تاريخ دريافت96/5/23 :
تاريخ پذيرش96/6/18 :

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بررسي عوامل روانشناختي موثر بر تمايل به بررسي عوامل روانشناختي
موثر بر تمايل به كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بخش كشاورزي
مجيد قنبري نژاد اسفقن سري 1ـ سيد مجتبي سجادي 2ـ علي بديع زاده

3

چکيده
زمينه :كارآفريني كشاورزي يك فرد يا گروهي با حق استفاده يا بهرهبرداري از زمين يا ساير عناصر مرتبطِ موررد احتيوا
براي انجام فعاليت كشاورزي

ميباشد.

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي عرامل روانشناختي مرثر بر تمايل به کسب وکارهاي کرچو

و مترسوط در ب وش

کشاورزي ميباشد.
روش :پژوهش حاضر ي

تحقيق ترصيفي -پيمايشي و از نظر هودف ،کواربردي موي باشود ،ابواار مموآ آوري دادههوا

پرسشنامه برده است .مامعه آماري اين پژوهش 248 ،نفر از دانشجريان تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد اسوالمي واحود
رشت را شامل ميشرد .براي انت اب نمرنه از روش نمرنه گيري تصادفي طبقهاي متناسب اسوتفاده شوده اسوت .روايوي
پرسش نامه ترسط تني چند از اساتيد روش تحقيق و مديريت مررد تاييد قرار گرفت .به منظرر تعيين پايايي پرسشنامه از
روش آلفاي کرونباخ استفاده شده و مقدار آلفاي به دست آمده براي کل سراالت تحقيق معادل  88درصد مي باشد که اين
مقدار نشان دهنده پايايي پرسشنامه است .به منظرر تحليل دادهها و آزمرن فرضيههاي تحقيق از روش مدل يابي معادالت
ساختاري استفاده شده است.
يافتهها :نتايج پژوهش نشان داد که عرامل روانشناختي (انگياش ،مهارتهاي فردي ،نگورش ،هنجارهواي ذهنوي ،حمايوت
محيطي ادراک شده ،پريايي محيطي ادراک شده وکنترل رفتاري ادراک شده) از عرامل مرثر بر تمايل به کارآفريني در ميان
دانشجريان مي باشند.
کليد واژه ها :کارآفريني ،دانشجريان ،کارآفريني دانشگاهي ،روانشناختي
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مقدمه
ريشه واژه کارآفريني از کلمه فرانسري ( ، )Entreprendreاصطالحاً به معناي واسطه يا داليل مشتق شده ،اين
واژه در طرل زمان همراه با تحرل شيرهها ترليد و ارزشهاي امتماعي دچار دگرگرن ي و افاايش مفاهيم در برگيرنده
شده است( .استرنسرن و گامبرت .)19851 ،ايجاد کارآفريني در سازمانها از طريق مديريت کارآفريني صحيح مياان
کاال و خدمات مررد نياز را افاايش داده و تاثير زيادي بر رشد اقتصادي خراهد داشت (پررقاسم و علي بيگي،
 )1390برخررداري سازمانها از روحيه کارآفريني اصل و اساس پيشرفت اقتصادي کشرر به حساب مي آيد و در
حقيقت علم و دنياي مديريت با مفهرم روحيه کارآفريني هريت مي يابد (قاسمي و اسدي )1389 ،کار آفريني
فرايندي است که در آن فرد کارآفرين با ايدههاي نر و خالق و شناسايي فرصتهاي مديد و با بسيج منابآ ،مبادرت
به ايجادکسب و کار و شرکتهاي نر ،سازمانهاي مديد و نرآورو رشد يابنده نمرده (البته با پذيرش م اطره و
ريس ) و منجر به معرفي محصرل و يا خدمت مديدي به مامعه مي گردد( .شررنبرگ .)22012 ،امروزه آمرزش
کارآفريني به يکي از مهم ترين و گسترده ترين فعاليتهاي دانشگاهي تبديل شده است .طي دهه  ،1980دانشگاهها
بر حسب ويژگي گروههاي تحت آمرزش و نيازهاي محلي ،منطقه اي و ملي ،برنامههاي آمرزشي متعددي را براي
سازمانهاي خصرصي و عمرمي طراحي نمرده اند  .دولتهاي اروپايي نيا حمايتهاي ويژهاي را از فعاليتهايي که
مهت تشريق کارآفريني بين مرانان ميشرد ،ايجاد کرده اند (احمدپرر .)1387 ،نظريهپردازان علم مديريت كه بعد
فني كارآفريني را بررسي مي كنند بر اين اعتقاد هستند كه كارآفرينان مي ترانند در كالس درس آمرزش ببينند و
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بالنده شرند (عابدي .)14 ،1381 ،بنابراين كارآفريني امروزه به يكي از مهم ترين و گسترده ترين فعاليتهاي
دانشگاهها تبديل شده است (احمدپرر .)1378 ،در دنياي کنرني نقش کارآفريني و ومرد کارآفرينان در سازمان
هاضرورت دارد.در چنين شرايطي تنها کارآفريني مديران است که مي تراند از اين ابهامات و پيچيدگيها،
فرصتهايي ساخته و سازمانها را به سري مرفقيت هدايت نمايد.در حقيقت کارآفريني فرآيند کسب سرد از طريق
ترکيبهاي مديد منحصر به فرد و ارزشمند منابآ در محيطي همراه با ابهام وعدم قطعيت مي باشد.کارآفرينان
افرادي هستند که نرآوري مي کنند ،فرصتها را شناسايي کرده وترکيبات مديدي از منابآ را ارائه مي نمايند تا در
محيط عدم قطعيت از اين نرآوريها کسب سرد کنند.فرآيند کارآفريني و ارتقاء بهره وري در هر ي

از سازمانها

مستلام ايجاد زيرساختهايي است که يکي از مهمترين اين زيرساختها ترانمند سازي نيروي انساني است.استفاده
از تراناييهاي بالقره نيروي انساني براي هر سازمان مايتي بارگ به شمار مي رود .در واقآ ترانمند سازي تکنيکي
نرين و مؤثر در مهت ارتقاء بهره وري سازمان به وسيله بهره گيري از تران کارکنان است.امروزه ،همه سازمانها در
پي آن هستند که با استفاده از انساني ترين ،کارآمدترين و انعطاف پذيرترين شيرهها براي بقاء خرد تالش کنند .در
اين ميان يکي از با ارزش ترين سرمايه هر کشرر ،نيروي انساني ماهر ،کارآزمرده و ترانمند مي باشد( .دوستي و
همکاران)1391 ،
كارآفريني كشاورزي يك فرد يا گروهي با حق استفاده يا بهرهبرداري از زمين يا ساير عناصر مرتبطِ مررد احتيا
براي انجام فعاليت كشاورزي ميباشد( .سرآرز .)31972 ،گسترش فرهنگ کارآفريني و حمايت از کارآفرينان و
ايجاد اشتغال از ملاومات بهبرد شرايط هستند که در ب ش کشاورزي مي تران آن را در مرکا امر ترسعه به شمار
آورد( .رمبي و همکاران .)42012 ،بيست درصد اشتغال کشرر و  ۱۲درصد ترليد ناخالص داخلي از کشاورزي
است .بر اساس خالصه گاارش تحرالت اقتصادي ايران بان

مرکاي در شش ماه اول سال  1393ارزش افاوده

گروه کشاورزي به قيمتهاي ثابت سال  1383به مياان  101047ميلي ارد برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال
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قبل  3.2درصد افاايش نشان مي دهد .همچنين در شش ماه اول سال  ،93رشد ترليد ناخالص داخلي در گروه
کشاورزي 3.2 ،درصد برده است .اين در حالي است که در نيمه اول سال گذشته ،رشد ترليد ناخالص داخلي اين
ب ش 6.9 ،درصد برده است ،البته گروه کشاورزي در مياان رشد ترليد ناخالص داخلي ،در رتبه سرم گروههاي
م تلف اقتصادي قرار دارد .همچنين گروه کشاورزي کمترين سهم فعاليت اقتصادي را در رشد ترليد ناخالص
داخلي داشته است .در کشررهاي م تلف دنيا ،سهم کشاورزي در ترليد ناخالص داخلي و سهم آن در اشتغال
متفاوت است .البته در گاارشهاي بين المللي ،به کسب و کار کشاورزي و ايجاد اشتغال آن ترمه اي ويژه اي شده
است( .گاارش بان

مرکاي)۲0۱4 ،
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هدف پژوهش آن است که عرامل مرثر بر تمايل به كسب و كارهاي كرچك و مترسط ب ش كشاورزي در ميان
دانشجريان را بررسي و مياان تاثير هر کدام را تعيين نمايد.
سير تاري ي مفهرم کارآفريني را مي تران به پنج دوره تقسيم نمرد :دوره اول (قرون 15و 16ميالدي)  :در اين
دوره به صاحبان پروژههاي بارگ که مسئرليت امرايي اين پروژهها همانند ساخت کليسا ،قلعهها ،تاسيسات نظامي
و ...از سري دولتهاي محلي به آنها واگذار گرديد .کارآفرين اطالق مي شد ،در تعاريف اين دوره پذيرش م اطره،
لحاظ نشده است.دوره دوم (قرن  17ميالدي)  :اين دوره همامان با شروع انقالب صنعتي در اروپا برده و بعد
م اطره پذيري به کارآفريني اضافه شد کارآفرين در اين دوره شامل افرادي همانند بازرگان ،صنعتگران وديگر
کند و سرمايه مررد نياز خرد را از طريق وام تامين مي کند ،بين کارآفرين وتامين کننده سرمايه (سرمايه گذار)
ومدير کسب وکار در تعاريف اين دوره تمايا ومرد دارد.دوره چهارم (دهههاي مياني قرن بيستم ميالدي)  :در اين
دوره مفهرم نرآوري شامل خلق محصرلي مديد ،ايجاد نظام ترزيآ مديد يا ايجاد ساختار سازماني مديد به عنران
ي

ماء اصلي به تعاريف کارآفريني اضافه شده است.دوره پنجم ،دوران معاصر (از اواخردهه 1970تا کنرن)  :در

اين دوره همامان با مر ايجاد کسب وکارهاي کرچ

ورشد اقتصادي ونيا مش ص شدن نقش کارآفريني به

عنران تسريآ کننده اين سازوکار ،ملب ترمه زيادي به اين مفهرم شد ورويکرد چند مانبه به اين مرضرع صررت
گرفت .تا قبل از اين دوره اغلب ترمه اقتصاد دانان به کارآفريني معطرف برد ،اما در اين دوره به تدريج
روانشناسان ،مامعه شنا سان و دانشمندان و محققين علرم مديريت نيا به ابعاد م تلف کارآفريني و کارآفرينان
ترمه نمرده اند.
تا دهه 1980سه مر وسيآ ،مرضرع کارآفريني را به ملر رانده است:مر اول  :انفجار عمرمي مطالعه وتحقيق
در قالب انتشار کتابهاي زندگي کارآفرينان و تاري چه شرکتهاي آنها ،چگرنگي ايجاد کسب وکار ش صي و
شيرههاي سريآ پرلدار شدن مي با شد .اين مر از اواسط دهه  1950شروع مي شرد.مر دوم :اين مر که شروع
آن از دهه 1960برده شامل ارائه رشتههاي آمرزش کارآفريني در حرزههاي مهندسي و بازرگاني است که در حال
حاضر اين حرزهها به ساير رشتهها نيا تسري يافته است.مر سرم :اين مر شامل افاايش عالقمندي دولتها به
تحقيقات در زمينه کارآفريني و بنگاههاي کرچ  ،تشريق رشد شرکتهاي کرچ

و انجام تحقيقات در خصرص

نرآوريهاي صنعتي مي شرد که از اواخر دهه  1970آغاز شده است( .شررنبرگ.)62012 ،
امروزه آمرزش کارآفريني به يکي از مهمترين و گستردهترين فعاليتهاي دانشگاهها تبديل شده است .به عنران
مثال در اياالت متحده آمريکا آمرزش کارآفريني در دورن دورههاي دانشگاهي و ترسط مؤسسات خاص مررد ترمه
بسياري قرار گرفته است .کانادا و برخي کشررهاي آسيايي همچرن فيليپين ،هند ،مالاي نيا گامهاي اساسي مهت
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مالکان خصرصي مي باشد.دوره سرم (قرون18و  19ميالدي)  :در اين دوره کار آفرين فردي است که م اطره مي
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حمايت از کارآفريني برداشتهاند؛ اين حمايتها شامل ارائه راهنماييهاي عملي ،مشاوره ،ارائه تسهيالت مالي و
برگااري دورههاي ويژه در خصرص کارآفريني در درون دانشگاهها و يا خار از دانشگاهها ميباشد که همگي اين
مرارد انگياه تمايل به کارآفريني در ميان دانشجريان را ارتقاء مي دهد( .گيب )71987 ،تحقيق حاضر با ترمه به
مدل ارائه شده ترسط"فيني و همکارانش" در سال  ،2012به بررسي عرامل مرثر بر تمايل به کسب و کاردر ميان
دانشجريان مي پردازد.
انگيزش :انگياش انسان بر شيره ي نگرش وي تاثير مي گذارد.اين ايده که نيروهاي عاطفي و انگياشي بر
سيستم شناختي افراد غلبه دارد به سه ديدگاه قديمي ،يعني ديدگاههاي تقريت شده ،سازگاري شناختي و کاربردي
اشاره دارد.بر اساس چنين نظريه هايي ،انگياه ناشي از ارزيابي شناختي از ي
اثرب شي ي

پاسخ متقابل دارد( .فيني و همکاران)2012 ،

رويداد مجسم شده همراه با اعتقاد به
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مهارتهاي فردي :به غير از منبههاي انگياشي ،نگرش نيا مي تراند به پيش بيني ديگر عرامل شناختي از قبيل
مهارتها و تراناييها بپردازند .در واقآ نگرش ،واسطه رابطه بين مهارتها و قصد کارآفريني بشمار مي آيد( .فيني
و همکاران)2012 ،
حمايت محيطي ادراک شده:مجمرعه اي از عرامل برده که با ومرد يا عدم ومرد منابآ ،الزم و ضروري مي
باشد.وضعيت اقتصادي ،سرمايه گذاريهاي مرمرد و قرانين و مقررات دولتي از ممله ي اين عراملند.دولتها مي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

ترانند با ارايه طرحهاي پشتيباني مالي و همچنين سياستهاي مالي ات اذي ،در ناکارآمدي بازار و ترويج کارآفريني
دخالت نمايند.بررسي ادبيات تحقيق هم نشان مي دهد که محيط خارمي و حمايتهاي آن از فعاليتهاي
کارآفرينانه تا چه حد اهميت دارد( .فيني و همکاران)2012 ،
پريايي محيطي ادراک شده:محيطهاي پريا و قابل تغيير بيشتر به افراد امازه مي دهد تا به درک ،کشف ،ايجاد و
خلق فرصتها بپردازد.در ادبيات کارآفريني نيا تاکيد بسيار زيادي به اين امر شده که محيطهاي فعال و نامتجانس
باعث پرورش و تقريت رفتارهاي نرآورانه ،فعال و ريس

پذير مي شرد( .فيني و همکاران)2012 ،

نگرش:داشتن نگرش مثبت نسبت به کارآفريني و درک کنترل رفتار کارآفريني اهميت بساايي دارد.بررسي
انگياه و مهارتهاي خاص در نگرش نسبت به قصد کارآفريني نشان مي دهد که عرامل شناختي در پيش بيني
اقدامات کارآفريني حياتي و مهم ميباشد( .فيني و همکاران)2012 ،
هنجارهاي ذهني :ي

سري بايدها و نبايدهايي است که در ذهن فرد شکل گرفته و در واقآ مرکا کنترل آن

دروني مي باشد (فيني و همکاران)2012 ،
کنترل رفتاري ادراک شده :کنترل رفتاري ادراک شده همان عقايد افراد در چگرنگي تسهيل کردن خلق ارزش از
طريق تعامل نرآورانه ،فعاليتهاي م اطره پذير و اقدامات فعال در محيط سازماني در نظر گرفته مي شرد( .فيني و
همکاران)2012 ،
تمايل به کارآفريني :بيانگر شدت نيت و اراده فرد براي انجام رفتار هدف است .رابطه تمايل رفتاري با رفتار
نشان مي دهد ،افراد تمايل دارند در رفتارهايي درگي ر شرند که قصد انجام آنها را دارند .بنابراين رفتار هميشه بعد از
تمايل رفتاري و متصل به آن است (يعقربي و شاکري.)1387 ،
برخي از تحقيقاتي که در سالهاي اخير در ايران و ساير کشررها در زمينه کارآفريني (کسب و کارهاي کرچ
و مترسط) انجام شده ،به شرح زير ميباشد:
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بروکهرس ( )1980در پژوهشي با عنران« اثر نارضايتي شغلي در تصميم گيري براي شروع ي

کسب و کار»

بيان داشت « :مديريت کارآفريني را فرآيند ايجاد ارزش ،از راه تشکيل مجمرعه منحصر به فردي از منابآ ،به منظرر
بهره گيري از فرصتها مي دانند.پذيرش م اطرههاي معتدل مي ترانند از طريق تالشهاي ش صي مهار شرند».
ديلي و دالترن ( )1992در پژوهشي با عنران« رابطه بين ساختار دولت و عملکرد شرکتها در شرکتهاي
کارآفرين» ابراز داشتند «:فعاليتهاي مرسسههاي کارآفرينانه اغلب ترسط بنيانگذاران خرد ،خالقيت ،تصرير سازي،
و هرشيار بردن در فرصتهاي برمرد آمده ،و ..پرورش و رشد مي يابد».
دمارتينر و بارباتر ( )2003در پژوهشي با عنران« تفاوت بين زنان و مردان کارآفرين» بيان داشتند« :زنان و مردان
مرقعيتهاي انگياشي متفاوتي براي کارآفرين شدن دارند.درصد باالتري از زنان به منظرر ترازن بين کار و خانراده
کارآفرين مي شرند در حاليکه درصد باالتري از مردان به دنبال ترليد و يا پيشرفت اقتصادي هستند»..
ويلکينسرن و روچا ( )2008در پژوهشي با عنران« صنعت کشاورزي ،فرآبند و ترسعه واشنگتن» بيان داشتند« :
بر اساس مطالعات؛ سهم ارزش افاوده ب ش کشاورزي در کشررهاي کم درآمد  39درصد و سهم ارزش افاوده
کسب و کار کشاورزي 22 ،درصد از ترليد ناخالص داخلي است .با افاايش درآمد کشررهاي رو به ترسعه ،اين
سهمها به ترتيب به  16و  32درصد هستند و با افاايش بيشتر درآمد ،سهم ارزش افاوده ب ش کشاورزي به 8
درصد و سهم ارزش افاوده کسب و کار کشاورزي به  27درصد رسيده است .اين سهمها در سال  2008در اياالت
کشاورزي محرر 61 ،درصد ،در کشررهاي در حال گذار 37 ،درصد و در کشررهاي پر درآمدتر رو به ترسعه37 ،
درصد ميباشد».
زويردينا ( )2009در پژوهشي با عنران« مشکالتِ ترسعه محصرالت کشاورزي و کارآفريني در کشرر ليتراني»
بيان داشت « :عليرغم افاايش تعداد تعاونيها (بنگاههاي کرچ

و مترسط)  ،رشد كيفي آنها قابل ترمه نميباشد،

اگر بنگاهها ب راهند به اهداف مدنظر دولت برسد ميبايست كيفيتِ الزم را در آمرزش كارآفريني داشته باشد.
بررسي مشكالت ترسعه در ب ش ترليدي كشاورزي و كارآفريني در کشرر ليتراني نشان داد كه نراحي غيرقابل
استفاده فراواني در زمينهاي اين كشرر ومرد دارد و بهرهوري نيا پايين ميباشد».
سري و همکاران ( )2010در پژوهشي با عنران« آمرزش کارآفرين براي خالقيت و نرآوري» بيان داشتند« :
معيارهاي مرفقيت سنتي مانند بهره وري محصرل ،در دهههاي  60و  70ميالدي وهمچنين مديريت کيفيت که در
دهههاي  80و  90ميالدي مرسرم برده اند؛اکنرن ماي خرد را به خالقيت ،نرآوري و دانش داده اند».
عبداهلل و نعيم سليمان ( )2015در پژوهشي با عنران« عرامل تاثيرگذار بر عالقهمندي مرانان به كارآفريني
كشاورزي» بيان داشتند «:تقاضا براي محصرالت كشاورزي به ندرت تحت تاثير تحريمهاي اقتصادي مهاني ،قرار
ميگيرد .شيره نگرش ،پذيرش و دانش؛ ارتباط مستقيمي با عالقهمندي مرانان براي تبديل شدن به كارآفرين
كشاورزي دارد».
معفري مقدم و اعتمادي ( )1388در پژوهشي با عنران« ارزيابي مقايسه اي نگرشهاي كارآفرينانه دانشجريان
(مطالعه مرردي :دانشجريان كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني و مهندسي برق دانشگاه تهران) » بيان داشت« :
هرارد تحقيقي در زمينه قابليتهاي كارآفريني انجام داده است .نمرنه آماري اين تحقيق را  450نفر از دانش آمرزان
تشكيل مي دهند .در اين تحقيق ،تأثير پرورش قابليتهاي كارآفريني ،استقالل طلبي ،ريسك پذيري ،انگياه
پيشرفت ،كنترل دروني ،اعتماد به نفس ،مسارت و خالقيت بر كارآفريني دانش آمرزان مررد بررسي قرار گرفته

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

متحده آمريکا به ترتيب 1 ،و  13درصد برده است .همچنين سهم صنايآ کشاورزي در کل صنعت ،در کشررهاي
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است .نتايج اين پژوهش نشان داده است كه رابطه اي مستقيم بين اين قابليتها و ترانايي كارآفريني افراد ومرد
دارد».
احمدي و همکاران ( )1388در پژوهشي با عنران« شناسايي برخي عرامل همبسته با ترويج کارآفريني در بين
دانشجريان تحصيالت تکميلي دانشکده کشاورزي و منابآ طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علرم و تحقيقات
گرمسار » بيان نمردند «:کارآفريني ي

مقرله اساسي در رشد و اقتصاد کشرر محسرب مي شرد و با آمرزش

کارآفريني به دانشجريان ،آنها را به سمت اشتغال زايي راهنمايي مي کنيم که در نهايت منجر به رشد اقتصادي مي
شرد».
پررقاسم و علي بيگي ( )1390در پژوهشي با عنران« نقش کارآفريني سازماني در ترسعه اقتصادي کشرر بي ان
داشتند«:کارآفريني در سازمانها منجر به حفظ بقاي سازمان ،رقابت پذيري آن ،ايجاد اشتغال و رفاه و ثروت در
کشرر مي شرد .اين مرارد باعث رشد و ترسعه اقتصادي مي گردد»..
برزگر و همکاران ( )1395در پژوهشي با عنران« اهميت و ضرورت ترمه به کارآفريني به منظرر دستيابي به
ترسعه پايدار در کشررهاي در حال ترسعه » بيان داشت « :کارآفريني مي تراند در شکرفايي و ترسعه اقتصادي،
امتماعي ،سياسي و فرهنگي مامعه نقش مهمي ايفا کند».
هر تحقيق به ي

چارچرب نظري نياز دارد ،چارچرب نظري مبنايي است که تمام تحقيق بر روي آن قرار داده مي-

شرد .چارچرب نظري ي

شبکه منطقي ،ترسعه يافته ،ترصيف شده و کامل بين متغيرهايي است که از طريق

سال هفتم /ويژه نامه 1395

فرآيندهايي مانند مصاحبه ،مشاهده و بررسي ادبيات مرضرع فراهم ميشرد( .خاکي .)1389 ،تحقيق حاضر با ترمه
به مدل ارائه شده ترسط"فيني و همکارانش" در سال  ،2012به بررسي عرامل مرثر بر تمايل به کسب و کاردر ميان
دانشجريان مي پردازد.
انگيزش
نگرش

مهارت هاي
فردي

تمايل به
کسب و کار

هنجارهاي
ذهني

حمايت هاي

کوچک و

محيطي

متوسط

ادراک شده

کنترل رفتاري
ادراک شده

پويايي
محيطي
ادراک شده

شکل :1مدل مفهرمي پژوهش
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فرضيههاي پژوهش
فرضيه اول :انگياش با نگرش رابطه مثبت دارد.
فرضيه دوم :مهارتهاي فردي با نگرش رابطه مثبت دارند .
فرضيه سرم :حمايتهاي محيطي ادراک شده با کنترل رفتاري ادراک شده رابطه مثبت دارند.
فرضيه چهارم :پريايي محيطي ادراک شده با کنترل رفتاري ادراک شده رابطه مثبت دارد.
فرضيه پنجم :نگرش با تمايل به کسب و کار کرچ

و مترسط رابطه مثبت دارد.

فرضيه ششم :هنجارهاي ذهني با تمايل به کسب و کار کرچ

و مترسط رابطه مثبت دارند.

فرضيه هفتم :کنترل رفتاري ادراک شده با تمايل به کسب و کار کرچ

و مترسط ت رابطه مثبت دارد.

روش تحقيق
پژوهش حاضر بر اساس هدف يك تحقيق كاربردي است و از آنجا که در ي

مدل چند متغيره به بررسي

عرامل مرثر بر تمايل به کارآفريني در ميان دانشجريان مي پردازد برحسب روش ،از نرع همبستگي ميباشد.
همچنين اين تحقيق از نظر دسته بندي تحقيقات ،تحقيقي ترصيفي -پيمايشي به شمار مي رود كه به ترصيف
ويژگيهاي نمرنه و سپس تعميم اين ويژگيها به مامعه آماري پرداخته است .مامعه آماري پژوهش حاضر،
پرسشنامه و به منظرر تحليل دادهها و آزمرن فرضيههاي تحقيق از روش مدل يابي معادالت ساختاري ترسط نرم
افاار  lisrelاستفاده شده است .به طرر کلي حجم نمرنه در روش شناسي مدل يابي معادالت ساختاري مي تراند بين
 5تا  15مشاهده به ازاء هر متغير اندازه گيري شده تعيين شرد.

5q≤n≤15q

که در آن =qتعداد متغيرهاي مشاهده شده (گريههاي پرسشنامه) و  nحجم نمرنه است( .هرمن .)1384از آنجا
که پرسشنامه اين پژوهش  35گريه دارد بنابر اين با در نظر گرفتن  10مشاهده به ازاي هر گريه ،حداکثر تعداد
نمرنه الزم  350نمرنه محاسبه گرديد .با استفاده از روش نمرنه گيري تصادفي طبقه اي متناسب پرسشنامهها در ميان
دانشجريان ترزيآ گرديد كه از اين تعداد  248عدد پرسشنامه قابل قبرل ممآ آوري شد که مررد تجايه و تحليل
قرار گرفتند .پرسشنامه اي که براي پژوهش حاضر طراحي گرديده است ،شامل دو ب ش سراالت عمرمي و
اختصاصي مي باشد .ب ش اول در رابطه با اطالعات ممعيت شناختي پاسخ دهندگان است و از سه سرال تشکيل
شده که درباره منسيت ،سطح تحصيالت و سن آنها مي باشد که در مدول شماره ( )3به طرر خالصه ارائه شده
است.
يافتههاي توصيفي
ب ش دوم نيا شامل  35سرال ت صصي است که مربرط به متغيرهاي تحقيق مي باشد .براي سنجش سراالت
ت صصي ،طيف پنج گاينه اي ليکرت از کامال م الفم ( )1تا کامال مرافقم ( ، ) 5مررد استفاده قرار گرفته است .
روايي پرسش نامه ترسط تني چند از اساتيد روش تحقيق و مديريت مررد تاييد قرار گرفت .به منظرر تعيين پايايي
پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .به همين منظرر در طي فرايند پيش آزمرن ،تعداد  30پرسشنامه
در بين مامعه آماري مررد نظر ترزيآ گرديد ،سپس با استفاده از دادههاي به دست آمده به کم

نرم افاار SPSSو

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دانشجريان تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت را شامل مي شرد .براي ممآ آوري دادهها از
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با روش آلفاي کرونباخ ،مياان پايايي پرسش نامه محاسبه شد .مقدار آلفاي به دست آمده براي کل سراالت تحقيق
معادل  88درصد مي باشد که اين مقدار نشان دهنده پايايي پرسشنامه است.
درصد منسيت پاسخ دهندگان (زن  %32و مرد  )%68برده و ترزيآ سني آنها نيا  20-29سال 56درصد،
 30-39سال 19درصد و  40-49سال  16درصد و سطح تحصيالت آنها (فرق ليسانس 78درصد و دکتري 22
درصد) برده است.
يافتههاي استنباطي
مهت نمايش نتايج آزمرن فرضيههاي تحقيق (تأييد يا عدم تأييد فرضيه ها) بر اساس مدل معادالت ساختاري،
مدول ( )5به صررت خالصه ارايه گرديده است.
مدول  :1مدول نتايج آزمرن فرضيههاي تحقيق
فرضيه

t

نتايج
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مقدار ضريب برآورد شده

آماره

 -۱انگياش بر نگرش تاثير مثبت دارد.

0/3۲

4/68

تاييد

 -2مهارتهاي فردي بر نگرش تاثير مثبت دارند.

0/۱7

2/95

تاييد

 -3حمايتهاي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير مثبت دارند.

0/43

6/27

تاييد

 -4پريايي محيطي ادراک شده بر کنترل رفتاري ادراک شده تاثير مثبت دارد.

0/۲6

3/8۱

تاييد

 -5نگرش بر تمايل به کارآفريني تاثير مثبت دارد.

0/67

8/59

تاييد

 -6هنجارهاي ذهني بر تمايل به کارآفريني تاثير مثبت دارند.

0/۲۲

3/64

تاييد

 -7کنترل رفتاري ادراک شده بر تمايل به کارآفريني تاثير مثبت دارد.

0/۱9

3/۲5

تاييد

نتايج حاصل از آزمرن مدل معادالت ساختاري ،حاکي از آن است که در تحقيق حاضرتمامي ضرايب مسير
معنادار مي باشند .يعني اعداد معناداري مسيرهاي مربرط به آنها در بازه ( +1/96و  )-1/96قرار دارد .در نتيجه
تمامي فرضيههاي تحقيق در سطح اطمينان  95درصد مررد پذيرش قرار مي گيرند .نرم افاار ليارل شاخصهاي
م تلفي را مهت برازش مدل ارائه مي نمايد .به كمك اين شاخصها ميتران در مررد قابل قبرل بردن يا نبردن كل
مدل قضاوت و تصميم گيري كرد .با ترمه به اينكه حجم نمرنه بيش از  200واحد است ،بنابراين شاخص  χ2براي
ارزيابي مدل مناسب نيست و شاخصهاي ريشه ميانگين مجذور خطاها ،شاخص نيکريي برازش ،شاخص ريشه
مجذور ميانگين باقيمانده و شاخص نرم شده برازش مالكهاي مناسب براي قضاوت در مررد برازندگي مدل است.
نتايج ارزيابي برازش كل مدل نشان مي دهد كه مدل نظري تحقيق با دادههاي تجربي مررد استفاده سازگاري و
ترافق دارد .اين نتيجه بر اساس آماره ريشه مجذور ميانگين باقيمانده ( )RMRبا مقدار  0/066و آماره ريشه ميانگين
مجذور خطاها ( )RMSEAبا مقدار  0/053به دست آمده است .مقدار کمتر اين معيارها ،نشان دهنده برازش بهتر
مدل است و اگر اين مقدار بين  0/05تا  0/08بدست آيد ،مي تران گفت که مدل تحقيق از لحاظ تناسب با دادهها
مدل مطلربي مي باشد .مقدار شاخص نيكريي برازش  )(GFIبرابر با  0/93و شاخص نرم شده برازش (0/95 )NFI
به دست آمده است .شاخص نيکريي برازش از صفر تا يك ،متغير است .اندازه يك ،نشانه برازندگي كامل دادهها با
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الگر و صفر نشانه عدم برازندگي است .با ترمه به مقادير شاخصهاي محاسبه شده مي تران مدل تحقيق را مناسب
ارزيابي نمرد( .هرمن .)1384
بحث ونتيجه گيري
بهطرر قطآ اولين و مهمترين نقش كارآفريني در مامعه ،ايجاد اشتغال و رفآ بيكاري مي باشد .كارآفرينان هم
براي خرد و هم براي ساير افراد اشتغال ايجاد مي كنند و با تشكيل فعاليتهاي كاري گروهي ،خرد به حل
مشكالت و نيازهايشان مي پردازند .يكي از لرازم و نتايج اشتغال زايي به مسئله ترليد داخلي بر مي گردد ،رفآ
بيكاري و ايجاد اشتغال مرمب حمايت از ترليد ملي مي گردد.كارآفريني با ايجاد شغل و فعاليتهاي متنرع از
فناوري و تكنرلرژي بهره ب رده و در عين حال فناوري نيا ايجاد مي كند .نتايج تحقيق نشان داد نگرش كارآفرينان نيا
مي تراند به پيش بيني ديگر عرامل شناختي از قبيل مهارتها و تراناييها بپردازند .در واقآ نگرش ،واسطه رابطه
بين مهارتها و قصد کارآفريني بشمار مي آيد و مهارتهاي فردي (خالقيت و استعداد) نيا قادرند ،فناوري را
ترسعه و بسط دهند .پيشرفت فناوري مرمب بهبرد شرايط اقتصادي و فني عرصههاي ترليدي ميشرد و مياان
ترليدات داخلي را افاايش مي دهد.در سالهاي اخير ترمه ويژه اي به نقش کارآفرينان در تسهيل ترسعه اقتصادي
مهاني شده است  .براي مثال بر اساس مطالعات انجام شده در برخي از کشررها ،نرد درصد رشد است دامها از
اقتصادي اتفاق نظر دارند .تجربه ي مرفقيت آميا کشررهاي صنعتي در ترمه به کارآفريني باعث شد که کشررهاي
در حال ترسعه اي نظير سنگاپرر ،مالاي ،و کره منربي تالش نمايند تا با الگر گيري از آنها اقدام به ترسعه و ترويج
کارآفريني نمايند  .ترسعه روز افاون و تالش بيشتر در ترويج کارآفريني ي

کشرر نيازمند اقدامات همه مانبه و

کامال"هماهنگي در منبههاي م تلف :فردي و خانرادگي ،اقتصادي سياسي ،فرهنگي مي باشد .حمايتهاي مالي از
کارآفرينان ،تشريق و حمايت روز افاون از صنعتگران مرفق ،حمايت از فعاليتها و مرسسات تازه شکل گرفته و
نرپا ،اصالح در قانرن تجارت ،ايجاد چهارچرب مناسب براي تسهيل تعامالت تجاري ،،ثبات داشتن ِقرانين تجاري
و بازرگاني ،تالش در حفظ امنيت سرمايه گذاري ،تدوين سيستمهاي آمرزشي دانشگاهي متناسب با نيازهاي کسب
و کار ،و نظاير اينها ،اقداماتي هستند که در اين راستا بايد انجام پذيرند.خرد دانشگاهها نيا بايد دانشجريان خرد را
به اين امر ترغيب نمايند.در واقآ فعاليتهاي دانشگاهي ضمن ايفاء نقش در ترليد علم و دانش در سطح مهان ،مي
بايست با بستر سازي مناسب ،سهم عظيمي در ترسعة صنعتي و نرآوري تکنرلرژي کشرر داشته باشند .بنابراين
دانشگاهها بايد با تدوين برنامههاي استراتژي

بسري دانشگاههاي کارآفرين سرق داده شرند .اين امر مستلام ايجاد

چهارچربهاي مناسب همراه با اقدامات ساختاري و غيرساختاري و ترسعة انديشه مديريت کارآفريني در
محيطهاي دانشگاهي است که خرشب تانه زمينة آن در کشرر مرمرد ميباشد.يکي از اقدامات اساسي زمينه اي در
اين راستا شناسايي افراد کارآفرين و نيا شناسايي کساني است که ظرفيتهاي کارآفريني در آنها ومرد دارد و
همچنين نتايج تحقيق نيا نشان داد که بسترسازي و ايجاد محيطي پريا و فعال باعث تحري

انگياش فرد شده و

نگرشي مثبت را در زمينه تمايل به کارآفريني در ميان دانشجريان ايجاد مي نمايد .شناسايي اين افراد مي تراند به
سيستم آمرزشي کم

کند تا افرادي را براي ورود به مرسسات آمرزش کارآفريني انت اب کند که قابليتهاي بيشتري

براي کارآفرين شدن داشته باشند ،يا در اعطاي مجرزهاي قانرني اولريت به افراد کارآفرين داده شرد يا هنگام
آزمرنهاي م تلف به ظرفيتهاي کارآفرينانه افراد ترمه شده و برنامه ريايها براساس آنها صررت پذيرد.
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ب ش کارآفرينانه اقتصادي ناشي شده است.از اين رو اکثر صاحبنظران در مررد اهميت نقش کارآفرينان در ترسعه
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تفاوت مدل پژوهش حاضر با ساير مدلهاي رشد بر اين نکته است که؛ عمرماً در مدلهاي تمايل به رشد کسب
و مترسط ،پيامد فرآيند کارآفريني ،ناظر بر رشد کسب وکار مديد در زمينه رشد اشوتغال (مودل

و کارهاي کرچ
9

10

شپرد و ويکلند ) يا تغيير در اندازه شرکت (مدل دابا و هميليترن ) است ،در حاليکه در اين پژوهش پيامد فرآينود
کارآفريني در ب ش کشاورزي ،ارزش مديد مبتني بر تمايل به کسب و کارهاي کرچ

ميباشد که البته همراستا با

پژوهش کالدور-وردورن 11برده که در آن رشد اين نرع کسب و کارها را با رشد ترليدات کشرر مرتبط ميداند.
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