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نقش خالقیت در توسعه قصد کارآفرینانهی دانشجویان کشاورزی غرب ایران
سعید کریمی
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بررسی و تعیین عامل های موثر بر قصد و رفتار کارآفرینی از جمله موضوع های مهم در ادبیات کارآفرینی است .اگرچه

بیشتر از خالقیت به عنوان جزو جدایی ناپذیر کارآفرینی یاد شده است ،اما آن چنان که باید نقش و جایگاه این ویژگی با

استفاده از یک چارچوب نظری معتبر بررسی نشدهاست .هدف این پژوهش آن است که با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی

شده ،نقش خالقیت در توسعه و شکل گیری قصد کارآفرینانه و پیش آیندهای آن را بررسی کند .جامعه آماری این تحقیق 1450
نفر دانشجوی کشاورزی سال آخر در چهار دانشگاه غرب کشور (همدان ،کردستان ،کرمانشاه و لرستان) بود که بر پایه فرمول

تصحیح جامعه محدود دانیل حجم نمونه  300نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند.
دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد .روایی محتوایی پرسشنام ه را گروهی از خبرگان بررسی و تایید کردند و

پایایی بخشهای مختلف آن نیز با استفاده از ضریب تتای ترتیبی تایید شد ( .)θ=0/81 - 0/87نتایج به دست آمده از مدلیابی

معادلههای ساختاری نشان داد که دو متغیر انگیزشی یعنی نگرش و کنترل رفتاری درک شده رابطهی مثبت و معناداری با
قصد کارآفرینانه دارند در حالی که رابطه ی هنجارهای ذهنی معنی دار نبود .هم چنین ،خالقیت رابطه مثبت و معنیداری با
نگرش و کنترل رفتاری داشت .البته خالقیت به صورت غیرمستقیم و به واسطهی کنترل رفتاری درک شده و نگرش نسبت به

کارآفرینی با قصد کارآفرینانه ارتباط داشت .یافتههای این پژوهش بر اهمیت نقش خالقیت در توسعه قصد کارآفرینی تاکید
دارند ،به نظریه ی رفتار برنامهریزی شده کمک میکنند و کاربردهایی برای آموزش کارآفرینی پیشنهاد میدهند.
کلید واژهها :قصد کارآفرینانه ،نظریه رفتار برنامهریزی شده ،خالقیت ،دانشجویان کشاورزی

نویسندهی مسئول :سعید کریمی

رایانامهskarimi@basu.ac.ir : :

دریافت 94/6/16 :پذیرش1395/3/5 :
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نقش خالقیت در توسعه قصد...

مقدمه

تولیـد کننـد .دراكـر ( ،)1985بـر ایـن بـاور اسـت کـه خالقیـت

کارآفرینـی و راهانـدازی کسـب و کارهای کوچک و متوسـط

و كارآفرینـی ،آن چنـان الزم و ملـزوم یكدیگرنـد كـه میتـوان

همکاران ،2008 ،تنگ و کووس )2004 ،و ایجاد اشتغال دارد

خالقیـت و تولیـد دیدگاههـای نـو و مناسـب در شناسـایی

تاثیـر معنـیداری بـر رشـد و توسـعه اقتصـادی (اکـس و
(پارکـر .)2004 ،بـه همین دلیل در بیشـتر کشـورهای توسـعه
یافتـه و در حـال توسـعه از جملـه ایـران ،عالقـه روزافزونـی به

تدویـن اقـدام های مناسـب و ارایـه برنامههای آموزشـی برای
تشـویق و ارتقـای کارآفرینـی و فراهـم کـردن زیرسـاختهای
بهتـر بـرای خوداشـتغالی و کسـب و کارهای کوچک و متوسـط

وجـود دارد (گیـب2002 ،؛ پیترمـن و کنـدی2003 ،؛ کریمـی

و همـکاران .)1391 ،امـا ایـن پرسـش همیشـه وجـود دارد که
آیـا سیاسـتها ،تصمیـم گیـری هـا و اقـدام هـای انجـام شـده

اثربخـش هسـتند یـا خیـر .بررسـی و درک بهتـر عامـل هـای
موثـر بـر فرآینـد کارآفرینـی میتوانـد توسـعه موفقیتآمیـز

چنیـن اقـدام هایـی را تسـهیل و تـا حـدی تضمیـن کند.

گفـت كارآفرینـی بـدون خالقیـت و نـوآوری حاصلـی نـدارد.
فرصتهـا و آغـاز کسـب و کارهـای جدیـد بسـیار ارزشـمند
اسـت (فیلیـس و رنتشـلر.)2010 ،

پژوهـش هـای اندکـی دربـاره ی رابطـهی خالقیـت و قصـد

و انگیـزه کارآفرینـی در قالـب یـک نظریـه معتبـر انجـام شـده
اسـت .هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر هـم آن اسـت کـه بـه

بررسـی ایـن روابـط بپـردازد و نقـش خالقیـت را در توسـعه
قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی بـا اسـتفاده از یـک

چارچـوب نظـری معتبـر ،یعنـی نظریـه رفتـار برنامـه ریـزی
شـده ،بررسـی و ارزیابـی کنـد.

پژوهـش حاضـر بـه چهـار راه به ادبیـات موجـود کارآفرینی

کمـک مـی کنـد .نخسـت ،بـه بررسـی رابطـه ی یکـی از عامـل

یکـی از روشهـای بررسـی فراینـد کارآفرینـی اسـتفاده

هـای مهـم کارآفرینـی یعنـی خالقیـت بـا نگـرش و کنتـرل

کارآفرینـی (شـاپرو )1982 ،و نظریـه رفتـار برنامه ریزی شـده

چـه میـزان از تاثیرگذاریهـای خالقیـت بـر قصـد کارآفرینانـه

از مدلهـای روانشـناختی اجتماعـی ماننـد مـدل رویـداد
(آجـزن )TPB: 1991،اسـت .در ایـن مدلهـا تمرکـز اصلـی

بـر قصـد کارآفرینانـه میباشـد .قصـد کارآفرینـی نخسـتین و
مهمترین گام در فرایند راه اندازی کسـب و کار میباشـد (برد،

1988؛ کروگـر و همـکاران .)2000 ،پژوهشهـای مختلف هم
بیانگـر آن اسـت کـه قصد کارآفرینـی نیز مهمتریـن پیش بینی

کننـده رفتـار کارآفرینی در آینده اسـت (کلورید و ایساکسـون،

2006؛ کوتونـن و همـکاران .)2014 ،بیشـتر مدلهـای قصـد
کارآفرینانـه بـر دو عامـل انگیزشـی بـه عنـوان پیشآیندهـای
قصـد کارآفرینـی تاکیـد کردهانـد :یکـی نگـرش نسـبت بـه
کارآفرینـی و دیگـری خودکارآمـدی یـا کنتـرل رفتـاری درک

شـده می باشـد (کروگر و همکاران .)2000 ،بنابراین ،بررسـی
ایـن دو پیـش آینـد و عامـل هایـی که بر آنهـا تاثیـر میگذارند،
بـر توسـعه و تقویـت قصـد کارآفرینانـه هـم تاثیـر خواهنـد

گذاشت.

یکـی از عامـل هایـی که جـزو جدانشـدنی کارآفرینی اسـت

و نقـش کلـی آن در فراینـد کارآفرینـی قابـل انـکار نیسـت،

خالقیـت اسـت (وارد ،)2004 ،همـان گونـه کـه شـومپیتر
( )1934بیـان میکنـد ،کارآفرینـان بایـد بتواننـد فرصتهـای
جدیـد را شناسـایی کننـد ،نـوآور باشـند و دیدگاههـای نـو
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رفتـاری مـی پـردازد .دوم ،سـعی بـر آن دارد تـا مشـخص کند
دانشـجویان از راه نگـرش و کنتـرل رفتـاری منتقـل می شـود،
بـه عبـارت دیگر ،به بررسـی نقش واسـطه ای نگـرش و کنترل

رفتـاری مـی پردازد .سـوم ،بـا توجه به این که بیشـتر بررسـی
هـا در کشـورهای توسـعه یافتـه انجـام شـده انـد و نشـان داده
انـد کـه فرهنـگ و محیـط بـر رفتـار و سـبک شـناختی افـراد

تاثیـر مـی گـذارد (میشـل و همـکاران.)2002 ،

پژوهـش حاضـر بینـش و اطالعـات مناسـبی دربـاره

مدلهـای قصـد کارآفرینانـه در کشـورهای در حـال توسـعه

توسـعه فراهم میآورد .سرانجام ،در این پژوهش دانشجویان
کشـاورزی مـورد بررسـی قـرار گرفتهانـد .دانشـجویان و دانش
آموختـگان کشـاورزی از جملـه مهمتریـن و بـزرگ تریـن
الیـه هـای جامعـه دانشـگاهی هسـتند و ایجـاد اشـتغال و
فرصتهـای شـغلی بـرای آنـان از اصلیتریـن دلنگرانیهـای
برنامهریـزان و تصمیمگیـران کالن کشـور بـه شـمار مـی آیـد.

مـرور ادبیـات کارآفرینی نشـان میدهـد که بررسـی های کمی

در زمینـه عامـل هـای تعیین کننده قصـد و انگیـزه کارآفرینانه
ایـن قشـر از دانشـجویان انجـام شـده اسـت.

در بررسـیهای اولیـه در زمینـه ی عاملهـای موثـر بـر

تصمیـم فـرد بـرای آغاز یـک کسـب و کار جدید بـر ویژگیهای
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شـخصیتی و روانشـناختی ماننـد خطـر (ریسـک) پذیـری و

یـا نـدادن آن رفتـار ،ماننـد آغاز یک کسـب و کار جدیـد)  .این

 ،)1961پـس از چنـدی بـر اهمیـت متغیرهـای فـردی ماننـد

اسـت .در هـر دو مفهـوم ،احسـاس ظرفیـت برای انجـام رفتار

نیـاز بـه پیشـرفت تاکیـد شـد (بروکـوس1982 ،؛ مـک کللنـد،
سـن ،جنـس و تجربـه کاری تاکیـد شـد (رینولـد و همکـران،

1994؛ اسـتوری .)1994 ،لیکـن ایـن رهیافتهـا بـه دلیـل
ایـن کـه دارای ظرفیـت پیشبینـی کننـده و گویـای محـدودی

بودنـد (رینولـد )1997 ،و یـک الگـوی روششـناختی و نظری

مشـخص نداشـتند ،مـورد انتقـاد جـدی قـرار گرفتنـد (کروگـر
و همـکاران2000 ،؛ هیسـریچ و همـکاران2007 ،؛ گارتنـر،

. )1989

مفهـوم در واقـع مانند مفهـوم خودکارآمـدی بنـدورا (،)1997

مـورد نظر بسـیار مهـم میباشـد (آجـزن.)2002 ،

پژوهشـگران مـدل  TPBرا برای بررسـی قصـد کارآفرینانه

دانشـجویان بـه کار بردهانـد و ثابـت کردهانـد کـه نگـرش،

هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـاری درک شـده بـر قصـد
کارآفرینانـه آنـان تاثیـر دارنـد (انـگل و همـکاران2010 ،؛
آیکفلـوا و همـکاران2011 ،؛ کریمـی و همـکاران.)b2014 ،

ولـی ایـن یافتههـا نتیجـه ی قطعـی و تصویـر هماهنگـی را

در نتیجـه ،پژوهشـگران رفتـه رفتـه بـه سـمت مدلهـای

ارایـه نمیدهنـد .بـرای مثال کولوریـد ( ،)1996پیشـنهاد کرد

بررسـیها نشـان دادهانـد کـه ایـن مدلهـا بـر رهیافتهـای

تاثیـر را بـر قصـد کارآفرینانه دانشـجویان نـروژی دارند ولیکن

شـناختی ،ماننـد مـدل قصـد رفتـاری ،گرایـش پیـدا کردنـد.

فـردی و ویژگیهـای شـخصیتی از لحـاظ تـوان پیشبینـی
کنندگـی برتـری دارنـد (کروگـر و همـکاران.)2000 ،

کـه کنتـرل رفتـاری درک شـده و هنجارهـای ذهنـی قویترین
نگـرش دارای اهمیـت کمتـری بـود .درحالـی کـه کروگـر و

همکارانـش ( ،)2000در بررسـی خـود در دانشـگاه امریـکا

همـان گونـه که پیش تـر بیان شـد ،بررسـیهای کارآفرینی

رابطـه معنـاداری بیـن هنجارهـای ذهنـی و قصـد کارآفرینانـه

تصمیمگیریهـای فـرد بـرای آغـاز یـک کسـب و کار جدید ایفا

آیکوفلــوا و همکارانــش ( )،2011بــا اســتفاده از مــدل

نشـان میدهنـد کـه قصـد کارآفرینانـه نقـش مهمـی در

میکنـد (لینـن و چـن .)2009 ،در نتیجـه ،در سـالهای اخیر

مدلهـای انتخـاب وضعیـت شـغلی کـه بـر قصـد کارآفرینانـه
تمرکـز دارنـد مـورد توجـه بسـیاری از پژوهشـگران کارآفرینی
قـرار گرفتهانـد (کروگـر و کارسـرود1993 ،؛ کولیـورد.)1996 ،
یکـی از مهمتریـن مدلهایـی کـه بررسـی شـده اسـت ،نظریـه

رفتـار برنامهریـزی شـده آجـزن ( ،)TPB: 1991اسـت .ایـن
مـدل بـه طـور گسـتردهای در تحقیقـات کارآفرینـی اسـتفاده

شـده و کارآیـی و توانایـی آن در پیشبینـی قصـد و رفتـار
کارآفرینانـه ثابـت شـده اسـت (کوتونـن و همـکاران2014 ،؛
آیکفلـوا و همـکاران.)2011 ،

بـه دسـت نیـاورد.

 TPBقصــد کارآفرینانــه دانشــجویان را در پنــج کشــور در
حــال توســعه و هشــت کشــور توســعه یافتــه بررســی کردنــد.

یافتههــا نشــان دادنــد کــه ایــن مــدل قابلیــت کاربــرد در
هــر دو گــروه کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه را

دارد .آنــان گــزارش دادنــد کــه در  13کشــور مــورد بررســی هــر
ســه عامــل بــه طــور معنــا داری بــا قصــد کارآفرینانــه ارتبــاط
دارنــد .کریمــی و همــکاران ( ،)b2014نیــز بــه بررســی

قصــد کارآفرینانــه دانشــجویان در ایــران پرداختنــد .آنــان

دریافتنــد کــه هــر ســه متغیــر انگیزشــی تاثیــر مثبتــی بــر
قصــد کارآفرینانــه دانشــجویان دارنــد ،امــا کنتــرل رفتــاری

در ایـن مـدل ،مهمتریـن تعییـن كننـده رفتـار فـرد (ماننـد

درک شــده بیشــترین تاثیــر و هنجارهــای ذهنــی کمتریــن

رفتـاری توسـط سـه مولفه یـا عامل انگیزشـی متاثر میشـود:

یافتههـای موجـود از ایـن فرضیـه آجـزن ( ،)1991مبنـی

آغـاز یـک کسـب و کار) ،قصد رفتاری اسـت .در برگشـت قصد

هنجـار ذهنـی (یعنـی فشـار اجتماعی درک شـده توسـط فرد
بـرای انجـام دادن یـا ندادن رفتـار ،برای مثال آغاز یک کسـب

و کار جدیـد)؛ نگرش نسـبت بـه رفتار (یعنی ارزشـیابی مثبت
یـا منفـی شـخص از انجـام رفتـار ،ماننـد آغـاز یک کسـب و کار

جدیـد) ؛ کنتـرل رفتـاری درک شـده (درک فـرد از میـزان
دشـواری یا آسـانی رفتـار و میزان موفقیـت وی در انجام دادن

تاثیــر را بــر قصــد کارآفرینانــه آنــان داشــتند.

بـر ایـن کـه هـر سـه عامـل مهـم هسـتند لیکـن تـوان تبیینـی

و اهمیـت نسـبی آنـان در رفتارهـا ،موقعیتهـا ،نمونههـا و

کشـورهای مختلـف یکسـان نخواهـد بـود ،حمایـت میکننـد.
بنابرایـن ،بـر پایـه آنچـه یـاد شـد ،میتـوان فرضیـه تحقیق را
بـه شـکل زیـر ارایه کـرد :

هنجارهـای ذهنـی ،نگرش نسـبت بـه کارآفرینـی و کنترل

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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رفتـاری درک شـده بـا قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان رابطـه

انجـام شـده در زمینـه نقش خالقیـت در کارآفرینی هـم بیانگر

بـر پایـهی الگـوی رفتـار برنامهریزی شـده ،تنها سـه متغیر

بیشـتری دارد کـه فرصتهـای کسـب و کار را شناسـایی کـرده

و دیگـر متغیرهـا یـا عاملهـای برونـزاد ماننـد ویژگیهـای

 .)2014بررسـیهای قصـد کارآفرینانـه هـم نشـان میدهنـد

مثبـت و معنـاداری دارنـد.

انگیزشـی بـاال بـر قصـد کارآفرینـی رابطـه مسـتقیم دارنـد

شـخصیتی ،قصـد کارآفرینـی را بـه صـورت غیرمسـتقیم و از
راه سـه متغیـر انگیزشـی نـام بـرده تحـت تاثیـر قـرار میدهند

(فیشـباین و آجـزن .)2010 ،پژوهشهـای پیشـین نشـان

میدهنـد کـه نگـرش و کنتـرل رفتـاری درک شـده بیشـتر از

هنجارهـای ذهنـی بـا قصـد کارآفرینـی (لینـن و چـن2009 ،؛
کریمـی و همـکاران )b2014 ،و ویژگیهـای شـخصیتی (ژائـو

و همـکاران2005 ،؛ کریمـی و همـکاران )2015 ،در ارتبـاط

هسـتند .بـر پایـهی بررسـیهای کارآفرینـی ،هنجارهـای
ذهنـی کمتـر از نگـرش و کنتـرل رفتـار درک شـده بـرای قصـد

کارآفرینـی مناسـبند ،زیـرا کارآفرینـان به طور معمـول درون-
محـور بـوده و کمتـر تحـت تاثیـر عاملهـا و فشـارهای بیرونی

قـرار میگیرنـد (گوتنـر و همـکاران .)2012 ،بـه همیـن علـت

در ایـن پژوهـش تنهـا روابـط بیـن خالقیت بـا نگـرش و کنترل
رفتـاری درک شـده بررسـی شـده اسـت.

خالقیـت بـه تولیـد دیدگاههـا و محصـوالت نـو و سـودمند

اشـاره دارد (آمابیـل .)1996 ،صاحــب نظــران ،خالقیـت را
دانشــی بنیــادی بــرای هرگونـه تغییــر و نـوآوری میداننـد.

بــه تعبیر ریهامر و برولین ( ،)1999خلــق دیـدگاههــای نــو و

تولیدهـای ابتـکاری ،از ویژگـیهـای شـناختی انسـانهـاست.
با چنیــن نگاهــی خالقیـت عاملی مهــم در شـتاب بخشـیدن
بــه نـوآوریهــای علمــی و فناورانــه بشـر تعبیــر شـده اسـت

(منـوری فـرد و همـکاران.)1393 ،

خالقیـت جـزو جدایـی ناپذیـر فراینـد کارآفرینـی اسـت.

تحقیقـات نشـان میدهنـد كـه كارآفرینـان ،انتخـاب مشـاغل
جدیـد یـا تأسـیس شـركتها و مؤسسـهها را نـه تنهـا بـه دلیل
اقتصـادی ،بلكه بیشـتر به علـت نوآوری و خالقیتـی كه در این
مشـاغل وجـود دارد دنبـال میكننـد .شـین ( ،)1994بـر ایـن

بـاور اسـت كـه كارآفرینـان واقعـی شـغل هـای جدید را بیشـتر
بـه دالیـل نـوآوری و خالقیـت آغـاز میكننـد تـا انگیزههـای

اقتصـادی .ریسـال ( ،)1992در پژوهشـی در اندونـزی

مشـاهده كـرد كـه از جملـه صفـت های مؤثـر در انتخاب شـغل
كارآفرینـی ،خالقیـت و نـوآوری اسـت .جدیدتریـن بررسـی
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آن اسـت کـه افـراد خالقتـر نسـبت بـه افـراد دیگـر احتمـال
و کسـب و کار جدیـدی را راهانـدازی کننـد (شـین و نیـکالو،
کـه بین خالقیت و قصـد کارآفرینانه دانشـجویان رابطه مثبتی

وجـود دارد (زامپتاکیـس و موسـتاکیس2006 ،؛ یارحمیدی و

همـکاران.)2008 ،

زامپتاکیـس و موسـتاکیس ( ،)2006بیـان میکننـد کـه

خالقیـت یکـی از عنصرهـای مهـم شـخصیت کارآفرینانـه
اسـت .بنابرایـن ،میتـوان فـرض کـرد کـه افـراد خلاق و

توانـا بـرای تولیـد دیدگاههـای نـو ،بیشـتر از دیگـران جـذب

کارآفرینـی میشـوند .آمـس و رانکـو ( ،)2005بیـان میکننـد

کـه کارآفرینـان میتواننـد شـمار زیـادی دیـدگاه تولیـد کنند و
بیشـتر دارای دیدگاههـای نـو و نامعمول هسـتند .یار حمیدی
و همـکاران ( ،)2008دریافتنـد کـه هرچـه افـراد خالقتـر

باشـند احتمـال اینکـه بـه کارآفرینـی گرایـش پیـدا کننـد،
بیشـتر خواهـد بـود .آنـان بـر ایـن باورنـد کـه خالقیـت باید در
مدلهـای قصـد کارآفرینـی ادغـام شـود .امـا مدلهـای قصـد

کارآفرینـی از جملـه نظریـه رفتـار برنامهریـزی شـده توجـه
چندانـی بـه روابـط موجـود بیـن خالقیـت ،قصـد و نگـرش

کارآفرینـی نکردهانـد.

بـا توجـه بـه ایـن کـه فعالیتهـای کارآفرینانـه بـه قابلیـت و

ظرفیـت خالقانـه باالیـی نیـاز دارد ،میتـوان فـرض کـرد کـه
افـراد خلاق هنـگام برخـورد بـا چالشهـای خلاق ،اعتمـاد
بـه نفـس بیشـتری دارنـد .بررسـیهای انجام شـده هم نشـان

میدهنـد کـه بیـن خالقیـت و خودکارآمـدی رابطـه مثبتـی
وجـود دارد (پراپسـتمیر .)2012 ،بنابرایـن میتـوان فرضیـه
دوم تحقیـق کـه خالقیـت بـا کنتـرل رفتـاری درک شـده رابطه

مثبتـی دارد را در ایـن تحقیـق آزمـون کـرد.

بـا توجـه بـه ایـن کـه بررسـیهای تجربـی هـم نشـان

میدهنـد کـه بیـن خالقیـت و نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی
رابطـه مثبتـی وجـود دارد (زامپتاکیس ،)2008 ،فرضیه سـوم

تحقیـق بـه شـکل :خالقیـت بـه طـور مثبـت و معنـی داری بـا
نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی ارتبـاط دارد ،مطـرح می شـود.
اینـک ،بـر پایـه فـرض اساسـی نظریـه رفتـار برنامهریـزی

شـده که هـر عامل دیگری غیر از سـه عامل انگزیشـی مفروض

شماره  ،36بهار 1395

در مـدل تنهـا به صورت غیرمسـتقیم قصـد و رفتـار کارآفرینی

 = ’nاندازه نمونه

کارآفرینـی میتـوان انتظار داشـت که نگرش و کنتـرل رفتاری

 =Nحجم جامعه مورد مطالعه

را تحـت تاثیـر قـرار میدهند نیز بـا توجه به تحقیقات گذشـته
درک شـده تاثیـر خالقیت بـر قصـد کارآفرینانـه را میانجیگری

کننـد .بـه عبـارت دیگـر ،فرضیـه چهـارم بیـان میکنـد کـه

خالقیـت بـه صـورت غیرمسـتقیم و از راه نگـرش نسـبت بـه
کارآفرینـی بـا قصـد کارآفرینانـ ه در ارتبـاط میباشـد و فرضیـه
پنجـم هم بیـان میکند کـه خالقیت بـه صورت غیرمسـتقیم و
از راه کنتـرل رفتاری درک شـده با قصـد کارآفرینان ه در ارتباط

میباشـد

 =dفاصله اطمینان مطلوب

 =pدرجه شیوع صفت مورد نظر

 =Zسطح اطمینان

بـا اسـتفاده از فرمول بـاال حجم نمونه  210نفر تعیین شـد،

امـا بـا توجه به ایـن كه معمـوال برخـی از پرسشـنامهها تکمیل

و یـا بازگردانـده نمیشـوند و بـه منظـور جلوگیـری از افـت

پرسشـنامهها ،انـدازه نمونـه  300نفـر در نظر گرفته شـد .ابزار
گـردآوری داده هـا پرسشـنامه بـود كـه چهـار بخـش داشـت:

قصـد و انگیـزه کارآفرینانـه ،خالقیـت و ویژگیهـای جمعیـت

روششناسی

شـناختی .بـه منظـور آزمـون روایـی محتـوای پرسشـنامه ،از

ایـن تحقیـق بر حسـب هـدف از نـوع تحقیقـات کاربـردی و

چهـار متخصـص کارآفرینـی و آمـوزش کشـاورزی خواسـته

اسـت .جامعه آمـاری این پژوهش شـامل همهی دانشـجویان

از گزینههـا اصلاح شـدند .بـه منظـور اطمینـان از روشـنی و

بـر حسـب روش گـردآوری اطالعات از نـوع تحقیقـات میدانی
کشـاورزی سـال آخـر کارشناسـی ،اعـم از دختـر و پسـر
دانشـگاههای غـرب کشـور (همـدان ،کردسـتان ،کرمانشـاه

و لرسـتان) بودنـد کـه در سـال تحصیلـی  1393-94در ایـن
دانشـگاهها در گرایشهـای مختلـف کشـاورزی بـه تحصیـل

اشـتغال داشـتند (.)N=1450

حجـم نمونـه آمـاری بـر پایـه فرمـول تصحیـح جامعـه

محـدود دنیـل ( ،)1999محاسـبه شـد .در ایـن فرمـول بنابـر

پیشـنهاد دنیل دقـت احتمالی مطلوب ( )dبرابـر  ،0/05درجه
شـیوع صفـت مورد نظـر ( 0/2 )pو آمـاره  Zبرابـر  1/96در نظر

گرفته شـد.

شـد کـه گزینههـا را بازبینـی کننـد .بـر پایـه نظـر آنـان ،بعضی
شـایان درک بـودن گزینـه هـا و روایـی شـکلی متغیرهـا ،یـک
آزمـون مقدماتـی بـا توزیـع  28پرسشـنامه بیـن دانشـجویان
انجـام شـد و پـس از چنـد مـورد تغییرهـای جزیی پرسشـنامه
نهایـی تدویـن شـد .همـهی پرسـشها (غیـر از ویژگیهـای

فـردی) در مقیـاس  5گزینـهای لیکـرت از بسـیار موافقـم تـا

بسـیار مخالفـم اندازهگیـری شـدند.

پـس از نهایـی شـدن پرسشـنامه 300 ،نسـخه از آن در بین

نمونـه آمـاری انتخـاب شـده توزیـع شـد کـه  287پرسشـنامه

تکمیـل و بازگردانـده شـدند .پرسشـنامههای تکمیـل شـده
از لحـاظ دادههـای گـم شـده و پـرت بازبینـی و بررسـی شـدند

کـه در نهایـت پـس از حـذف  17پرسشـنامه ناقـص270 ،

پرسشـنامه مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد.

نگاره -1مدل پژوهش -روابط فرضی بین متغیرهای تحقیق
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بـه منظـور بررسـی متغیرهـای نظریـه رفتـار برنامهریـزی

بـه دسـت آیـد یـا یـک عامـل در میـان چنـد عامـل اسـتخراج

شـد .به منظـور برآورد پایایـی این پرسشـنامه از تتای ترتیبی

کل متغیرهـا را تبییـن کنـد (پودسـاکوف و همـکاران.)2003 ،

شـده از پرسشـنامه اسـتاندارد لینـن و چـن ( )2009اسـتفاده
اسـتفاده شـد که بـرای قصـد کارآفرینـی  ،0/81نگرش نسـبت
بـه کارآفرینـی  ،0/82و هنجارهـای ذهنـی  0/81و کنتـرل

رفتـاری درک شـده  0/87مـی باشـد.

خالقیـت پاسـخگویان بـا اسـتفاده از هشـت گزینـه کـه در

بررسـی اهلیـن و همکارانـش ( ،)2014بـه کار رفتـه ،ارزیابـی

شـد .ضریـب تتـا بـرای ایـن متغیـر  0/87بـود.

از آن جـا کـه متغیرهـای جمیتشـناختی ماننـد جنـس،

سـن ،تجربـه کارآفرینـی و مـدل نقـش کارآفرینـی ممکـن
اسـت در شـناخت و درک قصـد کارآفرینانـه مهـم باشـند (ژائـو

و همـکاران2005 ،؛ لینـن و همـکاران2011 ،؛ کریمـی و

همـکاران ،)b2014 ،بـه همیـن دلیـل ایـن متغیرهـا در ایـن

شـده میـزان خیلـی زیـادی (بیـش از  50درصـد) از واریانـس
نتیجـه ی اجـرای تحلیل عاملی اکتشـافی با اسـتفاده از تجزیه

مولفههـای اصلـی ،هفـت عامـل را بـا مقادیـر ویـژة بزرگتـر از
یـک شـکل داد کـه عمدهتریـن آنهـا  29درصـد از کل واریانـس

را تبییـن میکـرد .چـون یـک عامـل بـه تنهایـی اسـتخراج
نشـد و نخسـتین عامـل هـم نتوانسـت مقـدار زیـادی (بیـش از

 50درصـد) از واریانـس کل متغیرهـا را تبییـن کنـد ،میتـوان
نتیجـه گرفـت واریانـس یـا خطـای روش مشـترك نمیتوانـد

مشـکل و دشـواری بزرگـی در ایـن تحقیـق باشـد.
یافتهها

نزدیــک بــه  21درصــد از کل پاســخگویان دختــر ومابقــی

پژوهـش بـه عنـوان متغیرهـای کنترل مد نظـر قـرار گرفتهاند.

آنهــا ( 38درصــد) پســر بودنــد .در رابطــه بــا توزیــعســنی

از افـرادی مشـخص و بـا روشـی واحـد گـردآوری شـدهاند،

ســال ســن داشــتند و میانگیــن ســنی آنهــا  22/80ســال

یـک مشـکل بالقـوه در دادههـای پیمایشـی کـه همزمـان

واریانـس روش مشـترک مـی باشـد .در ایـن نـوع تحقیـق

ممکـن اسـت کـه میان سـازهها رابطه ی نادرسـت و سـاختگی
ایجـاد شـود.

دانشــجویان ،بیشتریــن آنهــا ( 78/8درصــد) بیــن 21-25

بــود.بیشتــر دانشــجویان فاقــد تجربــه کارآفرینــی بودنــد
(86/7درصــد) .همچنیــن حــدود  40درصــد از دانشــجویان

دس ـتکمیــک کارآفریــن را میشــناختند و بــا کســب و کار او

هـر چنـد کـه سـعی شـد بـا پیـروی از پشـنهادهای

ازنزدیــک آشــنایی داشــتند.یافتههــای توصیفــی و تحلیــل

دادن متغیرهـای وابسـته و مسـتقل در صفحههـای جداگانـه

مالحظــه میشــود هــر ســه عامــل انگیزشــی (یعنــی نگــرش،

پودسـاکوف و همکارانـش ( - )2003ماننـد جداسـازی و قـرار
در پرسشـنامه یـا اطمینـان دادن بـه پاسـخگویان بـرای

محرمانـه بـودن پاسخهایشـان و تاکیـد بـر اهمیـت تحقیـق

و دقـت در پاسـخگویی و همچنیـن اسـتفاده از گویههـای

معکـوس -احتمـال چنیـن خطایـی کاهـش داده شـود ،امـا
بـرای اطمینـان ،از آزمـون یـک عاملـی هارمـن هـم اسـتفاده

شـد (هارمـن .)1976 ،ایـن روش یکـی از پرکاربردتریـن
روشهایـی اسـت کـه محققـان از آن بـرای کنتـرل ایـن گونـه

خطاهـا اسـتفاده میکننـد .در ایـن آزمـون همـه گزینههـای

مربـوط بـه متغیرهـای وابسـته و مسـتقل وارد تحلیـل عاملـی
اکتشـافی مـی شـوند و پاسـخ تحلیـل عاملـی بـدون چرخـش
بررسـی مـی شـود.

همبســتگی در جــدول  1ارایــه شــده اســت .همــان گونــه کــه
هنجارهــای ذهنــی و کنتــرل رفتــاری درک شــده) بــا قصــد
کارآفرینانــه همبســتگی مثبتــی دارنــد.

همچنیـن متغیـر خالقیـت بـا چهـار متغیـر نظریـه رفتـار

برنامهریـزی شـده همبسـتگی مثبـت و معنـیداری دارد .در

بیـن متغیرهـای مـورد بررسـی ،کنتـرل رفتـاری درک شـده

( )r=0/63، p>0/01و نگـرش ( )r=0/59، p>0/01قویتریـن

همبسـتگی را بـا قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان دارنـد.

همچنیـن بین خالقیت بـا کنترل رفتـاری ()r=0/51،p>0/01
و نگـرش ( )r=0/48، p>0/01همبسـتگی بـه نسـبت قـوی
وجـود دارد .اگرچـه بیشـتر متغیرهـا دارای همبسـتگی
معنـیداری میباشـند امـا بررسـی عاملهـای برافراشـتگی

فـرض اساسـی ایـن روش آن اسـت کـه هنگامـی میتـوان

یـا تـورم واریانـس بیانگـر نبـود همخطـی بیـن متغیرهـای

مشـترك وجـود دارد کـه تنهـا یـک عامـل از تحلیـل عاملـی

تجربـه کارآفرینـی ( )r=0/14و مـدل نقـش ( )r=0/14بـا قصـد

گفـت کـه مقـدار شـایان توجهـی واریانـس یـا خطـای روش
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تحقیـق میباشـد .در بیـن متغیرهـای کنتـرل هـم تنهـا
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ضعیـف و در سـطح  5درصـد معنـی-دار بـود.

کارآفرینانـه رابطـه معنـی داری دارنـد کـه آن هـم بـه نسـبت

جدول -1میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی برای متغیرهای تحقیق
ردیف

میانگین

انحراف

AVE

CR

معیار

ریشه

 -1قصد کارآفرینی

3/38

0/89

0/40

0/73

 -3هنجار ذهنی

3/70

0/98

0/53

0/83

0/73

 -2نگرش

-4کنترل رفتاری
 -5خالقیت

 -6سن

3/70
2/90
3/23

0/90
0/77

22/77

2/72

 -8تجربه کارآفرینی 1/13

0/34

 -7جنسیت

1/62

 -9مدل نقش

1/40

0/49
0/49

2

AVE
0/63

0/97

1

مجذور

2

3

4

1

3

4

0/52
0/45
0/50

0/81
0/78
0/80

0/72
0/67

0/71

-

**0/59

-

**0/55** 0/52

-

**0/32** 0/36** 0/62

-

**0/51** 0/33** 0/38** 0/48
0/03

-0/11

*0/14
*0/14

0/07

0/07

-0/05

-0/05

-0/07

-0/10

**0/18

0/08

0/12

0/04

0/06

**0/22

-

0/02

-0/12
0/09

-

**-0/25
0/02

-

**-0/25

-

**0/28** -0/17** 0/17** 0/16
**p< 0/01, *p<0/05

پــس از ایــن کــه یــک مــدل اندازهگیــری شــایان پذیــرش

ایــن کــه آیــا نگــرش و کنتــرل رفتــاری بــه صــورت ناقــص و یــا

ســاختاری انجــام شــد .شــاخصهای برازندگــی در ایــن

میکنــد ،مــدل تحقیــق بــا یــک مــدل جایگزیــن مقایســه شــد

بــه دســت آمــد ،دومیــن مرحلــه یعنــی ارزیابــی مــدل

مرحلــه نیــز بیانگــر آن بودنــد کــه مــدل ســاختاری ،دادههــا را

کامــل نقــش واســطهای بیــن خالقیــت و قصــد کارآفرینــی ایفــا
(کلــووی .)1998 ،در مــدل جایگزیــن ،رابطــه مســتقیم بیــن

بــه خوبــی بــرازش میكنــد ( X2= 245/577؛ X2/df= 1/729

خالقیــت و قصــد کارآفرینــی لحــاظ شــد .ایــن کار بدیــن علــت

؛  .)RMSEA=0/052همــان گونــه کــه نتایــج آورده شــده

متغیــر همبســتگی معنــی داری وجــود داشــت (، p >0/01

؛  GFI= 0/912؛  CFI= 0/942؛  TLI= 0/930؛ IFI=0/943
در جــدول  3نشــان میدهنــد تنهــا فرضیــه دربــارهی رابطــه
بیــن هنجارهــای ذهنــی بــا قصــد کارآفرینانــه اســت کــه

تاییــد نمیشــود و دیگــر فرضیههــا تاییــد شــدند .بــه ایــن

انجــام شــد کــه بــر پایــه تحلیــل همبســتگی ،بیــن ایــن دو

.)r=0/48

نتایـج نشـان دادنـد کـه بیـن شـاخصهای بـرازش دو مدل

یعنـی مـدل پژوهش و مـدل جایگزیـن از لحاظ آمـاری تفاوت

ترتیــب ،همــهی چهــار متغیــر بــا همدیگــر توانســتند 88

معنـیداری وجـود نـدارد .بـه عبـارت دیگـر ،مـدل جایگزیـن

کننــد .همچنیــن خالقیــت  8درصــد واریانــس در نگــرش و

همچنیـن تاثیـر مسـتقیم خالقیـت بر قصـد کارآفرینانـه معنی

درصــد واریانــس را در قصــد کارآفرینــی دانشــجویان تبییــن

 28درصــد واریانــس در کنتــرل رفتــاری درک شــده را تبییــن
کــرد.

از آنجــا كــه یکــی از هدفهــای ایــن پژوهــش بررســی

نقــش واســطهای نگــرش نســبت بــه کارآفرینــی و کنتــرل

رفتــاری درک شــده در بیــن متغیرهــای خالقیــت و قصــد

کارآفرینانــه اســت ،از روشهــای متفاوتــی بــرای آزمــون ایــن
نقــش بهــره گرفتــه شــد .هــر چنــد کــه تاییــد فرضیههــای

ذکــر شــده بــه نوعــی تاییــد کننــده نقــش واســطهای نگــرش و

کنتــرل رفتــاری درک شــده هــم بــود ،امــا بــه منظــور بررســی

دادههـا را بهتـر از مـدل مفـروض تحقیـق بـرازش نمیکنـد.

دار نبـود .بنابرایـن میتـوان نتیجـه گرفـت که نگـرش و کنترل

رفتـاری درک شـده بـه طور کامـل رابطـه بین خالقیـت و قصد
کارآفرینانـه را میانجیگـری میکننـد.

نیـز ،نتایـج بوت اسـتراپ نشـان داد کـه تاثیر غیرمسـتقیم

خالقیـت بـر قصـد کارآفرینانـه  0/47اسـت (فاصلـه اطمینـان

صدکـی  :0/95حـد پاییـن  0/36و حـد بـاال  .)0/60قـرار
نگرفتـن صفـر در بیـن ایـن دو حـد گویـای معنیدار بـودن این

راه غیرمسـتقیم اسـت ( .)p>0/01بنابرایـن فرضیههای  4و 5

هـم تایید شـدند.
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نقش خالقیت در توسعه قصد...

جدول -2خالصهی شاخصهای برازندگی برای مدل اندازهگیری
شاخص برازندگی

X2

مقدار به دست آمده 233/384
مقدار پیشنهاد شده

P

X2 /df

GFI

CFI

TLI

IFI

RMSEA

0/000

1/667

0/913

0/947

0/936

0/948

0/048

<./05

>3

<./8

<./9

<./9

<./9

> ./.7

جدول -3نتایج مدل یابی معادله ساختاری
شاخص برازندگی

فرضیات آزمون شده

فرضیه  1الف

نگرش نسیت به کارآفرینی

فرضیه  1ج

کنترل رفتاری درک شده

فرضیه  1ب
فرضیه 2
فرضیه 3

هنجارهای ذهنی
خالقیت
خالقیت

قصد کارآفرینانه

قصد کارآفرینانه

نگرش نسبت بهکارآفرینی

نگرش نسبت بهکارآفرینی
کنترل رفتاری درک شده

ارزش بتا β

انحراف استاندارد

ارزش تی t

0/52

0/102

4/685

0/61

0/060

7/200

0/13
0/29
0/53

0/018
0/121
0/08

1/352
6/317

4/041

نتیجه
تایید

عدم تایید
تایید
تایید
تایید

نگاره -2نتیجهی آزمون روابط فرضی در مدل ساختاری پژوهش
بحث و نتیجه گیری

هـدف ایـن پژوهـش آن بـود کـه بـا ادغـام خالقیـت در

چارچـوب نظریـه رفتـار برنامهریـزی شـده ،بـه بررسـی نقـش
ایـن ویژگـی در شـکلگیری و توسـعه قصـد کارآفرینانـه و

پیشـایندهای آن بپـردازد .نتایـج نشـان دادنـد کـه بیـن سـه
عامـل انگیزشـی ،کنتـرل رفتـاری درک شـده قویتریـن

رابطـه را بـا قصـد کارآفرینانـهی دانشـجویان کشـاورزی دارد
در حالـی کـه رابطـه هنجارهـای ذهنـی بـا قصـد کارآفرینانـه
معنـیدار نبـود .ایـن نتیجـه بیانگـر آن اسـت کـه شـکلگیری
قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان بیشـتر مبتنی بـر مالحظههای

فـردی اسـت تـا مالحظههـای هنجـاری و اجتماعـی .بـه
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عبـارت دیگـر ،تصمیمگیـری در مـورد حرفـهی آینـده ممکـن
اسـت بـرای فـرد دارای چنـان اهمیتـی باشـد کـه کمتـر بـه

باورهـا و نظرهـای دیگـران در این رابطه اهمیـت دهد (کریمی
و همـکاران.)b2014 ،

ایـن نتایـج بـا دسـتآوردهای پژوهشهـای پیشـین

همآهنـگ اسـت (کروگـر و همـکاران2000 ،؛ کریمـی و

همـکارانb2014 ،؛ لینـن و چـن .)2009 ،از سـوی دیگـر،
رابطـه قوی بیـن کنترل رفتاری درک شـده و قصـد کارآفرینانه
میتوانـد ناشـی از شـرایط اقتصـادی و سیاسـی کشـور باشـد.
هنگامـی کـه کشـوری از لحـاظ اقتصـادی دارای ثبـات الزم
نیسـت و شـرایط محیطی برای کارآفرینی مناسـب نمیباشد،

شماره  ،36بهار 1395

میتـوان انتظـار داشـت کـه در چنیـن محیطـی اطمینـان فرد

بـر قصـد کارآفرینانـه بـه صـورت غیرمسـتقیم میباشـد و

کار نقـش تعییـن کننـدهای در تصمیمگیری او بـرای کارآفرین

رابطـه ایفـا میکننـد (فیشـباین و آجـزن.)2010 ،

نسـبت بـه تواناییهای خـود در راهانـدازی و مدیریت کسـب و
شـدن داشـته باشـد.

عاملهـای انگیزشـی ماننـد نگـرش نقـش واسـطهای در ایـن
از بعـد کاربـردی ،این یافتهها میتوانند برای آموزشـگران،

دسـتآوردهای ایـن پژوهـش همچنیـن ،از نقـش موثـر

برنامهریـزان و سیاسـتگذاران مهـم باشـند .نخسـت ،بـرای

زامپتاکیـس .)2008 ،نتایـج نشـان داد کـه خالقیـت رابطـه

کـرد تـا اعتمـاد بـه نفـس و نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه

خالقیـت در کارآفرینـی حمایـت میکننـد (وارد2004 ،؛

مثبتـی بـا کنتـرل رفتاری درک شـده و نگـرش دارد .به عبارت
دیگـر ،بـا افزایـش خالقیت اعتماد فرد نسـبت بـه تواناییهای

خـود بـرای راه انـدازی و مدیریـت یـک کسـب و کار جدیـد
افزایـش پیـدا میکنـد و همچنیـن ارزیابـی و نگـرش او بـه

کارآفرینـی مثبتتـر میشـود و کارآفرینـی بـرای او جذابیـت
بیشـتری پیـدا میکنـد .ایـن نتایـج بـا نتایـج پژوهشهـای

پیشـین در این زمینه نیز سـازگار اسـت (زامپتاکیس.)2008 ،
هـم چنیـن ،نتایـج بهدسـت آمده نشـان دادند کـه خالقیت

بـه صـورت غیرمسـتقیم و از راه کنتـرل رفتـاری درک شـده و
نگرش نسـبت بـه کارآفرینی با قصـد کارآفرینانـه ارتباط دارد.
ایـن مـدل واسـطهای بیانگـر آن اسـت کـه دانشـجویان خلاق

(یعنـی آنانـی کـه دیدگاههـای نـو و سـودمند تولیـد میکننـد)
بـرای راهانـدازی کسـب و کار خـود قصـد و انگیـزه بیشـتری

دارنـد زیـرا آنـان بـه توانایـی و مهارتهـای کارآفرینانـه خـود

اعتمـاد دارنـد و کارآفریـن شـدن برایشـان مطلـوب و جـذاب

میباشـد .ایـن نتایـج بـا نتایـج پژوهشهـای پیشـین و
هـم چنیـن فـرض اساسـی نظریـه رفتـار برنامهریـزی شـده
مبنـی بـر ایـن کـه نگـرش و کنتـرل رفتـار برنامهریـزی شـده

میتواننـد نقـش واسـطه بیـن عاملهـای شـخصیتی و قصـد

کارآفرینـی ایفا کنند ،سـازگار میباشـند (پراپسـتمیر2012 ،؛

زامپتاکیـس ،2008 ،کریمـی و همـکاران.)2015 ،

بهبـود قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاهها بایـد سـعی

کارآفرینـی ارتقـا داده شـود .هرچنـد کـه بررسـیهای کمی در

زمینـه چگونگـی بهبـود کنتـرل رفتـاری و نگـرش کارآفرینـی
وجود دارد اما این بررسـی نشـان داد که یکی از راههای بهبود
ایـن عاملهـا ،افزایـش خالقیـت افـراد اسـت .همانگونـه کـه

آمابیـل ( )2001بیـان میکنـد خالقیـت تنهـا یـک اسـتعداد یا
ویژگـی شـخصیتی مطلـق نیسـت ،بلکـه میتـوان آن را از راه

تلاش و آمـوزش نیـز افزایـش داد و همیـن امر نقـش خالقیت

در آمـوزش کارآفرینـی را پررنگتـر میکنـد.

بسـیاری از صاحبنظـران هـم بـر ایـن باورنـد آمـوزش

کارآفرینـی نبایـد فقـط بـر ابعـاد فنـی کارآفرینـی تمرکـز کنـد
بلکـه بایـد توسـعه خالقیـت و دیگـر ویژگـی هـای شـخصیتی

را نیـز مـد نظـر قـرار دهـد (دوت و گرایـز2007 ،؛ کریمـی و

همـکاران .)a2014 ،نتایـج بررسـیهای انجـام شـده نشـان
میدهنـد کـه میتـوان بـا آمـوزش و بـه کار بـردن روشهـای

مناسـب ماننـد تولیـد دیدگاههـا ،خالقیـت دانشـجویان را در
کالسهـای کارآفرینـی افزایـش داد (پراپسـتمیر 2012 ،؛

دتیـن و چندلـر2004 ،؛ کریمـی و همـکاران.)a2014 ،

آموزشـگران و برنامهریـزان درسـی نقش مهمی در تشـویق

و بهبـود خالقیـت و ایجـاد محیـط مناسـب بـرای تفکـر خلاق

و تولیـد دیدگاههـا دارنـد .آنـان همچنیـن نقـش کلیـدی در

زمینـه انتخـاب و کاربـرد روشهـا و راهکارهـای مناسـب برای

از جنبـه نظـری ،مهمتریـن کمـک ایـن پژوهش بـه ادبیات

انجـام ایـن کار ایفـا میکننـد .در کشـور مـا بـه دلیـل ایـن کـه

یعنـی خالقیـت در مـدل نظریـه رفتـار برنامهریـزی شـده

متخصـص نیسـتند ،لذا ضـرورت دارد کـه برای آموزشـگران و

موجـود کارآفرینـی آن اسـت کـه بـا تلفیق یـک ویژگـی کلیدی
نشـان میدهـد کـه ویژگیهـای شـخصیتی ماننـد خالقیـت

نقـش مهمـی در فراینـد کارآفرینـی ایفـا میکننـد ،بنابرایـن

در نظریههـا و مدلهـای کارآفرینـی بایـد بـه آنهـا توجـه شـود

(راوچ و فـرس2007 ،؛ کریمی و همـکاران .)2015 ،همچنین
نتایـج پژوهـش از ایـن فرض اساسـی نظریه رفتـار برنامهریزی

شـده حمایـت میکنـد کـه تاثیـر شـخصیتی ماننـد خالقیـت

بیشـتر دانشـگاهها دارای آموزشـگران کارآفرینـی کارآزموده و
مربیـان کارآفرینـی دورههـای آموزشـی برگـزار کـرد و بـه آنـان

کمـک شـود که اطالعـات و دانـش خـود در زمینـه کارآفرینی،

نـوآوری و خالقیـت را بـه روز کننـد و روشهـای اثربخـش
آمـوزش کارآفرینـی ،بهبـود تفکـر خلاق و تولیـد دیدگاههـای
کسـب و کار را فـرا بگیرنـد (کریمـی.)2014 ،

نتیجههـای تحقیـق منوریفـرد و همـکاران ()1393
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هـم مویـد ایـن امـر اسـت کـه بیـن مولفـههــای آموزشــگر و

ع ّلـی ،الزم اسـت از رویکـرد تکوینـی یـا طولی اسـتفاده شـود

معنـیداری وجـود دارد .نتایـج تحقیـق آنـان نشـان میدهـد

متغیرهـای نظریـه رفتـار برنامهریـزی شـده بـه دسـت آورد.

روش تدریــس بــا پــرورش خالقیــت در دانشــجویان رابطـه
که روشهایی مانند بازدیدهــای علمـی ،انجـام فعالیـتهـای
عملــی پیرامــون کســب و کار ،رابطـه و تعامـل آموزشـگر بـا

دانشجو و توان و مهــارت عملــی اســتادان در زمینـه موضـوع
درســی گرایش دانشـجویان به خالقیــت را افزایـش میدهد.
هر پژوهشـی بـا محدودیتهای چندی رو به رو اسـت .این

پژوهـش نیـز از ایـن اصـل مسـتثنی نبوده اسـت .اگرچـه مدل
تحقیـق بـر مبنـای روابـط علـی طرحریـزی شـده اسـت ،امـا
بـرای سـنجش این مـدل ،دادههـا با اسـتفاده از رویکـرد میان
بخشـی گـردآوری و تحلیـل شـده اسـت و ماهیـت پژوهـش از
نـوع همبسـتگی مـی باشـد .در ایـن رویکـرد علـت و معلول در

یـك زمـان معیـن سـنجیده میشـود و لـذا نتیجهگیریهـای
ع ّلـی قطعـی ،محـدود میباشـد .بـرای درک بهتـر ایـن روابـط

تـا بتـوان درک دقیقتـری از روابـط مفـروض بیـن خالقیـت و
ایـن پژوهـش محـدود بـه دانشـجویان رشـته کشـاورزی

دانشـگاههای دولتی غرب کشـور بودهاسـت ،بنابراین ،تعمیم

نتایـج آن بـه دانشـجویان دیگـر رشـتهها و مناطق دیگر کشـور

بایـد بـا احتیـاط صـورت پذیـرد .بـا توجه بـه محدودیـت های

یـاد شـده ،پیشـنهاد میشـود کـه محققـان در پژوهشهـای
آتـی بـرای دسـتیابی بـه روابـط ع ّلـی قطعـی ،افزایـش تعمیـم

پذیـری نتایـج و همچنیـن بـرای کاهـش بیشـتر خطـای
واریانـس مشـترک ،دادههـا در زمانهـای مختلـف و از منابـع

و روش گوناگـون و بـا نمونههـای بزرگتـر از دانشـجویان دیگـر

رشـتهها و دانشـگاهها گـردآوری شـود .همچنیـن پیشـنهاد
میشـود پژوهشهـای آینـده بـه بررسـی تاثیـر برنامههـای

آمـوزش خالقیـت بـر قصـد و رفتـار کارآفرینـی بپردازنـد.
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Abstract
Abstract
Studying determinants of entrepreneurial intention and behavior represents a central topic in entrepreneurship literature. Although creativity is often seen as a core part of entrepreneurship process, its
role has not been explored by using a valid theoretical framework until now. Drawing on the theory of
planned behavior, this study investigates the role of creativity in shaping and developing entrepreneurial intention and its antecedents. The statistical population of this research consisted of 1450 senior
agricultural students at four public universities in the west of Iran (N=1450). According to Daniel’s
formula, a sample of 300 students was chosen through random stratified sampling method. Data were
collected using a questionnaire survey. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel
of experts. Also, reliability of the research instrument was determined using ordinal Theta coefficient
(θ =0.81-0.87). The results of structural equation modeling indicated that perceived behavioral control
and attitudes toward entrepreneurship were significantly related to entrepreneurial intention, while the
relationship between subjective norms and entrepreneurial intentions was not statistically significant.
The results also showed that creativity was significantly related to attitudes toward entrepreneurship and
perceived behavioral control. Moreover, structural equation modeling showed that creativity indirectly
related to entrepreneurial intentions via perceived behavioral control and attitudes toward entrepreneurship. Findings highlight the role of creativity in developing entrepreneurial intention and contribute to
the Theory of Planned Behavior and have some implications for entrepreneurship education.
Index Terms: Entrepreneurial intentions, theory of planned behavior, creativity, agricultural students
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