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چکیده
افزایــشچشــمگیریداشــتهکــه غالتحصیــاندانشــگاهیبیــکار تعــدادفار ســالیاناخیــر در
روشهــایمواجهــه ایجــاِدکــردهاســت.یکــیاز ایــنمهــم،چالشــیبــراینظــامبرنامهریــزیکشــور
ایــنمقالــه آناســتقبالمیشــود.در از بــاایــنمســئله،فعالیتهــایکارآفرینــیاســتکــهکمتــر
کارآفرینــی، بــه عالــی آمــوزش گرایــشدانشآموختــگان ومفهومپــردازیعوامــل بررســی بــه
مقــاالت اســاس ایــن  بــر اســت. شــده پرداختــه فراترکیــب پژوهــش روش  از اســتفاده بــا
پایگاههــایمعتبــرعلمــیداخلــیوخارجــی،شناســایی،پیمایــش،کدگــذاری منتشرشــدهدر
کیفــی«نظــرخبــرگان روش»مصاحبــهپژوهــش از بــابهرهگیــری ادامــه  وتحلیــلشــدند.در
پژوهــشدنبــالشــود. حوزههــایمرتبــطدریافــتشــدتــابــهصــورتمــوازی،کثرتگرایــیدر
تــادســتیابیبــهاشــباعنظــری،بیســتمصاحبــهعمیــقنیمهســاختارمند، بــرایتحقــقایــنامــر
انجــامشــد.یافتههــایایــنمطالعــهمنتــجبــهشناســایی40مضمــونو12موضــوعشــدکــه
طیفــی غالتحصیــاندانشــگاهیبــهفعالیتهــایکارآفرینانــهتأثیرگذارنــدودر گرایــشفار بــر
تأثیرگــذاریمســتقلیــادرهمتنیــدهایفــاینقــشمیکننــد.یافتههــایتحقیــقنشــانداد، از
مربــوطبــهعوامــلدرســطحفــردی،ماننــد؛عوامــلشــخصیتی)آمــوزش، هرچنــدبیشــترینتکــرار
توســعهفــردی،ریســکپذیریو...(اســت،لکــنمتغیرهــایمحیطــیماننــد:سیاســتگذاریو
فرهنــگ؛ اجتماعــی؛ منطقــه،حمایــت پتانســیلهای اقتصــادی؛ متغیرهــای ثبــاتسیاســی؛
غالتحصیــاندانشــگاهیبــهفعالیتهــای گرایــشفار ارتبــاطدانشــگاه،صنعــتودولــتبــر
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مقدمه-  
به شــدت  بیــکاری  نــرخ  بــا  ایــران  اقتصــاد  کنونــی  شــرایط  در 
ــان  ــنی جوان ــروه س ــژه در گ ــرخ به وی ــن ن ــت. ای ــه اس ــی مواج باالی
قابل تأمــل  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  تحصیلــی  گــروه  و 
اســت. مطابــق آخریــن آمــار ارائه شــده در بهــار 400-، نــرخ بیــکاری 
جوانــان 9/6 درصــد گــزارش شــده اســت که8/9- درصد ایشــان 
ــار  ــز آم ــد )مرک ــکیل داده ان ــگاهی تش ــگان دانش را دانش آموخت
ایــران، 400-(. بــر همیــن اســاس نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــان 
و  نبــوده  یکســان  مختلــف  اســتان های  در  عالــی  آمــوزش 
ایــن نــرخ بیــن 8/5- درصــد در اســتان کرمانشــاه )بیشــترین 
میــزان(  )کمتریــن  ســمنان  اســتان  در  درصــد   --/- و  میــزان( 
عامــل  کارآفرینــی   .)--98  ، مهــر )خبرگــزاری  اســت  نوســان  در 
ــل  ــه ح ــت الزم ــت و خاقی ــوآوری اس ــت و ن ــاد خاقی ــی ایج اصل
احمدپورداریانــی،  الیاســی،  محمــدی  )شــفیعیان،  مشــکات 
خانــدوزی و پــاداش، 400-(  ازجملــه مشــکات اقتصــادی اســت. 
صاحب نظــران کارآفرینــی معتقدنــد کارآفرینــان پیشــگام اند و 
ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی را به منظــور تبدیــل منابــع، 
ــن  ــد و در ای ــازی می کنن ــی، بازس ــت عمل ــه وضعی ــا ب موقعیت ه
راه از مخاطرات نمی هراســند )شــومپیتر-، 954-؛ شــاپیرو-، 975-(. 
می تــوان چنیــن نتیجه گیــری نمــود کــه گرایــش عمــوم مــردم بــه 
کارآفرینــی موجــب رونــق گرفتــن تولیــد، تجــارت و کســب وکارها 
گرایــش  ایــن میــان  گــردد. در  و در نتیجــه توســعه اقتصــادی 
فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــه کارآفرینــی از جهــات مختلــف 
حائــز اهمیــت اســت. ایــن گرایــش از یکســو موجــب کاهــش 
دیگــر  ســوی  از  و  می شــود  دانش آموختــگان  بیــکاری  نــرخ 

1. Schumpeter
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3. Ferretti, Ferri, Fiorentino, Parmentola, & Sapio

تأســیس  امــکان  آن  طــی  کــه  می کنــد  فراهــم  را  شــرایطی 
شــرکت های دانش بنیــان میســر شــده و ایــن امــر عــاوه بــر 
ــدار  ــعه پای ــاز توس ــکاران زمینه س ــتری از بی ــداد بیش ــتغال تع اش
یــک  به عنــوان  اغلــب  دانشــگاهی  شــرکت های  زیــرا  گــردد 
مکانیســم ســودمند بــرای تجاری ســازی دانــش علمــی، تشــویق 
نــوآوری و تحریــک رشــد اقتصــادی بــه شــمار می رونــد )فرتــی، 
گرایــش  تقویــت   .)-0-9 ســاپیو-،  و  پارمنتالــو  فیورنتیــن،  فــری، 
و  کشــف  افزایــش  موجــب  دانش آموختــگان  در  کارآفرینــی 
خلــق فرصت هــای توســط ایشــان شــده و بهره بــرداری از ایــن 
فرصت هــا، خــود زمینه ســاز بــروز یــا ایجــاد فرصت هــای جدیــد و 
کســب وکارهای جدیــد خواهــد شــد )ذبیحــی، شــجاعی و حامــی، 
97--(. ایــن امــر بــه تکــرار مــداوم و مســتمر چرخــه پــول- تولیــد 
منجــر شــده و افزایــش قــدرت خریــد و در نتیجــه تقاضــا بــرای 
کســب وکارها را در پــی خواهــد داشــت. ایجــاد کســب  و کارهــای 
جدیــد بــه معنــای افزایــش ظرفیــت اقتصــادی کشــور و رشــد 
ظرفیت هــای  حداکثــر  از  اســتفاده  معنــی  بــه  وکارهــا  کســب 
ــه  ــا توج ــن ب ــت. بنابرای ــد اس ــای جدی ــاد ظرفیت ه ــود و ایج موج
بــه نقــش کارآفرینــان در رشــد و شــکوفایی صنعتــی و اقتصــادی 
کشــورها و همچنیــن اثــرات مثبــت آن بــر کاهــش نــرخ بیــکاری 
فارغ التحصیــان دانشــگاهی، الزم اســت تــا عوامــل تأثیرگــذار 
کارآفرینــی  بــه  عالــی  آمــوزش  دانش آموختــگان  گرایــش  بــر 
ــت  ــع و تقوی ــار موان ــه مه ــا زمین ــردد ت ــردازی گ ــی و مفهوم پ بررس

شــود. مهیــا  شناسایی شــده  مشــوق های 
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مبانی نظری -  
در ســال های اخیــر توجــه محققیــن داخلــی بــه عوامــل تأثیرگــذار 
کارآفرینــی  بــه  عالــی  آمــوزش  دانش آموختــگان  گرایــش  بــر 
تحقیقــات  چنــد  هــر  اســت.  شــده  جلــب  گذشــته  از  بیــش 
زیــر  تحقیق  هــای  امــا  نشــد،  مشــاهده  حــوزه  ایــن  در  جامعــی 
در ادبیــات تحقیــق، قابــل  توجــه بــه نظــر می رســد. بــه  عنــوان 
 مثــال؛ صفایــی، ایــزدی و موســیوند )99--( در یکــی از تازه تریــن 
نیــت  مقایســه  و  تحلیــل  دنبــال  بــه  حــوزه  ایــن  تحقیق  هــای 
کارآفرینانــه دانشــجویان دانشــکده کشــاورزی بوعلــی ســینا و 
پیــام نــور اســتان همــدان بودنــد. نتایــج بــه  دســت  آمــده نشــان 
داد کــه در مجمــوع دانشــجویان مــورد مطالعــه از روحیــه و نیــت 
کارآفرینــی  کارآفرینــی باالیــی برخــوردار بودنــد. هــر چنــد نیــت 
نشــان  نتایــج  همچنیــن  بــود.  بیشــتر  پســر  دانشــجویان  در 
دانشــجویان«،  اشــتغال  »وضعیــت  »جنســیت«،  بیــن  داد 
و  درآمــد«  »میــزان  اقتصــادی«،  »موانــع  و  »ریســک پذیری« 
و  مثبــت  رابطــه  آن هــا  کارآفرینــی«  »نیــت  بــا  عاقــه«  »میــزان 

می شــود. دیــده  معنــاداری 
 )--98( مهاجــران  و  قاونــدی  احمدخانــی،  همچنیــن 
مختلــف  ابعــاد  رتبه بنــدی  و  شناســایی  هــدف  بــا  را  تحقیقــی 
ــی  ــای هیئت علم ــدگاه اعض ــجویان از دی ــی دانش ــع کارآفرین موان
دانشــگاه زنجــان انجــام داده انــد. یافته هــای ایشــان حاکــی از آن 
اســت کــه موانــع فــردی، موانــع آموزشــی، موانــع مالــی و موانــع 
ــع  ــه موان ــای جامع ــن و نگرش ه ــت و قوانی ــد دول ــی مانن حمایت

اصلــی کارآفرینــی دانشــجویان بــه شــمار می رونــد. 
شــریفی، ایروانــی و دانشــورعامری )98--( نیــز گرایــش بــه 
اشــتغال را در میــان زنــان روســتایی شهرســتان نجف آبــاد مــورد 
ــش  ــان داد گرای ــا نش ــق آن ه ــج تحقی ــد. نتای ــرار داده ان ــی ق بررس
بــه اشــتغال بیــش از نیمــی از زنــان روســتایی متوســط رو بــه بــاال 
ــه اشــتغال« و  ــان روســتایی ب ــش زن ــزان گرای ــن »می ــا بی ــود. آنه ب
متغیرهــای »وضعیــت تأهــل«، »عضویــت در نهادهــای روســتا« 
و »دریافــت وام« تفــاوت معنــاداری مشــاهده نکردنــد. نتایــج 
زنــان  »گرایــش  بیــن  کــه  بــود  آن  از  حاکــی  همچنیــن  تحقیــق 
 » روســتایی بــه اشــتغال« و متغیرهــای »میــزان مطالعــه در روز
و »نظــر همســر یــا پــدر نســبت بــه اشــتغال زن« رابطــه مثبــت 
ــاالری در  ــزان مردس ــا »می ــه ب ــد. در حالی ک ــده ش ــی  داری دی و معن
خانــواده« رابطــه منفــی معنــی  داری وجــود داشــت. محققیــن 
بیــن »میــزان آزادی تحــرک اجتماعــی« و »گرایــش زنــان روســتایی 

افــزون  ننمودنــد.  مشــاهده  معنــی داری  رابطــه  اشــتغال«  بــه 
بــر ایــن زنــان روســتایی بیســت ســال و پایین تــر و نیــز زنــان 
بــه  بیشــتری  گرایــش  باالتــر  تحصیــات  ســطح  بــا  روســتایی 

اشــتغال داشــتند. 
کبیــری و موغلــی )97--( در پژوهشــی کــه بــا هــدف مقایســه 
در  کارآفرینــی  گرایــش  افزایش دهنــده  مهارت هــای  میــزان 
دانشــگاه های شــهر شــیراز انجــام داده انــد دریافتنــد کــه میــزان 
کــه نه تنهــا گرایــش کارآفرینــی در دانشــجویان دانشــگاه های 
در  دانشــگاه ها  وضعیــت  بلکــه  اســت  پاییــن  بســیار  شــیراز 

ــت. ــف اس ــیار ضعی ــز بس ــش آن نی ــه افزای زمین
فراهانــی،  صفری نــژاد و فراهانــی )97--( عوامــل بازدارنــده 
رفتــاری و انســانی در اشــتغال و کارآفرینــی اکوسیســتم ورزش 
ایــران را مــورد بررســی قراردادنــد. بــر اســاس یافته هــای تحقیــق؛ 
: »وابســتگی مــردم ایــران بــه بدنــه دولتــی و بــاال  عواملــی نظیــر
از دولــت«، »عــدم اعتمــاد منابــع  گــری  بــودن روحیــه مطالبــه 
ــی  ــی و منفعت طلب ــی«، »زیاده خواه ــش خصوص ــه بخ ــانی ب انس
ــل 44  ــازی اص ــت در پیاده س ــی دول ــی«، » ناتوان ــش خصوص بخ
در واگــذاری بــه بخــش خصوصــی«، » بــاور عمومــی جامعــه ایرانــی 
ــه ورزش در  ــت جامع ــردی«، »مقاوم ــورت ف ــور به ص ــام ام ــه انج ب
مدیریتــی  حوزه هــای  در  توانمنــد  غیرورزشــی  اشــخاص  ورود 
ورزشــی«،  ســابقه  فاقــد  درعین حــال  و  مالــی  و  اقتصــادی 
ســرمایه گذاری  امنیــت  و  امنیتــی  مســائل  »فرازوفرودهــای 
کوتاه مــدت  به صــورت  امــور  انجــام  بــه  گرایــش  بــه  آن  تأثیــر  و 
دســتیابی  »تمایــل  زودبــازده«،  پروژه هــای  از  بــاال  اســتقبال  و 
مدیــران بــه ســودهای کوتاه مــدت« و »عــدم وجــود سیســتم 
کنترلــی منعطــف و ارگانیــک« ازجملــه عوامــل بازدارنده اشــتغال 
و کارآفرینــی در اکوسیســتم ورزش ایــران بــه شــمار می رفتنــد.
بیــن  رابطــه  بررســی  بــه   )--97( حامــی  و  شــجاعی  ذبیحــی، 
ســواد مهارتــی، ســواد دانشــگاهی و موفقیــت در کســب وکار 
ــان  ــد. آن ــه پرداختن ــش کارآفرینان ــی گرای ــش میانج ــا نق ــی ب ورزش
بــا تجزیه وتحلیــل داده هــای دریافتــی از 84- نفــر از کارآفرینــان 
حــوزه ورزش )به عنــوان جامعــه نمونــه( دریافتنــد کــه بیــن ســواد 
ورزشــی  کســب وکار  موفقیــت  و  دانشــگاهی  ســواد  مهارتــی، 
رابطــه  کارآفرینانــه  گرایــش  میانجــی  نقــش  میانجــی  نقــش  بــا 
معنــاداری وجــود دارد. بــر اســاس نتایــج پژوهــش اگرچــه ســواد 
ورزشــی  کســب وکار  موفقیــت  در  مؤثــری  عامــل  دانشــگاهی 
اســت امــا ســواد مهارتــی بــا توجــه بــه میــزان همبســتگی قــوی بــا 
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موفقیــت کســب وکار ورزشــی، نقــش تعیین کننده تــری دارد.
غیاثــی )94--( در تحقیــق خــود بــه بررســی رابطــه ســبک های 
حــل مســئله و تمایــل بــه کارآفرینــی دانشــجویان کشــاورزی و 
ــان  ــق نش ــج تحقی ــت. نتای ــل پرداخ ــگاه زاب ــی دانش ــع طبیع مناب
داد؛ بیشــتر پاســخگویان مــورد مطالعــه از نظــر میــزان تمایــل 
 مطلوبــی قــرار دارنــد. همچنیــن 

ً
بــه کارآفرینــی در ســطح تقریبــا

ســبک های حــل مســئله و تمایــل بــه کارآفرینــی دانشــجویان 
رابطــه معنــی  داری بــا هــم دارنــد. تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره 
مســئله،  حــل  مختلــف  ســبک های  میــان  از  داد  نشــان  نیــز 
»خاقیــت«، »اعتمــاد«، »گرایــش« و »درماندگــی« می تواننــد -- 
ــن  ــجویان را تبیی ــی دانش ــه کارآفرین ــل ب ــرات تمای ــد از تغیی درص

ــد. کنن
خــود  نوبــه  نیــز   )--94( رضایــی  و  علم بیگــی  موســوی، 
ــران  ــگاه ته ــاورزی دانش ــجویان کش ــه دانش ــات کارآفرینان تمای
را بررســی نمودنــد. ایشــان دریافتنــد  مهارت هــای بیــن فــردی 
کارآفرینــی  بــه  تمایــل  ســبب  بیشــتر  رهبــری  مهارت هــای  و 
تفکــر  و  مدیریتــی  مهارت هــای  داشــتن  حالی کــه  در  می شــود. 
ــی  ــه کارآفرین ــر ب ــل پایین ت ــا تمای ــی ب ــه گروه ــوط ب ــتمی مرب سیس
نقــش  رابطــه  ایــن  در  نیــز  انتقــادی  مهارت هــای  اســت. 

نــداد.  نشــان  خــود  از  معنــی داری 
ــدی  ــه اولویت بن ــژاد )-9--( ب ــیدی و حیدری ن ــی، جمش امین
دانشــگاه  تربیت بدنــی  دانشــجویان  ازنظــر  کارآفرینــی  موانــع 
شــهید چمــران اهــواز بــا اســتفاده از روش TOPSIS پرداختنــد. 
یافته هــای تحقیــق حاکــی از آن بــود کــه بیشــترین وزن از نظــر 
دانشــجویان بــه »موانــع آموزشــی« و ســپس »فــردی« اختصــاص 
دوره  در  دانشــجویان  درســی  »محتــوای  محققــان  یافــت. 
تحصیلــی« و »روش تدریــس« را از مهم تریــن موانــع کارآفرینــی 
انــدک  ســرمایه  دادن  دســت  »از  مؤثــر  نقــش  و  برشــمردند 
خــود«، »نداشــتن اعتمادبه نفــس« و »عــدم احســاس حمایــت 

از دانشــجویان کارآفریــن« را نیــز گــزارش نمودنــد.
دانش آموختــگان  کارآفرینانــه  گرایــش  بــر  مؤثــر  عوامــل 
ــوده  ــز ب ــورها نی ــر کش ــن دیگ ــه محققی ــی موردعاق ــوزش عال آم
اســت بــه  طوری کــه می تــوان گفــت ادبیــات تحقیــق در خــارج 

1. Çera
2. Bui, Nguyen & Tran
3. Tomy & Pardede
4. Rui & Yinghua
5. Ramoni
6. Bayero

یکــی  در  اســت.  کشــور  داخــل  از  غنی تــر  بــه  مراتــب  کشــور  از 
بــه   )-0-0( همکارانــش-  و  ِســرا  مرتبــط،  تحقیق  هــای  آخریــن  از 
بررســی تأثیــر آمــوزش کارآفرینــی بــر قصــد کارآفرینــی در یکــی از 
ــق  ــن تحقی ــای ای ــد. یافته ه ــکان پرداخته ان ــوزه بال ــورهای ح کش
کارآفرینانــه«  »تمایــل  بــر  کارآفرینــی«  »آمــوزش  تأثیــر  بیان  گــر 
کــه  افــرادی  نموده انــد؛  نتیجه گیــری  چنیــن  محققــان  بــود. 
آمــوزش کارآفرینــی رســمی بیشــتری را دریافــت نموده انــد، قصــد 

بیشــتری بــرای شــروع یــک کســب وکار نشــان دادنــد.
قصــد  بــر  مؤثــر  عوامــل  نیــز   )-0-0( تــران-  و  ِنگوِیــن  بــوی، 
دانشــگاه  کارشناســی  مقطــع  فارغ التحصیــان  کارآفرینــی 
نموده انــد.  بررســی  خــود  تحقیــق  در  را  ویتنــام  اقتصــاد  ــی 

ّ
مل

شــده«،   درک  »مطلوبیــت  عوامــل  داد؛  نشــان  تحقیــق  نتایــج 
بــر  غلبــه  توانایــی  و  »رهبــری  و  شــده«  درک  »امکان پذیــری 
نامایمــات« بــه ترتیــب بیشــترین تأثیــر را بــر قصــد راه انــدازی 

دارد.  کار  و  کســب   یــک 
تامــی و پــاردد- )0-0-( در جســتجوی مــدل تمایــل کارآفرینــی 
دانش آموختــگان آمــوزش عالــی پژوهشــی ترتیــب دادنــد کــه 
گاهــی کارآفرینــی« تأثیــر مثبتــی بــر  آن نشــان داد کــه »آ نتایــج 

»قصــد کارآفرینــی« دارد.
پاســخ  دنبــال  بــه  تحقیقــی  در   )-0-7( اینگهــوا4  و  روی 
و  کارآفرینــی«  »هوشــیاری  آیــا  کــه  بودنــد  پرســش  ایــن 
دانشــجویان  کارآفرینانــه«  »گرایــش  »خودکارآمــدی«،  
نتایــج  می کنــد؟  پیش بینــی  را  چینــی  ورزشــی  رشــته های 
و  کارآفرینــی«  »هوشــیاری  کــه  داد  نشــان  آن هــا  پژوهــش 
»گرایــش  کننده هــای  پیش بینــی  هــردو  »خودکارآمــدی« 
ــت  ــای جمعی ــد و تفاوت ه ــرکت کنندگان بودن ــه« ش کارآفرینان
و  »خودکارآمــدی«  و  کارآفرینــی«  »هوشــیاری  بــر  شــناختی 

اســت. تأثیرگــذار  دانشــجویان  کارآفرینانــه«  »گرایــش 
تعیین کننــده  عوامــل  بررســی  بــه  نیــز   )-0-6( رامونــی5 
کارآفرینــی در بیــن فارغ التحصیــان دانشــگاه »بایــرو«6  قصــد 
مشــترک  اثــرات  مطالعــه  ایــن  در  او  اســت.  پرداختــه  نیجریــه 
»آمــوزش کارآفرینــی« و دو ویژگــی کارآفرینــی )یعنــی »نــوآوری« 
بیــن  در  کارآفرینانــه«  »تمایــل  بــر  را  ریســک پذیری«(   « و 
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فارغ التحصیــان ممتــاز دانشــگاه های بایــرو و کانــو و تفــاوت 
ارزیابــی قــرار داده  را مــورد  ایــن ابعــاد بیــن پســران و دختــران 
درصــد   -0/8 کــه  اســت  نمــوده  گــزارش  چنیــن  وی  اســت. 
»آمــوزش  بــا  کارآفرینانــه«  »تمایــل  در  موجــود  تغییــرات  از 
شــده  داده  توضیــح  »ریســک پذیری«  و  »نــوآوری«  کارآفرینــی«، 
اســت. همچنیــن فارغ التحصیــان مــرد نســبت بــه همتایــان 
دادنــد.  نشــان  بــودن  کارآفریــن  بــه  بیشــتری  عاقــه  خــود  زن 
تمایــات  ثبــات  رابطــه   )-0-5( -کــوراد-  رودریگز و  لینــان 
کارآفرینانــه فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــا راه انــدازی کســب 
 و کارهــای نوپــا را ارزیابــی نمودنــد. نتایــج نشــان داد کــه ثبــات 
تمایــات کارآفرینانــه فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــا راه انــدازی 
ــت و  ــه ای مثب ــاله رابط ــک دوره سه س ــا در ی ــب وکارهای نوپ کس

دارد.  معنــادار 

روش  تحقیق-  
ــرار  ــعه ای ق ــات توس ــروه تحقیق ــدف در گ ــر ه ــق از نظ ــن تحقی ای
می گیــرد و از نظــر روش، از ترکیــب دو روش فراترکیــب و روش 
مصاحبــه تحقیــق کیفــی اســتفاده شــده اســت. بــر ایــن اســاس 
توصیفــی   - تحلیلــی  کیفــی  روش  از  تحقیــق  اول  بخــش  در 
فراترکیــب بهره بــرداری شــده اســت. روش نمونه گیــری در ایــن 
ــاری آن  ــه آم ــت. جامع ــری اس ــری نظ ــق، نمونه گی ــش از تحقی بخ
معتبــر  علمــی  پایگاه هــای  در  منتشرشــده  تحقیق   هــای  همــه 
داخلــی و خارجــی اســت کــه بــر اســاس کلیدواژه هــای تعریــف 
را  نظــری  اشــباع  کــه  نمونــه ای  بــه  دســتیابی  بــه  منظــور  شــده 
موجــب شــود، از طریــق موتــور جســتجوی گــوگل اســکوالر- و 
اینترنــت پیمایــش شــدند. پایگاه هــای علمــی داخلــی شــامل 
پژوهشــگاه اطاعــات و مــدارک علمــی ایــران )ایرانــداک(،  پایــگاه 
اســتنادی  پایــگاه  دانشــگاهی،  جهــاد  علمــی  اطاعــات  مرکــز 

1. Liñán & Rodríguez‐Cohard
2. Google Scholar
3. Elsevier
4. Emerald
5. Springer
6. Science Direct
7. Reasearch Gate
8. ProQuest
9. JStore
10. Academia
11. Entrepreneurial Desire
12. Entrepreneurial Intention
13. Tendency to Entrepreneurship
14. University/Academic Graduates
15. Higher Education Graduates

ــامی  ــوم اس ــی عل ــات تخصص ــگاه مج ــام، پای ــان اس ــوم جه عل
و انســانی، مگ ایــران، و ســیویلیکا و پایگاه هــای علمــی خارجــی 
ســاینس دایرکت6،  اشــپرینگل5،  امرالــد4،  الزویــر-،  شــامل: 
بودنــد.  کادمیــا0-  آ ِجی اســتور9،  پروکوئســت8،  ریســرچ گیت7، 
: »تمایل  کلیدواژه هــای جســتجوی مقاالت فارســی عبارت انــد از
ــی--«،  ــه کارآفرین ــش ب ــی--«،  »گرای ــد کارآفرین ــی--«،  »قص ــه کارآفرین ب
»فارغ التحصیــان دانشــگاهی4-«،  »دانش آموختــگان آمــوزش 
ــه  ــی ترجم ــاالت انگلیس ــتجوی مق ــای جس ــی5-«. کلیدواژه ه عال
قابل مشــاهده  زیرنویــس  در  کــه  بــود  فارســی  کلیدواژه هــای 
محدودیــت  هیــچ  کلیدواژه هــا  جســت وجوی  بــرای  اســت. 
زمانــی در نظــر گرفتــه نشــد و همــه تحقیق   هــای منتشرشــده بــه 

زبــان فارســی و انگلیســی تــا ســال 99-- بررســی شــده اند.
روش تحقیــق مــورد اســتفاده در بخــش دوم ایــن تحقیــق، 
بــا بهره گیــری  ایــن مرحلــه  بــود. در  کیفــی«  »مصاحبــه تحقیــق 
از روش نمونه گیــری نظــری و تکنیــک گلولــه برفــی تــا رســیدن 
بــه اشــباع نظــری تعــداد 0- نفــر از خبــرگان مــورد مصاحبــه قــرار 
دولــت  و  صنعــت  دانشــگاه،  حــوزه  ســه  از  خبــرگان  گرفتنــد. 
و  اقتصــاد  دانشــکده  هیئت علمــی  اعضــای  شــدند.  انتخــاب 
کارآفرینــی دانشــگاه رازی، مدرســان درس کارآفرینــی دانشــگاه 
و  علــم  پــارک  کارآفرینــی  مدرســان  و  مدیــر  علمی کاربــردی، 
ــامت  ــاوری س ــد فن ــز رش ــر مرک ــگاهی، مدی ــاد دانش ــاوری جه فن
دانشــگاه علــوم پزشــکی، کارآفرینــان برتــر و همچنیــن مدیــران 
ازجملــه  فنــاوری  و  علــم  پــارک  در  مســتقر  نــوآوری  هســته های 
مصاحبه شــوندگان بودنــد. در ایــن بخــش بــرای تحلیــل داده هــا 
از تحلیــل کیفــی یــا تفســیری اســتفاده شــده اســت. بــرای تفســیر 
ذهنــی محتوایــی مصاحبه هــا و آشــکار نمــودن پیام هــای نهفتــه 
و  کدبنــدی  طبقه بنــدی،  فرایندهــای  طریــق  از  آن هــا  متــن  در 
تــم ســازی یــا طراحــی الگوهــای شناخته شــده اســتفاده و متــن 
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مصاحبــه بــه  طــور کامــل و بــا شــرح جزئیــات پیاده ســازی شــد. 
مــواردی  انتخــاب  محقــق  قصــد  هدفمنــد،  نمونه گیــری  در 
اســت کــه بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق اطاعــات زیــادی داشــته 
باشــند. بــر ایــن اســاس در تحقیــق حاضــر ضمــن در نظــر گرفتــن 
ــی،  ــان کاف ــورداری از زم ــه و برخ ــه مصاحب ــل ب ــی تمای ــاک عموم م
ماک هــای: ســابقه شــغلی، ســابقه تحصیلــی، پژوهشــی و اجرایی 

کارآفرینــی، جامعه شناســی و  در حوزه هــای اقتصــاد، مدیریــت، 
انتخــاب  مبنــای  تخصصــی،  ماک هــای  به عنــوان  روانشناســی 

خبــرگان قــرار گرفــت.

یافته  های تحقیق-  
در ایــن بخــش بــه ترتیــب گام هــای انجــام تحلیــل فراترکیــب 
انجــام  گام   7 در  فراترکیــب  تحلیــل  اســت.  شــده  تبییــن 

.)--97 زارع،  و  )شــفیعی  می پذیــرد 

گامنخست:تنظیمسؤاالتتحقیق
ــق  ــؤاالت تحقی ــن س ــب تدوی ــل فراترکی ــتین گام در تحلی نخس
ماهیــت  ســؤاالت  تدویــن  جهــت  تحقیــق  ایــن  در  اســت. 
در  تحقیــق  دامنــه  تعییــن  بــا  ادامــه  در  و  شناســایی  موضــوع 
ــی  ــوب کل ــی و چارچ ــدوده زمان ــه، مح ــه موردمطالع ــب جامع قال
نحــوه ســنجش مشــخص شــده اســت. ســؤاالت و پاســخ های 

ذکرشــده در جــدول - ضمیمــه قابــل دسترســی اســت.

گامدوم:بررسینظاممنداصولتحقیق
در ایــن تحقیــق از موتورهــای جســت وجوی مختلــف بــا قابلیــت 
 ، اختصاصــی ســازی جســت وجو از قبیــل گــوگل، گــوگل اســکوالر
ــد.  ــتفاده ش ــی اس ــی و خارج ــتناد داخل ــل اس ــای داده قاب پایگاه ه
بــرای جســت وجوی متــون تحقیقــی از کلیدواژه هــای مختلفــی 
جســت وجوی  طریــق  از  کلیدواژه هــا  بررســی  شــد.  اســتفاده 

بــه   مقــاالت  متــن  و  کلیــدی  کلمــات  چکیــده،  متــن،  عنوانــی 
صــورت جداگانــه در همــه پایگاه هــای داده مذکــور انجــام شــد. 
بــه  منظــور دســتیابی بــه اشــباع نظــری و جلوگیــری از هــر گونــه 
محدودیتــی کــه بــه کاســتی در پیشــینه تحقیــق منجــر شــود، 
جســت وجو  زمانــی  محدودیــت  هیچ گونــه  تحقیــق  ایــن  در 
لحــاظ نشــد و همــه تحقیق هــای منتشرشــده بــه زبــان فارســی و 

انگلیســی تــا ســال 99-- بررســی شــده اند.

گامسوم:جستوجووانتخابتحقیقهاوتحقیقات
مناسب

موضــوع  بــا  متناســب  تحقیق   هــای  و  مقــاالت  ســوم  گام  در 
حــذف  کار  مراحــل  از  نامرتبــط  تحقیقــات  و  انتخــاب  تحقیــق 
ــار  ــده در چه ــه ش ــاالت یافت ، مق ــر ــن ام ــق ای ــت تحق ــدند. جه ش
از  گرفتــه و در هــر مرحلــه تعــدادی  مرحلــه مــورد بازبینــی قــرار 
آن هــا رد شــده اند. در ایــن بخــش از ابــزار کســب جهــت ارزیابــی 
کیفــی تحقیق   هــا اســتفاده شــده اســت. مراحــل اجــرای روش 
کســب و انتخــاب منابــع در شــکل شــماره )-( نمایــش داده 

شــده اســت.

شکل)-(: مراحل اجرای روش کسب و انتخاب منابع
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تحقیقات گامچهارم:استخراجاطاعاتاز
نوبــت  مناســب،  و  مرتبــط  منابــع  و  مقــاالت  گزینــش  از  پــس 
اســتخراج کدهــا )عوامــل( از متــون اســت. ایــن امــر در دو مرحلــه 
انجــام شــده اســت. در مرحلــه نخســت رمزهــای کلــی موجــود 
داده  آن هــا  بــه  »مقولــه«  عنــوان  و  شناسایی شــده  متــن  در 
شــده اســت. بــرای ایــن کار از نرم افــزار اکســل اســتفاده شــده 
ــینه  ــده در پیش ــی شناسایی ش ــات معنای ــون و جم ــت. مت اس
در  شــدند.  بــاز  کدگــذاری  ســپس  و  نرم افــزار  وارد  پژوهشــی 
مرحلــه دوم کدهــای به دســت آمده بــه کمــک نرم افــزار واکاوی و 
بررســی شــدند. در ایــن مرحلــه عاوه بر ســنجش فراوانی نســبی 
شــده  انجــام  نیــز  مفهوم ســازی  و  انتخابــی  کدگــذاری  کدهــا، 
ــم و  اســت. ایــن کار بــرای آســان شــدن فراینــد اســتخراج مفاهی
زمینه هــا صــورت گرفــت. در ایــن مرحلــه -- گــروه اســتخراج شــد 
کــه بیشــترین فراوانــی بــه ترتیــب؛ عوامــل شــخصیتی، آمــوزش، 
اقتصــاد  سیاســی،  ثبــات  و  سیاســت گذاری  فــردی،  توســعه 
و ثبــات اقتصــادی، محیــط، فنــاوری و پتانســیل های منطقــه، 
، حمایــت  کســب وکار حمایــت اجتماعــی، فرهنــگ، اطاعــات 

و  صنعــت  دانشــگاه،  ارتبــاط  و  زیرســاخت ها  دانشــگاهی، 
دولــت مربــوط اســت. خاصــه پیشــینه پژوهــی عوامــل اثرگــذار 
منابــع  اســاس  بــر  دانش آموختــگان  کارآفرینانــه  تمایــات  بــر 
گروه هــا )عوامــل(،  در جــدول - ضمیمــه مشــاهده می شــود. 
تحلیــل  توســط  شناسایی شــده  رمز هــای  و  موضوعــات 

فراترکیــب نیــز در جــدول - ضمیمــه آورده شــده اســت. 

جدول )-(: عامل های شناسایی شده توسط تحلیل فراترکیب

درصدتکرارعامل

5-%70آموزش

8-%-5عوامل شخصیتی

7-%48سیاست گذاری و ثبات سیاسی

5-%-4توسعه فردی

5%--اقتصاد و ثبات اقتصادی

4%--محیط، فناوری و پتانسیل های منطقه

4%--حمایت اجتماعی

4%--فرهنگ

-%9اطاعات کسب وکار

-%6حمایت دانشگاهی

-%5زیرساخت ها

-%5ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت

100%284جمع

جدول )-(: پارامترهای محاسبه صریب توافق درون موضوعی )گویت-، 
)-0-4
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گامپنجم:تجزیه،تحلیلوترکیبیافتهها
می شــوند.  شناســایی  موضوعــات  و  مفاهیــم  مرحلــه  ایــن  در 
تمایــز  »اصــل  بنیــادی  اصــل  دو  از  آن هــا  شناســایی  بــرای 
معنایــی« و »اصــل تکمیــل ســؤاالت پژوهــش« اســتفاده شــده 
اســت. بــر اســاس ایــن دو اصــل مفاهیــم و در ســطح باالتــری 
ایــن مرحلــه رمزهــای  موضوعــات تحقیــق تعییــن شــدند. در 
ــم شناسایی شــده  استخراج شــده در قالــب 40 مفهــوم و مفاهی
شــدند.  طبقه بنــدی  موضــوع   -- قالــب  در  باالتــری  ســطح  در 
ــراوان  ــب، ف ــل فراترکی ــط تحلی ــده توس ــای شناسایی ش عامل ه
و درصــد فراوانــی آن هــا در جدول شــماره )-( مشــاهده می شــود.

گامششم:بررسیکیفیت
بــرای ســنجش پایایــی روش هــای متفاوتــی معرفــی شــده اســت 
هولســتی،  روش  درصــدی،  توافـــق  می تــوان  جملــه  آن  از  کــه 
آلفــای کریپنــدورف، کاپــای کوهــن و پــای اســکات را نـــام بـــرد 
ــا  ــش کدگذاری ه ــق در بخ ــن تحقی ــه در ای ــدورف- ،7-0-( ک )نئونـ
کاپــای  ضریــب  محاســبه  و  موضوعــی«  درون  روش»توافــق  از 

1. Neuendorf
2. Gwet

محقــق  یــک  از  منظــور  بدیــن  اســت.  شــده  اســتفاده  کوهــن 
خوبــی  تســلط  کیفــی  داده هــای  تحلیــل  روش  بــه  کــه  دیگــر 
پژوهــش  در  همــکار  به عنــوان  تــا  شــد  درخواســت  داشــت 
تصادفــی  به صــورت  را  مصاحبــه  دو  و  مقالــه  دو  و  مشــارکت 

کنــد.  کدگــذاری 
بیانگــر   c و   b و  توافــق  نمایانگــر   d و   a بــاال،  جــدول  در 
اختاف نظــر دو کدگــذاری اســت. حــال اگــر P)e( را درصــد توافــق 
بدانیــم،  انتظــار  مــورد  توافــق  درصــد  را   )P)a و  مشاهده شــده 

می آینــد: دســت  بــه  زیــر  رابطه هــای  از  آن هــا  مقادیــن 

زیــر  رابطــه  از  کوهــن  کاپــای  ضریــب  مقــدار  نهایــت  در  و 
می شــود: محاســبه 

شــاخص  به عنــوان  کــه  موضوعــی  درون  توافــق  درصــد 
پایایــی تحلیــل بــه کار مــی رود بــا اســتفاده از فرمــول، 77 درصــد 
شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن میــزان پایایــی بیشــتر از حداقــل 60 

جدول )-(: شاخص های اعتبار درونی تحقیق و چگونگی دستیابی به آن در این تحقیق

اینتحقیقشرحراهبرد شکلاجرادر

چند محقق، چند منبع داده یا چند کثرتگرایی
روش برای تائید داده های در حال 
ظهور مورداستفاده قرار می گیرند

عاوه بر مصاحبه ها برای انجام این تحقیق جستجو جامعی در پایگاه های اطاعاتی 
 ، علمی معتبر داخلی و خارجی )از قبیل ساینس دایرکت، امرالد، جی. استور

پروکوئست، سید، مگ ایران، سیویلیکا و اس.آی.دی( صورت پذیرفت برای این 
مهم همه تحقیق  های منتشرشده تا سال 99-- بررسی شدند.

بودنباموضوع مشاهده  ی بلندمدت در بازدید از درگیر
محل تحقیق یا مشاهدات تکراری 

پدیده: داده ها در طول دوره ای از 
زمان جمع آوری شوند، با این هدف 

که اعتبار یافته ها را افزایش دهند

داده های این تحقیق در طول یک دامنه زمانی حدود 4 ماهه گردآوری شده است.

) از همکاران خواسته شود که بررسیزوجی)بررسیهمکار
بر یافته هایی که در حال ظهور 

هستند، یادداشت بگذارند.

به جز نویسندگان که از حوزه مدیریت بودند از یک نفر از اساتید اقتصاد درخواست 
شد که یافته ها را مورد بازبینی قرار دهند.

قابل پذیرش بودن نتایج نزد تائیداعضاء
اعضاء

یافته های تحقیق برای 4 نفر از مشارکت کنندگان تشریح و توضیحات الزم ارائه 
گردید.
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ــت  ــد اس ــورد تائی ــا م ــاد کدگذاری ه ــت اعتم ــت قابلی ــد اس درص
و می تــوان ادعــا کــرد کــه میــزان پایایــی تحلیــل مصاحبه هــای 

ــت.  ــب اس ــی مناس کنون
از ســـویی اعتبـــار درونـــی در تحقیـــق کیفـــی بـــا ایـــن پرســـش 
ـــر  ـــا یکدیگ ـــون ب ـــا و فن ـــا، رویکرده ـــا روش ه ـــه آی ـــت ک ـــوط اس مرب
آن  بـــه دنبـــال ســـنجش  را محقـــق  آنچـــه  مربـــوط هســـتند و 
اســـت، بـــه  درســـتی می ســـنجند؟ بـــرای ایـــن مهـــم، ترکیبـــی 
شـــاخص های  اســـت.  شـــده  اســـتفاده  زیـــر  روش هـــای  از 
ــن  ــه آن در ایـ ــتیابی بـ ــی دسـ ــی تحقیـــق و چگونگـ ــار درونـ اعتبـ

پژوهـــش در جـــدول شـــماره )-( قابل مشـــاهده اســـت.

گامهفتـــم:ارائـــهیافتههـــاوالگـــوینهاییتحقیق

و  تحلیـــل  نتایـــج  فراترکیـــب  تحلیـــل  از  مرحلـــه  آخریـــن  در 
الگـــوی استخراج شـــده ارائـــه می شـــود. همـــان  طـــور کـــه در گام 
ـــطح  ـــوم و در س ـــق 40 مفه ـــن تحقی ـــد، در ای ـــاره ش ـــز اش ـــم نی پنج
باالتـــری در قالـــب -- موضـــوع به عنـــوان عوامـــل اثرگـــذار بـــر 
فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش 
آزمـــون  بـــر اســـاس نتایـــج تحلیـــل شناســـایی و  کارآفرینانـــه 
آن هـــا تائیـــد شـــد. بـــر اســـاس روش فراترکیـــب --  کیفیـــت 
عامـــل »عوامـــل شـــخصیتی«، »آمـــوزش«، »توســـعه فـــردی«، 
ثبـــات  و  »اقتصـــاد  سیاســـی«،  ثبـــات  و  »سیاســـت گذاری 
منطقـــه«،  پتانســـیل های  و  »فنـــاوری  »محیـــط«،  اقتصـــادی«، 
 ،» کســـب وکار »اطاعـــات  »فرهنـــگ«،  اجتماعـــی«،  »حمایـــت 
»حمایـــت دانشـــگاهی«، »زیرســـاخت ها« و »ارتبـــاط دانشـــگاه، 
صنعـــت و دولـــت« بـــر گرایـــش فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی 

اثرگذارنـــد. کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه 

نتیجه گیری-  
آنچـــه در مصاحبه هـــا و بررســـی رویکردهـــای حـــوزه اشـــتغال 
در  کـــه  اســـت  آن  هســـتیم  مواجـــه  آن  بـــا  فارغ التحصیـــان 
و  ایجـــاد  حـــوزه،  ایـــن  سیاســـت گذاران  از  بســـیاری  عمـــل 
و  ســـرمایه گذاری  و  ســـرمایه  میـــزان  بـــه  را  اشـــتغال  توســـعه 
ـــت در  ـــت دول ـــن دخال ـــته و بنابرای ـــته دانس ـــت از آن وابس حمای
اعطـــای تســـهیات بـــرای ایجـــاد اشـــتغال را ضـــروری می داننـــد 
امـــا  دارد  کاســـیک ها  نـــگاه  نـــوع  در  ریشـــه  نگـــرش  ایـــن 
ــون و  ــایی 40 مضمـ ــه شناسـ ــج بـ ــه منتـ ــای ایـــن مطالعـ یافته هـ
-- موضـــوع شـــد کـــه بـــر گرایـــش فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی 

از  طیفـــی  در  کـــه  تأثیرگذارنـــد  کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه 
تأثیرگـــذاری مســـتقل یـــا درهم تنیـــده ایفـــای نقـــش می کننـــد. 
فـــرد  ســـطح  عوامـــل  مربـــوط  تکـــرار  بیشـــترین  کـــه  هرچنـــد 
ماننـــد؛ عوامـــل شـــخصیتی) ماننـــد آمـــوزش، توســـعه فـــردی، 
ریســـک پذیری و.. اســـت( در عیـــن حـــال، متغیرهـــای محیطـــی 
متغیرهـــای  سیاســـی؛  ثبـــات  و  سیاســـت گذاری  ماننـــد: 
حمایـــت  منطقـــه،  پتانســـیل های  اقتصـــادی؛  محیـــط 
دولـــت  و  صنعـــت  دانشـــگاه،  ارتبـــاط  و  فرهنـــگ  اجتماعـــی؛ 
بـــر گرایـــش فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بـــه فعالیت هـــای 
ـــش  ـــه گرای ـــان داد ک ـــای نش ـــن یافته ه ـــد. ای ـــه اثرگذارن کارآفرینان
کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 
معلـــول عوامـــل متعـــدد اقتصـــادی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و 
ـــن  ـــی از ای ـــت. بخش ـــخصی اس ـــل ش ـــن عوام ـــی و همچنی سیاس
گرایـــش معلـــول متغیرهـــای بنیـــادی در اقتصـــاد و ســـاختار 
کل اقتصـــادی اســـت و بخشـــی متأثـــر از ســـرمایه گذاری؛ لکـــن 

تأثیـــر جـــدی ســـایر عوامـــل را نبایســـت ازنظـــر دور داشـــت. 
نظیـــر  موضوعاتـــی  شـــامل  آمـــوزش  مفهـــوم  آمـــوزش: 
دانشـــگاهی«،  »آمـــوزش  دانشـــگاه«،  از  پیـــش  »آمـــوزش 
»کاربـــردی بـــودن آمـــوزش دانشـــگاهی«، »کیفیـــت آمـــوزش 
دانشـــگاهی«، »آمـــوزش تخصصـــی« و »آمـــوزش کارآفرینـــی و 
ــی از  ــل  توجهـ ــداد قابـ ــود. تعـ « می شـ ــب وکار ــای کسـ مهارت هـ
ــه  ــت کـ ــر اسـ ــن امـ ــی از ایـ ــوزش حاکـ ــوص آمـ ــات در خصـ نظریـ
ــای  ــه در آموزش هـ ــراد ریشـ ــه افـ گرایـــش و تمایـــات کارآفرینانـ
ــه  ــت کـ ــری اسـ ــری امـ ــگاه دارد. یادگیـ ــه دانشـ ــش از ورود بـ پیـ
بـــا تولـــد انســـان آغـــاز و تـــا آخریـــن لحظـــات زندگـــی به صـــورت 
را  آمـــوزش  اگـــر  اســـت.  جریـــان  در  پیوســـته  و  مســـتمر 
تـــاش بـــرای تغییـــر رفتـــار فـــرد تعریـــف کنیـــم. آموزش هـــای 
و  شـــده  آغـــاز  غیررســـمی  به صـــورت  خانـــواده  از  کارآفرینـــی 
مراکـــز  و  دانشـــگاه  ها  و  مـــدارس  ماننـــد  علمـــی  مراکـــز  در 
نهادهـــای  دارنـــد.  ادامـــه  رســـمی  به صـــورت  حرفـــه  ای،  فنـــی 
محصـــوالت  تولیدکننـــدگان  جملـــه  از  متعـــددی  فرهنگـــی 
نیـــز   ... و  روحانیـــت  گروهـــی،  رســـانه های  فرهنگـــی،  و  هنـــری 
بـــر  نامحســـوس  و  غیررســـمی  به صـــورت  مـــدت  ایـــن  در 
رونـــد شـــکل گیری شـــخصیت افـــراد اثرگذارنـــد. لـــذا هرگونـــه 
بـــه  افـــراد  نگـــرش  و  تمایـــات  ســـطح  ارتقـــای  بـــرای  تـــاش 
کارآفرینـــی بـــدون در نظـــر گرفتـــن زنجیـــره آمـــوزش پیـــش از 
دانشـــگاه امـــری ابتـــر و ناتمـــام خواهـــد بـــود. هرچنـــد می تـــوان 
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خانـــواده را نیـــز از عوامـــل محیـــط در نظـــر گرفـــت امـــا بـــا توجـــه 
بـــه نقـــش ویـــژه خانـــواده و اثرگـــذاری مـــداوم و همیشـــگی و 
آن از محیـــط به عنـــوان عاملـــی مجـــزا تعییـــن  نیـــز اثرپذیـــری 
شـــده و در شـــکل گیری نگـــرش و تمایـــات کارآفرینانـــه افـــراد 
نقـــش مؤثـــر دارنـــد. آمـــوزش دانشـــگاهی از طریـــق افزایـــش 
ســـواد دانشـــگاهی و در نتیجـــه افزایـــش قابلیـــت اشـــتغال 
افـــراد  کارآفرینانـــه  تمایـــات  افزایـــش  بـــر  مثبتـــی  تأثیـــر  فـــرد 
»گرایـــش  و  دانشـــگاهی«  »آمـــوزش  مســـتقیم  رابطـــه  دارد. 
یافته هـــای  بـــا  کارآفرینـــی«  بـــه  دانشـــگاه  دانش آموختـــگان 
کبیـــری   ،)--98( همـــکاران  و  احمدخانـــی   ،)-0--( هوانـــگ 
و  ذبیحـــی   ،)--98( همـــکاران  و  شـــریفی    ،)--97( موغلـــی  و 
مطابقـــت   )--9-( همـــکاران  و  امینـــی  و   )--97( همـــکاران 
ـــراری  ـــی برق ـــه معن ـــگاهی ب ـــوزش دانش ـــودن آم ـــردی ب دارد. کارب
ارتبـــاط معنـــی دار میـــان مطالـــب ارائه شـــده در طـــول دوران 
در  دانشـــجو  اســـت.  کار  بـــازار  عملـــی  نیازهـــای  بـــا  تحصیـــل 
طـــول دوران تحصیـــل به مـــوازات مطالعـــه ســـرفصل دروس 
معـــرض  در  کارگاهـــی،  و  عملـــی  دروس  گذرانـــدن  و  نظـــری 
یـــک برنامـــه آموزشـــی غیررســـمی قـــرار می گیـــرد. ایـــن برنامـــه 
ـــات  ـــان و ادبی ـــت از گفتم ـــه ای اس ـــمی مجموع ـــی غیررس آموزش
ــای  ــی، رویدادهـ ــای عملـ ــگاه، کارگاه و پروژه هـ ــان دانشـ مدرسـ
آزاد  دانشـــگاهی شـــامل همایش هـــا، میزگردهـــای، تریبـــون 
آمـــوزش  بـــودن  »کاربـــردی  مســـتقیم  ارتبـــاط  آن.  امثـــال  و 
بـــه  دانشـــگاه  دانش آموختـــگان  »گرایـــش  و  دانشـــگاهی« 
کارآفرینـــی« نیـــز همســـو بـــا یافته هـــای ملک پـــور و محمـــدی 
)-9--( و امیـــدی و همـــکاران )95--( اســـت. ارتقـــای کیفیـــت 
آمـــوزش دانشـــگاهی موجـــب تعمیـــق دانـــش فـــرد در زمینـــه 
در  و  اشـــتغال  قابلیـــت  بـــر  خـــود  به نوبـــه  و  شـــده  تخصصـــی 
ــت  ــت دارد. کیفیـ ــر مثبـ ــه وی تأثیـ ــات کارآفرینانـ ــه تمایـ نتیجـ
کارآفریـــن،  و  مجـــرب  مدرســـان  جـــذب  طریـــق  از  آموزشـــی 
اجـــرای کیفـــی درس کارآمـــوزی، غنی ســـازی ســـرفصل دروس، 
کار عملـــی،  کارگاه و افزایـــش ســـاعات  آزمایشـــگاه و  تجهیـــز 
کاس هـــای  حداقلـــی  تعطیلـــی  کارگاهـــی،  و  آزمایشـــگاهی 
ــگاهی«  ــوزش دانشـ ــت آمـ ــت. »کیفیـ ــر اسـ ــی امکان پذیـ درسـ
دانشـــگاه  دانش آموختـــگان  »گرایـــش  و  تقویـــت  موجـــب 
یافته هـــای  بـــا  نیـــز  امـــر  ایـــن  کـــه  می گـــردد  کارآفرینـــی«  بـــه 
 ،)--97( همـــکاران  و  ذبیحـــی    ،)--97( موغلـــی  و  کبیـــری 
اســـت.  همســـو   )-0-6( رامونـــی  و   )-0-0( همکارانـــش  و  ِســـرا 

ــب  ــرد صاحـ ــه فـ ــند کـ ــه ای باشـ ــی به گونـ ــای تخصصـ آموزش هـ
تـــا  شـــده  بـــه روز  تخصصـــی  مهارت هـــای  و  فنـــاوری  دانـــش، 
کارآفرینانـــه  تمایـــات  وی،  اشـــتغال  قابلیـــت  افزایـــش  بـــا 
ســـهم  بـــه  نیـــز  تخصصـــی«  »آمـــوزش  یابـــد.  افزایـــش  نیـــز  او 
خـــود رابطـــه مثبتـــی بـــا افزایـــش تمایـــات کارآفرینانـــه افـــراد 
دارد. کبیـــری و موغلـــی )97--(،  ذبیحـــی و همـــکاران )97--(، 
ِســـرا و همکارانـــش )0-0-( و رامونـــی )6-0-( نیـــز در پژوهـــش 
خـــود بـــه همیـــن امـــر اشـــاره کرده انـــد. آمـــوزش کارآفرینـــی و 
آمـــوزش  اساســـی  بخش هـــای  از  کســـب وکار  مهارت هـــای 
ــه  ــات کارآفرینانـ ــر تمایـ ــتقیمی بـ ــت و مسـ ــر مثبـ ــت و تأثیـ اسـ
و  شـــجاعی  ذبیحـــی،  دارد.  عالـــی  آمـــوزش  دفارغ التحصیـــان 
حامـــی )97--(، ِســـرا و همکارانـــش )0-0-( و رامونـــی )6-0-( نیـــز 

بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره نموده انـــد.
ــود  ــهم خـ ــه سـ ــخصیتی« بـ ــل شـ ــلشـــخصیتی: »عوامـ عوامـ
بـــر گرایـــش فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بـــه فعالیت هـــای 
شـــخصیتی  عوامـــل  جملـــه  از  مؤثرنـــد.  کارآفرینانـــه 
خاقیـــت،   ، طلبـــی  توفیـــق  بـــه؛  می تـــوان  شناسایی شـــده 
اســـتقال طلبی،  درونـــی،  کنتـــرل  مرکـــز  ریســـک پذیری، 
داشـــتن  گاهـــی،  خودآ نفـــس،  بـــه   اعتمـــاد  و  خودکارآمـــدی 
هوشـــیاری  مســـئولیت پذیری،  رقابت پذیـــری،  اراده،  و  عـــزم 
ـــی،  ـــای مذهب ، باوره ـــتمر ـــری مس ـــه یادگی ـــتیاق ب ـــه، اش کارآفرینان
اشـــاره  خطـــر  بـــه  نگـــرش  و  پـــول  بـــه  نگـــرش  عمل گرایـــی، 
گرایـــش  بـــر  شـــخصیتی«  »عوامـــل  مســـتقیم  تأثیـــر  نمـــود. 
فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بـــا نظریـــات صفایـــی، ایـــزدی و 
موســـیوند )99--(، شـــریفی و همـــکاران )98--(، فراهانـــی و 
همـــکاران )97--(، قیاســـی )94--(، بـــوی و همـــکاران )0-0-(،  
تامـــی و پـــارِدد )0-0-(، بـــل )9-0-(، روی و اینگهـــوا )7-0-(، رامونـــی 

اســـت. همســـو   )-0-5( -کـــوراد  رودریگز و  لینـــان   ،)-0-6(
گرایـــش  بـــا  مرتبـــط  عامـــل  دیگـــر  فـــردی:  توســـعه
کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 
ـــایی  ـــی شناس ـــه معن ـــردی ب ـــعه ف ـــت. توس ـــردی« اس ـــعه ف »توس
بـــرای  افـــراد  عملکـــرد  ضعف هـــای  و  قوت هـــا  تشـــخیص  و 
در  اســـت.  ایشـــان  قوت هـــای  توســـعه  و  ضعف هـــا  بهبـــود 
پیش بینـــی  اقدامـــات  از  مجموعـــه ای  فـــردی،  توســـعه  طـــرح 
می شـــود و بـــا تدویـــن ایـــن طـــرح نیازهـــای یادگیـــری، نتایـــج 
مـــورد انتظـــار )اهـــداف یادگیـــری( و اقدامـــات الزم جهـــت نیـــل 
آرمســـترانگ، 009-:  بـــه اهـــداف یادگیـــری تعییـــن می شـــوند )
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ارتقـــای  و  افزایـــش  و  ضعـــف  نقـــاط  نمـــودن  برطـــرف   .)-49
فعالیت هـــای  انجـــام  جهـــت  موردنیـــاز  توانمندی هـــای 
کارآفرینانـــه توســـط شـــخص کارآفریـــن از الزامـــات موفقیـــت 
فـــرد  گاهـــی  خودآ به واســـطه  امـــر  ایـــن  اســـت.  کارآفرینـــی  در 
همچنیـــن  و  ضعف هایـــش  و  توانمندی هـــا  بـــه  نســـبت 
بـــه  توجـــه  بـــا  کســـب وکار  راه انـــدازی  جهـــت  الزم  نیازهـــای 
ــردی  ــعه فـ ــراد در جهـــت توسـ ــی اســـت. افـ ــای محیطـ فاکتورهـ
بایـــد در زمینه هـــای  مهارت هـــای مدیریتـــی، مهـــارت ارتباطـــی، 
مهارت هـــای مالـــی، قابلیـــت اشـــتغال، موفقیـــت تحصیلـــی، 
ــای  ــه، مهارت هـ ــواد رایانـ ــری، سـ ــه ای و اعتمادپذیـ ــاق حرفـ اخـ
نوشـــتن  مهـــارت  زمـــان،  مدیریـــت  کاری،  تجربـــه  اســـتداللی، 
بازاریابـــی، مهارت هـــای  ارائـــه مطلـــب، مهارت هـــای  رزومـــه و 
 ، پژوهشـــی ، تهیـــه منابـــع مالـــی راه انـــدازی اولیـــه کســـب وکار
، ادراک  کســـب وکار راه انـــدازی اولیـــه  الزامـــات قانونـــی  تهیـــه 
شبکه ســـازی  و  موفـــق  کســـب وکارهای  بـــا  ارتبـــاط  محیـــط، 
اقـــدام  فـــردی  مهارت هـــای  توســـعه  و  تقویـــت  بـــه  نســـبت 
نماینـــد تـــا امـــکان موفقیـــت آن هـــا در اقدامـــات کارآفرینانـــه 
گرایـــش  بـــر  فـــردی  توســـعه  مثبـــت  تأثیـــر  یابـــد.  افزایـــش 
احمدخانـــی  تحقیق هـــای  در  دانش آموختـــگان  کارآفرینانـــه 
و  ِســـرا   ،)--9-( همـــکاران  و  امینـــی   ،)--98( همـــکاران  و 
گـــزارش  نیـــز   )-0-0( همـــکاران  و  بـــوی  و   )-0-0( همکارانـــش 

شـــده اســـت.
سیاســـت گذاری  سیاســـی:  ثبـــات و سیاســـتگذاری
در  سیاســـت گذاری  شـــامل  کـــه  اســـت  عمومـــی  مفهومـــی 
، آموزشـــی، حمایت هـــای  حوزه هـــای مالـــی و اقتصـــادی، بـــازار
دولتـــی از کســـب وکارها و قانون گـــذاری در کل امـــور اجرایـــی 
قانون گـــذاری  اســـامی،  جمهـــوری  نظـــام  در  اســـت.  کشـــور 
ــف  ــدود وظایـ ــت گذاری در حـ ــه و سیاسـ ــوه مقننـ ــده قـ ــر عهـ بـ
)اصـــول  اســـت  مجریـــه  قـــوه  عهـــده  بـــر  مملکـــت  اجرایـــی 
مجلـــس   طریـــق   از  مقننـــه   قـــوه   اعمـــال    .) ق.ا.ج.ا.ا   58 و   57
شـــورای  اســـامی  )اصـــل 57 ق.ا.ج.ا.ا( و اعمـــال  قـــوه  مجریـــه  
ـــری   ـــده  رهب ـــر عه  ب

ً
ـــتقیما ـــون  مس ـــن  قان ـــه  در ای ـــوری  ک ـــز در ام ج

گـــذارده  شـــده ، از طریـــق  رئیس جمهـــور و وزرا اســـت  )اصـــل 60 
ــق  ــد از طریـ ــت( می توانـ ــه )دولـ ــوه مجریـ ــن قـ ق.ا.ج.ا.ا(. بنابرایـ
آئین نامه هـــای  تدویـــن  یـــا  مقننـــه  قـــوه  بـــه  لوایـــح  تقدیـــم 
مختلـــف و قـــوه مقننـــه )مجلـــس شـــورای اســـامی( می توانـــد 
از طریـــق تصویـــب قانـــون در قالـــب طرح هـــای پیشـــنهادی 

نماینـــدگان و بررســـی و تصویـــب لوایـــح پیشـــنهادی دولـــت 
کســـب وکارها  ازجملـــه  اجرایـــی  و  اداری  ارکان  همـــه  در 
دولـــت  مســـتقیم  ســـرمایه گذاری  نماینـــد.  سیاســـت گذاری 
در کســـب وکار )ملک پـــور و محمـــدی، -9--(، ســـرمایه گذاری 
ســـرمایه گذاری  از  حمایـــت  محـــروم،  مناطـــق  در  دولتـــی 
مالیـــات  و  بیمـــه  قوانیـــن  اصـــاح  و  خصوصـــی  بخـــش 
ازجملـــه مـــوارد نقـــش تســـهیل کننده دولـــت و مجلـــس در 
فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش 
کارآفرینانـــه از طریـــق سیاســـت گذاری در حـــوزه اقتصـــادی و 
حـــوزه  در  مجلـــس  و  دولـــت  سیاســـت گذاری  اســـت.  مالـــی 
آمـــوزش هـــم به طـــور مســـتقیم و هـــم به طـــور غیرمســـتقیم 
بـــر گرایـــش فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بـــه فعالیت هـــای 
کارآفرینانـــه مؤثـــر اســـت. ملک پـــور و محمـــدی )-9--(، نـــادری 
در  نیـــز   )--97( همـــکاران  و  فراهانـــی  و   )--94( همـــکاران  و 
تأثیـــر  داشـــته اند.  اذعـــان  امـــر  بدیـــن  خـــود  پژوهش هـــای 
مســـتقیم سیاســـت گذاری ایـــن دو نهـــاد در حـــوزه آمـــوزش 
در قالـــب سیاســـت گذاری آموزشـــی در مرحلـــه پیـــش از ورود 
دانشـــجو بـــه دانشـــگاه ازجملـــه آموزش وپـــرورش، ســـازمان 
کنیـــد  )رجـــوع  ذی ربـــط  نهادهـــای  ســـایر  و  فنی وحرفـــه ای 
سیاســـت گذاری  نیـــز  و  آمـــوزش(  بـــه  مربـــوط  قســـمت  بـــه 
سیاســـت گذاری  اســـت.  امکان پذیـــر  عالـــی  آمـــوزش  در 
زیرســـاخت ها،  بهبـــود  مـــدد  بـــه  عالـــی  آمـــوزش  حـــوزه  در 
پذیـــرش دانشـــجو بـــر اســـاس نیـــاز آینـــده بـــازار کار و توجـــه بـــه 
آمـــوزش تحقـــق می یابـــد. سیاســـت گذاری  کار در  بـــازار  نیـــاز 
گرایـــش  بـــر  نیـــز  غیرمســـتقیم  بـــه  طـــور  مجلـــس  و  دولـــت 
کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 
بـــر  نیـــز  فرهنـــگ  حـــوزه  در  سیاســـت گذاری  اســـت.  مؤثـــر 
عهـــده دولـــت و مجلـــس اســـت و ایـــن دو نهـــاد می تواننـــد 
بـــا اتخـــاذ سیاســـت های مناســـب آمـــوزش موجـــب تغییـــر در 
فرهنـــگ و به تبـــع آن ارتقـــای میـــزان گرایـــش فارغ التحصیـــان 
شـــوند.  کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی 
حمایت هـــای دولتـــی نقـــش حائـــز اهمیتـــی در ارتقـــای میـــزان 
فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش 
نوپـــا،  کســـب وکارهای  از  دولـــت  حمایـــت  دارد.  کارآفرینانـــه 
مشـــاوره کارآفرینـــی و شـــغلی، ایجـــاد و فعال ســـازی نهادهـــای 
حمایتـــی، افزایـــش بودجه هـــای دولتـــی راه انـــدازی کســـب وکار 
ــا  از جنبه هـــای حمایـــت دولتـــی اســـت کـــه انجـــام بهینـــه آن هـ
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موجـــب کاهـــش تـــرس از شکســـت در عاقه منـــدان بـــه آغـــاز 
فعالیت هـــای کارآفرینانـــه خواهـــد شـــد. نـــادری و همـــکاران 
ــوع را  ــز همیـــن موضـ ــکاران )95--( نیـ )94--( و امیـــدی و همـ

نموده انـــد. گـــزارش 
و  اقتصـــادی  ثبـــات  اقتصـــادی:  ثبـــات و اقتصـــاد
گرایـــش  بـــر  مســـتقیمی  تأثیـــر  ســـرمایه گذاری  امنیـــت 
کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 
می گـــذارد. فرازوفرودهـــای امنیتـــی موجـــب تزلـــزل اقتصـــادی 
بـــه  تمایـــل  نتیجـــه  در  و  ســـرمایه گذاری  امنیـــت  کاهـــش  و 
انجـــام امـــور بـــه  صـــورت کوتاه مـــدت و اســـتقبال از پروژه هـــای 
ــش  ــش گرایـ ــه کاهـ ــر بـ ــر منجـ ــن امـ ــه ایـ ــود کـ ــازده می شـ زودبـ
کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 
ــال  ــه ای ارزش ریـ ــرات لحظـ ــم، تغییـ ــورم متاطـ ــد. تـ ــد شـ خواهـ
را  ، ثبـــات اقتصـــادی  اتخـــاذ سیاســـت های خارجـــی متغیـــر و 
برهـــم زده و مانعـــی بـــرای اشـــتغال و کارآفرینـــی اســـت. ایـــن 
موضـــوع بـــا یافته هـــای فراهانـــی و همـــکاران )97--( مطابقـــت 
دارد. فعالیـــت مناســـب نهادهـــای مالـــی در اعطـــای تســـهیات 
مالـــی  منابـــع  تأمیـــن  طریـــق  از  کســـب وکار  راه انـــدازی  مالـــی 
موردنیـــاز جهـــت آغـــاز یـــا تـــداوم فعالیـــت کارآفرینانـــه تأثیـــر 
بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش  بـــر  مســـتقیمی 
ــر ایـــن حمایـــت  فعالیت هـــای کارآفرینانـــه می گـــذارد. عـــاوه بـ
ــت  ــرس از شکسـ ــل تـ ــش عامـ ــب کاهـ ــی موجـ ــای مالـ نهادهـ
به طـــور  امـــر  ایـــن  کـــه  شـــد  خواهـــد  کارآفرینـــان  بیـــن  در 
دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش  بـــر  غیرمســـتقیم 
از  می گـــذارد.  مثبـــت  تأثیـــر  کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه 
ســـوی دیگـــر تأمیـــن منابـــع مالـــی و ســـرمایه موردنیـــاز جهـــت 
وابســـته  فـــرد  مالـــی  وضعیـــت  بـــه  کســـب وکار  راه انـــدازی 
اســـت کـــه ایـــن امـــر نیـــز متکـــی بـــه معیشـــت خانـــوار اســـت. 
عـــاوه بـــر ایـــن معیشـــت خانـــوار به طـــور مســـتقیم بـــا میـــزان 
ــردی  ــعه فـ ــه آمـــوزش و توسـ ــواده در مقولـ ــرمایه گذاری خانـ سـ
گرایـــش  بـــر  خـــود  به نوبـــه  عامـــل  دو  ایـــن  کـــه  دارد  ارتبـــاط 
کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 
ثبـــات  و  اقتصـــاد  مســـتقیم  و  مثبـــت  تأثیـــر  اثرگذارنـــد. 
دانش آموختـــگان  آفرینانـــه  کا فعالیت هـــای  بـــر  اقتصـــادی 
و   ،)--94( همـــکاران  و  نـــادری  یافته هـــای  بـــا  عالـــی  آمـــوزش 

دارد. مطابقـــت   )--95( همـــکاران  و  امیـــدی 
محیـــط،  منطقـــه:  پتانســـیلهای و فنـــاوری محیـــط،

فنـــاوری و پتانســـیل های منطقـــه عـــاوه بـــر تأثیـــرات متقابلـــی 
فارغ التحصیـــان  گرایـــش  بـــر  می گذارنـــد،  یکدیگـــر  بـــر  کـــه 
ایـــن  اثرگذارنـــد.  کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی 
موضـــوع را انصـــاری و فکـــور )-9--( و مردانشـــاهی )96--( نیـــز 
گـــزارش داده اســـت. متاطـــم یـــا پویـــا بـــودن محیـــط، موانـــع 
محیطـــی، نیـــروی انســـانی و هزینـــه راه انـــدازی کســـب وکار از 
عواملـــی هســـتند کـــه گرایـــش فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی 
تغییـــر  دســـتخوش  را  کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه 
ــاوری و تکنولـــوژی  ــد از نقـــش مهـــم فنـ ــه نبایـ ــد. البتـ می نماینـ
و  منطقـــه  پتانســـیل های  و  محیـــط  در  قابل دســـترس 
کیفیـــت و قیمـــت مـــواد اولیـــه در گرایـــش فارغ التحصیـــان 

مانـــد. غافـــل  کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی 
حمایـــتاجتماعـــی: حمایـــت اجتماعـــی نقـــش پراهمیتـــی 
فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش  در 
، موحـــد و علم بیگـــی  کارآفرینانـــه دارد  کـــه در پژوهـــش آقاپـــور
)-9--( و مردانشـــاهی )96--( نیـــز مشـــاهده شـــده اســـت. 
تـــرس  کاهـــش  موجـــب  کارآفرینـــان  از  اجتماعـــی  حمایـــت 
ناکامـــی  و  شکســـت  صـــورت  در  اجتماعـــی  تحقیرهـــای  از 
کارآفرینـــان می گـــردد. خانـــواده بـــه  عنـــوان کوچک تریـــن نهـــاد 
اجتماعـــی و اولیـــن نهـــادی کـــه فـــرد بـــا آن در ارتبـــاط اســـت در 
ــژ ه ای بـــود و حمایـــت خانـــواده  ــز اهمیـــت ویـ ایـــن مقولـــه حائـ
نیـــز در افزایـــش گرایـــش فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بســـیار 
ــاز  ــی موردنیـ ــع مالـ ــن منابـ ــن تأمیـ ــر ایـ ــاوه بـ ــت. عـ ــی اسـ حیاتـ
ــدن از  ــوردار شـ ــورت برخـ ــب وکار در صـ ــدازی کسـ ــت راه انـ جهـ
حمایـــت خانـــواده بـــرای فـــرد کارآفرینـــی تســـهیل می گـــردد. 
ــر ارتقـــای میـــزان  ــزایی بـ ــر بـــه سـ معرفـــی الگوهـــای نقـــش تأثیـ
گرایـــش دانش آموختـــگان دانشـــگاه ها دارد و ایـــن امـــر بـــه 
کمـــک فعالیت هـــای تبلیغـــی و ترویجـــی توســـط رســـانه های 

اســـت.  امکان پذیـــر  صداوســـیما  به ویـــژه  عمومـــی 

فرهنگ
ــگاهی  ــان دانشـ ــش فارغ التحصیـ ــز در گرایـ ــگ نیـ ــر فرهنـ تأثیـ
از  یکـــی  اســـت.  قابل توجـــه  کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه 
الزم  انگیـــزه  از  بخشـــی  اســـت  معتقـــد  شـــوندگان  مصاحبـــه 
بـــرای آغـــاز فعالیت هـــای کارآفرینانـــه را بایـــد در بـــه فرهنـــگ 
خانواده هـــا جســـتجو نمـــود و فضـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی 
محـــل رشـــد و تحصیـــل دانشـــجو  پیـــش از ورود بـــه دانشـــگاه 

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
37با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

سالاول|شمارهسوم|زمستان1400



بســـیار اهمیـــت دارد. محاصبـــه شـــونده دیگـــر بـــر ایـــن بـــاور 
اســـت کـــه فرهنـــگ کار در برخـــی اســـتان ها کـــه از پایتخـــت 
ــه  ــژه در مقایسـ ــوری و به ویـ ــط کشـ ــه متوسـ ــبت بـ ــد، نسـ دورنـ
پایین تـــر  نزدیک ترنـــد،  پایتخـــت  بـــه  کـــه  اســـتان هایی  بـــا 
بلندمـــدت،  آموزش هـــای  اجـــرای  طریـــق  از  ولـــی  اســـت 
مســـتمر و باکیفیـــت و برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی نظیـــر 
ــوان  ــر آن می تـ ــد و نظایـ ــتارتاپ ویکنـ ــتاب، اسـ ــای شـ رویدادهـ
فرهنـــگ کار را در ایـــن مناطـــق اصـــاح نمـــود. یکـــی دیگـــر از 
دانش آمـــوزان  بی رویـــه  گرایـــش  بـــه  مصاحبه شـــوندگان 
مســـائل  دلیـــل  بـــه  پزشـــکی  رشـــته  در  تحصیـــل  ادامـــه  بـــه 
اســـت  معتقـــد  و  می کنـــد  اشـــاره  معیشـــتی  و  فرهنگـــی 
سیســـتم فرهنگـــی ضـــد تولیـــد حاکـــم بـــر جامعـــه از عوامـــل 
اســـت.  کارآفرینانـــه  تمایـــات  در  دانشـــجویان  بازدارنـــده 
از  پرهیـــز  و  قناعت پیشـــگی  بـــر  مبنـــی  قدیمـــی  توصیه هـــای 
مـــال دنیـــا و مفاهیمـــی نظیـــر ضـــد ارزش بـــودن درآمدزایـــی 
آن  نظایـــر  و  پـــرکار  و  ســـخت کوش  افـــراد  تمســـخر  پـــول،  و 
درواقـــع حمایـــت اجتماعـــی را از کارآفرینـــان ســـلب کـــرده و از 

آن هـــا بـــه شـــمار می آیـــد. موانـــع ورود 
: داشـــتن اطاعـــات دربـــاره راه انـــدازی  اطاعـــاتکســـبوکار
کســـب وکار بـــر موفقیـــت اقدامـــات کارآفرینانـــه و در نتیجـــه 
فعالیـــت  آغـــاز  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش 
و  دولـــت  اطاع رســـانی  و  دارد  مثبتـــی  تأثیـــر  کارآفرینانـــه 
زمینـــه  ایـــن  در  کســـب وکار  حـــوزه  در  حمایتـــی  نهادهـــای 
بســـیار اثربخـــش خواهـــد بـــود. ایـــن نتیجـــه ای اســـت همســـو 
ـــور  ـــدی پ ـــدی، محم ـــکاران )94--( و امی ـــادری و هم ـــزارش ن ـــا گ ب
ـــناخته  ـــاردد )0-0-(. ناش ـــی و پ ـــن تام ـــدی )95--( و همچنی و امی
گاهـــی  آ عـــدم  و  بـــازار  تقاضـــای  عـــدم  از  تـــرس  رقبـــا،  بـــودن 
نســـبت بـــه تمایـــل بـــازار بـــه مصـــرف کاالی خارجـــی و خطـــرات 
ــز موجـــب کاهـــش  ــدازی کســـب وکار نیـ ــار راه انـ بیـــش از انتظـ
فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان  گرایـــش 

می گـــردد. کارآفرینانـــه 
ایده هـــای  از  دانشـــگاهی  حمایـــت  دانشـــگاهی:  حمایـــت
دانشـــجویی بـــه اشـــکال مختلـــف از جملـــه ایجـــاد مراکـــز رشـــد 
و نـــوآوری و حمایـــت از پژوهـــش بـــر گرایـــش فارغ التحصیـــان 
دانشـــگاهب بـــه کارآفرینـــی تأثیـــر مثبتـــی دارد. ایـــن امـــر در 
شـــده  گـــزارش  نیـــز   )--9-( همـــکاران  و  امینـــی  پژوهـــش 

ــت.  اسـ

الزم  زیرســـاخت های  تقویـــت  و  ارتقـــا  زیرســـاختها: 
گرایـــش  بـــر  مثبتـــی  تأثیـــر  کســـب وکار  راه انـــدازی  جهـــت 
فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بـــه آغـــاز فعالیـــت کارآفرینانـــه 
راه انـــدازی  جهـــت  الزم  زیرســـاخت های  ازجملـــه  دارد. 
کســـب وکار می تـــوان بـــه شـــبکه حمل ونقـــل جـــاده ای، ریلـــی، 
هوایـــی و دریایـــی، شـــبکه ارتباطـــی تلفـــن، موبایـــل و اینترنـــت 
زیرســـاخت ها  بهســـازی  و  ارتقـــا  نمـــود.  اشـــاره  آن  نظایـــر  و 
خـــود  به نوبـــه  کـــه  شـــده  توزیـــع  شـــبکه  ارتقـــای  موجـــب 
موجبـــات گرایـــش بیشـــتر فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بـــه 
اقدامـــات کارآفرینانـــه را در پـــی خواهـــد داشـــت. ایـــن یافتـــه 
و   )--94( همـــکاران  و  نـــادری  تحقیقـــات  نتایـــج  بـــا  منطبـــق 
 )-0-6( رامونـــی   ،)-0-7( اینگهـــوا  و  روی   ،)-0-0( پـــارِدد  و  تامـــی 

اســـت.
دانشـــگاه  ارتبـــاط  دولـــت:  و دانشـــگاه،صنعـــت ارتبـــاط
بهبـــود  در  دولـــت  و  دانشـــگاه  ارتبـــاط  و  صنعـــت  و 
میـــان  تعامـــل  فضـــای  ایجـــاد  و  دولتـــی  سیاســـت گذاری 
بیشـــتر  گرایـــش  ارتقـــای  نتیجـــه  در  و  صنعـــت  و  دانشـــگاه 
کارآفرینانـــه  اقدامـــات  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 
کـــه امیـــدی و  ایـــن موضوعـــی اســـت  بســـیار اهمیـــت دارد. 

داشـــته اند. اذعـــان  بـــدان  نیـــز   )--95( همـــکاران 

پیشنهادها
بـــا توجـــه بـــه تأثیـــر کیفیـــت آمـــوزش دانشـــگاهی  بـــر تمایـــات 
می شـــود  پیشـــنهاد  دانش آموختـــگان،  کارآفرینانـــه 
ــا بازنگـــری ســـرفصل  سیاســـت گذاران حـــوزه آمـــوزش عالـــی بـ
و  هدفمنـــد  تعریـــف  مشـــخص،  زمانـــی  بازه هـــای  در  دروس 
عملـــی  ارزیابـــی  دانشـــگاهی،  رویدادهـــای  برنامه ریزی شـــده 
آموزش هـــای  افزایـــش  نظـــری،  ارزیابـــی  کنـــار  در  دانشـــجو 
و  آموزشـــی  دوره هـــای  برگـــزاری  نیـــز  و  دانشـــگاه  در  عملـــی 
کاربردی تـــر  بـــه  نســـبت  مدرســـان  بـــرای  خدمـــت  ضمـــن 
اســـاس  بـــر  نماینـــد.  اقـــدام  دانشـــگاهی  آمـــوزش  نمـــودن 
کـــه  تخصصـــی  آموزش هـــای  ارائـــه  متولـــی  موجـــود  قوانیـــن 
در دســـته آموزش هـــای غیررســـمی قـــرار می گیرنـــد، ســـازمان 
آمـــوزش فنی وحرفـــه ای کشـــور اســـت )اساســـنامه ســـازمان 
می شـــود  پیشـــناهد  لـــذا   .) کشـــور فنی وحرفـــه ای  آمـــوزش 
حـــوزه،  ایـــن  متولـــی  بـــا  بیشـــتر  هماهنگـــی  بـــا  دانشـــگاه ها 
جهـــت  فارغ التحصیـــان  و  دانشـــجویان  معرفـــی  زمینـــه  در 
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ســـطح  ارتقـــای  مربـــی،  آمـــوزش  و  تربیـــت  تأمیـــن،  آمـــوزش، 
و  آموزشـــی  فضـــای  تأمیـــن  و  آموزشـــی  دوره هـــای  علمـــی 
همـــکاری  فنی وحرفـــه ای  آمـــوزش  ســـازمان  بـــا  کارگاهـــی 
مهارت هـــای  و  کارآفرینـــی  آمـــوزش  ارتبـــاط  بـــه  نظـــر  نماینـــد. 
دانش آموختـــگان،  کارآفرینانـــه  تمایـــات  و  کســـب وکار 
مهارتـــی  رویکـــرد  اتخـــاذ  بـــا  دانشـــگاه ها  می شـــود  پیشـــناد 
در  کارآفرینـــی  آموزش هـــای  ارائـــه  بـــه  نســـبت  کارآفرینـــی،  و 
از  فارغ التحصیـــان  و  دانشـــجویان  دانـــش  ارتقـــای  جهـــت 
مفاهیـــم کارآفرینـــی ازجملـــه کار گروهـــی، تیـــم ســـازی، آمـــوزش 
مهارت هـــای  آمـــوزش   و  کســـب وکار  راه انـــدازی  عملـــی 
اقـــدام  کارآفرینـــی  متنـــوع  برنامه هـــای  قالـــب  در  اشـــتغال 

تمایـــات  در  سیاســـت گذاری  نقـــش  بـــه  توجـــه  بـــا  نماینـــد. 
ــت و  ــود دولـ ــنهاد می شـ ــگان، پیشـ ــه دانش آموختـ کارآفرینانـ
مجلـــس بـــا اجـــرای کامـــل اصـــل 44 قانـــون اساســـی، افزایـــش 
انحصـــار  حـــذف   ، کســـب وکار راه انـــدازی  قوانیـــن  شـــفافیت 
از  حمایـــت   ، کســـب وکار راه انـــدازی  موانـــع  حـــذف   ، بـــازار از 
 ، ــازار مالکیـــت معنـــوی، عـــدم دخالـــت مســـتقیم دولـــت در بـ
نگهـــداری  و  جـــذب  جهـــت  تشـــویقی  سیاســـت های  اتخـــاذ 
سیاســـت های  اصـــاح  و  محـــروم  مناطـــق  در  کار  نیـــروی 
گمرکـــی نقـــش مناســـبی در راســـتای ارتقـــای میـــزان گرایـــش 
کارآفرینانـــه  فعالیت هـــای  بـــه  دانشـــگاهی  فارغ التحصیـــان 

ایفـــا نمایـــد.
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دانشــجویان. فصلنامــه پژوهــش و برنامــه ریــزی در آمــوزش عالــی. 0- )-( :4-156.
کارآفرینــی  موانــع  رتبه بنــدی  و  پژوهشی:شناســایی  مقالــه   .)--98(  . بهنــاز مهاجــران،  و  حســن  قاونــدی،  ایــرج؛  احمدخانــی، 

.-051--0  ،)-7(9 راهبــردی،  دانــش  بین رشــته ای  مطالعــات  عالــی.  آمــوزش  نظــام  در  دانشــجویان 
میــان  در  کارآفرینــی  توســعۀ  موانــع  شناســایی   .)--95( محمدرضــا.  امیــدی،  و  رحمــت اهلل   ، محمدی پــور نبــی؛  امیــدی، 
دانش آموختــگان رشــته های کشــاورزی )مطالعــۀ مــوردی: فارغ التحصیــان دانشــگاه های ایــام(. فصلنامــه علمــی فرهنــگ ایــام، 

.50140  ،)5-5-(-7
امینــی، مرجــان؛ جمشــیدی، رحیــم و حیدری نــژاد،  صدیقــه. )-9--(. اولویت بنــدی موانــع کارآفرینــی ازنظــر دانشــجویان تربیت بدنــی 

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
39با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

سالاول|شمارهسوم|زمستان1400



بــا اســتفاده از روش TOPSIS. دو فصلنامــه پژوهــش در ورزش تربیتــی، -)6(، --51-.
، بهمــن. )-9--(. بررســی عوامــل ضــد انگیزشــی دانشــجویان و دانش آموختــگان جــوان ایرانــی در  انصــاری، محمدتقــی و فکــور

-0--.6.jtdm/-0.---04 :DOI  .---1-48 ،)-(- کارآفرینانــه. فصلنامــه مدیریــت توســعه فنــاوری،  تأســیس بنــگاه  
. کد خبــر 4679855. برداشــت در تاریــخ 5-/400/5-.  . جزئیــات بیــکاری فارغ التحصیــان دانشــگاهی در 8 ســال اخیــر خبرگــزاری مهــر

/4679855/https://www.mehrnews.com/news :از نشانی الکترونیکی
ذبیحــی،  حســین؛ شــجاعی، وحیــد و حامــی، محمــد. )97--(. بررســی رابطــۀ بیــن ســواد مهارتــی، ســواد دانشــگاهی و موفقیــت 
کاربــردی در مدیریــت  کارآفرینانــه. فصلنامــه علمــی - پژوهشــی پژوهش هــای  گرایــش  بــا نقــش میانجــی  کســب وکار ورزشــی 

.55164  ،)6(-7 ورزشــی، 
شــریفی، زینــب؛ ایروانــی، هوشــنگ و دانشــورعامری، ژیــا. )98--(. بررســی گرایــش زنــان روســتایی بــه اشــتغال )موردمطالعــه: زنــان 

روســتایی شهرســتان نجف آبــاد(. زن و جامعــه، 0-)7-(، 6--71--. 
شــفیعی، ســلیمان و زارع امیــن. )97--(. روش شناســی فــرا تحلیــل در علــم اطاعــات و دانــش شناســی: چیســتی، ویژگی هــا و 

کتابــداری و علــم اطاعــات، 6-)-(، -5717.  چالش هــا. مطالعــات 
؛ احمدپــور داریانــی، محمــود؛ خانــدوزی، ســید احســان؛ پــاداش، حمیــد. )400-(.  شــفیعیان، امیرحســین؛ محمــدی الیاســی، قنبــر

شــاکله دانــش در نظریــه توانمندســازی کارآفرینانــه فقــرا: یــک تحلیــل وســیع علم   ســنجی، توســعه کارآفرینــی، 4-)-(، 8--991.
صفایــی، صفی الــه؛ ایــزدی، نســیم و موســیوند، مریــم. )99--(. تحلیــل و مقایســه نیت کارآفرینانه دانشــجویان دانشــکده کشــاورزی 

بوعلــی ســینا و پیام نــور اســتان همدان. دوفصلنامــه نــوآوری و ارزش آفرینــی. 7-)7-(، 8-1-98-. 
صمــدی میارکائــی، حســین و صمــدی میارکائــی، حمــزه. )97--(. رتبه بنــدی و مقایســه دانشــگاه های اســتان مازنــدران در زمینــه ی 

کارآفرینــی دانشــگاهی. مجلــه ایرانــی آموزش در علــوم پزشــکی، 8-، 4951487. 
غیاثــی، عبدالرحیــم. )94--(. بررســی رابطــة ســبک های حــل مســئله و تمایــل بــه کارآفرینــی دانشــجویان )موردمطالعــه: دانشــجویان 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه زابــل(. فصلنامــه علمــی پژوهشــی توســعه کارآفرینــی، 8)-(، 91-58--. 
فراهانــی، ابوالفضــل؛ صفرنــژاد، مهــری و فراهانــی، زهــرا. )97--(. تحلیــل عوامــل بازدارنــده رفتــاری و انســانی در اشــتغال و کارآفرینــی 

ورزش ایــران. فصلنامــه علمی-پژوهشــی مطالعــات مدیریــت رفتــار ســازمانی در ورزش، 6)-(، --1--.  
کبیــری، فاطمــه و  موغلــی علیرضــا. )97--(. ان مهارت هــای افزایش دهنــده ی گرایــش کارآفرینــی در نظــام آمــوزش عالــی ایــران 

(. پژوهش هــای مدیریــت عمومــی، )-4(--، -6-18. )مطالعــه دانشــگاههای شــهر شــیراز
ــش  ــای دان ــب و کاره ــات در کس ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــعه فن ــر توس ــر ب ــل موث ــی عوام ــدی. )96--(. بررس ــاهی، محمدمه مردانش

ــاوری، -5)--(، 1-4--. ــد فن ــه رش ــتان(. فصلنام ــاور طبرس ــای فن ــد ه ــد واح ــز رش ــوردی: مرک ــه م ــاورزی )مطالع ــان کش بنی
مرکــز آمــار ایــران. گــزارش بررســی نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار - بهــار ١٤٠٠. برداشــت در تاریــخ 5-/400/5-. از نشــانی الکترونیکــی: 

-57--/https://www.amar.org.ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID
، علــی و محمــدی،  فــؤاد. )-9--(. بررســی زمینــه هــا و موانــع اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی مقطــع کارشناســی  ملک پــور

. ماهنامــه فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی کار و جامعــه، 57-)0-(، 41-7-. رشــته هــای علــوم انســانی شهرســتان بیجــار
موســوی، سیدســعادت؛ علم بیگــی، امیــر و رضایــی، عبدالمطلــب .)94--(. پیــش بینــی تمایــل بــه راه انــدازی یــک کســب وکار 
کارآفرینانــه در میــان دانشــجویان کشــاورزی بــر اســاس ابعــاد قابلیــت اشــتغال.  تحقیقــات اقتصــاد و توســعه کشــاورزی ایــران 

.78-179-،)4(46 ایــران(،  کشــاورزی  )علــوم 
، هــدا؛ یوســفی، زهــرا و دست نشــان، حامــد. )94--(. توســعه کســب و کارهــای کارآفرینانــه شناســایی موانــع  ؛ نجف پــور نــادری، نــادر
کشــاورزی از دیــدگاه کارشناســان جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمانشــاه. کنفرانــس بیــن المللــی پژوهــش در علــوم و تکنولــوژی، 

موسســه مدیــران ایده پــردازان پایتخــت ایلیــا، انجمــن اقتصــاد و انــرژی، )-(94--.
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