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عامل های تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی
دانشگاه زنجان با تأکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه
روح اله رضائی  ،1لیال شرفی ،2پریسا نجفلو 2و شیرین گلباز
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 -1دانشیار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 2و3و -4دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عامل های تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان با تأکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار

کارآفرینانه بود .جامعه آماری این تحقیق را  489نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در
سال تحصیلی  1394-95تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران ( 220 ،)2001نفر از آنان با استفاده از روش
نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب بهعنوان نمونه انتخاب شد .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد (پس از

متناسب سازی پرسش ها با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه با نظر سنجی از متخصصان مورد
تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از راه برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصالح های الزم

به دست آمد .داده های گردآوری شده با استفاده از روش چند متغیره مدل سازی معادله های ساختاری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی ،از روش چندمنظوره خودگردان سازی استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که دو
متغیر کنترل رفتاری درک شده ( )β=0/808 ،ρ-value=0/001و هنجارهای ذهنی ( )β=0/374 ،ρ-value=0/001اثر مثبت و

معنی داری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان داشتند .همچنین ،نتایج گویای آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم متغیرهای کنترل
رفتاری درک شده ( )β=0/237 ،ρ-value=0/001و هنجارهای ذهنی ( )β=0/210 ،ρ-value=0/001بر قصد کارآفرینانه از راه

متغیر نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه معنی دار بود و در مجموع ،سه متغیر هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و
نگرش  64درصد از واریانس متغیر قصد کارآفرینانه را تبیین کردند.

نمایه واژگان  :قصد کارآفرینانه ،نگرش ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجارهای ذهنی ،دانشجویان کشاورزی.

نویسندهی مسئول :روح اله رضائی

رایانامهrohollahrezaei@yahoo.com :

دریافت 1395/07/18 :پذیرش1396/03/01 :
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مقدمه

(حسـینی و همـکاران.)1389 ،

امـروزه ،ورود سـاالنه  800هـزار نیـروی انسـانی جویـای كار

یکـی از دالیـل اصلـی تمرکـز بـر کارآفرینـی ،نیـاز فزاینـده

ل  ،1400یكـی از چالشهای اصلی توسـعه اجتماعی-
افـق سـا 

طریـق دیـدگاه هـای نویـن و تبدیـل ایـن دیدگاههـا بـه فعالیـت

در کشـور بـه بـازار كار و بـرآورد شـمار  10میلیـون نفـر بیـكار در
اقتصـادی در برنامـه چهـارم توسـعه و برنامههـای بعـدی تـا آن

جامعـه هـا بـرای بهرهگیـری از افـرادی خلاق اسـت کـه از
هـای سـودبخش ،رونـد توسـعه اقتصـادی را تسـریع مـی کننـد

سـال خواهد بود (زمانـی عالیی و امیدی نجفآبـادی.)1393 ،

(تارکـر و سـلکاک .)2009 ،كارآفرینـی ،در بردارنـده منبعـی

گذشـته ،موضـوع کار ،اشـتغال و بیـکاری یکـی از مهمتریـن

فرصـت مناسـب بـرای توجـه جدی بـه مقولـه توسـعه حرفهای

بـر ایـن پایـه و با در نظر گرفتن میزان رشـد جمعیـت در دو دهه

چالشهـای اجتماعـی چنـد دهـه آینده بهشـمار میآیـد .حل
ایـن بحـران ،سیاسـتگذاران غالـب كشـورها از جملـه ایـران
را بـا چالشهـای بزرگـی روبـهرو سـاخته اسـت ،بهگونـهای كـه

میتـوان بیـان داشـت ،ثبـات و زوال برخـی از دولتهـا در گـرو

حـل بحـران بیـكاری اسـت (بارانـی و همـکاران.)1389 ،

از انعطافپذیـری ،نـوآوری ،خلـق شـغل بـرای اقتصـاد و و یـك
افـراد تلقـی میشـود (آنسـتنک .)2003 ،كارآفرینـی ،به برخی

پیامدهـا ماننـد افزایـش فرصتهـای شـغلی ،رقابـت ،بهبـود
بهـرهوری و افزایـش سـطح رفـاه اجتماعـی اقتصـادی منجـر

خواهـد شـد (عزیـزی و همـکاران.)201 ،

بـه رغـم اهمیـت کارآفرینـی ،نتایـج پژوهشهـای مختلـف

از سـوی دیگر ،آمارها نشـان میدهند که شـمار دانشجویان

نشـان میدهنـد كـه تنهـا درصـد كمـی از افـراد جامعـه وارد

كیفیـت دانشآموختگان و سـازگاری تخصصی آنـان با نیازهای

2012؛ کردنائیـچ و همـکاران1392 ،؛ زمانـی عالیـی و امیـدی

كشـور در طول  20سـال گذشته افزایش چشم گیری داشته ،اما

فعالیـت هـای كارآفرینانـه میشـوند (اکسـاویر و همـکاران،

جامعـه ،هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد .مسـائل و مشـكالت

نجفآبـادی .)1393 ،بنابرایـن ،از آنجاییکـه تصمیـم بـرای

بیشـتری دارد (رحمانیـان کوشـککی و همـکاران.)1391 ،

انجـام گیـرد (کروگـر و همـکاران )2000 ،و ایجـاد یـك شـغل

بیـان شـده در مورد آمـوزش عالی كشـاورزی واقعیـت و عینیت
شـواهد موجـود گـواه آن اسـت کـه از میـان دانشآموختـگان
دانشـگاهی ،نـرخ بیکاری در بیـن دانش آموختگان رشـتههای

کشـاورزی به دلیل عدم تناسـب شـدید بین پذیرش دانشـجو و

كارآفریـن شـدن میتواند بهگونـهای منطقی ،عمـدی و آگاهانه
نیازمنـد زمـان ،برنامـه ریـزی و تا حـد زیـادی پـردازش دادهها

اسـت ،پس رفتـار كارآفرینانه می تواند نوعـی رفتار برنامهریزی

شـده تلقـی شـود كه مدلهـای قصد بـرای بررسـی و ارزیابی آن

بـازار کار دارای باالتریـن میـزان میباشـد .ایـن در حالی اسـت

مناسـب بـه شـمار میرونـد (لینـان .)2004 ،در واقـع ،قصـد

غیرتخصصـی بـوده و تنهـا شـش درصـد از شـاغالن ایـن بخش

شـرط اساسـی بـرای بروز آن به شـمار مـی آید (کروگـر2007 ،؛

كه سـاختار نیروی انسـانی بخش كشـاورزی بسـیار نامناسـب و

دارای تحصیلات دانشـگاهیاند (زمانـی عالیـی و امیـدی

كارآفرینانـه عامل تصمیمگیری برای رفتـار كارآفرینانه و پیش-
فایـول و گایلی 2006 ،و سـلیمانی و زرافشـانی .)1390 ،چنین

نجفآبـادی .)1393 ،از ایـن رو ،اشـتغال دانـش آموختـگان از

شـواهدی ،پژوهشـگران را در بهکارگیری مـدل ها و نظریه های

آموزشـی در كشـورهای مختلف بوده و نظام آموزشـی كشـور ما

در راسـتای برنامهریزیهـای شـغلی جوانـان تحـت تأثیـر قـرار

در ایـن راسـتا ،در دهـه گذشـته بـه علـت اثرگـذاری هـای

در ایـن زمینـه قصـد کارآفرینانـه را مـی تـوان بهعنـوان

ویـژه كشـور ایـران بـه كارآفرینـی بهعنـوان یـك راهحل اساسـی

بـرای کارآفریـن بـودن و خلـق یـک کار جدیـد قلمـداد کـرد

جملـه چالش هایی اسـت كـه همواره مـورد توجه برنامـه ریزان

نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نبوده و نیسـت.

مثبـت كارآفرینـی ،بسـیاری از كشـورهای در حـال توسـعه بـه
بالقـوه بـرای رفـع مشـكالت گوناگون پیـش روی كشـور از جمله

شـناختی -اجتماعـی برای شناسـایی قصـد كارآفرینانـه بهویژه
داده اسـت.

پیشدرآمـد و عامـل مؤثـر بـر رفتـار کارآفرینانـه ،یـا تصمیـم
(صیـف و همـکاران 1393 ،و فایـول و گایلـی .)2006 ،از ایـن

نبـود كارآیـی در اقتصـاد ،افزایـش نرخ بیـكاری ،شـمار بیشاز

منظـر ،اینكـه چه كسـی تصمیم بـه رفتـار كارآفرینانـه میگیرد

در ایجـاد شـغل بـرای آنـان ،توجـه جـدی مبـذول داشـتهاند

باعـث میشـود كـه یـك فـرد چنیـن تصمیمـی را بگیـرد (بارانی

انـدازه دانـش موختـگان و ناتوانـی بخـش خصوصـی و دولتـی

اهمیـت نـدارد ،بلكـه مهمتـر آن اسـت كـه چـه عامـل هایـی
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و همـکاران .)1389 ،بـه بیـان دیگـر ،در مرحلـه تصمیـم گیری

 -نگـرش نسـبت بـه رفتـار کارآفرینانـه :اشـاره بـه میـزان

بو
عامـل هـا و عنصرهایـی باعـث انتخـاب راهانـدازی یک کسـ 

دارد (لینـان و چـن .)2009 ،نگـرش ،وضعیتـی اسـت بـرای

(قصـد و عـزم كارآفرینانـه) ایـن نكته شـایان توجه اسـت كه چه

کار بهجـای گزینـه هـای مختلـف شـغلی دیگـر توسـط یـك فـرد
میشـود (رحمانیـان کوشـککی و همـکاران .)1391 ،بـه ایـن

ترتیـب ،قصـد کارآفرینانـه همـان بـاور درونـی فـرد و نیـت وی

ارزشـیابی مثبـت یـا منفـی افـراد در مـورد کارآفریـن بـودن

پاسـخ مسـاعد یـا نامسـاعد بـه یك شـخص ،نهاد یـا یـك رویداد

و نخسـتین عامـل تعیینکننـد ه قصـد كارآفرینانـه بـه شـمار
میآیـد .نگرشهـا سـه ویژگـی اساسـی دارنـد ،آموختنـی و

بـرای آغـاز کسـب و کار جدیـد و طرحریزی آگاهانه بـرای تحقق

اكتسـابی هسـتند ،زمینه بروز واکنـش هایـی را فراهم میکنند

بههرحـال ،بـرای اینکـه فـرد قصـدی را در راسـتای یـک

دیگـر افـراد یـا رویدادهـا را ایجـاد میکننـد (آیـژن.)1991 ،

دخالـت داشـته و تأثیرگـذار هسـتند .بـا توجـه بـه اهمیـت

نگـرش مثبـت داشـته باشـند ،بـدون تردیـد كارآفرینـی را

ایـن هـدف در آینـده اسـت (تامپسـون.)2009 ،

کسـبوکار كارآفرینـی بـه دسـت آورد ،عامـل هـای پرشـماری

موضـوع ،از دهـه  1980تاكنـون اندیشـمندانی از كشـورهای
مختلـف بـه بررسـی عامـل هـا و متغیرهـای مختلـف فـردی،
اجتماعـی ،اقتصـادی و روانشـناختی کـه بـر قصـد كارآفرینـی

تأثیرگـذار مـی باشـند ،پرداختهانـد و الگوهای مهمـی از جمله

و چنیـن واکنـش هایـی گرایـش مطلـوب یـا مطلـوب نسـبت به

از ایـنرو ،هـر انـدازه افـراد نسـبت بـه فعالیتهـای كارآفرینانـه
بهعنـوان امـری امکانپذیـر درك كـرده و احتمـال موفقیت آنان

بیشـتر خواهـد شـد.

 -هنجارهای ذهنی :این متغیر فشـارهای اجتماعی درك

شـده راجـع بـه انجـام دادن یـا نـدادن رفتارهـای كارآفرینانه را

الگـو ی رویداد کارآفرینانه شـاپیرو ( ،)1982نظریه رفتار برنامه

انـدازه گیـری کـرده و بهطـور خـاص ،بـه درك و احسـاس موافق

کروگـر و برازیـل ( ،)1994الگـوی اقتصـادی -روان-شناسـانه

(لینان و چـن.)2009 ،

ریـزی شـده آیـژن ( ،)1991الگـوی قابلیـت و تـوان کارآفرینانه
داویدسـون ( ،)1995نظریـه قصـد کارآفرینانـه بیزنتیـز و الئـو

افـراد نسـبت بـه تصمیـم كارآفرین شـدن یا نشـدن اشـاره دارد

 -كنترل رفتاری درک شـده :این متغیر اشـاره به شـناخت

( )1997و الگـوی قصـد کارآفرینی کروگر ( )2007ارائه شـده اند

افـراد از آسـانی یا دشـواری انجـام رفتار داشـته و بهصورت درك

بـا وجـود سـودمند بـودن ایـن الگوهـا در پژوهـش هـای

میشـود .بهعبارتدیگـر ،درک کنتـرل رفتـاری میـزان بـاور

ریـزی شـده آیـژن ( ،)Theory of Planned Behaviorبـه

میدهـد ،ازایـنرو ،میتـوان آن را خودباوری یـا خودكارآمدی

(آراسـتی و همـکاران.)1390 ،

كارآفرینـی بهویـژه قصـد كارآفرینانـه ،نظریـه رفتـار برنامـه
دلیـل وجـود متغیرهـا و عامـل هـای مختلفـی كـه در آن بـه كار

گرفتـه شـده ،باعـث ارتباط و تعامل بیشـتر با عامـل های فردی
و محیطـی در جامعـه شـده اسـت كـه از آن میتـوان بهعنـوان
یـک ابـزار ارزشـمند و قـوی در بررسـی قصـد كارآفرینانـه بهـره

گرفـت (کوشـککی و همـکاران. )1391 ،بـر پایـه نظریـه رفتـار

از میـزان آسـانی و دشـواری نسـبت بـه كارآفریـن شـدن تعریف
فـرد را بـه اینکـه میتوانـد یـك کار خـاص را انجـام دهد ،نشـان

نیـز نامیـد (لینـان و چـن .)2009 ،آنچـه مسـلم اسـت ،بـدون
یـك حـس قـوی از خودكارآمـدی ،فـرد انگیـزه کمـی بـه عمل و

یـا اسـتقامت در رویارویـی بـا دشـواری هـا بـه ویـژه در هنـگام
تشـکیل و راه انـدازی کسـب و کار دارد (بنـدورا.)2002 ،

با توجه بهسـادگی و جامعیت مدل رفتار برنامهریزیشـده

برنامهریزی شـده ،سـه متغیر نگرش درباره رفتـار ،هنجارهای

آیـژن ،در سـال هـای اخیـر ایـن مـدل بـه شـکل گسـترده ای از

متغیرهـای پیـش بینی کننده قصـد در راه انـدازی فعالیتهای

راه آن به شناسـایی و تبیین متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر قصد

ذهنـی و کنتـرل رفتـاری درک شـده بهعنـوان اصلی-تریـن

كارآفرینانـه بـه شـمار میرونـد (ماریانـو و جورجیوسـکی،

 .)2007بـر پایـه ایـن مـدل ،قصـد کارآفرینانـه نشـاندهنده

سـوی محققـان مـورد توجه قرار گرفته و تالش شـده اسـت تا از
و رفتـار کارآفرینانـه پرداختـه شـود کـه در ادامه بهطـور خالصه
بـه نتایـج برخـی از مهمتریـن آنهـا اشـارهشـده اسـت .نتایـج

كوششـی اسـت كه فـرد بـرای انجـام رفتـار كارآفرینـی در آینده

پژوهـش آدکیـا و ابراهیـم ( ،)2016نشـان داد کـه امکانپذیری

رفتـار را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد ،در خـود داشـته باشـد:

اثـر مثبـت و معنـی داری بر قصـد کارآفرینی داشـتند.

انجـام خواهـد داد و بنابرایـن میتوانـد سـه عامـل انگیزشـی كه
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در بررسـی دیگـری ،نتایـج تحقیـق نوانکـو و همـکاران

صیـف و همـکاران ( )1393در بررسـی خـود عامـل هـای

کارآفرینانـه و آمـوزش کارآفرینـی یک عامل مؤثر بـرای افزایش

دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز را تبییـن کردنـد .بـا توجـه بـه

منـوال ،دانیلا و همـکاران ( ،)2016در بررسـی خـود نشـان

اجتماعـی ،تجربـه کارآفرینانـه ،خودکارآمـدی کارآفرینانـه و

کارآفرینانه دانشـجویان علوم و مهندسـی بود .رویزآلبا رابلدو و

میانجـی مطلوبیـت ادراک شـده ،امکانپذیـری ادراک شـده و

( ،)2012نیـز بیانگـر آن بـود کـه نگـرش نسـبت بـه رفتـار
عالقه و گرایش دانشـجویان نسـبت به کارآفرینی بود .به همین

دادنـد کـه که هنجارهـای ذهنـی دارای اثر معنـی داری بر قصد
همـکاران ( ،)2015در پژوهـش خـود دریافتند کـه کنترل رفتار
درک شـده و نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی بـر قصـد کارآفرینانه

دانشـجویان اثـر مثبـت و معنـی دار داشـتند ،در حالیکه رابطه
بیـن هنجارهـای ذهنـی با قصـد کارآفرینـی دانشـجویان معنی

مؤثـر بـر قصـد کارآفرینـی دانشـگاهی در بیـن دانشـجویان
نتایـج این تحقیـق ،متغیرهای هنجارهای ذهنـی ،هنجارهای

تمایـل بـه خطرپذیـری بهطـور غیرمسـتقیم از راه متغیرهـای
نگـرش ،بـر متغیـر قصـد کارآفرینانـه اثـر مثبـت و معنـی داری

داشـتند .در بررسـی دیگـری ،کشـاورز ( )1393بـه ایـن نتیجـه
دسـت یافت کـه نگرش عمومـی ،نگرش نسـبت بـه کارآفرینی،

بـاور به خودکارآمدی و پیشـینه کارآفرینـی از جمله عامل های

دار نبـود .به طور همسـان ،سـانتون ( )2010و ماریانو (،)2006

اصلـی اثرگـذار بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان رشـتههای

هنجارهـای اجتماعی بر نگرش نسـبت بـه کارآفرینی اثر مثبت

بـر نتایـج تحقیـق رحمانیـا ن کوشـککی و همـکاران ()1391

در بررسـی هـای جداگانـه ای بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه

فنی-مهندسـی ،مدیریـت و بازرگانـی بودنـد .در نهایـت ،بنـا

و معنی دار داشـتند .لینان و چن ( ،)2009نیز در بررسـی خود

مشـخص شـد کـه متغیرهـای بـاور بـه خودکارآمـدی ،حمایـت

عامـل تعیین کننده برای شـکل گیـری رفتارکارآفرینانه باشـد،

رابطـه مثبـت و معنـی داری داشـتند .ایـن در حالـی بـود کـه

مشـخص کردنـد کـه هنجارهـای ذهنـی نمیتواننـد بهتنهایـی
بلکـه ،هنجارهـای ذهنـی بایـد بتوانـد منجـر به نگرشـی مثبت

نسـبت بـه فعالیتهـای کارآفرینانـه شـوند.

خانـواده و هنجارهـای ذهنـی بـا قصـد کارآفرینانه دانشـجویان
رابطـه بیـن نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی بـا قصـد کارآفرینانـه

معنـی دار نبـود.

نتایـج تحقیـق یعقوبـی فرانـی و همـکاران ( )1394گویای

بـا توجـه بـه مطالـب اشـاره شـده در بخـش های پیشـین،

هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـاری درک شـده بـا متغیر قصد

کارآفرینانـه دانشـجویان بـا تأکیـد بـر نقـش میانجـی نگـرش

آن بـود کـه بیـن متغیرهـای نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی،
کارآفرینانـه دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـیداری وجـود

داشـت .کریمـی ( )1394در بررسـی اثرگـذاری های مسـتقیم،

غیرمسـتقیم و تعدیلـی محیـط نهـادی بـر قصـد کارآفرینانـه

دانشـجویان کشـاورزی نشـان داد کـه رابطـه نگـرش کارآفرینی

هـدف اصلی این بررسـی ،تبییـن عامل های تأثیرگـذار بر قصد
نسـبت بـه رفتـار کارآفرینانه بود کـه در این زمینـه ،مدل نظری

ایـن پژوهـش بـر مبنای مـدل رفتار برنامـه ریزی شـده در قالب
شـکل ( )1ترسـیم شد.

و کنتـرل رفتـاری درک شـده بـا قصـد کارآفرینانـه مثبـت و

کنترل رفتاری
درک شده

معنـیدار بـود .در بررسـی دیگری ،یـادگار و همـکاران ()1393
دریافتنـد که نگـرش کارآفرینانـه اجتماعی بر قصـد کارآفرینانه
اثـر مثبـت و معنی دار داشـت .به همین منـوال ،نتایج پژوهش

زمانـی عالیـی و امیـدی نجفآبـادی ( )1393گویـای آن بـود
كـه میـزان قصـد كارآفرینانـه دانشـجویان كشـاورزی در سـطح

متوسـط قـرار داشـت .همچنیـن ،بـا توجـه بـه یافتـه هـای این
تحقیـق مشـخص شـد کـه مهارتهـای كارآفرینـی ،بـاور بـه

قصد
کارآفرینانه

نگرش نسبت به
رفتار کارآفرینانه

هنجارهای
ذهنی

خـود كارآمـدی ،نگـرش نسـبت بـه كارآفرینـی ،ویژگیهـای

روانشـناختی و هنجارهای اجتماعـی ،متغیرهای اصلی پیش
بینـی کننـده قصـد کارآفرینانـه بودنـد.

نگاره -1مدل نظری پژوهش بر مبنای مدل رفتار برنامه
ریزی شده
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بـر مبنـای مـدل نظـری پژوهـش ،مهـم ترین فرضیـه های

ایـن تحقیـق عبارت بودنـد از:

فرضیـه  :1کنتـرل رفتـاری درک شـده بـر قصـد کارآفرینانـه

دانشـجویان اثـر مثبـت و معنـیدار دارد.

فرضیـه  :2هنجارهـای ذهنـی بـر قصـد کارآفرینانـه

دانشـجویان اثـر مثبـت و معنـیدار دارد.

فرضیـه  :3نگرش نسـبت به رفتـار کارآفرینانـه در رابطه بین

کنتـرل رفتـاری درک شـده و قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان اثر
میانجی دارد.

فرضیـه  :4نگرش نسـبت به رفتـار کارآفرینانـه در رابطه بین

هنجارهـای ذهنـی و قصـد کارآفرینانه دانشـجویان اثر میانجی
دارد.

جدول -1شمار كل دانشجویان مورد بررسی و نمونههای
اختصاص یافته به هر یك از طبقه ها
طبقه ها (بر حسب جنس)

شمار کل

شمار نمونه اختصاص

دانشجویان

یافته

202

90

489

220

پسر

دختر

کل

287

130

ابـزار گـردآوری دادههـا در ایـن تحقیـق پرسشـنامه بـود کـه

از پنـج بخـش مشـخصههای فـردی و حرفـهای پاسـخگویان

و پرسـش هـای مرتبـط بـا سـنجش نگـرش نسـبت بـه رفتـار

کارآفرینانـه (پنـج پرسـش) ،هنجارهای ذهنی (سـه پرسـش)،

کنتـرل رفتـاری درک شـده (پنـج پرسـش) و قصـد کارآفرینانـه

روش شناسی

(هشـت پرسـش) تشـکیل شـده بـود کـه بـرای سـنجش آنهـا

ایـن تحقیـق از نظـر هـدف ،کاربـردی و بـه لحـاظ چگونگـی
گـردآوری اطالعـات ،توصیفـی و از نـوع ع ّلـی -معلولـی و بهطور

موافـق=  )5اسـتفاده شـد (جـدول  .)2شـایان یـادآوری اسـت

آماری این تحقیق را  489نفر از دانشـجویان کارشناسـی ارشـد

اسـتاندارد دی نابـل و همـکاران ( )1999و مـک گـی و همکاران

مشـخص مبتنی بر مدل معادله های سـاختاری اسـت .جامعه

از طیـف لیکـرت پنـج سـطحی (از بسـیار مخالـف=  1تـا بسـیار

کـه بـرای انـدازه گیـری قصـد کارآفرینانـه از پرسشـنامه هـای

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در سـال تحصیلـی -95

( )2009و سـنجش نگرش ،هنجارهـای ذهنی و کنترل رفتاری

( ،)2001شـمار  220نفـر از آنـان بهعنـوان نمونـه بـرای انجـام

رابلـدو ( )2015اسـتفاده شـد .البتـه ،بـا توجـه بـه این که بسـتر

 1394تشـکیل دادنـد کـه با توجه به جـدول بارتلـت و همکاران
تحقیـق انتخـاب شـد .بـرای دسـتیابی بـه نمونههـا ،از روش

نمونهگیـری طبقـهای بـا انتسـاب متناسـب (برحسـب جنـس

دانشـجویان) بهـره گرفتـه شـد كـه پـس از محاسـبه ،شـمار

نمونههـای زیـر بـه شـرح جـدول ( )1بـه هـر یـك از طبقـه هـا
اختصـاص یافـت.

درک شـده از مقیاس های توسـعه داده شده در بررسی رویزآلبا
و زمینـه انجام این بررسـی را دانشـکده کشـاورزی تشـکیل می

داد ،از ایـن رو ،پـس از برگـردان پرسشـنامه هـای اشـاره شـده
بـه فارسـی ،برای متناسـب سـازی پرسـش هـا با زمینـه مرتبط

بـا پژوهـش ،برخـی اصلاح هـای مـورد نیـاز در پرسشـنامه هـا

صـورت گرفت.

جدول -2بخش های مختلف پرسشنامه به همراه گویه ها و نمادهای مربوط به هر یک از آنها
متغیر پنهان (نماد در مدل)

متغیر آشکار (نماد در مدل)

نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه ( )ATTاشتغال به عنوان یک کارآفرین برای من بسیار غیر جذاب است (.)ATT1
کارآفرین بودن به من احساس رضایت بسیار باالیی می دهد (.)ATT2

اگر فرصت و منابع فراهم باشد ،گرایش زیادی برای راه اندازی یک کسب و کار دارم (.)ATT3

ترجیح می دهم به جای کارآفرین بودن و راه اندازی یک کسب و کار پرخطر ،یک شغل معمولی را برای خود انتخاب کنم
(.)ATT4

به نظر من ،برتری های ناشی از کارآفرین بودن بیشتر از کاستی های آن است (.)ATT5
هنجارهای ذهنی ()SN

باور دارم اگر بخواهم یک کسب و کار جدید آغاز کنم ،دوستانم تصمیم مرا برای آن تأیید خواهند کرد (.)SN1

در صورت آغاز یک کسب و کار جدید ،خانواده ام بی درنگ مرا پشتیبانی خواهند کرد (.)SN2
همکالسی هایم تصمیم مرا برای آغاز یک کسب و کار جدید تأیید می کنند (.)SN3

کنترل رفتاری درک شده ()PBC

می توانم یک کسب و کار جدید را راه اندازی کرده و فرایند آن را به خوبی کنترل کنم (.)PBC1
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ادامه جدول2
متغیر پنهان (نماد در مدل)

متغیر آشکار (نماد در مدل)
راه اندازی و تثبیت یک کسب و کار برای من کار دشواری نیست (.)PBC2

اگر برای راه اندازی یک کسب و کار تالش کنم ،شانس زیادی برای موفقیت خود در آن قایل هستم (.)PBC3

شناخت و توسعه یک دیدگاه جدید کسب و کار برای من کار دشواری است (.)PBC4

من همه ی جزییات عملی مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار را می دانم (.)PBC5

قصد کارآفرینانه ()EI

حاضرم برای کارآفرین شدن هر کاری انجام دهم (.)EI1

مهم ترین هدف حرفه ای من این است که یک کارآفرین شوم (.)EI2

تمام تالش خود را برای راه اندازی و آغاز فعالیت کسب و کارم انجام می دهم (.)EI3

تصمیم دارم تا در آینده یک کسب و کار درآمدزا ایجاد کنم (.)EI4

به طور خیلی جدی در زمینه راه اندازی یک کسب و کار جدید فکر می کنم (.)EI5

قصد دارم کسب و کار خود را در آینده ای نزدیک (کمتر از  2سال) راه اندازی کنم (.)EI6

قصد دارم کسب و کار خود را در فاصله زمانی بین  2تا  5سال آینده راه اندازی کنم (.)EI7
سرانجام روزی کسب و کار خود را راه اندازی خواهم کرد (.)EI8

برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی صوری و روایی

این تحقیق این شـاخص ها شـامل کای اسکویر ( ،)χ2میانگین

روایی صوری پرسشنامه با نظر سنجی از متخصصان تایید

شـاخص نـرم نشـده برازندگـی ( ،)NNFIشـاخص برازندگـی

سازه (شامل روایی همگرا ،تشخیصی و منطقی) استفاده شد.

مجـذور پسـماندها ( ،)RMRشـاخص نـرم برازندگـی (،)NFI

شد .در زمینه روایی سازه ،برای ارزیابی روایی همگرا از سه

فزاینـده ( ،)IFIشـاخص برازندگـی تطبیقـی ( ،)CFIشـاخص

 ،0/5مقدار میانگین واریانس استخراج شده برابر و بزرگتر از

واریانـس خطـای تقریـب ( )RMSEAبودند .شـایان یـادآوری

معیار مختلف شامل بارهای عاملی استاندارد برابر و بزرگتر از
 0/5و پایایی ترکیبی برابر و بزرگتر از  0/7استفاده شد (هیر و

همکاران .)2010 ،همچنین ،برای بررسی روایی تشخیصی ،دو

معیار میانگین واریانس استخراج شده و همبستگی متغیرهای
پنهان با یکدیگر مد نظر قرار گرفت ،به گونه ای که بایستی مربع

همبستگی بین دو متغیر پنهان از میانگین واریانس استخراج

میزان سـازگاری یا انطباق ( )GFIو شـاخص ریشـه دوم برآورد
اسـت کـه در مـورد فرضیـه هـای سـوم و چهـارم تحقیـق یعنـی
اثـر میانجـی نگـرش نسـبت بـه رفتـار کارآفرینانـه در رابطه بین

هنجارهـای ذهنی و کنترل رفتاری درک شـده با متغیر وابسـته

قصـد کارآفرینانـه ،از روش چندمنظـوره خودگـردان سـازی
اسـتفاده شد.

شده هر دو پنهان کوچکتر باشد تا سازه دارای روایی تشخیصی

در این روش ،درآغاز مدل تأثیر کامل یا تأثیر مستقیم متغیر

بـرای بررسـی روایـی منطقـی ،از ضریـب هـای همبسـتگی

شود و در صورت معنی دار بودن این تأثیر ،در مرحله دوم مدل

شـود ،بـه گونـه ای کـه ایـن ضریـب هـا بایـد معنـی دار باشـند

قرار می گیرد .در صورت معنی دار بودن مسیر غیرمستقیم

مناسبی باشد (هیر و همکاران.)2010 ،

بیـن متغیرهـای پنهـان در مـدل انـدازه گیـری اسـتفاده مـی

مستقل بر متغیر وابسته بدون حضور متغیر میانجی برآورد می
با تأثیر میانجی که شامل متغیر میانجی است ،مورد ارزیابی

(پسـوان .)2009 ،افـزون بـر بررسـی روایـی ابـزار تحقیـق در

در این مدل ،فرضیه میانجی بودن مورد تأیید قرار می گیرد

نیـز از پایایـی ترکیبـی اسـتفاده شـد که مقـدار آن بـرای هر یک

و وابسته در مدل با تأثیر میانجی ،اگر این رابطه هنوز معنی دار

قالب موارد اشـاره شـده ،به منظور بررسـی پایایـی ابزار تحقیق

(هایز .)2013 ،در ادامه با بررسی رابطه مستقیم متغیر مستقل

از متغیرهـای پنهان بایـد بزرگتر از  0/7باشـد (هیر و همکاران،

باشد ،فرضیه میانجی جزئی و در صورتی که رابطه اشاره شده

مـدل سـازی معادله های سـاختاری ،بررسـی و آزمون درسـت

((پریچر و هایز2008 ،؛ پهلوان شریف و مهدویان.)1394 ،

ایـن منظـور از شـاخص های برازندگی اسـتفاده می شـود که در

از نرم افزار  AMOS20استفاده شد.

 .)2010همـان طـور کـه اشـاره شـد یکـی از هـدف هـای اصلـی

بـودن مـدل و برازش آن بـا داده های میدانی می باشـد که برای

معنی دار نباشد ،فرضیه میانجی به طور کامل تأیید می شود

برای تجزیه و تحلیل داده ها و اجرای روش خودگردان سازی
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(جـدول  .)3در مجمـوع ،بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده بر

یافته ها

مدل اندازه گیری تحقیق

بـه منظـور بـرآورد مـدل هـای انـدازه گیـری کلـی تحقیـق،

پایـه معیارهای سـه گانه اشـاره شـده ،میتـوان بیان داشـت که

ابـزار تحقیـق دارای روایـی همگـرای مناسـبی بـود .در زمینـه

داده هـای گـردآوری شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار AMOS20

روایـی تشـخیصی ،نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه مربـع ضریـب

کـه یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از آنهـا در جـدول هـای ( )3و

دو کوچکتـر از میانگیـن واریانس اسـتخراج شـده برای تک تک

اسـتثنای دو متغیـر آشـکار ( EI8مربـوط بـه متغیـر پنهـان قصد

تشـخیصی مناسـبی بـود.

بـا تحلیـل عاملـی تاییـدی (مرتبـه اول) تجزیه و تحلیل شـدند

( )4آورده شـده اسـت .بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده بـه
کارآفرینانـه) و ( PBC4مربـوط بـه متغیـر پنهان کنتـرل رفتاری

همبسـتگی متغیرهـای پنهـان مـورد بررسـی بـه صـورت دو بـه

متغیرهـای پنهـان بـود؛ از ایـن رو ،ابـزار تحقیـق دارای روایـی
در مـورد روایـی منطقـی نیـز بـا توجـه بـه نتایـج منـدرج در

درک شـده) کـه به دلیل داشـتن بـار عاملی کمتـر از  0/5از مدل

جـدول ( ،)3ضریـب هـای همبسـتگی بیـن چهار متغیـر پنهان

دارای بـار عاملـی بزرگتـر از  0/5بودنـد .افزون بر این شـاخص،

دار شـده و در نتیجـه ،ابزار تحقیق دارای روایی منطقی اسـت.

محاسـبه شـده بـرای همـه ی متغیرهـای پنهـان شـامل قصـد

ترکیبـی به دسـت آمده بـرای متغیرهای پنهـان مختلف بزرگتر

انـدازه گیـری کنـار گذاشـته شـدند ،دیگـر متغیرهـای آشـکار

نتایـج تحقیـق گویـای آن بـود کـه مقادیـر پایایـی ترکیبـی

کارآفرینانـه ،کنتـرل رفتـاری درک شـده ،هنجارهـای ذهنـی
و نگـرش نسـبت بـه رفتـار کارآفرینانـه بزرگتـر از  0/7بودنـد

مـورد بررسـی در قالـب مـدل انـدازه گیـری کلـی تحقیـق معنی
در مـورد پایایـی پرسشـنامه نیـز از آنجایـی کـه مقادیـر پایایـی
از  0/7بودنـد ،بنابرایـن ،ابـزار تحقیق پایایی مناسـبی داشـت.

جدول -3خالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه گیری کلی تحقیق
متغیرهای پنهان
قصد کارآفرینانه ()1

میانگین واریانس استخراج شده

پایایی ترکیبی

0/508

0/862

0/512

0/791

نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه ()2

0/602

هنجارهای ذهنی ()4

0/500

کنترل رفتاری درک شده ()3

ضریب های همبستگی بین متغیرهای پنهان
1
1

2

3

4

--

--

--

*0/50

1

0/803

*0/65

1

0/712

*0/43

*0/51

*0/62

-*0/55

--1

* :معنی داری در سطح  1درصد و ** :معنی داری در سطح  5درصد

بنـا بـر نتایـج کسـب شـده در جـدول ( )4در زمینـه آزمـون

بـرازش مـدل و شـاخص هـای مختلـف برازندگی ،بـرازش مدل

انـدازه گیـری در سـطح شـایان پذیرشـی بـود.

جدول -4نتایج میزان سازگاری مدل اندازه گیری با شاخص های برازندگی
شاخص
معیار پیشنهاد شده

مقادیر مدل اندازه گیری کلی تحقیق

x2
d
fdf

IFI

RMR

≥3

≥ 0/90

≥ 0/08

2/30

مدل ساختاری تحقیق

0/912

الـف -مـدل سـاختاری مسـتقیم :مدل سـاختاری مسـتقیم
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0/064

CFI

GFI

RMSEA

≥ 0/90

≥ 0/90

≥ 0/08

0/906

0/904

0/078

بیانگـر رابطـه مسـتقیم متغیرهای پنهـان کنترل رفتـاری درک
شـده و هنجارهـای ذهنـی با متغیر وابسـته تحقیـق یعنی قصد

شماره  ،40بهار 1396

کارآفرینانـه می-باشـد .همـان طـور کـه از نـگاره ( )2پیداسـت،

بـر نتایـج تحقیـق ،دو متغیـر پنهـان کنتـرل رفتاری درک شـده

اسـکویر بـرازش مناسـبی نداشـت ،امـا بـر پایـه دیگـر شـاخص

کارآفرینانـه را تبییـن کـرده انـد (نـگاره .)2

هـر چنـد مـدل برآورد شـده بـر پایـه معنـی داری شـاخص کای
هـا ،بـرازش مدل در سـطح شـایان پذیرشـی بـود .همچنین بنا

و هنجارهـای ذهنـی در حـدود  42درصـد از واریانـس قصـد

نگاره -2مدل ساختاری مستقیم تحقیق با ضریب های استاندارد شده

افـزون بـر مـوارد اشـاره شـده ،نتایـج تحقیـق در جـدول

( )5گویـای آن اسـت کـه رابطـه بیـن کنتـرل رفتـاری درک

شـده ( )β=0/808 ،ρ-value=0/001و هنجارهـای ذهنـی

( )β=0/374 ،ρ-value=0/001بـا قصـد کارآفرینانـه مثبـت و

معنـی دار شـده اسـت؛ بدیـن ترتیـب ،فرضیـه هـای اول و دوم
تحقیـق تأییـد شـدند.

جدول -5خالصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های اول و دوم تحقیق
رابطه
کنترل رفتاری درک شده -قصد کارآفرینانه

هنجارهای ذهنی -قصد کارآفرینانه

مقدار
غیراستاندارد

خطای
استاندارد

ضریب
استاندارد

0/957

0/189

0/808

0/794

0/208

0/374

نسبت بحرانی سطح معنیداری
5/063

3/817

0/001
0/001

نتیجه آزمون
تأیید فرضیه ()1
تأیید فرضیه ()2

ب -مـدل سـاختاری میانجـی :بـا توجـه بـه معنـی-دار

و آزمـون اثـر میانجی متغیر نگرش نسـبت به رفتـار کارآفرینانه

شـده و هنجارهـای ذهنـی بـا متغیـر قصـد کارآفرینانـه در مدل

قصـد کارآفرینانه ،با اسـتفاده از روش چند منظـوره خودگردان

شـدن رابطـه بیـن متغیرهـای پنهـان کنتـرل رفتـاری درک
سـاختاری مسـتقیم ،در این بخش بـه برآورد مـدل اثر میانجی

در رابطـه بیـن کنترل رفتـاری درک شـده و هنجارهای ذهنی با

سـازی پرداخته شـد.
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بـرای اجـرای روش خودگـردان سـازی همـان گونـه کـه در

نـگاره ( )3آمده اسـت ،درآغـاز مدل مفهومـی میانجی مفروض

پژوهش طراحی شـد و آن گاه بنا بر نمونه آماری پیشـنهاد داده
شـده توسـط پریچـرز و همـکاران ( )2008با انجـام نمونه گیری

هـای فرعـی چنـدی بـا جایگـذاری بـر مبنـای داده هـای اصلی

بنا بر معنیداری شـاخص کای اسـکویر برازش مناسـبی ندارد،
امـا بنـا بـر دیگـر شـاخص هـا ،بـرازش مـدل در سـطح شـایان

پذیرشـی بود.

همچنیـن ،بنـا بـر نتایـج به دسـت آمده ،سـه متغیـر کنترل

رفتاری درک شـده ،هنجارهای ذهنی و نگرش نسـبت به رفتار

گرفتـه شـده از  220نفـر از دانشـجویان مـورد بررسـی اقـدام بـه

کارآفرینانـه در حـدود  64درصد از واریانس قصـد کارآفرینانه را

گردیـد .نتایـج تحقیـق نشـان داد ،هر چند مـدل برآورد شـده،

سـاختاری مستقیم اسـت (نگاره .)3

ایجـاد و جایگزینـی نمونه  5000تایی در سـطح اطمینان 0/05

تبییـن کردنـد کـه دارای افزایـش  22درصـدی نسـبت بـه مـدل

نگاره -3مدل ساختاری میانجی با ضریب های استاندارد شده
در زمینـه فرضیـه هـای سـوم و چهـارم ،نتایـج بـه دسـت

رابطـه بیـن کنتـرل رفتـاری درک شـده و هنجارهـای ذهنـی بـا

آمـده از اجـرای روش خودگـردان سـازی گویـای آن بـود کـه

قصـد کارآفرینانـه بـود (جـدول  .)6البتـه ،بـا توجه بـه اینکه در

شـده ( )β=0/237 ،ρ-value=0/001و هنجارهـای ذهنـی

رفتـاری درک شـده و هنجارهـای ذهنـی بـا قصـد کارآفرینانـه

مجمـوع اثـر غیرمسـتقیم متغیرهـای کنتـرل رفتـاری درک

( )β=0/210 ،ρ-value=0/001بـر قصـد کارآفرینانـه از طریـق

متغیـر نگـرش نسـبت بـه رفتـار کارآفرینانـه معنـی دار بـود؛ در
نتیجـه میتـوان بیـان داشـت کـه فرضیـه هـای سـوم و چهـارم

تحقیـق تأییـد شـده و متغیـر نگـرش دارای اثـر میانجـی در
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مـدل بـا تأثیـر میانجی ،مسـیر مسـتقیم بیـن دو متغیـر کنترل

(بـا وارد شـدن متغیـر میانجی نگـرش) هنوز مثبـت و معنی دار
اسـت ،بنابرایـن ،متغیـر نگـرش اثـر کنتـرل رفتاری درک شـده
و هنجارهـای ذهنـی بـر قصـد کارآفرینانـه را بـه صـورت جزئـی

میانجیگـری مـی کنـد.

شماره  ،40بهار 1396

جدول -6خالصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های سوم و چهارم
رابطه
کنترل رفتاری -نگرش -قصد کارآفرینانه

ضریب استاندارد شده خطای استاندارد
اثر غیرمستقیم
غیرمستقیم

هنجارهای ذهنی -نگرش -قصد کارآفرینانه

0/237
0/210

بحث و نتیجه گیری

0/247
0/292

فاصله اطمینان  95درصد
کران پایین

کران باال

معنی داری

نتیجه آزمون

0/399

0/534

0/05

تأیید فرضیه ()3

0/218

0/860

0/05

تأیید فرضیه ()4

مسـئولیت پذیـری باالیـی داشـته و تکلیـف و وظیفـه هـای

ایـن پژوهـش با هدف بررسـی عامـل های تأثیرگـذار بر قصد

محـول شـده را بـا پشـتکار بهتری انجـام مـی دهنـد .بنابراین،

کارآفرینانه دانشـجویان کارشناسـی ارشـد کشـاورزی دانشـگاه

هـای از پیـش تعییـن شـده بـرای دسـتیابی بـه میـزان عملکرد

معیارهـای سـهگانه ،شـامل بارهـای عاملـی اسـتاندارد برابـر و

رحمانیان کوشـککی و همکاران ( )1391در نتایج بررسـی های

کارآفرینانـه بـا تأکیـد بـر نقـش میانجی نگرش نسـبت بـه رفتار

زنجـان انجـام شـد .نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه بنـا بـر
بزرگتـر از  ،0/5میانگیـن واریانس استخراجشـده برابـر و بزرگتر

بـه خوبی مـی توانند رفتار خود را در راسـتای رسـیدن به هدف
بـاال تنظیـم کننـد .بـه همین ترتیـب ،صفـا و منگلـی ( )1394و

خود نشـان دادند که خودکارآمـدی کارآفرینانه (کنترل رفتاری

از  0/5و پایایـی ترکیبـی برابـر و بزرگتـر از  ،0/7مـدل انـدازه

درک شـده) ،شـهامت ،اطمینـان و اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری

روایـی همگـرای مناسـبی بـود.

خطرپذیـر مـی کنـد .همچنیـن ،نتایـج تحقیـق زرافشـانی و

گیـری کلـی تحقیـق ،پـس از انجـام اصلاح هـای الزم دارای

را در دانشـجویان شـکل داده و آنـان را تشـویق بـه رفتارهـای

در زمینـه روایـی تشـخیصی نیـز بـا توجـه بـه کوچکتـر

سـلیمانی ( )1390نشـان داد کـه درک مثبـت پیرامـون توانایـی

پنهـان مـورد بررسـی بهصـورت دو بـ ه دو از میانگیـن واریانـس

شـد و مـی توان انتظار داشـت که هـر اندازه فـرد دارای باورهای

بـودن مقادیـر مربـع ضریـب هـای همبسـتگی بیـن متغیرهـای
استخراجشـده بـرای تکتـک متغیرهـای پنهـان ،مـدل اشـاره

هـا ،منجـر بـه اعتماد به نفـس و اراده قـوی تری در فـرد خواهد
قـوی تـر بـرای کارآفرینـی و راه انـدازی یـک کسـب و کار جدیـد

شـده دارای روایـی تشـخیصی مناسـبی بـود .در مـورد روایـی

باشـد ،دارای انگیـزه بیشـتری بـوده و در نتیجه قصـد محکم تر

بیـن همـه ی متغیرهـای پنهـان مـورد بررسـی در قالـب مـدل

بـه همین منـوال ،بارانی و همکاران ( )1389در یک بررسـی

منطقـی نیـز با توجه بـه نتایج تحقیق ،ضریب های همبسـتگی
انـدازه گیـری کلـی تحقیـق معنـی دار شـده و در نتیجـه ابـزار
تحقیـق دارای روایـی منطقـی بود .نتایـج کسبشـده در رابطه

بـا مقادیـر شـاخصهای بـرازش بهدسـتآمده از تحلیـل عاملی

و پایدارتـری نیـز خواهد داشـت.

جداگانـه نشـان دادنـد کـه کنتـرل رفتاری درک شـده نسـبت به
کارآفرینـی منجـر بـه خالقیـت و نـوآوری بیشـتر در فـرد شـده

و بـه دانشـجویان کمـک مـی کنـد کـه در فعالیـت هـای چالـش

تأییـدی مرتبه اول نشـان داد که مدل انـدازه گیری کلی تحقیق

برانگیـز پیشـگام شـوند و بـه آنـان ایـن احسـاس را القـا می کند

سـاختاری مسـتقیم ،فرضیـه اول تحقیـق تأییـد شـد و متغیـر

و بـه شـکل بهینـه ای از آن بهـره بـرداری کننـد .در مجمـوع،

دارای بـرازش مناسـبی بود .بنا بر نتایج به دسـت آمـده از مدل
کنتـرل رفتـاری درک شـده تأثیر مثبـت و معنـی داری بر متغیر
وابسـته قصـد کارآفرینانـه داشـت .از این یافته مـی توان چنین

کـه مـی تواننـد محیط پیرامونـی را تحـت کنترل خـود در آورده
می-تـوان بیـان داشـت که هـر اندازه کنتـرل رفتاری درک شـده
دانشـجویان تقویـت و افزایـش یابـد ،میـزان قصـد کارآفرینانـه

اسـتباط کرد ،دانشـجویانی که باورهای قوی ،درک و احساسی

آنـان نیـز افزایـش یافتـه و در نتیجـه احتمـال بـروز رفتارهـای

باالتـری نیـز دارند .در واقع ،چنین درک و احساسـی پیش نیاز

شـده ،با نتایج بررسـی هـای آدکیـا و ابراهیـم ( ،)2016رویزآلبا

ایـن زمینـه ،نتایـج تحقیق محسـنی و همکاران ( )1392نشـان

کریمـی ( ،)1394زمانـی عالیی و امیدی نجـف آبادی ( )1393و

مثبـت پیرامـون توانایـی هـای خـود دارنـد ،قصـد کارآفرینانـه

ضـروری بـرای بروز رفتارهای کارآفرینانه به شـمار می آیند .در
داد کـه افـراد بـا کنتـرل رفتـاری ادراک شـده قوی تر ،احسـاس

کارآفرینانـه بیشـتر مـی شـود .ایـن یافته افـزون بر نتایج اشـاره

رابلـدو و همـکاران ( ،)2015یعقوبی فرانی و همکاران (،)1394
کشـاورز ( )1393همخوانـی داشـت.
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عامل های تاثیرگذار بر قصد ...

نتایـج بـه دسـت آمـده از مـدل سـاختاری مسـتقیم گویـای

انتخـاب یـک مسـیر شـغلی کارآفرینـی در وی ایجـاد خواهـد

متغیـر هنجارهـای ذهنـی از اثـر مثبـت و معنی داری بـر متغیر

هـم خوانـی دارد .در تفسـیر ایـن نتیجـه مـی توان چنیـن بیان

آن بـود کـه فرضیـه دوم تحقیـق تأییـد شـد؛ بـر ایـن پایـه،

شـد .ایـن نتیجـه بـا نتایـج بررسـی صیـف و همـکاران ()1393

قصدکارآفرینانـه برخـوردار بـود .در واقـع ،هنجارهـای ذهنـی،

کـرد کـه کنتـرل رفتـاری درک شـده و یـا بـاور بـه خودکارآمـدی

انجـام دادن یـك رفتـار خـاص ،احسـاس میکنـد؛ ایـن متغیـر

حرفـه ای ،عملکـرد شـغلی و حتـی انتخـاب شـغل افـراد تأثیـر

منعکسکننـده فشـارهای اجتماعـی هسـتند کـه شـخص برای
تحـت تأثیـر عامل های اجتماعـی به ویـژه نگرشهای فرهنگی

و نگرشهـای افـراد ،گروههـا و شـبکههای اجتماعـی ماننـد

بـر مـواردی ماننـد توسـعه فعالیـت هـای شـغلی ،قابلیـت های

دارد (سـلیمانی و زرافشـانی .)1390 ،بنابرایـن ،افـرادی بـا
کنتـرل رفتاری درک شـده باالتر ،رفتار را از منظـر خود ارزیابی

دوسـتان و همـكاران قـرار دارد (زالـی و همـكاران.)1389 ،

کـرده و بـه آن بـار ارزشـی مثبتـی می دهنـد .بی گمـان افرادی

در نظـر گرفتـه و و رفتـار خـود را بـا نیازهـای آنـان تنظیـم مـی

مثبتـی بـه سـمت آن دارنـد ،کسـانی هسـتند کـه کارآفرینـی را

بـه دسـت آمـده از ایـن تحقیق ،هـر انـدازه هنجارهـای ذهنی،

انتظـار مـی رود چنیـن افـرادی بـا قصـد کارآفرینانـه پایدارتر و

و همسـو بـا فعالیـت هـای کارآفرینانـه باشـد ،فـرد قصـد و نیـت

كننـد (اریکسـون.)1999 ،

بهعبارتدیگـر ،شـخص در رفتـارش گروهی را بهعنـوان مرجع

كنـد (فایـول و همـکاران .)2006 ،بنابرایـن ،بـا توجـه بـه نتایج
یعنـی مجموعـه باورهـا و ارزش هـای مشـخص فـرد ،هماهنگ

بیشـتری برای آغاز یک کسـب و کار کارآفرینانه خواهد داشـت،

چـرا کـه هنجارهـای ذهنـی بـر درک افـراد از قصـد کارآفرینانـه
خـود تأثیـر بـه سـزایی دارند.

کـه رفتـار کارآفرینانـه را مطلـوب دریافـت مـی کننـد و نگـرش

بـه عنـوان امـری شـدنی و امـکان پذیـر درک کـرده و از ایـن رو
مصمـم تـری بـه انتخـاب یـك مسـیر شـغلی كارآفرینانـه اقـدام
در نهایـت ،نتایـج بـه دسـت آمـده از روش خودگـردان

سـازی مبنـی بـر آزمـون اثـر میانجـی متغیـر نگـرش در رابطـه
بیـن هنجارهـای ذهنـی و قصد-کارآفرینانـه ،مشـخص شـد که

نتیجـه بـه دسـت آمـده در ایـن بخـش از تحقیـق ،بـا نتایـج

ایـن متغیـر دارای نقـش میانجـی در این رابطـه بـود .بنابراین،

همـکاران ( )1391و یعقوبـی فرانـی و همـکاران ()1394

صیـف و همـکاران ( )1393همسـو مـی باشـد .در تفسـیر ایـن

بررسـی هـای اریکسـون ( ،)1999رحمانیـان کوشـککی و

فرضیـه چهـارم ایـن پژوهش نیز تأیید شـد که بـا نتیجه تحقیق

همخوانی داشـت و با نتیجه بررسـی رویزآلبـا رابلدو و همکاران

نتیجـه مـی تـوان چنیـن بیـان کـرد ،دانشـجویانی کـه در نظـر

نتیجـه ،مـی تـوان گفـت کـه هنجارهـای ذهنـی افـراد در قالـب

توجـه مـی کننـد کـه افـراد ،گـروه هـا و شـبکه هـای اجتماعـی

( )2015هـم خوانـی نداشـت .در تفسـیر همسـو نبـودن ایـن

فرهنـگ جامعـه جـای مـی گیرنـد و فرهنـگ را بـه عنـوان

دارنـد فعالیـت کارآفرینانـه ای را آغـاز کننـد ،بـه ایـن موضـوع
ماننـد دوسـتان و همـکاران ،دربـاره دیـدگاه آغـاز کسـب و کار

مجموعـه ویژگـی هـای انتزاعـی که فـرد را در یک گروه یا دسـته

دارای چـه نگرشـی هسـتند و تـا چـه حـدی آنـان فعالیـت های

ایـن رو ،ممکـن اسـت با توجه بـه ارزش های فرهنگـی متفاوت

هنگامـی کـه دانشـجویان ایـن باور را داشـته باشـند کـه این

خـاص قـرار می دهنـد تعریف مـی کننـد (هوفسـتد .)2001،از
در جامعـه هـای گوناگـون ،فرهنـگ جامعـه محرک یـا بازدارنده
ای مؤثـر در پیـش گویـی قصـد کارآفرینانـه باشـد.

کارآفرینانـه را مطلـوب و جـذاب مـی داننـد.

گونـه افـراد و گـروه هـا ،رفتـار کارآفرینانـه آنـان را حمایـت مـی

کننـد ،نگـرش مثبتی دربـاره فعالیـت کارآفرینانـه در آنان پدید

بـا توجـه بـه نتایـج ایـن تحقیق مشـخص شـد کـه فرضیه ی

مـی آیـد و ایـن نگـرش مثبـت در نهایـت منجر بـه آغـاز فعالیت

متغیـر کنترل رفتاری درک شـده با قصـد کارآفرینانـه دارای اثر

فعالیـت هـای کارآفرینانـه در آنـان خواهـد شـد .از ایـن رو ،می

و توانایـی نسـبت بـه فعالیـت هـای کارآفرینانـه در فـرد بیشـتر

رفتـاری درک شـده با قصـد کارآفرینانه یک رابطه سـاده نبوده،

سـوم ایـن تحقیق نیـز تأیید شـده و متغیر نگـرش در رابطه بین

میانجـی بـود .بـه گونـه ای کـه هـر انـدازه بـاور بـه خودکارآمدی

باشـد ،بـه همـان انـدازه نگـرش مثبتـی بـرای کارآفریـن شـدن
و یـا آمادگـی قبلـی برای پاسـخ مسـاعد بـه تصمیم گیـری برای
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هـای کارآفرینانـه و در نتیجـه قصـد پایدارتـری بـرای انجـام
تـوان بیـان داشـت کـه رابطـه بیـن هنجارهـای ذهنـی و کنترل
بلکـه یـک رابطـه شـرطی و وابسـته بـه دیگـر متغیرها اسـت که

در ایـن زمینه ،متغیر نگرش نسـبت به رفتـار کارآفرینانه دارای

شماره  ،40بهار 1396

اهمیت شـایان پذیرشـی اسـت .در واقع ،نگرش مساعد نسبت

دانشـجویان فراهـم کنند.

بـه فعالیـت هـای کارآفرینانه در دانشـجویان ،زمینـه الزم برای

 -2بـا توجـه بـه نتیجـه تحقیق مبنی بـر تأثیر مثبـت و معنی

جهـت راه انـدازی کسـب و کارهـای کارآفرینانه ایجـاد می کند.

مسـئوالن دانشـگاه بـا تكریـم محققـان و كارآفرینـان ،عامـل

کارآفرینـی را فراهـم کـرده و قصـد پایدارتری را در دانشـجویان
بنـا بـر نتایج به دسـت آمـده از ایـن پژوهش ،پیشـنهاد های

زیـر ارایه می شـود:

دار هنجارهـای ذهنـی بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان ،بایـد

هـای انگیزشـی الزم را در دانشـجویان بـه منظـور اسـتمرار و
ارزش قائـل شـدن بـه فعالیـت هـای خالقانـه بـه وجـود آورنـد.

 -1از آنجایی که نتایج نشـان داد ،کنترل رفتاری درک شـده

همچنیـن ،بـا توجه به نقش رسـم هـا و ارزش هـای فرهنگی به

دانشـجویان دارد .از ایـن رو ،ضـرورت دارد بـا توجـه به ماهیت

دانشـجویان ،الزم اسـت بـا اعمـال تمهیدهایـی با کمک رسـانه

میدانـی و عملـی ،دانشـگاه هـا ،توجـه و تمرکـز بیشـتری بـر

دانشـجویان اقدام شـود.

یـا خودکارآمـدی اثـر مثبت و معنـی داری بـر قصـد کارآفرینانه

رشـته هـای کشـاورزی و ارتبـاط نزدیـک آن ها بـا فعالیت های
آمـوزش هـای عملـی و تقویـت میـزان مهـارت و تجربـه عملـی
دانشـجویان داشـته باشـند ،تـا بدیـن وسـیله سـطح اعتمـاد به

عنـوان یكـی از عامل های مهـم و تأثیرگذار بر قصـد كارآفرینانه

هـای جمعی نسـبت بـه تقویت و ترویـج فرهنـگ کارآفرینانه در
 -3از آنجایـی کـه متغیـر نگـرش دارای اثر میانجـی در رابطه

بیـن متغیرهـای کنترل رفتـاری درک شـده و هنجارهای ذهنی

نفـس و در نتیجه کنترل رفتاری ادراک شـده دانشـجویان برای

بـا قصـد کارآفرینانه دانشـجویان اسـت از این رو ،ضـرورت دارد

یکـی دیگـر از راهکارهـای تقویـت کنتـرل رفتـاری درک شـده،

کشـاورزی ،بـرای تقویـت نگـرش مثبـت در دانشـجویان لحاظ

ریزان آموزشـی دانشـگاه می بایسـت شرایط آسـان کنندگی را

از طـرح هـای کارآفرینانه موفق در زمینه کشـاورزی ،نشسـت با

و زمـان کافـی بـرای آمـوزش هایـی ماننـد نوشـتن طـرح هـای

انـدازی کسـب و کار و بازدیـد از کسـب و کارهای موفق اسـتفاده

افزایـش قصـد کارآفرینانـه در آنـان تقویـت شـود .همچنیـن،

آمـوزش در حـد تسـلط و حـل مسـئله اسـت .از ایـن رو ،برنامـه
بـرای اسـتادان کارآفرینـی بـه گونـه ای فراهـم کنند که شـرایط

تجـاری کسـب و کار ،مدیریـت کسـب و کار ،فراینـد راه انـدازی
کسـب و کار ،شناسـایی فرصت ها و غیره را برای همه یا بیشـتر

برنامـه هـای آموزش کارآفرینی مناسـب در نظـام آموزش عالی
شـود .بـرای ایـن منظور مـی تـوان از اقـدام هایی ماننـد بازدید

کارآفرینـان نمونـه برای ارایـه آموزه های خـود در زمینه ی راه-

کرد.
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Abstract

The main purpose of this research was to study affecting factors on students’ entrepreneurial intention
with emphasis on mediating effect of attitude toward entrepreneurial behavior. The statistical population
of the research contained of all M.Sc. students in agriculture faculty of Zanjan University in 2015- 2016
academic year (N=489). According to Bartlett et al. (2001) table, a sample size of 220 was selected
using a stratified random sampling method (n=220). Data were collected using the standard questionnaires (after adjusting the questions with the field of research). Content validity of the questionnaire was
confirmed by a panel of experts. Construct validity and composite reliability of the research instrument
were tested by estimating the measurement model and they were satisfactory after making necessary
corrections. Data was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique and
the Bootstrapping method was used for testing mediating effect. The results showed that two variable
of perceived behavior control (ρ-value=0.001, β=0.808) and social norms (ρ-value=0.001, β=0.374)
had a positive and significant effect on students’ entrepreneurial intention. In addition to this, the results
indicated that sum of indirect effect of perceived behavior control (ρ-value=0.001, β=0.237) and social
norms (ρ-value=0.001, β=0.210) on students’ entrepreneurial intention through the variable of attitude
toward entrepreneurial behavior was significant and the three the variables explained 64 percent of variances of the students’ entrepreneurial intention.
Index Terms: Entrepreneurial Intention, Attitude, Perceived Behavior Control, Social Norms, Agricultural Students.
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