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  چکيده
  

است، بررسي عوامل مؤثر بر نيات همبستگي انجام شده ‐ هدف کلي اين پژوهش که با روش توصيفي
جامعه . باشد ميکارآفرينانه دانشجويان رشته ي مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه 

ها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه تشکيل دادند يان رشته مديريت و اباداني روستاآماري تحقيق را دانشجو
. ان نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدندها به عنو  نفر از آن١٠٨که تعداد 

روايي ابزار با استفاده از پانل متخصصان، . ي مورد نظر از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديدها داده
ي  که براي کليه ا مورد قبول واقع شدتعيين و پايايي آن به وسيله ي محاسبه ي ضريب کرونباخ آلف

 بين دار معنينتايج ماتريس همبستگي حاکي از وجود رابطه ي مثبت و .  محاسبه شد٧/٠ از ها باالتر بخش
همچنين . بود) هاي جامعه و باور به خودکارآمدينگرش نسبت به کارآفريني، هنجار (متغير هاي مستقل

 ي بين هر يک از متغيرهاي مستقل نگرش نسبت به کارآفريني و باور بهدار معنيي مثبت و  رابطه
نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نيز . خودکارآمدي با نيت کارآفرينانه به دست آمد

 درصد از تغييرات متغير نيت کارآفرينانه توسط متغير باور به خودکارآمدي تبيين ٣٠نشان داد که 
جويان مديريت و ش حاکي از وجود نيت کارآفرينانه ي ضعيف در بين دانها يافتهدر کل، . گردد مي

  . ها بودآباداني روستا
  

  . دانشجويان مديريت، نيات کارآفرينانه، هنجار جامعه، باور به خودکارآمدي:هاي کليدي واژه
 

  مقدمه
ي اشتغال يا موضوع کار و بيکاري نه ها چالشامروزه 

فقط يکي از مهمترين مسائل اجتماعي روز در کشور به 
ميزان رشد جمعيت در دو شمار مي آيد بلکه با توجه به 

 آن را مهمترين چالش اجتماعي چند توان ميدهه گذشته 
حل اين . (Taj abadi, 2008)ي آينده به حساب آورد  دهه

ي بزرگي ها چالشمشکل، سياستگذاران غالب کشورها را با 
ثبات و   گفتتوان مي که اي گونهاست، به روبرو ساخته 

ران بيکاري است  در گرو حل بحها دولتزوال برخي از 
(Salehi & Baradaran, 2006) . اين مسئله در کشور ما با

 ۲۷۰بر اساس آمار ساالنه : شرايط حادتري مواجه است
، اما شوند ميهزار دانش آموخته دانشگاهي وارد بازار کار 
 & Azizi)ظرفيت بازار جوابگوي اين تعداد نيست

Hosseieni, 2006) . از سوي ديگر تجارب کشورهاي
مختلف دنيا اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، نشان 
دهنده ي آن است که بهترين گزينه براي آماده نمودن 
فراگيران نظام آموزشي جهت اشتغال در بازار کار، آموزش 

عامل انساني مهمترين . خود اشتغالي و کارآفريني است
جنبه ي کارآفريني بوده و در روند پيشرفت کارآفريني 

. (Taj abadi, 2008)سزايي داشته و خواهد داشت تأثير ب
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متأسفانه اکثر تحقيقات کارآفريني توجه خود را معطوف 
 بعد از تصميم ي مرحله(کسب و کار » يانداز راهفرايند «

 تصميم گيري را مورد غفلت قرار ي مرحلهنموده و ) گيري
ي کارآفريني نيز اين امر ناديده ها آموزشدر . داده اند

اين در حالي است که به طور واضح، قبل از . شود يمگرفته 
در .  تصميم گيري قرار داردي مرحلهي، انداز راه ي مرحله
 که چه گردد مي تصميم گيري توجه به اين نکته ي مرحله

 تا يک فرد تصميم بگيرد شود ميعوامل و عناصري باعث 
ي يک کسب انداز راهي شغلي مختلف، ها گزينهکه از ميان 

در اين خصوص نيت کارآفرينانه را . ا انتخاب نمايدو کار ر
 به عنوان پيش درآمد و عامل مؤثر بر رفتار توان مي

کارآفرينانه و يا تصميم براي کارآفرين بودن و خلق يک 
 .(Moriano & Gorgievski, 2007)کار جديد قلمداد کرد

گردد اين است که  لذا، آن چه در اين زمينه مطرح مي
 در افراد نيت کارآفرينانه را ايجاد نمود و وانت چگونه مي

چه عوامل و عناصري بر نيات کارآفرينانه ي افراد جهت 
بر اين اساس، . تصميم به خود اشتغالي، تأثير گذار است

ي کارآفريني را فراتر از آشنايي و ايجاد ها آموزشبايد 
ي يک کسب و کار کارآفرينانه در افراد انداز راهمهارت هاي 

دانشجويان رشته ي مديريت و آباداني .  گرفتدر نظر
روستاها نيز از اين اصل مستثني نبوده و از آن جايي که 

هاي آموزشي مديريت، به  تلفيق کارآفريني در برنامه
عبارتي آموزش فرد در جهت دستيابي به هنر کارآفريني 
با مفهوم گردآوري مجموعه اي از منابع انساني و مادي 

خلق يک شغل يا خدمتي نوين از لحاظ براي نيل به هدف 
زماني و مکاني، بستر مناسبي را براي تجهيز منابع انساني 

هاي کارآفريني در کنارآشنايي و تسلط  به دانش و خصيصه
هاي مديريتي به عنوان پايه و زير بنايي به منظور  بر مهارت

ايجاد و حفظ يک کسب و کار کارآفرينانه، فراهم مي آورد، 
ي نيات کارآفرينانه ي دانشجويان مديريت و بهره لذا، بررس

ي مبتني بر نيت به عنوان ابزار مناسب ها مدلگيري از 
گيري و توسعه نيات کارآفرينانه  براي توضيح و تفسير شکل

ها  سازد که از آن و رفتار کارآفريني، اين امکان را فراهم مي
گيري اثر  به شکل يک چارچوب مناسب براي اندازه

ي عالي ها آموزشهاي آموزشي کارآفريني در  برنامه
اي به سوي  ها به عنوان روزنه مديريت و بهبود طراحي آن

  . حل بحران بيکاري دانش آموختگان بهره گرفت
به طور کلي در ادبيات روانشناسي، نيت کارآفرينانه به 
عنوان يکي از عوامل زير بنايي رفتار برنامه ريزي شده ياد 

ت ديگر، نيت کارآفرينانه به عنوان حالت به عبار. شده است
 که پيش از عمل واقع گردد ميآگاهانه ي ذهن تعريف 

ي کسب و کار را به عنوان انداز راهشده و نيت نسبت به 
ي زيادي ها مدل ).Bird, 1988( کند مييک هدف هدايت 

برخي از اين . براي سنجش نيت کارآفرينانه ارائه شده است
  ١مدل پديده ي کارآفريني شپيرو:  عبارتند ازها مدل

 (Ajzen, 1987) ٢ي تئوري رفتار برنامه ريزي شده،)1982(
 & Boyd  و )1988 (٣ي بيرد و مدل نيت کارآفرينانه

Vozikis) 1994 .( در مدلShapero مطلوبيت هاي عيني ،
خواسته ها و باور به خودکارآمدي به عنوان پيشگوکننده 

 در شروع فعاليت هاي  اوليه ي نيت، نقش مهمي٤هاي
گرايش مثبت به کارآفريني به عنوان يک . کارآفرينانه دارند

حلقه ي مياني در کنار قابل دسترس بودن و امکان اجراي 
فعاليت هاي کارآفريني، به نيت فرد در روي آوردن به اين 

 ,Zarafshani & Moradi)فعاليت ها، قوت مي بخشد 

 ،)Bird) 1988در مدل نيت کارآفرينانه . (2007
خودکارآمدي به عنوان يک عنصر مهم در تبيين رفتار 

 ,Drnovsek & Erikson(کارآفرينانه به شمار مي رود 

خود کارآمدي بر شناسايي فرصت، ريسک پذيري ). 2005
 & Boyd)و پرورش ايده هاي کارآفرينانه تأثير مي گذارد

Vozikis, 1994)  .با وجود مفيد واقع شدن اين مدل ها در 
پژوهش هاي کارآفريني به ويژه نيت کارآفرينانه، هيچ 
کدام از آن ها نتوانسته اند به عنوان يک الگوي جامع در 

ماهيت . مطالعات نيت کارآفرينانه مورد استفاده قرار گيرد
فردنگري از يک سو و توجه نداشتن به عوامل اجتماعي از 
سوي ديگر، از جمله محدوديت هاي اين مدل ها بوده 

ت؛ از اين رو برخي از پژوهشگران به منظور دستيابي به اس
مدلي که بتواند نيت کارآفرينانه را با توجه به تعامل بين 

اجتماعي و فردي بسنجد، به روانشناسي اجتماعي  عوامل 
در نهايت، نظريه ي رفتار برنامه ريزي شده . روي آورده اند

 به عنوان چارچوب نظري ۱۹۹۱  در سال Ajzenي 
اري از مطالعات نيت کارآفرينانه مورد استفاده قرار بسي

 ,.Alexei & Kolvereid, 1991; Krueger et al)گرفت 
2000; Autio et al., 2001; Audet, 2002; Van 

Gelderen et al., 2006) .ها يک اين نظريه با ساير الگو
تفاوت اساسي دارد و آن متغير هنجار ذهني است که در 
                                                                                         
1. Entrepreneurial Event Model of Shapero 
2. Theory of Planned Behavior  
3. Bird Entrepreneurial Intention Model 
4. Predictors 
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 & Morianoه آن اشاره نشده است الگو هاي ديگر ب

Gorgievski, 2007) .(ي رفتار برنامه ريزي  بر اساس نظريه
  نگرش نسبت به رفتار، هنجارهاي ،)Ajzen )1991شده 

آمدي پيشگو کننده هاي نيت در ذهني و باور به خودکار
متغير . اندازي فعاليت هاي کارآفرينانه به شمار مي روند راه

 يک متغير فردي و شخصي است که نگرش نسبت به رفتار
شود  ار از ديدگاه خود فرد ارزيابي ميطي آن رفت

)Krueger et al., 2000 .( کاربرد اين متغير در تحقيقات
نيت کارآفرينانه بدين صورت است که از ديدگاه خود 
کارآفرين تا چه اندازه راه اندازي کسب و کار جذاب به نظر 

در ). Krueger et al., 2000; Autio et al., 2001(مي رسد 
روانشناسي اجتماعي و تئوري هاي شناختي نيز، ادراکات 
متعددي از نقش برخي عقايد و نگرش ها در پديده ي 

 Barbosa( ه گرديده استيخلق يک کسب و کار جديد ارا

et al, 2006 ( که مؤيد تأثير نقش نگرش بر نيت به شروع
را که هر اندازه يک کسب و کار کارآفرينانه مي باشد، چ

افراد نگرش مثبتي نسبت به فعاليت هاي کارآفرينانه 
داشته باشند بدون شک کارآفريني را به عنوان امري 

ي وجود شدني و امکان پذير درک کرده، لذا احتمال بيشتر
ي پايدارتري به وجود آيد  دارد که نيات کارآفرينانه

)Drnovsek & Erikson, 2005 .( در پژوهش هاي متعددي
اين راستا صورت گرفته که وجود اين رابطه را مورد تأييد 

 Linan, 2005; Degeorge & Fayolle(قرار مي دهند 
2005; Linan et al., 2005; Moriano et al., 2006a, b; 

Moriano et al., 2007a, b, c) .بر اين اساس اولين فرضيه 
  :پژوهش حاضر شکل مي گيرد

ي مثبت  کارآفرينانه رابطهبين نگرش و نيت : ۱فرضيه 
  .ي وجود دارددار معنيو 

متغير دوم، هنجارهاي ذهني است که منعکس کننده 
ي فشار اجتماعي است که شخص آن را براي انجام دادن 

؛ يعني شخص در کند مييک رفتار خاص، احساس 
رفتارش گروهي را به عنوان مرجع در نظر مي گيرد و 

از هاي آنان تنظيم کند  رفتار خود را با نيکند ميسعي 
)Moriano & Gorgievski, 2007 .( هنجارهاي ذهني در

فرهنگ حاکم بر . گيرد قالب فرهنگ جامعه جاي مي
در جوامعي که . گذارد جامعه نيز بر کارآفريني تأثير مي

کارآفريني مشروعيت اجتماعي دارد به کارآفريني در نظام 
 يک مقوله آموزشي توجه بيشتري شده و به آن به عنوان

ي مطلوب در جامعه نگريسته و به طور مثال مشوق هاي 

مالي بيشتري براي کسب و کار هاي کارآفرينانه در نظر 
از اين ). Moriano & Gorgievski, 2007 (شود ميگرفته 

رو، هنجار هاي جامعه همسو با فعاليت هاي کارآفرينانه 
خواهد بود و محيط اطراف کارآفرين بالقوه حامي 

آفريني شده، بنابراين، فرد قصد و نيت قوي تري جهت کار
در تحقيقات . آغاز يک فعاليت کارآفرينانه خواهد داشت

 بسياري وجود اين رابطه مورد تأکيد واقع شده است
(Degeorge & Fayolle 2005; Linan et al., 2005; 

Moriano et al., 2006a, b; Moriano et al., 2007a ) . 
 به صورت زير بيان توان مي اين پژوهش را لذا، فرضيه دوم

  :نمود
بين هنجارهاي جامعه و نيت کارآفرينانه : ۲فرضيه 

  .ي وجود دارددار معنيطه ي مثبت و راب
به عنوان يکي از پيشگو ) خودکارآمدي(متغير سوم 

اين مفهوم . کننده هاي ضروري در رفتار به شمار مي رود
منظور . تفاوتي نداردبا کنترل رفتار ادارک شده آن چنان 

از اين دو مفهوم توانايي فرد براي انجام دادن يک فعاليت 
است و اين که تا چه اندازه يک فرد توانايي انجام دادن يک 

 Linan et(فعاليت کارآفرينانه را در خود احساس مي کند 

al., 2005 .( اعتقاد بر اين است که براي موفق شدن در
مواجهه با شرايط چند بعدي، شرايط کامالً پيچيده و در 

باور به خودکارآمدي از اهميت فوق العاده اي برخوردار 
 & Jerusalem & Schwarzer, 1992; Stajkovic)است

Luthans, 1998).  (2002) Lent et al.  بر مبناي نظريه
، معتقدند که باور به ١اشتغالشناخت اجتماعي 

عه فعاليت خودکارآمدي بر مواردي نظير انتخاب شغل، توس
هاي شغلي، قابليت هاي حرفه اي و عملکرد شغلي افراد 

به عبارت ديگر افراد سعي مي کنند کارهايي را . تأثير دارد
انجام دهند که درباره آن ها احساس شايستگي و اعتماد به 
نفس دارند و از کارهايي که نسبت به آن ها بي اعتماد 

م باور به لذا، نتيجه ي مسل. هستند، اجتناب مي کنند
خودکارآمدي بيشتر در فرد، سطح اطمينان باالتر از 
توانايي هاي خود، اعتماد به نفس و اراده قوي تر خواهد 

 et al. بود و همانطور که در مدل انگيزه در کارآفريني
Shane) 2003(ه شده است که خودکارآمدي يکي از ي ارا

انتظار  مي توان ، بنابراين.تعوامل انگيزشي کارآفرينان اس
داشت که فردي با باور به خودکارآمدي بيشتر، براي 
                                                                                         
1. Theory of  Social Cognitive Employment  
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رفتار (کارآفرين شدن و راه اندازي يک کسب و کار جديد 
انگيزه بيشتر و در نتيجه قصد و نيت محکم تر ) کارآفرينانه

نتايج تحقيقات ديگر نيز . و پايدارتري را ايجاد خواهد نمود
 ;De Noble et al., 1999)مؤيد اين مطلب مي باشد 

Tkachev & Kolvereid, 1999; Krueger et al., 2000; 
Autio et al., 2001; Linan, 2004; Linan et al., 2005; 
Linan, 2005; Moriano et al., 2006a,b; Van Gelderen 

et al., 2006; Moriano et al., 2007a,b)   . بر اساس 
  .، فرضيه ي سوم تحقيق مطرح مي شودمطالب مذکور

بين باور به خودکارآمدي و نيت کارآفرينانه : ۳ضيه فر
  . ي وجود دارددار معنيرابطه ي مثبت و 

در نهايت، مطابق با آن چه که  در خصوص مدل رفتار 
ي آژن ذکر شد و نيز بر اساس فرضيات  ريزي شده برنامه

 گردد ميه يشده، چارچوب نظري اين مطالعه ارامطرح 
  ).۱شکل (

نگرش نسبت به 
كارآفريني

هنجارهاي جامعه 

باور به 
خودكارآمدي

نيت
کارآفرينانه

رفتار
کارآفرينانه

  
   چارچوب نظري پژوهش‐۱شکل

  

با توجه به مطالب مذکور، هدف کلي اين تحقيق، 
ي دانشجويان   عوامل مؤثر بر نيات کارآفرينانهبررسي

رشته ي مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور 
  :اهداف اختصاصي اين تحقيق عبارتند از. باشد ميکرمانشاه 

ين هر يک از متغيرهاي نگرش   بررسي رابطه ي ب‐ ۱
نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و باور به 
خودکارآمدي با نيت کارآفرينانه ي دانشجويان مديريت و 

  .آباداني روستا ها
گويي هر يک از متغيرهاي   تعيين قدرت پيش‐ ۲

)  خودکارآمدينگرش، هنجار هاي جامعه و باور به(مستقل 
جويان مديريت و آباداني ي دانش بر نيت کارآفرينانه

  .روستاها
  

  مواد و روش ها
هاي دستيابي  روش اين تحقيق، کمي و به لحاظ روش

  ـپردازي، از نوع تحقيقات توصيفي به حقايق و داده
 زماني تحقيق، يبا توجه به محدوده. همبستگي است

ي آماري اين  جامعه. باشد ميپژوهش حاضر مقطعي 
 و ۸۴روزانه و شبانه ورودي ي  پژوهش را دانشجويان دوره

ي مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور   رشته۸۷
 نفر از ۱۰۸که تعداد ). =۱۵۰N(کرمانشاه تشکيل دادند 

گيري تصادفي ساده به  ها با استفاده از روش نمونه آن
 نفر به ۱۰۰از اين تعداد . عنوان نمونه مشخص شدند

نرخ ( مطالعه قرار گرفتند ها پاسخ داده و مورد پرسشنامه
 حجم نمونه با استفاده از جدول). درصد۹۲ = پاسخگويي

Kerejsh & Morgan )1970(ابزار اصلي .  برآورد گرديد
هاي فردي  ويژگي:  قسمت۵تحقيق، پرسشنامه اي شامل 

پاسخگويان، نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي 
براي . نه بودارآفريناجامعه،  باور به خودکارآمدي و نيت ک

هاي فوق، از پرسشنامه ي نيت به کارآفريني  سنجش مقوله
اين .  بهره گرفته شدLinan & Chen (2009) توسط 

مقياس به زبان فارسي ترجمه، براي تعيين روايي آن از 
پانل متخصصان و به منظور برآورد پايايي آن از روش 

ه ضريب آلفاي محاسبه شد. آلفاي کرونباخ استفاده گرديد
ه يبراي هر يک از بخش هاي پرسشنامه به شرح ذيل ارا

با توجه به ضرايب آلفاي باالتر از ). ۱جدول (شده است 
  .، اين پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار بود۷/۰

هايي  ، آمارهSPSS از نرم افزار ها دادهبه منظور تحليل 
ميانگين، انحراف معيار، درصد و فراواني و آزمون : شامل 

همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به روش 
  .گام به گام استفاده شد

  
   ضرايب آلفاي محاسبه شده‐ ۱جدول

  آلفاي کرونباخ  تعداد گويه ها  گويه هاي مرتبط
  ۸۴/۰  ۴  نيت کارآفرينانه

  ۷۱/۰  ۷  نگرش نسبت به کارآفريني
  ۷۵/۰  ۳  هنجارهاي جامعه

  ۷۲/۰  ۱۱  باور به خودکارآمدي
  

   و بحثنتايج
 درصد ۳۹از بين دانشجويان شرکت کننده در تحقيق 

بر . نيز دختر بودند)  نفر۶۱( درصد ۶۱پسر و )  نفر۳۹(
 درصد از افراد مورد مطالعه را دانشجوي ۵۹ ها يافتهاساس 

.  درصد را دانشجوي سال آخر تشکيل دادند۴۱سال اول و 
 درصد پاسخگويان، ۴۰در خصوص انتخاب شغل آينده، 

ي يک کسب و کار کارآفرينانه و انداز راه به منظور  تالش
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هاي دولتي و   درصد مابقي، استخدام توسط سازمان۶۰
به منظور آزمون . هاي خصوصي را انتخاب نمودند شرکت
هاي مطالعه و بررسي وضعيت هم خطي در يک  فرضيه

. معادله رگرسيون، از ماتريس همبستگي بهره گرفته شد
طي، همبستگي بين هر يک از در بررسي وضعيت هم خ

متغيرهاي مستقل محاسبه گرديد چرا که هر قدر هم 
خطي در يک معادله رگرسيون باال باشد، بدين معني است 
که بين متغير هاي مستقل همبستگي بااليي وجود دارد و 

نتايج . بنابراين ممکن است مدل داراي اعتبار بااليي نباشد
  .سته شده ااي ار)۲(اين بخش در جدول 

  
   ميانگين، انحراف معيار و همبستگي پيرسون‐ ۲جدول

  M SD  ۱  ۲  ۳  
  ‐  ‐  ‐  ۳۲/۱  ۵۵/۲ ۱نگرش نسبت به کارآفريني

  ‐  ‐۱۸/۰∗  ۶۹/۱  ۹۳/۲  ۲هنجارهاي جامعه
  ‐  ۲۸/۰∗∗۱۹/۰∗  ۲۸/۱  ۹۷/۳  ۳باور به خودکارآمدي

 ۳۰/۰∗∗  ۲۳/۰۰۳/۰∗  ۶۲/۱  ۰۷/۳  ۴نيت کارآفرينانه
  درصد ١داري در سطح   معني**   رصدد ٥داري در سطح   معني*
  

 ۷تا ) مکنکامالً غير م (۱ مقياس طيف ليکرت از ‐ ۱
  ).       کامالً ممکن(
کامالً  (۷تا ) کامالً مخالفم (۱ مقياس طيف ليکرت از ‐ ۲

  ).     موافقم
  ).   کامالً مؤثر (۷تا ) غير موثر (۱ مقياس طيف ليکرت از ‐ ۳
خيلي  (۷تا ) عالقهبي  (۱ مقياس طيف ليکرت از ‐ ۴

  ).                                     مند عالقه
 حاکي از آن است که )۲(ي مندرج در جدول ها يافته

ي متغيرهاي مورد مطالعه در دانشجويان  ميانگين کليه
مديريت و آباداني روستاها، پايين تر از حد متوسط برآورد 

ودکارآمدي با در اين بين، باور به خهر چند (  استگرديده
  باالترين رتبه را در ميان ساير متغير ها در ۹۷/۳ميانگين 

اين يافته . )دانشجويان به خود اختصاص داده است
 & Degeorge) برخي محققان است برخالف نتايج تحقيق 

Fayolle, 2005; Moriano et al., 2007a, b) اما مؤيد 
 ;Moriano et al., 2007a)بخشي از نتايج تحقيقات ديگر 

Moriano et al., 2006a, b ) هاي  زيرا در پژوهش. باشد مي
فوق نمره ميانگين نيت کارآفرينانه در بين دانشجويان 
اسپانيايي کمتر از متوسط برآورد گرديد و چنين استنباط 

ها در کل از نيت کارآفرينانه پاييني برخوردار  شد که آن

مان دولتي بوده اند و بيشتر تمايل به خدمت در يک ساز
. يا شرکت خصوصي را داشته اند تا يک فعاليت کارآفرينانه

يافته ي پژوهش حاضر در خصوص انتخاب شغل آينده، 
 درصد از دانشجويان در مبادرت به ۴۰مبني بر ترجيح 

 درصد ۶۰ي کسب و کار کارآفرينانه و موافقت انداز راه
هاي  مابقي در مورد تمايل به استخدام توسط سازمان

ي مذکور را مورد  هاي خصوصي، نتيجه تي و شرکتدول
 چنين توان ميدر توضيح اين يافته . دهد تأييد قرار مي

هاي آموزش عالي به متغيرهاي  استدالل نمود که در برنامه
پيش گوکننده ي نيت کارآفرينانه خصوصاً باور به 
خودکارآمدي دانشجويان توجه کافي مبذول نشده و لذا 

ي رضايت  ها از نيت کارآفرينانه اشت که آن انتظار دتوان مي
  .بخشي برخوردار نباشند

ي حاصل از همبستگي پيرسون ها يافتههمچنين، 
نشان مي دهد که بين هر يک از متغيرهاي مستقل 

نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و باور به (
ي حاکم دار معنيي مثبت و  با يکديگر رابطه) خودکارآمدي

ي فوق، احتمال هم خطي بين  توجه به نتيجهبا . است
 حاصل از ۰۹/۰ ١مقدار ويژه. متغير هاي مستقل وجود دارد

هر . د مؤيد اين مطلب باشدتوان ميآزمون هم خطي نيز 
وه بر عال. چند اين مقدار آن چنان محسوس نمي نمايد

آمده است، بين نگرش ) ۲(اين، همانطور که در جدول 
ي انداز راهآفريني و نيت آنان در دانشجويان نسبت به کار

. ي وجود دارددار معنييک کسب و کار رابطه ي مثبت و 
به عبارت ديگر هر اندازه دانشجويان از نگرش مثبتي 

تر و با نيت  نسبت به کارآفريني قائل باشند، مصمم
ي يک کسب و کار جديد تالش انداز راهتري در  قوي
اين نتيجه در خصوص باور به خودکارآمدي نيز . کنند مي

صادق است، بدين صورت که هر اندازه باور به 
خودکارآمدي يعني اعتقاد فرد به توانايي خود در شناسايي 

ي يک کسب و کار انداز راههاي کارآفريني، خالقيت،  فرصت
ي انداز راه، قوي تر باشد، وي با نيت محکم تري در ...و 

لذا، بر اساس . کارآفرينانه اقدام خواهد نموديک فعاليت 
هاي اول و سوم پژوهش حاضر مورد تأييد  اين يافته، فرضيه

قرار گرفته ولي فرضيه دوم مبني بر وجود رابطه ي مثبت 
 بين هنجارهاي جامعه و نيت کارآفرينانه رد دار معنيو 
  . گردد مي

                                                                                         
1. Eigenvalue 
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در بررسي رابطه ي بين هر يک از سه متغير لذا، 
نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي جامعه و (ر مذکو

همانطور که گفته شد، با يکديگر، ) باور به خودکارآمدي
 بين نگرش دار معنينتايج بيانگر وجود رابطه ي مثبت و 

در تفسير . بودنسبت به کارآفريني و باور به خودکارآمدي 
مسلماً هر اندازه باور  چنين بيان نمود، توان مياين رابطه 

ه خودکارآمدي کارآفريني يعني برآورد شناختي فرد از ب
قابليت هاي خويش بيشتر باشد، نگرش فرد نسبت به رفتار 

در کل . کارآفرينانه مثبت و مساعد تر خواهد بود و بالعکس
نگرش يا گرايش ذهني عبارت از احساس موافق يا مخالفي 
است که موجود آدمي بنا به احساس و انديشه ي اکتسابي 

شين خود نسبت به  لذا رفتار را از منظر خود ارزيابي پي
کرده و به آن بار شخصي، شي يا امري واکنش نشان 

. دهد  ارزشي مثبت يا منفي مي(Parsa, 2001). دهد مي
بدون شک آن هايي که رفتار کارآفرينانه را مطلوب دريافت 
مي کنند و نگرش مثبتي به سمت آن دارند افرادي هستند 

ها را خواهند داشت و  ي دريافت و ادراک فرصتکه تواناي
ها را داشته باشند در  افرادي که توانايي تشخيص فرصت

جايي که ديگران قادر به اين کار نيستند، بدون شک از 
هاي خودشان آگاه بوده و  هاي شناسايي فرصت قابليت

بنابراين آن را به همان صورت مطلوب دريافت خواهند 
نتيجه ي فوق با ). Drnovsek & Erikson, 2005(نمود 

 )2007a( et al.  Moriano و)Linan )2005نتايج تحقيقات 
 et al Barbosa.ي تحقيق  همسو بوده و برخالف نتيجه

 بين باور به دار معني ‐ مبني بر عدم وجود رابطه) 2006(
خودکارآمدي و ساير متغيرها از جمله نگرش نسبت به 

  .کارآفريني است
، دليل احتمالي رابطه مثبت ها يافتهاس همچنين، بر اس

 بين نگرش نسبت به کارآفريني و هنجارهاي دار معني و
د اين باشد که هر اندازه هنجارهاي جامعه توان ميجامعه 

ي  هاي حاکم بر جامعه ي باورها و ارزش يعني مجموعه
هاي کارآفرينانه باشد و  پيرامون فرد، هم سو با فعاليت

 به عنوان يک ارزش قلمداد گردد،آن کارآفريني در جامعه
گاه نگرش فرد به سمت کارآفريني يا آمادگي قبلي او براي 

ي يک کسب و کار انداز راهپاسخ مساعد به تصميم در 
جديد، مثبت بوده و اين نگرش مثبت به عنوان يک عامل 
. نيروزا منجر به بروز رفتار کارآفرينانه در فرد خواهد گرديد

نيز وجود اين رابطه مورد تأييد قرار در تحقيقات ديگر 
  .(Linan, 2005; Moriano et al., 2007a)گرفته است 

داري بين  مثبت و معني ابطهاز طرف ديگر، ر
هنجارهاي جامعه و باور به خودکارآمدي در تحقيق حاضر 
مشابه با برخي از تحقيقات گذشته مورد تأييد قرار گرفت 

(Linan, 2005; Moriano et al., 2007a) . در تفسير اين
توان چنين استنباط نمود که باور به  نتيجه مي

خودکارآمدي همانند نگرش نسبت به کارآفريني يکي از 
و از آن جايي که . هاي شخصي کارآفرينان است ويژگي

هاي شخصي افراد را  ها و خصيصه فرهنگ اجتماعي ويژگي
کم دهد آن گاه فرهنگ کارآفرينانه حا تحت تأثير قرار مي

بر جامعه که متشکل از مجموعه هنجارهاي اجتماعي است 
هاي شخصي را  د احساس اطمينان بيشتر از توانايتوان مي

. جهت خلق رضايت بخش يک شغل در فرد متبلور سازد
هاي کارآفريني  چرا که فرد محيط را حامي خود و فعاليت

لذا، سطح باور به خودکارآمدي بيشتري در وي به . مي يابد
. گردد مير تصميم گيري براي کارآفرين شدن ايجاد منظو

عالوه بر اين، نتيجه ي حاضر برخالف يافته ي تحقيق 
.Barbosa et al )2006(است .  

ي بين باور به دار معنيي مثبت و  در نهايت، رابطه
ي يک کسب و کار جديد انداز راهخودکارآمدي و نيت براي 

 تحليل ي حاصل ازها يافتهبر اساس . به دست آمد
رگرسيون، باور به خودکارآمدي به عنوان پيش گو کننده 
ي مؤثري در نيت کارآفرينانه شناسايي شد، به نحوي که 
هر اندازه باور به خودکارآمدي در فرد از سطح باالتري 
برخوردار باشد، او قصد و نيت بيشتري براي کارآفرين 
شدن و به تبع آن تصميم گيري جهت انتخاب يک مسير 

و از آن جايي که نيت . ي کارآفرينانه خواهد داشتشغل
کارآفرينانه پيش درآمد و عامل مؤثر بر  رفتار کارآفريني 

 توان ميلذا ).  (Moriano & Gorgievski, 2007است 
چنين استنباط نمود که فرد با باور به خودکارآمدي باال، 

ي يک کسب و کار انداز راهبا نيت بيشتر و مصمم تر براي 
تحقيقاتي که تا کنون در زمينه .  اقدام خواهد نمودجديد

ي کارآفريني و خودکارآمدي انجام گرفته است نيز مؤيد 
گيري فرد  ي مثبت بين خودکارآمدي و تصميم وجود رابطه

 De Noble et) باشد مينسبت به انجام رفتار کارآفرينانه 
al., 1999; Tkachev & Kolvereid,1999; Krueger et 
al., 2000; Autio et al., 2001; Linan, 2004; Linan et 
al., 2005; Linan, 2005; Moriano et al., 2006a,b; Van 

Gelderen et al., 2006; Moriano et al., 2007a,b) . با
اين وجود، نتيجه مذکور برخالف يافته تحقيقات 

Degeorge & Fayolle) 2005(و  . et al Barbosa) 2006( 
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  .باشد مي
هاي يين قدرت پيشگويي هر يک از متغير منظور تعبه

مستقل در نيت کارآفرينانه از تحليل رگرسيون گام به گام 
در اين تحليل، نگرش، هنجارهاي جامعه و . استفاده شد

باور به خودکارآمدي به عنوان متغيرهاي مستقل و نيت 
  ).۳جدول(کارآفرينانه به عنوان متغير وابسته تعيين گرديد 

  
 متغير هاي پيش گو کننده ي نيت کارآفرينانه ‐۳جدول

دانشجويان مديريت و آباداني روستاها بر اساس تحليل 
  رگرسيون گام به گام

  خطاي Bمقدار   مدل
  t  مقدار بتا  معيار

سطح 
  يدار معني

  ۰۰۰/۰  ۷۳/۵  ‐  ۳۶/۰  ۰۵/۲  مقدار ثابت
  ۰۰۲/۰  ۱۵/۳  ۳۰/۰  ۱۲/۰  ۳۸/۰  خودکارآمدي به باور

  
 است که ۳۰/۰در اين تحليل برابر ) R ²(ضريب تعيين 

 ۳۰نشان مي دهد متغير باور به خودکارآمدي به تنهايي
. کند ميدرصد از تغييرات متغير نيت کارآفرينانه را تبيين 

، متغير باور به خودکارآمدي با دارا )۳(بر اساس جدول 
بودن بيشترين مقدار بتا از اهميت بيشتري نسبت به 

پيش بيني نيت کارآفرينانه دانشجويان متغير هاي ديگر در 
جدا از باور به خودکارآمدي به عنوان پيش . برخوردار است

: گو کننده ي مؤثر نيت کارآفرينانه، ساير متغير ها شامل
هنجار هاي جامعه و نگرش نسبت به کارآفريني، برخالف 

 & Degeorge) نتايج بسياري از تحقيقات گذشته 
Fayolle, 2005; Linan et al., 2005; Moriano et al., 

2006a, b; Moriano et al., 2007a, b). در تحليل 
شايد .  نشده و از معادله حذف گرديدنددار معنيرگرسيون 

تناقص ميان اين يافته و نتايج تحقيقات مذکور به دليل 
  مکان جغرافيايي متفاوت، بهره گيري از محيط آموزشي و

گيري   متنوع، و ابزار اندازههاي فردي آماري با ويژگيجامعه
هاي جامعه با اين وجود، نقش ضعيف هنجار. ستگوناگون ا

 در برخي از Ajzenدر تئوري رفتار برنامه ريزي شده 
اي که در  تحقيقات پيشين نيز به اثبات رسيده، به گونه

برخي از اين مطالعات، هنجار هاي ذهني به طور کلي از 
در همين ). Veciana et al, 2005(مدل حذف شده است 

 مطالعه بر روي تئوري ۱۹ با انجام )Ajzen )1991راستا، 
 ۱۹ مورد از اين ۱۱رفتار برنامه ريزي شده دريافت که در 

پژوهش، هنجارهاي جامعه داراي ضرايب رگرسيون غير 
لذا، به زعم ). Linan, 2005( يا منفي بوده است دار معني

Ajzen) 1987(عيفي در تبيين ، هنجارهاي جامعه سهم ض
نيت براي انجام رفتارهاي مختلف، به ويژه براي موضوعات 

 نيز در )Linan )2005. با مرکر کنترل دروني باال دارد
 بين دار معنيي منفي و  پژوهش خود به وجود رابطه

نتايج . هنجارهاي جامعه و نيت کارآفرينانه دست يافت
اضر ؤيد اين يافته در  پژوهش حنيز م تحقيقات برخي 
 ;Krueger et al., 2000; Autio et al., 2001)باشد مي

Linan et al., 2005; Moriano et al., 2007b) . شايد بتوان
هاي جامعه و عامالت و اثرات غير مستقيم هنجاروجود ت

ي يک کسب انداز راهنگرش نسبت به کارآفريني بر نيت به 
 اين و کار کارآفرينانه را به عنوان تفسيري براي توجيح

 هر حال نياز به تحقيقات و به. نتيجه به حساب آورد
  . گردد يم  هاي بيشتر در اين زمينه احساس  بررسي

ي پژوهش ها يافتهبندي  در نهايت، به منظور جمع
ه شد يي نتايج به صورت شماتيک ارا حاضر، خالصه

  ).۲شکل(
نگرش نسبت 
به كارآفريني

هنجار هاي جامعه

باور به 
خودكارآمدي

نيت كارآفرينانه

٠٠//١٨١٨

٠۶٠۶//٠٠

 ** **٠٠//٣٠٣٠

 * *٠٠//١٨١٨

 *١٩/٠

 ** **٠٠//٢٨٢٨

  
هاي مستقل بر روي متغير  اثرات هر يک از متغير ‐۲شکل 

  وابسته
  

  نتيجه گيري و پيشنهاد ها
بررسي عوامل مؤثر  ‐ هدف کلي اين تحقيقبا توجه به 

ي مديريت و  ي دانشجويان رشته بر نيات کارآفرينانه
بيانگر نتايج  ‐ آباداني روستاها در دانشگاه پيام نور کرمانشاه

العه ي متغيرهاي مورد مط که نمره ميانگين کليهاين بود 
در دانشجويان مديريت و آباداني روستاها در دانشگاه پيام 

ي ها يافتههمچنين، . تر از حد متوسط است نور پايين
که بين نيز حاکي از آن بود حاصل از همبستگي پيرسون 
نگرش نسبت به کارآفريني، (هر يک از متغيرهاي مستقل 

 ،با يکديگر) هنجارهاي جامعه و باور به خودکارآمدي
بين از طرفي . ي حاکم استدار معنيي مثبت و  طهراب

 نگرش دانشجويان نسبت به کارآفرينيمتغيرهاي مستقل 
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ي يک کسب انداز راه نيت آنان در و باور به خودکارآمدي با
در . به دست آمدي دار معني رابطه ي مثبت و ،و کار

 نهايت، باور به خودکارآمدي به عنوان مؤثرترين متغير
  . دانشجويان شناسايي گرديديت کارآفرينانهپيشگو کننده ن

در کل، به دليل نقش مؤثر باور به خودکارآمدي در 
ايجاد نيت کارآفرينانه در دانشجويان مديريت و آباداني 

 که با شود ميريزان آموزشي توصيه  روستاها، به برنامه
هاي درس کارآفريني، باور  لحاظ کردن مواردي در سرفصل

  :از جمله. در دانشجويان تقويت کنندبه خودکارآمدي را 
قرار دادن : ي خودگردانها آموزش استفاده از ‐ ۱
هاي مناسب در سرفصل درس کارآفريني براي انجام   زمينه
گري اساتيد،  هاي مستقل همراه با ايفاي نقش تسهيل پروژه
د دانشجويان را به اين باور برساند که آنها توانايي توان مي

هاي چالش زا را دارند و بدين طريق موفقيت در موقعيت 
  .يابد مي ي آنان افزايش باور به خودکارآمدي کارآفرينانه

چنين : ياب ي تسلطها آموزش استفاده از ‐ ۲
يي دانشجويان را به باالترين سطوح يادگيري که ها آموزش

همانا قضاوت و ارزشيابي است، مي رساند و در اين سطح 
يري به حد تسلط است که دانشجويان از نظر يادگ

بايست با تعيين  لذا، برنامه ريزان آموزشي مي. رسند مي
ي تدريس را  هاي اصلي و مهم کارآفريني، زمينه سرفصل

ها بتوانند شرايط و زمان  براي اساتيد تسهيل نموده تا آن
 فراهم آورند که همه يا اي گونهکافي براي آموزش را به 

ي آموزش  الب عمدهتقريباً اکثر دانشجويان بخش اعظم مط
هاي  ي چگونگي نوشتن طرحها آموزش: کارآفريني از جمله

را در حد تسلط ... ها و  کسب و کار، شناسايي فرصت
چرا که موفقيت فرد در تسلط آموزي کارآفريني . بياموزند

  .  بر باور به خودکارآمدي او تأثير بسزايي خواهد داشت
: هاي مثبت  استفاده از تقويت کننده‐ ۳
اما در صورتي . هاي مثبت انواع مختلفي دارند کننده ويتتق

 که ارائه آن بعد شود ميبه يک رويداد تقويت کننده گفته 
لذا، توصيه . از رفتار منجر به افزايش فراواني آن رفتار گردد

هاي آموزشي کارآفريني مناسب در نظام   که برنامهشود مي
در عالي، جهت تقويت باور به خودکارآمدي  آموزش

 از معرفي توان ميبراي اين منظور . دانشجويان، لحاظ گردد
هاي کارآفريني موفق، نشست با کارآفرينان نمونه و  طرح

  .بازديد از کسب و کارهاي موفق استفاده نمود
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