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بررسي تاثير رفتار کارآفرينانه
بر قصد ترک کارآفرينيدر کارخانههاي نوآوري و مراکز رشد تهران
حسين فرج نژاد 1ـ فواد ظريفي

2

تاریخ دریافت 1399/1/22 :تاریخ پذیرش1399/3/25 :

چكيده
اين پژوهش به بررسي رفتارکارآفرينانه بر قصد ترک کارآفريني در کارخانههاي نوآوري و مراکز رشد
تهران ميپردازد .اين تحقيق را بر اساس چگونگي به دست آوردن دادههاي مورد نظر ميتوان در زمره
تحقيقات توصيفي به شمار آورد؛ و چون دادههاي مورد نظر از طريق نمونه گيري از جامعه ،براي بررسي
ويژگيهاي جامعه آماري جمع آوري ميشود ،اين تحقيق از شاخه پيمايشي بوده که به شيوه مقطعي صورت
ميپذيرد .نتايجي که از جامعه مورد مطالعه به دست ميآيد ،مبناي توصيه و پيشنهادهايي براي کارآفرينان
نوپا فعال در مراکز رشد و کارخانههاي نوآوري و همچنين سياستگذاران حوزه کارآفريني ميتواند مورد
استفاده قرار گيرد .لذا از اين جهت نيز اين تحقيق کاربردي محسوب ميشود .جامعه آماري در اين تحقيق،
کليه کارآفرينان فعال در کارخانههاي نوآوري و مراکز رشد ميباشند ،که تعداد آنها  342نفر ميباشد .به
منظور نمونه گيري ،از روش نمونه گيري طبقهاي تصادفي استفاده ميشود .به منظور نمونه گيري از جدول
کرجسي – مورگان استفاده ميشود .که بر اساس اين جدول ،تعداد نمونه برابر با  181نفر ميباشد .به منظور
تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش ابتدا در بخش اول از آمار توصيفي استفاده شده است .در بخش دوم
نيز به منظور آزمون فرضيه ها و سواالت تحقيق از آزمون کولموگروف -اسميرنف ،تحليل عاملي تأييدي و
مدل يابي معادالت ساختاري براي آزمون فرضيات استفاده شد .با توجه به خروجي نرم افزار آموس در مدل
ساختاري تحقيق 40.3 ،درصد از متغير کارگرايي 52.5 ،درصد از عدم لذت از کارآفريني و  44.6از قصد
ترک کارآفريني توسط متغيرهاي مستقل پيش بيني شده

است.

کليد واژهها :رفتارکارآفرينانه ،قصد ترک کارآفريني ،کارخانههاي نوآوري و مراکز رشد تهران

 1کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال( .نویسنده مسئول) hzirab@yahoo.com

 2دکتری مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران
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کشور را دارند کمرنگ و يا کند ميکند( .آرشي،

مقدمه
امروزه کارآفريني به عنوان يک راهبرد اثربخش

2

)2018

براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شناخته شده

از طرفي صاحبنظران کارآفريني با ابداع اصطالح

است .توسعه کارآفريني نقش شايستهاي براي حضور

کار گرايي آن را به عنوان نياز اجباري يا غير قابل

فعال در بازارهاي جهاني ،مقابله با رقبا ،اشتغال زائي

کنترل براي کار مستمر تعريف ميکنند .به گفته اين

پايدار ،توسعه عدالت ،کاهش فقر و حل مشکالت

صاحب نظران اين نوع رفتارها که در يک کارآفرين

جامعه ،دولت و بخش عمومي دارد .تمامي کشورهاي

بروز ميکند مشابه اعتياد به دليل ويژگيهاي اجباري و

در حال توسعه به علت پايينبودن توليد درگير مسائل

غيرقابل کنترل آن ميباشد در عين حال ميتوان به يک

عمدهاي چون بيکاري ،نرخهاي دو رقمي تورم،

خطر براي سالمت شخصي ،خوشبختي ،روابط بين

بيسوادي ،بهرهوريپايين ،کيفيت نامطلوب توليدات،

فردي و ظرفيتهاي اجتماعي فرد تبديل شود( .احمد،

پايين

بودن

رشد

اقتصادي،

فساد

اداري،

اس)2015 3،
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تکمحصوليبودن اقتصاد ،وابستگياقتصادي ،کسري

کار گرايي يا اعتياد به کار هنگامي بروز ميکند که

تراز پرداختها و تراز بازرگاني ،باالبودن نرخ تورم،

ساعات کار به ميزان قابل توجهي افزايش يابد و بيشتر

پايين بودن ارزش پول ،فزوني واردات نسبت به

وقت فرد را اشغال کند که در اين صورت يک

صادرات ،کمکاري بازدهي کم و ...هستند که يکي از

فداکاري اجباري به دست ميآيد و به نظر ميرسد که

علل عمده بروز مشکالت ذکرشده ،توجه نداشتن به

فرد خود را منحصراً بر اساس کار تعريف ميکند و

1

نميتواند از جنبههاي ديگر زندگي لذت ببرد که آن را

کارآفريني و کارآفرينان شايسته است( .آگوستين،
)2018

به عنوان يک تمايل غير منطقي نسبت به کار بيش از

بر خالف کشورهاي پيشرفته ،عوامل متعددي

حد تعريف ميکنند که شخصيت هايي را در ميان

وجود دارد که مانع شکوفايي کارآفريني در کشورهاي

کارآفرينان نشان ميدهد که به غير از شغل خود قادر به

کمتر توسعه يافته شده است .سر منشاء اصلي عدم

يافتن مشاغل ديگر نيستند( .رضائي زاده)1396 ،

توسعه کارآفريني در اينگونه کشورها عبارتند از نبود

بنابراين اعتياد به کار را به عنوان آسيبي رواني که با

حمايتهاي فرهنگي و دولتي ،وجود روحيه داللي و

کار بيش از حد به وجود ميآيد و عمدتاً ناشي از نياز

واسطه گري و گرايش به کارمندي و کارگرايي (اعتياد

يا انگيزش غير قابل مقاومت نسبت به کار مداوم است

به کار) مفرط که در نهايت منجر به ترک کارآفريني در

در نهايت به سندروم اعتياد به کار تبديل شده و بر

جامعه ميشود .در ادامه هر کدام از عوامل بررسي

رضايت فرد هم در مورد کار و هم در مورد خانواده

خواهد شد .در بسياري از فضاهاي کسب و کار سنتي،

تاثير ميگذارد بنابراين کساني که از آن رنج ميبرند

حمايتهاي الزم از جهات مختلف از کارآفرينان

ميتوانند تاثير منفي بر بر عملکرد شغلي خود و در

نميشود و به عکس مشاغل داللي و واسطه گر ي و

نتيجه ترک رويکردهاي کارآفرينانه را ببينند( .علي

رانتخواري از رونق بيشتري برخوردار است و براي

آبادي)1397 ،

افرادي که در اين بخشهاي که براي توسعه اقتصادي

در اينجا ميتوان اولين متغير در سهگانه کار گرايي

نافع نيستند بلکه عمدتاً مضر هم هستند ،سودآوري

را انگيزش نام برد .انگيزش را در کارگرائي ميتوان

بسيار بااليي دارد ،بنابراين انيگزههاي حرکت و تالش

اينگونه تعريف کرد که شخص را مجبور به کار

کارآفرينان را که قصد خدمت به توسعه اقتصادي

ميکنند نه به دليل درخواستهاي بيروني بلکه به دليل
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فشارهاي دروني که باعث ميشود فرد هنگام کار

زمينه کارآفريني مقاوم و مصمم خواهد کرد( .رضايي

نکردن احساس گناه کند و يا مضطرب شود( .رحمانيان

زاده)1396 ،

كوشككي)1396 ،

در ايران متاسفانه اين زمينه فرهنگي يا به وجود

کار ميکند و يا انتظار ميرود که به خاطر گرفتن

چند شهر بزرگ بوده است .به همين دليل است که

پاداش در شغل خود و يا به دليل اجبار دروني نياز يا

جوانان و عمدتا قشر تحصيل کرده به محض اينکه با

انگيزه دروني اين کار را انجام ميدهد .به اين معنا

کمبود امکانات در شهرهاي کوچک مواجه ميشود،

فردي که تمايل بااليي به کار دارد نياز به کار را

سوداي مهاجرت به شهرهاي بزرگ و استخدام در يک

احساس ميکند بنابراين بسيار درگير کار ميشود اين

اداره خصوصي يا دولتي را در سر ميپروراند .اما در

انگيزه براي رسيدن به نرخ باالي کار به دليل

مورد شکاف جنسيتي بايد گفت کشورمان حتي با

انگيزههاي دروني به جاي انگيزههاي منطقي (مربوط به

کشورهاي توسعهيافته از نظر حمايت کارآفرينانه

پاداش پولي يا ارتقاي شغلي) يک کارگرا را از

تفاوت چنداني ندارد .چه تحقيقات آماري و چه

عالقمندان به کار و کارآفريني متمايز ميکند و زمينه را

شواهد تجربي نشان ميدهد با وجود رشد کارآفريني

براي ترک کارآفريني فراهم ميسازد( .خسروي)1395 ،

زنان در سالهاي اخير ،هنوز تعداد کارآفرينان مرد دو

عامل دومي که در کارگراها بايد به آن توجه شود

برابر است( .رضايي)1394 ،

لذت از کار ميباشد در اينجا بايد بين دو گروه تمايز

همچنين شايان ذکر است که داشتن گرايش

قائل شد کارگرايان واقعي و عالقمندان به کار و

کارآفرينانه مسئله مهمي است ولي اجرايي کردن آن از

کارآفريني هر دوي اين دو گروه از درگيري بااليي در

اهميت بيشتري برخوردار است .مديران ميدانند

کار برخوردار ميباشند اما در بين کارگرايان آن انگيزه

فعاليتهاي کارآفرينانه در فضاهاي ملي مختلف به

بااليي وجود دارد اما لذت شغلي پاييني موجود است.

نتايج مختلفي منجر ميشود و شرکتها ترجيح

اما در ميان عالقمندان به کار عليرغم انگيزه پايين ،لذت

ميدهند عمليات کارآفرينانه خود را در فضائي پيش

کاري زيادي وجود دارد .کليد اين تفاوت در انگيزه کار

ببرند که ابهامگريزي در آنها پايينتر است و روحيه کار

نهفته است( .رضايي)1394 ،

گروهي بيشتر باشد .در فضاي کسب و کار ايران به

متخصصان کارآفريني نشان ميدهند که در مقايسه

دليل متزلزل بودن شرايط اقتصادي و نيز پيچيده بودن

با يک معتاد به کار واقعي شور و عالقه کار سطوح

فرآيندهاي قانوني و کاغذبازيهاي مکرر ،شرايط مبهم

پايين تر استرس را نشان ميدهد و از کار و زمان

براي شروع و آينده کسبوکارها باال است و گريز از

فراغت بيشتر راضي است و احتمال کمتري دارد که

آن باالتر ميباشد( .خسروي)1395 ،

کناره گيري کند از اين رو ميتوان لذت بردن از کار را

در واقع در ايران قانون از کارآفرينان عقب است.

درجه رويکرد کارآفرينانه افراد نشان داد .افراد در اين

در بسياري از حوزههاي مربوط به رويدادهاي

حالت کار ميکنند زيرا آنها خود کار را ذاتاً جالب و

کارآفريني حتي يک بند ياتبصره قانوني هم نداريم .يا

لذت بخش ميدانند .از ينرو صاحب نظران کارافريني

در مورد خود کارآفريني اصال قانوني وجود ندارد و

اعتقاد دارند که لذت جويي در کار باعث کاهش آسيب

اين به اين دليل است که نگاه استراتژيک ،نگاه

رواني کار ،افزايش رضايت شغلي و کاهش ترک

کارآفرينانه در حوزه مديريت دولتي نبوده است .به

کارآفريني ميشود که فرد را براي اهداف بزرگتر در

عنوان مثال ميتوان به مخالفتهاي ارگانهاي ذيربط با
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به طور معمول فرد معتاد به کار بيش از حد الزم

نيامده يا اگر هم اقداماتي صورت گرفته ،تنها مختص
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شروع کسب و کارهاي اينترنتي ،تاکسيراني اينترنتي و

لذا به منظور بهبود هر چه بهترکسب و کارهاي

حتي رستورانهاي فعال در فضاي مجازي اشاره نمود.

نوپا و کارآفرينانه ،در اين تحقيق به بررسي عوامل مؤثر

(رحمانيان كوشككي)1396 ،

بر ترک کارآفريني در کارخانههاي نوآوري و مراکز

زيرا وجود بوروکراسي اداري و مقررات بعضاً زائد

رشد تهران پرداخته ميشود و سؤال اصلي تحقيق

و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحميلي بر

عبارتست از اين که :موانع کارآفريني تا چه اندازه بر

وجودآمدن

قصد ترک کارآفريني در کارخانههاي نوآوري و مراکز

برنامهريزان

اقتصادي

موجب

به

محدوديتهاي فراواني در جهت نيل به سادهترين

رشد تهران تاثيرگذار است؟

اهداف اقتصادي ميشود .چنين محيطي باعث
سرخوردگي و حتي فرار کارآفرينان ميشود که جايي

فرضيههاي تحقيق

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

براي بيان و ابراز ايدههاي خود نمييابند و خود را

 )1انگيزش کارآفريني بر کار گرايي تاثير دارد.

درکمند بوروکراسي و روابط ناسالم سازمانهاي

 )2انگيزش کارآفريني بر عدم لذت کاري تاثير دارد.

تصميمگيرنده ميبينند .به همين دليل شرايط را براي

 )3کارگرايي بر عدم لذت کاري تاثير دارد.

ترک کارآفريني بيشتر از شروع آن ميدانند.

 )4انگيزش کارآفريني بر قصد ترک کارآفريني تاثير

(آگوستين)2018 4،
پس اکنون ميتوان گفت به سختي کسي نسبت به
اهميت کارآفريني در توسعه اقتصادي مناطق مختلف
جهان دچار شک ميشود .اهميت کارآفريني در جامعه

دارد.
 )5کار گرايي بر قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.
 )6عدم لذت کاري بر قصد ترک کارآفريني تاثير
دارد.

دانشگاهي به خوبي پذيرفته شده است زيرا که حال

 )7کار گرايي به عنوان متغير ميانجي بر رابطه بين

يکي از مهمترين زمينههاي تحصيلي در دانشگاه

انگيزش کارآفريني بر عدم لذت کاري تاثير دارد.

محسوب ميشود و در محيطهاي دانشگاهي کارآفريني

 )8کار گرايي به عنوان متغير ميانجي بر رابطه بين

به صورت جامع مورد مطالعه قرار گرفته است .اما

انگيزش کارآفريني و قصد ترک کارآفريني تاثير

شکست نسبتاً ناديده گرفته ميشود.عالوه بر اين نبايد

دارد.

واقعيت کارآفريني را ناديده گرفت که در اکثر موارد با
شکست مواجه ميشود (رضايي زاده)1396 ،
در پاسخ به اين شکاف ،اين پژوهش قصد دارد با

 )9عدم لذت کاري به عنوان متغير ميانجي بر رابطه
بين انگيزش کارآفريني و قصد ترک کارآفريني
تاثير دارد.

مطالعه موانع رفتار کارآفرينانه به عنوان يک عامل موثر

 )10عدم لذت کاري به عنوان متغير ميانجي بر رابطه

بر ترک کارآفريني اقدام کند .از اين رو مطالعه بر روي

کار گرايي و قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.

جوانب مجهول اين موضوع و بررسي تاثير موانع
کارآفريني بر قصد ترک آن ميتواند به عنوان مساله

چارچوب نظري تحقيق

اصلي تحقيق تعيين شده و نتيجه تحقيق مدلي موثر را

رفتارکارآفرينانه

جهت استفاده مديران و کارآفرينان نوپاي فعال در

کارآفريني از ديرباز به عنوان يکي از ساز و کارهاي

استارت آپها و همچنين سياستگذاران اين حوزه ارائه

مهم براي ايجاد و توزيع ثروت در جوامع مختلف به

دهد.

کار گرفته ميشده است .امروزه از کارآفريني به عنوان
عامل و محرک اصلي توسعه ياد ميشود و
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صاحبنظران توسعه معتقدند يکي از استراتژيهاي موثر
در توسعه کشورها ،فرآيند کارآفريني ميباشد (باقري،

سازمانی پوياست که صرفنظر از اندازه و نوع سازمان
5

قابليت کاربرد در هر سازمان را دارد (نايت .)1997 ،
6

موريسون و ديگران ( 1998الف) بيان ميکنند که

.)1392
امروزه کارآفرینی از ﻃریﻖ ایﺠاد فعاليتهای

فرايند کارآفريني در تعامل ميان فرد ،شهود ،جامعه و

اشتغالزا ،ﺧﻠﻖ نوآوری ،ﮔسترش ﺧالﻗيت و ایﺠاد

فرهنگ ايجاد ميشود .کارآفريني بسيار جامع تر از يک

مﺤيط رﻗابتی نقشی مﺤوری در توسعه اﻗتصادی ایفا

فرايند اقتصادي ساده است و نشانگر برزو ترکيبي از

میکند (عربيون و همکاران .)1388 ،کارآفريني
ميتواند

بهعنوان

مشخصه

مديران

و

مالکان

7

رفتارهاي صريح و ضمني است (کيرکلي :2016 ،
.)293

با توسعه واکنشهاي نوآور به مصاف عدم اطمينان

خاص براي عملکرد سود آور است .موسسه توسعه

محيطي ميرود .يکي از ديدگاههاي مهمي که فرآيند

کارآفرني احمد آباد در هند عوامل معيني را شناسايي

کارآفريني را به استراتژيهاي سازمان پيوند ميدهد،

کرد که براي کارآفرينان براي موفقيت در کسب و کار

گرايش به کارآفريني است .بر اساس اين ديدگاه هر

مورد نياز است .اين فاکتورهاي شامل خالقيت ،ديدن و

سازمان ميتواند در طيفي از منفعل يا محافظهکار تا

استفاده از فرصتها ،پشتگار ،دانستن ،اهميت دادن به کار

فعال يا کارآفرين قرار گيرد .زماني که سازمان فعال

با کيفيت باال ،تعهد به کار ،ترغيب ،رويکرد اثر بخشي،

است ،در استراتژيهاي سازمانياش نوآوري ،ابتکار

برنامه ريزي سيستماتيک ،حل مساله ،اعتماد به نفس،

عمل و پيشتازي و نيز ريسکپذيري را در نظر ميگيرد

ابراز وجود ،استفاده از استراتژيهاي موثر ،مراقبت و

و در مقايسه با سازمانهاي منفعل تأکيد بيشتري بر

توجه به رفاه کارکنان ميشود (کوار و باينس:2013 ،

شناسايي ،ارزيابي و بهرهبرداري از فرصتها ميکند

.)31

(حجازي و حسيني مقدم.)1392 ،
سازمانهايي که ميخواهند بهطور موفق کارآفريني

قصد ترک کارآفريني

را در سطح سازمان اجرا کنند نياز به يک گرايش

حدود نيمي از شرکتهاي جديد در طول دو سال

کارآفرينانه دارند .گرايش کارآفرينانه به فعاليتهاي

اول زندگي خود دچار شکست ميشوند مطالعهاي که

تعيين استراتژي اشاره دارد که کسبوکارها براي

بين سالهاي  2010تا  2015در اسپانيا انجام شده نشان

شناسايي و راهبري شرکتهاي نوپا به کار ميبرند.

ميدهد که حدود  25درصد از شرکتهاي ايجاد شده

گرايش کارآفرينانه يک چارچوب ذهني و يک دورنما

در آن بازه زماني در طي يک سال ،بين  30تا 35

در مورد کارآفريني ارائه ميدهد که در فرايندهاي

درصد در طول دو سال و تقريباً نيمي ديگر که کمتر از

جاري شرکت و فرهنگسازماني منعکسشده است.

يک سال از عمر ايجاد شان گذشته منحل شده اند.

مفهوم گرايش کارآفرينانه از تحقيقاتي نشاءت گرفته که

بنابراين کارآفرينان با شکل دادن يک استراتژي و ايجاد

تعﯿﯿن استراتژي را برحسب الگوهاي عمل ﯾا سبکهاي

يک فرهنگ سازماني کارآفرينانه و اقداماتي که براي بقا

تصمﯿمگﯿريمالحظه نموده است.موضوع راﯾج در

و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط خود انجام

ادبﯿات گراﯾش کارآفرﯾنانه اﯾن است که محققان همگی

ميدهند ميتوانند زمينه اين شکستها را کاهش و يا

توافق دارند که گراﯾش کارآفرﯾنانه ﯾک فرآﯾند سطح

به کلي از بين برده و شرکتهاي کوچک و

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

کسبوکارهاي فردي تعريف شود که در آن کارآفرين

بنابر اين کارآفريني نيازمند مهارتهاي استراتژيک

 / 50حسين فرج نژاد ـ فواد ظريفی

استارتاپهاي خود را به شرکتهاي بزرگ تبديل کند.

کشور را در مسير مناسبتري براي فعاليتهاي

(رضايي)1394 ،

کارآفرينانه قرار داده است .اين کشور به سمت

تئوريهاي کارآفريني بر اين تمركز ميكنند كه

اقتصادي بازارمحور حرکت کرده و کسبوکارهاي

چگونه كسبوكار ها از طريق كشف و بهره برداري از

دولتي در آن اهميت خود را به تدريج از دست

فرصت و جلوگيري از شكست ايجاد و رشد مينمايند.

ميدهند و بنگاههاي کوچک نقش مهمي را

اما رفتار ما با شکست چگونه بايد باشد .به عبارت

در اقتصاد ايفا ميکنند .اين نشان ميدهد وقتي حمايت

ديگر شکست کارآفرينان خوب است يا بد؟ هرچند

دولتي از فعاليتهاي کارآفريني صورت بگيرد،

پاسخ به اين سوال ساده به نظر ميآيد اما پژوهشگران

کشورهايي همچون چين را ديگر نميتوان در زمره

در پاسخ به آن اتفاق نظر ندارند .برخي اعتقاد دارند

10

کشورهاي نوظهور قرار داد( .آگوستين)2018 ،

شکست کارآفرينان مطلوب نيست و منجر به ايجاد
مشکالت براي فرد کارآفرين و جامعه ميشود .اما در

روش تحقيق

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

مقابل برخي پژوهشگران شکست را در دنياي واقعي

روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از

اجتناب ناپذير دانسته و آن را عاملي مثبت و مطلوب

نظر هدف ارزيابي وكاربردي ،از نظر نوع داده ها كمي

در آينده کارآفرينان و جامعه ميدانند .به عبارت ديگر

و از نظر نحوه گردآوري داده ها ،توصيفي و همبستگي

«درحالي که دره سيليکون 8از شکست کارآفرينان

است .روش گردآوري اطالعات در اين تحقيق با توجه

تجليل به عمل ميآورد ،وال استريت 9آن را بي رحمانه

به موضوع و ماهيت تحقيق روش كتابخانهاي و ميداني

مجازات ميکند» (کيرکلي.)293 :2016 ،

است .ابزار گردآوري اطالعات نيز در اين تحقيق

پژوهشگران کارآفريني اعتقاد دارند حتي اگر

پرسشنامه ميباشد .جامعه آماري در اين تحقيق ،کليه

كسبوكار به شكست بينجامند ،باز هم کارآفرين از

کارآفرينان فعال در کارخانههاي نوآوري و مـراکز رشد

تجربيات ناشي از آن ميآموزند و شانس پيروزي در

تهران ميباشند ،که تعداد آنها  342نفر ميباشد .به

كسبوكارهاي آينده را افزايش ميدهند .به عبارت

منظور نمونه گيري ،از روش نمونه گيري طبقهاي

بهتر ،كسبوكار ها شكست ميخورند اما کارآفرينان

تصادفي استفاده ميشود .به منظور نمونه گيري از

نه .کارآفرينان با يادگيري از شكست كسبوكارهاي

جدول کرجسي ـ مورگان استفاده ميشود .که بر اساس

موفق تري را مجدداً راه اندازي ميكنند

اين جدول ،تعداد نمونه برابر با  181نفر ميباشد.

يکي ازعواملي که موجب ترک کارآفريني ميشود
به فرهنگ حاکم بر فضاي جامعه برمي گردد .تحقيقات

ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه و
مطالعات کتابخانهاي بوده است.

نشان ميدهد زمينههاي فرهنگي ميتوانند رويکردها و
مقاصد کارآفرينانه را شکل دهند .مثال ويژگيهاي
قوميتي و نژادي يکي از اين زمينههاي فرهنگي است.

آمار استنباطي
در اين بخش به بررسي و تحليل فرضيات تحقيق

هنجارهاي ناآشکار ،آداب و رسوم اجتماعي و

پرداخته ميشود.

فاکتورهاي فرهنگي بر انتخاب نوع شغل و اينکه فرد

 )1انگيزش کارآفريني بر کارگرايي تاثير دارد.

بخواهد کارمند باشد يا خودش کسبوکاري را

با توجه به جدول  1مشخص ميشود که سطح

راهاندازي کند ،تاثيرگذار است .در چين ،آغاز

معناداري براي اثر انگيزش کارآفريني بر کارگرايي

اصالحات نهادي براي تقويت بنگاههاي خصوصي ،اين

( )0.000کوچکتر از  0.05برآورد شد .لذا اثر معناداري

بررسي تاثير رفتار کارآفرينانه بر قصد ترک کارآفريني در کارخانههاي نوآوري و مراکز رشد تهران 51 /

جدول  :1نتايج آزمون فرضيه 1
ضريب استاندارد ضريب تعيين

مسير
انگيزش کارآفريني بر کارگرايي

0.403

0.635

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

8.422

0.000

تأييد

جدول  :2نتايج آزمون فرضيه 2
ضريب استاندارد ضريب تعيين

مسير
انگيزش کارآفريني بر عدم لذت کاري

0.075

0.274

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

5.330

0.000

تأييد

بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد .همچنين با

با توجه به جدول  3مشخص ميشود که سطح

توجه به قدر مطلق  tمسير ( )t=8.422<1.96ميتوان

معناداري براي اثر کارگرايي بر عدم لذت کاري

نتيجه گرفت با احتمال  95درصد فرضيه صفر رد شده

( )0.000کوچکتر از  0.05برآورد شد .لذا اثر معناداري

و فرضيه تحقيق مورد تأييد است .بنابراين انگيزش

بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد .همچنين با

کارآفريني بر کارگرايي تاثير دارد .اين اثر به ميزان 63.5

توجه به قدر مطلق  tمسير ( )t=8.370<1.96ميتوان

درصد و مستقيم و قوي ميباشد.

نتيجه گرفت با احتمال  95درصد فرضيه صفر رد شده

 )2انگيزش کارآفريني بر عدم لذت کاري تاثير دارد.
با توجه به جدول  2مشخص ميشود که سطح

عدم لذت کاري تاثير دارد .اين اثر به ميزان 51.9
درصد و مستقيم و متوسط ميباشد.

معناداري براي اثر انگيزش کارآفريني بر عدم لذت
کاري ( )0.000کوچکتر از  0.05برآورد شد .لذا اثر

 )4انگيزش کارآفريني بر قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.

معناداري بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد.

با توجه به جدول  4مشخص ميشود که سطح

مسير

معناداري براي اثر انگيزش کارآفريني بر قصد ترک

( )t=5.330<1.96ميتوان نتيجه گرفت با احتمال 95

کارآفريني ( )0.000کوچکتر از  0.05برآورد شد .لذا

درصد فرضيه صفر رد شده و فرضيه تحقيق مورد تأييد

اثر معناداري بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد.

همچنين

با

توجه

به

قدر

مطلق

t

است .بنابراين انگيزش کارآفريني بر عدم لذت کاري

همچنين

تاثير دارد .اين اثر به ميزان  27.4درصد و مستقيم و

( )t=2.447<1.96ميتوان نتيجه گرفت با احتمال 95

متوسط ميباشد.

درصد فرضيه صفر رد شده و فرضيه تحقيق مورد تأييد

با

توجه

به

قدر

مطلق

t

مسير

است .بنابراين انگيزش کارآفريني بر قصد ترک
 )3کارگرايي بر عدم لذت کاري تاثير دارد.

کارآفريني تاثير دارد .اين اثر به ميزان  20.6درصد و
مستقيم و نسبتا ضعيف ميباشد.

جدول  :3نتايج آزمون فرضيه 3
مسير

ضريب استاندارد ضريب تعيين

کارگرايي بر عدم لذت کاري

0.519

0.296

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

8.370

0.000

تأييد

جدول  :4نتايج آزمون فرضيه 4
مسير
انگيزش کارآفريني بر قصد ترک کار آفريني

ضريب استاندارد ضريب تعيين
0.206

0.042

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

2.447

0.000

تأييد

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

و فرضيه تحقيق مورد تأييد است .بنابراين کارگرايي بر

 / 52حسين فرج نژاد ـ فواد ظريفی

جدول  :5نتايج آزمون فرضيه 5
ضريب استاندارد ضريب تعيين

مسير

-0.347

کارگرايي بر قصد ترک کار آفريني

0.120

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

-4.107

0.000

تأييد

جدول  -6نتايج آزمون فرضيه 6
ضريب استاندارد ضريب تعيين

مسير

0.206

عدم لذت کاري بر قصد ترک کار آفريني

 )5کارگرايي بر قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.

0.042

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

3.897

0.000

تأييد

تاثير دارد .اين اثر به ميزان  20.6درصد و مستقيم و

با توجه به جدول  5مشخص ميشود که سطح

نسبتا ضعيف ميباشد.

معناداري براي اثر کارگرايي بر قصد ترک کارآفريني

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

( )0.000کوچکتر از  0.05برآورد شد .لذا اثر معناداري

 )7کارگرايي به عنوان متغير ميانجي بر رابطه بين

بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد .همچنين با

انگيزش کارآفريني بر عدم لذت کاري تاثير دارد.

توجه به قدر مطلق  tمسير ( )t=4.107<1.96ميتوان

براي آزمون اثر ميانجي از روش بارون و کني استفاده

نتيجه گرفت با احتمال  95درصد فرضيه صفر رد شده

گرديد.

و فرضيه تحقيق مورد تأييد است .بنابراين کارگرايي بر

با توجه به نتايج در جدول  7اثر مستقيم انگيزش

قصد ترک کارآفريني تاثير دارد .اين اثر به ميزان 34.7

بر عدم لذت کارآفريني در سطح خطاي  5درصد تأييد

درصد و معکوس و متوسط ميباشد.

شده است (سطح معني داري  .)0.000اثر انگيزش بر
کارگرايي برابر  0.635و معني دار و همين طور اثر

 )6عدم لذت کاري بر قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.

کارگرايي بر عدم لذت کارآفريني نيز برابر  0.519و

با توجه به جدول  6مشخص ميشود که سطح

معني دار برآورد شد ( .)p<0.05بنابراين اثر غيرمستقيم

معناداري براي اثر عدم لذت کاري بر قصد ترک

انگيزش بر عدم لذت کارآفريني از طريق کارگرايي (به

کارآفريني ( )0.000کوچکتر از  0.05برآورد شد .لذا

دليل معني دار بودن دو مسير انگيزش  -کارگرايي و

اثر معناداري بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد.

کارگرايي -عدم لذت کارآفريني معني دار ميباشد) و

مسير

برابر  0.330برآورد شد .با توجه به معني دار بودن اثر

( )t=3.897<1.96ميتوان نتيجه گرفت با احتمال 95

مستقيم و غير مستقيم و افزايش اثر مستقيم با حضور

درصد فرضيه صفر رد شده و فرضيه تحقيق مورد تأييد

متغير کارگرايي ميتوان گفت کارگرايي به عنوان

است .بنابراين عدم لذت کاري بر قصد ترک کارآفريني

ميانجي گر جزئي در اثرگذاري انگيزش بر عدم لذت

همچنين

با

توجه

به

قدر

مطلق

t

جدول  :7نتايج آزمون فرضيه 7
آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

مسير
انگيزش-عدم لذت کارآفريني (اثر مستقيم)

0.274

0.075

5.330

0.000

تأييد

انگيزش-کارگرايي

0.635

0.403

8.422

0.000

تأييد

کارگرايي-عدم لذت کارآفريني

0.519

0.296

8.370

0.000

تأييد

انگيزش-عدم لذت کارآفريني (اثر غيرمستقيم)

0.330

0.109

اثر کل

ضريب استاندارد ضريب تعيين

تأييد فرضيه ميانجي گري جزئي
0.274+0.330=0.604
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جدول  :8نتايج آزمون فرضيه 8
مسير

ضريب استاندارد ضريب تعيين

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

انگيزش-قصد ترک کارآفريني (اثر مستقيم) 0.206

0.042

2.447

0.000

تأييد

انگيزش-کارگرايي

0.635

0.403

8.422

0.000

تأييد

کارگرايي-قصد ترک

-0.347

0.120

-4.107

0.000

تأييد

انگيزش-قصد ترک کارآفريني (اثر غيرمستقيم)

-0.220

0.048

تأييد فرضيه ميانجي گري جزئي
0.206-0.220=-0.014

اثر کل

ميانجيگري کارگرايي بر عدم لذت کارآفريني

انگيزش بر قصد ترک کارآفريني عمل کرده است.

تأثيرگذار است .اثر کل برابر  60.4درصد است که قوي

بنابراين انگيزش با ميانجيگري کارگرايي بر قصد ترک

است.

کارآفريني تأثيرگذار است .اثر کل برابر  0.014است که

)8کار گرايي به عنوان متغير ميانجي بر رابطه بين

بسيار ضعيف است .به طور کلي ميتوان گفت

انگيزش کارآفريني و قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.

کارگرايي اثر انگيزش بر قصد ترک کارآفريني را

براي آزمون اثر ميانجي از روش بارون و کني استفاده

کاهش ميدهد.

گرديد.

 )9عدم لذت کاري به عنوان متغير ميانجي بر رابطه بين

با توجه به نتايج در جدول  8اثر مستقيم انگيزش

انگيزش کارآفريني و قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.

بر قصد ترک کارآفريني در سطح خطاي  5درصد تأييد

براي آزمون اثر ميانجي از روش بارون و کني استفاده

شده است (سطح معني داري  .)0.000اثر انگيزش بر

گرديد.

کارگرايي برابر  0.635و معني دار و همين طور اثر

با توجه به نتايج در جدول  9اثر مستقيم انگيزش بر

کارگرايي بر قصد ترک کارآفريني نيز برابر منفي 0.347

قصد ترک کارآفريني در سطح خطاي  5درصد تأييد

و معني دار برآورد شد ( .)p<0.05بنابراين اثر

شده است (سطح معني داري  .)0.000اثر انگيزش بر

غيرمستقيم انگيزش بر قصد ترک کارآفريني از طريق

عدم لذت کاري برابر  0.274و معني دار و همين طور

کارگرايي (به دليل معني دار بودن دو مسير انگيزش -

اثر عدم لذت کاري بر قصد ترک کارآفريني نيز برابر

کارگرايي و کارگرايي -قصد ترک کارآفريني معني دار

 0.206و معني دار برآورد شد ( .)p<0.05بنابراين اثر

ميباشد) و برابر منفي  0.220برآورد شد .با توجه به

غيرمستقيم انگيزش بر قصد ترک کارآفريني از طريق

معني دار بودن اثر مستقيم و غير مستقيم و کاهش اثر

عدم لذت کارآفريني (به دليل معني دار بودن دو مسير

مستقيم با حضور متغير کارگرايي ميتوان گفت

انگيزش  -عدم لذت کارآفريني و عدم لذت کارآفريني.

جدول  :9نتايج آزمون فرضيه 9
مسير

ضريب استاندارد ضريب تعيين

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

انگيزش-قصد ترک کارآفريني (اثر مستقيم) 0.206

0.042

2.447

0.000

تأييد

انگيزش-عدم لذت کاري

0.274

0.075

5.330

0.000

تأييد

عدم لذت کاري-قصد ترک

0.206

0.042

3.897

0.000

تأييد

انگيزش-قصد ترک کارآفريني (اثر غيرمستقيم)

0.056

0.003

تأييد فرضيه ميانجي گري جزئي

اثر کل

0.206 +0.056=0.262

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

کارآفريني عمل کرده است .بنابراين انگيزش با

کارگرايي به عنوان ميانجي گر جزئي در اثرگذاري
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جدول  :10نتايج آزمون فرضيه 10
مسير

ضريب استاندارد ضريب تعيين

کارگرايي-قصد ترک کارآفريني (اثر مستقيم) -0.347

آماره تي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

0.120

-4.107

0.000

تأييد

کارگرايي-عدم لذت کاري

0.519

0.296

8.370

0.000

تأييد

عدم لذت کاري-قصد ترک

0.206

0.042

3.897

0.000

تأييد

انگيزش-قصد ترک کارآفريني (اثر غيرمستقيم)

0.107

0.011

تأييد فرضيه ميانجي گري جزئي

اثر کل

- 0.347 +0.107=-0.24

ـ قصد ترک کارآفريني معني دار ميباشد) و برابر

لذت کارآفريني به عنوان ميانجي گر جزئي در

 0.056برآورد شد .با توجه به معني دار بودن اثر

اثرگذاري کارگرايي بر قصد ترک کارآفريني عمل کرده

مستقيم و غير مستقيم و افزايش اثر مستقيم با حضور

است .بنابراين کارگرايي با ميانجيگري عدم لذت

متغير عدم لذت کارآفريني ميتوان گفت عدم لذت

کارآفريني بر قصد ترک کارآفريني تأثيرگذار است .اثر

کارآفريني به عنوان ميانجي گر جزئي در اثرگذاري

کل برابر  24درصد است که متوسط است.

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

انگيزش بر قصد ترک کارآفريني عمل کرده است
بنابراين انگيزش با ميانجيگري عدم لذت کارآفريني بر
قصد ترک کارآفريني تأثيرگذار است .اثر کل برابر
 26.2درصد است که متوسط است.

نتيجهگيري
کارآفريني يکي از ابزارهاي اساسي در توسعه
اقتصادي کشورها و بهصورت ريزتر در توسعه اقتصاد
کسب و کارهاي کوچک و متوسط است مطالعات

 )10عدم لذت کاري به عنوان متغير ميانجي بر رابطه

دانشگاهي در مورد کارآفريني بيشتر بر روي کليدهاي

کار گرايي و قصد ترک کارآفريني تاثير دارد.

موفقيت کارآفريني متمرکز شده است تا بر عوامل موثر

براي آزمون اثر ميانجي از روش بارون و کني
استفاده گرديد.

در ترک آن( .علي آبادي)1397 ،
حدود نيمي از شرکتهاي جديد در طول دو سال

با توجه به نتايج در جدول  10اثر مستقيم

اول زندگي خود دچار شکست ميشوند مطالعهاي که

کارگرايي بر قصد ترک کارآفريني در سطح خطاي 5

بين سالهاي  2010تا  2015در اسپانيا انجام شده نشان

درصد تأييد شده است (سطح معني داري  .)0.000اثر

ميدهد که حدود  25درصد از شرکتهاي ايجاد شده

کارگرايي بر عدم لذت کاري برابر  0.519و معني دار و

در آن بازه زماني در طي يک سال ،بين  30تا 35

همين طور اثر عدم لذت کاري بر قصد ترک کارآفريني

درصد در طول دو سال و تقريباً نيمي ديگر که کمتر از

نيز برابر  0.206و معني دار برآورد شد (.)p<0.05

يک سال از عمر ايجاد شان گذشته منحل شده اند.

بنابراين اثر غيرمستقيم کارگرايي بر قصد ترک

بنابراين کارآفرينان با شکل دادن يک استراتژي و ايجاد

کارآفريني از طريق عدم لذت کارآفريني (به دليل معني

يک فرهنگ سازماني کارآفرينانه و اقداماتي که براي بقا

دار بودن دو مسير کارگرايي  -عدم لذت کارآفريني و

و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط خود انجام

عدم لذت کارآفريني – قصد ترک کارآفريني معني دار

ميدهند ميتوانند زمينه اين شکستها را کاهش و يا

ميباشد) و برابر  0.107برآورد شد .با توجه به معني

به کلي از بين برده و شرکتهاي کوچک و

دار بودن اثر مستقيم و غير مستقيم و کاهش اثر مستقيم

استارتاپهاي خود را به شرکتهاي بزرگ تبديل کند.

با حضور متغير عدم لذت کارآفريني ميتوان گفت عدم

(رضايي)1394 ،
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توسعه ي کارآفريني فرآيندي پيچيده ،بلند مدت و

کارآفرينان وجود دارد ،توسعه کارآفريني را کند و بلکه

فراگير است که البته نقش به سزايي در رشد و توسعه

ناممکن ميسازد .شايد بتوان گفت که کارآفرينان قبل

اقتصادي کشورها دارد .به طوري که امروزه کارآفريني

از آنکه رقابـت بخش خصوصي را براي فعاليتهاي

به استراتژيکترين و مهم ترين ابزار توسعه اقتصادي

خود احساس کنند موانعي مانند قوانين و مقررات

جوامع پيشرفته تبديل شده است .مطالعات و

اداري و انحصارات دولتي را مانع کسب و کار خود

بررسيهاي جهاني کارآفريني نشان ميدهد که بين نرخ

ميبينند.

فعاليتهاي کارآفرينانه و توليد ناخالص داخلي در
برخي از کشورها مانند اياالت متحده به ميزان 57

منابع و مآخذ

درصد همبستگي وجود دارد ( .)2006از اين رو

باقري ،معصومه ،)1392( ،بررسي کارآفريني فرهنگي

افزايش فعاليتهاي کارآفرينانه همواره با افزايش توليد

وموانع آن دروزارت فرهنگ وارشاد اسالمي (حوزه

ناخالص ملي و در نتيجه افزايش درآمد ملي ،رفاه و

ستادي) ،پاياننامه

آسايش در جامعه ميباشد( .آگوستين)2018 ،

حجازي .سيد رضا ،حسيني مقدم .سيد محمدرضا

افزايش يافته است .براي مثال در کشور هند براي

ها با تأکيد بر نقش متغير ميانجي بازار گرايي،

توسعه کارآفريني ،سازمان ملي کارآفريني و توسعه

ماهنامه اجتماعي ،اقتصادي ،علمي و فرهنگي کار و

کسب و کارهاي کوچک ايجاد شده است .در حالي که

جامعه ،شماره 11

در کشور مالزي وزارتخانهاي به نام وزارت توسعه

خسروي احسان تحليل موانع توسعه کارآفريني

کارآفريني ايجاد شده است .ساير کشورهاي آسيايي نيز

سازماني در تعاونيهاي کشاورزي با استفاده از

براي توسعه کارآفريني ،عالوه بر کمکهاي مالي و

رويکرد تئوري بنياني نشريه :تعاون و کشاورزي

حقوقي ،به ايجاد و گسترش زمينههاي قانوني آن

(تعاون) شماره :پاييز  .1395دوره  .5شماره 19

پرداخته اند( .رضايي زاده)1396 ،

 ; 00538l#صفحه  167تا صفحه .189

توسعه ي کارآفريني در ايران نيز بعنوان اجرايي -

رحمانيان كوشككي مهدي تحليل عوامل پيش برنده

ترين و عملي ترين استراتژي برون رفت از بن بست

و موانع فراروي توسعه کارآفريني روستايي با تاکيد

ها و مشکالت اقتصادي و اجتماعي نيازمند شناسايي و

بر صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي (مورد

رفع موانع آن است .ظرفيت سازي براي توسعه

مطالعه :بخش کامفيروز شهرستان مرودشت) نشريه:

کارآفريني از يک سو مستلزم ارائه آموزش ها و

نگرشهاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي

مهارتهاي کارآفريني با رويکرد بازار محور و براساس

انساني) شماره :زمستان  .1395دوره  .9شماره 1

نيازهاي جامعه در همه سطوح آموزشي ميباشد ،اما از

 ; 003b#صفحه  53تا صفحه .70

سوي ديگر توسعه کارآفريني نيازمند شناخت و رفع

رحمانيان كوشككي مهدي واکاوي موانع فراروي

موانع و ايجاد زمينههاي مناسب جهت توسعه

کارآفريني خانگي در نواحي روستايي با تاکيد بر

فعاليتهاي توليدي و خدماتي ميباشد( .رحمانيان

اقتصاد مقاومتي از ديدگاه دانشجويان جهادگر

كوشككي)1396 ،

بسيجي به مناطق محروم (مطالعه موردي :دهستان

ترديدي نيست که حضور پررنگ دولت در اقتصاد

کامفيروز ،شهرستان مرودشت) نشريه :مطالعات

ايران و موانعي که براي رقابت مؤثربخش خصوصي و

برنامه ريزي سکونتگاههاي انساني (چشم انداز

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

به همين دليل گرايش به کارآفريني در سراسر دنيا

( ،)1392تأثير گرايش کارآفريني بر عملکرد بانک
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