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 چکیده
. اسذت  یافتذه  محققذان  یبذرا  ای مالحظذه قابذ    یتجذذاب  ،ها دانشگاه دانشجویان کارآفرینانةقصد  یبررس تازگی به

 بذوده  دانشذجویان  قومیذت  بذر  کیدأت با کارآفرینی قصد بر ای زمینهعوام   ثیرأت مقایسةو  ی تحل ،تحقیق این هدف
 پرسذش  1بذا   نیذز  کارآفرینی و قصد پرسش 31 با ،و خانواده تحصیلی فردی،بخش  سه در ای زمینه عوام  .است
 -یفیاطالعذذات تو ذذ یو از نظذذر روش گذذردآور یاز نظذذر هذذدف کذذابرد حاضذذر یذذقروش تحق .دشذذ یبررسذذ
 روایذی  بذا  شذده  طراحذی  ةپرسشذنام کذ  کشذور و    یاندانشذجو  یقتحق یآمار ةجامع .شود میمحسوب  یهمبستگ
 تهذران،  هذای  اسذتان  یاندانشذجو  ینب بندیخوشه روش با و نفری 8500 نمونة باو  شد ییدأت/ 203 یاییپا و  وری
 نسذیت، ج نداشذتن  نقذش  از نشان نتایج ،spss 16 افزارنرم هایخروجیاساس  بر. شد یمو زنجان تقس یزدا فهان، 
 دانشذگاه  دانشذجویان  ،هذا  تذر  و  کردهذا دارد.  کارآفرینانذه  قصذد در  ،مادر خوداشتغالی و یلیمقطع تحص ،تأه 
پذدران خوداشذتغاو و مذادران     یدارا یاندانشذجو  ی،و پزشذک  یو مهندسذ  یهنر، فن یاندانشجو ی،کاربرد –علمی
 قصذد  پذذیری بینذی  پذیش  یون،رگرسذ  یجاساس نتا بربرخوردارند.  باالتری کارآفرینانة قصد یزاناز م کردهی تحص

 یلی،پذدر، مقطذع تحصذ    التتحصذی  هذای  شذاخ   و بذود  بیشترها  مؤلفه بقیةخانواده از  ةلفؤم یسو از کارآفرینانه
 دارند.   دانشجویان کارآفرینانة قصد بررا  مناسب معناداری با تأثیر بیشترینو درآمد خانواده  پدر بودن کارآفرین

 
 .ای زمینه های مؤلفه قومیت، ،کارآفرینانه قصد دانشجویان،: کلیدی های واژه

                                                           
 .است کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق در مصوب طرح خروجی مقاله این. 1
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 مقدمه
 & Shapero) استآن  ةجادکنندیا عوام  ،ینیکارآفر قصد مورد در مهم یها بحث از یکی

Sokol, 1982). مؤثررا  یطیو مح یفرد عوام  ینیقصد کارآفر جادیا یبرا ،هامدو اکثر در 

عوام   ؛یطیمح یهایژگیو(. Davidsson, 1995; krueger 2009; Lucas, 1978) دانندیم

  یتما و نهیشیپ ت،یشخص شام  یفرد عوام  ودر بر دارند  را یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد

 یهایژگیو سندگانینو از یاریبس ابتدا در. کنندیمبروز  یتیشخص یهایژگیو در که هستند

 ریثأت تیاهم ،یمدت از بعد. دانستندیم نانهیکارآفر یهاتیفعال جادیا عام  را خاص یتیشخص

 یرهایبا عنوان متغ رهیغو  یکار اتیتجرب الت،یتحص مذهب، ت،یجنس سن، مانند ییهایژگیو

 در(. Davidsson, 1995; Krueger, 2009) مشخ  شد زابرون ای و یشناختتیجمع ،یانهیزم

 و ندگرفت نظر در یریگ میتصمو بر اساس  ارانهیهوش یعمل ینیکارآفر گر،ید یکردیرو

 ،عنوان کرد قصد افراد 3(3333) آجزن .دندانست  یدخ نانهیکارآفر قصدرا در  یمنطق ییرهایمتغ

 بههمسو با رفتار است.  و یفرد یها شیگراقصد وابسته به  نیاخواهد داشت.  یرا در پ یرفتار

 ,linan) گرفت را یشناختتیجمع -یشناختروان کردیرو یجا یرفتار کردیرو ،بیترت نیا

 ی،مانند تجارب قبل یشخص ةیشینپ عوام  ثیرأت در  در توجهی قاب  هایپیشرفت (.2005

 -ماعیتجا طبقةمانند  اجتماعی عوام  و است نمودار (Krueger, 1993: 19) یخانوادگ ةیشینپ

 مفاهیم توسعةدر  (Goss, 1991) یقبل یو تجارب کار قومیت ،نژاد جنسیت، پیشینه، اقتصادی،

 بین ییهمگرا ،پیشرفت این خروجی. است آمدهوجود  به وکارکسب شروع قصد و کارآفرینی

 & Shapero) شود می یمنته وکارکسب شروع به که است یتیعوام  وضع و ها گرایش

Sokol, 1982.) های داده به توان می یراندر ا ینانهقصد کارآفر یبررس برای GEM
 اشاره 8

. است داشته یادیز وخیزهایافت (3333 -3330) اخیر های ساو درشاخ   ینکرد. ا

 . بینید یم 3را در جدوو  انهکارآفرین قصد هایدر د
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1(یراندر ا GEM یت)سا GEM های دادهبر اساس  یراندر ا کارآفرینی قصد روند: 1 جدول
 

 ایران رتبة کشورها کل تعداد کارآفرینی قصد درصد سال
1842 84/82 87 4 
1844 4/74 48 18 
1841 27/87 08 18 
1818 88 02 18 
1811 74/77 02 84 
1817 18/88 02 78 

 GEM یدر بررس ینانهدر د قصد کارآفر ینبهتر ،شود می یدهد 3که در جدوو  طورهمان

 .است ییردر حاو تغ یادساله با نوسانات ز هر کهاست  بوده 3327ساو  رد یران،در ا

 اهمیت همچنین و کارآفرینانه قصد گیری شک  بر مؤثرعوام   یبررس اهمیت به توجه با

 به المللی بین تحقیقاتدر  ینهزم ینا درکه  یو بلوغ ینانهقصدکارآفر برای ای زمینهمباحث 

. از نظر است یرانمبحث در ا ینا ةگسترد یبه دنباو بررس یقتحق ینا ،است آمده وجود

قاب   یتو اهم یتجذاب ها دانشگاه یاندانشجو یندر ب ینانهقصد کارآفر یبررس یاری،بس

 تواند میمبحث  ین. ا(Autio et al., 2001; Veciana & Urbano, 2005) دارد ای مالحظه

آموزش  یبا گسترش فضا زیرا ؛باشد داشته بسزایی اهمیت نیز ایران وکارکسب فضای برای

 فضای رونق برای دانشجویان نگاه اهمیت همچنین و کشور در اخیر های ساودر  یدانشگاه

 با تحقیقات برای جامعه افراد از گروه این اهمیت و فراوانی کارآفرینی، طریق از وکارکسب

 با یقتحق این گفت توان می محور مسئله یکردبا رو .است کرده پیدا افزایش بسیار رویکرد، این

 یکرد ورت گسترده و با رو به باید کهشده است  انجام تحقیقاتی کمبود احساستوجه به 

 ینا با. بگیرد شک  یرانا در ای ینهزم های مؤلفه ی و با تحل یاندانشجو ینب کارآفرینانه قصد

 ةکارآفرینان قصد تفاوت» که است گونهاین یقتحق ا لی پرسش گفت توان می نگاه

 بر یک کدام ها شاخ  ینا ینچگونه است و از ب ایزمینه هایبر اساس شاخ  یاندانشجو

 زا،برون و ای ینهزم های مدو یعاست که بر اساس تجم ذکر شایان .«است مؤثر ینانهقصد کارآفر

 .است شده استفاده خانوادگی و تحصیلی فردی، مؤلفة سه یقتحق این در

                                                           
1. www.gemiran.ir 
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 تحقیق پیشینةو  نظری مبانی
 هدفمند رفتار که دانند یم یدر زمان ژهیو بهرفتار  ةکنندینیب شیپو همکارانش قصد را  یباگز

 یکدموگراف ،شخصیتی رویکردهای گفت توان میک   در(. Bagozzi & Yi, 1988) است

با  (.3330 ،یم)ابراه وجود دارد ینانهقصد کارآفر یبررس یبرا ینگرش و (زابرون یا ایینه)زم

در ادامه به  ،است شده انجام ای ینهزم های شاخ  یبررس یحاضر برا یقتحق ینکهتوجه به ا

 شناختیجمعیت ایه   شاخ  ثیرأت در مهم و ا لی مدو دو .شود میموارد پرداخته  ینا یبررس

 یقتحق یتاست که محور (8003) کروگر و (3335) یویدسونمدو د ،کارآفرینانه قصد بر

 موقعیتی و فردی یزابرون عوام  کروگر مدو اساس بر. استدو مدو  ینبر اساس ا یزحاضر ن

(Krueger, 2009و بر اساس مدو د )ثیرأت کارآفرینانه قصد بر ایزمینه های مؤلفه یویدسون 

زنان و مردان  یانرا م یهایتفاوت بسیاری مطالعات ،ینعالوه بر ا (.Davidsson, 1995) دارند

 ,Hisrich & Brush) دموگرافیک و شخصیتی های ویژگیاز جوانب مختلف مانند  ینکارآفر

 (Buttner & Rosen, 1988; Hisrich & Brush, 1983) یاتو تجرب حصیالتت ،(36 :1983

 .است داده نشان (Hisrich & Brush, 1983) مالی منابع آوردندست هو ب

 یخارج یقاتتحق برخی( یتو قوم یتجنس ،تأه )سن،  شخصی زایبرون های مؤلفه برای

(Zapalska, 1997b) کنندیرا تحم  م یسکنسبت به زنان ر یشتریمردان با احتماو ب که اشاره دارد 

 یگرید یقدر تحق .هستند طورهمین نیز ارتباطی های مهارت و گیری تصمیم های ویژگیدر  نیهمچن و

زنان  کهاست  بیشتر احتماو ایناست و  گذارتأثیرآنان  یزنان بر خوداشتغال بودن متأه  ،شود میاشاره 

 دگاهید از .(Caputo & Dolinsky, 1998: 8-9)بروند  یکوچک به دنباو خوداشتغال یها بچهبا 

 باشد یسالگ چه  اواخرتا  یسالگ ستیب  یاوا دیشا ینیکارآفر یزمان برا نی(، بهتر3333) 3یفرا

 بیشتری احتماو با جنوبی آفریقای پوستانسفید ،شود میاشاره  یتدر مورد قوم (.82: 3323)احمدپور، 

 Farrington) کنندمی جدید وکارکسب هایگذاریسرمایه به شروع قومی هایگروه دیگر به نسبت

et al., 2012) .که کرد بیان گونهاین را اوو ا لی یةفرض توان می اتتحقیق این نتایج به توجه با 

هستند و  متفاوت کارآفرینانةقصد  یزانم یمتفاوت دارا یطیو مح شخصیتی های ویژگیبا  دانشجویان»

 .«استمؤثر  ها آن کارآفرینانةقصد  بر ها ویژگی ینا

                                                           
1. Fry 
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 یشباعث افزا یالتکه لوکاس ارائه داده است، تحص یمدل در دانشگاهی مؤلفةمورد  در

 ,Lucas) یابد یم افزایش ینیاحتماو کارآفر یقطر یناز ا که شود میافراد  مدیریتی های توانایی

 ؛باشد داشته کارآفرینانه هایفعالیت انتخاب بر منفی تأثیر تواند می یالتتحص سطح (.1978

 باالتر،)حقوق  شود میافراد فراهم  یبرا یبهتر یباالتر امکانات خارج یلیدر سطح تحص زیرا

 ,wu) کند کمتر را کارآفرینانه فعالیت انتخاب احتماو شاید که (بهتر کاری شرایط در اشتغاو

 شود میمطرح  گونهاین دوم ا لی فرضیة ،ها آن یجو نتا یقاتتحق ینبا توجه به ا (.757 :2008

هستند و  متفاوت کارآفرینانةقصد  یزانم یمتفاوت دارا یدانشگاه یطبا شرا یاندانشجو» که

 .«استمؤثر  ها آن ینانهقصد کارآفر بر ها ویژگی ینا

از  یخانوادگ نةیشیپ :گفت یدبا ،استکه مربوط به خانواده  یقتحق نهایی مؤلفةمورد  در

 مطالعات. است رگذاریتأث ینیکارآفر ندیبر فرا اریو هوش بانیپشت یطیمح کردنفراهم قیطر

 (Hisrich رگذارندیتأث نانهیشغ  کارآفر کیدر انتخاب  نیکارآفر نیوالد کهاست  دادهنشان 

(& Brush,1983, 36 .نیترمهمنشان دادند که  3همکارانش و یسترویپ یگرید یقتحق در 

 است خانواده رامونیپ در یشخص مداوم شرفتیپ و استقالو به افتنیدست نانیکارآفر زةیانگ

(pistrui & et al., 2001) .تحصیالت تأثیردر مجموع به  ،یراندر ا یتحقیق با یاو پو بیگی علی 

 :Alibaygi & pouya, 2011 دارند اشاره کارآفرینانه قصد در خانواده درآمد و مادر و پدر

با  دانشجویان» که کرد مطرح توان می گونهاین را تحقیق سوم ا لی فرضیةنگاه  ینبا ا (.(19

 ینهستند و ا متفاوت کارآفرینانةقصد  یزانم یمتفاوت، دارا خانوادگی های ویژگیتوجه به 

 .«استها مؤثر  آن کارآفرینانةقصد  بر ها ویژگی

 

 تحقیق شناسی روش
 همبسذتگی  -تو ذیفی  هذا  داده وریآ جمذع و از نظذر روش   یهذدف، کذاربرد   نظر از تحقیق این

توجذه بذه    بذا . تعداد نمونه اند بودهک  کشور  یاندانشجو یقتحق ماریآ جامعة. شود میمحسوب 

 در کشذور وجذود دارد   ایذران  آمار مرکز گزارش اساس بر که دانشجو یلیونم چهار یبیعدد تقر

                                                           
1. Pistrui & et al. 
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 دو( d) دقذت و مقذدار   کذوکران  روش از ،3(3338کشذور  آمذاری  سذالنامة مرکذز آمذار،    سایت)

و  ایخوشذه  گیذری  نمونذه بذه علذت اسذتفاده از روش     .اسذت  8100شد که عدد  استخراجدر د 

 تادر نظر گرفته شد  باال یاربس دقت ،گیری نمونهدر  نظر، مورد های شاخ متعددبودن  ینهمچن

به کذ    یجنتا پذیری تعمیم یتعداد و برا این یعتوز یبرا .شود استخراج پرسشنامه تعداد حداکثر

 یذایی جغراف بندی تقسیمتوجه به  با –استانچهار  ،ای خوشه گیری نمونهروش  از فادهتاس باکشور 

 یذایی جغراف -یذت همجذوار و مرکز  هذای  اسذتان بر اسذاس   یاندانشجو یندر ب یو وجود تنوع قوم

انتخذاب شذد و    کشذور  هذای  استان کلیة یانم از یبه  ورت تصادف یزد و انها ف زنجان، تهران،

 تصذذادفی ذذورت  بذذهمختلذذف  هذذایرشذذته و هذذا دانشذذگاه در یاندانشذذجو ینپرسشذذنامه بذذ 8500

 8837کذه   شذد  تقسذیم  هذا  اسذتان  ایذن  38-33 یلیدر سذاو تحصذ   دانشذجویان  ینب شدهبندی طبقه

 بذا  ای زمینذه  عوامذ  . بذود  اسذتفاده  قابذ   پرسشذنامه  8035 یانم ینو از ا پرسشنامه بازگردانده شد

 یمحتذذوا روایذذی .شذذدو خذذانواده اسذذتفاده  یدانشذذگاه ،فذذردی سذذطح سذذهمقذذاالت و در  یبررسذذ

بذا اسذتفاده از نظذر خبرگذان      و محققذان  نظر و با توجه به عوام  مد یپرسشنامه به  ورت  ور

 نییکذارآفر  قصدپرسش  چهار برای سنجش ابزار پایایی گیری اندازه ی. براشد تأیید یدانشگاه

و  پرسشذنامه  300 توزیذع  از بعد استخراج شده بود، 8ینانل ةشدطراحیپرسشنامه  از ها پرسشکه 

 های شاخ  بقیة ینکهتوجه ا قاب نکتة  –شد حا   /755با استفاده از آزمون الفا کرونباخ عدد 

 یذان کذه در پا  -ندارنذد  یذایی پا یبه بررس یازن و هستند پرسشی تک و ای هبرتو  یهمه اسم یقتحق

 یذایی پا یبذرا  یعذدد مناسذب   که استخراج شد /203عدد  این ها پرسشنامهتمام  یافتبعد از در یزن

اسذت   نیذاز  آماری نمونةپرسشنامه در  یعبعد از توز ،این بر عالوه. شودمیابزار سنجش محسوب 

 & Huang, 2012; Agarwal)خیذر  یا هست جامعه یندةنما استفادة مورد نمونة که شود یبررس

Selen; 2009 ،)مبحث از  ینا یبرا یقتحق یندر ا .است مشهور 3پاسخ عدم اریب به مبحث این

مشخصذذات  ووااسذذتفاده شذذد. 3377 1اورتذذون و آرمسذذتران  یسذذو ازهذذر دو روش ذکرشذذده 

 -کنتذرو  یرهایمتغ یموجود برا در دهای کهشد  مقایسه یا ل آماری جامعة با دهندگان پاسخ

                                                           
1. http://salnameh.sci.org.ir 
2. Linan 
3. Nonresponse bias 
4. Armstrong and Overton 

http://salnameh.sci.org.ir/
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 مباحذث  زمینذة مختلذف در   های سایتموجود در  های نسبت با -یرهغ و تحصیلی مقطع جنسیت،

 هذای  اخذتالف مطابقذت و   3آمذار  مرکذز  3333 کشذوری  سالنامةمث   یاندانشجو شناختی جمعیت

در  زن  یانمثذاو تعذداد دانشذجو    بذرای  ؛داشذت  وجذود  ینذه زم یذن موجود در ا های نسبتبا  یکم

 یذن بذه نسذبت ا   کهاست  بوده 8072732 ،مرد و 8037275 آزاد، دانشگاه و عالی آموزش مراکز

 کسذانی  -اولیه دهندگان پاسخ دستةدو  به شده داده پاسخ پرسشنامة دوم .است یکنزد یزن یقتحق

 و در ذد  85 بذا  -انذد  دادهپاسخ  ییکه در بخش نها یکسان -یهو ثانو -اند دادهکه در ابتدا پاسخ 

 -کارآفرینانذه  قصذد  –تحقیق ا لی های مؤلفه ینب تفاوت مقایسةسپس به  شد، تقسیم در د 75

 معنایی بیاز  نشان/( sig، 8)مقدار  استیودنت تی آزمون معناداری. شد پرداخته نمونه دو این بین

عذدم   یذب ار یدارا تذوزیعی  پرسشذنامة  :گفت توان می. در مجموع دو دسته دارد ینا ینتفاوت ب

 ینکذه ا یذ  دل بذه  نیذز  8روش مشذتر   یذب در مذورد ار  .اسذت به جامعه  پذیر تعمیم و نیستپاسخ 

 یبذه بررسذ   یازن ،بود -ینانهقصد کارآفر -یا ل ةلفؤم یک یموجود دارا یخوداظهار ةپرسشنام

 یو اسذتنباط  تو ذیفی  هذای  آزمون و لیکرت ای ینهگز هفت یفط از ،تحقیق این در .است ودهبن

 .است شده استفاده spss 16 افزار نرمبا استفاده از  یآمار

 

 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف )الف

بذه   بایذد  ،اسذت  شذده  انجذام  ای ینذه زم هذای  شذاخ   یذار حاضذر بذا مع   یذق تحق ینکذه توجذه بذه ا   با

 80 مذرد،  در ذد  53 دهنذدگان،  پاسذخ  ،مجمذوع  در. شذود  یبیشذتر  توجذه  یفیتو  یها شاخ 

 در تو ذیفی  آمارهذای  دیگذر . انذد  بذوده  یکارشناس یالتتحص دارایدر د  83و  مجرد در د

 .شود می دیده 8 جدوو

 

 

 
 

                                                           
1. http://salnameh.sci.org.ir 
2. Common method bias 

http://salnameh.sci.org.ir/
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 تحقیق توصیفی آمار. 7جدول
 درصد دانشگاه درصد رشته درصد قومیت درصد سن
 8/78 آزاد 8/88 انسانی علوم 0/44 فارس 1/1 14 کمتر
 2/80 سراسری 2/72 مهندسی-فنی 4/71 ترک 1/81 14-71
 1/14 انتفاعی غیر 1/4 پزشکی 1/1 لر 1/88 77-74
 4/18 نور پیام 1/11 پایه علوم 7/8 کرد 4/18 70-71
 1/2 .کع 4/4 هنر 8/1 ترکمن 0/4 88-88

 /1 بلوچ 4/1 88-82
 کاربردی -علمی.ک: ع

 /4 عرب 8/1 82باالی

 
 استنباطی آمارهای تحلیل (ب

 یمقذدار معنذادار   بذا  را 83/1 میذانگین  دانشذجویان، نمونذة   کارآفرینانذة  قصذد  مقدار ،مجموع در

 دانشذجویان  یعنذی  نظر مورد ماریآ جامعةگرفت که در  نتیجه توان یو م دهد می نشان( 000/0)

 باالتر است. یانگیناز م کارآفرینانه قصدمقدار  ،کشور

 
 (یتو قوم سن ،تأهل جنسیت،) شخصی و محیطی عواملنقش  بررسی

 از نشذان ( 81/1مردهذا،   و 53/1 هذا،  زن) هذا  آندر  کارآفرینانذه  قصذد  یانگینم ،جنسیت مورد در

 جامعذة  یمقذدار بذرا   بذودن  یکسذان  از نشان یت یآزمون آمار اما ؛دارد مردها میانگین باالتربودن

 و 53/1 هذ ، أ)مت آمذده دسذت  بذه  کارآفرینانذة  قصد یانگینم ،تأه مورد  در .دارد مذکور آماری

 تسذت  تذی  آزمون از استفاده با البته که دارد مجردها میانگین باالتربودن از نشان( 81/1مجردها، 

 یذن ا ینبذ  یو تفاوت یستن یممورد نظر قاب  تعم یآمار ةجامع برای تفاوت این که شد داده نشان

ارقذام در گذروه مجردهذا     یشذتر ب ینشذان از پراکنذدگ   یذار دو گروه وجود ندارد. البته انحراف مع

 بازة یشبا افزا تقریباً دهدمی نشان آمارها موجود، سنی بندیتقسیم برای .دارد نهالأنسبت به مت

 3را در جذدوو   یذک هر یذانگین مقذدار م  شذده اسذت.   یشذتر افراد ب ةکارآفرینان قصد مقدار ،یسن

 تذا  88 بذازة در  کارآفرینانه قصدارقام  یانگینم ،شودمی دیده 3 جدوو درکه  طورهمان. بینید یم

 31 تذا  37 بازةبوده که در  یافراد یندر ب کارآفرینانه قصدمقدار  یشتریناست. ب یکسانساو  33

 کرده است.   یداپ یشافزا یبه  ورت جهش یانگینم ینالبته ا .گیرندمی قرار ساو
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 تذر ،  فذارس،  یعنذی  کشذور  ا ذلی  های قومیت از محققان یت،قوم یرنقش متغ یبررس برای

و هذم   آمذاری  جامعذة در  هم یگرد های قومیتتعداد  زیرا ؛کردند استفاده مقایسه برای لر و کرد

 یجنتذا  .(مذورد  38 عذرب،  و 32 بلذو،، ، 88 ،تذرکمن ) اسذت  کم بذوده  یاربس شده توزیع نمونةدر 

 دیذده  3 جذدوو  درکذه   طذور همذان  .شذود یم یدهد 3 جدووچهار گروه در  این مقایسة یخروج

 یاندانشذجو  یندر بذ  کارآفرینانذه  قصذد  اولویذت بذاال در   یاربسذ  یانگینیکرد با م قومیت ،شود می

 در معنذاداری  تفذاوت  مذورد  رد. دارند جایلرها  و ها فارس ،ها تر ادامه  در. دارند قرارکشور 

 یذانگین کذه م  اهذ    تذر   و ردهذا که به جز ک مشخ  شد LSDو  یانسوار ی تحل ماریآ آزمون

 یکذرد رو یذن دارند. با ا یهم تفاوت معنادار با ها قومیت بقیةندارند،  یمعنادار تفاوت ها آنارقام 

 وردمذ  آمذاری  جامعذة و در  کارآفرینانذه  قصددر  ما های یتقوم رتبة گفت توان میو در مجموع 

 .است سوم رتبةدوم و لرها در  ها فارس اوو، رتبةدر  ها تر و  کردبه  ورت  نظر

 
 مقطع، رشته، دانشگاه تحصیل، محل شهر ؛تحصیلی های شاخصنقش  بررسی

 یذزان و م ی استان مح  تحصذ  ینب یمشخ  شد که تفاوت معنادار یانسوار ی استفاده از تحل با

در انتهذا ا ذفهان بذا     وزنجذان   ،یذزد  تهذران،  های استان یبوجود دارد که به ترت کارآفرینانهقصد

 یذ  تحل باطینآزمذون اسذت   ،تحصذیلی  مقطذع  نظذر  از .دنذ دار قذرار ( 13/1) یانگینمقدار م ینکمتر

 بذا  تحصذیلی  هذای  رشذته  ینب در. داردنظر  مورد های گروه یانگینم بودن یکساننشان از  یانسوار

 یو مهندسذ  یهنر، پزشذک  دانشجویان که گفت توان می LSDو  واریانس تحلی  آزمون به توجه

مذورد   در .دارند قرار پایه علوم دانشجویان انتها در و بعدی رتبةدر  یسطح و علوم انسان یکدر 

 دانشذجویان  میذانگین  ،LSDو  یذانس وار  تحلیذ  آزمذون بذا توجذه بذه     یبررس مورد های دانشگاه

برابذر   یذه بق یانگیننور با م یامپ ،ینو عالوه بر ا است باالتر و داردبا همه تفاوت  یکاربرد -علمی

 .دارند یسراسر از یباالتر میانگین یرانتفاعیآزاد و غ و است

 
 خانواده درآمد و مادر و پدر شغل و تحصیالتخانواده؛  شاخص تفاوت بررسی

. اسذت  کارآفرینانذه  قصد یانگینپدر و مادر بر م تحصیالت نقش ،خانواده مباحث ازمورد  اولین

بذر اسذاس    یاندانشذجو  ینب کارآفرینانه قصد یانگینم تفاوت بیانگر یانسوار ی آزمون تحل یجنتا
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 دانشذجویان  کارآفرینانذة  قصذد بذر   یننقذش شذغ  والذد    ،مورد دوم .استپدر و مادر  تحصیالت

 دهذد؛  میشغ  پدر نشان  برای یانگینارقام م ینتفاوت معنادار ب یانسوار ی است که آزمون تحل

 دانشذجویان  کارآفرینانذة  قصد یانگینم 3جدوو  .دهد ینم نشان را تفاوتی مادر شغ  مورد در اما

 .دهد میرا نشان  و شغ  پدر و مادر یالتهر سطح تحص در

 بررسی مورد های مؤلفه برخیدر  کارآفرینانه قصد میانگین ارقام. 8 جدول
 82باالی 82-88 88-88 71-70 74-77 71-14 14 کمتر یسن بازة

47/8 8 میانگین  04/8  04/8  04/8  1/4  1/8  

  کرد لر ترک فارس قومیت

42/8 میانگین  27/8  8/8  18/8  

  باالتر و لیسانس فوق لیسانس دیپلم فوق دیپلم دیپلم زیر 

01/8 پدر  02/8  08/8  84/8  27/8  

44/8 مادر  08/8  44/8  21/8  48/8  

*.ب.خک  **.ب.دک    بازنشسته خوداشتغال 

07/8 پدر  84/8  44/8  44/8  

11/8 مادر  48/8  2/8  02/8  

 خصوصیبخش  کارکنان* 
 دولتی بخش کارکنان** 

 قصذد  ،موجذود  آمذاری  جامعذة  یبرا که دهد مینشان  ینشغ  والد یبرا LSDآزمون  نتایج

اسذت و   دانشذجویان  بقیذة  از بذاالتر  اسذت  کارآفرین ها آن درکه پ یانیدانشجو یبرا کارآفرینانه

 در. دهذد ینشذان نمذ   ییریتغ یچدر مورد شغ  مادران ه یانگینم یناما ا هستند؛ یکسانها  آن بقیة

 بذه  دارنذد،  لیسذانس  تحصذیالت  هذا آن پذدر  کذه  دانشجویانی ینانةکارآفر قصد تحصیالت،مورد 

باالتر از  یالتتحص ،مادران تحصیالت سطح برایدارد.  یهاز بق یکمتر مقدار معناداری  ورت

در  یمبحث مذورد بررسذ   آخرین.است داشته موارد بقیةنسبت به  یشترینقش و تفاوت ب یسانسل

  ورت به که است دانشجویان کارآفرینی بحث درآمد خانواده و نقش آن در قصد ،بخش ینا

 . دارد درآمد افزایش با مقدار این افزایش از نشان مشخ 
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 دانشجویان کارآفرینانة قصدبر  نظر مورد یها شاخص تأثیر بررسی

 قصذد بذر   یبررسذ  مذورد  هذای  مؤلفذه  ینو همچنذ  یذر متغ هذر  تذأثیر  یبررسذ  بذرای  ،قسذمت  این در

 یذت بذا توجذه بذه اهم    –مذدو  چهذار و با استفاده از  گامبهگام ةیرچندمتغ یوناز رگرس کارآفرینانه

 در آن نتذایج  کذه  شذد  انجذام  -شد داده اختصاص مؤلفه ینمدو به ا یکمقاله،  یندر ا ها قومیت

 .شودیم یدهد 1 جدوو
 

 تحقیق متغیرهای و ها مؤلفه یبرا گامبه گام چندمتغیرة یونرگرس یخروج .8 جدول

 مؤلفه ها شاخص 1 مدل 2 مدل 3 مدل 4 مدل

 ثابت مقدار  3/4 9/3 3/4 6/4
 )کنترل( فردی های مؤلفه جنسیت /888 /888 /812 /81
 تأهل -/81 -/887 /84 /88

 سن /880 /887 /82 /84

 (فارس به)نسبت  قومیت ترک  /824 /82 /80
**11/- **17/- 

 لر -/17**

 کرد /82 /81 /1

 تحصیلی های مؤلفه تحصیل محل شهر  /87 /88
 تحصیلی رشتة -/84 -/84

 دانشگاه -/888 /888
***10/- 

 مقطع -/7***
 خانوادگی های مؤلفه خانواده درآمد  /1*
 پدر تحصیالت -/14**

 مادر تحصیالت /80
 مادر کارآفرینی /882

 پدر کارآفرینی /11**

 R 2 تغییرات /881 /812 /884 /881
 F معناداری سطح /1 /7 /881 /888

∗ p<0/10; ∗∗ p <0/05 ; ∗∗∗ p <0/01 , n= 2035 استاستاندارد  یدر جدول بتا شده نوشته رقاما.  

 جنسذیت،  همچذون  فذردی  هذای لفهؤم که اوو مدو در دهد،می نشان 1 جدوو که طورهمان

وارد  یگذر د هذای شذاخ   تفسذیر  کذاهش  بذرای  بیشتر و کنترلی متغیر عنوان به افراد سن و ه أت

 یذر افذزودن متغ  بذا نداشذته اسذت.    ینانذه بذر قصذد کارآفر   یادیز ثیرأت مجموع در است، دهشمدو 
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 بذه نسذبت   منفذی  تذأثیر لذر   یذت قوم کذه  شذود  مذی  یذده فذارس د  یذت قوم قراردادن مرجعبا  قومیت

 تذأثیر نسذبت بذه هذم     مذوارد  بقیذة دارد و  دانشجویان کارآفرینانةقصد  یزانبر م دیگر های قومیت

وارد مذدو   متغیذر  چهذار  یلی،تحصذ  هذای لفذه ؤم تذأثیر  یبه منظور بررس ،ادامه در. ندارند متفاوتی

مقذدار   -هذا لفهؤم این معنادار پذیریبینییشپ ،اوو ةنکت. دهدمی دست هب را و مدو سوم شود می

 ثیرأتذ  ،لفذه ؤم یذن در ا ،دوم نکتذة . اسذت  -دانشذجویان  کارآفرینانذة قصذد   ییراتدر د از تغ 2/3

 افذزایش  بذا  دهذد می نشان که است لفهؤم این متغیرهای بین از دانشجویان تحصیلی مقطع معنادار

آن در  دالیذ   و اسذت  کذرده  یذدا کذاهش پ  یاندانشذجو  ةینانمقدار قصد کارآفر ،تحصیلی مقطع

حقذوق   یذک به  یو دسترس پذیری ریسکاما مبحث کاهش  ؛است شده بحث گیری نتیجهبخش 

 مؤلفذة  یبذرا  یذر متغ پذنج  ،چهذارم  مذدو  در. کذرد  ذکر توان میآن  یاست که برا یثابت از نکات

مقذذدار قصذذد  یدر ذذد 3/1معنذذادار  پذذذیریبینذذی پذذیشاز  یج. نتذذاشذذدبذذه مذذدو اضذذافه  خذذانواده

 درآمذد  معنذادار  و مثبذت  تأثیر ،ینعالوه بر ا .دارد متغیرها این به توجه با دانشجویان کارآفرینانة

 تذأثیر . البتذه  اسذت شاخ  از نکات مهم مذدو چهذارم    ینپدر بر ا ارآفرینیک همچنین و خانواده

 ،هذا  شذاخ   همذة کذ  بذا حضذور     در .شذود  می یدهدر مدو د یزپدر ن یالتو معنادار تحص منفی

 تحصذیلی  مقطذع (، منفذی  ثیرأ)تذ  پذدر  تحصذیالت  ترتیذب  هرا ب معناداری رویکرد با یرتأث بیشترین

 قصذد  ینذی ب   پذیش  بذر  (مثبذت  ثیرأ)تذ  خذانوار  درآمذد مثبت( و  ثیرأ)ت پدر کارآفرینی(، منفی ثیرأ)ت

 دارد. یاندانشجو کارآفرینانه
 

 گیرینتیجه و بحث
 کذه  گیذرد مذی  بذر  در را خا ی نکات ی،مورد بررس ایزمینهحا   از مباحث  یجاز نتا هرکدام

 .دشو  می ارائه ادامه در هریک تحلیلی و مهم موارد از برخی

 قصذد در  دانشذجو  هذای  زنمردهذا و   بذین  که شد دیده آن ابعاد و اوو ا لی فرضیة مورد در

که  (Zapalska, 1997b) یخارج تتحقیقا برخی با یجهنت اینوجود ندارد.  یتفاوت کارآفرینانه

نسذبت   جنوبی آفریقای مرداناشاره دارد  که یا مقاله ای هستند پذیرتر ریسک مرداندارد  اشاره

 ،(Farrington et al ,2012) دارنذد  کذارآفرینی  هذای فعالیت انجام برای بیشتری احتماوبه زنان 

در مذدار  موجذود    هزمین این در ها جنسیت در نداشتن تفاوتاز  محققان، برخی. دارد اختالف



  583  ...در کارآفرینانه قصد بر ای زمینه های مؤلفه تأثیر بررسی 

 شذد  مشذخ   ،بودن متأه نقش  ی. در بررس(338: 3371 ی،و اعراب ییان)پارسا اند کرده  حبت

 در شذاخ   دو این ترکیبی بررسی درندارد.  ثیرأت هقصدکارآفرینان میزان بر نیز شاخ  این که

 همچنذین  و( 58/1 یانگین)م مجرد و( 88/1 یانگین)م ه أمت زنان بین شد مشخ  ،حاضر تحقیق

کذه   یحذال  در .وجود نذدارد  یتفاوت معنادار (7/1یانگین)م مجرد و( 8/1یانگین)م ه أمت مردان

 یبذرا  اما است؛زنان  یدر خوداشتغال یمهم عام به خانواده  تعهد کنند می اشارهمطالعات  یبرخ

 بذر  رازنذان   بذودن  متأهذ   تذأثیر  دیگذری  تحقیذق . (Boden ,1999: 79) نیسذت  گونذه یذن مردان ا

 یانسذن دانشذجو   مورددر  .(Caputo & Dolinsky,1998: 8-9) داند یم مؤثرآنان  یخوداشتغال

 تذا  33 سذن  در .شود می دیده کارآفرینانه قصددر مقدار  یشیافزا روند ،ها آن قصدکارآفرینانةو 

وارد  یذک کسب مباحث تئور یو برا برخوردارند ییباال کاری تجربةاز  احتماالً یاندانشجو ،37

 یذن بذا ا  .باالسذت  شذدت  هبذ  هذا  آن ینینگاه کارآفر ی دل همین به و اند شده یمبحث آموزش عال

 85 و یسذالگ  50 تذا  80 نیبذ  نذان یکارآفردر ذد   22 کذه  دهدیمنشان  یمطالعات فرا ،یکردرو

 یگروهذ  .(50 :3325 ،ی)اکبذر  کننذد یمذ خود را آغاز  تیفعال یالگس 10 تا 80 نیب آناندر د 

 یاز عذوامل  فهیوظ  نظامو خدمت  التیتحص مسئلةساو،  85افراد کمتر از  یکه برا ندمعتقد گرید

 یانذر   یهاتیمحدودبه علت  زین یسالگ 80پس از  و کاهند یم نانیهستند که از تعداد کارآفر

هذم   بذاز  ،نیذ ا بذر  عذالوه . (87 :3323)احمدپور،  شود یمکاسته  نانیاز تعداد کارآفر ،یکیزیو ف

 (,Ayodele دنذ اشذاره دار  نانذه یکارآفر قصذد و سذن بذر    تیجنس نداشتنریثأت از قاتیتحق یبرخ

(2013: 63. 

 یا ذل  یهذا تیذ قوماز تفذاوت معنذادار    نشذان  هاتیقومبه مبحث  قیتحق نیخاص ا کردیرو

 کذامالً  نیانگیذ م تفذاوت  بذا  هذا تذر  که کردهذا و   یدارد، به طور نانهیکارآفر قصد یبرا یرانیا

شد که لرهذا   دهید زین یگذارریتأث زانیدر م و انددادهخود را متفاوت نشان  ،رانگیبا د یمشخص

بذا   .انجام شده اسذت  یکمتر قیتحق ،کردیرو نیبا ا .دارند یمنف ریتأث گرید یها تیقومنسبت به 

 یکلذ  طذور  بذه کذه   شذود یمذ  اشذاره  ،شذده انجذام   یجنذوب  یقذا یدر آفر کذه  یامقالهدر  حاو نیا

 دارنذذد ینیکمتذذر احتمذذاو کذذارآفر ،کشذذور در سذذاکن ا ذذلی هذذای گذذروهاز  قذذومی هذذای گذذروه

(Farrington et al., 2012) اشذاره  محققذان  است، شده انجام ایتانیبر در که یگرید مقالةدر  ای 

 یهذا فر ذت و مهاجر به دنبذاو   یقوم یهاتیاقلکمتر از  ،ساکن دپوستیسف مهاجران که دارند
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کسب و کار  کی یاندازراه یبرا یشتریب تیقصد و فعال اهپوستیس مردان و هستند ینیکارآفر

 .(Levie & Hart, 2011: 118) اندداشته

 دانشذجویان  ،تحصذی   محذ   شهربا  رابطه درشد که  یدهدوم د ا لی فرضیةابعاد  یبررس در

 تذأثیر از  نشذان  توانذد  یموضذوع مذ   ایذن  .دارند کارآفرینی برای بیشتری قصد تهران های دانشگاه

 گذذاری تأثیر .باشذد  داشذته  کذارآفرینی  رویکذرد  بر کشور اقتصادی مرکز در دانشجویان حضور

 بذه  تذوان  مذی  ذشذته گ تحقیقذات  در تحصیالت مورد در .شد رد رگرسیون روش در شاخ  این

 یشدر هنگام افذزا  ینیاحتماو کارآفر یشاعتقاد به افزا لوکاسسو،  یک از :کرد اشاره دیموار

 بذر  منفذی  یرتذأث  توانذد  مذی  یالتتحصذ  سذطح  یگذر، د یسذو  از. (Lucas, 1978) دارد یالتتحص

 یذز ن نتذایج کذه در   طورهمان اما(؛ wu, 2008: 757) باشد داشته کارآفرینانه هایفعالیت انتخاب

 کارآفرینانذه  قصذد  زمینذة در  یالتسطوح مختلف تحص ینب یتفاوت معنادار یرانشد، در ا یدهد

 قصذذدکارآفرینانة یذذانگینم مقذذدار بذذر منفذذی تذذأثیر یلیمقطذذع تحصذذ یشافذذزا امذذا ؛وجذذود نذذدارد

 بسذیار  تذأثیر  یالتتحصذ  دهد می نشان و است در فنالند مشاهده شده نتیجه این .دارد دانشجویان

 نکذردن  انتخذاب  بذرای . (Ristimaki, 1998) دارد دانشذجویان  کارآفرینانذة  قصذد در  یمحذدود 

 افذراد  درآمذد . 3وجذود داشذته باشذد:     ی دل دو تواند میباال  یالتافراد با تحص یبرا یخوداشتغال

 در هذا آن درآمذد  جریان. 8. کنند می یاست که اقدام به خوداشتغال یاز افراد یشب کردهتحصی 

 بذر  عذالوه . (wu, 2008: 757) دارد هذا  سازماندر  خداماست به نسبت کمتری امنیت خوداشتغالی

 یرسذتانی دب یالتتحصذ  ،موفذق  آفرینذان رکا ازدر ذد   80 تقریبذاً  کذه  دهنذد  مینشان  آمارها ،این

در د از آنان  30و تنها  یمدر  کارشناس ،موفق یناناز کارآفر در د 85که  یدر حال دارند،

 هذای  آمذوزش کذه   اسذت  موضذوع  یذن ا ةدهندنشان خوبی به نتایج این. اند داشته یمدر  دکتر

ارائذة   بذه است که  یضرور و ندارند ینیبا کارآفر یارتباط منسجم و تنگاتنگ یو دانشگاه یعال

مذورد   در .(Banfe, 1991: 145) شذود توجذه   تذر پذایین  تحصیلی های دورهدر  ینیکارآفر درس

 یو مهندسذ  یفن هنر، دانشجویان ؛رفتمی انتظار که طورهمان ،هادانشکده و تحصیلی های رشته

 تذأثیر  یبذه طذورکل   امذا  ؛داشذتند  پایذه  علوم و انسانی علوم از یشتریب ینانةکارآفر قصد یو پزشک

بذا   یشذه هم یو پزشذک  مهندسذی  هنذری،  هذای  رشذته . بستر شود نمی دیدهمبحث  ینا در معناداری

 .دهذد مذی  نشذان  را مبحث این یزن حاضر تحقیق خروجی و است ینعج یشترب ینیمباحث کارآفر
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 های دانشگاه یتکه با توجه به ماه است شده دیده نیز مختلف های دانشگاهدر  ی مورد تحص در

جلذو   هذا دانشذگاه  بقیذة از  شذدت  هبذ  کارآفرینانه قصدارقام  در ها دانشگاه ینا ی،و کاربرد علمی

 را بیشتری م أت بندی رتبه ینا نهایی رتبةدر  سراسری های دانشگاهحضور  ینب یندر ا اما ؛ندهست

 .دکن می ضروری هادانشگاه از دسته این گذارانسیاست برای

اختصذاص داده شذد،    انیدانشذجو  یخانوادگ نةیشیپسوم که به ابعاد  یا ل ةیفرض ،تینها در

 نقذش . دارد نقذش هذا   آن کارآفرینانذة پدر و مذادر بذر قصذد     یالتتحص افزایش که دهد یمنشان 

 دانشذجویانی  زیذرا  ؛است پدران در باالتر تحصیالت نقش از باالتر مادران برای بیشتر تحصیالت

دارنذد   یانینسبت به دانشجو یشتریب ینانةکارآفر قصد دارند کارشناسی تحصیالت پدرانشان که

مادران بذرعکس   یالتتحص برایموضوع  این وارشد است  یپدرانشان کارشناس یالتکه تحص

قصذد   یشبذر افذزا   شذدت  هبذ  پذدر  خوداشذتغالی  کذه  شذد  دیده مادر و پدر اشتغاو زمینةاست. در 

 یذن ا یذ  تحل ینداشته است. برا ینقش ینهزم ینشغ  مادر در ا امادارد؛  تأثیر فرزندان کارآفرینانة

 ؛شذد مشذخ    پذدرها  یبذرا  واستفاده شذد   یالتاز جدوو متقاطع شغ  و تحص یآمار یخروج

 یشذتر دارنذد و ب  یذپلم و د یذپلم د یذر ز یالت)خوداشتغاو( تحصذ  کارآفرین پدرهای تعداد بیشترین

 یکذرد رو یذن هستند. بذا ا  یشغ  دولت یدارا یابازنشسته و  ی،کارشناس یالتتحص یدارا یپدرها

تفکذر و فرهنذ     یقتزر ینو همچن یاندانشجو ةکارآفرینان قصد بر نقش الگوی ثیرأت به توان می

 مورد در. کرد اشاره ایرانی هایخانواده فضای در ثابت حقوق و دولتی هایفعالیت بودنمناسب

 ایذن  و اسذت  ثیرگذارأآن ت ةکارآفرینان قصد افزایش بر آن بیشتر تحصیالت که هم مادران نقش

باشذد کذه    مذادرانی  یسذو  ازآن  یقو تشذو  ینیکذارآفر  ینگذاه مثبذت بذرا    یجادحا   ا تواندمی

در انتخذاب   نیکذارآفر  نیداده اسذت کذه والذد    نشذان  یگرد یقاتدارند. تحق یباالتر یالتتحص

 یگذری د یذق تحق در. (Hisrich & Brush, 1983: 36) رگذارنذد یتأث نانذه یشذغ  کارآفر  کیذ 

در  مؤسسذه  توسذعة و  یریذ گشذک  نقش فعاو در  خانواده که دادند نشانو همکارانش  یسترویپ

و  انذد گذاشته فراتر را پا تحقیقات برخی راستا این در .(pistrui et al., 2001) کندیم فایا نیچ

 .Laspita et al., 2012: 430)) دهند می خبر کارآفرینانه قصدبر  یخوداشتغال ینسل بین تأثیراز 

 قصذد  شدت هبباال  مدآدر با یها خانوادهشد که در  یدهد هم آن نقش و خانواده درآمد مورد در

 بذاالی  هزینذة باشد که افذراد در مذورد    تفکری یجةنت تواند یو م کند می یداپ یشافزا کارآفرینانه
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 یافذراد از نهادهذا   کذه  اسذت  یفیضذع  نقذش  نتیجةموضوع  ینا شاید .دندار ابتدا در الیخوداشتغ

 بذا  تحقیذق  ایذن  نتذایج  مقایسذة  در .دارنذد  ذهذن  در کذارآفرینی  هذای  فعالیذت  مالی تأمیندر  یمال

 تحصذیالت  مجمذوع  کذه اشاره کرد  ایران در پویا و یبیگ علی یقتحق به توان می دیگر تحقیقات

 ,Alibaygi & pouya داننذد  مذی  مذؤثر  کارآفرینانذه  قصذد  در راپدر و مادر و درآمذد خذانواده   

2011: 19).) 

 رویکرد با و هم با و ای مؤلفه ورت  بهها  شاخ  تأثیرمورد  در یرهچندمتغ یونرگرس نتایج

 های مؤلفه ترینمهم خانواده های مؤلفهنشان داد که  سن و تأه  ،جنسیت متغیرهای کنترو

 Santos-Cumplidoandچون  اتیقیاست که تحق ینهم یبرا شوند؛ می محسوب ای ینهزم

linan, 2006; Krueger, 2009; Davidsson, 1995; Alibaygi & pouya, 2011 یبه بررس 

 دارد.  شارها آن زیاد اهمیت به اغلب و استشاخ  پرداخته  ینابعاد مختلف ا

و  پسران کارآفرینانةبرابربودن قصد  به توان می یقتحق در تأم از نکات قاب   ،نهایت در

 ها یتقوم بقیةنسبت به  ینانهقصد کارآفر یزانم در ها تر دختران دانشجو، باالتربودن کردها و 

پدر نسبت به  یالتتحص ینقش منف اقوام، بقیةنسبت به  ینیلرها بر قصد کارآفر منفی تأثیر و

نقش و فرهن  کار  یو نقش مهم الگو ینیکارآفر یمادران بر تفکر فرزندان برا یالتتحص

 .کرد اشاره خانواده مهم نقش ک  در و ایرانی های خانواده یدر فضا یدولت

 

 پیشنهادها
. در مذورد  شذود  میارائه  یبررس مورد های مؤلفهبر اساس  یشنهادهاپ شده، کسب یجنتا به توجه با

کذه   کذارآفرینی  بذرای  دانشذجو  دختذران  بذرای  ریذزی  برنامذه توجه و  ی،و کنترل فردی های مؤلفه

 یان،دانشذجو  ینرقابذت بذ   یجذاد بر ا عالوه تواند می ،دارد ینیاز نظر قصد کارآفر یبرابر یانگینم

 یآموزشذ  سیسذتم  وری بهذره  یشکشور و افزا یدر د توان دانشگاه 50از  بهینه استفادةمنجر به 

زنذان بعذد از    ینیقصذدکارآفر  یحتذ  ینکذه ا تحقیذق  هذای یدر خروجذ  جالذب  نکتذة  . شودکشور 

مناسب مباحث  ریزیتوجه و طرح ،لفهؤم این در. کندمی برابری مجرد داافر قصد با شدن متأه 

 ةینانذ و قصذد کارآفر  یکذار  ةتجربذ  یادار که شودمی پیشنهاد نیزافراد با سن باال  یبرا یآموزش

 آمذذوزش فضذذای وارد کذذارآفرینی و مذذدیریتی جدیذذد هذذایتئذذوری کسذذب بذذرای و هسذذتندبذذاال 
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 هذای گذذاری سیاسذت  و رویکردهذا  بذه بتذوان   رسذد یبه نظر مذ  ،قومیت مؤلفة. در مورد شوند می

 هذای قومیذت  بذین  کارآفرینانذه  قصذد  در تفذاوت )مثذ    فرهنگی هایتفاوت اساس بر کارآفرینی

و  یآموزشذ  هذای برنامه ،قومیتی تنوع اساس بر هاو در مناطق و دانشگاه کردتوجه  یشتر( بیرانیا

 نیاز و استتوجه شده  کمتر عام  ینا به تاکنون رسدمی نظر به. کرد ینمناسب را تدو یفرهنگ

توجذه بذه تفذاوت     بذا  تحصیلی، متغیرهایدارد. در مبحث  یترگسترده تحقیقات و بیشتر دقت به

 اسذاس  بذر  کشذور  هایاستان بندیتقسیم مختلف، هایاستان در دانشجویان کارآفرینانةدر قصد 

 نکتذة . شذود  مذی  یشذنهاد هر اسذتان پ  یبرا مرتبط کارآفرینانةدروس  یفو تعر ی نعت هایمزیت

هدفمنذد   ریذزی برنامذه  کذه  است دانشجویان کارآفرینانةبر قصد  یلیمقطع تحص منفی تأثیر دیگر

 این در. کندمی ضروریرا  یندهآ هایساو در تکمیلی مقاطع دانشجویان تعداد افزایش با ویژه به

توجذه   شذدت  هبذ  یهدفمندشذدن مباحذث دانشذگاه    یارتباط  نعت و دانشگاه بذرا  به یدبا ،راستا

شذاخ ،   یذن ا یبذاال  گذذاری تأثیرو  خانواده مؤلفةمورد استفاده در  هایشاخ  مورد در. دشو

 در کارمنذدمحوری  فضذای  ریذ تغی برای فرهنگی ریزیبرنامه: شود یمطرح م یگرید پیشنهادهای

 ایجذاد  بذا  خذانواده  فضای از بیرون به نقش الگوهای ثیرأت گسترش بر تمرکز دانشگاه، و خانواده

 هذای سیاسذت  از اسذتفاده  و هذا دانشذگاه  در کذارآفرین  موفذق  افذراد  دانذش  تسهیم برای مراکزی

 و تحصذیالت  ماننذد  یخذانوادگ  هذای شذاخ   نظرگرفتن دربا  مناسب مشاورة مراکزو  تشویقی

توجذه بذه    یذز ن یآتذ  یقذات تحق بذرای  .هذا آن خذانوادگی  درآمذد  و دانشذجویان  مذادر  و پدر شغ 

 یشذنهاد کشذور پ  یاندانشذجو  ینبه  ورت گسترده و در ب شناسی جامعهو  شناسانهروان های مؤلفه

 .  شود می
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