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 چکیده
 شمار به شغلی های فرصت ایجاد و اقتصادی توسعة هب دستیابی برای مناسب راهکاری ،کارآفرینی

 قصد از جامع یشناخت کسب برای .است رفتارکارآفرینانه درآمد پیش نیز کارآفرینی قصد. رود می

 در .شد مطالعه نور پیام دانشجویان کارآفرینی قصد ،آن بر اثرگذار های سازه و دانشجویان کارآفرینی

 کار هب دیویدسون مدل و کارآفرینی رویداد شده، ریزی برنامه رفتار های نظریه از تلفیقی راستا، این

 پیمایشی شاخة توصیفی ها، داده گردآوری حسب بر و کاربردی هدف نظر از پژوهش این .شد گرفته

 دانشجویان از نفر 363 میان از و پرسشنامه طریق از پیمایشی پژوهش این نیاز مورد های داده .است

 تصادفی ای طبقه گیری نمونه روش از استفاده با که شد گردآوری نور پیام دانشگاه مختلف های هرشت

 -فنی های رشته دانشجویان کارآفرینی قصد که است آن بیانگر پژوهش های یافته. بودند شده انتخاب

 آن، بر عالوه. است ها رشته سایر دانشجویان از باالتر معناداری گونة  به بازرگانی و مدیریت مهندسی،

 عوامل زمرة در کارآفرینی سابقة و خودکارآمدی به باور کارآفرینی، به نسبت نگرش عمومی، نگرش

 محسوب بازرگانی و مدیریت مهندسی، -فنی های رشته دانشجویان کارآفرینی قصد بر اثرگذار اصلی

 باور عمومی، نگرش طریق از ها رشته سایر دانشجویان کارآفرینی قصد که است  حالی در این. شود می

 هایی توصیه ها، یافته این اساس بر. است تبیین قابل ذهنی اجتماعی هنجارهای و خودکارآمدی به

 . است شده ارائه دانشجویان کارآفرینی قصد بهبود منظور به
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  مقدمه

 خود هب را گذارانسیاست و پژوهشگران از بسیاری توجه اخیر دهة چند در کارآفرینی مقولة

 برای جوامع فزایندة نیاز کارآفرینی، بر تمرکز اصلی دالیل از یکی. است کرده جلب

 ایهفعالیت به ها ایده این تبدیل و نوین هایایده طریق از که است قخال یافراد از گیری بهره

 در(. Turker & Selcuk, 2009: 142) کنند تسریع را اقتصادی توسعة روند سودبخش،

 یچشمگیر افزایش بیکاری رشد میزان ،شده توجه کمتری میزان به کارآفرینی که کشورهایی

 ایران در بیکاری رشد میزان حاضر حال در مثال برای ؛(Audretsch, 2002: 3) است داشته

 35 دانشگاهی التحصیالنفارغ و (Central Intelligence Agency, 2012) است درصد 8/38

. (3335 اسالمی، شورای مجلس خبرگزاری) دهندمی تشکیل را کار جویای جمعیت از درصد

 کنندمی آماده کار بازار به ورود برای را خود ،دانشگاهی آموختة دانش هزار 275 ساالنه

 اجتماعی چالش ترینمهم توانمی را اشتغال موضوع اینبنابر ؛(53 :3335 همکاران، و رستمی)

 شغلی هایرصتف افزایش به تواندمی کارآفرینی کهحالی در. کرد قلمداد کشور حاضر حال

 جویای جمعیت از درصد 4 حدود تنها 2532 سال در که دهد می نشان ها بررسی ،شود منجر

 میزان و (Xavier et al., 2012: 58) اند کرده اقدام کار و کسب اندازی راه به کشور کار

 و کردنائیج) است بوده درصد 35 تقریباً گذشته سال پنج طی ایران در کارآفرینانه های فعالیت

 تشویق بیکاری، میزان کاهش و اقتصادی رشد به دستیابی برای بنابراین ؛(36 :3332 همکاران،

 :Baltes et al., 2006) است ریضرو «کارآفرینان جدید نسل» آموزش و کارآفرینی به افراد

 با باید کشور آموزش اصلی یانمتولّ عنوان به عالی آموزش مراکز ،راستا این در. (569

 زمینة( Turker & Selcuk, 2009: 155) کارآفرینی فرایند از جامع شناختی از برخورداری

 همکاران، و بیونعر) کنند مساعد دانشجویان میان در را کارآفرینانه هایخالقیت پرورش

3355 :345).  

 صورت دانشجویان کارآفرینی هایویژگی و رفتار بررسی زمینة در فراوانی طالعاتم

 Linan et) ندارد وجود کارآفرینی ساززمینه عوامل خصوص در چندانی توافق اما ؛است گرفته

al., 2011: 196.) معطوف کار و کسب «اندازی راه فرایند» بر کارآفرینی هایپژوهش بیشتر 

 در این (.56 :3353 همکاران، و بارانی) است شده غفلت گیریتصمیم مرحلة از و اند شده
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 راستا، این در. دارد بسزایی اهمیت کارآفرینانه فعالیت شروع برای گیری تصمیم که است حالی

 ترغیب مستقل کار و کسب اندازی راه به را فرد که است ضروری عناصری و عوامل شناخت

 Krueger et) است آگاهانه و ارادی امری ،کارآفرینی برای گیری تصمیم که آنجا از. اند ردهک

al., 2000: 413) شروع به قبلی قصد و ذهنی آگاهی با افراد که کرد اذعان چنین توانمی 

 مؤثر عامل عنوان به توان می را کارآفرینی قصد بنابراین ؛ورزندمی مبادرت جدید کار و کسب

 باور همان کارآفرینی قصد(. Fayolle & Gailly, 2004: 9) کرد قلمداد کارآفرینانه اررفت بر

 این تحقق برای آگاهانه یزیر طرح و جدید کار و کسب آغاز برای وی نیت و فرد درونی

 (.Thompson, 2009: 670) است آینده در هدف

 هایشکاف هنوز اما ؛اندیافته اختصاص کارآفرینی قصد بررسی به فراوانی مطالعات

 & Rauch & Frese, 2007: 357; Wagner) دارد وجود خصوص این در زیادی اطالعاتی

Sternberg, 2004: 220.) افراد گیری تصمیم بر تأثیرگذار عوامل زمینة در مطالعه ،امر همین 

 هایآموزش اثربخشی بر عوامل، این شناخت. کند می ضروری را کار و کسب شروع برای

 بررسی هدف با حاضر پژوهش بنابراین ؛(Linan et al., 2011: 205) افزایدمی کارآفرینی

  .است شده انجام نور پیام دانشجویان کارآفرینی قصد بر اثرگذار عوامل

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی
 ,Rauch & Frese) است شده تغییر دستخوش زمان طول در کارآفرینی مطالعات شناسیروش

 .داشتند تأکید شخصیتی ابعاد بر محققان کارآفرینی، مطالعة آغازین هایدهه در(. 12 :2007

 پیشرفت، انگیزة همچون هایی ویژگی( McClelland, 1961) کللند مک ،راستا این در

 گرایش کنندة تعیین عوامل زمرة در را طلبی استقالل و خالقیت درونی، کنترل پذیری، ریسک

 گرایی، تعیین و تعهد نیز( Byer et al., 1997) همکاران و بایر .کرد می تلقی یکارآفرین به افراد

 انگیزة و پذیری انطباق و خوداتکایی خالقیت، ابهام، و ریسک تحمل گرایی، فرصت رهبری،

 هایویژگی به آن، از پس. برشمردند کارآفرینی رفتار کلیدی های مشخصه عنوان به را باال

 شد توجه کاری تجربة و مهارت تحصیالت، مذهب، جنسیت، سن، مانند شناختی جمعیت

(Guerrero et al., 2008: 44) .های ویژگی معنادار تأثیر بیانگر تجربی مطالعات 
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 رفتار و قصد تبیین برای متغیرها این توان اما ؛بود افراد کارآفرینانة رفتار بر شناختی جمعیت

 ها رهیافت این از نیز محققان از بسیاری(. Linan et al., 2011: 197) بود ضعیف کارآفرینی

 & Ajzen, 1991: 179; Shaperoمانند ؛دندکر انتقاد شناسی روش های محدودیت دلیل  هب

Sokol, 1982; Veciana et al., 2005: 166 .فردی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عوامل هاآن 

 :Turker & Selcuk, 2009) دانستند می یلدخ گیریتصمیم فرایند بر نیز را تکنولوژیک و

 & Shapero) کارآفرینانه رویداد مدل شش نوزدهم، و جدهمه قرون در آن از پس(. 1423

Sokol, 1982)، شده ریزی برنامه رفتار (Ajzen, 1991)، انهکارآفرین نگرش گیری جهت 

(Robinson et al., 1991)، کارآفرینی قصد بنیانی مدل (Krueger & Carsrud, 1993)، 

( Davidsson, 1995) دیویدسون مدل و( Krueger & Brazeal, 1994) کارآفرینی پتانسیل

 . شد گرفته کار هب کارآفرینی مطالعات در

 یک بروز با ،زندگی در عمده تغییر ایجاد به تصمیم کارآفرینی، رویداد مدل اساس بر

. (342 :3355 همکاران، و عربیون) شود می تسریع هشد تثبیت و عادی امور در شکست یا رخداد

 ای زمینه عوامل از ای مجموعه کنشبرهم حاصل را کار و کسب ایجاد برای تصمیم ،نظریه این

 و کسب آغاز مطلوبیت زمینة در ادراک های هساز به و داند می افراد ادراک بر هاآن تأثیر و

 تأکید کارآفرینی پذیریامکان زمینة در ادراک و فعالیت شروع به نسبت باطنی یلم ،کار

 اجتماعی های سازه مهارت، فردی، های ویژگی همچون بیرونی متغیرهای آن، بر عالوه .کند می

 & Shapero) داند می مؤثر کارآفرینی قصد بر مستقیم غیر ای گونه هب نیز را مالی حمایت و

Sokol, 1982: 13.) محیط از اطالعات پردازش و گردآوری ریقط از افراد ،ترتیب این به 

 کارآفرینانه های فرصت خلق زمینة در امکانات و منابع به دسترسی نحوة و منطقه شرایط بازار،

 مطالعات برخی در ،رهیافت این(. 343 :3355 همکاران، و عربیون) کنند می گیری تصمیم

 ,Krueger et al., 2000; Peterman & Kennedy مانند ؛است رفته کار هب کارآفرینی تجربی

2003 . 

 Van) شناختی -اجتماعی مدلی که( Ajzen, 1991) شده ریزی برنامه رفتار نظریة در

Gelderen et al., 2006: 5 )افراد، آگاهانة رفتارهای که است این بر فرض شود، می محسوب 

 :Ajzen, 1991) یابد می بروز مشخص طریقی به و است آگاهانه های تصمیم اتخاذ حاصل
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 رفتار انجام برای فرد که است کوششی بیانگر کارآفرینی قصد نظریه، این اساس بر(. 183

 سازة سه طریق از توان می را کارآفرینی قصد بنابراین ؛داد خواهد انجام آینده در کارآفرینی

 این .ردک بررسی شده ادراک رفتاری کنترل و ذهنی هنجارهای رفتار، به نسبت نگرش ؛اصلی

 ؛است شده استفاده متعدد تجربی مطالعات در ،دارد تأکید متغیرها علّی توالی بر که رهیافت

 Autio et al., 2001; Fayolle & Gailly, 2004; Krueger et al., 2000; Van مانند

Gelderen et al., 2006و کبرانب. اند دهکر وارد آن به را انتقاداتی نظرانصاحب از برخی اما ؛ 

 تحت کامل صورت  هب کار و کسب آغاز که معتقدند( Brannback et al., 2007) همکاران

 نقش اجتماعی هنجارهای که اند داده نشان نیز هاپژوهش برخی. نیست کارآفرین فرد کنترل

 متغیرهای نقش(. Autio et al., 2001: 148) ندارند کارآفرینی قصد در ایکننده تعیین

 قصد بررسی در نیز خانواده در کارآفرین افراد حضور یا کاری ةتجرب سن، جنسیت،

 (. Linan et al., 2011: 199) است شده انگاشته نادیده کارآفرینی

 فقط کارآفرین فرد نگرش که است استوار مبنا این بر کارآفرینانه نگرش گیری جهت مدل

 پیشرفت، نظیر ملیعوا به باید و نیست شناختی جمعیت و شخصیتی های ویژگی از متأثر

 شود توجه رفتاری یا شناختی ،عاطفی های العمل عکس و نوآوری شخصی، کنترل خودباوری،

(Robinson et al., 1991: 129 .)شناسایی برای تجربی مطالعات برخی در مدل این 

 & Paramond, 2004; Tkachev مانند ؛است شده گرفته کار هب بالقوه کارآفرینان

Kolvereid, 1999. کارآفرینی قصد و نگرش رابطة بررسی به نیز (3333) کارزرود و کریجر 

 از که است آگاهانه و ارادی فرایندی کار، و کسب آغاز که باورند این بر آنان. اند پرداخته

 از که اند کرده ریزیطرح را کارآفرینی قصد بنیانی مدل هاآن. پذیرد می تأثیر رفتار و نگرش

 برازیل و کریجر همچنین. است رفته کار هب( Tan et al., 1996) همکاران و تن سوی

(Krueger & Brazeal, 1994 )این نظری مبانی. اند کرده معرفی را کارآفرینی پتانسیل مدل 

 نجزآ و( Shapero & Sokol, 1982) کلوس و رویشاپ ةشد ارائه های نظریه از برگرفته مدل

(Ajzen, 1991 )مانند ؛است شده استفاده تجربی العاتمط برخی در و استCrant, 1996; 

Veciana et al., 2005  . 

 Guerrero et) است شده ارائه کارآفرینی زمینة در که است مدلی آخرین دیویدسون، مدل
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al., 2008: 38). دو تأثرم را فعالیت یک انجام قصد دیویدسون، روانشناختی -اقتصادی مدل 

 مبنای بر(. Davidsson, 1995: 4) داند می فرد کنونی موقعیت و خودکارآمدی به باور  سازة

 مندی، رقابت تغییر، به نسبت نگرش) عمومی نگرش طریق از خودکارآمدی به باور مدل، این

 بازدهی،) موقعیتی نگرش و( طلبی استقالل و پیشرفت انگیزة مادیات، ارزش به نسبت نگرش

 (.  Davidsson, 1995: 6-8) است ارزیابی قابل( مهارت و اجتماعی مشارکت

 تشکیل را هاپژوهش غالب وجه کارآفرینی قصد حاضر حال در هرچند مجموع، در

 مطالعة این .اند کرده معرفی زمینه این در را متعددی متغیرهای ،مختلف پژوهشگران ،دهد می

 و شده ریزی رنامهب رفتار دیویدسون، های مدل از تلفیقی کارگیری هب با کند می تالش تجربی

 اقدام کارآفرینی قصد تبیین در متغیرها از هریک نسبی اهمیت تعیین برای کارآفرینی رویداد

 دهد می نشان کارآفرینی رویداد و شده ریزی برنامه رفتار نظریة متغیرهای مقایسة. (3 نگارة) کند

. است منطبق شدهرکد رفتاری کنترل با فعالیت شروع پذیریامکان زمینة در افراد ادراک که

 انطباق قابل ذهنی هنجارهای و نگرش سازة دو با نیز فعالیت مطلوبیت خصوص در ادراک

 نظریة و دیویدسون مدل در شده تبیین متغیرهای مقایسة(. Linan et al., 2011: 199) است

 رفتاری کنترل با را خودکارآمدی به باور توان می که دهد می نشان نیز شده ریزی برنامه رفتار

 (. Linan et al., 2005: 14) دانست راستاهم فرد سوی از دهش  ادراک

 
 کارآفرینی قصد بر اثرگذار های سازه مفهومی چارچوب .0 نگارة
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 : از عبارتند پژوهش های فرضیه

 . است متفاوت نور پیام دانشجویان کارآفرینی قصد: اول اصلی فرضیة

 سایر از باالتر مدیریتی و فنی های رشته شجویاندان کارآفرینی قصد: اول فرعی فرضیة

 . است ها رشته

 .گذارند می تأثیر دانشجویان کارآفرینی قصد بر مختلفی های سازه: دوم اصلی فرضیة

 کارآفرینی قصد کنندة تعیین های سازه از فردی های ویژگی: دوم فرعی فرضیة 

 . هستند دانشجویان

 .گذارند می تأثیر کارآفرینی به دانشجویان تمایل بر ذهنی هنجارهای: سوم فرعی فرضیة

 .  دارد دانشجویان کارآفرینی قصد بر مثبتی تأثیر کارآفرینی سابقة: چهارم فرعی فرضیة

 افراد کارآفرینی قصد کارآفرینی، به نسبت نگرش و عمومی  نگرش: پنجم فرعی فرضیة

 . کند می متأثر را

 کارآفرینی قصد ةکنند تبیین مهم های سازه زا خودکارآمدی به باور: ششم فرعی فرضیة

 . رود می شمار به دانشجویان

 تأثیر ها آن مهارتی و شغلی وضعیت از افراد کارآفرینی به تمایل: هفتم فرعی فرضیة

 .گیرد می

  

  شناسیروش
 تحقیقات نوع از ها داده گردآوری نحوة حسب بر و کاربردی نوع از هدف نظر از پژوهش این

 دانشجویان کلیة پژوهش، این آماری جامعة .شود می محسوب پیمایشی شاخة از و توصیفی

 که آنجا از(. N= 2477) است فارس فیروزآباد مرکز نور پیام دانشگاه در تحصیل به شاغل

 است داده نشان( Minniti & Bygrave, 2003) کارآفرینی جهانی بانی دیده از حاصل نتایج

 دانشجویان و نیست یکسان مختلف های رشته دانشجویان میان رد کارآفرینی به تمایل که

 برای ،کنند می اقدام کار و کسب اندازی راه برای بیشتری میزان به بازرگانی و فنی های رشته

. شد استفاده متناسب انتساب با تصادفی ای طبقه گیرینمونه روش از مطالعه قابل افراد انتخاب
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 سایر و گروه یک در بازرگانی و مدیریت مهندسی، -فنی های رشته دانشجویان ،راستا این در

 و شفر ةشد ارائه فرمول از استفاده با نیز نمونه حجم. گرفتند قرار دیگر گروه در ها رشته

 (. n= 363) شد مشخص( Scheaffer et al., 1979) همکاران

 خگویانپاس فردی های ویژگی :بود بخش هفت شامل ایپرسشنامه ،پژوهش اصلی ابزار

 (ایحرفه هایمهارت میزان و اشتغال وضعیت) کنونی موقعیت ،(خانوار اندازة و جنسیت سن،)

 نگرش ،(گویه سه) ذهنی اجتماعی هنجارهای ،(دوستان و خانواده فرد،) کارآفرینی سابقة و

 کارآفرینی قصد و( گویه پنج) خودکارآمدی به باور کارآفرینی، به نسبت نگرش عمومی،

 چهار) تغییر به نسبت نگرش همچون متغیرهایی درنظرگرفتن با عمومی نگرش(. گویه شش)

 پیشرفت انگیزة ،(گویه پنج) مادیات ارزش به نسبت نگرش ،(گویه پنج) مندیرقابت ،(گویه

 از نیز کارآفرینی به نسبت نگرش. شد یدهسنج (گویه چهار) طلبیاستقالل و (گویه چهار)

 اجتماعی ارزش ،(گویه نه) کارآفرینی معایب و مزایا ةزمین در نگرش متغیر سه طریق

 برای .شد ارزیابی( گویه دو) کارآفرینانه فعالیت به نسبت نگرش و( گویه چهار) کارآفرینی

 .:Linan & Chen, 2009) چن و لینان کارآفرینی قصد پرسشنامة از کارآفرینی قصد سنجش

 به باور سنجش نیز برای( Davidsson, 1995: 30) دیویدسون پرسشنامة. شد استفاده (613

 زبان به مربوط هایمقیاس .رفت کار به انهکارآفرین نگرش و عمومی نگرش خودکارآمدی،

 تحلیل از حاصل نتایج بررسی .شد تأیید متخصصان نلپا با آن صوری روایی و ترجمه فارسی

 ابزار مناسب اعتبار بیانگر نیز SmartPLS افزار نرم در واردشده متغیرهای اول مرتبة عاملی

. شد محاسبه کرونباخ آلفای ضریب ها، گویه درونی همسانی و پایایی تعیین برای .بود پژوهش

 بیانگر که آمد دست هب 364/5 تا 733/5 بین پژوهش اصلی متغیرهای برای ضریب این مقدار

 کارگیری هب طریق از کارآفرینی قصد بر ثرگذارا های سازه. است پژوهش ابزار مناسب پایایی

 هایمدل مسیر ضرایب آماری یمعنادار سنجش برای .شد بررسی PLS مسیر مدلسازی روش

 . شد استفاده SmartPLS افزارنرم در استراپ وتب الگوریتم از نیز پژوهش ساختاری

 

 ها یافته
 پسر درصد 2/23 و دختر ،دانشجویان از درصد 5/76 که دهد می نشان ها یافته توصیفی واکاوی
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 و 46/23 هاآن سنی میانگین .بودند متأهل درصد 3/4 و مجرد درصد 3/38 همچنین. اندبوده

 سایر در درصد 4/82 استان، مرکز در ها آن از درصد 2/23. بود سال 3/2 آن معیار انحراف

  .داشتند سکونت روستایی مناطق در درصد 4/24 و هاشهرستان

 کارآفرینی قصد میان یمعنادار تفاوت که دده می نشان پژوهش های یافته واکاوی

 -فنی های رشته در که یدانشجویان .(3 جدول) دارد وجود مختلف های رشته دانشجویان

 بیشتری تمایل ،ها رشته سایر با مقایسه در کردند می تحصیل بازرگانی و مدیریت ،مهندسی

  .داشتند مستقل کار و کسب اندازی راه به نسبت

 
 تحصیلی مختلف های رشته دانشجویان کارآفرینی قصد میانگین مقایسة. 0 جدول

 متغیر
 تحصیلی رشتة

 و مدیریت مهندسی، -فنی داری امعن میزان T آماره
 (n=06) بازرگانی

 (n=161) ها رشته سایر

 770/7 97/3 5/55 1/57 †کارآفرینی قصد
 .باشد متغیر 37 تا 6 بین دتوان می نیکارآفری قصد میانگین. †

 
 -فنی های رشته دانشجویان کارآفرینی قصد بر اثرگذار های هساز علّی واکاوی

  بازرگانی و مدیریت ،مهندسی

 دانشجویان کارآفرینی قصد کنندة بینی پیش متغیرهای علّی سازوکارهای بیانگر 2 نگارة

 مناسب پایایی از اطمینان حصول برای. است زرگانیبا و مدیریت ،مهندسی -فنی های رشته

 روایی (.Oztekin et al., 2011: 161) شد 3مرکب پایایی سنجش به اقدام مدل، متغیرهای

 بررسی 3شده استخراج واریانس میانگین محاسبة طریق از نیز پژوهش نهانپ متغیرهای 2همگرای

 واریانس میانگین و 7/5 مرکب ایاییپ قبول قابل مقادیر اینکه به توجه با .(2 جدول) شد

 ثبات از پژوهش متغیرهای ،(Yi & Davis, 2003: 158) است 8/5 از باالتر شده استخراج

  .ندبرخوردار مناسبی همگرای روایی و درونی

                                                           
1. Composite reliability  

2. Convergent validity  

3. Average variance extracted (AVE) 
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 پژوهش اصلی هایسنجه همگرای روایی و مرکب پایایی. 5 جدول
 راهمگ روایی مرکب پایایی †نهانپ متغیر تحصیلی رشتة

 بازرگانی و مدیریت مهندسی، - فنی

 59/7 25/7 عمومی نگرش
 59/7 51/7 کارآفرینی به نسبت نگرش

 23/7 21/7 مهارتی و شغلی موقعیت
 57/7 52/7  فردی هایویژگی

 ها رشته سایر

 56/7 29/7 عمومی نگرش
 55/7 56/7 کارآفرینی به نسبت نگرش

 21/7 15/7 مهارتی و شغلی موقعیت
 62/7 57/7  فردی هایویژگی

 روایی و مرکب پایایی مقادیر بنابراین شدند؛ سنجیده آیتم یک طریق از فقط پژوهش متغیرهای سایر. †

 .است قبول قابل مربوطه متغیرهای از هریک همگرای

 

قصد  ییراتاز تغ رصدد 67 توانند میمدل  یرهایمتغ ،(2 نگارة) R مربع میزان به توجه با

 بنابراینکنند؛  یینتب را یو بازرگان یریتمد مهندسی، -یفن های رشته یاندانشجو ینیکارآفر

 ینکه در ا اند بوده یرگذارتأث یاندانشجو ینا ینیکارآفر قصد  بینی پیشدر  یزن یگریعوامل د

 . اند نشده یمطالعه بررس

 
  مهندسی، -فنی های رشته ویاندانشج کارآفرینی قصد بر اثرگذار سازوکارهای علّی مدل. 5 نگارة

 بازرگانی و مدیریت
 770/7 سطح در داری معنا*** و 70/7 سطح در داری معنا** ،77/7 سطح در داری معنا*
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 (3 جدول و 2 نگارة) دانشجویان ینیکارآفر قصد بر متغیرها مستقیم علّی آثار تفکیک

 است کارآفرینی قصد بر عنادارم و مستقیم اثر بیشترین دارای عمومی نگرش که است آن بیانگر

(553/5> P، 44/5 =β)تغییر به نسبت مساعدتری نگرش که دانشجویانی دیگر بیان به ؛ 

 و طلبی استقالل حس پیشرفت، انگیزة از و اند شده قائل مادیات برای بیشتری ارزش ،اند داشته

. اند داشته کار و کسب اندازی راه برای تریجدی عزم و اند بوده برخوردار یبیشتر مندیرقابت

 است دانشجویان کارآفرینی قصد بر اثرگذار عامل دومین ،کارآفرینی به نگرش همچنین

(53/5> P، 33/5 =β) .مزایای به نسبت مساعدتری نگرش که دانشجویانی مبنا، این بر 

 های فعالیت اجتماعی ارزش و اند داشته مستقل کار و کسب اندازی راه نحوة و کارآفرینی

 نشان کارآفرینی به نسبت بیشتری تمایل ،اند کرده ارزیابی باالتری سطح در را آفرینیکار

 کارآفرینی قصد بر یمعنادار و مثبت مستقیم اثر دارای نیز خودکارآمدی به باور .اند داده

 باالتری خودکارآمدی باور که دانشجویانی بنابراین ؛(P، 26/5 =β <53/5) است دانشجویان

 نشان پژوهش های یافته .اند داشته کار و کسب اندازی راه برای پایدارتری نیت و دقص ،اند داشته

 آنان کارآفرینی قصد بر یمعنادار مستقیم اثر دانشجویان مهارتی و شغلی موقعیت که دهد می

  .(n.s.، 24/5 =β) ندارد
 

 شجویاندان کارآفرینی قصد بر متغیرها کلی و مستقیم غیر مستقیم، آثار تجزیة. 3 جدول

 متغیرها
 و مدیریت مهندسی، -فنی های رشته

 بازرگانی
 ها رشته سایر 

 کل اثر مستقیمغیر اثر مستقیم اثر  کل اثر مستقیمغیر اثر مستقیم اثر 
 53/7 - 53/7  56/7 - 56/7 خودکارآمدی به باور

 97/7 72/7 35/7  73/7 71/7 99/7 عمومی نگرش
 05/7 -79/7 50/7  35/7 76/7 30/7 کارآفرینی نگرش

 و شغلی موقعیت
 مهارتی

59/7 76/7- 02/7  70/7- 75/7 76/7 

 03/7 03/7 -  77/7 77/7 - فردی هایویژگی
 01/7 01/7 -  07/7 07/7 - ذهنی هنجارهای

 03/7 03/7 -  01/7 01/7 - کارآفرینی سابقة
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 و کارآفرینی هب نسبت نگرش عمومی، نگرش متغیرهای گریمیانجی نقش بررسی برای

 و ذهنی اجتماعی هنجارهای فردی، هایویژگی میان پیوند برقراری در خودکارآمدی به باور

 از استفاده با مراتبی سلسله مدل هایآزمون از ای مجموعه ،کارآفرینی قصد با کارآفرینی سابقة

  ،P <553/5) فردی هایویژگی که دهد می نشان ها یافته .شد انجام SmartPLS افزارنرم

37/5 =β )ذهنی اجتماعی هنجارهای و (53/5> P، 33/5 =β) رب یمعنادار و مثبت مستقیم اثر 

 و (n.s.، 52/3 =t) عمومی نگرش متغیرهای گری میانجی اما ؛اند داشته خودکارآمدی به باور

 باور بر متغیرها این آثار شدنمعنادار غیر موجب( n.s.، 34/5 =t) کارآفرینی به نسبت نگرش

 گری میانجی با کارآفرینی ةسابق .است شده( 3 جدول) کارآفرینی قصد و خودکارآمدی به

 بر یمعنادار اثر ،خودکارآمدی به باور و کارآفرینی به نسبت نگرش عمومی، نگرش متغیرهای

 شاهد که دانشجویانی ترتیب این به (.P، 76/2 =t <53/5) دارد افراد این کارآفرینی قصد

 ،اند بوده خود دوستان یا خویشاوندان خانواده، اعضای سوی از کار و کسب اندازی راه فرایند

 .اند داشته متهورانه تصمیم این از رویدنباله برای بیشتری تمایل

 نگرش متغیرهای :ترتیب به که دهد می نشان 3 جدول در مندرج های یافته مجموع در

 به باور و (P، 37/5 =β <553/5) رآفرینیکا به نسبت نگرش ،(P، 83/5 =β <553/5) عمومی

 های رشته دانشجویان کارآفرینی قصد بر را تأثیر بیشترین (P، 26/5 =β <53/5) خودکارآمدی

 . اند داشته بازرگانی و مدیریت مهندسی، -فنی

 
  ها رشته سایر دانشجویان کارآفرینی قصد بر اثرگذار های سازه علّی واکاوی

 سایر دانشجویان کارآفرینی قصد ةکنند بینی پیش متغیرهای علّی سازوکارهای نگربیا 3 نگارة

 تفکیک. است پژوهش متغیرهای مناسب روایی و پایایی مبیّن 2 جدول های یافته .ستها رشته

 میان از که است آن بیانگر( 3 جدول و 3 ةنگار) کارآفرینی قصد بر متغیرها مستقیم علّی آثار

 کارآفرینی قصد بر معنادار مستقیم اثر بیشترین دارای عمومی نگرش دل،م متغیرهای

 و مستقیم اثر نیز خودکارآمدی به باور آن، بر عالوه(. P، 37/5 =β <553/5) است دانشجویان

 نسبت نگرش که حالی در ،(P، 23/5 =β <53/5) دارد افراد این کارآفرینی قصد بر یمعنادار

 اثر( n.s.، 53/5-  =β) دانشجویان مهارتی و شغلی موقعیت و (n.s.، 23/5= β) کارآفرینی به
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 هایویژگی میان موجود پیوندهای بررسی .ندارد آنان کارآفرینی قصد بر معنادار مستقیم

 دهد می نشان نیز کارآفرینی قصد متغیر با کارآفرینی سابقة و ذهنی اجتماعی هنجارهای فردی،

 خودکارآمدی به باور بر یمعنادار مستقیم اثر( P، 24/5-  =β <58/5) فردی هایویژگی که

 به نسبت نگرش و( n.s.، 35/5 =t) عمومی نگرش متغیرهای گری میانجی اما ؛اند داشته

 و خودکارآمدی به باور بر متغیر این آثار شدنمعنادار غیر موجب( n.s.، 53/5 =t) کارآفرینی

 اجتماعی هنجارهای که دهد می نشان ها فتهیا مقابل، در .است شده دانشجویان کارآفرینی قصد

 به باور و کارآفرینی به نسبت نگرش عمومی، نگرش متغیرهای گری میانجی با ذهنی

  (.P، 53/2 =t <58/5) دارند افراد این کارآفرینی قصد بر یمعنادار اثر ،خودکارآمدی

( P، 48/5 =β <553/5) عمومی نگرش متغیرهای ،3 جدول های یافته مبنای بر مجموع، در

 دانشجویان کارآفرینی قصد بر را تأثیر بیشترین( P، 23/5 =β <53/5) خودکارآمدی به باور و

واردشده در مدل  یرهای(، متغ3 نگارة) R مربع میزان به توجه با همچنین. اند داشته ها رشته سایر

 .دارند راها  رشته سایر یاندانشجو ینیقصد کارآفر ییراتدرصد از تغ 62 یینتب توانایی

 

 
 ها رشته سایر دانشجویان کارآفرینی قصد بر اثرگذار سازوکارهای علّی مدل. 3 نگارة

 770/7 سطح در یمعنادار*** و 70/7 سطح در یمعنادار** ،77/7 سطح در یمعنادار*
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  گیرینتیجه و بحث
 آگاهی بنابراین ؛شود می تلقی رینانهکارآف های فعالیت آغازین نقطة عنوان  به کارآفرینی قصد

 های یافته. است فراوان اهمیت حائز آن بر اثرگذار عوامل شناخت و افراد کارآفرینی قصد از

 در بنابراین دارند؛ باالیی کارآفرینی قصد مطالعه مورد دانشجویان که دهد می نشان پژوهش

 اقدام کار و کسب یانداز راه برای احتماالً افراد این د،شو فراهم الزم سازوکارهای که صورتی

 و گوئررو و( Zain et al., 2010) همکاران و زین پژوهش از حاصل نتایج با  یافته این. کنند می

 و عربیون مانند) مطالعات برخی اما است؛ همسو( Guerrero et al., 2008: 41) همکاران

 کارآفرینی هب دانشجویان تمایل که اند داده نشان( Moriano et al., 2006 ؛3355 ،همکاران

 روستایی مناطق و هاشهرستان در دانشجویان از درصد 5/76 که حالی در ؛است ضعیف

 اجتماعی -اقتصادی توسعة ساز زمینه آنان، کارآفرینانة هایتالش است بدیهی و دارند سکونت

 به اندک دسترسی هرچند .(Audretsch & Keilbach, 2005: 462) شود می مربوطه مناطق

 داده نشان تجربه اما ؛کند می دشوار مذکور مناطق در را کارآفرینی فعالیت ،امکانات و منابع

 و عربیون) است پیشرفته مناطق از بیشتر نواحی این در کارآفرینی اثرگذاری میزان که است

   (. 73 :3353 همکاران،

 فمی لیشعبانع و مرادی و( 384: 3332) همکاران و امینی مطالعة های یافته که حالی در

 کارآفرینی قابلیت در یمعنادار تفاوت تحصیلی رشتة که است آن بیانگر( 382: 3353)

 -فنی های رشته دانشجویان کارآفرینی قصد ایمقایسه واکاوی است، نداشته دانشجویان

 فیروزآباد مرکز نور پیام دانشگاه یها رشته سایر دانشجویان با بازرگانی و مدیریت مهندسی،

 به توجه با. ندبرخوردار باالتری کارآفرینی قصد از اول گروه دانشجویان که دهد می نشان

 و است نشده گرفته نظر در مذکور های رشته آموزشی هایسرفصل در کارآفرینی دروس اینکه

 ،اند نکرده شرکت کارآفرینی آموزشی هایدوره در مطالعه مورد دانشجویان از یک هیچ

 تأثیر ،آن با مرتبط آموزشی هایسرفصل و تحصیلی رشتة که کرد یگیرنتیجه چنین توان می

 از یکی عنوان  به کارآفرینی اینکه به عنایت با .دارد افراد کارآفرینی روحیة پرورش در یبسزای

 ریزی برنامه در تجدیدنظر ،است شده شناخته کشور در بیکاری بحران حل اصلی راهکارهای

 و علمی های مهارت آموزش بر عالوه .است ضروری دانشگاهی های رشته برخی آموزشی
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 و کردنائیج) شود فراهم کارآفرینی به آنان رفتار و نگرش تغییر زمینة باید دانشجویان، به عملی

 های رشته آموزشی های سرفصل به کارآفرینی با مرتبط دروس افزودن(. 65 :3333 همکاران،

 تمایل افزایش در بسزایی نقش نیز کارآفرینی های دوره مستمر برگزاری و نور پیام دانشگاهی

  .(Oosterbeek et al., 2010) داشت خواهد کارآفرینی به دانشجویان

 رفتار ،(Davidsson, 1995) دیویدسون کارآفرینی مدل سه از تلفیقی ،مطالعه این در

 ستفادها( Shapero & Sokol, 1982) کارآفرینی رویداد و (Ajzen, 1991) شده ریزی برنامه

 کارآفرینی قصد فرایند بیشتر شناخت امکان سازگار، یهامدل از ای مجموعه کارگیری هب. شد

 62 و 67 :ترتیب به توانند می ،پژوهش متغیرهای که دنده می نشان ها یافته اما ؛دکن می فراهم را

 تکمیلی مطالعات انجام .کنند تبیین را گروه دو دانشجویان کارآفرینی قصد تغییرات از درصد

 . است ضروری دانشجویان کارآفرینی قصد ةکنند بینی پیش عوامل سایر شناسایی برای

 به باور و عمومی نگرش هایمتغیر که است آن بیانگر علّی های مدل واکاوی

 این. ندهست گروه دو دانشجویان کارآفرینی قصد بر اثرگذار اصلی های سازه از خودکارآمدی

 بارانی مثال برای ؛است همسو کارآفرینی ةحوز در شده انجام مطالعات از اریبسی نتایج با یافته

 Linan et al., 2005; Autio et al., 2001; Krueger et al., 2000; Van ؛3353 همکاران، و

Gelderen et al., 2006 .فنی های رشته دانشجویان کارآفرینی قصد علّی مدل بررسی- 

 عوامل دیگر از کارآفرینی به نسبت نگرش که دهد می شانن بازرگانی و مدیریت ،مهندسی

 دیویدسون مطالعة از حاصل نتایج با یافته این. است کارآفرینی قصد کنندة بینی پیش اصلی

(Davidsson, 1995: 13 )اسکات و شاور و (Shaver & Scott, 1991 )بنابراین ست؛راستاهم 

 تقویت ،دانشجویان میان در رآفرینیکا موانع اشتنبرد میان از برای مناسب راهکارهای از یکی

 همچون کارآفرینی و عمومی هایمهارت بهبود زمینة باید نتیجه در ؛است شناختی هایجنبه

 صورت به امور انجام توانایی ،هافرصت تحلیل و تجزیه توانایی ،پذیریریسک خالقیت،

 کارآفرینی قصد مدل علّی یلتحل همچنین. شود فراهم  رقابت و پیشرفت انگیزة مستقل،

 کارآفرینی سابقة که دهد می نشان بازرگانی و مدیریت ،مهندسی -فنی های رشته دانشجویان

 کار و کسب شروع به تمایل و خودکارآمدی به آنان باور گیریشکل در بسزایی نقش نیز

 & Turkerاز نقل به) تومی و اسکات مطالعة از حاصل نتایج با که یافته این. است داشته
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Selcuk, 2009: 145 )قابل تأثیر دهندة نشان ،است منطبق( 358 :3333) همکاران و کریمی و

 برگزاری با ندتوان می هادانشگاه بنابراین است؛ افراد کارآفرینی تصمیم در محیطی عوامل توجه

 موفق هایبهتجر معرض در را دانشجویان برتر، کارآفرینان از دعوت و مختلف سمینارهای

 کارآفرینانه شغلی هایفرصت انتخاب به نسبت آنان تمایل طریق این از تا دهند قرار کارآفرینی

 که دهد می نشان ها رشته سایر دانشجویان کارآفرینی قصد علّی مدل واکاوی. یابد افزایش

 است  حالی در این. است بوده تأثیرگذار آنان کارآفرینی قصد بر ذهنی -اجتماعی هنجارهای

 ،اند داده نشان( Krueger et al., 2000: 424; Linan, 2005: 17 همچون) مطالعات برخی که

 ،ها یافته به توجه با .نیستند برخوردار کارآفرینی زمینة در چندانی اهمیت از اجتماعی هنجارهای

 سازند، همفرا افراد در کارآفرینی روحیة تقویت برای را مساعدی محیط باید هادانشگاه تنها نه

 ممستلز امر این .باشد داشته را نیاز مورد هایحمایت باید نیز اجتماعی مختلف هایگروه بلکه

 سازیظرفیت و سازینهادینه سازی،فرهنگ زمینة در متولّی نهادهای کالن گذاریسیاست

 . است اجتماع در کارآفرینی
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