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 چکیده
ی اندازراههدف از این مطالعه ارائه مدلی جهت تعیین نقش ویژگی شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر میزان 

حاضر، به لحاظ  باشد. پژوهشگری آگاهی از کارآفرینی میوکارهای کوچک و متوسط ورزشی با میانجیکسب
گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان  انجام میدانی شکل به و همبستگی-توصیفی هدف کاربردی و از نوع

( تشکیل دادند که با توجه به نامحدود 1400-1399بدنی استان خراسان رضوی )در نیمسال دوم سال تحصیلی تربیت
ها پرسشنامه نفر محاسبه و بین آن 384عه، نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد بودن جام

های شخصیتی، انگیزه کارآفرینی، آگاهی در های استاندارد ویژگیها از پرسشنامهآوری دادهمنظور جمعتوزیع شد. به
برآورد  76/0و  86/0، 78/0، 84/0 ها به ترتیبنامهسشوکار که پایایی پری کسباندازراهمورد کارآفرینی و توانایی 

 حداقل روش بر مبتنی ساختاری سازی معادالتگردید، استفاده شد و برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش از مدل

 دهدها نشان میهای حاصل از تحلیل دادهبهره گرفتیم. یافته 3افزار آماری پی.ال.اس جزئی با استفاده از نرم مربعات
وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأثیر معناداری ی کسباندازراههای شخصیتی بر آگاهی از کارآفرینی و ویژگی

وکارهای کوچک و متوسط ورزشی و آگاهی از ی کسباندازراهدارد. همچنین انگیزه کارآفرینی بر میزان 
ی کوچک و متوسط وکارها کسبی اندازراهکارآفرینی دارای تأثیر معنادار است. آگاهی از کارآفرینی نیز بر 

های شخصیتی و انگیزه کارآفرینی ورزشی تأثیر معناداری داشت. بطور کلی، آگاهی از کارآفرینی، ویژگی
 باشند.وکارهای کوچک و متوسط ورزشی می اندازی کسبدانشجویان عواملی مؤثر در راه

 

 وکارهای کوچک و متوسط، نوآوری، ورزش اشتغال، انگیزه کارآفرینی، کسب های کلیدی:واژه
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Abstract 

This study aims was to presenting a Model of personality trait and Entrepreneurship 

motivation on Medium and Small Businesses starting up with the role of mediation 

Awareness of entrepreneurship. The present research was applied in term of purpose and has a 

descriptive-correlation method which counted as an operational research. The statistical 

population of the study consisted of physical education students of Khorasan Razavi province 

(Second semester of 1399-1400). The statistical sample of the research was calculated based 

on Krejcie and Morgan table of 384 people and a questionnaire was distributed among them. 

To collect data, we use standard questionnaires personality trait, Entrepreneurship motivation, 

Medium and Small Businesses starting up & Awareness of entrepreneurship. The reliability of 

questionnaires, respectively, 0/84, 0/78, 0/86 and 0/76 respectively. To test the conceptual 

model of the research, we used structural equation modeling based on the partial least squares 

method using PLS 3 statistical software. Findings from data analysis show that personality 

traits have a significant effect on entrepreneurship awareness and running small and medium-

sized sports businesses. Entrepreneurship motivation also has a significant effect on the rate of 

starting small and medium-sized sports businesses and entrepreneurship awareness. 

Awareness of entrepreneurship also had a significant effect on starting small and medium-

sized sports businesses. In general, knowledge of entrepreneurship, personality traits and 

entrepreneurial motivation of students are effective factors in running small and medium 

sports businesses. 

Keywords: Employment, Entrepreneurial motivation, Innovation, Medium and Small-sized 

Businesses, Sports 
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 مقدمه
 باا مقابله برای عنوان عامل اصلی رشد و کلیدیامروزه، کارآفرینی در بسیاری از کشورها به

 ,Kimmitt, Muñoz, & Newbery, 2020; Soluk)جاری اقتصادی شناخته شده اسات  هایچالش

Kammerlander, & Darwin, 2021) ها دارا بودن روح کارآفرینی را عاملی بارای مزیات و ملت

 یموضاوعات از یکای .(Mat, Maat, & Mohd, 2015)رقابتی نسبت به سایرین تعریف مای کنناد 

است. اماروزه  1طمتوس و کوچک یهاوکارکسب  موضوع خورده،گره ینیکارآفر بحث با که

از  یاریبسا یصانعت رشاد مهمای در جهات عامال عنوانباه متوساط و کوچاک یهاشارکت

 حیااتی نقاش توساعهحاال در  یکشاورها از یاریبسا یبارا اند و، دارای اهمیت شدهکشورها

(. 1398؛ اوتاادی و صافری، 1400دارند )محمدکاظمی، طالبی، داوری و دهقان نجام آباادی، 

 یشاتریب یدارناد، باازدهیااز ن یکمتار گذاریسرمایهرغم آنکه به یعل ی،اقتصاد یهابنگاه این

 دارناد یصادرات نقش مهم یشافزا و ینوآور یبستر مناسب برا یجادا ،زاییاشتغالداشته و در 
(Kafeshani, Rezvani, Chitsazan, & Mohammadkazemi, 2018) 

دارای اهمیات بیشاتری  روزروزباهورزش بخشای از جامعاه اماروز اسات و از طرف دیگر  

باا توجاه باه ایان شارایط، ناوآوری (. 1393)عظایم زاده، احساانی، کردناایی  و پیتاز، شود، می

ها از نظر رقابت بسیار مهم است. زیرا ناوآوری باه عناوان سازمانی برای موفقیت و بقای شرکت

 ,Mohammadkazemi) کنادها در چنین شرایطی عمل مییک عنصر تعیین کننده برای شرکت

Rasekh, & Navid, 2016). ،ورزش، بار تکیاه باا فراغت اوقات گذران در همین راستا امروزه 
و ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی، نقش بسیار حیااتی و عملای در  است گسترش حال در

 ,Mohammadkazemi, 2017; Mohammadkazemi) کناداوقاات فراغات و سارگرمی ایفاا مای

Ebrahimi, & Shiri, 2020) جدید هایشغل ایجاد جهت در تواندروند نوآورانه نیز می این که 
 گارایش و پایین وریبهره مانند متعدد دالیل به ما کشور باشد. از طرفی، در مثمرثمر ورزشی

 بای کاار، گساترش عرصۀ به واردان تازه دولتی، خیل هایسازمان در نیروی انسانی تعدیل به

                                                           
1. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
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ها، و از ساویی آن جذب در بازارکار توانایی فقدان و اخیر هایسال در آموختگانرویۀ دانش

انسانی بیکار در جامعه، به ویاژه درک نادرست از مفهوم واقعی کارآفرینی، باعث ایجاد نیروی 

 رو روناد این. (Mohammadkazemi, 2012) کرده، گردیده استبیکاری آشکار افراد تحصیل
 توانادمای بادنی تربیات هاایرشاته جمله از التحصیالن دانشگاهیفارغ بیکاری در زایشاف به

( و توجاه 1399مجاد، مسئوالن باشد )گنجعلای و باقری و ریزانبرنامه برای بزرگی خطر زنگ

های کاالن، از جدی به اشتغال زایی، بخصوص اشتغال افاراد تحصایل کارده در اتخااا سیاسات

 هااب هاتوج ااباما . (Mohammadkazemi, 2012) طلبدکارآفرینی را میهای طریق توسعه فرآیند

 عموضو ،هاآن موفقیت دخیال در ملاعو درک دی،قتصاا توسعۀ و شدر در نفرینارآکا تاهمیا

وکارها باه برخای عوامال وابساته گونه از کسبینامسلم است، ایجاد  آنچهاست و  مهمی ربسیا

از  (Mobaraki, Moghimi  Esfandabadi, Safavinejhad, & Mohammadkazemi, 2013)اسات 

 تربیت ایبر هاااآن تااوان ازکااه ماای و الگااو، موفقهااای فااردی در کارآفرینااان جملااه ویژگاای

 ها بپردازیم. ب یک مدل به آننمود، لذا در این تحقیق قصد داریم در قال استفاده نفرینارآکا

 پژوهش پیشینة و نظری مبانی بر مروری

-های شخصیتی افراد ماییکی از عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و کارآفرین بودن، ویژگی

 موفقیات باه نیاازهاا عبارتناد از: ویژگایباشد. بر اسااس تحقیقاات موجاود در ایان زمیناه ایان 

(Çolakoğlu & Gözükara, 2016)درونای کنتارل ؛ مرکاز (García-Palma & Molina, 2016)؛ 

 خالقیاات و نااوآوری ی وپذیریسکر به تمایل ؛(Karabulut, 2016)کارآفرینانااه  هوشاایاری

(2016Bujor & Avasilcai, ). درونی، ( اعالم کردند که کنترل2019) 1ن راستا ودا و فلورادر ای 

گاذاری و ایجااد  سارمایه بارای مهمی کنندهتعیین عوامل کارآفرینی، آموزش و موفقیت به نیاز

( نیاز بار اسااس تحقیاق 2016کاارا بولاوت ).است بوده جوان آموزان دانش بین در کارآفرینی

عنوان پذیری و آگااهی از کاارآفرینی را باهخود، داشتن کنترل داخلی، نیاز به موفقیت، ریسک

شود، معرفای کارد. های شخصیتی که منجر به توسعه انگیزه کارآفرینی میابعاد مختلف ویژگی

                                                           
1. Vodă & Florea 
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دارند بر اسااس ( در مقاله خود ااعان می2018محمدکاظمی، فارسی و دهکردی )البته جمالی، 

رویکرد کارآفرینی فنآورانه، کارآفرینی فرآیند انطباق بین تخیل و الزامات مای باشاد. بناابراین 

باشاد، بلکاه نتیجاه ترکیاب افاراد آگااه باا های خاالق و باا اساتعداد نمیکارآفرینی نتیجه اهن

اثربخشی ( نیز در تحقیقی که با هدف 1400نژاد )زاده و خسروی. مند علیاقدامات جمعی است

هااای شخصاایتی کارآفرینانااه و قصااد کارآفرینانااۀ ارائااه واحااد درساای کااارآفرینی باار ویژگی

هااای شخصاایتی کارآفرینانااۀ ویژگیانجااام دادنااد بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه بااین دانشااجویان 

رائه واحد درسای کاارآفرینی تفااوت معنااداری وجاود دانشجویان علوم ورزشی قبل و بعد از ا

 ابعااد تماامی باا کاارآفرینی مهاارت باین ( اعالم کردند که1400. اما جوانمرد و فرزام )نداشت

 است. داشته وجود معنادار رابطه تکمیلی تحصیالت دانشجویان شناختی

کاارآفرینی  انگیزهکننده، داشتن قصد و انگیزه کارآفرینی است. یکی دیگر از عوامل تعیین

وکار جدیاد انادازی کسابسامت توساعه و راهها را بهحالتی از افکار و اهن افراد است که آن

و کااارآفرینی ناشاای از احساااس  (Yıldırım, Çakır, & Aşkun, 2016)کنااد راهنمااایی ماای

وکار بدساات خوشاابختی و رضااایتمندی اساات کااه کارآفرینااان در قبااال راه اناادازی کسااب

و همکااران  1. همچناین در تحقیقای کاه ییلادریم( ,2020Su, Liu, Zhang, & Liu)آوردناد می

ترین و تنها عامال مشاترک ( انجام دادند، وجود انگیزه کارآفرینانه را در دانشجویان مهم2016)

کاه ساایر عوامال مانناد تحصایالت درحالی در بین عوامل درگیر در کارآفرینی معرفی کردند،

ماورا و -دانشگاهی، جنسیت و سطح تحصیالت در بین افراد متفااوت اسات و میرانادا، چاامورا

زمینه کارآفرینی  ( اعالم کردند که داشتن خالقیت، نفع شخصی و تجربه قبلی در2017) 2روبیو

محمادکاظمی دهاد. رار میترین مواردی است که انگیازه کاارآفرینی را تحات تاأثیر قااز مهم

( نیز در پژوهشی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر صادرات شرکت های تجهیازات و البساه 2017)

کند انگیزه، نگرش و باورها از جمله عوامل داخلی تاثیرگذار بار پردازد و عنوان میورزشی می

                                                           
1. Yıldırım 
2. Miranda, F. J., Chamorro-Mera, A., & Rubio, S 
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 .باشنداین روند می

داشاتن  هااک تاسا وربا ینا است،در تحقیق حاضر مدنظر قرارگرفته شده  کهعامل دیگری 

 تحت کاارآفرینی را در زمیناه افاراد فعالیت سطح نداتومی فرینیرآکا از ادفرا و دانشاهی اگآ

-عاملی است که باعث باالرفتن آگاهی افراد از شرایط کار مورد نظر مای دانشهد. د ارقر تأثیر

 هوشایاری ساطح بار پیشاین داناش و مجهاز باودن افاراد باه (Yıldırım et al., 2016)شاود 

 ,García-Palma & Molina)اسات  رتاثیرگاذا کاارآفرینی هایفرصت تشخیص و کارآفرینانه

( بیان کردند که متغیرهای انگیازه و داناش 2019) 1هریاندا، مایاساری و پوترا. در این زمینه، (2016

( 1398ساجادی ). همچناین کارآفرینی بر عالقه افراد به راه اندازی کسب و کار بسیار تاثیرگذارناد

در تحقیقی که بر تااثیر انگیازش و قصاد کاارآفرینی دانشاجویان باا نقاش تعادیل کنناده آماوزش 

کارآفرینی انجام داد به این نتیجه رساید کاه آماوزش و ارتقاا داناش کاارآفرینی تااثیرات مثبات و 

( 2014) 2البته در این زمیناه تاتاه، التیا  و آواناگ ماریکاان قصد و انگیزه افراد دارد.معناداری بر 

وکار کاافی انادازی کساباظهار کرد که تنهاا داشاتن ویژگای کاارآفرینی بارای کاارآفرینی و راه

 . باشدنیست، بلکه میزان دانش و آگاهی و قدرت ریسک نیز فاکتور مهمی می

یابیم کاه دانشامندان عوامال ماؤثر بار کاارآفرین باودن و با توجه به پیشینه تحقیقات درمی 

کنند: عوامل شخصیتی، عوامال انگیزشای و بندی میوکار را به سه دسته تقسیماندازی کسبراه

هم بار  عامل را در کنار 3ر این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر هر رو دداشتن دانش و آگاهی. ازاین

در واقاع تحقاق فرآیناد  .بادنی بسانجیموکار در باین دانشاجویان رشاته تربیتاندازی کسابراه

ی گیرد که میل شدیدی به کامیاابی دارناد و باا انگیازهکارآفرینی، به دست افرادی صورت می

کااافی تااوان الزم باارای پافشاااری و سااخت کوشاای جهاات ساااخت چشاام انااداز و دورنمااای 

هاای ماورد نیااز و کنند کاه البتاه نقاش آماوزشوکار را در خود ایجاد میی کسبالعادهخارق

 ,Jamali) هی از فرآیندهای کاارآفرینی نیاز در ایان مهام، نقاش کلیادی را بار عهاده داردآگا

Mohammmadkazemi &Shahbazi, 2012 ) اهمیات و  ایاران اقتصاادی شارایط باا توجاه باهکه

                                                           
1. Heryanda, K. K., Mayasari, N. M. D. A., & Putra, K. E. S 
2. Tateh, O., Latip, H., & Awang Marikan, D. 
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 حاال در و یافتاه توساعه کشاورهای توساعه اقتصاادی در متوساط و کوچاک وکارهایکسب 

باه این زمینه هستیم. در نتیجه این پاژوهش باه دنباال پاساخ  توسعه، نیازمند تحقیقات بیشتری در

کلای اسات کاه چاه ارتبااطی باین عوامال شخصایتی، انگیزشای و دانشای باا ایجااد  ساؤالاین 

 وکارهای کوچک و متوسط ورزشی وجود دارد؟کسب

 شناسیروش
هاای روش پژوهش حاضر، با توجه به هدف از ناوع کااربردی و ماهیات موضاوع و هادف

که به بررسای رابطاه باین متغییرهاا بار مبناای مادل  نظر توصیفی و از نوع همبستگی استمورد 

بادنی اساتان خراساان جامعه آماری پژوهش را دانشاجویان تربیتمفهومی پژوهش می پردازد. 

دادنااد کااه تعااداد نمونااه آماااری تشااکیل  (،1400-1399رضااوی )نیمسااال دوم سااال تحصاایلی 

نفار بارآورد شاد. در ایان  384پژوهش حاضر بر اسااس جادول کرجسای و مورگاان برابار باا 

انگیازه  ،(McManus & Furnham, 2006)هاای شخصایتی هاای ویژگایپاژوهش از پرسشانامه

و تواناایی  (Bennett, 2006)آفرینیآگاهی در مورد کار، (Taormina & Lao, 2007) کارآفرینی

 اساتفاده شاد. ایان پرسشانامه هاا بار (Anderson & Dunkelberg, 1990)وکار اندازی کسابراه

 باود. همچناین پایاایی ساوال 7 ،8 ،8 ،9 شامل ترتیب بهو  یمتنظ یکرتل یارزش 5 یاساساس مق

 بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به 86/0و  81/0، 76/0، 77/0های پژوهش به ترتیب پرسشنامه

نفار از خبرگاان و اسااتید مادیریت  10 نظار تأییاد باا تحقیاق ابزار روایی محتواییدست آمد. 

 هاایفرضیه آزمون برای رسید. تأیید عاملی به بارهای بر اساس مقادیر سازه ورزشی و روایی

( اساتفاده شاد، 1مربعاات جزئای )پای. ال. اس حاداقل روش از ها،سازه میان و روابط پژوهش

میاان  ارتباا  بررسای بارای باشاد، کام نموناه شارایطی کاه حجامکاه ایان روش در طوریبه

 مسایرهای معنااداری تعیین ها ومنظور آزمون فرضیهبود. لذا به خواهد مناسب پنهان متغیرهای

 3نساخه  2افازار اسامارت پای. ال. اساز نرم سااختاری گیاری وانادازه هاایمدل تحقیق، مدل

                                                           
1. PLS 

2. Smart PLS 
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 استفاده شد.

 یافته ها
 الف( توصیف جمعیت شناختی 

 5/73ساال) 22تاا  18گویان در ایان تحقیاق گاروه سانی از لحاظ سنی بیشترین تعداد پاسخ

درصاد  77درصاد( باود.  3/2ساال) 34درصد( و کمتارین آن مرباو  باه گاروه سانی بیشاتر از

 درصد مرد و 41درصد زن و  59درصد متاهل بودند. از لحاظ جنسیتی  23گویان مجرد و پاسخ

درصااد  5/26گویان مادرک تحصایلی دیاپلم، درصاد پاساخ 5/59از لحااظ میازان تحصایالت 

درصاد  6/3درصد مدرک تحصیلی فوق لیسانس و در نهایات  4/10مدرک تحصیلی لیسانس، 

یاک و ساه  تارم دراز افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند. همچنین اکثریت دانشجویان 

ها تجربه کاار و همچناین ایجااد یاک (، قسمت اعظم آندرصد 7/40مشغول به تحصیل بودند )

وکاار مساتقل والادینی باا کساب  هااآنکه اکثریت حالیدردرصد(،  73وکار را نداشتند )کسب 

 %(.  2/61داشتند )

 ب( توصیف شاخص ها
 . تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

 معیار انحراف میانگین بزرگترین نمره کوچکترین نمره تعداد متغیر
 53270/0 1588/3 78/4 11/2 312 های شخصیتیویژگی

 47188/0 1883/3 00/5 13/2 312 انگیزه کارآفرینی
 55982/0 1146/3 00/5 50/1 312 آگاهی از کارآفرینی

 64349/0 9890/2 00/5 57/1 312 وکارکسبی اندازراه

همانگونه که از داده های جدول شماره یک بار مای آیاد، بیشاترین میاانگین هاا باه ترتیاب 

و آگاااهی از  15/3، ویژگاای هااای شخصاایتی بااا  18/3مربااو  بااه انگیاازه کااارآفرینی بااا عاادد 

مربو  به متغیر راه انادازی کساب و کاار  98/2بوده و پایین میانگین با عدد  11/3کارآفرینی با 

 می باشد.   

نشاان ( 1ولیاو-)تای ضارایب معنااداریدر حالات  ، مدل مفهومی پژوهش1کل شماره در ش

                                                           
1. T-value 
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یری )بارهاای عااملی( و ضارایب گانادازهتماامی معاادالت  واقاع دراین مادل  شده است. داده

 .کندیماستاندارد را با استفاده از آماره تی، آزمون 
 (t-value) ضرایب معناداری حالت در پژوهش مفهومی . مدل1شکل 

 

 
 

 ج( ارزیابی برازش مدل

 PLSمادل شود. پیش از برازش جزئی مدل به بررسی برازش کلی مدل مفهومی پرداخته می

و  1)ای. وی. ای( شادهاستخراجهای میاانگین واریاانس گیری، شااخصهای انادازهبرازش مدل

معیااری  عنوانباهرا  3(2دهاد و شااخص ضاریب تعیاین )آررا ارائه می 2)سی. آر( پایایی مرکب

بارای میاانگین واریاانس  4/0کند. مقادیر بیشاتر از های ساختاری گزارش میبرای برازش مدل

گیری های انادازهبرای پایایی مرکب بیاانگر بارازش مناساب مادل 7/0و بیشتر از  شدهاستخراج

 است.

نس نشااان داد، مقاادار پایااایی مرکااب و میااانگین واریااا 2نتااای  حاصاال از جاادول شااماره 

دهاد. از طرفای در برای هر چهار متغیار پنهاان مادل، مقادار مناسابی را نشاان می شدهاستخراج

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Composite Reliability (CR) 

3. R2 
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اعاداد مثبات نشاانگر کیفیات  1کاامیونیتی( -بررسی اعتبار اشتراک یا روایی متقاطع )سای. وی

که تنها  2Rمناسب مدل است که این شاخص برازش مناسب مدل را نشان داد. همچنین شاخص 

آگاااهی از »شااود، باارای متغیاار زای ماادل محاساابه و گاازارش میی پنهااان درونباارای متغیرهااا

که متغیرهای وابسته مدل مفهومی اصلی پاژوهش هساتند « وکارکسباندازی راه»و « کارآفرینی

 باشد.برازش مناسب مدل می دهندهنشانها یجه یافتهنت ؛ دراست شدهگزارش
 های برازش مدل. شاخص2جدول 

 2R CV-Com پایایی ترکیبی روایی همگرا کرونباخآلفای  متغیر

 21/0 - 83/0 36/0 77/0 های شخصیتیویژگی
 22/0 - 83/0 38/0 76/0 انگیزه کارآفرینی

 27/0 65/0 86/0 44/0 81/0 آگاهی از کارآفرینی

 40/0 66/0 92/0 54/0 86/0 وکارکسبی اندازراه
 

 هامعناداری آن. بارهای عاملی برآورد شده و سطح 3جدول 

 

 معناداری آماره تی یبار عامل شده مشاهدهمتغیرهای 

ویژگی
صیتی

ی شخ
ها

 

1C 001/0 49/6 61/0 افراد با مناسب برخورد و تعامل 

2C 001/0 25/4 44/0 هاقابلیت ایجاد هماهنگی میان فعالیت 

3C 001/0 79/7 58/0 زیادی روانی فشار با مقابله و کنترل توانایی 

4C 001/0 37/5 51/0 مسائل در زیاد پیگیری و پشتکار 

5C  001/0 98/7 65/0 ی بودنپرانرژفعال و 

6C 001/0 81/6 62/0 متفکر و با توجه بودن 

7C 001/0 74/11 71/0 ریزی مطلوب برای کارهاتوانایی برنامه 

8C 001/0 18/10 71/0 های خالقانهها و طرحتوانایی خلق ایده 

9C 001/0 33/5 53/0 تالش برای انجام کارها را به بهترین نحو 

انگیزه کارآفرینی
 

1M  001/0 89/7 58/0 وکارکسبتمایل به داشتن یک 

2M 001/0 86/4 53/0 یم سود ببرمهاتالشخواهم که از می 

3M 001/0 38/5 55/0 تمایل به انتخاب نحوه انجام کارم توسط خود شما 

4M 001/0 88/14 73/0 برم.اختیار در کارم لذت می من از داشتن 

5M .001/0 41/5 51/0 دوست دارم بر زمانم در کار کنترل داشته باشم 

6M 001/0 93/6 58/0 تمایل به گرفتن تصمیمات تجاری 

7M  001/0 69/11 67/0 جهت بهبود وضعیت مالی وکارکسبایجاد یک 

8M  001/0 14/13 73/0 جهت داشتن آینده ای مطلوب وکارکسبایجاد یک 

                                                           
1. CV-Communality 
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هااای گفاات کااه تمااامی گویااه تااوانیم 3از جاادول شااماره  آمدهدسااتبهباار اساااس نتااای  

و در سطح اطمیناان  اندکردهینی، وزن معناداری را ایجاد کارآفرهای شخصیتی و انگیزه ویژگی

 ی معناداری داشته باشند. بار عامل اندتوانستهدرصد  99

گفات کاه بارای تماامی متغیرهاای  تاوانیم 4از جدول شماره  آمدهدستبهبر اساس نتای  

ها وزن معنااداری را ایجااد ، کلیاه شااخصوکارکسبی اندازراهآگاهی در مورد کارآفرینی و 

 ی معناداری هستند.بار عاملدرصد دارای  99و در سطح اطمینان  اندکرده
 هاو سطح معناداری آن . بارهای عاملی برآورد شده4جدول 

 معناداری آماره تی یبار عامل شدهمشاهدهمتغیرهای  هاگویه هامؤلفه

آگاهی در مورد کارآفرینی
 

1A  001/0 64/12 67/0 باشد.می وکارکسبمعنای کارآفرینی برابر با مالکیت و مدیریت یک 

2A  001/0 69/3 40/0 جدیدی را آغاز کند یک کارآفرین است. وکارکسبهر کس که 

3A 001/0 73/8 64/0 هایی خاصی مثل خالقیت، نوآوری است.واژه کارآفرینی دارای ویژگی 

4A 
های خاصی مانند پشتکار و ثبات قدم، تدبیر و مسئول کارآفرینان دارای ویژگی

 001/0 99/10 71/0 بودن هستند.

5A  001/0 32/9 66/0 و بصیرت است نه یک مدیر خوب اندازچشمکارآفرین موفق یک رهبر دارای 

6A 001/0 20/9 69/0 پذیری هستند.یسکرهای متفاوتی نسبت به کارآفرینان دارای نگرش 

7A  001/0 11/10 65/0 تری برای کسب هدف و موفق شدن دارند.یقوکارآفرینان دارای احساس و تمایل 

8A 
و متفاوت با کاالهای موجود را ارائه  جدیدین که کاال یا خدمات کارآفرافراد 

 001/0 17/15 81/0 دهند.یم

توانایی 
راه

انداز
ی 

ب
کس

وکار
 

1B 001/0 77/15 74/0 توانایی گرفتن همراهی دیگران در انجام کار 

2B 001/0 07/10 68/0 مسئولیت در کارها دار بودنعهده 

3B  001/0 08/15 77/0 وکارکسبداشتن هدف و برنامه قبل از شروع 

4B 001/0 27/10 72/0 های کاریپشتکار در انجام فعالیت 

5B 001/0 59/24 83/0 گوییدهایی که شما میاطمینان مردم به حرف 

6B  001/0 83/10 67/0 یداگرفتهمصمم در اجرای تصمیمی که 

7B 001/0 86/12 73/0 گرفتن تصمیم درست در فرصت کم 

 
  مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد و بارهای عاملیمدل . 2شکل 
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ی اناادازراهباار  هااای شخصاایتیویژگاای 5هااای حاصااله از جاادول شااماره باار اساااس یافتااه

بار  یر معناداری داشت، همچنین انگیزه کارآفرینیتأث و آگاهی در مورد کارآفرینی وکارکسب

یر معناداری داشت و آگااهی در ماورد تأث و آگاهی در مورد کارآفرینی وکار کسبی اندازراه

 یر معناداری داشت.وکار تأثکسبی اندازراهبر  کارآفرینی
 و نتیجه تأثیر متغیرهای پژوهش تی. اثرات مستقیم، آماره 5جدول 

 متغیرهای پژوهش
ضریب 
 آماره تی (βاستاندارد )

سطح 
 یر متغیرتأثنتیجه  معناداری

 شودید میتائ >05/0 06/4 35/0 آگاهی در مورد کارآفرینی  های شخصیتیویژگی

 شودید میتائ >05/0 42/2 21/0 وکارکسبی اندازراه  های شخصیتیویژگی

 شودید میتائ >05/0 28/5 52/0 آگاهی در مورد کارآفرینی  انگیزه کارآفرینی

 شودید میتائ >05/0 28/3 29/0 وکارکسبی اندازراه  انگیزه کارآفرینی

 شودید میتائ >05/0 54/4 39/0 وکارکسبی اندازراه  آگاهی در مورد کارآفرینی

 

 مسیر تحلیل رویکرد طریق از غیرمستقیم تأثیر ضرایب محاسبه. 6 جدول
 یر غیرمستقیمتأث یبضر رابطه با نقش میانجی ردیف
 35/0*21/0=07/0 وکارکسبی اندازراه  آگاهی در مورد کارآفرینی های شخصیتیویژگی 1
 52/0*29/0=16/0 وکارکسبی اندازراه  آگاهی در مورد کارآفرینی  انگیزه کارآفرینی 2
 

هاای گاردد، ویژگاییممشااهده  2که در مدل مفهومی پژوهش، شاکل شاماره  گونههمان

ی انادازراهیرمستقیم بر غ صورتبه مورد کارآفرینیاز طریق متغیر میانجی آگاهی در  شخصیتی

از طریق متغیر میانجی آگاهی در ماورد  یرگذار است. همچنین انگیزه کارآفرینیوکار تأثکسب

کاه مادل در ییازآنجایرگاذار اسات. وکار تأثکسبی اندازراهیرمستقیم غ صورتبه کارآفرین
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ده بود و در آزمون مدل مفهومی پاژوهش نیاز شینتدویر مستقیم متغیرهای پژوهشی تأثرابطه با 

یرمساتقیم را غیر تاأثیجه، الزم است که ضرایب درنتشوند، یر مستقیم برآورد میتأثتنها ضرایب 

 6جداگانه محاسبه و بررسای شاوند. در جادول شاماره  صورتبهاز طریق رویکرد تحلیل مسیر 

یر مساتقیم تأثمستقیم از طریق ضرایب یرغیر تأثکه ضرایب یطوربهاست.  شده ارائهاین ضرایب 

گری متغیار آگااهی یاانجیمبا نقش  های شخصیتها نشان داد ویژگیشوند؛ و یافتهمحاسبه می

دانشاجویان وکار کسابی انادازراهدرصد بر متغیار تواناایی  07/0به میزان  در مورد کارآفرینی

اهی در مورد کارآفرینی به میزان گری متغیر آگیانجیمبا نقش  یر داشت و انگیزه کارآفرینیتأث

 یر داشت.وکار تأثکسبی اندازراهدرصد بر متغیر توانایی  16/0

 گیرینتیجه و بحث
. رودمای شامار باه توسعه عوامل از یکی و بوده سازمان هر ضروریات از کارآفرینی امروزه

 ارتقاای بناابراین، گاردد؛مای نفاساعتمادبه تقویت و افزایش به منجر کارآفرینی مهارت داشتن

 وریبهاره و کارایی افزایش نیز و افراد توسط وظایف و کارها بهتر انجام به منجر توانمندی این

مؤثر بار کاارآفرینی کاه در  متغیرهای تأثیرتحقیق حاضر با هدف ارزیااب   .گرددمی سازمان

صورت جداگانه مورد ارزیابی قرارگرفتاه باود، در مادل جاامعی و صارفا  بار مقاالت مختلف به

آگاااهی از باادنی مااورد ساانجش قاارار گرفاات. نتااای  نشااان داد کااه روی دانشااجویان تربیت

انااادازی هاااای شخصااایتی و انگیااازه کاااارآفرینی دانشاااجویان، در راهکاااارآفرینی، ویژگااای

 هستند.  مؤثرارهای کوچک و متوسط ورزشی وککسب

 و هاای شخصایتیبین ویژگای که شد مشخص پژوهش، هایو تحلیل دادهتوجه به تجزیه  با

دارد. در زمینه تأثیرگاذاری  وکار و آگاهی از کارآفرینی ارتبا  معنادار وجوداندازی کسبراه

هااای تحقیااق بااا نتااای  پژوهشوکار نتااای  ایاان اناادازی کساابهااای شخصاایتی باار راهویژگاای

(، 2016(، محماادکاظمی و همکاااران )2016(، کااارابولوت )2016) کوالکگلااو و گوزوکااارا

زاده و اسافندیار (، منادعلی1400(، جوانمرد و فارزام )2014) 1مورتان، ریپل، کاروالهو و برنال

                                                           
1. Mortan, R. A., Ripoll, P., Carvalho, C., & Bernal, M. C 
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 و چیات (، صادقی، باقری1398(، اوتادی و صفری )1400(، محمدکاظمی و همکاران )1400)

بار ایان  ن پژوهش ها( همخوانی دارد و تمامی ای1393( و عظیم زاده و همکاران )1398سازان )

وکار و ی کسابانادازراهتوانناد در یمهاای شخصایتی گذارناد کاه ویژگایموضوع صحه می

 تحمل ریسک، بسیار تأثیرگذار باشند.

شخصایتی در ایجااد  هااییرگاذار ویژگایتأثاگرچه تحقیقات مختلفی، باه جایگااه مهام و 

وکارهای کوچک و متوسط اشاره کردند؛ ولای محققاانی نیاز هساتند کاه ایان امار را باا کسب

( اشااره 1386( و مساعود نیاا )2007) 1توان باه کسالریماند؛ از آن جمله یستهنگری تردید دیده

عوامال شخصایتی، تنهاا کنتارل شخصای و نیااز باه  . آنها به این نتیجاه رسایدند کاه از باینکرد

کااه بااین ییازآنجاوکار دارد. بیناای کااارآفرینی و ایجاااد کساابموفقیاات نقااش مهماای در پاایش

وکار در ایان تحقیاق، ارتباا  مثبات بااالیی بدسات آماده های شخصیتی و ایجاد کسبویژگی

عااملی مهام و  عنوانبهتواند یمهای شخصیتی، کماکان توان ااعان داشت که ویژگییماست؛ 

( نیز این مساله را تصادیق کردناد. 2013باشند که مبارکی و همکاران ) داشته حضورتأثیرگذار 

 بااه خااودبیشااترین تأثیرگااذاری را  خااالق بااودن مؤلفااهی شخصاایتی هامؤلفااهدر بااین  همچنااین

ژائاو و  (2016اختصاص داده است. در این زمینه نتای  حاصل از پژوهش بوجور و اواسیانچای )

آمده از تحقیق حاضر نیز نتای  بدست( 2020( و محمدکاظمی و همکاران )2010) 2و همکاران

هاای مختلاف ها به این نتیجاه رسایدند کاه در باین ویژگای؛ آنرا تایید کرده و همخوانی دارد

 کاه آنجا ازی برخوردار است. بطور کلی اژهیواز اهمیت  برونگراییکارآفرینان؛ خالق بودن و 

 وکارها ارتبا  مثبات و معنااداری داشات، ی شخصیت با ایجاد کسبهایژگیودر این تحقیق، 

پوشی نمود. که البته نتاای  جماالی آن در کارآفرینی چشم و ابعاداز اهمیت شخصیت  توانینم

هاای کارآفریناان ( عنوان می دارد که هر چند داشتن اهن خاالق از ویژگای2018همکاران )و 

دهد این محققاین بار می باشد، اما کارآفرینی نتیجه آگاهی و اقدامات جمعی است که نشان می

 فرآیند کارآفرینی بیشتر از مولفه های شخصیتی تاکید دارند.

                                                           
1. Kessler 
2. Zhao 



 55                       ..                                          .: ینیکارآفر یهاپروژه در یگذارهیسرمابر قصد  گذارهیسرمانگرش  ریتاث

وکار در میان دانشاجویان، صالحیت ایجاد کسب کارآفرینی بردر ادامه تأثیرگذاری انگیزه 

وتحلیل قرار گرفت و فرضیه موردنظر در این رابطه معنادار شد. نتای  این تحقیق باا مورد تجزیه

و (، ییلادریم 2017، محمادکاظمی )(2017تحقیاق میرانادا و همکااران ) آمده ازدساتنتای  به

راستا بود. در تماامی تحقیقاات اکرشاده ( هم2013) پیه( و 2013) 1ستیاوان(، 2016) همکاران

وکار ارتباا  قاوی و انادازی کساباند که باین انگیازه کاارآفرینی و راهنیز به این نتیجه رسیده

اندازی توان به راهمثبتی وجود دارد؛ تا جایی که در صورت وجود انگیزه کارآفرینی در فرد می

( 2015برخی از محققین همانناد مات و همکااران ) وکار از سمت فرد امیدوار بود. حتی کسب

در تحقیق خود تالش کردند عوامل مؤثر بر انگیزه کاارآفرینی را شناساایی کنناد؛ تاا بتوانناد از 

 2این عوامل در جهت ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان استفاده کنند. همچنین ازگال و کانادی

میزان انگیزه کارآفرینی معرفی کنناد تاا بتوانناد ( سعی کردند تا مقیاسی را برای ارزیابی 2015)

. در نتیجاه وجاود انگیازه کاارآفرینی عنصار بر اساس آن میزان انگیزه افاراد را شناساایی کنناد

وکار اسات و بار اسااس یافتاه هاای بدسات آماده از کننده در برپایی هار کسابحیاتی و تعیین

ی انگیازه کاارآفرینی، داشاتن اختیاار و همچناین انتظاار مال تشاکیل دهنادهتحقیق در باین عوا

 ای مطلوب مهمترین عوامل در بین عوامل موثر در ایجاد انگیزه کارآفرینی هستند.آینده

عنوان یاک عامال میاانجی بار آمده تاأثیر آگااهی از کاارآفرینی باهدساتبر اساس نتای  به

قرار گرفت. نتای  حاصل از این تحقیق با نتای  تحقیقاات  یدتأیوکار نیز مورد  اندازی کسبراه

(، بیکساه و 2014(، تاتاه و همکااران )2016(، گارسیا پالما و مولیناا )2018جمالی و همکاران )

( همخاوانی داشاته 2012( و جماالی و همکااران )2012) 4( و کاادر و همکااران2013) 3ریمره

زمیناه کاارآفرینی بارای . همه این تحقیقات به این نتیجه رسیدند کاه آگااهی و داناش در است

باشد؛ در هماین وکار بسیار حیاتی است و نیازمند آموزش و یادگیری می اندازی یک کسبراه

                                                           
1. Setiawan, J. L. 

2. Ozgula & Kunday 

3. Bikse &  Riemere 

4. Kadir et al  
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( آماوزش کاارآفرینی و شارکت 2014) 2تیم و همکارانو کو( 2012و همکاران ) 1راستا هنگ

بردن سطح داناش افاراد را بسایار مهام دانساتند و  دلیل باال های کارآفرینی را بهکردن در دوره

تواناد زمیناه کاارآفرینی مای م کردند که آموزش کاارآفرینی و داشاتن داناش و ساابقه دراعال

ریسک کار را کاهش و مزایای کارآفرینی را از طریق گرفتن تصمیمات درست افازایش دهاد. 

شده از تحقیق نشان داد که سطح دانش دانشاجویان بارای این در حالی است که نتای  استخراج

و داناش موردنیااز کاارآفرینی در ساطح پاایینی باوده و نیازمناد تقویات  وکاراندازی کسبراه

 هستند. 

های سنتی تدریس و آموزش در دانشگاه که بر در مجموع می توان گفت حاکمیت دیدگاه

هاا و روحیاات ی الگوی پیش سازمان یافتاه معلام مادار بناا شاده اسات، باا پارورش قابلیتپایه

دارد و لذا بر اساس مدل پیشانهادی تحقیاق باه نظار مای رساد کارآفرینانه دانشجویان همسانی ن

های کارآفرینانه در فرآیناد های کارآفرینی در دانشگاه و اهمیت تلفیق محتوا و رویهرشد برنامه

وکارهای تدریس و آموزش در جهت تشویق دانشجویان و قصد آنان بارای راه انادازی کساب

هاای عملای و حمایات از توجاه بیشاتر باه آموزشکناد و قاعادتا ورزشی نقش مهمی بازی می

هاای تادریس های خالقانه دانشجویان، تقویت فرهناگ کاارگروهی و اساتفاده از روشفعالیت

های کارآفرینی دانشاجویان ها و انگیزهای بر پرورش قابلیتاکتشافی و حل مساله، نقش سازنده

 شود:حاصل از تحقیق پیشنهاد می یهابطور کلی و بر اساس یافتهتربیت بدنی خواهد داشت. 

 هااای آگاااه بااه جنبااه و فرینانهرآکا یهایژگیبااا و ننشجویادا ورشپر همیتا به عنایاات با

بااه  فرینیرآکا یهادوره زشموآ بایسااتماایشی زموآ انیزرمختلااف کااارآفرینی ، برنامااه

 فرینیرآکا هتوسع برای زمال یهامینهز تا بگیرند نظر به عنوان واحد درسی در ن رانشجویادا

 دد.گر ایجاد ننشجویادر دا

                                                           
1. Hong 

2. Küttim 
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 ها بارای هاای شخصایتی،  بسترساازی فرهناگ ساازمانی دانشاگاهبا توجه به اهمیت ویژگی

های آموزشی باه بهتارین روش، افازایش ایجااد های جدید، انجام فعالیتباالبردن خلق ایده

بارای برناماه ریازان محیطی پویا با حداکثر توجه و تعامل با دیگران از ماوارد حاائز اهمیات 

 آموزشی و پژوهشی دانشجویان خواهد بود.

 هاای با توجه به نتای  بدست آمده و اهمیت بیشتر انگیزه کارآفرینی نسبت به وجود ویژگای

هاا در شایساته اسات دانشاگاهوکاار، انادازی کساب منظاور راهشخصیتی در دانشجویان باه

م قوای خود استفاده کرده تاا دانشاجویان های کارآفرینی از تماگیری انگیزههدایت و شکل

و در راه  الوصول به نیروی مولاد کاار تبادیل شاوندجای جستجوی کارهای آسان و سهلبه

 هنگیزا دیجاا جهت عمتنو و دمتعد شیزموآ یهاهگارکا رساایدن بااه ایاان مهاام  برگاازاری

، فرینیرآکا زشموآ جهتن موفاااااااق یناکاااااااارآفر از تعود ن،نشجویادا در فرینیرآکا

و دانشااجویان اتید هااای ترویجاای و تااوجیهی باارای اسااهااا و کارگاااههبرگاازاری ماانظم دور

 .توجه استقابل
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