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   دهيچک
. ور استکسب و کار مساعد و مناسب آن کش يهر کشور در گرو فضا يات اقتصادياز مقتض يتوان اذعان داشت که بخش قابل توجه يم

نان آن، همواره ياز جمله کارآفر يتيريمد يق و نگرش هايران و در نظر نگرفتن عاليکسب و کار در ا يده فضايعدم برخورد مناسب با پد
نان يعنوان کارآفرهب يديتول يران واحدهاينگرش مد يبررس. کسب و کار به دنبال داشته است يدر بهبود فضا يها ييمشکالت و نارسا

 يهايزيرق بتوان با برنامهين طريرساند تا از ا ياريکسب و کار  يما را در شناخت موانع و مشکالت موجود بر سر راه بهبود فضاتواند  يم
مرتبط با  نگرش  يعوامل اجتماع يپژوهش حاضر با هدف بررس. بع اشتغال را فراهم آوردطو بال ينينه کارآفريدولت زم يمناسب از سو

انجام  يش و به صورت مقطعيماين پژوهش با روش پيا. زد انجام گرفتيکسب و کار در شهر  ينسبت به فضا يديتول يران واحدهايمد
دادند که براساس فرمول  يل ميزد تشکيکوچک و متوسط فعال شهر  يران کسب و کارهايمورد مطالعه را مد يجامعه آمار. است شده

اطالعات  يآور ک جمعيتکن. عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند ک، بهيستماتيس يتصادف يريگ وه نمونهينفر از آنان به  ش ۱۴۵کوکران 
 يها کيتکن. ده شديکرونباخ سنج يب آلفايق محاسبه ضرياز طر ييايق اعتبار محتوا و پايآن از طر ييپرسشنامه محقق ساخته بود که روا

و سپس اطالعات . ون چندگانه بوده استيرسون و رگرسيپ يب همبستگي، ضر)T-test(ن يانگيمورد استفاده، شامل آزمون تفاوت م يآمار
ران يزان نگرش مديها نشان داد م افتهي .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز SPSSافزار با استفاده از نرم) له پرسشنامهيبوس(شده  يآورجمع

، نوع سازمان و يديهل، ارتباط با واحد تولت تأيت، وضعين جنسيافته ها نشان داد که بين يهم چن. کسب وکار مثبت است ينسبت به فضا
رسون نشان داد يپ يب همبستگيج ضرين نتايچن هم. وجود ندارد يکسب و کار تفاوت معنادار يران با نگرش نسبت فضايت مديريسطح مد

کسب و کار رابطه  يضاران نسبت به فين با نگرش مدالت مادر و تعداد شاغاليالت پدر، تحصيانه، تحصيالت، درآمد ماهين سن، تحصيکه ب
ل ياز وسا يو بهره مند ينداري، ديرش اجتماعيت، پذي، خالقيريسک پذيق شامل ريتحق ياصل يرهاين متغياما ب. وجود ندارد يمعنادار

ه ون چندگانه نشان داد کيل رگرسيتحل. وجود دارد يم و معناداريمثبت، مستق يکسب و کار همبستگ يبا نگرش نسبت به فضا يارتباط جمع
ن ييکسب و کار را تب يانس نگرش نسبت به فضايدرصد  از وار ۵/۶۰در مجموع   ينداريت، دي، خالقيرش اجتماعير پذيب سه متغيبه ترت

  . کنند يم
  .، نگرشينداريت، دي، خالقيرش اجتماعيکسب و کار، پذ يفضا :يديکلواژگان 
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 )قيت و ضرورت و هدف تحقيان مسأله، اهميف و بيتعر: (طرح مسأله

 نيا به يابيدست الزمه .است بشري جوامع اهداف نيترمهم از اقتصادي توسعه و رشد 
 اقتصادي فعاالن شرط شيپ نيترمهم و است اقتصادي تيگسترش فعال و جاديا هدف،
 به است کشور در اقتصادي تيامن گريعبارت د به و آرامش ثبات، وجود ت،يفعال جهت
 هيسرما و عيتوز د،يجه تولينت بلندمدت محاسبات انجام با بتوانند گذارانهيسرما که نحوي
 جاديا گذاري،هيسرما رشد موجب اقتصادي هاي تيفعال .کنند ينيبشيپ را خود گذاري

 هيرو کلنيگردد، از ايم جامعه رفاه و دولت براي اتيمردم، مال درآمد شيافزا اشتغال،
 اقدامات و قتصادي تالش نمودها فعاالن توسط کار و کسب فضاي جاديا براي کشورها
 انجام نهيهز اقتصادي، تيفعال بر رگذاريتأث عوامل از يکي .اندداده انجام ادييز ياصالح

 باال موجب کار و کسب هاي باالينهيهز .است کار و کسب يا همان فضايت يفعال نيا
 با سهيقادر م ژهيبو آنها رييپذرقابت کاهش جهينت در و محصوالت شده تمام بهاي رفتن

 نييپا صورت در تنها يصادرات کاالهاي ،يالمللنيب بعد در .است يخارج مشابه کاالهاي
 از منظور .ندينما رقابت خود يخارج هاي نيگزيجا با تواننديم ديتول هاينهيهز بودن

 هايدستگاه تيفيک مانند اقتصادي واحدهاي عملکرد بر موثر عوامل کار، و کسب فضاي
 از فراتر آنها دادن رييتغ که است ... و هارساختيز تيفيک مقررات، و نيقوان ت، ثباتيحاکم

در  تأمل با). ۱۳۸۷  ،يقودجان و درييم( است اقتصادي هايران بنگاهيمد قدرت و اراتياخت
 و هيتجز بر کسب و کار مقدم يفضا يو بررس شناخت که گردد يم مشخص فوق فيتعر
 کشورها از ارييبس گذشته هايدهه در. است تصادياق هايتيو فعال کار و کسب ليتحل

 سازييخصوص براقتصادي عالوه هايتيفعال گسترش و اقتصادي آزادي به يابيدست براي
 سازي و بهبوديخصوص توسعه اندافتهيدر چرا که اندآورده روي کار و کسب فضاي بهبود به

 و نانيآفر ثروت براي ساز فرصت ياقدامات تواننديم تواماً اي منفرداً کار و کسب طيمح
 .)۲۰۰۴ ،١نکويوالس( نان باشنديکارآفر

در  کشور هر اقتصادي رشد اتيمقتض از يتوجه قابل بخش که داشت اذعان توانيم
 دسوتو هايشهياند هيپا بر يجهان بانک .است کشور آن در مناسب کار و کسب گرو فضاي

                                                        
1- Vlasenko, P. 
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 گزارش. پرداخت مختلف کشورهاي در کار و کسب طيمح ليبه تحل ۱۹۹۰دهه  اواخر از

 .کرديم يبررس بازار تيفيک اي دولت دو گروه رفتار را در کار و کسب موانع يجهان بانک
 ايسهيمقا به صورت را کار، کشورهاي مختلف و کسب سهولت يبررس منظور به نهاد نيا

 کار و ط کسبيمح براي بهبود ييراهکارها کشورها، تجارب از استفاده با و کنديم يبررس
 د ويه گرديارا ۲۰۰۳ سال در گزارش نياول شده انجام هايتالش رغميعل .دهديارائه م

 و نيتدو يجهان بانک در ساالنه صورت به هاتيمحدود نواقص و يبرخ رفع با آن از پس
  .شوديم منتشر

) الف: نمود ميتقس عمده دسته ۳ به توانيم را کار و کسب فضاي بر موثر عوامل 
 کارهاي و ساز و اقتصادي نهادهاي) دولت؛ ب هايزييربرنامه و هااستيس نقش، گاه،ياج

  .)۱۳۸۷ ،يقودجان يدريم( ييقضا و يحقوق نظام) آنها؛ ج بر حاکم يررسميغ و يرسم

 ريناپذاجتناب ضرورت اقتصادي هايتيفعال و گذاريهيسرما گسترش و تداوم و شروع
 جوامع در اما است اقتصادي توسعه و رشد به يابيدست رايب ش درآمديافزا اشتغال، جاديا

 نيبهتر در يحت کهيطورهب باشد،يم روبرو يمشکالت و موانع با مهم نيا انجام مختلف
 و جسارت نيد چنيبا هادولت. است زيآممخاطره يعمل کار، و کسب کي شروع ط،يشرا

 نيا براي را الزم نهيزم خود توان حداکثر از رييگبهره با و کنند قيتشو را يشهامت
 بانک گزارش براساس. کننديم را کار نيا کشورها از ارييبس البته .ندينما ها فراهمتيفعال

 در موجود کشورهاي سوم دو( کشور ۹۹ الدي،يم ۲۰۰۴ به سال مربوط گزارش در يجهان
 را کار و کسب تا ندينما اجرا را ياست اصالحيس ۱۸۵ اندتوانسته )کار و کسب جاديا نمونه
 حقوق سازي کردند،ساده را کار و کسب مقررات هايجنبه يبرخ آنها. سازند ترآسان
 سبک را ياتيمال بار دادند، کاهش را واردات و صادرات هاينهيهز نمودند، تيتقو را تيمالک

 اقتصادي فعاالن دات،يتمه نيا کمک با تا ساختند ترراحت را اعتبارات به يو دسترس کرده
 در ياقدامات نيچن انجام .ندينما کسب را الزم اعتماد و ييش توانايخو تيفعال شروع رايب
هاي تيفعال تداوم و شروع که است آن اييگو يروشن به توسعه حال در کشور کي

 طيشرا و طيمح ازمندين اقتصادي فعاالن و هيسرما صاحبان اراده و عزم بر عالوه اقتصادي
  .باشديم زين بخش نانياطم و کارهاي ساز و مناسب
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 از ارييبس در بلندمدت کارييب ليدال از يکي يجهان بانک مطالعات جينتا طبق
 تنگناهاي از يبخش اگرچه .است کار و کسب فضاي بودن نامساعد رانيا جمله از کشورها

 نرخ شيافزا ت،يجمع رشد جمله از عرضه، از جانب يناش به عوامل کار بازار در شده جاديا
 بازار ازهايين با کار رويين هايتخصص تطابق عدم و ازدواج سن شيافزا زنان، مشارکت

 با کار به بازار مبتال مشکالت از ارييبس که داشت دور نظر از يستينبا کنيل گردد،يم باز
 و نيقوان نيسنگ بار و خم و چيپرپ و دهيتن هم به ساالريوانيد و کار و کسب فضاي

 تقاضاي بر يمستول هايينانينااطم و کار به شروع مجوز ذاخ ييمراحل اجرا و مقررات
د ين اساس الزم است با تجديبر ا .است گره خورده اقتصادي هايبنگاه سوي از کار رويين

رفع موانع فراهم  يط الزم برايشرا ياقتصاد يهايزيرها و برنامهاستيدر س ينظر جد
  . گردد

ق و يران و در نظر نگرفتن عاليار در اکسب و ک يده فضايعدم برخورد مناسب با پد
در بهبود  يهايينان آن، همواره مشکالت و نارساياز جمله کارآفر يتيريمد يهانگرش

عنوان هب يديتول يران واحدهاينگرش مد يبررس. وجود داشته است... کسب و کار و يفضا
بر سر راه بهبود عنوان ما را در شناخت موانع و مشکالت موجود هتواند بينان ميکارآفر

 يمناسب از سو يهايزيرق بتوان با برنامهين طريرساند تا از ا ياريکسب و کار  يفضا
  .بع اشتغال را فراهم آوردطو بال ينينه کارآفريدولت زم

گوناگون سروکار دارند که نسبت به آنها  يهادهيخود با پد يند زندگيها در فراانسان«
جاد يها اـدر آن يآمادگ يوعـز نيکنند و نيـدا ميپ ياژهين و احساسات ويمع يهاشناخت

اعتقادات (ها ن شناختيب ايترک. کننديرفتار م ينيمع يهاوهيشود که نسبت به آنها به شيم
ده، ينسبت به پد) التيتما(عمل  يبرا يو آمادگ) جان و عواطفيه(و احساسات ) باورها و

: ۱۳۸۶ ستوده،(» نديگويم يا شيضوع ده، مويرا نگرش نسبت به آن پد يا شيموضوع 
۱۶۴.(  

 يهار نگرشيين و تغيژه در بحث تکويو بو يشناسکه در جامعه يمهم يهااز جمله سؤال
همواره وجود داشته، نوع نگرش مردم و افراد ... و يا شيافراد نسبت به موضوع نگرش 

با توجه به مطالب . ها بوده استن نگرشيمنشأ و عوامل مؤثر بر ا يشناختل جامعهيتحل
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چون  يکشور بوده و با داشتن مراکز يصنعت يهااز قطب يکيزد ينکه شهر يگفته شده و ا

 ياديز يهاتياز مز... و يصنعت يها، فوالد، معادن سنگ و آهن، شهرکيکارخانجات نساج
، يت قويريکار ماهر و مد يروين نيهمچن. برخوردار است يو مل يد داخلينه توليدر زم
ن يبنابرا. ن استان استيدر ا يديتول يو واحدها يت از بخش خصوصيساز حمانهيزم يهمگ

 ينسبت به فضا ينساج يديتول يران واحدهايمد يهانگرش يم تا به بررسيبر آن شد
ن يران ايمد يمثبت و منف ين است که نگرشهايما ا يم و سوال اصليکسب و کار بپرداز

ر ين نگرش تأثيدر ا يست و چه عوامل اجتماعيکسب و کار چ يواحدها نسبت به فضا
  دارند؟

از انسان يرا پس از نيرود زيشمار مبه ين صنعت تمدن بشريتريمي، قديصنعت نساج
ش از پارچه استفاده يهزار سال پ ۹انسان از  .بشر است ياز اساسين نيبه غذا، پوشاک دوم

دچار تحول  ياروپا صنعت نساجدر  يبخار و آغاز انقالب صنعت يرويش نيدايکرد و با پيم
ل از ي، چاپ و تکمي، رنگرزيسندگي، ريبافندگ يهاني، ماشيدر انقالب صنعت .شد ياساس

ش ياستفاده کردند و افزا يکيالکتر يو بعد انرژ يکيمکان يخارج شد و از انرژ يحالت دست
ن يا يشمس يل قرن چهاردهم هجريز از اوايران نيدر ا. د پارچه حاصل شدير در توليچشمگ

ن يتراز بزرگ يکيعنوان هافت و بي يريد رشد چشمگيو جد ينيصنعت به صورت ماش
  .روديشمار مع کشور بهيصنا

کشور  يکشور و قطب اول صنعت نساج ين استان صنعتيعنوان ششمزد بهياستان 
ن صنعت يا .رود يشمار مران بهيا ين صنعت نساجيتر يمين و قديتر زد مهمي ينساج .است

جهان جا باز کرده است که  ين شهر خشتيدر اقتصاد و فرهنگ ساکنان دوم يه حدب
 يدرصد اشتغال صنعت۴۰ک به يزد، نزديع و معادن استان يسازمان صنا يها براساس آمار

زد را ياستان  يصنعت يگذار هيدرصد از کل سرما ۱۴درصد اشتغال کل استان و  ۲۵استان، 
  .خود اختصاص داده است به

 يهزار واحد کوچک و بزرگ در استان در صنعت نساج ۲ش از يآمار هم اکنون ببنابر 
شود و حدود يد ميزد توليکشور در  يدات نساجيدرصد از تول ۳۵و حدود  کننديت ميفعال
  .استان مشغول به کار هستند يهزار نفر در صنعت نساج يس
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  يچارچوب نظر

ت و يوجود دارد که عبارتند از کار، مالکسه نهاد  يپارسونز معتقد است که در نظام اقتصاد
است که  ييهاشود و منظور از آن را نقشيـده مينام» بازار کار«کار اصطالحاً . داد رارـق
 يهاها در درون سازمانن نقشيشوند، خواه ايع کاالها مربوط ميد و توزيواسطه به توليب
 يريگيا آن ماهيچون مشاغل آزاد  صورت منفرد و جداگانهفا شوند، خواه بهيا يوانساالريد

از رفتار کنشگران  يکه اقتصاد وجه ين معنيبد. اش استيريگيق ماهيکه خود مالک قا
و رفاه افراد و  يماد يبقا يع کاالها و خدمات الزم برايد و توزياست که در کار تول ياجتماع

 يفايو ا يديتول يبرعهده گرفتن نقش ها يزه کنشگران برايانگ. کننديت ميجامعه فعال
ت يلذا کار و فعال. ن کرده استيياست که فرهنگ تع ييها به موجب هنجارها و الگوهاآن
از  يکيرا  ياگر خرده نظام اقتصاد. است ينظام اقتصاد ياصل ياز نهادها يکي يديتول

ه يبر کل يديت توليم، کار و فعاليمحسوب کن ينظام اجتماع ينظام اساسچهار خرده
ن با يرد، بنابرايپذير ميتأث ياجتماع ير نهادهايگذارد و از سايـر ميتأث يجتماعا يندهايفرا
تواند تحت يم يديتول يکسب و کار در واحدها يتوان گفت که فضايمسامحه م يکم
زان يارتباطات، م يو فناور ياز وسائل ارتباط جمع يهمچون بهره مند ير عوامل اجتماعيتأث

 يريسک پذيو ر يرش اجتماعيط کار، پذيت در محيفراد، خالقا ينيد ياعتقادات و باورها
  . رديقرار بگ

 يرير چشمگياطالعات و ارتباطات و مصرف رسانه، تأث يشرفت و توسعه روزافزون فناوريپ
کسب و کار  يهاراثربخش شدن مدليمعنا و غين و بينو يکسب و کارها يريگدر شکل

ق فراهم نمودن ياز طر يو ارتباط ياط همگاناز وسائل ارتب يمندبهره. شده است يميقد
گر يو د يي، کارايورر در بهرهيچشمگ يايبه مزا يابيدست يسازمان در راستا يبرا ييابزارها

ل به يموبا يطور مثال فناوربه. ر و پر کار شده استيعملکرد کسب و کار، فراگ يهاشاخص
شده  يسازادهيتلف استفاده و پع مخيشرو در صنايپ يهاتوسط سازمان يزيآمتيصورت موفق

 يل منجر به بهبود عملکرد و اجرايموبا ينظران معتقدند استفاده از کاربردهاصاحب. است
ان شده و به طور همزمان يس مشتريفروش و سرو يها، اثربخشييها، مصرف داراتيفعال
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را بهبود  يريگميده و تصميخشـع بيمهم در کار و ارتباطات را تسر يهابه داده يـدسترس

  ).۱۷۶: ۱۳۸۹ ،يدريح يمحقر و حاج( بخشديم

 يريپذسکيق به ريکسب و کار و بهبود آن، تشو يگر از عوامل موثر بر فضايد يکي
 يشرفت انسانيپ يذات ين سازوکارهايتراز مهم يکي يبه عبارت. است يط کاريدر مح يواقع

 يالزم برا يتوانند فضايم يديتول يران واحدهايرهبران و مد. موفق است يهاشکست
نه يها مددرسانند و زمها به آنده کارکنان را فراهم کنند و در شکستيسنج يريپذسکير

و رفتار  يريپذسکيتجربه ر. ها را در رفع مشکالت فراهم سازندآن يهاتداوم تالش
 قيمختلف، تشو يهان سازمانيا بيک سازمان يله روابط مستحکم در ينانه به وسيکارآفر

است که در  ياکسب و کار  مربوط به گستره ين مفهوم در فضايگر ايبه عبارت د. شوديم
ها ان و همکاران خود با ارزش هستند و رفاه آنيکارفرما يکنند برايآن کارکنان احساس م

  ).۲: ۲۰۰۴ ،١ نيآسپ( سازمان مهم است يبرا

کسب و کار  يبه فضاز از عوامل موثر بر عملکرد و نگرش نسبت ين يرش اجتماعيپذ
ق يمثبت نسبت به افراد، تصد يهاشيعبارت است از داشتن گرا يرش اجتماعيپذ. است

ده يچيکننده و پسردرگم يرفتارها يرفتن افراد با وجود برخيپذ يطور کلگران و بهيکردن د
رش خود، فرد نگرش يدر پذ. رش خود استياز پذ يمصداق اجتماع يرش اجتماعيپذ. آنان

 ييهاييها و تواناگذشته دارد و با وجود ضعف يدر مورد خودش و زندگ ياحساس خوب مثبت و
، فرد، اجتماع و مردم آن را با يرش اجتماعيدر پذ. رديپذيخود را م يهاکه دارد، همه جنبه

  ). ۷: ۱۳۸۹آرا، افجه و سام(رد يپذيباور دارد و م يمثبت و منف يهاها و جنبههمه نقص

ند آگاهانه ين فرآياوست خواه ا يند پردازش شده درونيک فرآيجه يان نتهر رفتار انس
ا ي يا سائق درونين محرک ياست که ب يند حاصل از ربط و تعاملين فرآيا ناخودآگاه، ايباشد، 

ن ساختار، يا. دهديگر رخ ميد يگر ذهن روان از سوسو و ساختار پردازشکياز  يرونيب
گذار ريتأث يو باورها و تمام پارامترها يرا با نظام ارزش يرونيا بي يا وادارنده درونيسائق 

جه آن به يکند که نتيصادر م يت حکميکند و در نهايبه سرعت پردازش م يروان يذهن
ز مانند رفتار يها نر حوزهيند پردازش در ساين فرايا. شوديمشاهده م يرونيک رفتار بيصورت 

                                                        
1- Aspin, L. 



  
  
  
  

   ۱۳۹۲بهار و تابستان  سال دوم،شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه  ۵۸
  

  
ن پردازش قرار يدر درون ما نخست مورد ا يا فکريهر احساس  يعنيکند يعمل م يرونيب

 رسديم يبه ظهور و تجل يفرد يهاها، باورها و ارزشتيگرفته و پس از عبور از داالن ذهن
  ). ۲۱: ۱۳۸۸ صالح صدق پور و همکاران،(

ان يدر م ينيت و کارآفريران، خالقيگر بر نگرش و عملکرد مدياز عوامل موثر د 
ت و ابتکار يو خالق ينيکارآفر يهازهيانگ يکه دارا ييهاشرکت. ران استيکارکنان و مد

ن ي، کاو)۱۹۸۳(زن يلر و فرايمانند م يمحققان. دارند يهستند، عملکرد بهتر يتريقو
مختلف عملکرد  يهات و شاخصهي، خالقينيان شدت کارآفريرا م يروابط مهم) ۱۹۹۵(

ارتند از سود، نسبت درآمد به فروش، عب ييهان شاخصهيچن يهانمونه. اندافتهيشرکت در
 ييبنگاه ها. يرماليو غ يمال يهاشاخص يبيار ترکيها، اشتغال و معيينرخ رشد درآمد، دارا

را نسبت به  يتريت و ابتکار قوي، خالقينيش کارآفريعملکرد بهتر هستند که گرا يدارا
  ).۶: ۱۳۸۷ ،يانيو احمدپور دار يميمق(ان خود در همان صنعت نشان دهند يهمتا

. مختلف است يهانهيها در زمموثر بر رفتار انسان يز از عوامل اجتماعين ينداريد
. اندها پرداختهانسان يو جمع يرفتار فرد يبر رو يندارياثر د يبه بررس يامطالعات گسترده

بر  يو مذهب ينيد يهار نگرشيتأث يات درباره چگونگياز ادب ين بخش قابل توجهيهمچن
از مردم در  يمحققان معتقدند برخ. مردم وجود دارد يرفتار اقتصاد يريگکلش يرو

ن خود ياست که ا ييزه و نگرش هايکنند که همراه با انگيم يزندگ يها و جوامعفرهنگ
  . کنديها را فراهم مآن) يمال( يمات اقتصاديشرفت تصميموجبات بهبود و پ

 يرفتار انسان يبر رو يارات برجستهين تأثيو د ياجتماع ياز نظر محققان هنجارها
 ييهانهيدر زم يفرد يهاميو تصم يندارين ديارتباط ب يقات قبليخصوصاً، تحق. دارند

نکته قابل توجه آنست . اند، مصرف مواد مخدر نشان دادهيهمچون ازدواج، طالق، خودکش
 يندهايدر فران يرا در توسعه و بهبود اقتصاد جامعه دارد و همچن ين، نقش محوريکه د
از  يکيماکس وبر معتقد است؛ . از خود نشان داده است ينقش محرز و مسلم يريگميتصم

 يمحکم و استوار يش دستورالعمل اخالقيداي، پ١ب و اصالحاتيتهذ يفرهنگ يامدهايپ

                                                        
1- Reformation 
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فراهم  يدارهيظهور سرما يرا برا ينه مناسبيه نفس بود که زميو تزک ييبر صرفه جو يمبتن
 يها و واحدهاران در شرکتيمد يهان بر کنشيمعتقدند که د ين محققان بعديهمچن.کرد
 ي)مناطق(که در کشورها ييهامعتقدند؛ شرکت ٢ييو هو ١يالريه. رگذار استيتأث يديتول

 يگذارهين سرمايو همچن يريپذسکياز ر يزان کمترياند، مواقع شده يندارياز د ييبا سطح باال
  . اندد نشان دادهسک، را از خويهمراه با ر

 يهاسمين حاکم بر جامعه از جمله مکانين وجود، از نظر محققان فرهنگ و ديبا ا
ها خودشان را در نگرش انسان يکه به نوع يرگذار بر باورها و رفتارهايتأث يديکل ياجتماع

 يل اخالقيل به فضايشتر متمايب يو افراد مذهب. دهد،  هستنديخاص نشان م يبه موضوع
  ). ۱۴: ۲۰۱۲ ،٣سيه( از خطر دارند يريپذاز اجتناب ييو سطوح باال بوده

توان يپژوهش م يب بر اساس مطالب گفته شده و با توجه به چارچوب نظرين ترتيبد
 ير وابسته با عوامليبه عنوان متغ» کسب و کار ينگرش نسبت به فضا«ر يگفت که متغ

دهد؛ چنانکه يژوهش حاضر را شکل مها مدل پاز آن يگوناگون در ارتباط بوده که بخش
از وسائل  يمندبهره«، »يرش اجتماعيپذ« ، »يريپذسکير«، »ط کاريت در محيخالق«

به عنوان » يا نگرش مذهبي ينداريد«و » يو ارتباط ياطالعات يها يو فناور يارتباط جمع
نگرش «ر وابسته يهستند که با متغ ياجتماع -ي، عوامل اقتصاديمستقل اصل يرهايمتغ
 يهايژگيو و يکيدموگراف يرهايضمناً متغ. رابطه دارند» کسب و کار يران به فضايمد

  .اندکنترل، در نظر گرفته شده يرهايان، به عنوان متغيپاسخگو يفرد

  قينه تحقيشيپ

مختلف صورت گرفته است  يمشابه در کشورها يقات موضوعيق حاضر، تحقينه تحقيدر زم
 يانهين زميچن يگردد؛ هر چند به جهت تازگيه طور خالصه اشاره مکه چند مورد از آن ها ب

مطالعات و پژوهش ) يشناختو جامعه يآن هم از منظر اجتماع(ران يژه در ايقات به وياز تحق
انجام  يقات مشابه موضوعياز تحق ياما برخ. نه صورت نگرفته استين زميدر ا ياديز يها

                                                        
1- Hilary 
2- Hui 
3- Hess, D. 
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ت اصول يس انجام شده است، بر رعاييده سنت لودر دانشک ۱۹۹۶که در سال  يشده جهان

 در کشور يت اصول اخالقيجه آن رعاينت. پرداخته است يالمللنيو ب يجهان يدر بازارها ياخالق
  .کننده محصوالت و خدمات به صورت دوجانبه استافتيزبان محصوالت و خدمات و دريم

اخالق کسب وکار در  يوه انجام گرفته، بر ريدر کشور ترک ۱۹۹۹که در سال  يپژوهش
الت، يو سن، تحص يان ادراکات اخالقيم يهاق تفاوتين تحقيدر ا. ن کشور استيا

ک مورد يرات هر يقرار گرفته است که تأث يت، نوع صنعت و اندازه شرکت مورد بررسيجنس
  ).۸۶: ۱۳۹۰ ان،ييو دارو يريرکبيام( سنجش قرار گرفته است

به » يشخص يمات ماليبر تصم يندارير ديتأت« تحت عنوان يدر پژوهش) ۲۰۱۲( ١سيه
کنند يم يباال زندگ ينداريزان ديکه در مناطق با م يافت که افراديجه دست ين نتيا

 ياخالق ياز رفتارها ييدارند و در مقابل سطح باال يريپذسکياز ر يترنيياحتماالً سطح پا
از خود  يو ادار يمات ماليتصم را در يو سطوح کمتر ورشکستگ باال ياستاندارد، اعتبار مال

  .دهدينشان م

نشان داد که » يجاد وجدان کاريا يهاراه«تحت عنوان  يدر پژوهش). ۱۳۷۴( ييبايشک
ن و يدر جامعه، آموزش والد يريپذتيه مسئوليجاد روحيا ين عامل براين و موثرتريبهتر
  ).۸۵: ۱۳۸۶تا، يب( آموزان استان دانشيمرب

 يو اجتماع ياخالق کار و عوامل فرد يبررس«با عنوان  يپژوهشدر ). ۱۳۷۷(دفر يمع
که خارج از  ي، نشان داد که عوامليصنعت -يديتول يان کارکنان واحدهايدر م» موثر بر آن

ها مانند خانواده، مدرسه و رسانه ييجامعه و نهادها يط کليط کار قرار دارند و به شرايمح
فرد نسبت  يا منفيافراد، نگرش مثبت  يگاهيو پا يفرد يهايژگيمربوط هستند که شامل و

 يريباشد، تأثيم ياجتماع يهابه گروه يزان تعلق و وابستگيرامون و جامعه و ميط پيبه مح
 يجامعه سنت ياجتماع يهاکه به ارزش يتر بر اخالق کار دارند؛ به عبارت بهتر افرادمهم
زان اخالق کار يتر، از نظر منيوشبرامون خود خيپ يط اجتماعيترند و نسبت به محکينزد

 يجامعه شهر ياجتماع يهاکه به ارزش يتر دارند، در مقابل افرادار مطلوبيبس يوضع

                                                        
1- Hiess 
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اطراف خود دارند،  يط اجتماعينسبت به مح ينيبدب يترند و متعاقباً نوعکيامروز کشور نزد

  .تر از نظر اخالق کار دارندنامناسب يوضع

» مرتبط با نگرش جوانان به کار يعوامل اجتماع«تحت عنوان  يدر پژوهش) ۱۳۸۶(تا يب
 ز نگرش به مردميو ن يت از زندگيت از خانواده، رضايل رضاياز قب ينشان داد که عوامل اجتماع

پژوهش  يهاافتهين يهمچن. معنادار دارد ينده شهر با نوع نگرش به کار رابطه همبستگيو آ
انجام  يبدرست يريپذند جامعهيشود فرآيا موجب مهن نکته است که بحران ارزشيد ايمو

  .کردن نگرش مثبت به کار نباشند يند قادر به درونين فراينوان ما حصل انشود و جوانان به

 ياحرفه ياخالق يهابرداشت«تحت عنوان  يدر پژوهش). ۱۳۹۰(ان ييو دارو يريرکبيام
 ياحرفه ين ادراکات اخالقينشان دادند ب» کوچک و متوسط يکارها ران در کسب ويمد
ن يها نشان داد که بق آنيج تحقين نتايتفاوت وجود دارد، همچن يسن يهاران در گروهيمد

ران، يمد يالت، تعداد کارکنان، سابقه کاريران با سطح تحصيمد ياحرفه يادراکات اخالق
  .کار تفاوت معنادار وجود ندارد ت کسب ويت و نوع فعاليريسطوح مد

 ير عوامل اجتماعيثأشود که  با توجه به تيذکر شده مشاهده م يهاه پژوهشبا توجه ب
 يکرد اجتماعيبا رو ينکه پژوهشيا و کار کسب و يژه فضايبو ياقتصاد يهاتيدر فعال

ن پژوهش از ين نظر ايزد انجام نشده است از اي يکار در استان صنعت کسب و يدرباره فضا
  .است ينواور يدارا يحد تا ز بوده ويگر متمايد يهاپژوهش

 

  قيات تحقيفرض
  .است يکسب و کار منف يران نسبت به فضاينگرش مد

  ها نسبت نآد نگرش ـشتر باشيب يل ارتباط جمعيران از وسايمد يندـم زان بهرهيهر اندازه م
 . تر استکسب و کار مثبت يبه فضا

 ينسبت به فضاها نآرش شتر باشد نگيب يديتول يران واحدهايمد ينداريزان ديهر اندازه م
 .تر استکسب و کار مثبت
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نسبت ها نآشتر باشدنگرش يب يديتول يران واحدهايمد يرش اجتماعيزان پذيهر اندازه م
 .تر استکسب و کار مثبت يبه فضا
نسبت به ها نآشتر باشد نگرش يب يديتول يران واحدهايمد يت کاريزان خالقيهر اندازه م

 .است ترکسب و کار مثبت يفضا
نسبت به ها نآشتر باشد نگرش يب يديتول يران واحدهايمد يريپذسکيزان ريهر اندازه م

 .تر استکسب و کار مثبت يفضا
 . ها، متفاوت استت آنيکسب و کار بر حسب جنس يبه فضا يديتول يران واحدهاينگرش مد
ها، ت تأهل آنيکسب و کار بر حسب وضع يبه فضا يديتول يران واحدهاينگرش مد

 . متفاوت است
 يديکسب و کار بر حسب ارتباط با واحد تول يبه فضا يديتول يران واحدهاينگرش مد

 .متفاوت است
ها، متفاوت کسب و کار بر حسب نوع سازمان آن يبه فضا يديتول يران واحدهاينگرش مد

 .است
، هاآن يتيريکسب و کار بر حسب سطوح مد يبه فضا يديتول يران واحدهاينگرش مد

  .متفاوت است
  

  قيروش تحق

جامعه . شده است يآورجمع يشيمايوه پيق پرسشنامه و به شيق حاضر از طريتحق يهاداده
اند که ل دادهيزد تشکيشهر  ينساج يهاها و کارخانهران شرکتيق را مدين تحقيا يآمار

 .باشديم ۱۳۹۰زد در سال يع و معادن استان يثبت شده در اداره صنا يهامرجع آن شرکت
جهت . باشديم ير عاليا مدي، مالک کسب و کار يدير واحد توليق منظور از مدين تحقيدر ا

ک استفاده شده يستماتيس يتصادف يريگن مجموعه از روش نمونهيران اياز مد يريگنمونه
 يديواحد تول ۱۴۵در ابتدا تعداد  يشرکت نساج کارخانه و ۵۱۷است که با توجه به تعداد 

ران مورد نظر هر کارخانه ياز مد يکيها توسط ل پرسشنامهياب و جهت تکمانتخ ينساج



  
  
  

    
  ۶۳  ......يديتول يران واحدهايمرتبط با  نگرش مد يعوامل اجتماع يبررس

    
 يهاداده. ديگرد يآورل شده جمعيپرسشنامه تکم ۱۲۷ت يع و در نهايها توزپرسشنامه

  .ديل گرديپردازش و تحل SPSSافزار شده با استفاده از نرم يآورجمع

  

  قيتحق يهاافتهي

  رانيمد ياو حرفه يفرد يهايژگيو

درصد  ۱/۱۳مرد و  يديتول يواحدها يدرصد از اعضا ۶/۷۹ق نشان داد که يتحق يهاافتهي
ان مجرد يدرصد پاسخگو ۹/۷حاصل از پرسشنامه،  يهاافتهيبنابر . دادنديل ميرا زنان تشک

 ۲/۲۵سال دارند،  ۳۵تا  ۲۵ن يان بيدرصد از پاسخگو ۸/۱۱. درصد متأهل هستند ۱/۹۲و 
سال  ۶۵تا  ۵۶ن يدرصد ب ۹/۱۸سال،  ۵۵تا  ۴۶ن يدرصد ب ۷/۴۱ل، سا ۴۵تا  ۳۶ن يدرصد ب
در  يزان سنيم ين فراوانيشترين بيبنابرا. سال است ۶۶درصد از آنان باالتر از  ۴/۲و سن 

 يان دارايدرصد پاسخگو ۴/۶۱. سال اختصاص دارد ۵۵تا  ۴۶ يان به گروه سنين پاسخگويب
 ياتيعمل يرتيسطح مد يدرصد دارا ۹/۷و  يانير ميدرصد مد ۷/۳۰، يعال يتيريسطح مد

ن يدرصد ب ۵/۱۶نفر عضو شاغل هستند،  ۵۰ر يز يدارا يديتول يدرصد واحدها ۷۸. هستند
درصد مالک واحد  ۷/۸۲. نفر شاغل هستند ۳۰۰تا  ۱۰۰ن يدرصد ب ۵/۵نفر،  ۱۰۰تا  ۵۰
 ياراان ديدرصد از پاسخگو ۳/۳۲. هستند يدير واحد توليدرصد مد ۳/۱۷و  يديتول

 يدرصد دارا ۴/۲سانس و يدرصد ل ۸/۵۹پلم، يدرصد فوق د ۵/۵پلم، يالت ديتحص
کمتر از  ياانهيماه يدرآمد يديتول يدرصد از واحدها ۱۱. سانس هستنديالت فوق ليتحص

درصد  ۵/۲۰ون تومان، يليم ۲۰تا  ۱۰ن يب يدرصد درآمد ۴/۲۴ون تومان دارند، يليم ۱۰
 ۶/۱ون تومان و يليم ۴۰تا  ۳۱درآمد  يدرصد ۵/۴۲تومان، ون يليم ۳۰تا  ۲۱ن يب يدرآمد

  .ون تومان هستنديليم ۴۰ يانه بااليدرآمد ماه يز دارايدرصد ن

  کسب و کار يران نسبت به فضاينگرش مد

ف شامل کامالً ين طيموارد ا. تفاده شدـکرت اسيل يطحـف پنج سيسنجش نگرش از ط يبرا
 ب نمراتيترتن موارد بهيا يباشد که برايو کامالً موافقم م ندارم، موافقم يمخالفم، مخالفم، نظر

   .آورده شده است ۱طور خالصه در جدول ها بهل پاسخيج تحلينتا. در نظر گرفته شد ۵تا  ۱
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  نگرش مديران به فضاي کسب و کار )۱(جدول 

  هيگو
( %) ( %) ( %) ( %) ( %)   

کامالً 
 کامالً  مخالفم  تفاوتيب  موافقم  موافقم

انحراف   نيانگيم  مخالفم
  اريمع

پيچيدگي و ابهام داشتن قوانين و مقررات مالياتي در عدم 
  .پرداخت به موقع ماليات مؤثراست

۹/۳%  ۴/۹%  ۲/۴۰%  ۶/۳۸%  ۹/۷%  ۳۷/۳  ۹۰/۰  

 مشخص نبودن ماليات از نظر زمان، نحوه پرداخت، ميزان
  .در عدم پرداخت به موقع آن مؤثر است) ماليات(

۵/۵%  ۷/۱۹%  ۵/۵۳%  ۱/۱۸%  ۱/۳%  ۹۴/۲  ۸۵/۰  

عدم برقراري تسهيالت مختلف  عدم كسب رضايت نسبي و
  .در عدم پرداخت به موقع ماليات مؤثر است

۱/۳%  ۱/۲۹%  ۸/۴۸%  ۳/۱۷%  ۶/۱%  ۸۵/۲  ۷۹/۰  

عدم وصول ماليات عادالنه از منابع مختلف درآمد در عدم 
  .موقع ماليت مؤثراستهپرداخت ب

۸/۰%  ۹/۱۸%  ۵/۵۷%  ۷/۱۹%  ۱/۳%  ۰۶/۳  ۷۳/۰  

دهندگان طور عادالنه بين مالياتعدم تقسيم بار مالياتي به
  .تواند در عدم پرداخت به موقع ماليات مؤثر استمي

-  ۱/۱۸%  ۸/۳۷%  ۲/۳۶%  ۹/۷%  ۳۴/۳  ۸۶/۰  

هاي مختلف و كاهش سطح رفاه اقتصادي در وجود تبعيض
  .عدم پرداخت به موقع ماليات مؤثر است

۷/۴%  ۸/۱۱%  ۸/۲۶%  ۷/۳۰%  ۲۶%  ۶۱/۳  ۱۳/۱  

مندي از هزينه مطابقت نداشتن ميزان ماليات با ميزان بهره
  .خدمات عمومي جامعه در عدم پرداخت بموقع ماليات مؤثراست

۹/۱۸%  ۹/۴۰%  ۱۵%  ۹/۱۸%  ۳/۶%  ۵۳/۲  ۱۸/۱  

مطابقت نداشتن ميزان ماليات با ميزان توانائي و قدرت مالي 
  .داخت به موقع ماليات مؤثر استماليات دهنده  در عدم پر

۱/۳%  ۹/۷%  ۱۵%  ۷/۴۵%  ۳/۲۸%  ۸۸/۳  ۰۱/۱  

شتر يو اشتغال ب يگذارهين حداقل دستمزد مانع سرماييتع
  .گردديم

۶/۱%  ۷/۴%  ۹/۱۸%  ۸/۴۸%  ۲۶%  ۹۳/۳  ۸۸/۰  

ن حداقل ييقانون تع يزندگ يجهت حفظ حداقل استانداردها
  .است يدستمزد الزام

۶/۱%  ۶/۱%  ۸/۲۲%  ۴/۵۰%  ۶/۲۳%  ۹۳/۳  ۸۱/۰  

 يت شغلين رفتن امنين باعث از بيمدت مع يانعقاد قراردادها
  .گردديکار م يروين يوربع بهرهطو بال

۸/۰%  ۶/۱%  ۳/۱۷%  ۶/۴۹%  ۷/۳۰%  ۰۸/۴  ۷۸/۰  

دائم باعث  يکارها ين برايمدت مع يانعقاد قراردادها
  .گردديو نرخ اشتغال باالتر م يورش بهرهيافزا

۸/۰%  ۹/۷%  ۴/۳۹%  ۹/۴۰%  ۱۱%  ۵۴/۳  ۸۲/۰  

فت يل کار، شيدر شبانه روز، تعط ين حداکثر ساعات کارييتع
  .گردديد ميت در امر توليباعث محدود يکار

۱/۷%  ۵/۳۱%  ۱/۴۴  ۱۵  ۴/۲  ۷۴/۲  ۸۸/۰  

ن زمان حضور در يد بيباالتر کاکنان با يبهره ور يبر ا
  .ط خانواده توازن برقرار باشديط کار و محيکارکنان در مح

۴/۹  ۹/۲۹  ۲۶  ۳/۲۸  ۳/۶  ۹۲/۲  ۱/۱  

ص و حل يتشخ يهائتين کارفرما و کارگر، هيدر اختالفات ب
  .رنديگياختالف اغلب جانب کارگر را م

۹/۳  ۴/۱۳  ۵/۴۶  ۳/۲۸  ۹/۷  ۲۳/۲  ۹۱/۰  

کار باعث عدم امکان  يروياستخدام ن يباال يهانهيهز
  .گردديبهتر م يروهاين با نييپا يوربا بهره يروهاين ينيگزيجا

-  ۷/۱۵  ۶/۳۸  ۵/۴۲  ۱/۳  ۳۳/۳  ۷۷/۰  



  
  
  

    
  ۶۵  ......يديتول يران واحدهايمرتبط با  نگرش مد يعوامل اجتماع يبررس

    

  هيگو
( %) ( %) ( %) ( %) ( %)   

کامالً 
  مخالفم  تفاوتيب  موافقم  موافقم

کامالً 
  نيانگيم  مخالفم

انحراف 
  اريمع

توسعه بهتر است  يهان کار در طرحيحا با توجه به قوانيترج
  ۸۵/۰  ۲۷/۳  ۷/۴  ۸/۳۷  ۶/۳۸  ۳/۱۷  ۶/۱  .ه بر استفاده نموديسرما يهااز طرح

 يه کارکنان اثر منفياستخدام و اخراج مکرر کارکنان بر روح
  ۸۹/۰  ۲۷/۳  ۷/۸  ۱/۲۹  ۱/۴۴  ۵/۱۶  ۶/۱  .دارد

  ۹۸/۰  ۳۵/۲  ۱/۳  ۹/۷  ۱/۲۹  ۹/۴۹  ۹/۱۸  .اد استيز يرسم يهاها در سازمانييمراحل ثبت دارا
  ۲۳/۰  ۰۴/۱  -  -  ۸/۰  ۴/۲  ۹/۹۶  .باشديبر مزمان يرسم يهاها در سازمانييمراحل ثبت دارا

  ۱۲/۱  ۵۷/۲  ۱/۳  ۷/۱۹  ۱/۲۹  ۸/۲۶  ۳/۲۱  .اد باال استيز يرسم يهاها در سازمانيينه ثبت دارايهز
  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

ر يکسب و کار به صورت ز يان از نظر سطح نگرش به فضايخگوپاس يبندگروه يبرا
  : دياقدام گرد

  )۲۲(تعداد سوال ) * ۵(ن نمره در هر سوال يباالتر: يحداکثر نمره اکتساب

  )۲۲(تعداد سوال ) * ۱(ن نمره در هر سوال ين ترييپا: يحداقل نمره اکتساب

در نظر گرفته  ۱۱۰از ياکثر امتو حد ۲۲از يزان نگرش حداقل امتين مييتع ين برايبنابرا 
 ير به چهار سطح منفيز يهاق فرموليکسب و کار از طر يران به فضاينگرش مد. شد

)A(ي، نسبتاً منف )B( نسبتاً مثبت ،)C ( و مثبت)D (شده است يبندگروه.  

 St.d- Mean <A  <Min= يمنف  
Mean <B  <St.d- Mean= ينسبتاً منف  

Mean+ St.d <C  <Mean= تاً مثبتنسب  
Max <D  <St.d  +Mean= مثبت .  

کسب و  ينسبت به فضا ينگرش منف يدارا ۲۷/۵۹ب افراد با نمره کمتر از ين ترتيبه ا
 ۳۹/۷۷تا  ۳۳/۶۸، افراد با نمره ينگرش نسبتاً منف يدارا ۳۳/۶۸تا  ۲۷/۵۹کار، افراد با نمره 

ع يتوز. باشندينگرش مثبت م يارابه باال د ۳۹/۷۷نسبتاً مثبت و افراد با نمره  ينگرش يدارا
  .گزارش شده است ۱-۲در جدول  يبندن گروهيا يفراوان
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  کسب و کار يزان سطح نگرش نسبت به فضايان بر اساس ميپاسخگو يع فراوانيتوز )۲(جدول 

  يدرصد تجمع  يدرصد فراوان  کسب و کار يسطح نگرش به فضا
  ۱/۱۸  ۱/۱۸  يمنف

  ۹/۴۰  ۸/۲۲  ينسبتاً منف
  ۲/۸۸  ۲/۴۷  مثبت نسبتاً

  ۱۰۰  ۸/۱۱  مثبت
  -  ۱۰۰  جمع کل

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

نگرش  يان دارايدرصد پاسخگو ۴۰دهد، ينشان م ۲جدول  يهاطور که دادههمان
 يدرصد دارا ۶۰حدود  يعنيه يکسب و کار هستند و بق ينسبت به فضا يو نسبتاً منف يمنف

  .باشندينگرش مثبت و نسبتاً مثبت م

کسب و کار  يران نسبت به فضاينگرش مد«بر  يه اول مبتنيپاسخ دادن به فرض يبرا
 ۲۲ران از يسنجش نگرش مد يبرا. دياستفاده گرد ياتک نمونه ياز آزمون ت» است يمنف
 يگذارک تا پنج ارزشيبودند و از  يانهيها پنج گزهينکه گويبا توجه به ا. ه استفاده شديگو

عدد  لذا. خواهد شد ۱۱۰و حداکثر  ۲۲ها هيپاسخگو از مجموع گواز يشده بودند، حداقل امت
ن نگرش نسبت به يانگيد و ميدامنه مزبور انتخاب گرد) نيانگيم( به عنوان حد وسط ۶۶

نگرش نسبت به  ين نظريانگيعنوان مبه ۶۶کسب و کار نمونه مورد مطالعه، با  يفضا
دهنده نگرش ن، نشانييا پايبه باال  ۶۶دار از ياختالف معن. سه شده استيکسب و کار مقا

الزم به ذکر است که .کسب و کار است يان نسبت به فضاين پاسخگوييا پايمثبت باال 
کسب وکار لحاظ شده است چون به  يبه فضا يمنف در نگرش نسبتاً" ندارم ينظر"نه يگز

ز ين يليلحاظ تحل به رديگين گستره قرار ميازات در اينکه از نظر امتيرسد عالوه بر اينظر م
 يمنف نسبتاً ياد حداقل نگرشيکنند به احتمال زيندارم استفاده م ينه نظريکه از گز يکسان

  .نسبت به موضوع دارند
  کسب و کار يران نسبت به فضاينوع نگرش مد يبررس يبرا ١ياتک نمونهيآزمون ت يخروج)۳(جدول 

                                                        
1. One sample T-Test 



  
  
  

    
  ۶۷  ......يديتول يران واحدهايمرتبط با  نگرش مد يعوامل اجتماع يبررس

    
  sig  يدرجه د  يت  اريانحراف   نيانگيم  تعداد  ريمتغ

  ۰۰۰/۰  ۱۲۶  ۴۴/۲۴  ۰۶/۹  ۳۳/۶۸  ۱۲۷  گرش ن

کسب  يران نسبت به فضاين نمره نگرش مديانگيدهد که مينشان م  tآزمون يخروج
) sig ۰۰۰/۰( يداريو سطح معن ۴۴/۲۴برابر   tن اندازهيهمچن. است ۳۳/۶۸و کار برابر با  

ن يانگينکه ميبه ا با توجه. از متوسط دارد يداريتفاوت معن يعني. کمتر شده است ۰۵/۰از 
 يران نسبت به فضاين در مجموع نمره نگرش مديباشد بنابرايم ۶۶شتر از يبدست آمده ب

 يران نسبت به فضايتوان گفت که نگرش مديشتر بوده و ميکسب و کار از حد متوسط ب
ران به يبودن نگرش مد يبر منف يق مبتنيه تحقين فرضيبنابرا. کار مثبت است کسب و

 .شوديد نمييکار تأ کسب و يفضا

 مختلف يسه نگرش گروه هايمقا
 ينسبت به فضا) رهيمرد و زن، متأهل و مجرد و غ(مختلف  يهاسه نگرش گروهيمقا يبرا

ج حاصل از يار و نتاين، انحراف معيانگين منظور ميبه ا. استفاده شد tکسب و کار از آزمون 
  .ارائه شده است ۳در جدول  tآزمون 

  کسب و کار يمختلف نسبت به فضا يهاسه نگرش گروهيو مقا يج بررسينتاخالصه  )۴(جدول 

  يدار يسطح معن  tآماره   اريانحراف مع  نيانگيم  سطوح  ر مستقليمتغ

  ۳۴/۹  ۳۹/۶۸  مرد  ۸۴۶/۰  ۱۹۴/۰  ۳۸/۷  ۹۴/۶۷  زن  تيجنس

  ۸۲/۸  ۶۴/۶۸ متأهل  ۱۷۶/۰  -۳۶۰/۱  ۳۹/۱۱  ۶۰/۶۴  مجرد  ت تأهليوضع

  ۸۱/۷  ۳۶/۶۹  يدير واحد توليمد  ۵۵۹/۰  -۵۸۶/۰  ۳۲/۹  ۱۱/۶۸  يديمالک واحد تول  يديولارتباط با واحد ت
  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

کسب و کار در  يشود، نگرش نسبت به فضايمالحظه م ۴طور که در جدول همان
گر نگرش يبه عبارت د. گر ندارنديکديبا  يتفاوت معنادار يمختلف از لحاظ آمار يهاگروه

ر يزن و مرد، متأهل و مجرد، مد( مختلف  يهان گروهيکسب و کار در ب يبه فضانسبت 
  .کسان استي) يديو مالک واحد تول يديواحد تول
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نوع شغل پدر و مادر، نوع سازمان، (مختلف  يسه نگرش گروه هايمقا ين برايهمچن
فاده است Fکطرفه يانس يل واريکسب و کار از آزمون تحل ينسبت به فضا) تيريسطح مد

  .ارائه شده است ۴در جدول  Fج حاصل از آزمون ين و نتايانگين منظور ميبه ا. شد

  کسب و کار يمختلف نسبت به فضا يهاسه نگرش گروهيو مقا يج بررسيخالصه نتا )۵(جدول 

  کسب و کار ينگرش نسبت به فضا  سطوح  ريمتغ
  يداريسطح معن  Fاندازه   نيانگيم

  
  نوع سازمان

  ۱۲/۶۹  يدولت
  ۱۶/۶۸  يخصوص  ۶۷۸/۰  ۳۸۹/۰

 ۶۶/۷۲  يتعاون

  
  يتيريسطح مد

  ۵۴۵/۱  ۰۱/۶۹  ير عاليمد
  ۱۵/۶۸  يانير ميمد  ۲۱۷/۰  

  ۷۰/۶۳  ياتير عمليمد

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ
کسب  يران نسبت به فضايان نگرش مديشود، ميمالحظه م ۵طور که در جدول همان

ن يب يعنادارـکسان است و اختالف مـي يتيريح مدطوـو کار بر حسب نوع سازمان و س
  . شود يده نميمختلف د يهاگروه

  مستقل يرهايکسب وکار با متغ يارتباط نگرش نسبت به فضا

رسون و يپ يپژوهش با استفاده از آزمون همبستگ يرهاين نگرش به تعاون با متغيرابطه ب
  .ارائه شده است ۶رمن در جدول ياسپ

  

  کسب وکار يران به فضايمستقل با نگرش مد يرهايرابطه متغ يرسج برينتا )۶(جدول 

  يداريسطح معن  يب همبستگيضر  اسيمق  مستقل يرهايمتغ
  ۱۷۶/۰  ۱۲۱/۰  يارتبه  سن

  ۱۱۴/۰  -۱۴۱/۰  يارتبه  التيتحص
  ۴۹۳/۰  ۰۶۱/۰  يارتبه  انهيدرآمد ماه
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  ۸۰۹/۰  ۰۲۲/۰  يارتبه  الت پدريتحص
  ۰۶۰/۰  ۱۶۷/۰  يارتبه  الت مادريتحص

  ۱۳۳/۰  -۱۳۴/۰  يارتبه  نتعداد شاغال
  ۰۰۱/۰  ۲۹۴/۰**  ايفاصله  يريپذسکير

  ۰۰۰/۰  ۶۹۱/۰**  ايفاصله  تيخالق
  ۰۰۰/۰  ۷۱۶/۰**  يافاصله  يرش اجتماعيپذ

  ۰۰۰/۰  ۵۹۵/۰**  يافاصله  ينداريد
  ۰۰۰/۰  ۳۰۲/۰**  يافاصله  مصرف رسانه

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ
  درصد ۵در سطح  يداريمعن: **ک درصد، يدر سطح  يداريمعن: **

کسب وکار با  ين نگرش نسبت به فضايشود، بيمالحظه م ۶طور در جدول همان
و  مصرف رسانه رابطه مثبت  ينداري، ديرش اجتماعيت، پذي، خالقيريسک پذير يرهايمتغ

  . وجود دارد يو معنادار

  ارکسب و ک يران نسبت به فضايل عوامل موثر بر نگرش مديتحل

نگرش به (ر وابسته يدار در متغيمستقل معن يرهاير متغيتأث يبررس ين مطالعه برايدر ا
ج آن در جداول يره استفاده شد که نتايچندمتغ يون خطيل رگرسي، از تحل)کسب وکار يفضا

  .آورده شده است ۸و  ۷

  قيتحق يرهايون گام به گام متغيرگرس يخالصه الگو )۷( جدول

Model  R R2 R2 ل شدهيتعد  F  Sig 
  ۶۰۵/۰  ۶۱۵./  ۶۰۵/۰  ۹۰/۶۳  ۰۰۰/۰  

  

  ونيمعادله رگرس يرهايراستاندارد متغيب استاندارد و غير ضرايمقاد )۸(جدول 

 راستاندارديب غيضر  ريمتغ
)B(  

ب استاندارد شده يضر
Beta)(  

 يداريسطح معن  tآماره 
)Sig(  

  ۰۰۰/۰  ۵۶/۴  -  ۷۷/۱۸  مقدار ثابت
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  ۰۰۰/۰  ۰۴/۵  ۳۸۰/۰  ۷۵۸/۰  يرش اجتماعيپذ

  ۰۰۰/۰  ۷۸/۴  ۳۶۷/۰  ۶۷۴/۰  تيخالق
  ۰۱۸/۰  ۳۹/۲  ۱۶۸/۰  ۴۴۷/۰  ينداريد
  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

ر يرات متغييدرصد تغ ۶۰موجود  يرهايتوان گفت متغيل شده ميتعد Rبا توجه به مقدار 
  .اندن کردهييکسب و کار را تب ينگرش به فضا يعنيوابسته 

  :ر نوشتيتوان به صورت زيون فوق را ميمعادله رگرس ۸جدول  يبا توجه به داده ها

Y= a+bx1+cx2+dx3+ex4  
Y= 18/77+ 0/758X1+0/674X2+0/447X3 

 X2، يرش اجتماعيپذ X1کسب و کار،  ينگرش نسبت به فضا Yن معادله يدر ا
  .است ينداريد X3ت، يخالق

شتر از يب ۳۸۰/۰ يبا مقدار بتا يرش اجتماعيدهد که پذيون نشان ميل رگرسيج تحلينتا
ت يکسب و کار اثرگذار بوده است و بعد از آن خالق يرها بر نگرش نسبت به فضايه متغيبق

  .قرار دارند ۱۶۸/۰ يبا مقدار بتا ينداري، و د۳۶۷/۰ يبا مقدار بتا

  يريگجهينت

بنابر . ن اشتغال استييو نرخ پا يران مشکالت اقتصادياز مشکالت مهم جامعه ا يکي
ران، نامساعد ياز کشورها از جمله ا ياريل بلندمدت در بسياز دال يکي يک جهانمطالعات بان
از دو  يجاد شده در بازارکار تابعيا ياز تنگناها يگرچه بخش. کسب و کار است يبودن فضا

 دور نظر از يستينبا کنيل. است يشغل يهات و کمبود فرصتينده جمعيعامل رشد فزا
 به وانساالرييد و کار و کسب فضاي با کار به بازار مبتال مشکالت از ارييبس که داشت

 به شروع مجوز اخذ ييمراحل اجرا و مقررات و نيقوان نيسنگ بار و خم و چيپرپ و دهيتن هم
 گره اقتصادي هايبنگاه سوي از کار رويين تقاضاي بر يمستول هايينانينااطم و کار 

از  يديتول يواحدها يتيريش مدعدم برخورد مناسب و در نظر نگرفتن نگر.است خورده
ن مطالعه بر آن شد تا نگرش يا. کسب و کار است يبهبود فضا يها ييمشکالت و نارسا
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قرار  يموثر بر آن را مورد بررس يکسب و کار و عوامل اجتماع يران را نسبت به فضايمد

  . دهد

بت به نس يو نسبتاً منف ينگرش منف يان دارايدرصد پاسخگو ۴۰ج نشان داد که ينتا
نگرش مثبت و نسبتاً مثبت  يدرصد دارا ۶۰حدود  يعنيه يکسب و کار هستند و بق يفضا

نا همخوان ) ۱۳۸۶(تا يپژوهش حامد ب يهاافتهيبا  ين پژوهش به نوعيج اينتا. باشند يم
 يبه فضا يو نسبتاً منف ينگرش منف يران دارايمد يت به درصد نسبتاً بااليبه عنا. است

 يل واحدهايگردد قبل و پس از تشکيه ميست و لذا توصين امر مطلوب نيکسب و کار، ا
مناسب نسبت به فرهنگ  يرسانو اطالع يآموزش يهاکالس يکوچک با برگزار يديتول

 يديتول يل واحدهايان تشکيران و متقاضين مديد در بيکسب و کار و تول يفضا يساز
  .اقدام گردد

 يرهايکسب و کار با متغ ين نگرش به فضاينشان داد که ب يج آزمون همبستگينتا
و مصرف رسانه رابطه مثبت  يرش اجتماعيدر جامعه، پذ ينيت و کارآفري، خالقيريپذسکير

. باشديق ميتحق يد نظرات و مطالب ارائه شده در چارچوب نظريو معنادار وجو دارد که مو
ار رابطه مثبت و و نگرش نسبت به کسب و ک يندارين ديج نشان داد که بين نتايهمچن
) ۲۰۱۲(س يج پژوهش هيتوان گفت که با نتايتسامح م يوجود دارد که با کم يمعنادار

ج يت نتايدر نها. ق استيتحق يد نظرات مطح شده در چارچوب نظريو مو. مطابقت دارد
، يرش اجتماعير پذيره نشان داد که در مجموع سه متغيچندمتغ يون خطيآزمون رگرس

ر وابسته يرات متغييدرصد از تغ ۶۰ب توانستند ي، به ترتينداريو د ينيت و کارآفريخالق
گردد يشنهاد ميجه پين نتيبا توجه به ا. ن کنندييرا تب) کسب وکار ينگرش نسبت به فضا(

ان يان متقاضيدر م يرش اجتماعيزان نگرش، پذيجاد نگرش مثبت و باالتر بردن ميدر ا
  .رديمد نظر قرار بگکوچک،  يديتول يل واحدهايجاد و تشکيا
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