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 دهکیچ
 پژوهش ،رونیا از. شود یمنوآورانه محسوب  های یدها تیهدا در هکمحر یروین ینتر مهم ،نانهیارآفرک شور

 از هک گرفتانجام  یارتباط -یبه روش عل انیدانشجو ینیکارآفر رشوابعاد  یاعتبارسنج هدف با حاضر

اطالعات از  یگردآور یبرا .است یاربردک ،حاضر قیتحق. شود یممحسوب  یهمبستگ –یفیتوص قاتیتحق

چهارم و  سال سوم و یکارشناس یانپژوهش حاضر شامل دانشجو آماری جامعة. شداستفاده  شیمایروش پ
فرمول  یریکارگ با به نظر مورد نمونةدانشگاه تهران بود.  یعیو منابع طب یکشاورزارشد  یکارشناس یاندانشجو

 ،ساختهمحقق یا پرسشنامه ،پژوهش ابزار. گرفتانجام  گیری نمونه ،ای یهسهم روش با و شد ییننفر تع 205 ،یلدان

 پژوهش در غالب آماری روش. شد تأیید و بررسیآن  ایییو پا ییبود که روا ای ینهگزپنج  رتیکل فیط با

 مفهوم گیرینشان داد در اندازه یجدوم بود. نتا ةمرتب عاملی تحلیل روش با ساختاری معادالت سازیمدل ،حاضر
 سهم را دارند. یشترینب وکار کسب توسعةو  یابتکار یتهو وکار، کسب بنیانگذاری ترتیببه کارآفرینی شور
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 مقدمه

 النیالتحص فارغ استخدام یبازار کار برا یتظرف سریعآموختگان، کاهش  شمار دانش افزایش
 ضرورت یشافزا ینو همچن یاستخدام یها تبع آن کاهش فرصت و به یعال آموزش نظام

 های آموزش شدن مطرح یاصل لیدل سه تی،رقاب محیط در عالی آموزشنظام  ییپاسخگو
. (Oosterbek et al., 2010است ) یشاورزک ینظام آموزش عال یدگرگون یراستا در کارآفرینی

از  یکی یانو دانشجو استپررنگ  یرشد اقتصاد یشدر افزا ینیکارآفر یها آموزش نقش
(. Oconnor, 2013) شوند یمحسوب م وکار بکس یفضا پویاسازی در بخش ینا یاصل یگرانباز
نوآورانه و با رشد باال  یهاوکار کسب یانگذاریاز بن یوستهپ یانیبه جر یا،وکار پو کسب یطمح

 ینتر از مهم یکی ،وکار کسب اندازی راه یبرا یاندانشجو ینیکارآفر یالتتما و استوابسته 
از دانش و خلق ثروت و  یبردار بهره انیجر عیتسر است که موجب آن ةکنند یینتب یرهایمتغ

وکار بالفاصله  کسب یک یانداز به تعهد در راه یاندانشجو ینانةکارآفر یالتتما .شود یم یفناور
توجه  یدبا ،درواقع(. Linan et al., 2010دارد )اشاره  یندهدر آ یا یآموزش دورةبعد از اتمام 

 تکمیل کارآفرینی چرخة  ،ها در دانشگاه ینیکارآفر یبرا یاندانشجو سازی هآمادداشت که بدون 
است  یو اجتماع یدانش ی،تابع تحوالت سه بخش نهادهمزمان  ینیکارآفر ةتوسع یراز ،شود ینم

سبب رخداد  یطیمح ای ینهزمشدن عوامل که با فراهم یمهارت یا یروکسب ن ،واقعدر (.1)شکل 

بخش  ییشکوفا یو در راستا ینیکارآفر یها آموزش ةثمر ینتر مهم ،شود ینیرفتار کارآفر
 (.Oconnor, 2013) است 1شکل مورد اشاره در  یدانش

 

 
 (Oconnor, 2013) یدولتو  یاهداف اقتصاد ینبا هدف تأم ینیآموزش کارآفر یچارچوب مفهوم. 1 شکل
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 یست،شفاف ن یخوببهاقتصاد کالن  ییشکوفا در ینیکارآفر یها آنکه نقش آموزش با

 ینانبا اقتصاد کالن شکوفا، کارآفر یمتعدد نشان داده است که در کشورها یقاتتحق یجنتا

 یها دانستن آموزشیز(. با متماOconnor, 2013) دارند یجرا یها از آموزش یسطح باالتر

 یجترو بر ینیه آموزش کارآفرک شود یممشخص  ،یعموم یها از آموزش ینیکارآفر

 یبرخ(. Verheul et al., 2001تمرکز دارد ) ینانهها و دانش کارآفر مهارت یبترغ ینی،کارآفر

به  ،بینند میها  که در دانشگاه ییجرا یها در کنار آموزش یاندانشجو معتقدندنظران صاحب

در  یثرؤنقش م امر این که کنند یبترغ یآموز تمهار به را ها آنکه  دارند یازن ییها آموزش

 (.Luthje & Franke, 2002) داردها  آن یآت ةینانفرآکار یرفتارها

به عوامل  ،یچندساخت ای یدهپد عنوان به ینیکارآفر ةیدتوجه داشت که پد یدبا ،درواقع 

ینکارآفر یبرا یشرط الزم و نه کاف ینیکارآفر یها گفت آموزش توان یوابسته است و م یمتعدد

 یها (. با نگرش علت تامه به آموزشKarlsson & Moberg, 2013) است یانشدن دانشجو

در  ینیکارآفر یها آموزش نقش به، (2004) یتیننو م یهکاالپ مانند یبود که محققان ینیکارآفر

و  ینانهنگرش کارآفر نانه،یکارآفر یها مهارت یادگیریدند. کر یدترد یانشدن دانشجو ینکارآفر

 یدر نظام آموزش عال ینانهکارآفر یها آموزش یسه دستاورد اصل ،وکار کسب یانداز رفتار راه

عوامل  ینتر از جمله مهم ینانهشور کارآفر زمینه، ین(. در اKarlsson & Moberg, 2013) هستند

است  ینیکارآفر یبه سو یانشجودان یاتو تجرب ها یدها یتدر هدا یدرون های انگیزهو  یشناختروان

(Cardon et al., 2013آنچه همواره و در طول ا .)تحوالت و  منتظررا  یاندانشجو ایندفر ین

 ینانهشور کارآفر دارد، ینگاه م ینیآموزش کارآفر یها دوره یفرصت پس از ط یجوو جست

در به ینانکارآفر ید و از دلسردوش میمحسوب  ینانهرفتار کارآفر یبرا یدیکل یاست که محرک

 قیتحق یهدف اصل ،راستا نیا در(. همان) کند یم یریخود جلوگ ةخالقان های یدهاثمرنشاندن 

 یمحتوا یتو هدا یدهجهتبا  ،ینانهشور کارآفر ةدهند یلتشک یاصل یها مؤلفه یحاضر اعتبارسنج

 د.بو ینانهشور کارآفر یببه سمت ترغ ینیکارآفر یها آموزش

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری

 ةدر حوز توان یمرا  یشناختروان ای مؤلفه عنوان به ینیارآفرکشور  ینظر یشینةپ ینتر مهم



  296 1394، تابستان 2، شماره 8دورة فصلنامة توسعه کارآفرینی،                     

فرد درواقع  یک ینیکارآفر یالتتما .کرد جوو جست نانهیارآفرک التیتمابا  مرتبطمطالعات 

 یرمسدر  یانتخاب عنوان به یتهاندر کهاست  وکار کسب یکدر آغاز  یو یقعالاز  یانعکاس
 ,Fitzsimmons & Douglas) یردگ یمقرار  یجرا یها استخدامو در مقابل  یو یشغلتحوالت 

 یانامطلوب  یاقتصاد یاز جمله فضا یمتعدد یرونیبه عوامل ب ینیکارآفر یالتتما. (2011
نشان  یقاتتحق یجنتا اما ،(Linan et al., 2010وابسته است ) استخدام یبرا یشانس نداشتن

 ،رو ینا. از دهند ینشان نم ینیکارآفر یالتتما یطشرا ینتمام افراد در برخورد با ا دهد یم

 ینیکارآفر یالتتما یریگشکلدر  یشناختروان یزاتعوامل مرتبط با تما ییشناسا و مطالعه
در  ینانهکارآفر یالتتداوم تما ،(. درواقعKautonen et al., 2010مورد توجه محققان است )

 (.Karlsson & Moberg, 2013است ) یشناختگرو تظاهرات مختلف روان
 با همراه کارآفرین که کنند یم ادی ای یو احساس یحالت عاطف عنوان به ینیشور کارآفر از

 یروین ینانهکارآفر رشو ،درواقع. دهد یماز خود بروز  ،آن ةویژ شناختی و رفتاری تظاهرات
 یطبا شرارا  ها آنن کردو سازگار ینانهکارآفر های یدها ةتجرب یلتبد یندفرااست که  یا محرکه
 دائم یندفرا ینشده در اکسب یرتو بص ینش. بکند یم یتهدا یتبه موفق یدنبا هدف رس یواقع

. (Chen et al., 2009کند ) یم یریتوکار را مد کسب های یدهثمرنشستن ابهد و وش می یتتقو
 یبرا یو منبع یتعالقه به انجام فعال یاز ذهن افراد برا یریتصو ةدهندارائهشور و شوق  ،درواقع

 ینوکار است. ا مرتبط با کسب یو عمل یذهن های یتبردن از اختصاص وقت در انجام فعاللذت
 Ho etمشخص است ) ییتفعال رابربفرد در یریگجهت یاز بعد احساس یشیامر بازتاب و نما

al.,2011  .)،است  یتفعال یکانجام  یبودن افراد برامشتاقگر  یتداعکه  یشناخت حس محققان
 با ،دنبال داردبهاز دانش  یعیوس ةدامنمند و نظامدر پردازش  یریدرگ کهرا  یفرد های یشو گرا

شور و شوق  ،یلحاظ نظربه (.Baum & Locke, 2004) ندنک یمطالعه م کارآفرینیعنوان شور 

 های یتفعالبخش به یو معن یذهن های یتفعال ةدهندیشافزا یزش،انگ ةیزانندبرانگ تواند یم
اطالعات  یدجد یاست و سبب شناخت الگوها یتخالق دهندةپرورش ،روزمره باشد. شور

 ;Baron, 2008ست )ا یازمحتمل ن یها از فرصت یبردار بهرهکشف و  یکه برا شود یم

Sundararajan & Peters, 2007 .)محصول و خدمت مورد نظر  یمعرف ةنحوبه  ینانهکارآفر شور

 ینکه ا یخدمت یامحصول  یجادبازار، ا یقاز شناخت دق ینکارآفر یکه حاصل آمادگ گردد یبرم
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 یزانن مکردمشخصتفاوت محصول مورد نظر با موارد مشابه،  یینتع د،کن یرا برآورده م یازهان

 ها، یتفعال یبندزمانبالقوه و بالفعل،  یشناخت بازار و رقبا یاز،مورد ن یةسرمادردسترس و  یةسرما
 ینکارآفر کهیزمان (.Ho et al., 2011) است کار مشکالت و سرمایه برگشت ةنحو بر احاطه

 باشداستحکام و  ثبات ی، داراباشد داشته یالزم دسترس یبه منابع دانش ینی،بر شور کارآفرعالوه
 یخوببهخود  یاناطالعات را داشته باشد، با متخصصان، کارکنان و مشتر یلو تحل یهتجز ییو توانا

حفظ آرامش را در  ییبرخوردار باشد و توانا یریگ یمتصماز سرعت الزم در  د،نکمشورت 

 یکسان ینانکارآفر ،. درواقعودش یم شتریب وی یته با مشکالت داشته باشد؛ احتمال موفقهمواج
 یدجد یها و روش یدجد هاییندفرا ید،از محصوالت جد یبردار هستند که کشف و بهره

 (.Baum & Locke, 2004دهند ) یو توسعه م نندک میرا کشف  یسازمانده
. چن و ستین عیوس چندان آن موضوعبا توجه به نوظهوربودن  ینیارآفرکشور  حوزة مطالعات
 یبررس در. دادند انجام کارآفرینان در شور تظاهرات و آثار زمینة در یا مطالعه( 2009همکاران )

گذاران از تظاهرات  یهسرمابرداشت  به ،دادند یم لکیتش را آن گذاران سرمایه هکاول  یآمار ةجامع
زبان بدن  یتن صدا و حت یان،ب ةنحواز نظر  ژهیوبه ینیشور کارآفر یو رفتار یشناخت ی،عاطف
گذاران از تعهد  یهسرما یابیارز ینگذاران و همچن یهسرماوکار به  طرح کسب ةارائ یبرا ینانرآفرکا

 تیموفق ةمؤلف ینتر مهم گذاران سرمایه داد نشان جینتا و شد توجه ها یگذار یهسرمابه  ینانکارآفر
 در هک ،ندکردخالصه  یشناختروان های یژگیودر        عموما را  هیسرما جذب در نانیارآفرک

 یجهمشابه نت یقی( در تحق2008همکاران ) و یکسوند .گیرد یمقرار  نانهیفرارآکشور  یبند دسته
 نانیارآفرک تیموفق جهت از ،یینشور کارآفر یریگ شکل و ینیکارآفر یها آموزش ینگرفتند ب

 در( 2013و همکاران ) کاردونوجود دارد.  یدار یمعن ةرابطنوآورانه  های یدهاثمرنشاندن بهدر 
 نانهیارآفرکنشان دادند شور  ینانه،شور کارآفر یریگاندازه یبرا یابزار ةارائبا هدف  یقیتحق

 در( 2013موبرگ )کارلسون و  .استشده  لکیمختلف تش یها مؤلفهو از  است یچندبعد یمفهوم
 یکسب نگرش ینشدن و همچن ینکارآفردر  ییاحساس توانا یجادنشان دادند ا یتجرب ای مطالعه

همکاران جونسو و  یقتحق یج. نتااست ینانهکارآفر یها آموزش یاصل ةثمر ینی،بت به کارآفرمث
 یالتدر پرورش تما نانهیارآفرکاز جمله شور  یشناختروان یها داد تفاوت نشان( 2013)

شور  هکاست  هنشان داد یمتعدد یدانیم یها پژوهش جینتا. است کننده یینتع ینانهفرآکار
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 ها پژوهش نیا جیمختلف است. نتا یهاوکار کسببه  نیارآفرکافراد  ةنندک یتهدا نانهیارآفرک
 یدکه از د یتیهو و یابد یمسازمان  یمراتبسلسله صورتبهانسان  یتهو هکمطلب است  نیا ؤیدم

مشخص  ،یقتحق ین. براساس اگیرد یممراتب باالتر قرار سلسله یناست در ا تر مهمو  تر برجسته فرد
اختالف  ینا ،ندارند. درعمل یخودشناس ینةزم در یسانیکواحد و  یدگاهد ینکارآفر شد که افراد

 یکیشوند که نزد هایی یتفعالوارد  ها آنتا  شود یم موجب ینانکارآفر یدر درک خودشناس
 ,Fouchart & Gruber) کنند یمرا در ارتباط با آن تجربه  یدارد و شور باالتر شانیتبا هو یشتریب

2011 & Gimeno, 2010; Hoang Ucbasaran et al., 2008; .)  مشخص  ،یقتحق یشینةپبراساس
شدن  ینکارآفرو  ینیکارآفر یها آموزش ینب یو مثبت یقعم یشناخت روانکه تحوالت  شود یم

 یو مهارت یشناخت روان های یتقابلاز  یو آگاه یخودشناسافراد با درجات باالتر  ینعی ؛وجود دارد
حاضر با هدف  یقتحق ،اساسین. برادهند ینشان م یتفعال یکانجام  یبرا یشتریب یشگرا ،خود
آن  ةدهند یلتشک یاصل یها مؤلفه ییو شناسا ینانهشور کارآفر یریگاندازهابزار  یاعتبارسنج یکل
بر  ینیآموزش کارآفر یها دورهاثر شرکت در  یبررس به ،ینن. همچگرفتانجام  یاندانشجو یندر ب

 .شدتوجه  یقتحق یهدف فرع عنوان به ،یاندانشجو ینانةکارآفرپرورش ابعاد شور 

 
 یقتحق  روش
 یهمبستگ -یفیتوص ،یشناس روش نظر ازو  است کاربردی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق
حاضر شامل  یقتحق یآمار ةجامعشد.  یگردآور شیمایپ روش به نظر مورد اطالعات .است

و  یکشاورزارشد  یکارشناس دانشجویانو  یسال سوم و چهارم مقطع کارشناس یاندانشجو
 محدود ةجامع تصحیح فرمول از گیری نمونه برای. هستندنفر  1154 که شود می یعیمنابع طب

(FPC) 1 شد استفاده زیر شرح به(، 1999) 2دانیل. 

 

( )

( )




  

2

2 2

1

1 1

NZ p p
n
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 جدولحاضر طبق  قیتحق در هکصفت مورد نظر است  وعیش درجة معادل pدر آن  هک

 نانیاطم ةفاصلبرابر  dصفت مطالعه شد.  یدرصد 20 وعیش یعنی 2/0معادل  ،آن یشنهادیپ

                                                                 
1 .Finite population correction 

2 .Daniel Formula 
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. است نانیاطم سطح نییعادل تعم Z ةآماردرنظر گرفته شد و  05/0معادل  هک استمطلوب 

 برای هکبود  1ای یهسهم یریگ نمونه روش .شد نیینفر تع 205 نمونه حجم ،اساسنیبرا

 دانشجوی 742 بین از و نمونه 73 ارشد، کارشناسی دانشجوی 412 بین از ابتدا منظور  این

 هر در هشد مشخص سهم تعداد به و دردسترس لکش به و شدند انتخاب نمونه 132 کارشناسی

حاضر از ابزار کاردون و  یقتحق ةپرسشنام. شد گردآوری و توزیع الزم پرسشنامة تعداد طبقه

پرسشنامه  های پرسش به. گرفت صورتدر آن  ئیجز ییراتیو تغ شداقتباس  (2013) همکاران

 ییروا یمنظور بررسبه. شدتوجه  یپنج قسمت یکرتل یفمختلف در قالب ط یها قسمت یبرا

به کرونباخ استفاده شد. یاز روش آلفا یاییپا یبررس یو برا یصور ییاز روش روا ،پرسشنامه

 یجکه نتا شد یبررس آزمونشیپ در پرسشنامه 20ابتدا  ،تحقیقابزار  یاییپا یمنظور بررس

 (.1)جدول  است یانتخاب های یاسمققبول قابل ییایپا بیانگر آلفا بیضر
 

 قیتحق یرهایمتغاز  هریک یشده براهمحاسبکرونباخ  یآلفا یبضر. 1 جدول

 کرونباخ آلفای هیگو تعداد ریمتغ ردیف

885/0 9 وکار کسب توسعة 1  

844/0 8 یارکابت یاصل تیهو 2  

902/0 13 وکار کسب یانگذاریبن 3  

 

معادالت  یسازمدلدوم در قالب  ةمرتب أییدیت یعامل لیاز مدل تحل ،یپرداز داده منظور به

 LISRELافزار نرمو  21 ةنسخ SPSS یافزارهانرماز  یپردازداده برایه شد. استفاد یساختار

 استفاده شد. 80/8 ةنسخ
 

 ها یافته
 یها دورهدرصد در  8/59 ،مورد مطالعه انیدانشجو نیب در دهد یمنشان  یفیتوص های یافته جینتا

 9/73و  داشتندالقه ع یفرد وکار کسبداشتن  هب شانیا از درصد 1/95. نکردند تکشر کارآفرینی
 پسر انیدانشجو را شانیا از درصد 4/84. کردندرا انتخاب  یبل ینةگز استخدامعالقه به  یبرا ،درصد
 یخطا یاحتمال اثر ،قیتحق نیا درسال بود.  72/24برابر  ها آن یسن نیانگیم و دادند یم تشکیل

                                                                 
1 .Quota sampling 
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آزمون شد.  1هارمن یعامل کتآزمون  طریق ازشده  یگردآور یها داده یبرا کمشتر روش انسیوار
عامل  یک لکیتش به نونکم یها صفت یریگ اندازه یبرا یانتخاب ینشانگرهااگر  ،منظور ینا یبرا

 یها عامل ینشانگرها باشد و باق نیب در غالب انسیوار نییمسئول تب ،عامل یک اینشان دهند  تمایل
 دهد یرخ م بیار ایخطا  نیا باشند، نداشته انسیوار شیدر افزا یشده سهم مهماستخراج

(Podsakoff et al., 2003 .)ابعاد  یریگ اندازه یبرا یانتخاب گویة 30 لک ت،یوضع نیا یبررس یبرا
. شد یعامل زیو آنال یبررس محورهاو بدون چرخش  یاصل یها مؤلفه لیبه روش تحل ینیشور کارآفر

 ،است فیضع اریبس ،دهند نشان لیعامل تما یک نییتب یسو به ها گویه هکنیا احتمال داد نشان جینتا
 را درصد 51/57 مجموع از انسیوار درصد 43/29 نییتوان تب ،یعامل پنج حل راه در اول عامل رایز
 را درصد 63/47 مجموع از انسیوار درصد 69/19 نییتب توان زین یعامل سه حل راه در و شتدا

 روش انسیوار بیار توان یم ییباال نانیبا اطم یصیتشخ آزمون نیا بر هکیت با بنابراین، داشت؛
 یبررس جینتاعامل است.  یکاز  شیدر ب یریبه قرارگ ها داده لیتماداد  نشانو  ردک ردرا  کمشتر
ست اکاتقابلمناسب و  یآمار اشباع لحاظ به قیمدل تحق دهد یمنشان  یسه عامل یریگ اندازهمدل 

 (.2)جدول 
 

 (EP) ینیشور کارآفر یریگ اندازه یةمدل اول یاثربخش سیبرر. 2 جدول

  یافته برازش های مدل df RMSEA GFI Sig. 

 --- 46/1004 --- 272 120/0 75/0 (Zero) اولیه مدل

 001/0 84/0 077/0 182 75/2 زیر 79/388 (Saturated) اشباع مدل

 

GFI مقدار
شده استاندارد ین مجذور پسماندهاینگایاست. م 84/0مدل  ینا یشده براگزارش 2

(SRMR
RMRن مجذور پسماندها )یانگی، م072/0ابر ر( ب3

 یبرازندگ ةشد ، شاخص نرم18/0( برابر 4
(NFI
NNFI) یبرازندگ ةنشد ، شاخص نرم92/0( برابر 5

نده یفزا یشاخص برازندگ  ،94/0 برابر( 6
(IFI
CFI) یقیتطب یو شاخص برازندگ 95/0( برابر 7

RMSEAمحاسبه شد. شاخص  95/0ر ( براب1
2 

                                                                 
1  . Harman Single factor 
2. Goodness   of  Fit  Index 
3  . Standardized RMR 
4. Root  Mean  Square  Residual 
5. Normed Fit Index 
6. Non-Normed  Fit  Index 
7. Incremental  Fit  Index 
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دست به 066/0تا  087/0با کران  077/0مدل حاضر مقدار  ی( برایبمجذورات تقر یانگینم یشة)ر
 .است یریگ اندازه یکنترل خطا یانگراست و ب یآمد که مقدار مناسب

 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 فرینیکارآ شور ابعاد ةشداشباع گیری اندازه مدل. 1 مدل

                                                                                                                                                               
1. Comparative  Fit  Index 

2. Root  Mean  Square  Error  of  Approximation 

 کارآفرینی شور
(EP) 

 توسعة
 وکارکسب

 اصلی هویت
 ابتكاري

 بنیانگذاري
وکارکسب  

56/0  

64/0 

92/0 

a2 e2 

a3 e3 

a4 e4 

a5 e5 

a6 e6 

a7 e7 

b1 e8 

b8 e12 

b3 e9 

b5 e11 

b4 e10 

c2 e13 

c3 e14 

c4 e15 

c6 e16 

c7 e17 

c8 e18 

c9 e19 

c11 e20 

c12 e21 

c13 e22 

a1 e1 

68/0  

81/0  

63/0  

78/0  

79/0  

78/0  

60/0  

58/0  

63/0  

64/0  

79/0  

69/0 

82/0 

84/0 

79/0 

77/0 

63/0 

60/0 

58/0 
58/0 

65/0 

71/0 
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 ینیکارآفر رشو ابعاد ةدهند تشکیل متغیرهای گیری اندازه مدل نتایج. 3 جدول

t سازه عالمت نشانگر یعامل بار 

--- 68/0  
 برایم کشاورزی جدید محصول یا خدمت یک دربارة ایده یک کردن عملی
 .است بخش لذت

a1 

 وکار کسب توسعة
(531/0  =AVE  و

887/0  =CR) 

49/9  81/0  
 انگیزه برایم کرد خواهم فعالیت آن در که یوکار کسب یبرا یانمشتر جذب
 .کند می ایجاد

a2 

86/7  63/0  
 سپس و کشاورزی بخش در یدجد وکار کسب یک یتمسئول گرفتن

 .است انگیز هیجان برایم آن گسترش
a3 

36/9  78/0  
 جدید خدمات و محصوالت ارائة با شرکت یک فعالیت ةدامن دادنگسترش

 a4 .کند می زده جانهی را من

33/9  79/0  
 میزان از بیش فروش است شده سبب من ةاید ببینم دارم دوست واقعاً
 .باشد شرکت در شدهبینی پیش

a5 

20/9  78/0  
 ،دهد می ارائه شرکت که یخدمات و محصوالت نوع و تعداد دادن گسترش

 .است انگیز هیجان برایم
a6 

33/7  60/0  a7 .کنم پیدا خود خدمات/ محصوالت بازار برای را اسبمن افراد تا دارم عالقه 

--- 58/0  
 من روزمرة زندگی از قسمتی مشکالت، حل برای جدید های حل راه ابداع

  .دهد می اختصاص خود به را
b1 

  یارکابت اصلی هویت
(449/0  =AVE  و

801/0  =CR) 

37/7  63/0  
از  یکی عنوان بهرا  مبتکربودن توانم یم کنم، یخود فکر م ةدربار وقتی

 خود بشمارم. های یژگیو
b3 

25/6  64/0  
 یتاز اهم یفمبه تعر ،وکار کسب یبرا یدجد یها فرصت ةتوسعو  شناسایی

 یها فرصت توانم میمهم باشد  یمبرا یموضوع اگردارد ) یبستگها  آن
 کنم(. ییشناسا زمینهآن در  وکار کسب یبرا را یدیجد

b4 

84/6  79/0  b5 هستم.  یدها یدارا مکن یم فکر 

22/6  69/0  
 ویژه ینةزم یکخالق در  یفرد عنوان بهو دوستانم من را  ها همکالسی

 .شناسند یم
b8 

--- 82/0  
 است صفتی ،وکار کسب یک یانگذاربن کنم، یخود فکر م ةیندآ ةدربار وقتی

 .بدهم خود به دارم دوست که
c2 

 وکار کسب بنیانگذاری
 AVE=  495/0) یدجد

 (CR=  906/0و 

09/13  84/0  c3 .کنم یفکر م وکار کسب یک یستأس درمورد شروع/ اغلب 

01/12  79/0  c4 کنم. یفتعر وکار کسب یک یانگذاربن عنوان بهدارم خود را  دوست 

84/11  77/0  c6 .شناسم یم وکار کسب یک بنیانگذاریمند به  عالقه یفرد عنوان بهرا  خودم 

00/9  63/0  
مند  عالقه یفرد عنوان بهمن را  ،یدکن  پرسشبه من راجع یگرانز دا چنانچه

 .کنند می یمعرف وکار کسب یک بنیانگذاریبه 
c7 

72/7  60/0  
 یندهدر آ معتقدندکه از من دارند،  یو دوستانم با شناخت ها همکالسی

 .کنم می یانداز راه را یوکار کسب
c8 

29/8  58/0  c9 .دهد می زیادی انرژی من به باشد من خود به متعلق که شرکتی داشتن 

27/7  58/0  
 یزن یدر زندگ یمها و تالش دارم راالزم  یانرژ ،وکار کسب یک شروع برای

 موضوع است. ینا ؤیدم
c11 

40/9  65/0  
 بیشتر نم به خوداشتغالی، و شرکت داشتن برای دیگران و خود تشویق
 .دهد می انگیزه

c12 

08/10  71/0  c13 .است جذاب و جالب برایم ،جدید یشرکت ایجاد به فکرکردن 
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پنهان  یرمتغ یامانده با سازه یباقانگر بیهر  یعامل یاز بارها یکهر یبرا t ةشدمحاسبه مقادیر

 ییروا یبررس یبرا ،منظور این به. شود یم ییدتأسازه  ییو روا است 96/1 یباال ،خود

 انسیوار نیانگیم مجذور مقدار التربودنبا هک شداستفاده  1یقطر سیماتر از یصیتشخ

 .(4)جدول  است یصیتشخ ییروا مناسبت گرنبیا موجود های همبستگی تمام از شده استخراج

 
 مدل متغیرهای نیب یهمبستگ سیماتر با شده استخراج انسیوار نیانگیم مجذور مقایسة. 4 جدول

 3 2 1 مکنون متغیرهای
 52/0 36/0 728/0 وکار کسب توسعة

 59/0 670/0 36/0 یارکابت اصلی ویته
 703/0 59/0 52/0 یدجد وکار کسب بنیانگذاری

 
 ریمس بیبراساس ضر ینیکارآفر رنقش ابعاد شو یبند رتبه نتاج. 5 جدول

 اثر رتبة t مقدار گاما بیضر مطالعه مورد بعد اثر
 3 65/5 56/0 وکار کسب توسعة

 2 34/5 64/0 یارکابت اصلی هویت
 1 15/8 92/0 یدجد وکار کسب ریبنیانگذا

 

 وکار کسب ةتوسعبه  اشتیاق بین ضریب ،دوم سطح در ،تأییدی عاملی تحلیل نتایج براساس

بهاست و  96/1آن باالتر از  tدست آمد که مقدار به 56/0 یاندانشجو یندر ب ینیو شور کارآفر

 ةرتب وکار کسب ةتوسعبه  یاقاشت ه،شدمحاسبه یبدار است. با توجه به ضر یمعن یلحاظ آمار

 دهد ینشان م یافته یندست آورد. ابه یاندانشجو یندر ب ینیابعاد شور کارآفر ینسوم را در ب

 ةمطالع ،کند یم یریگ اندازه یخوببه یاندانشجو یندر برا  ینیکه شور کارآفر یاز ابعاد یکی

در  ،ییدیتأ یعامل یللتح یج(. براساس نتا5)جدول  است وکار کسب ةتوسعبه  یشانا یاقاشت

 یندر ب ینیو شور کارآفر یابتکار یاصل یتهو یینتع راستایتالش در  ینب یبسطح دوم ضر

دار  یمعن یلحاظ آماربهاست و  96/1آن باالتر از  tدست آمد که مقدار به 64/0 یاندانشجو

 یتهو یینتع راستایاذعان داشت تالش در  یناندرصد اطم 99با  توان یم ،اساس ینا است. بر
                                                                 
1  . Diagonnal Matrix 
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. با شود یمحسوب م یاندانشجو یندر ب ینیشور کارآفر ةکنند یینتعاز ابعاد  یکی یابتکار یاصل

 یندوم را در ب ةرتب یابتکار یاصل یتهو یینتع راستایتالش در  ه،شدمحاسبه یبتوجه به ضر

 یاز ابعاد یکی دهد ینشان م یافته یندست آورد. ابه یاندانشجو یندر ب ینیابعاد شور کارآفر

تالش در  یتوضع ،کند یم یریگ اندازه یخوببه یاندانشجو یندر برا  ینیکه شورکارآفر

 راستایکه در  ینیکارآفر یها آموزش بنابراین، است؛ یابتکار یاصل یتهو یینتع راستای

در  ینیشور کارآفر یشافزا یبرا یخوب ییتوانا ،باشند یابتکار یاصل یتهو یینو تع ییبازنما

 .دارند یندهدر آ ها آن ینانةکارآفرو رفتار  یانانشجود ینب

 یندر ب ینیو شور کارآفر یدجد وکار کسب بنیانگذاریبه  یاقاشت ینب یبضر ،همچنین

 یبدار است. با توجه به ضر یمعن یلحاظ آماربهدست آمد که به 92/0برابر  یاندانشجو

ابعاد شور  یننخست را در ب ةرتب یدجد وکار کسب بنیانگذاریبه  یاقاشت ،شدهمحاسبه

که شور  یبعد ینتر مهم دهد ینشان م یافته یندست آورد. ابه یاندانشجو یندر ب ینیکارآفر

 وکار کسب بنیانگذاریبه  یاقاشت کند، یم یریگ اندازه یخوببه یاندانشجو یندر برا  ینیکارآفر

 بنیانگذاریبه  یاقاشت یشافزا راستایکه در  ینیکارآفر یها آموزش بنابراین، است؛ یدجد

و  یاندانشجو یندر ب ینیشور کارآفر یشافزا یبرا یخوب ییتوانا ،باشند یدجد وکار کسب

 .(5)جدول  دارند یندهدر آ یشانا ینانةکارآفررفتار 

شود.  یحجم نمونه بررس یتالزم است کفا ،یآمار یسازمدل جینتا اعتبار دادننشان برای

 گرنشان و است 9/0 از باالتر هکمحاسبه شد  997/0 ان مدل برابرمقدار تو دهد یمنشان  جینتا

 (.1)نمودار  است مدل اعتبار
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Structural Equation Modeling: Power Calculation

Structural Equation Modeling (H0:  R <= R0)

Power vs. N (R = 0.077,  R0 = 0.05, Df = 186, Alpha = 0.05)
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 مدل پارامترهای برای مطالعه مورد نمونة حجم به توجه با مدل ضریب تعیین. 1 نمودار

 

بر ابعاد  یریثأچه ت ینیارآفرکآموزش  یها دورهدر  تکشر هکنیا یبررس برای ،تیدرنها

درمورد  یدارینشان داد سطح معن نتایجمستقل استفاده شد.  tاز آزمون  ،دارد نانهیارآفرکشور 

فرض صفر  یناندرصد اطم 95با  ین،بنابرا ؛قرار دارد 01/0تا  05/0 ینب وکار کسب ةبعد توسع

 ةسابقگروه با دو  یندر ب وکار کسب ةتوسع یانگینم شود یمشخص م درنتیجه،. شود یرد م

آنقدر بزرگ  ینیکارآفر یها در شرکت دوره یقبل ةسابقو بدون  ینیکارآفر ةدورشرکت در 

قابلشده مشاهده یانگینتفاوت م بنابراین، ؛دار گزارش شده است یمعن یلحاظ آماربهاست که 

شرکت در  ةسابقگروه با  وکار کسب ةتوسعبعد  یانگینم ینکهاست و با توجه به ا یبررس

سبب رشد  ینیکارآفر یها شرکت در دوره شود یباالتر است، مشخص م ینیکارآفر یها دوره

. درمورد دو بعد شود یم ینیشور کارآفر بعادااز  یکی عنوان به وکار کسب ةتوسع یژگیو

 تفاوت مشاهده نشد. ینا یدجد وکار کسب بنیانگذاری و یابتکار یاصل یتهو یعنی ،یگرد
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 کارآفرینی های دوره در تکشر ةسابقمستقل درمورد  tزمون آ جینتا. 6 جدول

 نیانگیم تعداد گروه ینیکارآفر رشو ابعاد
 انحراف

 اریمع
 t مقدار

 سطح
 یدار معنی

 وکار کسب توسعة
 039/0 07/2* 566/0 19/4 82 یبل
 608/0 02/4 122 ریخ

 یارکابت اصلی هویت
 716/0 48/3 82 یبل

703/0 483/0 
 568/0 42/3 122 ریخ

 202/0 28/1 699/0 84/3 82 یبل یدجد وکار کسب بنیانگذاری

 

 یریگ یجهنتو  بحث

 بیترغ توان یآموختگان را ماشتغال دانش مشکل حل یشده براآزمون یاز راهکارها یکی

 تواند یم. شور (Walter et al., 2013دانست ) نانهیارآفرکشور  قیطر از کارآفرینی ةروحی

ابداع محصوالت و  یبرا ینسب یتدر داشتن موفق ینیکارآفر های یتفعال یبرا یدیمحرک کل

 یاصل هدف(. Baron, 2008منابع محدود باشد ) با یدجد یها سازمان ةتوسعو  یدخدمات جد

 ،اساسنیبود. برا ینیارآفرکابعاد مرتبط با شور  گیری اندازه اسیمق یاعتبارسنج ،حاضر قیتحق

 و عیتوز یشاورزک انیدانشجو نیب در، (2013) ارانکهم و اردونکشده توسط ابزار ارائه

شور  یریگلکش در شد مشخص ،جیشد. براساس نتا یگردآور نظر مورد اطالعات

 وکار کسب بنیانگذاریو  یارکابت اصلی هویت ،وکار کسب ةسه عامل توسع ،ینیارآفرک

 روابط تواند می یعاملکبهتر از مدل ت یعاملسهارند و مدل صورت نهفته وجود دبه ید،جد

 .کند یینتب را موجود

بودن مفهوم شور یعاملسهبر  یمبن Cardon et al. (2013) یقاتتحق جینتا با افتهی نیا

بودن شور یبر چندعامل یمبن Chen et al. (2009)و  Cardon et al. (2009) و نانهیارآفرک

 ینتر مهم یانگذاریبن تیهومشخص شد  ،یعامل یبارهادارد. براساس  یهمخوان ینیارآفرک

 شور یراز ،استمؤثر  ییانگذاربن یتاست. هو ینیارآفرک رشو ةنندکیریگ اندازهبعد 

 و سازی تجاری برای ذاریگ سرمایه ایجاد در که گیرد یم شکل هایی فعالیت در کارآفرینانه

 برای کارآفرین هک یمعن اینبه  -یارکابت تی. هودرگیرند ها فرصت از برداری بهره
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 جدید های فرصت بررسی و اختراع شناسایی، فرایند در را او که دارد شوق و شور ییها فعالیت

 ینانهفرکه در آن شور کارآ -یدهندگ توسعه تیهو .گرفت قرار دوم مرتبة در -کند می درگیر

 نیزدرحال رشد و گسترش  ووجود دارد  گذاری یهپرورش سرما امرتبط ب های یتفعال یبرا

 سوم قرار گرفت. ةرتبدر  -است

نقش  به ینانه،شور کارآفر یریگ اندازهاز  ینانو بعد از کسب اطم یقدوم تحق ةمرحل در

نشان داد  یجنتا و دش توجه ینانهسطح شور کارآفر ینیب یشپدر  ینیآموزش کارآفر یها دوره

 ةتجربکه  یانینسبت به دانشجو ،اند کرده یرا ط ینیآموزش کارآفر یها دورهکه  یانیدانشجو

 و باالتر میانگین دارای ،وکار کسب ةدهندتوسعه یتها را نداشتند، در بعد هو دوره ینا

 وکار کسب بنیانگذاری و ابتکاری اصلی هویت شامل ،دیگر بعد دو درمورد. هستند داری معنی

مشخص  ،رویننکردند. از ا یجادرا ا یدار یمعناختالف  ینانهکارآفر یها آموزش ید،جد

 ینیکارآفر یها آموزشبه  وکار کسب ةدهندتوسعه یتدر بعد هو ینانهشور کارآفر شود یم

شور  ید،جد وکار کسب بنیانگذاریو  یابتکار یاصل یتدر ابعاد هو اما ،وابسته است

 Karlsson & Moberg مانند یمحققان یافتةبا  یقتحق یافتة ین. اکند ینم یبترغرا  ینانهکارآفر

نشان داد  یزها ن پژوهش ینا یدانیم یجةنتدارد.  یهمخوان Joensuu et al. (2013) و (2013)

ب کس ،. درواقعهستند ینیکارآفر یبرا یشرط الزم و نه کاف ینیکارآفر یها آموزش

به  ،ینیکارآفر یها آموزشبر عالوه ینانه،و خلق شور کارآفر یشناخت رواناحساسات مثبت 

 یها در آموزش ینیپرورش شور کارآفر ،روینوابسته است. از ا یزن یتیهو یها تفاوت

ه با همواج هنگام ینکارآفر یتدر موفق ینقش مهم وکار کسب ةتوسعاز نظر  ینی،کارآفر

از  ینینشان داد آموزش کارآفر یزن (1393و همکاران ) یآراست یقحقت یجمشکالت دارد. نتا

 یق. تحقشود دانشجویان کارآفرینی روحیة ارتقای سبب تواند یمهمان م یروش سخنران یقطر

امکان یسبب ارتقا تواند یم ینیکارآفر یها آموزشنشان داد  یز( ن1392باقرصاد و همکاران )

 .شود نانهیرارآفک های یتفعال ةشددرک یریپذ

 

 یشنهادهاپ

در  شود یم شنهادیپ نانه،یارآفرکشور  یریگ اندازهموجود در  یساختار عامل ییدتأتوجه به  با
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 نیب در سهیمقا یبرا ییمبنا تا شود یاوکوا ساختار نیا ها رشته ریو در سا ییپژوهش مجزا

 رهگذر نیبر آن از ا اثرگذار یرهایمتغو  یدآدست به ینیارآفرکمختلف از نظر شور  یها رشته

 یجادبا ا توانند یم ینیکارآفر یها آموزش مشخص شد ،tبراساس آزمون  .شوند مشخص

 ؛شوند یاندانشجو یندر ب ینیشور کارآفر یشسبب افزا ،وکار کسب ةتوسع یها مهارت

ها توجه  دسته مهارت ینا به ،ینیآموزش کارآفر یها برنامه ةارائدر  شود یم یشنهادپ بنابراین،

 .شودبرنامه استفاده  یو در طراح شود یشتریب

است، در  یتسابکو ا یدو بعد ذات یدارا نانهیارآفرکشور  هکنیا شدن مشخص به توجه با

تا  شوند یاوکوا انیدانشجو ینیارآفرکشور  راتییتغ ،یطول یطرحالب قو در  یپژوهش

 شوند. تر شفاف ینیارآفرک یها آموزشاز  ینیارآفرکشور  یریپذیرتأث

 آن هستند، یریگ کلشدر  یمتفاوت آثار یدارا نانهیارآفرکسه بعد شور  هکنیا به توجه با

 لیتحل شورک نانیارآفرک تیموفقر ب نانهیارآفرکشور  آثار ییمجزا ةمطالعدر  شود یم شنهادیپ

 .شود
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 . گرفتانجام معاونت  این مالی حمایت با ،96604850 ةبه شمار یدر قالب طرح پژوهش
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