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 29، شماره هفتممة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال فصلنا

 
 

 زاده عباس سلماني، تقي انصاريمحمد

 
اقتصادي كشور،  ةبا توجه به نقش و اهميت كارآفريني در توسع طرح مسأله:

كارآفريني، يك ضرورت  ةهاي تجربي از ابعاد گوناگون در زمين انجام پژوهش
شناختي كارآفرينان كشور  هاي جمعيت مقاله به بررسي ويژگي است. در اين

 پرداخته شده است.
نامه به عنوان ابزار  پيمايشي از پرسش ـ در اين تحقيق توصيفي روش:

پژوهش و از آمار توصيفي و استنباطي براي انجام محاسبات و تجزيه و تحليل 
 هاي آماري استفاده شده است.  داده

جنسيت  تجزيه و تحليل توصيفي متغيرهاي مستقل تحقيق،بر مبناي  ها: يافته
مهندسي، اشتغال آزاد  ـ تحصيلي فني ةمرد، داشتن تحصيالت دانشگاهي، رشت

سال( در زمان شروع به فعاليت كارآفرينانه،  35 تا 25والدين، سن مناسب )بين 
جايگاه متوسط و مرفه اقتصادي و وجود الگوي نقش )به خصوص در بين 

 باشند.  هاي قابل انتساب به كارآفرينان كشور مي (، مؤلفهنزديكان
هاي  نتايج اين مطالعه حاكي از وجود انطباق در تعدادي از ويژگي نتايج:

شناختي كارآفرينان كشور با نتايج مطالعات ساير كشورها و عدم همسويي  جمعيت
 در تعدادي ديگر است.

 
 شناختي هاي جمعيت نه، كارآفريني، ويژگيالگوي نقش، رفتار كارآفرينا : ها: د واژهيكل

 17/6/87تاريخ پذيرش:   15/7/86تاريخ دريافت: 

                                                           

 ،هاي  ، سازمان پژوهشمطالعات و تحقيقات فناوريعضو هيأت علمي مؤسسه  كارشناس ارشد مهندسي صنايع

 <mtxansari@yahoo.com>علمي و صنعتي ايران 

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،فناوري اطالعات مديريتكارشناس ارشد 

شناختي کارآفرينان  هاي جمعيت ويژگي

 کشور
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 مقدمه

اي است. از اواسط قرن  رشته درك كامل موضوع كارآفريني نيازمند داشتن يك ديدگاه پيش
هاي ديگري از قبيل  هاي اقتصادي، وارد ديدگاه بيستم واژة كارآفريني، عالوه بر نظريه

(؛ در ميان كارآفرينان 14: 1381شناسي و مديريت گرديد )احمدپور،  ي، جامعهشناس روان
مختلف كارآفرين و كارآفريني اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. در نگرش 

هاي شناختي و ادراكي انسان، و  خورد: محدوديت اقتصادي، دو محدوديت بارز به چشم مي
اك و پردازش اطالعات. اين دو محدوديت به همراه گرايش تأثير قوي عوامل اجتماعي بر ادر

نظران را بر آن داشت  هاي آماري و رياضي، صاحب هاي اقتصادي به استفاده از شيوه تحليل
هاي خود را در اين  كه براي تحليل كارآفريني پا را از حيطة علم اقتصاد فراتر نهند و ناشناخته

شناسي و مديريت جستجو نمايند  ناسي، جامعهش هاي ديگري چون روان زمينه در مقوله
شناسان توجه خود را به تجزيه و تحليل فرد و متغيرهاي شخصيتي و  (. روان69)همان: 

شناختي معطوف داشتند و اغلب به دنبال كشف پاسخ به اين سؤال بودند كه كدام  روان
سازد. از اين رو از  هاي فردي كارآفرين، وي را از غير كارآفرين و مدير متمايز مي ويژگي

شناختي ياد مي شود. تاكيد بيش از حد اين  تحقيقات اين دانشمندان به عنوان رويكرد روان
هاي  شناسان در دستيابي به ويژگي رويكرد بر خصايص فردي، موجب عدم توفيق روان

شناسان به متغيرهاي  شناسان و روان مشترك بين كارآفرينان گرديد. از آن پس، جامعه
شناختي ياد  ها به عنوان رويكرد جمعيت شناختي توجه كردند كه از مطالعات آن تجمعي

هاي انساني و بررسي نظري و  شناختي به مطالعات جمعيت شود. در مبحث جمعيت مي
شناختي نوعاً مشتمل بر سن،  شود. متغيرهاي جمعيت تجربي فرآيندهاي جمعيتي تأكيد مي

عيت اشتغال، محل اقامت، وضعيت اجتماعي و جنسيت، وضعيت تأهل، نژاد، مذهب، وض
شناختي به جاي  باشند. در رويكرد جمعيت هاي زندگي و ... مي اقتصادي، مالكيت، چرخه

شود. عالوه بر اين دو رويكرد،  هاي كارآفرين تأكيد مي هاي فردي، بر فعاليت خصيصه
و لوئيس رويكرد محيطي نيز از سوي صاحب نظران مطرح شده است. از نظر موريس 

(Morris & Lewis, 1995: 35عوامل تعيين )  كنندة محيطي عمدتاً در قالب سه دستة كلي
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 شوند. بندي مي هاي محيطي، تغييرات محيطي و تجربيات محيط شخصي گروه زيرساخت
، از سوي ربراي رسيدن به وضع مطلوبي از شرايط توسعه و رشد اقتصادي در كشو

ترين  ان يك راهبرد موثر مطرح شده است. يكي از مهمصاحب نظران، كارآفريني به عنو
افراد از طريق  ةكارآفريني در جامعه، توسعه و ارتقاء رفتار كارآفرينان ةراهكارهاي توسع
: 1384سازي، آموزش و حمايت از كارآفرينان بالقوه است )شجيع و بهنيا،  ترويج و فرهنگ

ني در ايران با اقدامات عملي از قبيل (. از چند سال پيش به اين سو، توسعه كارآفري252
مندي از نتايج  تأسيس مراكز كارآفريني دانشگاهي، مورد توجه واقع شده است. بهره

تواند موجب تقويت  هاي كارآفرينان، مي مطالعات ميداني در خصوص كارآفريني و ويژگي
تحقيقي  1385هاي مرتبط با توسعه كارآفريني شود. با اين مالحظات، در سال  برنامه

هاي جمعيت شناختي كارآفرينان كشور صورت  هدف بررسي و شناخت ويژگي پيمايشي با
 گرفت كه در پي يافتن پاسخ به سؤاالت ذيل بود:

 ست؟چي ان ايرانشناختي كارآفرين هاي جمعيت ويژگيالف( 
 ةهاي جمعيت شناختي يك كارآفرين و رفتار كارآفرينان داري بين ويژگي معني ةآيا رابطب( 

 او وجود دارد؟
 در اين مقاله نتايج اين تحقيق ارائه شده است.

 چارچوب نظري( 1

 سالمن و همكاران از نظر تعريف واحدي ارائه نشده است. تاكنون براي كارآفريني
(Sahlman, et al., 1999: 140 عناصر هر فرآيند كارآفرينانه مشتمل بر افراد، فرصت و )

( معتقد است كه اجزاء فعاليت كارآفرينانه را Fry, 1993: 377بيروني است. فراي ) ةزمين
توان در قالب پنج جزء يعني كارآفرين، فرصت، ساختار، منابع و استراتژي خالصه  مي

( كارآفريني عبارت است از Hisrich & Peters, 2002: 7نمود. به نظر هيسريچ و پيترز )
زمان و تالش كافي، همراه با فرآيند خلق چيزي با ارزش و متفاوت از طريق اختصاص 

 هاي مالي و رضايت شخصي از نتايج آن. ريسك مالي، رواني و اجتماعي، و دريافت پاداش
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از جمله  ؛هاي مختلفي مطرح شده است بندي بندي انواع كارآفريني، تقسيم براي دسته
فريني كارآ"دستة سه به ( كارآفريني را Cornwall & Perlman, 1990: 6كورنوال و پرلمن )

ند. در نك مي ميتقس "سازمان كارآفرينانه"و  "كارآفريني درون سازماني"، ")يا مستقل( فردي
يعني كارآفريني مستقل مد نظر است. كارآفريني فردي، فرآيندي است  ،اولمورد ، مقالهاين 

، با بسيج اي را به طور مستقل و آزاد كوشد، تا فعاليت كارآفرينانه كه در آن كارآفرين مي
 به ثمر برساند. منابع و پذيرش مخاطرات احتمالي مختلف، در قالب ايجاد كسب و كار

امروزه، شواهد كافي  ذاتي هستند. اماصفات داراي شد كه كارآفرينان  زماني تصور مي
تواند در نتيجة متغيرهايي چون تجربة  موجود است كه نشان دهد صفات كارآفريني مي

ـ  دكي، تحصيالت، سن، الگوهاي نقش، محيط فرهنگيكاري، محيط خانوادگي دوران كو
(. از اين نظر، بررسي 55: 1380 پرورانده شود )ساالزار و همكاران، …، و اجتماعي

 كند. هاي جمعيت شناختي اهميت پيدا مي ويژگي
توان سن مطلوبي را براي  ها است. اساساً نمي سن آغاز به كارآفريني يكي از اين ويژگي

در مورد كارآفرينان دنيا نشان اي كارآفرينانه معين كرد. مطالعه و بررسي ه  آغاز فعاليت
توانند در هر گروه سني )از نوجواني تا پيري( وجود داشته باشند.  دهد كه كارآفرينان مي مي

نتايج يك بررسي اي، در مطالعات انجام شده توسط فر(. 53: 1384)احمدپور و عزيزي، 
 50تا  20درصد كارآفرينان در سنين 88دهد  كارآفرين نشان ميميداني از تقريباً سه هزار 

خود را آغاز   سالگي فعاليت اقتصادي 40تا  20درصد در سنين  65سالگي و تقريباً 
سال دارند،  25تر از  سوسبائر معتقد است براي افرادي كه كم(. Fry, 1993: 60اند. ) كرده

و  دكاه آفرينان مي ه از تعداد كارك تاس از جمله عواملي ،خدمت وظيفه مسأله تحصيالت و
هاي فيزيكي از تعداد  سال نيز به علت كاهش انرژي و ساير محدوديت 60پس از 

در  ندمعتقد و پيترز هيسريچ .(111-112: 1381)احمدپور،  شود كارآفرينان كاسته مي
وات تجربي ارزيابي نتايج حاصل از ارتباط سن با روند كارآفريني بايد سن كارآفريني )سن

 (.Hisrich & Peters, 2002: 71اي را از هم متمايز كنيم ) كارآفرين( و سن شناسنامه
( معتقدند هر چند هنوز تعداد 32همان، در ارتباط با جنسيت، هيسريچ و پيترز )
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دو تا سه برابر بيش از  ،كارآفرينان مرد بيش از تعداد كارآفرينان زن است، اما كارآفرينان زن
زنند. كارآفرينان ممكن است فرزند اول يا  هاي كارآفرينانة نوپا دست مي فعاليت مردان به

اند تا حدي چشمگير  چندم خانواده باشند. با اين همه شمار كارآفريناني كه فرزند اول بوده
تري دربارة تأثير فرزند اول بودن بايد انجام گيرد تا مشخص شود كه آيا  است. تحقيقات بيش

 (.68-69همان، اً بر كارآفرين شدن فرد تأثير دارد يا خير )اين امر حقيقت
گاه تأييد نشده، اما اكثر كارآفرينان هنگامي كه  با وجود آن كه از لحاظ آماري هيچ

اند. در واقع همسران نقش  شان را آغاز كردند متأهل بوده نخستين فعاليت كارآفرينانة مهم
 .(32همان، )پشتيباني مهمي دارند 

كنندگان دبيرستاني هستند. با اين وجود، به طور كلي  كارآفرينان، ترك تحصيل بعضي از
كارآفرينان تحصيالت دانشگاهي داشته و تعداد زيادي از آنان داراي مدارج باالي علمي هستند. 
البته اين امر تا حدودي به جامعه بستگي دارد. اگر جامعه روي هم رفته از سطح دانش باالتري 

 (.Fry, 1993: 61ها نيز تحصيالت باالتري خواهند داشت ) د، كارآفرينان آنبرخوردار باش
يابند )احمدپور و  در گذشته، شايع بود كه كارآفرينان از طريق آموزش، پرورش نمي

يكي از موضوعات مورد توجه محققين اين بود كه آيا افراد، (. لذا 66: 1385مقيمي، 
شوند. اين نكته، اهميت  ، كارآفرين ميآموزشز طريق كه ا آيند يا اين كارآفرين به دنيا مي

دربارة سطح تحصيالت كارآفرينان  .(109: 1381)احمدپور،  دده مي نشان تحصيالت را
تحقيقات زيادي انجام شده است. اگرچه برخي ممكن است فكر كنند كه كارآفرينان در 

صل از تحقيقات به روشني هاي حا تري دارند، يافته  پايينمقايسه با عامة مردم تحصيالت 
هورنادي و  (.Hisrich & Peters, 2002: 70دهد كه اين عقيده درست نيست ) نشان مي

در عصر كنند كه  فق احساس ميودريافتند كه بسياري از كارآفرينان م (1979) تايكن
موزش اهميت خاصي پيدا نموده خاطر رشد باالي فناوري و رقابت شديد، آه ب اطالعات،

سطوح  ةهنگام مقايس ،(1979) بروكهاوس و نورد .(110: 1381مدپور، )اح است
تر از مديران  ينئمديران دريافتند كه سطح آموزش كارآفرينان پا تحصيالت كارآفرينان و

. البته بايد اشاره نمود كه تحصيالت كارآفرينان در اين مطالعه، از (110)همان، است
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نيز  (1672)ين يافته با تحقيقات قبلي هاول تر بوده است. ا تحصيالت اشخاص عادي بيش
معتقد است كه كارآفريناني كه احتمال شكستشان  (1985)وسپر  .(110)همان، مطابقت دارد

كارآفريناني كه هم  تجربه دارند اما تحصيالت ندارند.تر است، كساني هستند كه  بيش
 نمايند ايت ميها را هد ين فعاليتسودتر اند، پر تجربه دارند و هم آموزش ديده

( بر الگوهاي نقش به عنوان تجربيات Erickson, 2003: 108اريكسون ) .(110)همان،
دست دوم، و به نفوذ اجتماعي )تالش مضاعف با دريافت تشويق مثبت از سوي جامعه( 

( 38:1995كند. موريس و لوئيس ) هاي مؤثر يادگيري كارآفرينانه اشاره مي به عنوان روش
هاي نقش( و تجربيات كاري )شغل قبلي( بر  ت گروه همكاران )اجراي مدلمعتقدند تجربيا

دهد كارآفريناني  نشان مي 1987توسعة كارآفرينان تأثيرگذار است. مطالعات هرتز در سال 
رو  ها روبه اند با شكست اند در آينده بهتر توانسته گر داشته  كه در كودكي، والدين حمايت

(. مطالعات كالينز، مور و گيلدر 109: 1381بند )احمدپور، شوند و مجدداً خود را بازيا
(، 1984مطالعات براش )درآمد هستند.  هاي كم دهد كه كارآفرينان اغلب از خانواده نشان مي

دهد كه والدين بسياري از كارآفرينان،  ( نشان مي1982( و شاپرو و سوكل )1984رنستات )
( بر آن است كه صحيح است(. فراي )Morris & Lewis, 1995: 39اند ) خود اشتغالي داشته

فعاليت در دوران كودكي در كارآفرين شدن افراد در بزرگسالي مؤثر است. دجانكوف و 
( در مطالعات خود دريافتند كه شبكه اجتماعي Djankov, & et al., 2005: 1-12همكاران )

اي  دوستان مدرسه نقش مهمي در رفتار كارآفرينانه دارد و كساني كه داراي بستگان و
 شوند. تري كارآفرين مي ند با احتمال بيشا كارآفرين بوده

 تحقيقروش (2

 اجرا نوع مطالعه و روش( 1-2

با توجه به سؤال اول از نوع  ،از نوع كاربردي و از نظر روش ،اين تحقيق بر مبناي هدف
ت )سرمد و همبستگي اس ـ از نوع توصيفي ،پيمايشي و با توجه به سؤال دوم ـ توصيفي
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 .(82: 1381ديگران، 

 گيري جمعيت آماري و روش نمونه( 2-2

اقدام به كارآفريني مستقل فردي نموده  كهآماري شامل افرادي است  ةدر اين پژوهش جامع
اند كه در مجموع، پس از حذف  هاي رسمي به عنوان كارآفرين معرفي شده و در گزارش

كارآفرين  187آدرس قابل دسترس بودند، هايي كه فاقد تلفن و  موارد تكراري و آن
 ـ هاي همبستگي تعداد نمونه در پژوهش ةمشخص گرديد. بر اساس فرمول محاسب

 برآورد شد. 96( حجم نمونه، برابر با 186: 1381پيمايشي )سرمد و ديگران، 

 ( ابزار مطالعه3-2

ي و سوابق اي به منظور تدوين چارچوب نظر در اين پژوهش از روش مطالعات كتابخانه
هاي مربوط به متغيرهاي  آوري داده براي جمع ساختهمحقق  ةنام تحقيق و از ابزار پرسش

اي  نامه، به صورت بسته و شامل انواع دو گزينه هاي پرسش تحقيق استفاده شد. كليه گويه
اي ) سؤاالت انتخابي( است. با وجود محاسبه تعداد نمونه، براي  )بلي، خير( و چند گزينه

فقره  119هاي دريافتي  نامه نامه ارسال شد كه تعداد پرسش آماري، پرسش ةي افراد جامعتمام
نظران كارآفريني و  بود. براي بررسي روايي ابزار تحقيق، از روش مصاحبه با صاحب

كارآفرينان استفاده شد كه پس از اعمال اصالحات الزم )بر اساس نظرات ارائه شده(، در 
 به روش بررسي محتوا مورد تأييد قرار گرفت. نامه نهايت روايي پرسش

 هاي مطالعهتعريف عملياتي متغير( 4-2

آمده است. در اين جدول متغيرهاي مستقل  1 ةچارچوب مفهومي تحقيق در جدول شمار
گيري متغيرها نشان داده شده   هاي اندازه ها و شاخص و وابسته تحقيق همراه با ابعاد، مؤلفه

 است.
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 تحقيق هاي ها، ابعاد و مولفهمتغير :1جدول 
 گيري هاي اندازه شاخص ها مؤلفه ابعاد نام متغير نوع متغير

 مستقل
جمعيت 

 شناختي

 فردي

 دو گزينه اي جنسيت

 چند گزينه اي توالي فرزند خانواده

 چند گزينه اي تحصيالت

 چند گزينه اي رشتة تحصيلي

 چند گزينه اي تحصيالت پدر

 چند گزينه اي درشغل پ

 چند گزينه اي تحصيالت مادر

 چند گزينه اي شغل مادر

 چند گزينه اي سن آغاز به كارآفريني

 چند گزينه اي مديريت ةسابق

 چند گزينه اي پايگاه اجتماعي خانواده

 چند گزينه اي جايگاه اقتصادي خانواده

 دو گزينه اي دارا بودن الگوي نقش

 چند گزينه اي مرجع الگوي نقش

 سازماني
 چند گزينه اي حوزة فعاليت شركت

 چند گزينه اي اندازة شركت

 وابسته
رفتار 

 كارآفرينانه

 ايجاد 

 )خلق، تأسيس(

 ايجاد شركت

 راه اندازي شعبة داخلي تعداد

 راه اندازي شعبة خارجي

 رشد سازماني
 5رات طي متوسط تغيي زائي اشتغال

 فروش سال گذشته

 نوآوري سازماني

 ارائه يك محصول يا خدمت كامالً جديد در كشور

 اي )بلي و خير( دو گزينه

ارائه يك محصول يا خدمت كامالً جديد در 

 شركت

هاي كاركردي  اعمال تغييرات در ويژگي

 محصول يا خدمت قديمي
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 1ادامة جدول 

  

هاي ظاهري محصول  ويژگياعمال تغييرات در  

 يا خدمت قديمي

 

 نوآوري در روش، فرآيند و تكنولوژي توليد

 نوآوري در توزيع و فروش

 هاي بازاريابي نوآوري در روش

 نوآوري در طراحي ساختار سازماني

نوآوري در جذب منابع مالي به منظور سرمايه 

 گذاري اوليه يا توسعة سرماية موجود

 

 ها روش تجزيه و تحليل داده( 5-2

هاي  ها، از آماره اي گويه براي پاسخ به سؤال اول تحقيق، با توجه به مقياس اسمي و رتبه
توصيفي جدول فراواني، ميانه و مد )نما( استفاده شد و براي پاسخ به سؤال دوم تحقيق، از 

هاي متغير  بين مؤلفه ةرابطو تحليل واريانس ساده )يك عاملي( به منظور بررسي  tآزمون 
: 1384سرمد، تار كارآفرينانه استفاده گرديد )شناختي با متغير وابسته رف مستقل جمعيت

انجام شده  SPSSافزار  هاي آماري به كمك نرم محاسبات و تجزيه و تحليل ة(. كلي136
 است.

 )سنجش( متغير وابسته نحوه امتيازدهي( 6-2

سيس(، رشد سازماني و نوآوري سازماني است أت )خلق، جادر وابسته داراي سه بعد اييمتغ
 شرح زير است:ه ها ب امتيازدهي آن ةكه نحو

 :واحد شركت، به ازاي هر واحد يك  4براي تأسيس تا ايجاد شركت:  (الف بعد ايجاد
 راه اندازي شعبه داخلي يا خارجي: (ب ؛واحد، كالً پنج امتياز 4ياز و براي بيش از امت

 3يا 2يك شعبه )يك امتياز(؛  اندازي راه عدم راه اندازي شعبه، صفر امتياز؛در صورت 
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 امتياز. 4 شعبه، 5امتياز؛ و بيش از  3شعبه،  5يا  4شعبه، دو امتياز؛ 

 :كاهش زياد، كاهش نسبي  سال گذشته: 5تغييرات پرسنلي در  (الف بعد رشد سازماني
 (ب ؛امتياز( 2افزايش زياد ) ،امتياز( 1)افزايش نسبي  ،يا بدون تغييرات )صفر امتياز(

 ،امتياز( -1كاهش نسبي ) ،امتياز( -2كاهش زياد ) تغييرات فروش در پنج سال گذشته:
 امتياز(. 2افزايش زياد ) ،امتياز ( 1افزايش نسبي ) ،ثابت )صفر امتياز(

 :يك ربط در صورت وجود نوآوري،  هاي ذي در هر يك از مؤلفه بعد نوآوري سازماني
 امتياز و در صورت فقدان نوآوري، صفر امتياز.

 ها يافته( 3

 هاي جمعيت شناختي ويژگي( 1-3

 مؤلفه و 14شناختي كارآفرينان كشور در بعد فردي با  هاي جمعيت در اين تحقيق ويژگي
دست آمده،  ههاي ب سي قرار گرفته است. بر اساس دادهمؤلفه مورد برر 2در بعد سازماني با 

منظور پرهيز از طوالني ه ها جدول توزيع فراواني تهيه گرديد. ب از اين مؤلفه يكبراي هر
ه طور خالصه، شود. ب ها خودداري مي با توجه به كثرت جداول، از درج آن شدن مقاله و

 شرح زير است:ه شناختي كارآفرينان مورد مطالعه ب هاي جمعيت ويژگي

  ،25بين  درصد 2/46سالگي،  25زير درصد در  4/45از نظرسن شروع به كارآفريني 
 8/0سالگي، و  55و  45درصد بين  7/1سالگي،  45و  35درصد بين  9/5سالگي،  35و

درصد  6/91اند. در واقع،  سالگي اقدام به كارآفريني كرده 55درصد در باالي 
 اند. سال آغاز كرده 35تر از  كارآفرينان نمونة آماري، كارآفريني خود را در سنين كم

 6/86 ترين فراواني را تشكيل  آفرينان نمونة آماري، مرد هستند كه بيشرصد كارد
 دهند. مي

 5/26  درصد فرزند آخر خانواده  1/11درصد كارآفرينان نمونة آماري فرزند اول و
اند كه نه فرزند  درصد، كارآفريناني تشكيل داده 4/62 فراواني را باترين  باشند و بيش مي
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 باشند. آخر مي اول و نه فرزند

 48/16 9/10، تر درصد كارآفرينان نمونة آماري، داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايين 
ترين  باشند. بيش درصد دكترا مي 9/10رصد فوق ليسانس، د 4/24درصد فوق ديپلم، 

 است. ليسانسدرصد مربوط به افراد داراي مدرك  37فراواني نيز با 
  ،درصد پزشكي  4/4درصدعلوم پايه،  8/16صد علوم انساني، در 8/24از نظر رشتة تحصيلي

  .دهد ترين فراواني را تشكيل مي درصد فني و مهندسي است كه گروه آخر بيش 54و 
 ،درصد  3/10درصد فوق ليسانس،  3/4درصد دكترا،  1/5از نظر تحصيالت پدر

پدران داراي  درصد، 3/57ترين فراواني را نيز با  درصد ديپلم، و بيش 7/19ليسانس،
 دهند. تر از ديپلم تشكيل مي مدرك تحصيلي پايين

  ،درصد در بخش خصوصي، و  4/25)اكثريت( شغل آزاد،  درصد 9/44از نظر شغل پدر
درصد كارآفرينان نمونة  3/70 اند. در واقع پدر درصد در بخش دولتي شاغل بوده 7/29

 آماري، شغلي غير دولتي دارند.

  تر  رآفرينان نمونة آماري، داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پاييندرصد كا 5/91مادر
تر از  درصد، مادراني با مدرك تحصيلي پايين 8/67ترين فراواني را با  باشند كه بيش مي

 دهند. ديپلم تشكيل مي
  ل غيردولتي دارند و در ميان مشاغل درصد كارآفرينان نمونة آماري، شغ 1/94مادر

  دهد. درصد، فراواني قابل توجهي را تشكيل مي 2/41د با رقم دولتي نيز، شغل آزاغير

 8/73  سال سابقة مدير عاملي دارند و  6درصد كارآفرينان نمونة آماري، بيش از
 سال سابقة مديريتي است.  20تا  10درصد در محدودة  5/30ترين فراواني نيز با  بيش

  ،و كارمند  )كارگر، كشاورز قه پاييندرصد از طب 6/33از نظر پايگاه اجتماعي خانواده
مديران اجرايي و صاحبان مشاغل آزاد،  درصد از طبقه كارشناسان ارشد، 9/31ساده(، 

 3/4درصداز طبقه مديران ارشد و صاحبان كسب و كارهاي كوچك و متوسط و  2/30
  اند.  داران عمده بوده هاي كالن و زمين درصد از طبقه صاحبان سرمايه

 2/93 باشند. كارآفرينان نمونة آماري، داراي جايگاه متوسط و رفاه اقتصادي مي درصد 
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 59  درصد كارآفرينان نمونة آماري، در شروع فعاليت كارآفرينانة خود داراي الگويي
 .اند مشخص بوده

 6/69  درصد كارآفريناني كه براي شروع فعاليت كارآفريني خود، الگوي مشخصي
 7/37ترين فراواني نيز با  اند كه بيش زديكان خود پيدا نمودهاند، الگو را در ن داشته

 درصد در نزديكان درجة اول يعني خانواده قرار دارد.

 درصد خدماتي،  4/13درصد در زمينة توليدي،  8/74فعاليت شركت،  ةدر ارتباط با حوز
 .فناوري اطالعات و ارتباطات بوده است درصد 4/8درصد تجاري، و  4/3

 اكثريت(  درصد 6/28نفر پرسنل،  10تر از  درصد داراي كم 1/15شركت،  ةانداز از نظر(
نفر، و  200و  100درصد بين  6/12نفر،  100و  50 درصد بين 16نفر،  50و  10بين 

 اند. نفر پرسنل داشته 200درصد بيش از  7/27

 شناختي و رفتار كارآفرينانه هاي جمعيت رابطة بين ويژگي (2-3

 tاي دارند از آزمون  هاي دو گزينه هاي جنسيت و داشتن الگوي نقش كه پاسخ براي مؤلفه
بيني  ها پيش براي همگني واريانس SPSSاستفاده شد. آزمون لوين )آزموني كه در نرم افزار 

خالصه نتايج آزمون  2 شمارة انجام شد. در جدول tشده است( به عنوان پيش نياز آزمون 
t ت.درج شده اس 

 
 هاي جنسيت و الگوي نقش براي مؤلفه tالصه نتايج آزمون خ: 2جدول

 ميانگين تعداد سطوح مؤلفه
انحراف 

 معيار

درجه 

 آزادي
 tآمارة 

 سطح 

 داري معني

 جنسيت
 007/0 77/2 117 86/4 89/14 103 مرد

    18/4 33/11 16 زن

 داشتن الگوي نقش
 046/0 -018/2 115 63/4 26/13 48 بله

    99/4 10/15 69 خير
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در جنسيت(  ةمؤلف )در هاي دو گروه مرد و زن شود، ميانگين طور كه مالحظه مي همان
ثير أيعني مؤلفه جنسيت در رفتار كارآفرينانه ت ؛دار دارند درصد با هم تفاوت معني 99سطح 

 دهد. تري از خود بروز مي بيش ةدارد و به عبارت بهتر، جنسيت مرد رفتار كارآفرينان
درصد داراي  95هاي دو گروه بلي و خير در سطح  با الگوي نقش، ميانگين در ارتباط
ثير دارد. به عبارت أت هدار هستند و لذا مؤلفه الگوي نقش در رفتار كارآفرينان تفاوت معني

اند رفتار  خود، الگوي نقش داشته ةديگر، كارآفريناني كه در شروع فعاليت كارآفرينان
 دهند. بروز مي تري از خود انه بيشكارآفرين

كه داراي بيش از دو ميانگين هستند از تحليل  اي هاي چند گزينه در ارتباط با مؤلفه
هاي زير  براي مؤلفه Fواريانس استفاده گرديد. بر اساس نتايج حاصل از محاسبات، آزمون 

تحصيلي، تحصيالت پدر، شغل پدر،  ةدار نبود: توالي فرزند خانواده، تحصيالت، رشت معني
صيالت مادر، شغل مادر، پايگاه اجتماعي خانواده، جايگاه اقتصادي خانواده، مرجع تح

الذكر  هاي فوق گر آن است كه مؤلفه الگوي نقش و حوزه فعاليت شركت. اين مطلب بيان
مدت ، هاي سن آغاز به كارآفريني تاثيري در رفتار كارآفرينانه ندارند. از سوي ديگر، مؤلفه

 ، درF ةدار بودن آمار شركت با توجه به معني ةمدير عامل و انداززمان اشتغال در سمت 
  خالصه نتايج ارائه شده است: 5و  4، 3در جداول شمارة  ثر هستند كهؤرفتار كارآفرينانه م

شود، از  مشاهده مي 3 شمارة در جدول طور كه همان سن آغاز به كارآفريني:الف( 
هاي اين مؤلفه در  دار است، گروه معني درصد 99در سطح  =F 358/4جا كه آمارة  آن

گر آن است كه مؤلفه سن آغاز به  باشند. اين مطلب بيان جامعه داراي ميانگين متفاوتي مي
 كارآفريني در رفتار كارآفرينانه تأثير دارد. 
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 : تحليل واريانس براي مؤلفه سن آغاز به كارآفريني3جدول 

 عناداريسطح م F ميانگين مربع df ها مجموع مربع 

 003/0 358/4 552/94 4 207/378 ها بين گروه

   698/21 114 621/2473 ها درون گروه

    118 828/2851 مجموع

 4 شمارة طور كه در جدول همان مدت زمان اشتغال در سمت مدير عامل:ب( 
هاي  دار است، گروه درصد معني 99در سطح  =F 732/5آمارة  جا كه شود، از آن مشاهده مي

 ةگر آن است كه مؤلف باشند. اين مطلب بيان ين مؤلفه در جامعه داراي ميانگين متفاوتي ميا
 مدت زمان اشتغال در سمت مدير عامل در رفتار كارآفرينانه تأثير دارد.

 
 مدت زمان اشتغال در سمت مدير عامل ةتحليل واريانس براي مؤلف :4دول ج

 اداريسطح معن F ميانگين مربع df ها مجموع مربع 

 000/0 732/5 711/119 4 842/478 ها بين گروه

   20.885 113 034/2360 ها درون گروه

    117 876/2838 مجموع

 
شود،  مشاهده مي 5 شمارة طور كه در جدول همان اندازة شركت )تعداد پرسنل(:ج( 

فه در هاي اين مؤل دار است، گروه درصد معني 99در سطح  =F 587/13جا كه آمارة  از آن
 ،اندازة شركت ةگر آن است كه مؤلف باشند. اين مطلب بيان جامعه داراي ميانگين متفاوتي مي

 در رفتار كارآفرينانه تأثير دارد.
 اندازه شركت ةتحليل واريانس براي مؤلف :5جدول 

 سطح معناداري F ميانگين مربع df ها مجموع مربع 

 000/0 587/13 165/230 4 661/920 ها بين گروه

     940/16 114 167/1931 ها درون گروه

       118 828/2851 مجموع
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 گيري و نتيجه( بحث 4

در  مد نظر بود. در قالب طرح دو سوال شناختي به كارآفريني ر اين مقاله رويكرد جمعيتد
 هاي عنوان ويژگيه هاي ذيل را ب مؤلفهها،  توان به استناد يافته مي پاسخ به سوال اول تحقيق

 25بين ) : سن مناسب در زمان شروع به فعاليت كارآفرينانهدر نظر گرفت كارآفرينان كشور
مهندسي، اشتغال ـ  تحصيلي فني ةجنسيت مرد، تحصيالت دانشگاهي، رشت، سال( 35 و

خصوص در ه وجود الگوي نقش )ب متوسط يا مرفه اقتصادي، ةآزاد والدين، تعلق به طبق
ها نتيجه گرفته  سوال دوم تحقيق، مطابق يافتهخصوص پاسخ در ن(. ميان خانواده و نزديكا

 ةو انداز ، سابقة مديريت عامليسن آغاز به كارآفريني جنسيت، هاي شود كه بين مؤلفه مي
درصد( با رفتار  95درصد( و داشتن الگوي نقش )در سطح  99سطح  در) شركت

 دار وجود دارد. معني ةكارآفرينانه، رابط
ترين فراواني، شروع فعاليت كارآفرينانه  شود، با توجه به بيش حظه ميطوركه مال همان

 25در محدودة سنين جواني است. اين موضوع شايد از آن جهت ناشي شود كه در سنين 
، مشكالت زم در خصوص انجام يك فعاليت جديسال، عالوه بر داشتن انرژي ال 35تا 

هاي كسب و كار  آشنايي با مهارت حداقل تجربه و و رف گرديدهسربازي و تحصيلي برط
 ( و تا حدودي با فراي1381) حاصل شده است اين نتايج با نتايج مطالعات احمدپور

هاي  توان جنسيت مرد را به عنوان يكي از ويژگي طور، مي ( همسويي دارد. همين1993)
 و پيترزهيسريچ  و( 1384) رد(، گل1382) كارآفرينان كشور در نظر گرفت كه با نتايج صابر

دهد كه محيط اجتماعي، شرايط بهتري را  ( مطابقت دارد. اين موضوع نشان مي32:2002)
براي مردان نسبت به زنان به منظور شروع فرآيند كارآفريني فراهم نموده است. در ارتباط 

توان به عنوان يك ويژگي  فرزند اول بودن را نميدهد كه  با فرزند اول بودن، نتايج نشان مي
 هيسريچ و پيترزيا حتي نسبتاً قطعي براي كارآفرينان كشور در نظر گرفت.  قطعي

 گيري مشابهي دارند. ( نيز نتيجه68:2002)
هاي  هاي تحقيق، داشتن تحصيالت دانشگاهي يكي ديگر از ويژگي با توجه به يافته

اين موضوع در عصري كه به قرن اطالعات معروف است، چندان  كارآفرينان كشور است.
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تاثير  بر اهميت و ،كه همسو با نتايج تحقيقات ساير كشورها ضمن اين ،يگانه نيستب
شود  ميچنين مالحظه  (. هم 112: 1381احمدپور، ) آموزش بر كارآفريني تاكيد مي ورزد

ترين گرايش را نسبت به شروع  فني و مهندسي، بيش هاي تحصيل كرده در رشته كه افراد
جام مطالعات الزم درخصوص يافتن از اين جهت، ان د.ان شتهكسب و كار مستقل دا

هاي تحصيلي  هاي كارآفريني در ساير رشته هايي براي تقويت زمينه راهكارها و مكانيزم
 .روري استضامري 

تحصيل ان دهد كه پدران و مادر هاي تحقيق نشان مي از نظر تحصيالت والدين، يافته
هاي  برشمرد. البته، احتماالً در سال ارآفرينانتوان به عنوان يك ويژگي براي ك كرده را نمي

بود.  آيند، عكس اين موضوع صادق خواهد نسل جديدي از والدين كارآفرين ميآتي كه 
را اند به عنوان الگو فرزندان خود  در ارتباط با شغل والدين، والديني با مشاغل آزاد توانسته

ويژگي با نتايجي كه موريس و اين  نسبت به شروع كسب و كاري مستقل ترغيب نمايند.
(، مبني 1982) ( و شاپرو1984) (، رنستات1984) از تحقيقات براش (39 :1995)لوئيس 

 هماهنگي دارد. كنند، تقريباً بر خود اشتغالي والدين كارآفرينان نقل مي
يجه گرفت كه طبقة توان نت به دليل توزيع تقريباً يكسان فراواني در طبقات اجتماعي، مي

توان به عنوان يك ويژگي در نظر گرفت، اما از نظر وضع اقتصادي، نتايج  اعي را نمياجتم
ي شروع شرايط بهتري برا ،رفاه اقتصادي داراي گر آن است كه افراد طبقة متوسط و بيان

 Morris گيري كالينز و گيلدر است ) با نتيجهاند. اين مطلب مغاير  فعاليت كارآفرينانه داشته

& Lewis, 1995: 39ها، همسو با نتايج اريكسون ) ترين ويژگي (. يكي از مهم Erickson, 

گر آن است كه  خصوص در بين بستگان( بود و اين مطلب بيان هب(، داشتن الگو )38 :2003
گرچه،  فرزندان خود دارد. نهاد خانواده به عنوان يك الگو نقش نسبتاً مهمي در كارآفريني

ها بوده است، با اين  رينان مورد مطالعه در بين نزديكان آنمرجع الگوي نقش اكثريت كارآف
نظر به اهميت وجود الگوي نقش، اقداماتي از قبيل شناسايي، معرفي و تقدير از  ،وجود

دام و كارآفرينان برتر در سطوح مختلف، به منظور آشناسازي جامعه با زندگي، نحوه اق
كارآفريني و افزايش  ةدر ترويج و توسع تواند تأثير قابل توجهي ها، مي موز موفقيت آنر
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 نظر هترين فراواني، ب و سرانجام، با توجه به بيش ميزان موفقيت كارآفرينان آتي داشته باشد.
هاي توليدي به  رسد كه در كشور ما سهم قابل توجهي از اشتغال و كارآفريني را فعاليت مي

افته است كه نرخ رشد خود اختصاص داده است. اين موضوع عكس كشورهاي توسعه ي
 گير است.  ها بسيار چشم هاي خدماتي و فناوري اطالعات در آن هايي با زمينه شركت

دار بين سن آغاز به كارآفريني و نيز داشتن الگوي نقش با رفتار  معني ةوجود رابط
دهد كه ترويج فرهنگ كارآفريني، تشويق  نشان ميكارآفرينانه، با توضيحاتي كه بيان گرديد 

ايجاد كسب و كار و نوآوري و تقدير از كارآفرينان برتر، همراه با اقدامات تكميلي  ةوحير
چون مراكز  هاي كارآفريني و فراهم كردن امكاناتي هم ها و مهارت از قبيل ارائه آموزش

تواند  نوآور ميوختگان هاي نوپا براي جوانان و دانش آم رشد براي استقرار شركت
 ه كارآفريني در كشور باز نمايد.اي به روي توسع دريچه
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