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 چکیده
 را آموختگاندانش بیکاری هادانشگاه آموختگاندانش تعداد افزایش با زاییاشتغال ظرفیت نامتناسب رشد

 ۀکنندیبینپیش بهترین و کارآفرینی ،اشتغال هایراه از یکی. است کرده تبدیل کشور در مهم یمعضل به
 پژوهش. است انسانی سرمایة کارآفرینانه قصد گیریشکل در مؤثر عوامل از یکی همچنین است؛ قصد ،آن

 شناختیسبک میانجی متغیرهای طریق از را کارآفرینانه قصد و انسانی سرمایة رابطة تا کندمی تالش حاضر
 نظر در کنترلی متغیرهای فردی متغیرهای و شناختیروان سرمایة پژوهش، این در. بسنجد منطقی و شهودی

 -توصیفی نوع از و کمی ،تحقیق روش نظر از و کاربردی ،هدف نظر از تحقیق این. اندشده گرفته
 و برق مهندسی دانشکدۀ ارشد کارشناسی دانشجویان را حاضر پژوهش آماری جامعة. است همبستگی
 یتصادف صورت به پرسشنامه 146 کوکران، فرمول از استفاده با که اندداده تشکیل تهران دانشگاه کامپیوتر

 کارآفرینانه قصد و انسانی سرمایة مثبت رابطة پژوهش این نتایج. شد گردآوری دانشجویان از دسترس در
 میانجی متغیرهای طریق از قصد بر فردی متغیرهای و شناختینروا سرمایة اثر همچنین ؛کندمی تأیید را

 شناختی سبک طریق از تنها آموزش که است حالی در این .رسید اثبات به منطقی و شهودی شناختی سبک
 .مؤثرند کارآفرینانه قصد بر شهودی شناختی سبک طریق از پیشین تجربة و منطقی
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 مقدمه
در بروز  کنندهتعییناز جمله عوامل  ،است افراد رفتاری هایویژگی از یکی که ،کارآفرینانه قصد

 یحالت آگاه یک :از است عبارت کارآفرینانه قصد(. Ajzen, 1991) است کارآفرینی پدیدۀ

شده جهت  ریزیبرنامه کارآفرینانةکه به توجه، تجربه و رفتار شخص با استفاده از رفتار  یذهن

جمله  از اند؛شده ارائه قصد بر مؤثردر خصوص عوامل  یمتعدد نظریات(. Bird, 1988) دهد می

 تاثیر تحت را قصد یات،نظر ترینمهم از یکی عنوان به( 1302) 1شاپیرو کارآفرینانة رویداد نظریة

اجزن  ۀشدیریزبرنامه رفتار ةنظری. داندمی پذیریامکان درک و عملگرایی مطلوبیت، درک

. دهدمی توضیح رفتاری کنترل ادراک و ذهنی هنجارهای ها،نگرش بر تأکیدقصد را با  نیز( 1331)

 2وزیکسیی و بوید. کندمی بیان محیطی و فردی عوامل از ترکیبی اساس بر را قصد (1300) برد

 .اندافزوده برد نظریةرا به  یاجتماع یادگیری نظریةبرگرفته از  1خودکارآمدی مفهـوم یز( ن1334)

 توانایی بر قصد بر عالوهکه  است انسانی سرمایة کارآفرینانهقصد  بر مؤثراز عوامل  یکی

(. Hindle et al., 2009) دگذارمی تأثیر نیز هافرصت برداریبهره و ارزیابی کشف، برای افراد

 ازاست که  یندیفرا ینانهکارآفر قصد توسعة یند( معتقدند که فرا2663و همکاران ) یندله

 .گیردیافراد شکل م یو اجتماع یانسان ةسرمای یقطر

و آموزش  یکالراد ییرتغ ةتجرب یابتی،ن ةتجرب چون عواملی مختلف، هایپژوهش در

(Davidsson, 1995 ،)کارآفرینانه دانش (Bird, 1988 ،)و کاروکسب تأسیس بةتجر نقش، الگوی 

 ذکر کارآفرینانه قصد بر مؤثر یاز عوامل انسان برخی( Liñán and Chen, 2009) یکار ةتجرب

 . اندشده

 شناختیسبک کند ایفا کارآفرینانه قصد بر مهمی نقش تواندمی که متغیرهایی از دیگر یکی

 برای او ترجیحی هایروش در فردی پایدار هایتفاوت را ی( سبک شناخت1370) 4مسیک. است

بر  تواندمی فرد شناختی سبک. کندیم یفتعر یاتربتج و اطالعات پردازش و سازماندهی

و در  بگذارد تأثیرو پردازش اطالعات  آوریجمع یادگیری،انواع مختلف  مورد دراو  یحاتترج

                                                           
1. Shapero 
2. Boyd & Vozikis 
3. self-efficacy 
4. Messick 
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 را شناختی سبک نوع دو رابطه این در محققان. باشد تأثیرگذارعمل  یکبر قصد انجام  نتیجه

 ,Allinson and Hayes) یشهود یو سبک شناخت یمنطق ناختیش سبک: اندکرده ییشناسا

1996.) 

 سرمایةبه صورت مدون در خصوص  ملیاست که در سطح  این مؤید جوهاوجست نتایج

به عنوان  یشناخت سبک گرفتننظردر با خاص طور و به ینانهقصد کارآفر با آن رابطةو  انسانی

 پژوهش ،یکنترل یرهایبه عنوان متغ شناختیروان سرمایةو  یفرد یرهایو متغ یانجیم یرمتغ

 یبه بررس نظریات به توجه با که است آن درصدد پژوهش این. است نگرفته صورت کاربردی

 متغیر یقاز طر ینانهقصد کارآفر و یفرد یرهایو متغ شناختیروان و انسانی سرمایة رابطة

را مورد  هاآن اعتبار و بپردازد آماری نمونةدر کشور و به طور خاص  شناختی سبک یانجیم

 قرار دهد.  یابیآزمون و ارز
 

 تحقیق پیشینةو  ینظر مبانی
 کارآفرینانهقصد  هایظریهن تکاملی سیر

 رویداد نظریة( و 1331) اجزن شدۀ ریزیبرنامه رفتار نظریة یابتدا به بررس ،پژوهش این در

سپس  ؛اندگرفته قرار زیادی هایپژوهش مبنای که شودمی پرداخته( 1302) شاپیرو کارآفرینانة

 بر تأکیدبا  هاآن تاریخی سیر مبنای بر و انسانی سرمایة یتبا محور ینانهقصد کارآفر یاتنظر

 .شودمی( ارائه 1300( و برد )2663و همکاران ) یندله یدو مدل مبنا

 را قصد که دارد وجود کلیدی نگرش سه( 1331) اجزن شدۀ ریزیبرنامه رفتار نظریة در

 در را رفتار آن درونی و بیرونی پیامدهای درک که رفتار مورد در نگرش .1: کندمی بینیپیش

 کنترل درک. 1 گیرندهتصمیم فرد بر دیگر افراد تأثیر درک ذهنی هنجارهای. 2 گیردبرمی

 کارآفرینانه رویداد نظریة. گیردمیبر در را رفتار بودنممکن از فرد شخصی درک که رفتاری

 آن تکمیل به 2666سال در کروگر کمک با سپس و کرد ارائه 1302 سال در شاپیرو ابتدا را

 که شده گرفته نظر در رویداد یک عنوان به کاروکسب یک ایجاد ،نظریه این در. اختدپر

 شود تعریف ریسک و استقالل مدیریت ها،توانایی ابتکارات، میان تعادل توسط تواندمی

(Krueger, 1993 .) 
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 یسبک شناخت یقاز طر ینانهبر قصد کارآفر پیشین ةتجرببعد  یبررس به( 1332، 1300) برد

 مشوق که را اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، هایزمینه که استتالش کرده  وپرداخته 

 کندیم یانب (1300) برد .کند تبیین و شناسایی هستند کارآفرینی توسعة و ایجاد سوی به افراد

 یک مانند و کندمی یترا هدا یراهبرد گیریتصمیم و انتقادی تفکر ینانهکارآفر قصدکه 

 هایزمینه ،برد مدل در .دنکمیمنابع و تبادل عمل  روابط، مشاهدۀ یبرا یادراک نمایش صفحة

 ثیرأت ،2منطقی و تحلیلی تفکر و 1نگرکل و شهودی تفکر بر متقابل طور به اجتماعی و فردی

 شکل به که دهدمی روی کارآفرینانه قصد گیریشکل طول در تأثیرگذاری این. گذارندمی

 فعلی آمیزمخاطره کارهایوکسب برای جدید شارز خلق یا آمیزمخاطره کاروکسب ایجاد

 .است

 اجزن نظریة اساس بر را خودکارآمدی و فردی باورهای متغیر دو( 1334) وزیکسیی و بوید

 و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، هایزمینه که باورند این بر برد برخالف و اندکرده برد مدل وارد

 افراد تفکر سبک بر مستقیم طور به فرد شخصیتی هایویژگی و هاتوانایی و جامعه اقتصادی

 و کارآفرینانه نقش الگوی شغلی، پیشین تجربیات از ثرأمت خودکارآمدی. ندارد ثیریأت

 (. 1103 همکاران، و زالی) است اجتماعی هایپشتیبانی

 و کارآفرینانه دانش است کرده معرفی اجزن که انگیزاننده عامل سه بر عالوه (2664) لینان

 بودنمرتبط بر( 2663) چن و لینان. داندمی مؤثر افراد قصد بر نیز را شناختی جمعیت عوامل

 خصوص در افراد دانش افزایش در که نقشی علت به ویژهبه پیشین، صیالتتح و تجربه

 مختلف جوانب خصوص در الزم دانش از برخورداری زیرا ؛کنندمی تأکید دارد، کارآفرینی

 بر نتیجه در و کند کمک کارآفرینی هایفعالیت از تریبینانهواقع درک به تواندمی کارآفرینی

 . باشد تأثیرگذار افراد قصد

 ،(1377) باندورا مدل اجتماعی شناخت مفهوم و( 2666) کروگر – شاپیرو مدل اساس بر

 بر عالوه که کردند ارائه را آگاهانه ةکارآفرینان قصد ةنظری( 2663) همکاران و هیندل

 مؤثر قصد بر نیز را جنسیت و اجتماعی ةسرمای عوامل و انسانی ةسرمای عوامل ،خودکارآمدی

                                                           
1  . Intuitive Holistic Thinking 
2. Rational Analytic Thinking 
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 مؤثر آن بر جامعه محیط که است ذهنی حالت یک واقع در قصد که معتقدند هاآن .داندمی

 یک ذهن در فقط کارآفرینانه قصد توسعة فرایند که است این بر فرض ،پژوهش این در. است

 آن در که است فرایندی بلکه ،نیست انتزاعی مکانیسمی فرایند یک یعنی ؛افتدنمی اتفاق فرد

 متمایز مفهوم دو سازیآگاه. شودمی سازیآگاه خود اجتماعی و انسانی سرمایة طریق از فرد

 جهت او به فرد اجتماعی و انسانی سرمایة ترکیب یعنی ؛است دادنجهت معنی به اول: دارد

 ةسرمای. است اطالعات تأمین معنی به دوم ؛کارآفرینی غیر یا کارآفرینی سمت به دهد،می

 یا دهد شکل را کارآفرینانه قصد است ممکن که است اطالعاتی یمنبع فرد اجتماعی و انسانی

 (.Hindle et al., 2009) نه

 کو
 به را تیشخصی ویژگی ،اجزن نظریة اصلی متغیر سه بر عالوه( 2612) همکاران و1

 عنوان به روابط و پیشین تجربة دانش، این، بر عالوه. اندکرده اضافه جدید متغیر عنوان

  .اندشده گرفته نظر در تأثیرگذارند قصد بر مستقیم غیر و مستقیم طور به که متغیرهایی

 
 کارآفرینانه قصد

2فیشبن و اجزن تعریف
 به میل جهت کوشسخت افراد ةنشان :از است عبارت قصد از (1375) 

 کارآفرینانه قصد .رفتار انجام منظور به شده ریزیبرنامه هایکوشش اکثر دلیل و تالش

 داد خواهد انجام آینده در کارآفرینی رفتار انجام برای فرد که است کوششی دهندۀ نشان

(Ajzen, 1991.) در جدید کاروکسب ایجاد به تعهد را کارآفرینانه قصد( 1331) کروگر 

 بهترین که است این بر (2666) همکاران و کروگر کیدأت. کندمی تعریف نزدیک آینده

 . است قصد رفتار کنندۀبینی پیش
 

 انسانی سرمایة

 ةتجرب در گذاریسرمایه طریق از که داندمی دانشی و مهارت را انسانی ةسرمای( 1304) 1بکر

 معتقد( 1300) 4کلمن. شودمی کسب تجربه اشکال سایر و خدمت ضمن آموزش مدرسه،

                                                           
1. Koe 
2. Fishbin 
3  . Becker 
4  . Coleman 
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 رشد و عمل در تغییر که است افراد دانش و مهارت به مربوط انسانی سرمایة مفهوم که است

 و تجربه دانش، را انسانی ةسرمای( 2661) هونیگ و دیویدسون. سازدمی ممکن را اقتصادی

 یاطالعات و دانش را انسانی ةسرمای( 2663) 1همکاران و شنکل. دانندمی عملی یادگیری

 . شودمی شخصی پیشینة و محیطی شرایط شامل که کنندمی تعریف

 
 شناختی سبک

 رایب او ترجیحی هایروش در فردی پایدار هایتفاوت :از ستا عبارت شناختی سبک

 .است عقالنی و شهودی تفکر بعد دو شامل شناختی سبک. اطالعات پردازش و سازماندهی

 خاص موضوعی دربارۀ کلی نگرش و احساس برای سریع قضاوت به شهودی شناختی سبک

 به اتکا با ،مسئله حل برای و دارند گریزیسنت به تمایل شهودی تفکر با افراد. دارد رهاشا

 کلی ارزیابی با را کارها معموالً و کنندمی انتخاب باز یرویکرد افی،اکتش تصادفی هایروش

 بر تمرکز با و ذهنی منطق اساس بر قضاوت به نیز منطقی شناختی سبک. دهندمی انجام

 با ،مسئله حل برای و دارند تمایل بودنمطیع به بیشتر تحلیلی تفکر با افراد. دارد اشاره جزئیات

 اطالعات ،معموالً. دهندمی ترجیح را ساختاری رویکردهای ارزیابی، منظم هایروش به توجه

 گامبهگام تحلیلوتجزیه به نیاز که هاییایده در ویژههب و آورندمی یاد به خوبیبه را کالمی

 (.Allinson and Hayes, 1996) ترندراحت دارد

 
 شناختیروان سرمایة

 بینی،خوش امید، شناختی ادراکی مؤلفة چهار که است ترکیبی ایسازه شناختیروان سرمایة

 پژوهش، این در (.Luthans and Youssef, 2004) دربردارد را آوریتاب و خودکارآمدی

 طرف بینیشخو. اندشده گرفته نظر در شناختیروان سرمایة متغیرهای آوریتاب و بینیخوش

 فرایند نیز آوریتاب. رودمی کار به خوب و بد حوادث توصیف در که است احساسی مثبت

 مثل استرس مهم منابع حتی یا تهدیدها غمناک، هایوضعیت ها،آسیب مشکالت، با سازگاری

 .است تجاری شکست

                                                           
1  . Schenkel et al. 
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 فردی متغیرهای
. اندشده ذکر کارآفرینانه قصد بر مؤثر عوامل جمله از جنسیت و سن ،مختلف هایپژوهش در

 کنترل درک طریق از شناختیجمعیت متغیرهای شده ریزیبرنامه رفتار تئوری اساس بر

 نتایج. گذارندمی تأثیر قصد بر مستقیم غیر طور به ذهنی هنجارهای و هانگرش رفتاری،

 قصد بر تأثیرگذار عوامل از جنسیت که دهدمی نشان نیز( 2663) همکاران و هیندل مطالعات

 سن بین رابطة مورد در. است مردان از ترپایین زنان در کارآفرینانه قصد و است کارآفرینانه

 مستقیمی رابطة که گفت توانمی 1تجربی هایپژوهش اساس بر نیز کارآفرینانه قصد و افراد

 .است تأثیرگذار قصد بر مستقیم غیر صورت به فقط متغیر این و ندارد وجود

 تأثیر پیشین هایپژوهش. است انسانی ةسرمای کارآفرینانه قصد بر مؤثر عوامل از یکی

 که معتقدند( 2663) همکاران و هیندل. اندکرده اثبات را کارآفرینانه قصد بر انسانی سرمایة

 شکل افراد اجتماعی و انسانی سرمایة ةوسیل به که است فرایندی کارآفرینانه قصد توسعة فرایند

 و اجزن شدۀ ریزیبرنامه رفتار هایمدل گرفتننظردر با( 2663) همکاران و هیندل. گیردمی

 با تنهانه فرد یک ةکارآفرینان قصد که کردند استدالل کروگر و شاپیرو کارآفرینانة رویداد

 قرار تأثیر تحت تیجنس و اجتماعی و انسـانی هایسـرمایه عوامل با بلکه خودکارآمدی،

 به را افراد شناختی یی توانا تجربه و تحصیالت که دهدمی نشان انسانی ةسرمای ةنظری. گیرد می

 .کندمی تقویت بازار نیروهای بین نقاط رمؤث کردنلمتص طریق از تشخیص منظور

 طور به اجتماعی و فردی هایزمینه که دهدمی نشان خود مدل در (1302) برد ،همچنین

 گیریشکل طول در تأثیرگذاری این. گذارندمی تأثیر شهود بر مبتنی و عقالنی رتفک بر متقابل

 و سیاسی اجتماعی، هایرمتغی شامل اجتماعی هایزمینه .دهدمی روی کارآفرینانه قصد

 طبق. است فرد هایتوانایی و تشخصی فرد، ةپیشین ةتجرب شامل فردی، هایزمینه و اقتصادی

 عقالیی، ،فکری یندهایافر ةنتیج تواندمی آمیزمخاطره کاروکسب یک ایجاد قصد ،نظریه این

 . محیطی و نگرانه کل شهودی، رتفک نتیجة یا باشد تحلیلی

 طبق شناختی نظر از کارآفرینان دهدمی شانن یزن (2660) 2ورچ و بهادری مطالعات نتیجة

                                                           
1. Tornikoski and Kautonen (2009), Franco et al. (2010), and Ozyilmaz (2011) 
2. Bhaduri and Worch 
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. گیرندمی شکل آورندمی دست به پیشین ةتجرب و ایحرفه تحصیالت از که اطالعاتی

 فرایند بر و دهندمی شکل رفتار مورد در را کارآفرین شناختی نگرش تجربه و تحصیالت

 همکاران و هیندل مبنایی مدل دو گرفتننظردر با و پیشینه این به هتوج با. رندثمؤ شناختی

 مورد زیر فرضیات و متغیرها روابط و شدهبیان پژوهش این مفهومی مدل( 1300) برد و( 2663)

 .گرفت خواهد قرار آزمون

 برق دانشکدۀارشد  یکارشناس دانشجویان کارآفرینانةبر قصد  انسانی سرمایة: اصلی فرضیة

 .مؤثراستدانشگاه تهران  یوترو کامپ

 دانشجویان کارآفرینانةبر قصد  یشهود یسبک شناخت طریق از آموزش: 1 فرضیة

 .است مؤثردانشگاه تهران  یوترو کامپ برق دانشکدۀارشد  یکارشناس

 دانشجویان کارآفرینانةبر قصد  یمنطق یسبک شناخت یق: آموزش از طر2 فرضیة

 .است مؤثردانشگاه تهران  یوترو کامپ برق دانشکدۀارشد  یکارشناس

 یکارشناس یاندانشجو ةکارآفرینان قصد بر شهودی شناختی سبک طریق از تجربه: 1 فرضیة

 .است مؤثردانشگاه تهران  یوترو کامپ برق دانشکدۀارشد 

 یکارشناس یاندانشجو ةکارآفرینان قصد بر منطقی شناختی سبک طریق از تجربه: 4 فرضیة

 .است مؤثردانشگاه تهران  یوترو کامپ برق دانشکدۀارشد 

 

  شناسیروش
 یبوده و برا یمایشیاطالعات پ یو بر حسب گردآور کاربردی هدفپژوهش بر حسب  این

 از نفر 213 پژوهش این آماری جامعةاطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.  یگردآور

که با  انددانشگاه تهران در نظر گرفته شده یوتربرق و کامپ ۀدانشکد ارشد کارشناسی دانشجویان

 بررسی آماری نمونة ینفر برا 146 کوکران فرمول و ساده تصادفی گیرینمونهاستفاده از روش 

دو بعد  ،پژوهش این در. اندخود را گذرانده یدرس یپژوهش واحدها ینکه در زمان انجام ا شدند

 ووابسته  یربه عنوان متغ ینانهقصد کارآفر مستقل، متغیر عنوان به( تجربه و)آموزش  انسانی سرمایة

و  یشهود یو سبک شناخت یکنترل یرهایبه عنوان متغ شناختیروان سرمایةو  یفرد متغیرهای

 تحصیالت مؤلفةآموزش شامل دو  .اندشده تعریفدر نظر  یانجیم یرهایبه عنوان متغ یمنطق
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 تجربةنقش،  الگوی هایمؤلفهشامل  یزاست. تجربه ن ینیکارآفر یتخصص هایآموزش و رسمی

 یکو تجربه در  مدیریت تجربة کار،وکسب یک اندازیراه تجربةاست.  یخانوادگ ةپیشین و کاری

و  شناختیروان سرمایة ابعاد آوریتابو  بینیخوش و ینکارآفر یکار ةتجرب مصادیق خاص رشتة

 . اندشده گرفته نظر در فردی متغیرهای ابعاد یزن یتسن و جنس

 عوبرخوردار از سوابق مرتبط با موض دانشگاهی خبرگان راابزار پژوهش  ییمحتوا روایی

سنجش  یبرا .شد استفاده تأییدی یعامل یلتحل از نیزسازه  روایی تأیید یبرا و کردند تأیید

 سرمایة بعد یکرونباخ برا یآلفا شد و کرونباخ استفاده یپرسشنامه از روش آلفا یاییپا

 قصد و 737/6 یمنطق یسبک شناخت ،747/6 یشهود یسبک شناخت ،702/6 شناختی روان

از  شدهاستفاده ةپرسشنام که است آن دهندۀنشانارقام  ینشد. ا محاسبه 001/6 ینانهکارآفر

 برای ساختاری معادالت تکنیک تحقیق، نوع به توجه بابرخوردار است.  قبولی مورد یاییپا

 معادالت مدل از ها داده تحلیلمنظور  به .است شده استفاده هاداده تحلیل و هافرضیه آزمون

 Smart PLS 2 و SPSS 19، LISREL 8.8 افزارهای نرم از استفاده با و شد استفاده ساختاری

 .شد آزمون فوق یها فرضیهو  یبررس یرهامتغ ینروابط ب
 

 هایافته
 شناختیجمعیت هایویژگی توصیف

 دهندگاندرصد پاسخ 17که حدود  اددنشان  شده آوریجمع هایپرسشنامه از حاصل هایداده

 16. هستند متأهلدرصد  1/13مجرد و  دهندگانپاسخ درصد 7/06. هستند مرددرصد  01و  نز

 سن سال سال 12 تا 23 بین درصد 16 و سال 20 تا 25 بین درصد 06 سال، 24 تا 21 بین درصد

 یلتحص یوترکامپ ةرشت در درصد 2/47و  الکترونیک رشتةدر  درصد 0/52 همچنین ؛دارند

 74 و شهودی شناختی سبک دارای درصد 20 حدود دهندهپاسخنفر  146 ینب از .اندکرده

 .هستند منطقی شناختی سبک دارای درصد
 

 فرضیات آزمون
 ۀدانشکد ارشد کارشناسی دانشجویان ةکارآفرینان قصد بر انسانی ةسرمای ثیرأت تحقیق اصلی ةفرضی
 به t ۀآمار همچنین و 42/6 مسیر ضریب به توجه .کردمی عنوان را تهران دانشگاه کامپیوتر و برق



1131 بهار ،1 شمارۀ ،7 دورۀ کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      122 

 ثیرأت کارآفرینانه قصد بر درصد 35 اطمینان سطح در انسانی ةسرمای گفت توانمی 52/2 مقدار
 موجب انسانی سرمایة در افزایشی هرگونه که است این بیانگر لهئمس این دارد؛ مثبتی و معنادار
2) تعیین ضریب مقدار. شودمی دانشجویان کارآفرینانه قصد افزایش

R )ضریب این. است 17/6 نیز 
 ةسرمای متغیر اساس این بر. کندمی بررسی را مستقل متغیر طریق از وابسته متغیر بینیپیش توانایی
 . کند بینیپیش را کارآفرینانه قصد تغییرات از درصد 17 توانسته رفته هم روی انسانی

سبک  یقاز طر ینانهقصد کارآفر وآموزش  ةرابط یاول و دوم به بررس یفرع ةفرضی
و  63/6 یرمس یباول با توجه به ضر ةفرضی مورد درپرداخته است.  یو منطق یشهود یشناخت

 سبک طریق از آموزش که گفت توانیم 61/1و  31/6به مقدار  t ۀآمار ینو همچن 17/6
 ندارد؛ مثبتی و معنادار ثیرأت کارآفرینانه قصد بر درصد 35 اطمینان سطح در شهودی شناختی
 .شودنمی یدیأت یهو فرض یستندن معنادار آماری نظر از ضرایب بنابراین
 07/0و  30/4به مقدار  t ۀآمار و 50/6 و 41/6 مسیر ضریب به توجه با نیز دوم فرضیة در

درصد بر قصد  33 یناندر سطح اطم یمنطق یسبک شناخت یقآموزش از طر که گفت توانیم
 یدیأت فرضیه و ندمعنادار آماری نظر از ضرایب بنابراین دارد؛ مثبتی و معنادار ثیرأت ینانهکارآفر

2) یینتع یبضر به توجه با .شودمی
R) توانسته یمنطق یسبک شناخت یقطر ازآموزش  یرمتغ یزن 

 کنند.  بینیپیشرا  ینانهقصد کارآفر ییراتدرصد از تغ 54
 یشهود یسبک شناخت یقاز طر ینانهتجربه بر قصد کارآفر ثیرأتسوم و چهارم  فرعی فرضیة

 ینسوم و همچن ةفرضی در 04/6 و 13/6 مسیر ضریب به توجه با. اندکرده بررسی را یو منطق
 یشهود یسبک شناخت یقاز طر یشینپ ةتجرب که گفت توانیم 12/3و  54/4به مقدار  t ۀآمار

 از ضرایب بنابراین دارد؛ مثبتی و معنادار تأثیر ینانهدرصد بر قصد کارآفر 33 یناندر سطح اطم
2) یینتع یبمقدار ضر .شودمی یدیأت فرضیه و ندمعنادار آماری نظر

R) که نشان  است 03/6 یزن
 درصد 03 توانسته رفته هم روی شهودی شناختی سبک طریق از پیشین تجربة یرمتغ که دهدیم

 . دکن بینیپیشرا  ینانهقصد کارآفر تغییرات از
و  17/6به مقدار  t آمارۀ ینو همچن 63/6و  60/6 یرمس یببا توجه به ضر یزن چهارم فرضیة در

درصد بر  35 یناندر سطح اطم یمنطق یسبک شناخت یقاز طر پیشین تجربةگفت که  توانیم 47/6
 فرضیه و نیستندمعنادار  یاز نظر آمار یبضرا ینندارد؛ بنابرا یو مثبت معنادار تأثیر ینانهقصد کارآفر

 . شودنمی یدأیت
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 به دانشجویان کارآفرینانةبر قصد  شناختیروان سرمایةو  یفرد متغیرهای تأثیرگذاری
و  34/6و  55/6 یرمس یبتوجه به ضر باقرار گرفت.  یدأیت مورد نیز کنترلی متغیرهای عنوان
سبک  یقاز طر شناختیروان سرمایةگفت که  توانمی 33/0و  36/5به مقدار  t آمارۀ ینهمچن
 دارد؛ مثبتی و معنادار تأثیر ینانهدرصد بر قصد کارآفر 33 یناندر سطح اطم یشهود یشناخت

 شناختی سبک طریق از اختینشروان سرمایة تأثیرو  ندمعنادار آماری نظر از ضرایب بنابراین
2) یینتع یبمقدار ضر. شودمی یدأیت قصد بر شهودی

R) استشده  71/6 پنجم فرضیةدر  یزن 
درصد  71 توانسته یشهود اختیشن سبک طریق از شناختیروان سرمایة یرمتغ دهدمی نشان که

 t آمارۀو  57/6و  11/6 یرمس یبضر به توجه ابکند.  ینیب یشرا پ ینانهقصد کارآفر ییراتاز تغ
 یناندر سطح اطم یمنطق یسبک شناخت یقاز طر شناختیروان سرمایة نیز 36/5و 71/2به مقدار 

 یقاز طر اختینشروان سرمایة تأثیردارد؛  یو مثبت معنادار تأثیر ینانهدرصد بر قصد کارآفر 33
2) یینتع یبضر مقداراساس  بر. شودمی یدأیتبر قصد  یمنطق یسبک شناخت

R) یرمتغ یزن 
 دقص ییراتدرصد از تغ 41توانسته  یمنطق یسبک شناخت یقاز طر یروانشناخت یهسرما

 .کنند بینی پیش را کارآفرینانه
 یقاز طر 64/3و  66/0به مقدار  t آمارۀ و 74/6و  03/6 یرمس یبضر با نیز یفرد متغیرهای
 یو مثبت معنادار تأثیر ینانهدرصد بر قصد کارآفر 33 یناندر سطح اطم یشهود یسبک شناخت

سبک  یقاز طر یفرد متغیرهای تأثیرو  هستندمعنادار  یاز نظر آمار یبضرا یندارد؛ بنابرا
2) یینتع یبضر مقدار. شودمی تأییدبر قصد  یشهود یشناخت

R) توجه  بااست.  70/6برابر  یزن
 سبک طریق از فردی متغیرهای 63/16و  17/0مقدار  به t آمارۀ و 04/6و  51/6 یرمس یببه ضر

دارد؛  یمعنادار و مثبت ثیرأت کارآفرینانه قصد بر درصد 33 اطمینان سطح در منطقی شناختی
. مقدار شودمی یدیأتقصد  بر نیز یمنطق یسبک شناخت یقاز طر یفرد متغیرهای تأثیر ینبنابرا
2) یینتع یبضر

R) است آمده دست هب 01/6 یزن.  

 
 جزئی مربعات حداقل روش به ساختاری معادالت مدل نتایج

 مورد در (PLS) جزیی مربعات حداقل روش به آماری تحلیل از آمدهدستهب نتایج به توجه با
 اطمینان سطح در گفت توانمیt (114/2 ) آمارۀ و( 241/6) مسیر ضریب به توجه با اصلی فرضیه

 ؛هستند معنادار آماری نظر از ضرایب و است مؤثر کارآفرینانه قصد بر انسانی سرمایة درصد 33
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 یناندر سطح اطم انسانی سرمایة که گفت توانمی t هایآماره و مسیر ضرایب به توجه با همچنین
 تأثیر یشهود یبر سبک شناخت 011/4به مقدار  t آمارۀو  411/6 یرمس یبدرصد با توجه به ضر 33

 ةسرمای نیز 644/1به مقدار  t آمارۀو  160/6 یرمس یبدارد. با توجه به ضر یو مثبت معنادار
دارد. در  یو مثبت معنادار تأثیر یشهود یدرصد بر سبک شناخت 33 یناندر سطح اطم شناختی روان

به  t آمارۀو  461/6 یرمس یببا توجه به ضر یزن یشهود یبر سبک شناخت یفرد متغیرهای تأثیرمورد 
 یشهود یدرصد بر سبک شناخت 33 یناندر سطح اطم یفرد یرهایگفت متغ توانیم 606/4مقدار 

2) یینتع ضریباساس  بر. ندمعنادار آماری نظر از ضرایب بنابراین دارد؛ مثبتی و معنادار تأثیر
R) 

 ییراتدرصد از تغ 50 اندتوانسته یفرد یرهایو متغ شناختیروان سرمایة انسانی، سرمایة متغیرهای
 جزئی مربعات حداقل روش از آمدهدستبه یجطبق نتا کنند. ینیب یشرا پ یشهود یسبک شناخت

(PLS) شود می تبیین 2 و 1 های شکل صورت به تحقیق مدل. 
 

 (استاندارد تخمین) تحقیق مفهومی مدل ساختاری معادالت سازیمدل. 1 شکل
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 سرمایةگفت که  توانیم 517/1به مقدار  t آمارۀ ینو همچن 405/6 یرمس یبتوجه به ضر با

 همچنین ؛دارد مثبتی و معنادار تأثیر یمنطق یدرصد بر سبک شناخت 33 یناندر سطح اطم انسانی

در  شناختیروان ةسرمای گفت توانیم 012/0به مقدار  t آمارۀ و 077/6 یرمس یببا توجه به ضر

 تأثیردارد؛ در مورد  یو مثبت معنادار تأثیر یمنطق یدرصد بر سبک شناخت 33 ینانسطح اطم

به  t آمارۀ ینهمچن 103/6 یرمس یببا توجه به ضر یزن یمنطق یبر سبک شناخت یفرد متغیرهای

 یدرصد بر سبک شناخت 33 یناندر سطح اطم یفرد یرهایگفت که متغ توانیم 021/2مقدار 

2) یینتع ضریباساس  بردارد.  یو مثبت معنادار تأثیر یمنطق
R)  سرمایة یرهایمتغ نیز 405/6برابر 

 یشناخت سبک ییراتدرصد از تغ 40توانسته  یفرد یرهایمتغ و شناختیروان سرمایة انسانی،

 .دکن بینیپیشرا  یمنطق
 

 (ضرایب معناداری) تحقیق مفهومی مدل ساختاری معادالت سازیمدل. 2 شکل

به مقدار  t ۀآمار و 404/6 مسیر ضریب به توجه با قصد، بر شناختی سبک تأثیرمورد  در

 ینانهکارآفر قصددرصد بر  33 یناندر سطح اطم یشهود یگفت سبک شناخت توانیم 116/1

 274/4به مقدار  t آمارۀ و 534/6 یرمس یببا توجه به ضر یندارد؛ همچن یو مثبت معنادار تأثیر
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 یو مثبت معنادار تأثیر ینانهکارآفر قصددرصد بر  33 یناندر سطح اطم یمنطق یشناخت سبک

2) یینتع یبدارد. مقدار ضر
R)  یسبک شناخت یرهایمتغ که دهدمی نشان نیز 114/6برابر 

 قصد ییراتدرصد از تغ 11 اندهم رفته توانسته یرو یمنطق یو سبک شناخت یشهود

 کنند.  ینیب یشرا پ منطقی ینانهکارآفر

 

 گیرینتیجهو  بحث
 دانشجویان بین در کارآفرینانه قصد و انسانی سرمایة ةرابط بررسی پژوهش این اصلی هدف

 بین معنادار و مثبت رابطة پژوهش این نتایج. بود کامپیوتر و برق دانشکدۀ ارشد کارشناسی

 این نیز 1قبلی مطالعات که است ذکر شایان. دهدمی نشان را کارآفرینانه قصد و انسانی سرمایة

 یسبک شناخت یانجیم یرمتغ یقآموزش از طر پژوهش نتایج اساس بر. دننکمی تأیید را رابطه

 یشناخت کسب طریق از که حالی در ،دارد یو معنادار مثبت تأثیر آفرینانهبر قصد کار یمنطق

 ینانهقصد کارآفر و آموزش رابطة خصوص در .گذاردنمی تأثیری ینانهکارآفر قصدبر  یشهود

 درصورت نگرفته است؛ اما  یپژوهش یانجیم یربه عنوان متغ یسبک شناخت گرفتننظربا در

 تأثیرگذاری ینکه ا دهدینشان م پیشین مطالعات نتایج قصد بر کارآفرینی آموزش تأثیر مورد

و  ی)آراست است گرفته قرار تأییدموضوع مورد  ینا یزن یرانا  موردمثبت بوده و در  همواره

متفاوت  هاپژوهش نتایج دانشگاهی تحصیالت مورد در اما(؛ 1136و باقرصاد،  1136همکاران، 

 یشتریاحتمال ب هستند عالی تحصیالت دارای که افرادی دندهمی نشان مطالعات برخیاست. 

 ةرابط دیگر مطالعات که حالی در(، Bates, 1990) دارند جدید هایشرکت یجادا یبرا

 .(Storey, 1994) دهندمی نشان راشرکت  یلو تشک یلیتحص یشرفتپ ینمعکوس ب

 این دراست.  یخانوادگ ةیشینو پ یکار ةتجرب نقش، الگوی هایلفهؤشامل م یشینپ ةتجرب

خاص  ةرشت یکو تجربه در  یریتمد ةتجرب کار، و کسب یک اندازیراه تجربه پژوهش،

 الگوی که دهدمی نشان پیشین هایپژوهش نتایج. اندشده گرفته نظر در کاری تجربة مصادیق

 Van) دهد افزایش را کارآفرینانه خودکارآمدی و کارآفرینی به افراد تمایل است ممکن نقش

                                                           
1. Liñán and Chen (2009), Hindle et al. (2009), Raijman (2001), Anderson and Miller 

(2002), DeClercq and Arenius (2003), Honig and Davidsson (2003), and Koe et al. 
(2012)  
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Auken et al., 2006a; 2006b .)قصد بر مثبت تأثیر خود ةبه نوب است ممکن موضوع این 

 تجربة(. Krueger et al., 2000) باشد داشته کارآفرینانه هایفعالیت بر نهایت در و کارآفرینی

 ,.Ucbasaran et al) کند کمک جدید دانش انباشت و سازییکپارچه در تواندمی نیز کاری

 یندبر فرا یارو هوش یبانپشت یطیفراهم کردن مح یقاز طر خانوادگی پیشینة ینهمچن (2008

 یک انتخاب در کارآفرین والدین که است داده نشان مطالعات. است تأثیرگذار ینیکارآفر

(. برد Brockhaus, 1982; Hisrich and Brush, 1983) ثیرگذارندأت کارآفرینانه شغل

 سبک بر پیشین تجربةمثبت  یا منفی تأثیربدون آنکه  یز( ن1334) یکسییو وز ید( و بو1300)

 نیز پیشین تجربةکه شامل  ،فردی عوامل که باورند این بر بسنجند، را منطقی و شهودی شناختی

  .بود خواهد مؤثر ینانهبر قصد کارآفر یقطر ینو از ا است مؤثر افراد یبر سبک شناخت ،شودمی

بر قصد  یمنطق یسبک شناخت یقاز طر یشینپ ةتجرب که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج

 یو معنادار مثبت تأثیر یشهود یسبک شناخت یقطراما از  ندارد ثیریأت یاندانشجو ینانهکارآفر

 ینب معنادارو  مثبت رابطة نیز( 1136) یانپژوهش شهپر نتایج. گذاردمی ینانهبر قصد کارآفر

 سبک و پیشین تجربة ینب و معنادار یمنف ةابطر و یشهود یشناخت سبک و پیشین تجربة

 . دهدینشان م را تهران دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان منطقی شناختی

 کارآفرینانةبر قصد  شناختیروان ةسرمای و فردی متغیرهای ثیرگذاریأت ،پژوهش این در

 کنترلی متغیرهای عنوان به طقیمن و شهودی شناختی سبک میانجی متغیر طریق از دانشجویان

 از قصد و شناختیروان ةسرمای و فردی متغیرهای ثیرأت خصوص در. گرفت قرار یدیأت مورد نیز

 بین در( 1136) شهپریان مطالعات نتایج اماانجام نشده است؛  ایمطالعه شناختی سبک طریق

 سبک دارای زنانو  مردان اکثرکه  دهدمی نشان تهران دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان

 مردان که دهدیمردان و زنان مورد مطالعه نشان م یسبک شناخت ةیسمقا .هستند منطقی شناختی

در زنان کمتر از  ینانهقصد کارآفر مطالعه یندر ا ینهمچن ؛اندیشندمی شهودی زنان از بیشتر

 مطالعات نتایج. است درصد 5/00درصد و در مردان  44در زنان  ینانهمردان است. قصد کارآفر

 مردان از ترپایین زنان در کارآفرینانه قصد که دهدمی نشان نیز( 2663) همکاران و هیندل

 .است
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 پیشنهادها
مسئله  یندارد و ا یو مثبت معنادار تأثیر ینانهبر قصد کارآفر انسانی سرمایة دهد ینشان م نتایج

 ةکارآفرینان قصد افزایش موجب انسانی سرمایةدر  یشیاست که هرگونه افزا ینا یانگرب

و  یجادا نابراینب ؛شود یدانشگاه تهران م یوترو کامپ برق دانشکدۀارشد  یکارشناس یاندانشجو

 ینانهکارآفر های یتاقدام به فعال یرا برا آنان کارآفرینانةقصد  یاندانشجو انسانی سرمایة یتتقو

 .دهد یم یشافزا

بر قصد  یمنطق یسبک شناخت یقآموزش از طر که دهدمی نشان آمدهدستهب نتایج

توانسته  منطقی شناختیسبک  یقاز طر آموزش متغیر و دارد مثبتی و معنادار تأثیر ینانهکارآفر

گفت  توانمی یجهنت ین. با توجه به ادکن ینیب یشرا پ ینانهقصد کارآفر ییراتدرصد از تغ 54

قصد  یمنطق یسبک شناخت یقشود تا از طر یتدر دانشگاه تقو ینیبعد آموزش کارآفر یدکه با

 صورت به کارآفرینی درس شودمی پیشنهاد منظور این به. دهد قرار تأثیررا تحت  ینانهکارآفر

 هایدوره ةارائ برای الزم هایزمینه همچنین ؛شود ارائه هارشته تمام برای اجباری واحد

 . شودفراهم  هادانشگاه در کارآفرینی آزاد آموزش

 یشهود یسبک شناخت یقاز طر پیشین تجربة متغیر دهدینشان م پژوهش نتایج ،همچنین

 یندر ا تجربه. دکن بینی پیش را کارآفرینانه قصد تغییرات از درصد 03 توانسته رفتههمروی

 تجربه بردنباال منظور به. بود خانوادگی پیشینةو  کاری تجربةنقش،  یپژوهش شامل ابعاد الگو

 ینانرا با کارآفر یاندانشجو هاییسخنرانی برگزاری با تا شودمی توصیه دانشجویان بین در

 یجادبا ا توانمی همچنین ؛دنرا باال بر ینانهآنان قصد کارآفر ینو در ب کنند موفق آشنا

نقش  دانشگاه و صنعت ارتباط طریق از تجربه کسبمنظور  به یاندانشجو یبرا ییها فرصت

 .کرد یفاا کارآفرینی ةو توسع یاندانشجو یندر ب کارآفرینانهقصد  یشافزا ةیندر زم یمهم یاربس
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