
  93زمستان، 76شماره  مسو و سال بیست ،)بهبود و تحول(پژوهشی مطالعات مدیریت –فصلنامه علمی 
  29- 57صفحات 

  
  

ها بر SMEفرهنگی مدیران  -هاي اجتماعی  بررسی نقش زمینه
  کارآفرینی شرکتی

  

  ***سماعیل سبزیکارانا، **، محمد داورزنی*عبدالرضا میري
  

  )11/10/92: پذیرش تاریخ-23/7/92: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
اي کـه در  گونـه باشـد، بـه  ي پایـدار جوامـع مـی    هاي توسعهعنوان یکی از مهمترین پایهکارآفرینی به

- در کشـور مـا نیـز سیاسـت    . ي ملی کشورها مبدل شده اسـت  هاي اخیر به یکی از راهبردهاي توسعه  دهه
از . گیـري بـراي آن هسـتند   رهاي مناسب شـکل و درصدد ایجاد بست بردهگذاران به اهمیت این فرآیند پی

گذاري سرمایه. باشدهاي فرهنگی و اجتماعی خاص آن میجمله بسترهاي اصلی این مهم، توجه به زمینه
هـدف ایـن پـژوهش    . همـراه دارد ها عالوه بر اثرات مثبت، نتایج بلند مدت و مانـدگاري بـه  در این زمینه

ش کارآفرینانـه در میـان مـدیران کسـب و کارهـاي کوچـک       هاي اجتماعی بـر گـرای   بررسی نقش زمینه
پیمایشی اجرا شده اسـت، تـالش    - در این پژوهشِ کاربردي که به شیوه توصیفی . صورت پذیرفته است

هـا، از آراء و نظـرات مـدیران کسـب و     ساخته، اطالعات مرتبط با این زمینـه  شده تا به کمک ابزار محقق
هـاي بـه کمـک    در نهایـت ایـن داده  . آوري گـردد  ان جمـع هاي صـنعتی تهـر   کارهاي کوچک شهرك

نتـایج تحلیـل عـالوه بـر تأییـد      . هاي ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر مورد بررسی قـرار گرفـت  تکنیک
افراد، میـزان آن را در جامعـه آمـاري قـوي     » گرایش کارآفرینانه«با » جبرگرایی«و » گراییتجربه«ارتباط 

افـراد ضـعیف قلمـداد    » گرایش کارآفرینانـه «و » آموزش«ان ارتباط بین همچنین میز. ارزیابی نموده است
عــدم توجــه بــه آمــوزش منجــر بــه (هــاي افــراد شــد کــه ایــن نتــایج ناشــی از ضــعف در نــوع آمــوزش

هـاي   گیري از ایـن زیرسـاخت  در نهایت نیز راهکارهاي الزم در خصوص بهره. باشد، می)پذیري ریسک
  .افراد ارائه شده است» ایش کارآفرینانهگر«اجتماعی در توسعه و ارتقاء 

  

  4، جبرگرایی3، تجربیات قبلی2، آموزش1گرایش به کارآفرینی: واژگان کلیدي
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  مقدمه
ي مزیـت رقـابتی و بهبـود عملکـرد      گرایش به کارآفرینی، نقشی حیـاتی در ایجـاد و توسـعه   

یـک شـرکت   ). 1999، 3؛ ویکلوند1995، 2؛ زهرا و کوین1991، 1زهرا(نماید  ها بازي می شرکت
ــه      ــور ب ــادي مجب ــا حــدود زی ــوآوري در محصــوالت خــود اســت ت ــال ن ــه دنب کــارآفرین کــه ب

را بـراي   4گامانـه  بایسـت اقـداماتی پـیش    چنین شرکتی مـی . گذاري همراه با ریسک است سرمایه
هاي اجرایی جدید در ایـن مسـیر    ها و شیوه ریزي نموده و از فناوري تولید محصوالت خود برنامه

  ). 1983، 6؛ میلر1996، 5المپکین و دس(اده نماید استف
ي  هاي کارآفرین ممکـن اسـت در جسـتجوي جایگـاهی معتبـر در بـازار بـراي ارائـه         شرکت

ي محصوالت خود، بر نیازهاي مشتري متمرکـز شـده و بـا رصـد رقبایشـان بـه        خدمات و عرضه
). 1987، 9و پــائول ؛ مــوریس1991، 8میلــر و آرنولـد (تبــدیل شـوند   7یـک شــرکت بـازار محــور  

گــرایش بــه کــارآفرینی در دل یــک شــرکت، منــتج بــه تحــول ســازمانی و تجدیــد و نوســازي   
گـردد و یـا ترکیبـی جدیـد از      استراتژي شرکت از طریق خلق منابع جدید براي یک سازمان می

؛ زهـرا و  1999دس و همکـاران،  (نمایـد   را بـراي آن معرفـی مـی    10هـا  منابع سازمانی و شایستگی
  ).1999ران، همکا

اند، عوامل اقتضایی گونـاگونِ دیگـري    محققانی که در این زمینه اقدام به بررسی و پژوهش نموده
کـه  ) 1989، 11کوین و اسلوین(اند  همچون محیط خارجی را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار داده

البتـه بـا   ). 1995زاهـرا و کـوین،  (گـذارد   بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد یک شـرکت تـأثیر مـی   
هـاي داخلـی شـرکت چگونـه گـرایش بـه        هاي صورت گرفته ایـن سـوال کـه ویژگـی      وجود بررسی

؛ )1996(انـد   گونه که المپکـین و دس اشـاره کـرده    دهد؛ همان کارآفرینی را تحت تأثیر خود قرار می
 - رهنگـی  هـاي ف  هـاي و ویژگـی  در ایـن میـان مؤلفـه   . ي بیشـتر اسـت   هنوز در دست بررسی و مطالعه

هـاي دیگـر سـازمان را تحـت      شان، سایر ابعاد و بخشاجتماعی سازمان به علت گستردگی و جامعیت
  .شوندعنوان بستر و زیربناي سایر عوامل سازمانی شناخته میتأثیر قرار داده و به
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اجتمــاعی در تعیــین رفتــار  -هــاي فرهنگــی اي کــه ویژگــی بــا مشــخص شــدن نقــش حیــاتی
گـران مطالعـات خـود را بـه سـمت و سـوي بررسـی         کنـد، برخـی پـژوهش    یکارآفرینانه بازي م

و  1هـایتون (انـد   تأثیرات فرهنگی فرد کارآفرین بـر روي کـارآفرینی سـطح شـرکتی سـوق داده     
هاي مرتبط بـا مـدیریت داخلـی     با تمرکز بر ویژگی) 2006(کوین و همکاران). 2002همکاران، 

ي جدیدي از پـژوهش را   گردد، پنجره رکت میشرکت که منجر به گرایش به کارآفرینی در ش
  . در این ارتباط باز نمودند

یر تاریخی و برداشـت ادبـی چنـان    سوسعت معانی،  و از نظر تنوع مفاهیم »فرهنگ«اصطالح 
ي مفهوم و معانی دانـش و تربیـت    توان آنرا به محدوده اي یافته است که دیگر نمی گستردهابعاد

وان گفت وسعت و قلمرو فرهنگ به وسعت حیات اجتماعی انسان ت در واقع می. منحصر دانست
قـوانین،  ، هنرها، صنایع، فنون، اخالق،اعتقاداتمعارف،  ازاي پیچیده ي رهنگ مجموعهف. است

جامعـه  یـک  که فرد به عنوان عضـو  است و سرانجام تمام عادات، رفتار و ضوابطی  هاسنن، باور
تأثیر فرهنگ بر انتخاب کسب و کارهـایی کـه توسـط    ). 1386االمینی،  روح(گیردآن را فرا می

شود، مطلبی ملموس و قابل مشـاهده اسـت کـه سـیما و     مردم یک سرزمین انتخاب و تشکیل می
  ).1382اعرابی و ایزدي، (سازد  ي جوامع را از هم متمایز می چهره

هاي شرکت آن، از سوي دیگر و با توجه به شرایط خاص اقتصادي کشور و نوع توسعه صنعتی
کوچک و یا متوسط سهم ویژه و مهمی را در توسعه اقتصادي، صنعتی و اشتغال کشور بر عهده 

کوچکصنایعگروهدرتولیديواحدهايکلدرصد95ازبیشایرانطبق آمار در کشور. دارند
ضعف دالیل اصلی به عالوه اینکه، ). 34، ص 1390بیدختی و زرگر، امین(گیرند قرار میمتوسطو

به خاطر هایشان، ها و تواناییدر شکوفایی ظرفیتهاي کوچک و متوسط و ناتوانی بخش شرکت
معموالً در یک شرکت ). 139، ص 1386طالبی، (باشدکمبود استعدادهاي کارآفرینی و آموزش می

ها، نیات و اقدامات فردي، مسئوالن یا  کوچک و یا متوسط، گرایش به کارآفرینی بر اساس ارزش
هاي و فرهنگ یک شرکت کوچک به طور ساده از تعمیم و  ارزش. گیردتصدیان امور شکل میم

هاي ذاتی فرد  گردد و بنابراین تحت تأثیر ویژگی هاي فردي کارآفرین حاصل می بسط ارزش
  ). 1996؛ المپکین و دس، 2000، 2کارسون و گیلمور(کارآفرین است 

شـان در چرخـه اقتصـاد     لت اهمیت بسـزاي در واقع کسب و کارهاي کوچک و متوسط به ع
این میزان در کشورهاي مختلـف  (درآمد ناخالص داخلی  اي از کشورها و تخصیص بخش عمده
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مـورد توجـه   ) درصد است 40درصد و در کشور ما به صورت متوسط در حدود  90الی  35بین 
ــه فرآینــدهاي کارآفرینانــه حــول ایــن بخــش، مــورد    عالقــه خــاص بــوده و مطالعــات مربــوط ب

کـه   هـاي اجتمـاعی   در این مطالعه نیز تالش شده است تا ابعادي از زمینـه . باشدگران می پژوهش
در نهایـت نیـز بـر اسـاس نتـایج آن      . کمتر در محدود مطالعات داخلی، مـورد توجـه قـرار گیـرد    

راهکارهاي الزم در جهـت توسـعه و ارتقـاء گـرایش بـه کـارآفرینی و فرهنـگ کـارآفرینی در         
  . رهاي کوچک و متوسط کشور ارائه گرددکسب و کا

  
  چارچوب نظري

ها، باورها، هنرها، اخالقیات، قوانین، عـادات و بسـیاري    ي منتظمی از دانش فرهنگ مجموعه
. آورد را بـه دسـت مـی    چیزهاي دیگري است که یک فرد به عنوان عضوي از یک سـازمان آن 

م وجود دارد و هر یک از اجزا براي بقاي بین اجزاي یک فرهنگ، ارتباط مستقیم و یا غیرمستقی
  ).1388قاسمی، (کنند  کل، تالش می

از این جهت که فرهنگ تاثیر زیادي بر روي اقدامات مدیریت یـک سـازمان دارد و عـاملی    
دهی رفتار را برعهده گیرد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است  تواند هدایت و شکل است که می

شـود بـه نحـو     چه بـه عنـوان رفتـار مناسـب در کـار شـناخته مـی        ، آندر واقع). 1983، 1اسمریچ(
اگرچه فرهنگ داراي ابعاد بسـیاري اسـت امـا    ). 1980، 2هافستد(اي ریشه در فرهنگ دارد  عمده

ي حیاتی یـک فرهنـگ و تمـایزات      ي چهره دهنده ها هستند که به عنوان سیما و شکل این ارزش
). 1980؛ هافستد، 1976، 4؛ انگلند1961، 3ن و استرودبککلوخ(نمایند  فرهنگی، عرضِ اندام می

هاي پایداري که براي انسان مهم هستند و فکر و رفتـار   ها عبارتند از باورها یا مطلوب ارزش«
داننـد و بـر ایـن     ها را اکتسـابی مـی   نظران، ارزش برخی از صاحب. دهند او را تحت تاثیر قرار می

ا بیان بایدها و نبایدها بـه وسـیله والـدین و اطرافیـان، یـادگیري      باورند که بالفاصله پس از تولد ب
چـه افـراد یـاد     ن هـاي فرهنـگ غالـب در جامعـه، تـاثیر زیـادي بـر آ        ارزش. شـود  ها آغاز مـی  آن
  ).195-194: 1380رضاییان، (» گیرند، دارد می

ي سلسله هر انسانی دارا. دهد ارزش، ساختار اعتقادي فردي و اجتماعی یک فرد را شکل می
هاي فردي، گروهی و اجتماعی منحصـر بـه فـردي اسـت کـه ریشـه در عـواملی همچـون          ارزش
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مجموعه عوامـل گفتـه شـده بـر تکـوین      . دارد... شرایط خانوادگی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و 
در . آورد هاي فردي را در آنان به وجود می گذارد و ارزش شخصیت و طرز تفکر افراد تاثیر می

هـا بـر افکـار، رفتـار و ادراکـات یـک فـرد تـاثیر          ان ایـن گونـه بیـان کـرد کـه ارزش     تو واقع می
توانـد از تـاثیر آن    رغم کوشش آگاهانـه، فـرد بـه سـختی مـی      گذارد، به طوري که حتی علی می

  ).1388قاسمی، (مصون مانده و یا مانع تاثیر آن گردد 
قـرار گرفتـه در پشـت رفتـار فـرد       ي اصـلی  ي فرهنـگ و انگیـزه   توانند به عنوان هسته ها می ارزش

کنـد، بسـیاري از افـراد در مـراودات خـود       بیـان مـی  ) 1997(1طور که درسکی همان. محسوب گردند
هـا در ایـن چـارچوب     نماینـد و بـا آن   هاي فرهنگی خـویش درك مـی   دیگران را تنها در قالب ارزش

و اتخـاذ تصـمیمات همـه و همـه از      هـا، انتخـاب   تفسیر مسائل، ایجاد اولویـت . نمایند ارتباط برقرار می
ها، قبل از حصول نتیجه و خروجـی برآمـده از یـک رفتـار      ي ارزش جمله مواردي هستند که به وسیله

  ). 1979، 2رکیچ(گیرند  شکل می
ي قبلی، آمـوزش و   اجتماعی مختلف، عواملی همچون تجربه -هاي فرهنگی در میان ویژگی

هـاي فرهنگـی کارآفرینـان و در     اي هستند کـه ارزش  يمذهب کارآفرینان به عنوان عوامل کلید
هایتون و همکاران؛ (دهند  نتیجه میزان گرایش به کارآفرینی را در آنان تحت تاثیر خود قرار می

هاي خاص براي آموزش افراد جوان از سـنین پـایین    استفاده از روش). 2000، 3، موریسون2002
هـاي عـالی    د افرادي که در حال گذراندن آمـوزش هاي قابل انتقال در مور و نیز آموزش مهارت

هـاي عمومـاً مـرتبط بـا رفتارهـاي کارآفرینانـه بـازي         ریـزي ویژگـی    هستند، نقشی اساسی در پی
  ).1985، 6؛ رنستادت1996، 5؛ گیب1982، 4کاسون(نماید  می

و  انـدازي  گـردد کـه راه   ي فردي ایجاد شده از کسب و کار قبلی، عاملی مهم محسوب مـی  تجربه
ي قبلی  در واقع، تجربه). 2004، 7هچ و دایر(دهد  رشد کسب و کار جدید را تحت تاثیر خود قرار می

گردد که الگوي تشخیص  به صورت خاص باعث شکل گرفتن یک چارچوب شناختی در شخص می
  . گردد هاي مرتبط با رفتار کارآفرینانه می را براي فرد تسهیل نموده و منجر به مدیریت ریسک

ها توسـط   ي شرکت هاي کارآفرینانه ي اجراي فعالیت ها و در نتیجه نحوه هب نیز به ارزشمذ
بسیاري از افراد مـذهبی تمایـل دارنـد تـا از آنچـه سرنوشـت از پـیش        . دهد کارآفرینان شکل می
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ــی    ــود م ــراي خ ــده ب ــین ش ــده     تعی ــراي آین ــایی ب ــوده و آن را مبن ــت نم ــد تبعی ــغلی و  دانن ي ش
دهند حتی اگر این کار باعث آسیب رساندن به منافع تجـاري   خود قرار  هاي کاري گیري تصمیم

  ).2007، 1دد و گتسیس(آنها گردد 
ي چنـد بعـدي در سـطح شـرکت از میـان ادبیـات        گرایش به کارآفرینی به عنوان یک سـازه 

و ) 1983(در واقع این مفهوم توسـط میلـر   . مدیریت استراتژیک و کارآفرینی ظهور نموده است
هـا و   در واقع گـرایش بـه کـارآفرینی، ویژگـی    . مطرح شد) 1989(ها توسط کوین و اسلوین بعد

خصوصیات معینی را در سطح یک شرکت و نیز ترجیحات و باورهاي مربـوط بـه مـدیریت آن    
تـوان گفـت کـه     می. کند شرکت با توجه به عملکردهاي کلی کسب و کار شرح و توصیف می

نیازهـاي مشـتریان و یـا فعـل و انفعـاالتی اسـت کـه نسـبت بـه          گرایش به کارآفرینی، پاسخی به 
  ). 2006کوین و همکاران، (پذیرد  ي محصول و رقبا صورت می عرضه

اسـت   2گـامی  پـذیري و پـیش   گرایش به کارآفرینی شامل سه عامل اصلی نوآوري، ریسـک 
ر ارتبـاط  بـراي مسـائل و نیازهـا د    حـل  نوآوري با جستجوي خـالق راه ). 1996المپکین و دس، (

هاي ناب، انجـام آزمـون    نوآوري شامل ترویج و حمایت از ایده). 1989کوین و اسلوین، (است 
گـامی   پـیش . گونه است که ممکن است منجر به تولید محصولی جدید شود و فرآیندهاي خالق

هاي جدیـد بـه    ها و شیوه آوري سازي براي محصوالت، فن به شکل دادن محیط با معرفی و زمینه
المپکـین و  (العمل پس از وقوع در مقابل تغییـر اشـاره دارد    انتخاب حالت انفعالی و عکسجاي 
پذیري شامل تمایل فرد براي به کارگیري منابع قابل توجـه جهـت اسـتفاده     ریسک). 1996دس، 

المپکـین  (هایی است که شانسی معقول از موفقیت و شکست پرهزینه را به همراه دارد  از فرصت
  ). 1983، 3میلر و فریسن؛ 1996و دس، 
ي یک شرکت، ابعاد گفتـه   توان این گونه بیان کرد که در ساختار استراتژي انتخاب شده می

گـامی در دل   پذیري و پیش ي گرایش به کارآفرینی یعنی نوآوري، ریسک دهنده ي تشکیل شده
و هـدایت   ي وجودي آن سازمان قرار دارد و موجب برانگیختن افـراد بـراي اخـذ تصـمیم     فلسفه

ي خـدمت و   هاي جدید تولید و یا ارائه رفتارها در جهت خلق محصوالت جدید، پیگیري روش
  ). 1990، 4استیونسون و جاریللو(گردند  ورود به بازارهاي جدید می

اي بـه   تواند به عنوان شاخصـی مهـم از شـیوه    با توجه به این مساله، گرایش به کارآفرینی می
ي الزم بـراي   گـردد و توانـایی بـالقوه    آن یک سازمان، سازماندهی مـی ي  شمار آید که به وسیله
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در هر دو نوع مطالعات نظري و تجربـی کـارآفرینی در کسـب و    . آورد رقابت بهتر را بدست می
اجتماعی مهمی همچون مـذهب،   -ها و صفات فرهنگی گران ویژگی کارهاي کوچک، پژوهش

باسـو و  (انـد   ها برشـمرده  یح دالیل رشد شرکتي کارآفرین بودن را براي توض آموزش و تجربه
  ). 2003، 4؛ ویکلوند و شفرد1994، 3؛ استري2000، 2بن و وایر ؛ اسمال2002، 1آلتیناي

اي هسـتند کـه افـراد     ي میـزان و درجـه   دهنـده  به عنوان نتیجه، تجربه، آموزش و مذهب نشان
امی را مـورد توجـه قـرار    گـ  پـذیري، نـوآوري و پـیش    اي همچـون ریسـک   رفتارهاي کارآفرینانه

اجتمـاعی بـر    -هـاي فرهنگـی   هرچند، مطالعات قبلی درك ما را از تاثیر کلـی ویژگـی  . دهند می
روي رفتار کارآفرینانه شرکتی افزایش داده است اما مطالعات صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه در     

و کارهـاي  کشور ما، روابط میان این سـه عامـل را بـا میـزان گـرایش بـه کـارآفرینی در کسـب         
در بخش بعدي این مطالعه، روابط میان برخـی  . کوچک و متوسط مورد بررسی قرار نداده است

اجتماعی همچـون آمـوزش، تجربـه و مـذهب را بـا میـزان گـرایش بـه          -هاي فرهنگی از ویژگی
  . کارآفرینی در یک شرکت مورد بررسی قرار گرفته است

  
  فرینیاجتماعی و گرایش به کارآ -هاي فرهنگی ویژگی

  آموزش و گرایش به کارآفرینی) الف
هـاي   ي میـان آمـوزش و فعالیـت    دهـد کـه رابطـه    نشان می GEMهاي  شواهد تجربی بررسی
با این حال، از نظـر تئـوري، دانـش قبلـی     ). 2007، 5بوسما و هاردینگ(کارآفرینانه روشن نیست 

؛ نوناکـا و  1999، 7؛ داو2000، 6کـارنیرو (در ابعاد مختلف گرایش به کارآفرینی شامل نـوآوري  
، 9نایت و همکـاران (پذیري  و ریسک) 2006کلرك و آرنیوس، (گامی  ، پیش)1995، 8تاکئوشی
  .حضور خود را نشان داده است) 2001، 10؛ ضیا و همکاران2003، 9همکاران

اند به احتمـال بیشـتري از    مطالعات در این زمینه نشان داده است که افرادي که آموزش دیده
هایی که از این طریق عاید آنان گردیده  نمایند زیرا اطالعات و مهارت اري میبرد ها بهره فرصت
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در واقـع،  . دهـد  هـا افـزایش مـی    بـرداري از فرصـت   ها را در هنگام بهره است، میزان خروجی آن
آمیـز از   بـرداري موفقیـت   هـاي یـک فـرد بـه منظـور بهـره       ي اطالعات و مهـارت  آموزش، ذخیره

به عالوه، آموزش باعث بهبـود قضـاوت کارآفرینـان    . دهد می زایش هاي کارآفرینی را اف فرصت
بـه صـورت   ). 1388طـالبی و همکـاران،   (گـردد   از طریق درك فرآیند کارآفرینی در افـراد مـی  

گـویی در برابـر    برداري از آن، نشر دانش و پاسـخ  تر، عواملی همچون کسب دانش و بهره خاص
ثیر را بـر روي توانـایی شـرکت در نـوآوري، عمـل      هـایی کـه بیشـترین تـا     دانش به عنوان مولفـه 

،؛ 1998، 2، فـاهی و پروسـاك  1دي(اند، شناسـایی شـده اسـت     پذیري داشته گامانه و ریسک پیش
توان این گونه اظهار نظر نمـود   ها می در واقع با توجه به این یافته). 1998، 4؛ تیس1996، 3گرنت

دیـده اسـت نقشـی مهـم در رفتـار       هـایی کـه کـارآفرین در آن آمـوزش     نمود که زمینه و حـوزه 
  .نماید ي او بازي می کارآفرینانه

هـاي   تحقیقات اخیر، تـاثیر مثبـث سـطح آمـوزش فـردي را بـر روي احتمـال درك فرصـت        
در اختیار ). 2006، 5کلرك و آرنیوس(دهند  ي یک کسب و کار نشان می کارآفرینانه در توسعه

اي و  ه و تحلیـل و هـم مهـارت محاسـبه    اختیار داشتن سطح باالتري از آموزش، هم توانایی تجزی
کسانی که از سطح باالتري از آموزش . دهد هاي ارتباطی کارآفرین را بهبود می همچنین مهارت

آوري اطالعـات   هاي بهتري از نظر برقراري ارتباط با مشـتریان، جمـع   برخوردارند داراي مهارت
خود رشد باالتري از کسـب و کـار را   نگرانه هستند که این  هاي آینده ي استراتژي بازار و توسعه

  ).1982، 6کاسون(به ارمغان دارد 
 7پذیري، خود هـدایتی  همچنین آموزش ممکن است باعث ارتقاي ظرفیت خالقیت، انعطاف

گیري رفتـار نوآورانـه    هاي مختلف و نیز کمک براي شکل و توانایی بهتر براي پاسخ به وضعیت
؛ شــوك و 2002، 9؛ کولینســن و کــوئین2000، 8رائــوچ و فــرز(در درون یــک شــرکت گــردد 

  ). 2003، 12؛ والتون2003، 11؛ لولین و ویلسن2003، 10همکاران
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، کمبـود  )2001(2کانیواال و همکاران و باچ) 2003(1در تایید این موضوع، لونت و همکاران
د کـه  براي کارآفرینان بیان نموده و این گونه مطرح نمودن 3آموزش را به عنوان یک مانع نژادي

کارآفرینانی که مشتاق به ساختارشکنی و گشودن بازارهاي بزرگ جدید هستند نیازمند بدسـت  
  . باشند آوردن سطوح باالتري از آموزش می

  
  ي قبلی و گرایش به کارآفرینی تجربه

برنـد،   هاي جدید بـازار در افـرادي کـه از ایـن دارایـی بهـره مـی        ي قبلی به شناسایی فرصت تجربه
ي دانـش فـرد    در جهـت سـاختن پایـه    به طور خاص، تجربـه ). 2003،  4پرزو پابلوس(کند  کمک می

هـاي کسـب و کـار را توسـعه داده،      کارآفرین مشارکت نموده، دسترسی به اطالعـات بـازار و شـبکه   
بخشد و در نتیجه تنوع محصوالت و خدمات را براي کسـب و   هاي مدیریتی را در او بهبود می قابلیت

  ). 2001، 6هد و همکاران ، وست1999، 5باسو و گسوامی(ین به همراه خواهد داشت کار فرد کارآفر
ي مدیریت به عنوان عاملی حیاتی در ایجاد یک دیـد کلـی در    ي کسب شده به وسیله تجربه

؛ 2004، 7موگان و همکـاران (گردد  ها محسوب می برداري از فرصت جهت شناسایی فرآیند بهره
ي کسب و کار جدید با آنچـه   به عالوه، در شرایطی که زمینه). 9،1992؛ تردگلد1991، 8ویلیامز

را  داده است شباهت دارد، فرد کارآفرین؛ توانایی استفاده از این سرمایه کارآفرین قبالً انجام می
هابر (نماید  کنندگان کار سابق خود پیدا می با توجه به روابط قبلی خود با همان مشتریان و عرضه

هـایی را کـه موجـب     ي کاري، دسترسی به افراد، اطالعـات و مهـارت   تجربه). 2007، 10و ریچل
. دهـد  شود را توسعه مـی  گیري استراتژي کارآفرینانه، کسب منابع و فرآیند سازماندهی می شکل

برداري فرصت  ي کاري، عدم اطمینان موجود در مورد ارزش محاسبه شده از بهره بنابراین تجربه
در نتیجـه  . گـردد  داده و باعث افـزایش سـود مـورد انتظـار کـارآفرین مـی       کارآفرینانه را کاهش

هـاي کارآفرینانـه    برنـد احتمـاالً  بیشـتر از فرصـت     ي کاري بیشتري بهره مـی  افرادي که از تجربه
  ).1388طالبی و همکاران، (استفاده خواهند نمود
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ق نـوآوري و  و مشـو ) 1996، 1هـوبر (ترین عامـل تولیـد دانـش اسـت      ي فردي، بزرگ تجربه
ي کسب و کار قبلـی بـه خصـوص زمـانی کـه از       تجربه). 2003، 2هاینز(ي آن است  ایجاد کننده

داران بدست آمده باشد، سرمایه و  کنندگان و یا سهام طریق سر و کار داشتن با مشتریان و عرضه
هـاي نوآورانـه خواهـد بـود     ي اسـتراتژي  بازخوري ارزشـمند بـراي سـر و سـامان دادن و توسـعه     

ي قبلــی موسّــس یــک  مطــرح نمودنــد کــه تجربــه) 2001(4گرنــت و رومــانلی). 2004، 3بـاخرو (
هـاي جدیـد در جهـت تولیـد      ها و قابلیت شرکت، منبعی حیاتی از دارایی دانشی براي خلق شیوه

و  ي کسب و کار قبلی، مدیران را به مهارت در واقع، تجربه. ي جدید است محصوالت نوآورانه
، 5آلـوارز و بوسـنتیز  (کند  برداري منابع براي نوآوري تجهیز می سازماندهی و بهرهدانشِ ترکیب، 

2001 .(  
انـدازي   گـذاري جدیـد و راه   ي کار قبلی براي کارآفرین در انجام یک سـرمایه  داشتن تجربه

شود بـه   اي که قبالً کار کرده است نیز عاملی مهم محسوب می یک کسب و کار در همان حوزه
ي کسب و کـار و   اندازي و تالش او در جهت رشد و توسعه ي راه ین دارایی، نحوهاي که ا گونه

؛ جوئدهویس 2004هچ و دایر، (دهد  به طور خاص، رفتار کارآفرین را تحت تاثیر خود قرار می
  ).؛2000، 6و اسلوواگن

هاي موجود در کسب و کار  ي قبلی کسب و کار، اغلب دیدي مثبت نسبت به ریسک تجربه
ــی ایجــاد ــمیم   م ــراي تص ــه را ب ــات کارآفرینان ــد و گرایش ــد آورد    نمای ــان خواه ــه ارمغ ــران ب گی

بـه طـور مثـال،    ). 1996، 8ایـوانز  -؛جـونز 2000؛ جوئدهویس و اسـلوواگن،  1980، 7بروکهاوس(
المللی دارد، در معرض بـودن و یـا درگیـري قبلـی فـرد       هنگامی که یک کسب و کار حالت بین

هاي ذاتی همراه با عدم اطمینان  ها و عدم اطمینان لمللی، برخی ترسا کارآفرین با یک محیط بین
  ).2001، 9آیبه و یانگ(برد  المللی را در فرد از بین می بازار بین

ي کسـب و کارهـاي    گیرنـده  گـردد کـه تصـمیم    ي کار قبلی باعث مـی  بنابراین داشتن تجربه
بـرداري از   ري بـر روي بهـره  هـا و تمرکـز بیشـت    همراه با ریسک، تمرکز کمتري بر روي ریسـک 

ي فـردي توسـعه یافتـه     ي کسب و کار،خود یک شبکه امتیازِ داشتن تجربه. ها داشته باشد فرصت
                                                                                                                                                     
1. Huber
2. Haynes
3. Bakhru
4. Romanelli
5. Alvarez and Busenitz
6. Goedhuys andSleuwaegan
7. Brockhaus
8. Jones-Evans
9. Ibeh and Young
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باسـو و گسـوامی،   (دهـد   هاي کارآفرینانه را کاهش می است که ریسک درگیر شدن در فعالیت
  ). 2004؛ آیبه، 1999
  

  مذهب و گرایش به کارآفرینی
اده از انتقال مفاهیمی به ساختارهاي اخالقی جامعه که بـا تشـویق یـا    مذهب، جامعه را با استف

  ). 1998، 1دد و سیمن(دهد منع رفتارهایی معین همراه است، شکل می
هاي متعدد، بدفهمی افراد در تعبیـر مـذهب از قضـا و     هاي با زمینه رسد در فرهنگ به نظر می

رف در    باي تعص قدر و سرنوشت باعث گردیده که افراد به گونه آمیز به مفاهیم جبرگرایـی صـ
ارتباط با سرنوشت خود متمایل شده و به این موضوع اعتقاد پیـدا نماینـد کـه کنترلـی نسـبت بـه       

  . دهد، ندارند ها را تحت تاثیر خود قرار می وقوع رویدادها و اتفاقاتی که آن
ادها بـه  روشن است در چنین جوامعی که افـراد آن بـه شـدت بـه سرنوشـت و کنتـرل رویـد       

ي تقدیر باور دارند، افراد داراي کانون کنترل خـارجی بـوده کـه ایـن مطلـب گـرایش بـه         وسیله
  ).2004و ولش،  2راون(کارآفرینی را در این جوامع تحت تاثیر قرار خواهد داد 

ي کنترل درونی به این مطلب اشاره دارد کـه فـرد داراي ایـن نـوع از      اعتقاد شخص به حیطه
افرادي که . تواند محیط پیرامون خود را تحت کنترل خویش قرار دهد ت که میتفکر، معتقد اس

هـاي خـود بـراي     ي کنترل درونی هستند، داراي حسـی قـوي در ارتبـاط بـا توانـایی      داراي حیطه
ي کنتـرل خـارجی هسـتند، بـه      کنترل محیط هستند و بنابراین نسبت به افـرادي کـه داراي حیطـه   

  ).1388طالبی و همکاران، (کنند  برداري می کارآفرینانه بهره هاي احتمال بیشتري از فرصت
در «: کننـد  ها این گونه بیان مـی  ي فرهنگ در کتاب مدیریت در پهنه) 1382(اعرابی و ایزدي

کشورهاي اسالمی که دین اسالم نقش مهمی در زندگی مردم دارد، دیدگاه مردم بـه سرنوشـت   
شود که تلویحاً به معناي آن اسـت   بیان می) ر خدا بخواهداگ(اهللا شاء  و طبیعت در قالب عبارت ان

بنابراین اگر کسی بخواهد طبیعت را کنترل کند، گناهکـار  . توان کنترل کرد که رویدادها را نمی
اسـتفاده   ”se deusquiser“بـه همـین ترتیـب مـردم پرتغـال از عبـارت       . شود یا کافر محسوب می

 و بیانگر جایگاه مذهب در میان مردم و حاکمیت سرنوشت اهللا شاء  کنند که به معناي همان ان می
  ).53: 1382اعرابی و ایزدي، (» ي انسان است بر اراده

کند که در فرهنگ مسلمانان، معتقد بودن به سرنوشت  در همین زمینه بیان می) 1999(1رایس
ین بدان معنـی  ا. گردد توصیف می» اگر خدا بخواهد«که به معنی » اهللا شاء  ان«سرنوشت با عبارت 

                                                                                                                                                     
1. Seaman
2. Raven and Welsh, 2004
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دهـد امـا پیامـدها و نتـایج بیرونـی و       است که یک مسلمان کاري را بـه نحـو احسـنت انجـام مـی     
ي کنتـرل، اخـالق    یک مفهوم مرتبط با حیطـه . ظاهري کار او ممکن است تحت کنترل او نباشد

کـه  وبر معقد بـود  . معرفی و وارد این نوع از ادبیات شد 2عبارتی که توسط وبر. پروتستانی است
تواننـد محـیط خـود     باور بیشتري به این مطلب دارند کـه مـی  ) ها نسبت به کاتولیک(ها  پروتستان

ها بـه   کرد که پروتستان او بیان می. تحت تاثیر خود قرار داده و آن را تحت کنترل خود درآورند
لبی طـا (کنند  برداري می هاي پیش روي خود بهره ها از فرصت احتمال بیشتري نسبت به کاتولیک

  ).1388و همکاران، 
) 1991(5و تانسوهاج و همکاران) 1997(4، اسلوویکوسکی و جرّات)1998(3هربیگ و دانفی

اي منفی بین مالکیت کسب و کار در دین اسـالم و گـرایش بـه کـارآفرینی در شـرکت       به رابطه
ذهبی دارند که یک اعتقاد گسـترده در کشـورهاي بـه شـدت مـ      براي مثال آنها بیان می. معتقدند

آنهـا ایـن   . گـامی نیسـتند   وجود دارد مبنی بر اینکه افراد ایـن کشـورها پـذیراي نـوآوري و پـیش     
موضوع را به اعتقاد مردم این کشورها به سرنوشت که بـه نظـر از اعتقـادات آنـان شـکل گرفتـه       

کنند کـه در میـان کشـورهاي مسـلمان، اعتقـاد بـه سرنوشـت         آنها بیان می. دهند است، نسبت می
با تمایل کمتر براي تولید محصوالت فنی و غیر فنی جدید و سطوح بـاالتر ریسـک بـراي     عمومًا

، اسلوویکوسـکی و  1991تانسـوهاج و همکـاران،   (محصوالتی کـه بـدیع هسـتند، همـراه اسـت      
  ).  1997جرّات، 

ي کنتـرل افـراد بـا موضـوع      از نظر نگارندگان این مقاله، وجود ارتباط میان کـانون یـا حیطـه   
باعث شده است تا تعمیمی کلی در مطالعـات از ایـن طریـق وارد ادبیـات مـرتبط بـا ایـن        مذهب 

مقوله گردد که مواردي از آن آورده شد امـا آنچـه مشـخص اسـت آن اسـت کـه در مطالعـات        
ي اعتقاد به جبرگرایی برخی از مسلمانان، رویکردي منفی نسبت به  صورت گرفته با تعمیم مساله

ه است که به نظر دور از انصاف است، چرا که تعمیم جبرگرایی بـه تمـام   کل مسلمانان ارائه شد
اسـالم دیـن اعتـدال اسـت و موضـوع جبرگرایـی محـض، جـزو         . مسلمانان کاري نادرست است

دانـد کـه    اسـالم، انسـان را موجـودي بـا اختیـار مـی      . گـردد  هاي وارده به آن محسوب می بدعت
  . کند سرنوشتش را خودش تعیین می

                                                                                                                                                     
1. Rice
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3. Herbigand Dunphy
4. Slowikowski and Jarratt
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  رچوب مفهومی پژوهشمعرفی چا
هـاي فرهنگـی بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و        در این پژوهش، براساس ادبیات گفته شده، زمینـه 

پـذیري و کـانون کنتـرل بـه عنـوان متغیرهـاي میـانجی و گـرایش بـه           خالقیت، تمایل به ریسـک 
هـاي فرهنگـی کـه بـه نظـر       زمینـه .کارآفرینی به عنوان متغیـر وابسـته در نظـر گرفتـه شـده اسـت      

وهشگر و از نظر ادبیات پرداخته شده به آن از اهمیت بیشتري نسبت به دیگر موارد برخـوردار  پژ
ي قبلـی و   آمـوزش، تجربـه  : انـد عبارتنـد از   هستند و در ایـن بررسـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      

همچنـین جامعـه مـورد بررسـی در ایـن پـژوهش، شـامل مـدیران کسـب و کارهـاي           . جبرگرایی
مطــابق تعـاریف، یکــی از  . باشـد هـاي صــنعتی شـهر تهـران مــی   شــهركکوچـک و متوسـط در   

بنـدي آن بـر    ي کسب و کار از نظـر انـدازه، تقسـیم    هاي مرسوم براي مشخص نمودن طبقه روش
در ایران، کسب و کارهاي کوچک به کسـب و کارهـایی گفتـه    . باشد اساس تعداد کارکنان می

شـود کـه    ط به کسب و کارهایی گفتـه مـی  نفر و کسب و کارهاي متوس 50شود که کمتر از  می
مدل چارچوبی ). 1391احمدپورداریانی و مقیمی، (نفر را در استخدام خود دارند  500تا  50بین 

:مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدل مفهومی تحقیق . 1شکل 
  
  

  

  مدل مفهومی تحقیق
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  هاي پژوهش فرضیه
یی که مدیر یک کسب و کار کوچک یا متوسط دیـده بـر میـزان    ها آموزش: فرضیه اول

.گذارد گرایش به کارآفرینی او اثر می
هایی که مدیر یک کسـب و کـار کوچـک یـا متوسـط دیـده بـر         آموزش:فرضیه اول فرعی

.گذارد رویش در کار اثر می میزان خالقیت او براي حل مسائل پیش
کسـب و کـار کوچـک یـا متوسـط دیـده بـر        هایی که مدیر یک  آموزش:فرضیه دوم فرعی

.گذارد میزان تمایل او به ریسک در کار اثر می
میزان خالقیت یک مـدیر کسـب و کـار کوچـک یـا متوسـط بـر میـزان         :فرضیه سوم فرعی

.گذارد گرایش به کارآفرینی او اثر می

پذیري یک مدیر کسب و کار کوچک یا متوسـط   ریسکمیزان تمایل:فرضیه چهارم فرعی
.گذارد ر میزان گرایش به کارآفرینی او اثر میب

ی مدیر یک کسب و کار کوچک یا متوسط بر میزان گرایش بـه  قبل یاتتجرب: فرضیه دوم
  .گذارد کارآفرینی او اثر می
مدیر یک کسب و کار کوچک یا متوسط بر میزان تمایل یقبل یاتتجرب:فرضیه پنجم فرعی

  .گذارد در کار اثر می او به ریسک
جبرگرایی مدیر یک کسب و کار کوچک یا متوسط بر میـزان گـرایش بـه    : رضیه سومف

  .گذارد کارآفرینی او اثر می
جبرگرایی مدیر یک کسب و کار کوچک یا متوسط بـر کـانون کنتـرل     :فرضیه ششم فرعی

  .گذارد اتخاذ شده از سوي او اثر می
کسـب و کـار کوچـک یـا     کانون کنترل اتخاذ شده از سوي یـک مـدیر    :فرضیه هفتم فرعی

  .گذارد متوسط بر میزان گرایش به کارآفرینی او اثر می
  

  شناسی پژوهش روش
هاي  از آنجا که در سال. گردد پژوهش حال حاضر از نظر نوع هدف، کاربردي محسوب می

اي قـرار   ریزي کشور مـورد توجـه ویـژه    ي کارآفرینی در سطوح کالن برنامه اخیر توجه به مقوله
هـا و   اش در جهـت ایجـاد زمینـه    از این رو، این پژوهش به خاطر ماهیـت کـاربردي   گرفته است،

ایـن پـژوهش   . گیري کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته اسـت بسترهاي فرهنگی الزم براي شکل
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هـا و توصـیف    پیمایشی بوده و به منظور آگـاهی از ویژگـی   -ها توصیفیاز شیوه گردآوري داده
کسب و کارهاي کوچک و متوسط که به سـمت کـارآفرینی تمایـل     هاي فرهنگی مدیران زمینه

  .نامه استفاده نموده است اند از ابزار پرسش پیدا نموده
) کسـب و کارهـا  (هاي همان طورکه اشاره شد، جامعه آماري تحقیق را کلیه مدیران شرکت

بـر هـزار    هاي صنعتی تهران بوده که در برآورد اولیه تعداد آنهـا بـالغ   کوچک و متوسط شهرك
شرکت تخمین زده شده است، نوع جامعه آماري این پژوهش نامحدود برآورده شده که بهترین 

فرمول تعیـین حجـم نمونـه    (باشد روش براي انتخاب نمونه آماري استفاده از فرمول کوکران می
% 95باشـد، در سـطح اطمینـان    بر این اساس که واریانس جامعه نامعلوم مـی ). در فضاي نامتنهاي

نفـري بـراي انجـام ایـن      384نتایج بکارگیري این ابزار منجر بـه انتخـاب حجـم نمونـه بـه تعـداد       
 400تر و پوشش خطاي احتمالی تعداد آن به پژوهش انتخاب شده است که جهت برآورد دقیق

ي آمـاري و پراکنـدگی    هاي صنعتی تهران بـه علـت وسـعت جامعـه     شهرك. عدد افزایش یافت
، )رسـند  که از لحاظ تنوع و تحت پوشـش قـرار دادن کامـل بـه نظـر مـی      (انواع  کسب و کارها 

گیـري ترکیبـی   مونـه از طرفی نیز به کمـک شـیوه ن  . مناسب این بررسی شناخته و انتخاب گردید
شهرك صـنعتی خـاوران در شـرق    (هاي صنعتی تهران تعدادي از شهرك) اي و تصادفیخوشه(

تـر   قـم و دو شـهرك صـنعتی کوچـک     -تهـران آبـاد در اتوبـان    تهران و شهرك صـنعتی عبـاس  
  .ي آماري این بررسی قرار گرفتند ، نمونه)ي جنوبی تهران یعنی چهاردانگه و میگون حاشیه

سوالی است کـه بـا اسـتفاده از     40ي  نامه ها یک پرسش در این پژوهش ابزار گردآوري داده
ه بر اسـاس مفـاهیم و   نام محورهاي اصلی پرسش. اي لیکرت طراحی گردیده است گزینه 5طیف 

هاي مشابه خارجی استخراج و بر اساس شـرایط داخلـی و   مطالعات مرتبط با موضوع در پژوهش
در واقع روایی محتوایی ایـن ابـزار محقـق    . به کمک آراء و نظرات خبرگان تهیه و تنظیم گردید

محاسـبه  همچنین بـه کمـک   . ساخته بر اساس پیشنهادات و نظرات خبرگان به تأیید رسیده است
اطالعات بدست آمده نیز . بدست آمد 935/0مقدار آلفاي کرونباخ نیز پایائی پرسشنامه به میزان 

از طریـق  (به کمک محاسبه ضریب رگرسیون و روش تحلیـل مسـیر مـورد تحلیـل قـرار گرفـت       
  ). SPSSافزار کارگیري نرمبه

که با توجه بـه گسـتردگی   انجام پذیرفت  1392الی  1391هاي این تحقیق در بازه زمانی سال
ها ناچار تجزیه و تحلیل داده، به)هاي مکرر محققینبا وجود پیگیري(و پراکندگی جامعه آماري 

نامـه توزیـع شـده صـورت گرفـت       پرسـش  400نامه بازگشتی از بین تعـداد   پرسش 121بر اساس 
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ن موانـع  از جملـه مهمتـری  ). هـا پس از صرف چندین ماه وقت جهـت توزیـع و گـردآوري داده   (
تـرس از افشـاء اطالعـات    ) توان مـوارد سـه گانـه، الـف    همکاري جامعه آماري با محققین را می

ایجاد (ترس از افشاء اطالعات مالی ) ، ب)ویژه کارگران غیر ایرانی و اتباع خارجیبه(کارگران 
تحقیق عدم سطح سواد و دانش مدیران متناسب با مفاهیم متغیرهاي ) و پ) هاي مالیاتیگرفتاري

  .و فواید اجراي آن دانست، که منجر به عدم همکاري در این بخش گردید
  

هاي تحقیق تجزیه وتحلیل یافته
با توجه به مدل مفهومی در نظر گرفته شده در این بررسی و فرضیاتی که بیـان گردیـد بـراي    

از تجزیه و تحلیل فرضیات اصلی از روش تحلیل مسیر کمـک گرفتـه شـده اسـت و بـا اسـتفاده       
ي میانگین واریانس متغیرهاي موردنظر در هـر یـک از فرضـیات     به مقایسه Fو آزمون   tآزمون 

هـاي زوجـی    هاي مستقل و هم براي نمونـه  ي میانگین نمونه هم براي مقایسه tآزمون . پردازیم می
ایـن  . درسـ  تر به نظر می ها نسبتاً قوي جهت واریانس داده Fگیرد اما آزمون  مورد استفاده قرار می

هـاي مختلـف اسـت و     هـا در میـان گـروه    ي تفـاوت میـانگین   آزمون ابزاري قوي جهـت مقایسـه  
  .تواند این تفاوت سنجی را در سطوح مختلف انجام دهد می
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  هاي تحقیق ضرایب و معادله خط رگرسیون فرضیه. 1جدول 

شدت (ضریب تعیین 
)تغییرات

  P-ValueTP-ValueFمعادلۀ خط رگرسیون
  

3/40%  
11 216/0093/0 XYi   000/0  751/4  000/0  65/212  فرضیه  اصلی اول

ول
ه  ا

ضی
فر

4/36%  
11 174/0042/0 XYi   000/0  201/4  001/0  32/189  فرضیه اول فرعی  

2/11%  
11 226/0033/0 XYi   002/0  193/2  000/0  10/143  فرضیه دوم فرعی

3/46%  
11 136/0293/0 XYi   000/0  302/7  001/0  40/279  فرضیه سوم فرعی  

4/46%  
11 132/0176/0 XYi   000/0  198/7  000/0  74/319  فرضیه چهارم فرعی

3/50%  
11 321/0052/0 XYi   000/0  407/6  000/0  65/193  فرضیه اصلی دوم

دوم
ضیه 

فر

3/38%  
11 215/0072/0 XYi   001/0  748/5  002/0  31/213  رعیفرضیه پنجم ف

9/51%  
11 356/0023/0 XYi   001/0  024/5  000/0  48/188  فرضیه اصلی سوم

سوم
ضیه 

فر 9/43%  
11 119/0227/0 XYi   000/0  123/6  000/0  01/258  فرضیه ششم فرعی

8/40%  
11 322/0125/0 XYi   000/0  902/5  000/0  34/257  فرضیه هفتم فرعی
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بـراي هـر کـدام از     05/0کمتـر از   (p-value)به معیـار تصـمیم   بدست آمده با توجه  tمقدار 
ي تاثیر متغیر مستقل بر روي متغیر وابسته در هـر یـک از فرضـیات فرعـی و      دهنده فرضیات نشان

و میـزان   Fها همراه با نسـبت   همچنین نتیجه تجزیه و تحلیل واریانس مربوط به نمونه.اصلی است
هـاي تحقیـق بـه    هـاي تحلیـل در خصـوص فرضـیه    یافتـه  .احتمال در جدول ارائه گردیـده اسـت  

  :باشدصورت زیر می
دهـد کـه   هاي حاصل از تحلیل رگرسیون خطی بین متغیرهاي تحقیـق نشـان مـی   بررسی یافته

در واقع نتیجه . اند مورد تأیید قرار گرفته) خطا% 5(اطمینان % 95هاي تدوین شده با فرضیه ي کلیه
هـاي تحقیـق و   میزان صـحت ضـرایب خـط رگرسـیون فرضـیه     در خصوص بررسی  fو  tآزمون 

وجود تأثیر از سمت متغیرهاي مستقل بر وابسته  ي دهندههمچنین مقدار عرض از مبداء آن، نشان
توان نمـودار اولیـه تحلیـل مسـیر را بـه صـورت زیـر        با توجه به مقادیر بدست آمده، می. باشد می

  .نمایش داد

  
  

  )میزان تأثیر(مسیر بر مبناي ضرایب تعیین محاسبه شده  نمودار اولیه تحلیل. 2شکل 
  

هـاي گـردآوري شـده در    هـاي بدسـت آمـده از تحلیـل داده    با توجه بـه یافتـه  (بر این اساس 
محاسبه شده بـراي ایـن   ) شدت تغییرات(و به کمک ضریب تعیین ) هاي تحقیقخصوص فرضیه

مستقل بر هر یک از متغیرهـاي وابسـته را    توان میزان شدت تأثیر تغییرات متغیرهايها، میفرضیه
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بینی متغیرهاي توان میزان قابلیت پیشدر واقع براساس مقادیر خروجی، می. مورد تحلیل قرار داد
در . بندي نمـود بندي و رتبههاي تحقیق اولویتوابسته از طریق متغیرهاي مستقل را در بین فرضیه

» گرایش به کـارآفرینی «بر متغیر وابسته » جبرگرایی«قل این میان بیشترین تأثیر ناشی از متغیر مست
در ایـن میـان کمتـرین تـأثیر ناشـی از متغیـر مسـتقل        . بینی شـده اسـت  در فرضیه سوم اصلی پیش

بنـدي  رتبـه . بینی شده اسـت در فرضیه دوم فرعی پیش» پذیري ریسک«بر متغیر وابسته » آموزش«
  :دول زیر آمده استمیزان تاثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته در ج

  
  هاي تحقیق بر اساس میزان ضریب تعیین محاسبه شدهبندي فرضیهاولویت. 2جدول 

  هاي اصلی و فرعیبراي فرضیه 
  

  هابندي فرضیهاولویتمیزان ضریب تعیین محاسبه شده
فرضیه اول  7  3/40%
  فرضیه اول فرعی  9  4/36%
فرضیه دوم فرعی  10  2/11%
  م فرعیفرضیه سو  4  3/46%
فرضیه چهارم فرعی  6  4/41%
فرضیه دوم  2  3/50%
فرضیه پنجم فرعی  8  3/38%
فرضیه سوم  1  9/51%
فرضیه ششم فرعی  5  9/43%
فرضیه هفتم فرعی  3  8/48%

  
این . بندي و تلفیق میزان ضرایب، خروجی نهایی تحلیل مسیر بدست آمده است پس از جمع

  .شود دیده می 3نتایج در قالب شکل 
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  )بر مبناي ضرایب تعیین(نمودار نهایی تحلیل مسیر و میزان روابط تأثیرگذاري بین متغیرهاي تحقیق . 3شکل 

  
  گیري  نتیجه

هاي کسب شـده توسـط افـراد     دهد که گرچه رابطه میان آموزش بررسی انجام شده نشان می
ضعیف است زیـرا مقـدار بدسـت    پذیري در آنان معناداراست اما این رابطه بسیار  با میزان ریسک
بـا توجـه بـه ادبیـات موجـود در مـورد       . در محدوده قابل قبولی نیست) درصد 11(آمده براي آن

توان این گونه تـوجیح نمـود    وجود رابطه میان آموزش و گرایش کارآفرینی؛ این موضوع را می
صـیالت خـود   هایی است که افراد در طول تح که ضعف اصلی در این زمینه متوجه نوع آموزش

هـا در کشـور مـا بـه نـوعی نیسـت کـه ویژگـی          ي آمـوزش  در واقـع، نحـوه  . اند با آن روبرو بوده
پــذیري را در درون افــراد نهادینــه نمایــد و در نتیجـه باعــث افــزایش میــزان گــرایش بــه   ریسـک 

پرداختن به اصول تئوري صرف در دوران تحصیل و عـدم توجـه   . گردد کارآفرینی در افراد نمی
کـه ایـن ویژگـی را در میـان افـراد       اي لین امر در کشور در راستاي تعریـف دروس چالشـی  مسئو

تقویت نماید و افراد را براي روبرو شدن با یـک محـیط واقعـی و چالشـی آمـاده نمایـد، مطلبـی        
  .طلبد ریزان را در این حوزه می است که تغییر نگاه برنامه

صـورت پذیرفتـه اسـت    ) 2003(2و پیترز) 1988(1اما مطالعات تجربی مشابه که توسط واکر
ــرار داده    ــد ق ــه کــارآفرینی را مــورد تایی ــان آمــوزش و گــرایش ب در  "واکــر". اســت رابطــه می

                                                                                                                                                     
1. Walker
2. Peters
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ي خود بر روي کسب و کـار مالکـان یونـانی در سـیدنی اسـترالیا متوجـه شـد زمـانی کـه           مطالعه
ه کسـب و کـار پـدر    التحصـیلی از دانشـگاه بـ    ي این مهاجرین پس از فـارغ  پسران تحصیل کرده

نیـز در تحقیقـات مشـابهی    ) 2002(پیتـرز  . آنها توسعه پیـدا نمـود   خود پیوستند کسب و کارهاي
دریافت که بـراداران کـایلیس یونـانی موفقیـت خـود در صـادرات خرچنـگ و دیگـر غـذاهاي          

هـا بـا    در واقـع، تحصـیالت آن  . دهنـد  ي خـود نسـبت مـی    هاي کسب شـده  دریایی را به آموزش
هـاي بـازار و    ها و طرز فکري منعطف و بـاز همـراه شـده و منجـر بـه اسـتفاده از فرصـت       مهارت

عـالوه بـر ایـن، مطالعـات دیگـري نیـز وجـود دارد کـه         . نیروهاي موجود در این زمینه شده بـود 
پـذیري در مـورد کـارآفرین و مـالکین کسـب و       اي مثبت را میان کسب آموزش و ریسک رابطه

؛ ضـیا و همکـاران،   1984،  1؛ شـور و یوسـلت  2003و همکاران،  نایت(کار بدست آورده است 
پـذیري بـه نـوعی منجـر بـه ایجـاد        ي ایـن محققـین، آمـوزش منجـر بـه ریسـک       به گفتـه ). 2001

گــردد زیــرا تفکــر انتقــادي و مهــارت کســب شــده در مــورد اســتدالل بــه   اطمینــان در فــرد مــی
داننـد توسـعه داده و بـا     از آنچه مـی  کند که این افراد درك خود را می ي آموزش کمک واسطه

  .بینی نمایند دقت بیشتري پیامدها و نتایج تصمیمات خود را پیش
هاي کسب شده از طریق ایجاد خالقیـت   ، صحت این موضوع را که آموزش خروجی تحلیل

 2آلتشـولر در همـین ارتبـاط،   . نمایـد با میزان گرایش به کـارآفرینی افـراد رابطـه دارد، تاییـد مـی     
صرفاً یک امر ذاتی نیست بلکه اکتسابی و قابـل آمـوزش    ،معتقد است که خالقیت TRIZکرمبت

نیز در همین زمینه معتقد بود که اگرچه خالقیـت، بعـد فـردي دارد    ) 1974(3تورنس .دادن است
دارد کـه خالقیـت بـا     نیز به این مطلب بیـان مـی  ) 1988(4ریکاردز. ولی ماهیتاً قابل آموزش است

، )1980(6، دي بونـو )1967(5محققـانی همچـون گیلفـورد   . ل توسـعه و بهبـود اسـت   آموزش، قابـ 
ــترنبرگ ــالی)1993(7اســ ــابیلی)1996(8، مایهــ ــرت )1987(9، آمــ ــو و آلبــ و ) 1990(10، رانکــ

ي ابعاد فردي خالقیـت و قائـل بـه ماهیـت قابـل آمـوزش دادن آن        نیز تاییدکننده) 2001(11منگ
  ). 1388دري، پیرخائفی، برجعلی، دالور، اسکن(هستند 

                                                                                                                                                     
1. Schwer&Yucelt
2. Altshuller
3. Torrance
4. Richards
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ي افـراد رابطـه معنـاداري بـا میـزان گـرایش بـه         ي اخیر این فرضیه را کـه تجربـه  نتایج مطالعه
دیگر مطالعات نیز نشـان داده اسـت تجربـه باعـث     . دهدکارآفرینی آنها دارد مورد تایید قرار می

ب و کار با هاي مختلفی که فرد اغلب در یک کس افزایش حجم اطالعات افراد در ارتباط با جنبه
ي بررسی نقش تجربه در استفاده  تحقیقات صورت گرفته در زمینه. گرددآن سر و کار دارد، می

ي افـراد باعـث افـزایش احتمـال      نشان داده است که از طریق چندین مکـانیزم، تجربـه   از فرصت
آگاهی  اولین عامل این که تجربه باعث فراهم آوردن دانش و. گردد ها می برداري از فرصت بهره

هـاي   از آنجا که تـالش . گردد هاي جدید می ي امور مالی سازمان ي توسعه و اداره مرتبط با نحوه
گردد، افراد تمایلی به  انجام شده در مسیر سازماندهی جدید، معموالً با عدم تمایل افراد روبرو می

 ري اینیگ بهرهاند ندارند، در حالی که در صورت  هایی که کشف کرده ي فرصت استفاده از همه
تر بتوانند با مشکالت احتمالی در  ها این امید را خواهند داشت که راحتافراد از عامل تجربه، آن

. گـردد  آینده روبرو گردند و همین امر باعث افزایش احتمال استفاده از فرصت توسط آنـان مـی  
طریـق تجربـه،    تـوان بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه از        مکانیزم دیگري که در این ارتباط می

پـذیر   گیـرد، امکـان   آوري درست اطالعات و پاسخ به سواالتی که در ذهن افراد شکل مـی  جمع
هاي مثبت به تأسیس یک کسب و کار یا شرکت جدید، دانـش   همچنین ایجاد نگرش. گردد می

ي قبلی و گرفتن درس از اشتباهات قبلی از دیگر مواردي هستند  ضمنی کسب شده از طریق تجربه
  ).1388طالبی و همکاران، (نمایند  افراد با تجربه را در این مسیر یاري می که

دهد که میزان قائل بودن فرد به جبرگرایـی، رابطـه معنـاداري بـا      نتایج مطالعه حاضر نشان می
البته ذکر این مساله مهـم اسـت کـه تاییـد رابطـه      . میزان گرایش به کارآفرینی در میان افراد دارد

حاضر بـه معنـاي بـاال بـودن تعـداد افـراد        ي و گرایش کارآفرینانه در میان نمونه میان جبرگرایی
ایـن  . جبرگرا در این حوزه نیست بلکه تنها موید وجود رابطـه میـان دو عامـل گفتـه شـده اسـت      

دهـد جبرگرایـی باعـث اتخـاذ کـانون کنتـرل        تحقیقاتی است که نشان می ي  مطلب، تایید کننده
اي کـه میـزان    نمایـد بـه گونـه    تیجه فرد را در برابـر پیشـامدها تضـعیف مـی    بیرونی گردیده و در ن

معتقد است که تمایل انسـان بـه کنتـرل     "هافستد". آورد گرایش به کارآفرینی را در او پایین می
پذیرنـد   وقتـی مـدیران مـی   . طبیعت و سرنوشت خود معلول ترس و اجتناب از عدم اطمینان است

کنند و  کنترل دارند، با تمایل بیشتري جهت انجام کارها اقدام می که بر طبیعت و سرنوشت امور
اهمیت بیشتري براي انجام دادن امور در مقایسه بـا زمـانی کـه احسـاس کننـد بـر چیـزي کنتـرل         

  ). 1382اعرابی و ایزدي، (شوند  ندارند، قائل می
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انجام داد  2007ل در پژوهشی که با عنوان مقایسه کارآفرینی در  مصر و امریکا در سا 1فرید
ي قـدرت   از دیدگاه اسـالم، انسـان بـه واسـطه    «: دارد او بیان می. داد به تاثیر این عامل اشاره دارد

قـرآن کـریم در ایـن بـاره در     . ها و رفتار خود را تغییـر دهـد   قصد و نیت، ارزش تواند اختیار، می
دهـد مگـر    تغییر نمـی  خداوند، سرنوشت هیچ قوم و ملتی را: فرماید یازدهم سوره رعد می ي آیه
هـایی کـه در موضـوع جبـر و      امـا بـدفهمی  . چه را در خودشان است، تغییر دهنـد  که آنان آن آن

اختیار وجود دارد اگر بر روي اعتقادات افراد تاثیر بگذارد و باعث گردد که افراد کانون کنترل 
» انـه تـاثیر منفـی گـذارد    هـاي کارآفرین  تواند بر میزان گرایش به فعالیت بیرونی را اتخاذ کنند می

مطالعات شاپیرو نیز تایید کننده ایـن مطلـب اسـت کـه کارآفرینـان داراي      ). 434: 2007: فرید، (
  ).2003، 2توماس و مولر(سطح باالتري از کانون کنترل درونی هستند

هـاي فرهنگـی از مـدل هافسـتد      ي تـأثیرات زمینـه   هاي صورت گرفته در زمینـه  بیشتر پژوهش
هـایی از فرهنـگ مـدنظر قـرار      اما در پژوهش حاضر سعی شده است که زمینه. اند دهاستفاده نمو

در ایـن بررسـی، مجموعـه عـواملی     . گیرد که کمتر مورد توجه محققین داخلی قرار گرفته است
که به نظـر از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت و احتمـاالً بیشـترین تـأثیر را بـر روي گرایشـات           

ي کارآفرینی انتخاب و در این پژوهش مـورد   گران در زمینهبیات پژوهشکارآفرینانه دارد از اد
  . استفاده قرار گرفته است

هـاي فرهنگـی در گـرایش بـه کـارآفرینی و نیـز جایگـاه کسـب و          با توجه به اهمیـت مقولـه  
ي اقتصاد کشور چه از نظر تولیـد درآمـد ناخـالص ملـی و      کارهاي کوچک و متوسط در عرصه

گـردد کـه دیگـر محققـین بـه       د نیروهاي مستخدم در ایـن بخـش، پیشـنهاد مـی    چه از لحاظ تعدا
که در ایـن بررسـی    نانهیفرآهاي کار تیي فعال هاي فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر پدیده زمینه

لحاظ نگردیده است و نیز سطوح دیگر تاثیرگذار فرهنگ همچون فرهنگ سازمانی که در ایـن  
همچنـین بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل شـده در        . ت، توجـه نماینـد  مقال، جاي بررسی آن نبوده اس

ریـزي در سـطوح مختلـف تحصـیلی امـري       موضوع آموزش، تغییر در فرآیندهاي برنامـه  ي زمینه
و متمرکزتـر در مباحـث فعلـی آمـوزش و      نماید که نیازمند نگاهی تخصصی مهم و ضروري می

  .له نمایان گرددپرورش کشور است تا از این طریق ابعاد بهتري از مسا
ــه     ــا آن مواجــه گشــتند، ب ــین ب ــن بررســی، محقق ــول ای ــان، مســائلی کــه در ط ــوان در پای عن

در مسـائل   ي آن هایی که همواره همراه کارهاي تحقیقـاتی در کشـور اسـت و ریشـه     محدودیت
                                                                                                                                                     
1. Mamdouh Farid
2. Thomas and Mueller
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اصـلی در ایـن    هـاي  یکـی از محـدودیت  . گردنـد  فرهنگی و بعضاً اقتصادي قرار دارد، ذکـر مـی  
. ها و تبـادل اطالعـات نـام بـرد    هاي اقتصادي در مصاحبهتوان عدم همکاري بنگاهیپژوهش را م

هـا   گـویی بـه پرسـش    ها براي پاسـخ ي مدیران شرکت توان ناشی از عدم عالقهاین موضوع را می
. کـرد دانست که در غالب ممانعت براي ورود از طریق حراست یا عدم همکاري بـروز پیـدا مـی   

ب با علم به این موضوع که کار در حال انجام، یک کـار پژوهشـی اسـت،    البته این مخالفت اغل
ترس نسبت به ورود رقبـا  «هاي آن را در مواردي چون گرفت که بررسی بیشتر ریشهصورت می

تحت پوشش یـک  (ترس از ورود مامورین مالیات یا دیگر مامورین دولتی «، »و ربودن اطالعات
نیمه تعطیل «، »هاي کاري مدیران دغدغه«، »تصادي موجودفشارهاي ناشی از شرایط اق«، »)محقق

  .توان دانستو برخی موارد از این دست می» شدن برخی از کسب و کارها
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