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تواند سهم مهمی  کارآفرینی میي افراد،  التحصیالن دانشگاهی و عدم وجود بازار کار براي همه با توجه به حجم باالي فارغ
در این پژوهش به شناسایی عواملی که بر قصد و نیت کارآفرینی در اشتغال افراد و نیز رشد و پیشرفت جامعه داشته باشد.

هاي  باشد و از نوع پژوهش دانشجویان مدیریت تأثیر گذار است پرداخته شده است. این پژوهش، پژوهشی کاربردي می
هاي دولتی شهر تهران تشکیل  ت. جامعه آماري این پژوهش را دانشجویان رشته مدیریت دانشگاهتوصیفی پیمایشی اس

هاي  پرسشنامه پژوهش با توجه به پژوهش. باشد گیري در دسترس می گیري این پژوهش روش نمونه روش نمونه. دهند می
پیشین و بخشی از آن نیز توسط نگارندگان طراحی شد. روایی پرسشنامه با توجه به نظر کارشناسان و نیز تحلیل عاملی 

پس از تجزیه و  .تایید شد؛ و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ مورد تایید قرار گرفت SPSS  افزار  در نرم
هاي  مشخص شد انگیزه کارآفرینی، کارآمدي کارآفرینی و شبکه Amos Graphicsافزار  ي نرم ها به وسیله یل دادهتحل

اجتماعی بر قصد و نیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معنادار دارند؛ همچنین این نتیجه به دست آمد که کارآمدي کارآفرینی 
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  مقدمه
ي کسب و کار همراه بوده است، اما بـا   کارآفرینی تا مدت زمان طوالنی به طور انحصاري با حوزه

هاي دولتی، و در  مؤسسات آموزشی، مراکز رشد و سازمانهایی از  هاي زیاد در بخش وجود تالش
.                  اي داشته است ي قابل مالحظه هاي عمومی و اجتماعی، رشد و توسعه سایر حوزه  

(Torres, 2010, pp. 41-60)  بـه   . در همین راستا، ترویج کارآفرینی به عنوان یک اولویـت ملـی
  .ها در سرتاسر جهان مشاهده شده است ي دولت وسیله

(Fairlie & Holleran, 2012, pp. 41-60)   کارآفرینی را بایستی به عنوان یکـی از ضـروریات .
قرن حاضر که به عصر اطالعات موسـوم اسـت، دانسـت کـه داراي پیامـدهایی چـون جهـانی شـدن،         

هاي نوین، تحوالت شتابان در مبـادالت، رقابـت شـدید در زمینـه کسـب و کـار و ...        فناوري فراگیري
تواند به عنوان عامل رشد و توسعه و یکی از  باشد. در چنین فضایی کارآفرینی فردي و سازمانی می می

  هاي تأثیرگذار در دستیابی به آینده مطلوب مطرح باشد ترین شاخص مهم
هـر سـاله دانشـجویان زیـادي در     .)546-535, ص. 1390کریمـی,   &(احمدپور داریانی, نیک بـین,  

التحصـیل   بازار کار پاسخگوي این تعـداد دانشـجوي فـارغ    وشوند  التحصیل می هاي مختلف فارغ رشته
نیست؛ به همین دلیل ضروري است که افراد به فکر ایجاد شغل براي خود باشند تـا بتواننـد خـدمات    

اشـتغال  کـارآفرینی در  نقـش  با توجه به اهمیت بهتري به جامعه ارائه دهند و نیز کسب درآمد کنند. 
بایست بدان توجـه   اما موضوع مهمی که میاست؛ حائز اهمیت بسیار موضوعاین افراد جامعه، توجه به 

دانشجویان مؤثر است؛ چرا کـه بـا شناسـایی    کارآفرینی نمود این است که چه عواملی بر قصد و نیت 
بسـترهاي الزم را فـراهم نمـود و    تـوان   و تقویت عوامل تأثیرگذار بر قصد و نیت کارآفرینی مـی  ها آن

شـوند و کسـب و کـار خـود را     موفـق  تا یک کارآفرین  کردهر چه بهتري آماده ان را به نحو دانشجوی
ین عوامل مورد شناسـایی  در این پژوهش تالش شده است ا دلیل اهمیت موضوع. به اندازي نمایند راه

  راهکارهایی را به مسئولین امر ارائه نمود. ،و با توجه به عوامل شناسایی شده دنقرار گیر
  

  وهشپژ کاوي پیشینه. 2
ي گذشته توجه زیادي را به سوي خود جلب  باشد که در طول چند دهه کارآفرینی یک موضوع پژوهشی می

. براي موفقیت (Landstrom, Harirchi, & Astrom, 2012, pp. 1154– 1181)نموده است 
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 ,Goethner)شود  در بازارهاي جهانی امروزي، تأکید زیادي بر روي دانش، نوآوري و کارآفرینی می
Obschonka, Silbereisen, & Cantner, 2012, pp. 628–641)در واقع از  1. شومپیتر

شود. او معتقد است که کارآفرین نیروي محرکه  اعضاي مکتب اقتصادي آلمان، پدر کارآفرینی محسوب می
هاي  کنند یا روش اقتصاد است و کسانی که در هر فعالیت و کسب و کار تجاري، محصول جدیدي تولید می

کنند و یا مؤسسه جدیدي  گیرند یا از منابع جدیدي استفاده می جدیدي در فرایند تولید، بازاریابی و ... به کار می
-223, ص. 1392(ناظم, شوند  هاي کارآفرینی هستند و نوآور محسوب می ، داراي ویژگیکنند را تأسیس می

هاي حسابداري، امور مالی، مدیریت، بازاریابی، علوم سیاسی، روانشناسی و  گران از رشته . امروزه پژوهش)242
  اند ین کارآفرینی و رشد اقتصادي به کار گمارده شدهجامعه شناسی، در جهت شناسایی اهمیت رابطه ب

(Kim, Kim, & Yang, 2012, pp. 154– 166) .  
  کند کارآفرینی نقش مهمی را در توسعه اقتصادي در بازارهاي اقتصادي ایفا می

(Wyrwich, 2012) .شـود. تأکیـد    سال اسـت کـه اسـتفاده مـی     200ي کارآفرینی نزدیک به  واژه
کـرد. امـا در    هایی بود که یک فرد، یک بینش را به یک کسب و کار موفق تبدیل مـی  سنتی بر تالش

اي اتفـاق بیفتـد،    ها با هر نوع و انـدازه  تواند در سازمان این اواخر، کارآفرینی به عنوان فرایندي که می
؛ بـه عبـارت دیگـر، اگـر چـه       )146-127, ص. 1390فاضـل,   &(کمالیان ازي شـده اسـت  پرد مفهوم

اي  به بعد توجه ویـژه  1980باشد، اما از سال  ي طوالنی می ها راجع به کارآفرینی داراي سابقه پژوهش
  ته استبه آن شده و مطالعات بر روي آن به طور قابل توجهی رشد داش

(Landstrom, Harirchi, & Astrom, 2012, pp. 1154– 1181).  
اقتصادي کوچـک و جدیـدي را بـا سـرمایه       معتقد است کارآفرین کسی است که فعالیت 2پیتر دراکر

کنـد.   هـا را دچـار تحـول مـی     دهـد و ماهیـت آن   ها را تغییـر مـی   کند. کارآفرین ارزش خود شروع می
کند. براي فعالیـت خـود بـه سـرمایه نیـاز       گیري می همچنین مخاطره پذیر است و به درستی تصمیم

دهـد و   گذار نیست، کارآفرین همواره به دنبال تغییر است و بـه آن پاسـخ مـی    ه سرمایهگا ندارد و هیچ
کـار بـردن مفـاهیم و فنـون مـدیریتی،       ي دراکر کارآفرینی به کند. به عقیده ها را شناسایی می فرصت

کارگیري ابزارها و فرایندهاي طراحی و بنا نهادن کـار بـر پایـه آمـوزش و      استانداردسازي محصول، به
انگارد، نه یـک صـفت خـاص در شخصـیت      تحلیل کار انجام شده است. او کارآفرینی را یک رفتار می

. از دیدگاه شـومپیتر، کـارآفرین   )92-65, ص. 1390بودالیی,  &(حسین پور, کوشکی جهرمی, افراد 

                                                
1- Schumpeter 
2- Peter Drucker 
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ي کـاالیی جدیـد،    ی عبـارت اسـت از عرضـه   کند و کـارآفرین  فردي است که ترکیبات جدید ایجاد می
روشی جدید در فرایند تولید، ایجاد بازاري جدید، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه سـازمان جدیـد   

گـران دیگـر    . پـژوهش )50-37, ص. 1392علیـزاده,   &(رضـایی میرقائـد, عربیـون,    در کسب و کار 
ي تخصصـی، قـدرت ابتکـار،     رین، شخصی است که افزون بر داشتن علم در یک حـوزه معتقدند کارآف

هـا، اشـتغال مولـد و     ها و توانمندي خالقیت و خطرپذیري داشته و بتواند با استفاده از امکانات، فرصت
درآمدزا ایجاد کند. پشتکار، نیاز به پیشرفت و برخورداري از قدرت کنترل درونی، اعتمـاد بـه نفـس و    

هاي کارآفرین است. کـارآفرینی نیـز فراینـد بلندمـدت آموزشـی و       قدم بودن نیز از دیگر ویژگی پیش
هـاي آن از سـطح    ریزي در نظام آموزشی و پژوهشی و اجراي برنامه ي آن برنامه پژوهشی بوده و الزمه

فـراد بـا   شـود تـا ا   خانواده و مدرسه تا سطح دانشگاه و سازمان گسترده شده و ادامه دارد و باعث مـی 
هـا، اشـتغال    ها و توانمنـدي  استفاده از تخصص و قدرت ابتکار، خالقیت، خطرپذیري، امکانات، فرصت

. به طـور خالصـه، کـارآفرین    )115-95, ص. 1389زارع یکتا,  &(طالبی مولد و درآمدزا ایجاد کنند 
هاي بازرگانی مناسبی  دهد در چه فعالیت ود تشخیص میپذیر و سود مدار است که خ یک فرد ریسک

ها انجام شوند تا از طریق ایجـاد کسـب و کـار مناسـب، سـودآوري و       درگیر شود و چگونه این فعالیت
  .)254-205, ص. 1383بازرگان,  &(جعفرزاده ارزش افزوده به دست آید 

ها اشاره  هایی انجام شده است که در ادامه بدان بر قصد و نیت کارآفرینی پژوهش راجع به عوامل مؤثر
  شود؛ می

و  کـارآفرینی ) انجام شد به بررسی رابطه بین انگیـزه  2012و همکاران ( 1در پژوهشی که توسط چان
 رینیکارآفو کارآمدي  کارآفرینیپرداخته شد و این نتیجه دریافت شد که انگیزه کارآفرینی کارآمدي 

و انگیـزه   کـارآفرینی بر یکدیگر تأثیر دارند؛ آنـان همچنـین بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه کارآمـدي         
-Chan, et al., 2012, pp. 73)مثبت و معناداري دارد تأثیرکارآفرینی بر قصد و نیت کارآفرینی 

88).  
) انجام گرفت، به بررسی قصد و نیت کارآفرینی فرد پرداخته 2011و همکاران ( 2در پژوهشی که توسط زلوگر
-اش و موفقیت در آن اندازهاندازي شرکت شخصیگیري عزم و اراده فرد براي راهشده و این موضوع با اندازه

  . (Zellweger, Sieger, & Halter, 2011, pp. 521-536)گیري شده است 
                                                

1- Chan 
2- Zellweger  
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) انجام شد، وجود حمایت دریافت شده از جانب خانواده و 2007( 1ه توسط کار و سکوئیراک دیگري پژوهش در
-حرکت فرد به سمت شروع یک کسب و کار را از موارد بسیار مهم که بر قصد و نیت کارآفرینانه فرد تأثیر می

  . (Carr & Sequeira, 2007, pp. 1090–1098)گذارد، برشمردند 
گیري هنجارهاي درونی و ذهنی ) بیان نمودند اعتقادات هنجاري فرد منجر به شکل2000و همکاران ( 2کروگر

یت کارآفرینی گیري قصد و نیت در رابطه با امور مختلف مانند قصد و نشود که این امر نیز در شکلدر وي می
گیري قصد و نیت فرد مهم است کارآمدي است که وي آن را درون  ر گذار است؛ مورد دیگري که در شکلتأثی

 ,Krueger)شود گیري ذهنیت در فرد براي انجام امور خود میکند و این امر منجر به شکلخود احساس می
Reilly, & Carsrud, 2000, pp. 411–432).  

ها ترین آن ي کارآفرینی مؤثرند، بیان نمودند که مهم ) عواملی را که در ایجاد انگیزه1998و همکاران ( 3ژوپلو
هاي فرد؛ ها، آموزش، دانش و مهارتدستیابی به یک حس خوب از انجام و رشد تجارت؛ استفاده بهتر از توانایی

آوردن پول براي ثروتمند شدن و به دست آوردن امنیت و تمایل به کنترل زمان و کار شخصی؛ به دست 
 ,Zhuplev, Konkov, & Kiesner)باشد مدیریت، به جاي مدیریت شدن به وسیله دیگران می

1998, pp. 505–516).  
مطالعه عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشجویان ) به منظور 1388در پژوهشی که توسط حسینی و همکاران (

هاي تدریس خالق در  هاي شغلی، روش هاي فوق برنامه مرتبط با مهارتانجام شد، شش متغیر آموزش
دانشگاه، محتواي مناسب دروس دانشگاهی، دارا بودن توان و مهارت عملی در زمینه موضوع درسی، 

نشجویان و فضاي مناسب و رقابت در دانشگاه به عنوان عوامل تأثیر ریزي منطبق با شرایط و عالیق دا برنامه
گذار مورد شناسایی قرار گرفتند و این نتیجه حاصل شد که تأثیرگذارترین متغیر در ایجاد قصد و نیت کارآفرینی 

, ص. 1388سلیمانپور,  &ه حسینی, (حسینی, فرج الهاي تدریس خالق در دانشگاه است  دانشجویان، روش
101-111( .  

) پژوهشی را بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی 1388احمدي و همکاران (
طلبی، خالقیت  هاي موفقیت دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ویژگی

طلبی دانشجویان، رابطه مثبت و معناداري با متغیر ترویج  ذیري، تعیین سرنوشت و استقاللپ و نوآوري، ریسک
هاي  کارآفرینی دارند. همچنین عوامل آموزشی دانشگاهی، آموزشگران دانشگاه، محتواي آموزشی و روش

(احمدي, فرج اله حسینی, ترویجی اجرا شده در دانشگاه، رابطه مثبت و معناداري با متغیر ترویج کارآفرینی دارد 
 . )24-9, ص. 1388امیدي نجف آبادي,  &

) به بررسی رابطه بین خالقیت، انگیزه، پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی 1381شکرکن و همکاران (
قیـت، انگیـزه   شـناختی (خال  هاي روان در دانشجویان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین ویژگی

                                                
1- Carr &Sequeira 
2- Krueger 
3- Zhuplev 
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پیشرفت و عزت نفس) با قصد و نیت کارآفرینی دانشـجویان ارتبـاط مثبـت و معنـاداري وجـود دارد      
  .)24-1, ص. 1381شهنی ییالق,  &(شکر کن, برومند نسب, نجاریان, 

  
  هاي پژوهش مدل مفهومی و فرضیه . 3

دل مفهـومی  م شده راجع به عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی، مـ هاي انجا پس از بررسی پژوهش
شــود توســط  مشــاهده مـی  .Error! Unknown switch argumentبـه صــورتی کـه در   

انگیـزه کـارآفرینی،   شـود متغیرهـاي    گران طراحی شد. همانطور که در این مدل مشاهده مـی  پژوهش
هاي مالی به عنوان متغیرهاي اثرگـذار بـر قصـد و     هاي اجتماعی و حمایت کارآمدي کارآفرینی، شبکه

ن متغیرهـاي کارآمـدي   نیت کارآفرینی در نظر گرفته شده است. همچنین وجود رابطـه دو طرفـه بـی   
کارآفرینی و انگیزه کارآفرینی در نظر گرفته شده اسـت. در ادامـه مـدل مفهـومی پـژوهش مشـاهده       

  شود؛ می

نا  هزیگ
فآراک نیر ی

ق  و دص
ن ی  ت

فآراک نیر ی

بش اه هک  ي
ا تج ام ع ی

یامح  ت
اه لام ي ی

مآراک د  ي
فآراک نیر ی

H1

H3

H2

H4

H5

  
  : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 Error! Unknown switchمفهـومی متغیرهـاي آن در    با توجه به مدل ارائـه شـده، تعریـف   

argument. آورده شده است؛  
  : تشریح متغیرهاي مدل1جدول 

  توضیح متغیر  نام متغیر
ــبکه ــاي  شـــ هـــ
  اجتماعی

ها،  ها و انجمن اجتماعی مجازي و دانشگاههاي ها و مربیان، شبکه خانواده، دوستان، معلم
  گیري قصد و نیت کارآفرینی فرد تأثیر داشته باشند. توانند در شکل می

گـذاران، خـانواده و دوسـتان فـرد صـورت       هاي مالی که از جانب دولت، سـرمایه  حمایت  هاي مالی حمایت
  باشد.هاي فرد تأثیر زیادي داشته  سازي ایده تواند در پیاده گیرد، می می

کارآمــــــــــدي  
  کارآفرینی

ها بـراي   دانند، به دنبال تشخیص فرصت افرادي که از نظر کارآفرینی خود را کارآمد می
هـایی بـراي ارائـه     شروع یک کسب و کار قابل رشد و ترقی هستند و معموالً داراي ایده

  .(Chan, et al., 2012, pp. 73-88)باشند  محصول یا خدمتی جدید در بازار می

  انگیزه کارآفرینی
معموالً افرادي که براي اجتناب از کارهاي روزمره یـک سـازمان، کسـب و کـار خـود را      

هـاي مـرتبط بـا آن را بپذیرنـد، داراي       ها و مشـقت  کنند و حاضرند ریسک اندازي می راه
  .(Chan, et al., 2012, pp. 73-88)باشند  انگیزه زیادي براي کارآفرینی می

قصــــد و نیــــت  
  کارآفرینی

اندازي یک کسـب و   ي راه باشند که معموالً ایده افرادي داراي قصد و نیت کارآفرینی می
اي نـه چنـدان دور    شـان را در آینـده   کار را دارند و قصد دارنـد کسـب و کـار شخصـی    

  .(Chan, et al., 2012, pp. 73-88)اندازي کنند  راه
  

  شود: هاي پژوهش به صورت زیر بیان می فرضیه، هاي پیشین و پژوهش با توجه به مدل مفهومی
  فرضیه نخست: انگیزه کارآفرینی بر قصد و نیت کارآفرینی فرد تأثیر مثبت و معناداري دارد.  

  قصد و نیت کارآفرینی فرد تأثیر مثبت و معناداري دارد. فرضیه دوم: کارآمدي کارآفرینی بر
  هاي مالی بر قصد و نیت کارآفرینی فرد تأثیر مثبت و معناداري دارد. فرضیه سوم: حمایت
  هاي اجتماعی بر قصد و نیت کارآفرینی فرد تأثیر مثبت و معناداري دارد. فرضیه چهارم: شبکه

  ي کارآفرینی داراي تأثیر مثبت و متقابل بر یکدیگرند. فرضیه پنجم: انگیزه کارآفرینی و کارآمد
  

  پژوهش هدف.4
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هاي توصیفی پیمایشی است. بـه دلیـل ایـن     باشد و از نوع پژوهش این پژوهش، پژوهشی کاربردي می
  باشد. هاي مقطعی می اي از زمان به دست آمده است از نوع پژوهش هاي این پژوهش در برهه که داده

  
  پژوهشروش شناسی .5

تشـکیل  شـهر تهـران   دولتـی  هـاي   دانشجویان رشته مـدیریت دانشـگاه  را جامعه آماري این پژوهش 
حجـم   تعیـین باشد و بـراي   گیري در دسترس می گیري این پژوهش روش نمونه روش نمونه دهند. می

پرسشـنامه   30)، حـدود  δنمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. به منظور برآورد انحراف معیار (
باشـد بـه    مـی  کارآفرینیبین دانشجویان توزیع و انحراف معیار متغیر کلیدي پژوهش که قصد و نیت 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـا       05/0) بـه میـزان   ɛگیري ( به دست آمد. خطاي نمونه 527/0مقدار 
  نفر برآورد شده است. 3502تعداد نمونهجایگذاري این مقادیر در فرمول، 

푛 =
푧 ∗

ɛ =
(1.96) ∗ (0.572)

(0.05) ≅ 503 
هـاي مخـدوش    اعضاي جامعه توزیع گردید و پس از حـذف پرسشـنامه   پرسشنامه میان 1000حدود 
  پرسشنامه براي تحلیل مناسب تشخیص داده شدند. 845تعداد 

ت. گفتـه  وضعیت پایایی متغیرهاي این پژوهش با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شـده اسـ  
درصد باشد، پرسشنامه پژوهش از پایایی قابـل قبـولی    70شود اگر ضریب آلفاي کرونباخ باالتر از  می

ــی ــوردار م ــد برخ ــومی,  &(مومنی باش ــال قی ــان .)212, ص. 1391فع ــه در  هم ــور ک  !Errorط

Unknown switch argument. شـود ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي متغیرهـاي        مشاهده مـی
  باشد. پژوهش وضعیت مناسبی دارد و پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می

  ): وضعیت پایایی متغیرهاي پژوهش (آلفاي کرونباخ2جدول 
  ضریب آلفاي کرونباخ  پژوهشگر و سال  ها تعداد پرسش  نام متغیر

  70/0  نگارندگان  5  هاي اجتماعیشبکه
  622/0  نگارندگان  4  هاي مالی حمایت

 ,.Chan, et al)  5  انگیزه کارآفرینی
2012)  836/0  

 ,.Chan, et al)  3  کارآمدي کارآفرینی
2012)  655/0  

  Chan, et al., 717/0)  3  قصد و نیت کارآفرینی
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  ضریب آلفاي کرونباخ  پژوهشگر و سال  ها تعداد پرسش  نام متغیر
2012)  

  706/0    20  کل پرسشنامه
  

روایی پرسشنامه این پژوهش با استفاده از روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد. روایی محتوا پـس از  
تعـدادي از   هـا  اعمـال نظـرات آن  مراجعه به کارشناسان و اساتید مورد بررسی قـرار گرفـت و پـس از    

بررسـی شـد. از    SPSSافزار  ها اصالح شدند. روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی در نرم پرسش
و سطح معناداري بارتلت براي بررسی روایی سـازه اسـتفاده شـد. جهـت تاییـد روایـی        KMOمعیار 

بـرداري،  درصد باشد و براي آماره کفایـت نمونـه   5سازه، سطح معناداري بارتلت باید مقداري کمتر از 
آزمون سـازه اتکـا نمـود    درصد باشد تا بتوان به نتایج  50این شاخص بایستی داراي مقداري بیشتر از 

 Error! Unknownبـا توجـه بـه نتـایج      . )197, ص. 1392میرزایی,  &(دانایی فرد, حسینی, 

switch argument. از نظر روایـی سـازه مـورد تاییـد مـی     شود متغیرهاي پژوهش  مشخص می-

  باشند.
  : نتایج تحلیل عاملی براي روایی سازه متغیرهاي پژوهش3جدول 

ــاداري    KMOمعیار  متغیر ــطح معنـ سـ
  بارتلت

  000/0  701/0  هاي اجتماعیشبکه
  000/0  651/0  هاي مالی حمایت

  000/0  823/0  انگیزه کارآفرینی
  000/0  654/0  کارآفرینیکارآمدي 

  000/0  622/0  قصد و نیت کارآفرینی
  

  ها و نتایج . تجزیه و تحلیل داده6
هـاي جمعیـت شناسـی پاسـخگویان اطالعـاتی بـه        هاي پژوهش راجع به ویژگی پس از گردآوري داده

قابـل مشـاهده اسـت.     .Error! Unknown switch argumentاین اطالعات در دست آمد. 
درصـد پاسـخگویان از دانشـجویان     2/34باشـند.   درصد مرد مـی  4/59درصد پاسخگویان زن و  6/40
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درصـد پاسـخگویان    8/52اند.  درصد دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی بوده 7/31دانشگاه تهران و 
  سایر اطالعات در جدول زیر قابل مشاهده است. اند.  شجویان مقطع فوق لیسانس بودهدان
  
  
  

  شناسی پاسخگویان هاي جمعیت : ویژگی4جدول 
  دانشگاه محل تحصیل  جنسیت  

ران  مرد  زن  
ته

  
  

یی
طبا

طبا
مه 

عال
  

دي
صا

 اقت
لوم

ع
تی  

هش
د ب

شهی
یف  

شر
ی 

نعت
ص

  

هرا
الز

عت  
صن

 و 
علم

  

  17  23  43  94  105  265  286  501  343  فروانی
 فراوانی نسبی

(%)  6/40  4/59  2/34  7/31  6/12  2/11  1/5  8/2  2  

  مقطع تحصیلی  سن  

  

20 
متر

و ک
  

تا21
25  

تا26
30  

تا31
35  

35 
التر

و با
  

س
سان

لی
س  

سان
ق لی

فو
  

ري
دکت

  

  17  443  379  11  20  198  480  132  فروانی
 فراوانی نسبی

(%)  7/15  1/57  5/23  4/2  3/1  2/45  8/
52  2  

  
سازي معادالت ساختاري در  در این پژوهش براي بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدل

سازي معـادالت سـاختاري بـه طـور معمـول،      استفاده شده است. مدل Amos Graphicsنرم افزار 
گـر   پـژوهش  گیـري، هاي ساختاري است. بر مبناي مدل اندازه گیري و مدلهاي اندازه ترکیبی از مدل

گیري متغیرهاي توانند جهت اندازه ها) می پذیر (یا شاخص کند که کدام متغیرهاي مشاهده تعریف می
هاي ساختاري روابط علّی و معلولی بـین متغیرهـاي پنهـان     پنهان مورد استفاده قرار بگیرند. در مدل

مشــخص  شــوند. بــه بیــان دیگــر در مــدل ســاختاري روابــط بــین متغیرهــاي پنهــان  مشــخص مــی
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هــاي  بــراي آزمــون مــدل پــژوهش، نخســت مــدل. )46, ص. 1391حســینی,  &(ابارشــی شوند مــی
هـاي بـرازش مـدل     اخصگیري و سپس مدل ساختاري مورد بررسی قرار گرفتنـد. وضـعیت شـ    اندازه

نشان داده شده .Error! Unknown switch argumentدر  ر حالت اولیهدمفهومی پژوهش 
  است.

  
  
  

  هاي برازش مدل مفهومی پژوهش : وضعیت شاخص5جدول
  قبول قابل برازش

حســینی,  &(ابارشــی 
 )227, ص. 1391

ــدل  مـ
  ها شاخص  شاخص نام  اختصار  اولیه

P(ჯ 2)>%5 00/0  ჯ  اسکور کاي پوشش تحت سطح 2
 بـرازش  هـاي  شـاخص 

 مطلق
GFI>%90  920/0 GFI برازش نیکویی 

AGFI>%90 898/0 AGFI شده اصالح برازش نیکویی 
NNFI>%90 870/0 NNFI(TLI) نشده هنجار برازش 

  
 بـرازش  هـاي  شـاخص 
 تطبیقی

NFI>%90 860/0 NFI  شده هنجار برازش 
CFI>%90 887/0 CFI تطبیقی برازش 
RFI>%90 839/0 RFI نسبی برازش 
IFI>%90 887/0 IFI افزایشی برازش 

PNFI>%50 747/0 PNFI شده هنجار مقتصد برازش 

 بـرازش  هـاي  شـاخص 
 مقتصد

RMSEA<%10 065/0 RMSEA 
 خطــاي مربعــات میــانگین ریشــه
 برآورد

 CMIN/df 546/4 3 تا 1 بین
 درجـه  بـه  شـده  بهنجـار  دو کاي

 آزادي

هاي برازش مطلق از وضـعیت   شود که شاخص هاي برازش، این موضوع دریافت می با توجه به شاخص
باشند. نکته قابل توجه آن که میزان قابـل قبـول بـراي سـطح معنـاداري کـاي        مناسبی برخوردار می

ان سطح معنی داري براي مدل اولیه این باشد. در این پژوهش میز درصد می 5اسکور، مقدار بیشتر از 
داري به اندازه نمونه حسـاس   است. اما بدین دلیل که شاخص سطح معنی 000/0پژوهش برابر مقدار 

درصـد باشـد،    5هاي کوچک، زمانی که این شاخص بیشـتر از مقـدار    باشد، به طوري که در نمونه می
هایی با اندازه بزرگ مدل پـژوهش مـورد    ونهشود، بدون آنکه مدل درست باشد و در نم مدل تایید می
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و  (Hox & Bechger, 1998, pp. 357-373)گیـرد، حتـی اگـر درسـت باشـد       تایید قرار نمـی 
(Pugesek, Tomer, & Von Eye, 2003)   زه بنابراین، این شاخص براي مدل پژوهش بـا انـدا

هـاي   تواند شاخص مناسبی باشد و با توجه بـه اینکـه مقـدار بیشـتر شـاخص      ) نمی845نمونه بزرگ (
هـاي بـرازش تطبیقـی بـا مقـدار       شـاخص برازش اولیه، مناسب هستند، مورد تایید قرار گرفته اسـت.  

ه هاي برازش مقتصد، کاي دو بهنجار شده بـه درجـ   در بین شاخصاستانداردشان اندکی فاصله دارند؛ 
  آزادي وضعیت مناسبی ندارد، بنابراین پس از اعمال تغییراتی مدل بار دیگر مورد آزمون قرار گرفت.

Error! Unknown switch argument.روي  سازي معادالت ساختاري بـر  نتایج آزمون مدل
هاي بـرازش بـه    ي شاخص کلیهدهد. پس از تغییرات در مدل،  نشان می مدل ساختاري اصالح شده را

هـاي   یـن معنـی اسـت کـه داده    و این نشان از تایید مدل دارد و بـه ا  حد استاندارد خود دست یافتند
  .تجربی و مدل نظري پژوهش بر یکدیگر منطبق هستند.

  سازي معادالت ساختاري بر روي مدل ساختاري اصالح شده : نتایج آزمون مدل6جدول 
  ها شاخص  شاخص نام  اختصار  شده اصالح مدل قبول قابل برازش

P(ჯ 2)>%5 00/0  ჯ  اسکور کاي پوشش تحت سطح 2
 هــاي شــاخص

 مطلق برازش
GFI>%90 962/0 GFI برازش نیکویی 

AGFI>%90  947/0 AGFI شده اصالح برازش نیکویی 
NNFI>%90 951/0 NNFI(TLI) نشده هنجار برازش 

  
 هــاي شــاخص

 تطبیقی برازش

NFI>%90 939/0 NFI  شده هنجار برازش 
CFI>%90 960/0 CFI تطبیقی برازش 
RFI>%90 925/0 RFI نسبی برازش 
IFI>%90 960/0 IFI افزایشی برازش 

PNFI>%50 767/0 PNFI شده هنجار مقتصد برازش 

 هــاي شــاخص
 مقتصد برازش

RMSEA<%10 046/0 RMSEA 
 خطـاي  مربعـات  میانگین ریشه

 برآورد

 CMIN/df 796/2 3 تا 1 بین
 درجـه  بـه  شده بهنجار دو کاي

 آزادي
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Error! Unknown switch argument. مدل مفهومی اصالح شده به همراه ضرایب استاندارد برآورد شده نشان داده
  شده است.

  
  پژوهش به همراه ضرایب استاندارد برآورد شده : مدل مفهومی اصالح شده2شکل 

  
گیرنـد. معنـاداري    هاي جزئی برازش مورد سنجش قرار مـی  پس از برازش کلی مدل پژوهش، شاخص

  شده است. شان دادهن .Error! Unknown switch argumentدرهاي جزئی مدل  شاخص
  هاي پژوهش: نتایج برازش جزئی مدل پژوهش و آزمون فرضیه7جدول 

خطــــاي   برآورد  روابط مدل مفهومی  
  استاندارد

ــبت  نســ
  معناداري  بحرانی

هاي  فرضیه
  تایید شده

  013/0  482/2  058/0  145/0  قصد کارآفرینی  -->  انگیزه کارآفرینی
ــدي  کارآمــــــــ

  ***  484/6  087/0  562/0  قصد کارآفرینی  -->  کارآفرینی
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برآوردهاي مربـوط بـه روابـط متغیرهـاي مـدل      .Error! Unknown switch argumentدر 

درصد باشد، به مفهـوم آن   5نشان داده شده است. اگر مقدار ستون معناداري براي هر رابطه کمتر از 
گیري ابقا شـود. عالمـت (***) در    معنادار بوده و بایستی در مدل اندازه است که برآورد تعیین شده،

) 001/0باشـد (کمتـر از    این ستون به مفهوم آن است که مقدار بسیار ناچیز و نزدیـک بـه صـفر مـی    
بت به تایید یا رد توان نس می جدول فوق. با توجه به اطالعات )233, ص. 1391حسینی,  &(ابارشی 

فـرد تـأثیر    کـارآفرینی بر قصـد و نیـت    145/0با ضریب تأثیر  انگیزه کارآفرینیها اقدام نمود.  فرضیه
رابطـه   بر قصد و نیـت کـارآفرینی   562/0با ضریب تأثیر  کارآفرینیمثبت و معناداري دارد. کارآمدي 

نیـز بـر قصـد و     068/0ر بر آورد شده هاي اجتماعی با مقدا مثبت و معناداري دارد؛ عالوه بر آن شبکه
بـا ضـریب تـأثیر     کارآفرینیو کارآمدي  کارآفرینیاثر مثبت و معناداري دارد و انگیزه  کارآفرینینیت 
یکی از فرضیات مدل مفهومی پژوهش رد شد که در جـدول  داراي تأثیر متقابل بر یکدیگرند.  375/0

  فوق قابل مشاهده است.
  

  گیري حث و نتیجه. ب7
این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی پرداخته شـده اسـت. پـس از آزمـون     در 

مدل مفهومی پژوهش مشخص شد کارآمدي کارآفرینی و انگیزه کارآفرینی بر قصد و نیت کـارآفرینی  
) کـه بیـان داشـتند    2012تأثیر مثبت و معنادار دارد. این یافته با یافتـه پـژوهش چـان و همکـاران (    

ارآمدي کارآفرینی و انگیزه کـارآفرینی بـر قصـد و نیـت کـارآفرینی تـأثیر مثبـت و معنـاداري دارد         ک
) نیز بیان داشتند کـه  2000؛ عالوه بر آن کروگر و همکاران ((Chan, et al., 2012)خوانی دارد هم

 ,Krueger, Reilly, & Carsrud)کارآمدي کـارآفرینی بـر قصـد و نیـت کـارآفرینی تـأثیر دارد      

ــبکه ــاي  شـــ هـــ
  005/0  818/2  024/0  068/0  قصد کارآفرینی -->  اجتماعی

  <-->  انگیزه کارآفرینی
کارآمــــــــــدي 

  ***  805/12  029/0  375/0  کارآفرینی

ــیه رد  فرض
  236/0  186/1  019/0  023/0  قصد کارآفرینی  -->  هاي مالی حمایت  شده
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هاي اجتماعی است که رابطه  . فرضیه دیگري که در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت شبکه(2000
تایید شد. این یافته نیز با یافتـه پـژوهش پژوهشـگرانی     کارآفرینیمثبت و معنادار آن بر قصد و نیت 

) کـه بـر   1388دي و همکـاران ( ) و احمـ 1388( حسـینی و همکـاران  )، 2007( کار و سـکوئیرا چون 
خـوانی   افراد تأکید داشتند هم کارآفرینیها و مربیان بر قصد و نیت  محیط کار، محیط خانواده و معلم

(احمـدي,  ؛ )1388سـلیمانپور,   &(حسینی, فرج اله حسـینی,  ؛ (Carr & Sequeira, 2007)دارد
. یک فرضیه دیگر که در این پژوهش مورد تایید قرار )1388امیدي نجف آبادي,  &فرج اله حسینی, 

بر یکدیگر است. این یافته با یافتـه   کارآفرینیو کارآمدي  کارآفرینیگرفت وجود رابطه متقابل انگیزه 
؛ بدین معنی که انگیزه کارآفرینی افـراد بـر کارآمـدي    ) مطابقت دارد2012ان (پژوهش چان و همکار

کارآفرینی آنان تأثیر مثبت و متقابل دارد و کارآمدي کارآفرینی بر انگیـزه کـارآفرینی تـأثیر مثبـت و     
 .  معنادار دارد

هـاي   هـا بـه خصـوص سـازمان     تـوان بـه مـدیران سـازمان     با توجه به اهمیت کارآمدي کارآفرینی می
ها قرار دارند این پیشنهاد را نمود کـه در جهـت    بنیان و نوآور که افراد خالق و نوآور در رأس آن دانش

هاي خود قرار دهنـد؛ بـه منظـور شناسـایی      جذب چنین افرادي این عامل را به عنوان یکی از اولویت
اتخـاذ نمـود. یکـی از     توان راهکارهایی را ها می چنین افرادي و سنجش متقاضیان کار در این سازمان

هایی که بتواند این عامـل   به وسیله پرسش موضوعاین راهکارها سنجش کارآمدي افراد است؛ که این 
توان انگیزه کارآفرینی فـرد را نیـز    را بسنجد قابل تشخیص است؛ به منظور شناسایی اینگونه افراد می
مـؤثر بـر قصـد و نیـت کـارآفرینی،      به همین نحو سنجید. عامل دیگر شناسایی شده به عنوان عوامل 

هـاي اجتمـاعی پیرامـون افـراد دربرگیرنـده خـانواده،        هاي اجتماعی پیرامون فرد اسـت. شـبکه   شبکه
تواننـد در   باشـند کـه مـی    هـا مـی   ها و انجمـن  هاي مجازي، دانشکده ها و مربیان، شبکه دوستان، معلم

طور که پیش از این اشاره شد بـا توجـه    نگیري قصد و نیت کارآفرینی در افراد مؤثر باشند. هما شکل
ترین مسائل اسـت و محـیط    ي کارآفرینی یکی از مهم به وضعیت اشتغال در کشورمان توجه به مقوله

تـرین افـراد    ها به عنوان یکی از اثربخش پیرامون فرد از این جهت اهمیت زیادي دارد. مدیران دانشگاه
تواننـد در جهـت سـوق دادن افـراد بـه سـمت تفکـر         هاي مناسـب مـی   باشند که با اتخاذ سیاست می

باشـند   هـا مـی   کارآفرینی نقش مهمی را ایفا کنند. مدیران به کمک همکاران خود که اساتید دانشگاه
ي تدابیري مانند تـدریس دروس کـارآفرینی و آشـنا نمـودن دانشـجویان بـا مزایـاي         توانند با ارائه می



  / 128 95 پاییز، بیست و یکمسال پنجم، شماره  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان

هـاي   ی مجـازي و ترغیـب افـراد بـه عضـویت در ایـن گـروه       هاي اجتمـاع  اندازي شبکه کارآفرینی؛ راه
هایشـان را در اختیـار هـم قـرار      اجتماعی به نحوي که افراد با بحث و تبادل نظر بتوانند تجارب و ایده

هاي خالقانه و ابتکاري دارنـد در جهـت    هاي مختلف براي افرادي که ایده دهند؛ در نظر گرفتن مشوق
ر افراد و درنهایت تبدیل شدن افراد به افرادي کارآفرین و خـالق گـام   تقویت قصد و نیت کارآفرینی د

  بردارند.
  
  
  

  منابع
 تهران: جامعه شناسان. مدل سازي معادالت ساختاري.). 1391حسینی, س. ( &ابارشی, ا.,  -1

). عوامل مـوثر بـر توسـعه کـارآفرینی در     1390کریمی, آ. ( &احمدپور داریانی, م., نیک بین, ح.,  -2
مجله تحقیقـات اقتصـاد و   شرکت هاي خدمات مشاوره اي فنی مهندسی کشاورزي استان زنجان. 

  .546-535), 4(42توسعه کشاورزي ایران, 
). شناسـایی برخـی عوامـل    1388امیدي نجـف آبـادي, م. (   &احمدي, ح., فرج اله حسینی, س.,  -3

ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلـی دانشـکده کشـاورزي و منـابع      همبسته با
فصلنامه رهبـري و مـدیریت آموزشـی,    طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. 

3)3 ,(9-24.  
 ). تحلیل عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان دانشـگاه 1383بازرگان, ع. ( &جعفرزاده, م.,  -4

  .254-205), 7(2فرهنگ مدیریت, تهران. 
). معنویـت بـه عنـوان حلقـه بـین      1390بـودالیی, ح. (  &حسین پور, د., کوشـکی جهرمـی, ع.,    -5

  .92-65), 1(1پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی, توانمندسازي و بروز رفتارهاي کارآفرینانه. 
امـل تاثیرگـذار بـر کـارآفرینی     ). عو1388سـلیمانپور, م. (  &حسینی, س., فرج اله حسینی, س.,  -6

), 2(5علوم ترویج و آمـوزش کشـاورزي ایـران,    دانشجویان دانشکده هاي کشاورزي استان تهران. 
101-111.  



مدیریت رشته دانشجویان کارآفرینی نیت و قصد بر مؤثر عوامل بررسی   /129 

تهـران: صـفار    روش پـژوهش مقـدماتی.  ). 1392میرزایـی, ش. (  &دانایی فرد, ح., حسینی, س.,  -7
  (اشراقی).

). بررسی رابطـه ي بـین کـارآفرینی، محـیط     1392علیزاده, م. ( &رضایی میرقائد, م., عربیون, ا.,  -8
). GEMکسب و کار و توسعه ي اقتصـادي در کشـورهاي عضـو دیـده بـان جهـانی کـارآفرینی (       

  .50-37), 2(45پژوهش هاي جغرافیاي انسانی, 
). بررسـی رابطـه سـاده و    1381شهنی ییالق, م. ( &شکر کن, ح., برومند نسب, م., نجاریان, ب.,  -9

انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران  چندگانه خالقیت،
  .24-1), 4-3(9مجله علوم تربیتی و روانشناسی, اهواز. 

). بررسی اثرگذاري شخصـیت و روش مدرسـان کـارآفرینی    1389زارع یکتا, م. ( &طالبی, ك.,  -10
  .115-95), 7(2کارآفرینی,  توسعهبر انگیزش دانش جویان در راه اندازي کسب و کار جدید. 

). بررسی رابطه ي هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان 1390فاضل, ا. ( &کمالیان, ا.,  -11
  .146-127), 11(3توسعه کارآفرینی, (مطاله ي موردي: دانشگاه سیستان و بلوچستان). 

  تهران: مولف. .SPSSتحلیل هاي آماري با استفاده از ). 1391فعال قیومی, ع. ( &مومنی, م.,  -12
). رابطه بین کارآفرینی مـدیران و کیفیـت زنـدگی کـاري کارکنـان در مراکـز       1392ناظم, ف. ( -13

 .242-223), 2(17پژوهش هاي مدیریت در ایران, آموزش عالی. 
Carr, J. C., & Sequeira, J. M. (2007). Prior family business exposure as 
intergenerational influence and entrepreneurial intent: A Theory of Planned 
Behavior approach. Journal of Business Research, 60(10), 1090–1098. 
Chan, K. Y., R. Ho, M.-h., S.Chernyshenko, O., Bedford, O., A. Uy, M., 
Gomulya, D., et al. (2012). Entrepreneurship, professionalism, leadership: A 
framework and measure for understanding boundaryless careers. Journal of 
Vocational Behavior 81, 81(1), 73-88. 
Fairlie, R. W., & Holleran, W. (2012). Entrepreneurship training, risk aversion 
and other personality traits: Evidence from a random experiment. Journal of 
Economic Psychology, 33(2), 366–378. 
Goethner, M., Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2012). 
Scientists’ transition to academic entrepreneurship: Economic and psychological 
determinants. Journal of Economic Psychology, 33(3), 628–641. 



  / 130 95 پاییز، بیست و یکمسال پنجم، شماره  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان

Hox, J., & Bechger, T. (1998). An Introduction to structural equation modeling. 
Science Review, 11, 357-373. 
Kim, Y., Kim, W., & Yang, T. (2012). The effect of the triple helix system and 
habitat on regional entrepreneurship: Empirical evidence from the U.S. Research 
Policy, 41(1), 154– 166. 
Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing Models of 
Entrepreneurial Intentions. Journal of Business Venturing 15,, 15(5-6), 411–432. 
Landstrom, H., Harirchi, G., & Astrom, F. (2012). Entrepreneurship: Exploring 
the knowledge base. Research Policy, 41(7), 1154– 1181. 
Pugesek, B., Tomer, A., & Von Eye, A. (2003). Structural Equation Modeling: 
Applications in ecological and evaluationary biology. Newyork: Cambridge 
university press. 
Torres, C. T. (2010). Consideraciones Para La Formacion En Emprencimiento: 
Explorando Nuevos Ámbitos Y Posibilidades. Estudios Gerenciales, 26(117), 
41-60. 
Wyrwich, M. (2012). Can socioeconomic heritage produce a lost generation with 
regard to entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.09.001. 
Zellweger, T., Sieger, P., & Halter, F. (2011). Should I stay or should I go? 
Career choice intentions of students with family business background. Journal of 
Business Venturing, 26(5), 521-536. 
Zhuplev, A., Konkov, A., & Kiesner, F. (1998). Russian and American Small 
Business: Motivations and Obstacles. European Management Journal, 16(4), 
505–516. 


