس با توجه به
ماهیت شایستگيهای کارآفرینانه دانشجویان کمك کند؛
عالوه بر این ،شناخت بهدستآمده برای فراهمسازی
اطالعات در زمینة ضرورت حمایت از دانشجویان برای
پیگیری کسبوکارهای کارآفرینانه و ارتقای خودشناسي
آنها دربارة گرایش و انگیزههای کارآفرینانه سودمند واقع
ميشود.
تاکنون ،نظریههای مختلفي در راستای بیان عوامل مؤثر
بر خوداشتغالي ،فعالیتهای کارآفریني و کسبوکار فردی
مطرح شده است .در این بین ،عوامل زیر نقش عمدهای
دارند:
مشخصههای سرمایة انساني );Borjas, 1986, 491
 ،(Fairlie and Meyer, 1996, 774ویژگيهای
روانشناختي یا خصیصههای فردی )McClelland, 1961,
 ،(45-65نبود تحرک و پویایي و نقصان بازار نیروی کار
 ،Light) (and Bonacich, 1988, 117-125نبود توسعة
شبکههای اجتماعي ،نبود دسترسي به منابع و امکانات
خانوادگي بهویژه ارتباطات خانوادگي در زمینة کسبوکار
)Yoon, 1991, 319; Boyd, 1991, 423; Butler and
 (Herring, 1991, 86و دسترسينداشتن به سرمایههای

مالي و پولي که عامل اولیه و کلیدی برای راهاندازی یك
کسبوکار است ). (Bates, 1992, 109-112
در پژوهشهای مختلف ،بر عوامل رانشي شامل نیازهایي
مانند کافينبودن درآمد خانواده ،بیکاری ،نبود رضایت شغلي
و انتخاب مشاغل قابل انعطاف به علت تعهدات خانوادگي ،که
سبب ورود افراد به کسبوکار ميشودOrhan and Don,) ،
 (2001, 240-242تأکید شده است.
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برخي از عوامل شناسایيشده جنبة دروني و فردی و
برخي دیگر ماهیت بیروني و محیطي دارند .در این بین،
گرایش کارآفرینانه در فرایند کارآفرینشدن گام اول
شکلدهي به فرایند ایجاد و استقرار کسبوکار است و نقشي
اساسي دارد؛ به عالوه عاملي کلیدی در شکلدهي به رفتار
است ).(Fishbein and Ajzen, 1975, 53-65
هرچند پژوهشهای مختلفي مدلهای نیات کارآفرینانه را
برای بیان و پیشبیني فرایندهای مرتبط با رفتار شروع
کسبوکار و آغاز خوداشتغالي به کار گرفتهاند )Davidson,
1995, 23-24; Krueger, 1993, 11; Shapero, 1982,
 (75-83; Barani et al., 2009اما پژوهشهای کمتری به

عوامل بیانکنندة گرایش به خوداشتغالي ،انگیزهها و دالیل
خوداشتغالي و ارزیابي گزینههای کسبوکار و تحلیل تجربي
همزمان آنها پرداختهاند؛ به عالوه مدلهای نیات کارآفرینانه
ممکن است برای بیان گرایش به خوداشتغالي دانشجویان
کارایي مناسبي نداشته باشند؛ زیرا اغلب فراتر از نگرشها،
باورها و اعتقاد به عوامل رفتار رهبری و کارآفریني،
خودکارآمدی و توانمندی کارآفرینانه به ارزیابي امکانپذیری
یك فرصت نميپردازند ).(Bass, 1997, 23
هرچند مؤلفههای فوق در فرایند کارآفریني و آغاز
کسبوکار ضروری هستند اما باید توجه کرد که افراد
خصیصههای منحصربهفردی دارند که بر رفتار کارآفریني و
غیر کارآفرینانة آنها و دالیل و انگیزههای شروع کسبوکار
مخاطرهپذیر تأثیرگذارند ).Deakins and Freel, 1998,
 (148این عوامل از طریق تحلیلهای مبتني بر الگوهای
نیات کارآفرینانه قابل استخراج نیستند.
پژوهشها بیانگر این است که خانوادههای صاحب
کسبوکار شخصي خود به صورت الگوی نقش برای اعضای
جوانتر خانوار عمل ميکنند و تأثیر زیادی بر تصمیم فرد
برای کارآفرینشدن دارند ) .(Scherer et al., 1991, 199بنا
به پژوهشهای صورت گرفته ،بیشتر افراد درگیر در
کسبوکارهای کارآفرینانه خانوادهها و دوستاني دارند که به
کسبوکارهای شخصي خود مشغولند )Henderson, 61
 (2002,این ویژگيها ممکن است بر گرایش آنها به
خوداشتغالي تأثیر بگذارد .دیدگاههای متفاوتي در زمینة
گرایشهای کارآفرینانه وجود دارد ).Krueger and
 (carsrud, 1993از منظر فرایند کارآفریني ،نشان دادند که
گرایشها وابسته به مطلوبیتهای عیني خواستهها ،باور به
خودکارآمدی ،امکان اجرای فعالیتهای کارآفریني و تمایل
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به شروع کسبوکار کارآفرینانه است .دانشجویان دارای
تجربة کسبوکار به طور منطقي تمایل بیشتری به
کارآفریني و ایجاد شغل اصلي برای خود دارند .این امر
ممکن است بر گرایش به خوداشتغالي آنها تأثیر بگذارد.
دیدگاههای مرتبط با کسبوکار بیان ميکند که گرایشها
عامل تعیینکنندة رفتار هستند و بر تصمیم و تمایل به
اجرای عملیات ضروری برای شروع کسبوکار مخاطرهپذیر
مؤثرند )Krueger, 1993, 18; Krueger et al., 2000,
.(421; Shapero, 1982, 87
از این دیدگاه ،گرایشهای افراد در تبیین رفتار برای
شروع کسبوکار نوپا مد نظر قرار ميگیرد )Ajzen, 1987,
(12; Krueger, 1993, 7؛ بنابراین عوامل دروني (مانند
ادراک از دسترسي به منابع ،امکانات و توانمندی فردی)
گرایشها را تغییر ميدهند و آنها نیز بر رفتار منجر به
شروع کسبوکار کارآفرینانه تأثیر ميگذارند ).Krueger,
 (1993, 13از این دیدگاه ،کارآفرینان از طریق گردآوری و
پردازش اطالعات بازار و شرایط بازاریابي ،ویژگيهای منطقه،
دسترسي به منابع و امکانات و سایر عالئم راهنمای محیط
کسبوکار دربارة خلق و توسعة فرصت کارآفرینانه
تصمیمگیری ميکنند )Shapero, 1982, 79; Krueger et
.(al., 2000, 423
پژوهشها نشان ميدهد افرادی که اطالعات و
آگاهيهای کافي از شرایط کسبوکار دارند یا معتقدند که
مهارتهای ضروری برای کارکردهای کارآفریني در محیط
کسبوکار را دارند ممکن است تمایل و گرایش بیشتری در
طراحي و پیگیری اجرای کسبوکارهای کارآفرینانه داشته
باشند )Boyd and Vozikis, 1994, 70; Chen et al.,
.(1998, 302; Krueger and Brazeal, 1994, 98
از دیدگاه پژوهشهای مبتني بر سرمایة انساني ،آموزش
از طریق فراهمسازی مهارتهای عمومي ،دانش عمومي و
تخصصي دسترسي به دنیای کسبوکار را ساده ميکند .این
امر از طریق توانمندسازی افراد در ارزیابي بازار نیروی کار و
انواع کاالهایي که مشتریان تقاضا ميدهند و سازماندهي
کسبوکار امکانپذیر است ) . (Borjas, 1986, 496از
طرفي ،برای انباشت منابع مالي الزم برای شروع کسبوکار
گذشت زمان نیاز است؛ بنابراین افراد مجبور به تأخیر
گرایش کارآفرینانه خود تا زمان دسترسي به منابع مالي الزم
ميشوند )Borjas, 1986, 501; Butler and Herring,
.(1991, 92
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در همین زمینه(117 ,1989 Evans and Leighton) ،

در نتیجة پژوهشي دریافتند که میزان خوداشتغالي با سن
افزایش ميیابد و سپس ثابت باقي ميماند؛ بنابراین نبود
دانش و مهارت و اطالعات برای آینده تا زماني که فرصتي
برای کسب تجربه حاصل آید و دسترسي به منابع مالي
امکانپذیر شود ،باعث ميشود که افراد گرایش به
خوداشتغالي را تا دستیابي به شرایط فوق به تأخیر
بیندازند ) . (Raijman, 1996, 98عالوه بر این ،تجربیات
کاری برای دستیابي به مهارتهای متناسب مدیریت
کسبوکار ضروری است .در همین زمینه نیز )83 Shapero
 ),1982تأکید ميکند که تجربهها و زمینههای قبلي بر
نگرش تأثیر ميگذارند که آن نیز به نوبة خود بر نیات منجر
به عمل یا رفتار تأثیرگذار است .برخي تحقیقات نیز نشان
دادهاند که گرایشهای اولیة افراد پیشبینيکنندة معنيداری
برای انتخاب گزینههای کسبوکار هستند )Kim and
.(Hunter, 1993, 350
عالوه بر ویژگيهای فردی ،پژوهشهای مختلفي نیز به
زمینههای اجتماعي و خانوادگي شکلدهندة فرایند آغاز
کسبوکار پرداختهاند .روابط خانوادگي بیانگر شکلي از
سرمایة اجتماعي برای کارآفرینان است )Boyd, 1991,
 .(424; Yoon, 1991, 316فرض بر این است که خانواده
شبکة کارآفریني افراد را به دو صورت حمایت ميکند .در
گام نخست ،اعضای خانواده نیروی کاری رایگان را فراهم
ميآورند که این امر به کاهش هزینههای عملیات شروع
کسبوکار منجر ميشود .در مرحلة بعد ،از طریق سرمایه-
گذاری مشترک منابع مالي و فیزیکي برای شروع کسبوکار
پیشرفت در مراحل مختلف کسبوکار سرعت ميگیرد؛
همچنین داشتن روابط نزدیك خانوادگي در دنیای
کسبوکار دسترسي آسانتری به اطالعات بازار و کمكهای
مالي و غیر مالي برای تازهواردان فراهم ميآورد ( Butler
.(and Herring, 1991, 90
 (1991) Yoonدر تحقیقي به این نتیجه رسیده است
که سرمایة خانوادگي و خویشاوندی (خانواده ،دوستان و افراد
فامیل) در مراحل اولیة شروع کسبوکار بسیار مهم هستند؛
اما در مراحل پیشرفت کار ،که مهارت و سرمایة مالي
تعیینکنندة اصلي موفقیت در کسبوکار است ،اهمیت و
کارایي اولیة خود را از دست ميدهد؛ بنابراین منابع و
امکانات خانوادگي برای افرادی که دسترسي کمتری به
منابع شروع کسبوکار دارند مهمترند .در نهایت ،عوامل و

مؤلفههای فوق با تأثیر بر نیات افراد رفتار آنها را به سمت
کارآفریني هدایت ميکند .وجود اعضای خانوار در محیط
کسبوکار منبع کمك مالي و غیر مالي است و در قالب
ایفای الگوهای نقش بر اساس نظریة یادگیری اجتماعي بر
گرایشهای کسبوکار افراد و چگونگي ورود آنها به دنیای
کارآفریني تأثیرگذار است .تماس با کارآفرینان فرصتي را
برای کسب برخي مهارتها و ویژگيهای مرتبط با کارآفریني
فراهم ميکند ) .(Landry et al., 1992, 597داشتن اعضای
خانواده در دنیای کسبوکار فرصت نوعي آموزش و یادگیری
را برای ارزیابي آزمون خوداشتغالي در مقابل کار دستمزدی
برای تازهواردان فراهم ميکند .رهیافتهای اقتصادی و
دسترسي به سرمایة مالي برای شروع کسبوکار عامل اولیة
تعیینکننده است )(Raijman, 1996, 72؛ بنابراین تجمع
دارایي مالي در اعضای خانوار به علت اینکه امکانات کافي را
برای سرمایهگذاری در کسبوکارهای مخاطرهپذیر فراهم
ميکند عامل مهمي است.
بیشتر تحقیقات در زمینة گرایش کارآفرینانه عوامل
اصلي از قبیل درجة تمایل (ادارک از میزان تمایل به شروع
کسبوکار) ،امکانپذیری (درجهای که در آن احساسات قادر
به انجام کار هستند) نگرش به کسبوکار )Davidsson,
(1991, 410; Krueger, 1993, 10; Shapero, 1982, 75

را بررسي کردهاند .از دیدگاه روانشناختي ،گرایش به
خوداشتغالي بیانگر جهتگیریهای دروني و شخصي فرد در
راستای تحقق اهداف مورد انتظار از رفتار و اقدام کارآفرینانه
هستند .در حقیقت ،در فرایند کارآفریني نوعي پیوند و
همگرایي بین گرایشها ،قابلیتها و انگیزههای کارآفرینانه
مشاهده ميشود .از این رو ،در این تحقیق عالوه بر عوامل
مؤثر بر گرایش به خوداشتغالي دانشجویان ،اهداف و
انگیزههای آنها نیز مد نظر قرار گرفته است.
در مجموع ،مطالعة حاضر برای ارتقای شناخت موجود
در زمینة گرایش به خوداشتغالي دانشجویان از طریق
پاسخگویي به پرسشها انجام شده است:
 .0گرایش به خوداشتغالي در بین دانشجویان به چه
صورت است و گزینههای شغلي موردنظر دانشجویان بعد از
پایان تحصیالت چیست و چه اولویتي دارد؟
 .2عوامل تأثیرگذار بر گرایش به خوداشتغالي کدامند؟
 .3میزان اهمیت و سطح برخورداری از هریك از ملزومات
خوداشتغالي و کارآفریني که کارآفرینان بالقوه در شروع یا تالش
برای شروع یك کسبوکار با آن مواجه هستند چگونه است؟
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روش تحقیق
این تحقیق از نظر پارادایم جزء تحقیقات کمي است و بر
پایة راهبرد پیمایش استوار است؛ همچنین از منظر هدف،
کاربردی و از لحاظ شیوة گردآوری دادهها از نوع تحقیقات
میداني و از دیدگاه کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشي
است .جامعة آماری تحقیق حاضر شامل همة دانشجویان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان به تعداد
 0108نفر در سال تحصیلي  0330-0331بوده است .بر
اساس فرمول کوکران حجم نمونه  032نفر برآورد شد و به
شیوة نمونهگیری طبقهای تصادفي با انتساب متناسب نسبت
به انتخاب دانشجویان رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلي
مبادرت شد .ابزار این تحقیق پرسشنامهای شامل بخشهای:
ویژگيهای فردی و خانوادگي ،اطالعات تحصیلي ،وضعیت
اشتغال ،گویههای مرتبط با گزینههای شغلي ،ملزومات
خوداشتغالي و کارآفریني و دالیل و انگیزههای خوداشتغالي
بود .این پرسشنامه ابزار تحقیق برای گردآوری دادههاست.
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش حاضر در دو سطح آمار
توصیفي (فراواني ،درصد ،درصد تجمعي و معتبر ،میانگین)،
ضریب تغییرات ( 0)CVو استنباطي (تحلیل عاملي) برای
تعیین مؤلفههای بیانکنندة گرایش به خوداشتغالي در بین
دانشجویان با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است.
یافتههای تحقیق
 .2ویژگیهای توصیفی پاسخگویان
ویژگیهای پاسخگویان

متوسط سني پاسخگویان  20/88سال بود و از نظر ترکیب
جنسي  78/8درصد زن بودند 88/82 .درصد پاسخگویان در
مقطع تحصیلي کارشناسي 03/87 ،درصد در مقطع
کارشناسي ارشد و  2/77درصد نیز در مقطع دکتری
تحصیل ميکردند .اعضای خانواده  73/8درصد پاسخگویان
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کسبوکار خصوصي داشتند .از نظر میزان عالقه به رشتة
تحصیلي 73/7 ،درصد در سطح کم 38/8 ،درصد در سطح
متوسط و  08/8درصد در سطح زیاد به رشتة خود عالقه
داشتهاند .در این راستا 37/3 ،درصد پاسخگویان بیان
کردهاند که عالوه بر رشتة تحصیلي کنوني به کسب تخصص
یا مهارت دیگری نیز اقدام کردهاند تا برای راهاندازی
کسبوکار شخصي خود در آینده استفاده کنند 70/2 .درصد
پاسخگویان در حد زیاد و بسیار زیاد راهاندازی کسبوکار
شخصي را برای خود امکانپذیر ميدانند 02/3 .درصد نیز
توانستهاند با امکانات موجود کسبوکار موردنظر خود را
راهاندازی کنند.
 .1اولویتبندی گزینههای شغلی

جدول  0اولویت گزینههای شغلي برای دانشجویان را بعد از
اتمام تحصیالت نشان ميدهد .با توجه به جدول مشاهده
ميشود که باالترین اولویت مربوط به گزینة دوم یعني
«استخدام در ادارات دولتي» است؛ به طوری که  17/0درصد
پاسخگویان این گزینه را راه حل موردنظر برای شروع به
اشتغال خود بعد از پایان تحصیالت معرفي کردهاند .این امر
بیانگر تمایل کم دانشجویان کشاورزی به شروع کسبوکارهای
کارآفرینانه یا ارزیابي ضعیف آنها از امکان راهاندازی
کسبوکارهای شخصي در حوزة کشاورزی است .پس از آن،
گزینههای «راهاندازی کسبوکاری معین برای خویش» و
«استخدام در بخش خصوصي» (در کسبوکارهای متعلق به
دیگران) قرار دارد که  73/8درصد و  37/7درصد پاسخگویان
آن را انتخاب کردهاند .کمترین اولویت نیز به دو گزینة «شروع
کار برای یك کسبوکار با مالکیت یکي از اعضای خانواده یا
خویشاوندان» و «ادامة کار در شغل و کسبوکار فعلي خود یا
خانواده» تعلق دارد که فقط  01/3و  08/8درصد پاسخگویان
آن را انتخاب کردهاند.

جدول  .2اولویتبندی گزینههای شغلی دانشجویان (پاسخهای چندگانه )
گزینههای شغلی

فراوانی

درصد

ادامة کار در شغل و کسبوکار فعلي خود یا خانواده
استخدام در ادارات دولتي
استخدام در بخش خصوصي (در کسبوکارهای متعلق به دیگران)
کار برای کسبوکار جدید متعلق به یکي از اعضای خانواده یا خویشاوندان
راهاندازی کسبوکاری معین برای خویش (خوداشتغالي و خودفرمایي)
راهاندازی کسبوکار به صورت شراکتي یا گروهي و دستهجمعي (تعاوني)

37
023
18
20
87
77

08/8
17/0
37/7
01/3
73/8
28/1
1. Coefficient of Variation
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 .9اولویتبندی ملزومات خوداشتغالی

جدول  2اولویت ملزومات خوداشتغالي در بین دانشجویان را از
نظر میزان اهمیت و سطح برخورداری نشان ميدهد .با توجه
به جدول مشاهده ميشود که «برخورداری از منابع و امکانات
فیزیکي تولید»« ،برخورداری از آموزش تخصصي کسبوکار»،
«داشتن تجربیات کاری در زمینة مربوط» و «روابط و
پیوندهای کاری ،شغلي و آشنایي با ارگانهای مرتبط»
بیشترین اهمیت را از دیدگاه پاسخگویان داشتهاند .کمترین
اهمیت نیز مربوط به گزینههای «خوششانسي» و
«برخورداری از رفاه فردی» بوده است؛ سپس در ادامة این
قسمت از پاسخگویان خواسته شد میزان برخورداری خود را از
هریك از ملزومات خوداشتغالي مشخص کنند .نتایج نشان داد
که بیشترین سطح برخورداری مربوط به گزینة «حمایت کافي
از طرف خانواده» بوده است ،در حالي که از نظر آنان این

عامل در رتبة هشتم میزان اهمیت قرار دارد .سطح
برخورداری از عامل «روابط و پیوندهای کاری ،شغلي و
آشنایي با ارگانهای مرتبط» بر خالف اهمیت بسیار زیاد آن
برای کارآفریني در بین پاسخگویان بسیار اندک بوده است و
در رتبة آخر قرار گرفته است .این عامل بیشتر مربوط به
شرایط محیطي خارج از کنترل افراد است که در شرایط فعلي
از دیدگاه پاسخگویان اولویت باالتری برای کارآفریني و
خوداشتغالي دارد ،در حالي که با وجود برخورداری از حمایت
کافي خانواده این عامل اهمیت بسیار اندکي در کارآفریني و
خوداشتغالي دارد .عالوه بر آن سطح برخورداری پاسخگویان از
دو گزینهای که بیشترین اهمیت را داشتهاند یعني
«برخورداری از منابع و امکانات فیزیکي تولید» و «سرمایة
مالي مناسب» نیز اندک بوده است.

جدول  .1اولویتبندی ملزومات خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان
ردیف

ميزان اهميت
ملزومات خوداشتغالی

ميانگين*

ضریب
تغييرات

ميزان برخورداري
رتبه

ميانگين*

ضریب
تغييرات

رتبه

1

برخورداری از آموزش تخصصی کسبوکار

1/01

0/26

2

2/11

0/42

2

2

برخورداری از آموزشهای عمومی (آموزش غیر کسبوکار)

2/42

0/40

1

6/13

0/33

3

3

برخورداری از رفاه فردی

6/16

0/41

10

2/16

0/40

4

4

خوششانسی

4/03

0/22

11

4/21

0/20

2

2

تجربیات کاری در زمینة مربوط

2/26

0/22

3

4/22

0/22

1

6

سرمایة مالی مناسب

2/14

0/21

2

4/12

0/26

1

2

برخورداری کافی از حمایت خانواده

2/12

0/32

1

6/11

0/21

1

1

مهارتهای اجتماعی رهبری و هدایت دیگران

6/22

0/34

2

2/21

0/31

2

1

برخورداری از منابع و امكانات فیزیكی تولید

1/12

0/22

1

3/14

0/20

10

10

قابلیتها و ویژگیهای فردی و شخصیتی

2/22

0/33

6

2/31

0/42

6

11

روابط و پیوندهای کاری ،شغلی و آشنایی با ارگانهای مرتبط

1/36

0/21

4

3/22

0/22
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* :میانگین از  01محاسبه شده است.

 .4نتایج تحلیل عاملی

برای شناسایي عوامل مؤثر بر گرایش به خوداشتغالي در بین
دانشجویان و کاهش تعداد متغیرهای بیانکننده در ابعاد
جدید از تکنیك تحلیل عاملي اکتشافي (نوع  )Rبه روش
تحلیل مؤلفههای اصلي استفاده شده است .بر این اساس در
گام اول به بررسي مناسببودن مجموعة موردنظر برای
تحلیل عاملي پرداخته شده است .در این رابطه ،مقدار
 1/873 KMOمحاسبه شده و مقدار بارتلت ،که در سطح

 1/10درصد معنيدار شده 3838/73 ،محاسبه شده است
که بیانگر مناسببودن دادهها برای انجام تحلیل عاملي است.
پس از اطمینان از مناسب بودن مجموعة مورد نظر ،تحلیل
0
عاملي انجام شده است .در این زمینه ،از چرخش وریماکس
برای ایجاد ساختار عاملي متناسب بهره گرفته شده است؛ زیرا

1. Varimax
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جداسازی عاملها را شفاف و واضح انجام ميدهد .برای تعیین
تعداد عاملها بر اساس مقادیر ویژة بیشتر از یك عمل شده
است .جدول  3گویههای شش عامل استخراجشده با فرض
معنيداری بارهای عاملي بیش از  1/7را در هر عامل نشان
ميدهد .بر این اساس عامل نخست با مقدار ویژة  7/72به-
تنهایي بیانکنندة  03/17درصد واریانس کل است .عاملهای
دوم و سوم نیز بهترتیب بیانکنندة  03/27و  07/0درصد
واریانس کل هستند .به طور کلي ،سه عامل نخست توانستهاند
حدود نیمي ( 73/88درصد) از کل واریانس مجموعة تحلیل
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شده را توضیح دهند .سه عامل بعدی بهترتیب  3/18 ،3/18و
 1/02درصد کل واریانس مجموعة تحلیلشده (عوامل مؤثر بر
گرایش به خوداشتغالي) را بیان کردهاند .در کل ،این شش عامل
توانستهاند  88/82درصد واریانس کل را بیان کنند .جدول 3
متغیرهای معنيدار در هر عامل را پس از چرخش به روش
واریماکس و بر اساس قرارگرفتن متغیرهایي با بار عامل بزرگتر
از  1/7نشان ميدهد که نامگذاری عاملها بر این اساس صورت
گرفته است.

جدول .9نتایج تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش به خوداشتغالی
مقدار
ویژه

درصد
واریانس

4/22

11/64

4/43

11/24

3/42

14/1

2/23

1/62

2/01

1/06

1/41

6/12

بار عاملی

برآوردهکردن آمال و آرزوهای شخصی
انگیزه و خالقیت برای شروع کسبوکار جدید
تمایل به رقابت و کسب موفقیت چشمگیر در امور کسبوکار
شناسایی نیازهای بازار و جامعه و تأمین آنها
عملیسازی تجربهها و مهارتها
وجود ساعات طوالنی کار در ارگانهای دولتی
وقت بیشتر برای تفریح و سرگرمی
پیچیدگی محیط شغلی و قوانین و مقررات در ارگانهای دولتی
ایجاد امنیت و ثبات شغلی و حرفهای
قدرت تصمیمگیری و خودمختاربودن
ایجاد فرصت برای پیشرفت شغلی
کسب سود بیشتر بر اساس لیاقت و شایستگی
بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی موجود در بازار
تولید محصوالت جدید و با ارزش
برآوردهکردن نیازهای مالی اعضای خانواده
تأمین رفاه شخصی و خانوادگی
کسب درآمد و سود و تأمین پسانداز در زمان سالمندی
ایدهها و طرحهای جدید برای شروع کسبوکار
برخورداری از مهارتهای تخصصی مربوط به کسبوکاری مشخص
برخورداری از مهارتهای عمومی کسبوکار
(مدیریت ،بازاریابی و امور مالی)
سودمند و مفید واقعشدن برای جامعه و سایر افراد
پذیرش تعهدات و مسئولیتهای بیشتر در محیط اجتماعی
کسب اعتبار و شأن اجتماعی و شخصی

با توجه به جدول و مشاهدة گویههای معنيدار در هر عامل
شش عامل معنيدارشده نامگذاری ميشود .این عوامل
بهترتیب :انگیزههای فردی و حرفهای ،مطلوبیت شغلي و
حرفهای ،پیشرفت حرفهای و شغلي ،نیازهای مالي و رفاهي،

0/123
0/142
0/122
0/161
0/140
0/101
0/122
0/120
0/133
0/122
0/111
0/141
0/120
0/110
0/143
0/112
0/634
0/114
0/136

نام پيشنهادي

انگیزههای فردی و
حرفهای

مطلوبیت شغلی و
حرفهای

پیشرفت حرفهای و
شغلی
نیازهای مالی و
رفاهی

توانمندی فردی

0/216
0/211
0/261
0/602

سودمندی اجتماعی

توانمندی فردی و سودمندی اجتماعي نامگذاری شدند .به طور
کلي ،مجموع واریانسي که شش عامل تبیینکنندة گرایش به
خوداشتغالي دانشجویان بیان کرده  88/82درصد است که سهم
درصدی هریك از عوامل در شکل  0ارائه شده است.
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9/67

انگيزة فردي و حرفهاي

نيازهاي مالي و رفاهي

9/06

توانمندي فردي

6/12

سودمندي اجتماعي

عوامل تبيينکننده گرايش

مطلوبيت شغلي و

خوداشتغالي دانشجويان

حرفهاي

پيشرفت حرفهاي و
شغلي

19/64

19/24

14/10

شکل  .2مدل تحلیلی سهم عوامل تبیینکنندة گرایش به خوداشتغالی دانشجویان

نتایج و بحث
این پژوهش با هدف بررسي و تحلیل گرایش به خوداشتغالي
در بین دانشجویان انجام شد و نتایج متعددی را آشکار کرد.
اولویتبندی گزینههای شغلي مد نظر دانشجویان بعد از
پایان تحصیل برای شناسایي عملي گرایش کارآفرینانه آنها
نشان داد که گزینههای استخدام در ادارات دولتي و
راهاندازی کسبوکاری معین برای خویش (خوداشتغالي و
خودفرمایي) اولویتهای باالتری داشتهاند .برخي
پژوهشهای انجامشده در ایران نیز بیان کردهاند که قصد
کارآفرینانه در بین دانشجویان ضعیف است )Banarani and
(Zarafshani, 2009؛ همچنین اولویتبندی ملزومات
خوداشتغالي و کارآفریني نشان داد که مواردی از قبیل
«برخورداری از منابع و امکانات فیزیکي تولید»« ،برخورداری
از آموزش تخصصي کسبوکار» و «تجربة کاری در زمینة
مربوط» بیشترین اهمیت را از دیدگاه پاسخگویان داشته
است .بر همین اساس  37/3درصد دانشجویان به کسب
تخصص یا مهارت دیگری برای راهاندازی کسبوکاری معین
برای خود نیز اقدام کردهاند .این نتیجه همراستا با پژوهش
 (427 ,1993) Kruegerاست که تمایل بیشتر دانشجویان
دارای تجربة پیشین در کسبوکار را به توسعة فعالیتهای
کارآفرینانه گزارش کرده است .عالوه بر آن پژوهشها نشان
داده که با افزایش اطالعات از محیط کسبوکار و اعتقاد به
برخورداری از مهارتهای مورد نیاز گرایش به کارآفریناني
نیز بیشتر ميشود );Boyd and Vozikis, 1994, 74
Chen et al., 1998, 311; Krueger and Brazeal, 1994,
.(426

به طور کلي ،برخورداری از دانش عمومي و تخصصي
شغلي سازماندهي کسبوکار را ساده ميکند )Borjas,
 .(1986, 502تأثیر آموزش کارآفریني بر قصد کارآفرینانه
دانشجویان در پژوهشهای داخل کشور نیز تأیید شده است
)(Mohseni, 2008; Arasti et al., 2011؛ همچنین نتایج
تحقیق نشان داد که پاسخگویان از حمایت کافي خانواده
برخوردار هستند.
پژوهشهای مختلفي بر تأثیر روابط و پیوندهای محکم
خانوادگي برای کارآفریني و خوداشتغالي تأکید کردهاند
) (Boyd, 1991, 74; Yoon, 1991, 328و تأثیر حمایت
خانوادگي ادراکشده بر قصد کارآفریني را نیز نشان دادهاند
).(Rahmanian et al., 2012این امر دستیابي به اطالعات
بازار را ساده ميکند و کمكهای مالي و غیر مالي را برای
افراد فراهم ميکند ).(Butler and Herring, 1991, 90
هرچند نتیجة مطالعة حاضر اهمیت اندک این مؤلفه در
فرایند خوداشتغالي را نشان داد اما پاسخگویان سطح
برخورداری خود از این عامل را بسیار باال گزارش کردند.
نتایج تحلیل عامل نشان داد که شش عامل انگیزههای فردی
و حرفهای ،مطلوبیت شغلي و حرفهای ،پیشرفت حرفهای و
شغلي ،نیازهای مالي و رفاهي ،توانمندی فردی و سودمندی
اجتماعي  88/82درصد عوامل مؤثر بر گرایش به
خوداشتغالي را بیان ميکنند .در واقع ،هر اندازه سطح
عاملهای ذکرشده در بین افراد بهبود یابد ،تمایل آنها به
خوداشتغالي نیز افزایش ميیابد .به واقع ،همسوبودن عوامل
ذکرشده با فعالیتهای کارآفرینانه پاسخ مساعد به تصمیم
در راهاندازی کسبوکاری جدید را در پي دارد و آنها به
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عامل نیروزا برای بروز رفتار کارآفرینانه در فرد تبدیل
ميشوند.
مواردی مانند کافينبودن درآمد خانواده و نیاز مالي،
بیکاری ،نبود رضایت شغلي و انتخاب مشاغل قابل انعطاف
) (Orhan and Don, 2001, 244در پژوهشهای مختلف
مورد به عنوان عوامل پیشبرندة خوداشتغالي معرفي شده
که با توجه به متغیرهای معنيدار در عوامل استخراج نتایج
مشابهي را گزارش ميدهند؛ عالوه بر آن عوامل برخورداری
از سرمایة انساني و اجتماعي (;(Borjas, 1986, 503
) ،(Fairlie and Meyer, 1996, 784نبود رضایت از
مشاغل قبلي و امید به پیشرفت در کسبوکارهای آینده
) ،(Light and Bonacich, 1988, 118داشتن نیاز مالي
فردی و خانوادگي )Yoon, 1991, 322; Boyd,1991,
 (424; Butler and Herring, 1991, 89عوامل کلیدی
شکلدهندة گرایشهای کارآفرینانة افراد معرفي شدهاند.
یافتههای تحقیق حاضر ابزار مفیدی برای درک فرایند
تصمیمگیری دانشجویان و شناسایي عوامل مؤثر بر آن را
فراهم ميکند و بیانگر ارزش بالقوة شناسایي گرایش به
خوداشتغالي در تحلیل فرایند کارآفریني دانشجویان ،انتخاب
روشهای مناسب تدریس و برنامهریزی درسي است .در ادامه،
بر اساس یافتههای تحقیق پیشنهادهایي ارائه شده است.
پیشنهادها
یافتههای تحقیق دربارة ملزومات خوداشتغالي و کارآفریني
دانشجویان نقش کلیدی شبکههای اجتماعي بهویژه
پیوندهای خانوادگي در شکلدهي به گرایشهای کارآفرینانه
دانشجویان را نشان ميدهد؛ بنابراین حمایت از شبکهسازی
و فراهمکردن امکانات و زمینة الزم در برخورداری
دانشجویان از مشاوران متخصص ،مشاورة نهادها و
انجمنهای تخصصي تجاری در هدایت گرایش کارآفرینانه
افراد مؤثر است .به این موضوعها بهویژه برنامههای درسي
کارآموزی دانشجویان باید توجه کرد.
بر خالف برخورداری بیشتر پاسخگویان از حمایت
خانوادگي و نقش این گونه پیوندها در شکلدهي به آغاز
فرایند کسبوکار ،بهویژه کسب مهارت و سرمایة مالي ،به
اعتقاد بیشتر پاسخگویان این عامل برای آغاز فرایند
کسبوکار اهمیت اندکي دارد؛ از این رو تعدیل سازوکارهای
اداری برای راهاندازی کسبوکار و تقویت و حمایت
کسبوکارهای خانوادگي در این راستا مفید است .باید به
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حذف وثیقهها و ضمانتهای غیر اصولي و اصالح قوانین زائد
اداری بیشتر توجه کرد.
سرمایة مالي اولیه و مهارت الزم برای کسبوکار دو
عنصر کلیدی آغاز کسبوکارند که خانواده آنها را تأمین
ميکند اما عوامل و محدودیتهای اداری آن را تضعیف
ميکند .به این علت بیشتر پاسخگویان داشتن روابط و
پیوندهای کاری ،شغلي و آشنایي با ارگانهای مرتبط دولتي
را با اهمیت ارزیابي کردهاند .قوانین سختگیرانه اخذ اعتبار
برای شروع کسبوکار در این راستا عمل ميکنند؛ بنابراین
کاهش قوانین زائد بوروکراسي اداری برای فراهم کردن
محیط مناسب برای شروع کسبوکار از طریق تسهیل اخذ
مجوز کسبوکار و اعتبارات الزم برای آن به عملیاتيکردن
نیات کارآفرینانه کمك ميکند.
باید در برنامههای درسي به تشویق و ترغیب انگیزهها و
اهداف مثبت دانشجویان ،ارتقای مهارتهای فني و حرفهای
آنها ،فراهم کردن زمینههای الزم برای بروز خالقیتها و
ارائة ایدهها بیشتر توجه شود .در این باره باید به شناسایي و
معرفي دانشجویان یا دانشآموختگان کارآفرین به عنوان
الگوی نقش ،دعوت از کارآفرینان موفق برای حضور در
دانشگاه برای تقسیم تجربیات خویش با دانشجویان و
شکلدهي تیمها و شبکههای کارآفریني متشکل از
دانشجویان ،استادان ،کارآفرینان بالفعل و غیره مبادرت کرد.
مراکز رشد کارآفریني در سطح دانشگاهها ميتوانند متولي
چنین اقداماتي باشند و با تهیه و انتشار مطالب آموزشي و
ترویجي ،برگزاری همایش ،نمایشگاه دستاوردهای کارآفریني
و خوداشتغالي دانشجویان و دیگر اقدامات فرهنگي و
ترویجي به تحریك و برانگیزش و شکلدهي گرایشهای
کارآفریني و خوداشتغالي دانشجویان همت گمارند.
تشریح ابعاد و دستاوردها و پیامدهای مختلف اقدامات
کارآفرینانه از طریق خدمات مشاورة شغلي و نیز در جریان
فعالیتهای آموزشي و ترویجي در زمینة کارآفریني در سطح
دانشگاه گرایشهای مختلف کارآفرینانه دانشجویان را شکل
ميدهد .در این باره ،باید تنوع انگیزهها و گرایشهای
کارآفرینانه دانشجویان به حساب آید و به آنها کمك شود
با شناسایي ،تحلیل و اولویتبندی گزینههای اشتغال و
کارآفریني و ترسیم چشمانداز شغلي مشخص ،در طول
تحصیل و پس از آن به صورت هدفمند در راستای اهداف
موردنظر گام بردارند .چنین رویکردی سبب ميشود
دانشجویان در طول تحصیل در دانشگاه که بيتردید به
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 بدین.توانمندسازی فردی و رشد حرفهای آنها ارتقا یابد
 الزم است همة مدرسان به سهم هر درس و دورة،منظور
آموزشي در شکلدهي و پیشبرد چشمانداز شغلي کارآفرینانه
 فرایند آموزش را نه،دانشجویان توجه کنند و به بیان دیگر
 بلکه با رویکرد کارآفرینانه و جهتدهندة،به صورت خنثي
.مسیر شغلي و کاری دانشجویان ارائه دهند

135

 مشاورة شغلي و،منابع و فرصتهای ارزشمند آموزش
 شبکة روابط اجتماعي و مانند آن، الگوهای نقش،تحصیلي
 همواره به آیندة شغلي و حرفهای خویش،دسترسي دارند
.بنگرند و این کار را به دوران پس از تحصیل موکول نکنند
 برخورداری از گرایشها و اهداف مشخص سبب،بيتردید
ميشود دانشجویان با جدیت بیشتری به امور تحصیلي خود
 کیفیت تحصیلي و آموزشي و،بپردازند و در نتیجه یادگیری
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