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قش با ن انیدانشجو ینیقصد کارآفر بر ینیآموزش کارآفر نقش
 ینیکارآفر تیو ذهن ینی، نگرش به کارآفریآمدخودکار یانجیم
 (مطالعه موردی)

 ینیمحمد در
 نور امی، دانشگاه پیبازرگان تیریمد گروه ،اریاستاد

 ی افروز یاکبر اقاجان یعل
 نور امی، دانشگاه پیبازرگان تیریمد گروه ،اریاستاد

 روشن یندا طهماسب
 راه دانش بابل یردولتیغ یرانتفاعیغ ی، موسسه آموزش عالتیریمد گروه ،اریاستاد

 چکیده

 ،یدخودکارآم یانجیبا نقش م ینیبر قصد کارآفر ینیآموزش کارآفر ریتأث یهدف پژوهش حاضر بررس
و بر  یاز نوع همبستگ یفیبود. روش پژوهش مطالعه حاضر توص ینیکارآفر تیو ذهن ینینگرش به کارآفر

ستان ا یهاشگاهدان انیدانشجو هیشامل کل قیتحق یآمار جامعه معادالت ساختاری بود بود. یابیاساس مدل 
 یو علم ینور، آزاد اسالم امیپ ،یرانتفاعیآزاد و غ یمؤسسات آموزش عال ،یمازندران شامل دانشگاه دولت

نفر با استفاده از  482به تعداد  ییبود که نمونه ا 1400-1399 یلیاستان مازندران در سال تحص یکاربرد
 سنجش آموزش یهااسیپژوهش شامل مق نیا یانتخاب شدند. ابزارها ،یاطبقه یتصادف یریگروش نمونه

 ،ی( و احساس خودکارآمدJena, 2020) ینی(، نگرش به کارآفرHandayatiet al., 2020) ینیکارآفر
ها با استفاده از روش ( بود. دادهWardana et al., 2020) ینیو قصد کارآفر ینینسبت به کارآفر تیذهن

 یرهایبر متغ ینیآموزش کارآفر رینشان داد که متغ هایافتهشدند.  لیتحل یمعادالت ساختار یابیمدل 
مقصد  ریغ( بر متیو رفتار یشناخت ،ی)عاطف ینینگرش به کارآفر ریو متغ ینیکارآفر تیذهن ،یخودکارآمد

 ریو متغ ینیفرکارآ تیذهن ریبر متغ یرخودکارآمدیمتغ نیداشته است همچن یمثبت و معنادار ریتأث ینیکارآفر
داشته  یعنادارمثبت و م ریتأث ینیکارآفر رمقصدی( بر متغیو رفتار یشناخت ،یعاطف) ینیکارآفرنگرش به 
و  رمثبتیتأث ینیقصد کارآفر ریبر متغ ینینگرش به کارآفر ریمتغ یو رفتار یابعاد عاطف طورنیاست و هم

 یآمار حاظبه ل ریتأث ینیقصد کارآفر ریبر متغ ینینگرش به کارآفر ریمتغ یداشت اما بعد شناخت یمعنادار
ست بوده ا ینیافراد کارآفر یهایها و توانمندبسترساز رشد مهارت تواندینداشته است. آموزش م یمعنادار

ان را آن یاحساس خودکارآمد گذارد،یخود م یهاتیقابل ینهیکه بر نگرش افراد درزم یریعامل با تأث نیو ا
 تیتقو آنان را ینیکرده و قصد کارآفر جادیا ناندر آ ینینسبت به کارآفر یمثبت تیو ذهن دهدیم شیافزا

و  دهدیشکل م نیکارآفر کیعنوان طرز فکر، نگرش و رفتار دانش آموزان را به ینیآموزش کارآفر کندیم
 کندیم بیترغ نیکارآفر کیعنوان انتخاب شغل به یها را براآن

 :های کلیدیواژه
 نینگرش به کارآفر ،ینیکارآفر تیذهن ،ینیکارآفر ،یخودکارآمد آموزش،

 
است به صورت پژوهشی مستقل انجام شده حاضر مقاله.
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 مقدمه

های دولت و جامعه برای ایجاد شرایط با توجه به محدودیت
سوی ایجاد خوداشتغالی و شغلی برای افراد، جهان به

ند برای کارآفرینی حرکت کرده است، برای مثال کشور ه
 هایکاهش نرخ بیکاری باوجود جمعیت بسیار زیاد برنامه

جهت آموزش کارآفرینی را در نظام آموزشی خود قرار داده 
 در تجارت برتر مؤسسات عالی اکثر (.Jena, 2020است )

 MIT اند دانشگاهروی آورده 1کارآفرینی آموزش جهان به
 اهیانشگد نخستین موفق، محور پژوهش دانشگاه یک عنوانبه

 و کارآفرینانه فرهنگ ایجاد بـه دسـت پـذیرش با که بود
 دانشگاه عنوانبه و زده آوریفن جدید انتقال رویکردهای

 نفورداست دانشگاه تی،. آی. ام از پس شـد. شـناخته کـارآفرین
 حال در که را کارآفرین دانشگاه مدل پیوست تحوّل این به

 شرایط در رقابت و بقا اناییتو که هاییدانشگاه تمامیبه نفوذ
 توسعه،درحال کشورهای هایدانشگاه ویژهبه رادارند، کنونی

، و همکاران اند )اردبیلیخود قرار داده اولویت نخستین
 تجه در تالش عنوانبه کارآفرینی (. بنابراین مبحث1398

 هایکشور در مهم موضوع یک به کشور اقتصادی رفاه افزایش
 .(Jena, 2020) است شدهتبدیل ظهور الو درح یافتهتوسعه

و  اشتغال جادیبا ا تواندیم نانیتعداد کارآفر شیافزاچراکه 
( Lv et al., 2021به اقتصاد کشور کمک کند ) یکاریکاهش ب

 شد. خواهد فقر کاهش و جامعه رفاه موجب و
طبق تعاریف کارآفرینی چیزی فراتر از ایجاد صرف یک 

ای طور فزایندهکشورها به وکار است. بسیاری ازکسب
عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد شغل؛ افزایش کارآفرینی را به

وری و رقابت؛ و بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف بهره
اظهار Hass (2016 )(. Wardana et al., 2020) دانندجامعه می

: ودنم گیریاندازه را کارآفرینی توانمی طریق دو از که داشت
 طوربه که دارد افرادی بر داللت که واقعی کارآفرینی ول،ا

 و پنهان کارآفرینی دوم، و اندکرده آغاز را وکاریکسب واقعی
 دقص دارد که افرادی بر داللت که کارآفرینانه قصد همان یا

 از و ارادی فرآیندی کارآفرینی. را دارند وکاریکسب آغاز
 سال یک حداقل ،نیات آن از زیادی بخش که است قصد روی
 اندگرفتهشکل جدید، گذاریسرمایه ایجاد از قبل

                                                                                                                                                                                                            
1. entrepreneurship 

(Handayatiet al., 2020) .بین رابطه وجود بر تعریف این 
 گفت توانمی. دارد اذعان کارآفرینی قصد و کارآفرینی
 قصد بر مبتنی که است شدهتعریف رفتاری عنوانبه کارآفرینی

 قداما فرد آنکه از پیش ر،دیگعبارتبه باشد؛ آگاهانه یاراده و
 باشد هداشت اقدام قصد باید نماید، کارآفرینانه( عمل) رفتار به
(Jena, 2020.) 

 یماطالعات ک ینیدرباره کارآفرجویان دانش یوقتاز سویی 
بر قصد  یقابل توجه ریتأث ینیکارآفر یهادورهند، ردا

 3775 یبر رو یمطالعه تصادف کرد؛ یدا هاآن ینیکارآفر
نشان داد که  2009تا  1985از  لیفارغ التحص یجودانش

اف بر اهد یمثبت ریتأث ینیچند دوره کارآفر ایدو  گذراندن
دن ش نیکارآفر یبرا هاآن ییو توانا انیدانشجو ینیکارآفر

 2ینیآموزش کارآفر .(et al. Lv ,2021) ، داشته استیواقع
 نانهیکارآفرو تفکر  دهدیمقرار  افراد اریرا در اخت یادیدانش بن
باال و  سکیبا ر یتیفعال ینی. اگرچه کارآفرکندیم کیرا تحر

دانش و  تواندیم ینیباال است، آموزش کارآفر تیعدم قطع
 یبالقوه را بهبود بخشد، خودکارآمد نانیکارآفر ییتوانا

 ینیقصد کارآفر جهیداده و در نت شیرا افزا هاآن ینیکارآفر
در آموزش کارآفرینی  (.Lv et al., 2021) را ارتقا دهد هاآن

عه در کشورهای در حال توس یو حت شرفتهیکشورهای پ شتریب
 اننیتفکر که کارآفر نیضرورت مطرح شد و ا کی عنوانبه

 (.Akbari, 2005ه است )دشهستند، رد  یذات یژگیدارای و
Lv  ( 2021و همکاران ،)Çera ( و 2021) و همکارانBian  و

 ریأثت ینیکارآفر آموزشداشتند،  یدأکت( نیز 2021همکاران )
 هاید، همچنین یافتهدار ینیبر قصد کارآفر یقابل توجه

 ( نشان داده است که2020) و همکاران Handayatietپژوهش 
 و دانشجویان کارآفرینی اهداف روی بر هم کارآفرینی آموزش

 .گذاردمی تأثیر کارآفرینی فکر طرز بر هم
 انتومی آیا اینکه مورد در الجد و بحث گرفتن نادیده با

داد یا خیر؟ ایجاد ذهنیت کارآفرینی در  را آموزش کارآفرینی
بین دانشجویان از طریق آموزش صحیح کارآفرینی، نیاز 

 یعادت ذهن کی عنوانبه تواندیم است و اساسی جامعه امروز
. رددا یریشکل گ یریادگیبه  ازیدر نظر گرفته شود که ن

Haynie  عنوانبهرا  ( ذهنیت کارآفرینی2010) همکارانو 
 ، اقدام و تحرک درعیاحساس سر یافراد برا لیو تما ییتوانا"

2 entrepreneurship Education 
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ت فرص کیاز  نانیقضاوت تحت عدم اطم میپاسخ به تصم
 اهدگید نیاو از  اندنمودهتعریف  "کسب سود یبرا یاحتمال

در  یحتمالا هایینشب نانهیکارآفر تیکه ذهن کنندیم یبانیپشت
ا ر ینیمطالعات کارآفر یبرا ازیمورد ن جیاز نتا یبرخمورد 

از مطالعات معتقدند که  ی، برخنی. عالوه بر اسازدیمممکن 
را در مورد جویان دانش تیذهن تواندیم ینیآموزش کارآفر

 ,.Solesvik et al؛ Daniel, 2016کند ) کیتحر ینیکارآفر

 در رینیکارآف در نتیجه آموزش (.Zhang et al., 2020؛ 2013
 اشدب برخوردار مناسب تدریس رویکرد از باید دانشگاه سطح

 مراهه را وکارکسب اولیه تجربیات دهد اجازه دانشجویان به که
 رینانهکارآف ذهنیت تواندمی رویکرد این کنند؛ باتجربه کسب

 Ndou et) بخشد بهبود را 1دانشجویان و حس خودکارآمدی

al., 2018.) 
 ،بر رفتار افراد ینیکارآفر یمدرآخودکا یاساس ریتأث

مفهوم را در موضوع  نیمحققان را بر آن داشته است تا ا
چراکه  (.Wardana et al., 2020) کنند یبررس ینیکارآفر

 یعموان توانندیمدارند  یاز خودکارآمد ییکه سطح باال یافراد
 هانآبه اهداف  دنیکنند که ممکن است مانع رس ینیب شیرا پ

 عنوانبه. خودکارآمدی کارآفرینانه (Kazdin, 2000شود )
خود برای انجام مجموعه  یهامهارتو  هاییتوانااعتقاد فرد به 

خاصی از وظایف و انجام یک کار تعریف شده است 
(Shahab et al., 2019.) موجب خودکارآمدی قوی احساس 

 نجاما در فرد بهتر مشارکت و فردی مثبت هایدیدگاه بهبود
و  مهنا) شودمی کاری تعهد و هاهدف تنظیم ها،فعالیت

 Kubberød and یتجرب هاییافته (.1399، همکاران

Pettersen (2017 نشان )درک دانش  شیکه، با افزا دهدیم
موفق شدند  هاآنمشاهده و مشارکت مشترک،  قیآموزان از طر

 دیجد طیبا مح ابلهمق یرا برا یدیجد یهاروشو  هایاستراتژ
خودکارآمدی ، تیدر نهاو  ده و توسعه دهنددا قیتطب

و   Garaikaپژوهش  جیخود را توسعه دادند. نتا کارآفرینی
که آموزش و الگوها بر  دهدیمنشان  (2019) همکاران

، یخودکارآمد از طرفی. گذاردیم ریتأث یخودکارآمد

 ریتأث ینیرآفرو اعتماد به نفس بر قصد کا یشخص تیشخص
 Baidiو  Travis and Freeman (2018). همچنین گذاردیم

and Suyatno (2018) بر  یمثبت ریتأث یافزودند که خودکارآمد
و  Bian. از طرفی دیگر در پژوهش دارد ینیقصد کارآفر
 ینیکارآفر یخودکارآمد ( مشخص شد که2021همکاران )

 دارد. ینیرآفرو قصد کا ینیبر آموزش کارآفر یاواسطه ریتأث
کارآمدی موجب بهبود ذهنیت افراد از سویی دیگر خود

 & Zhangدهد )ها را تحت تأثیر قرار میشود و نگرش آنمی

Cain, 2017 .)به  ینینگرش به کارآفر ،ینیکارآفر اتیدر ادب
بودن  نیفرد به کارآفر یک یمنف ایمثبت  یگذارارزش یدرجه

 در را کارآفرینی نگرش .(Linan & Chen, 2009اشاره دارد )
 و فکر) شناخت ،(عواطف و احساس) عاطفی شامل بعد سه

 از یترکیب کردند و گیریاندازه( رفتار و عمل) مفهوم و( اعتقاد
 ررفتا به نسبت افراد عمومی نگرش که است ابعاد این همه

و همکاران  Moriano(. Jena, 2020) سازدمی را کارآفرینی
در شـش کشـور مختلف از  یفرهنگـ انیم ی( پژوهش2012)
 میتقمسـ یرابطه انگریآن ب ییجهنتانجام دادند که  رانیمله اج

 ییجهنتراستا  نیاست. در ا ینینگرش و قصد کارآفر
 Ho and Sho (2015) ،Do and، (2011) کوولوایا هاییبررس

Dadvari (2017 و )Anjum  یرابطه زین( 2021) همکارانو 
که  اندن داده( نشا2020) Jena .کنندیم دییرا تأ رهایمتغ نیا

 تأثیر اندانشجوی قصدکارآفرینی روی بر کارآفرینی ابعاد نگرش
و همکاران  یکوشک انیرحمان یبررسـ ـجی. اما نتاگذاردیم
 یکشـاورز انیرا در دانشـجو ـریدو متغ نیا یرابطه (1391)

 نکردند. ییدتأ میالدانشـگاه ا
نی یشده، آموزش کارآفردر نتیجه با توجه به مطالب بیان

قرار بگیرد. بر این اساس  موردتوجهای باید به صورت ویژه
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر قصد 
کارآفرینی با نقش میانجی خودکارآمدی، نگرش به آموزش 
کارآفرینی، ذهنیت نسبت به کارآفرینی است. لذا مدل مفهومی 

 است. ارائه شده 1تحقیق در قالب شکل 

  

                                                                                                                                                                                                            
1. self-efficacy 

http://barsadic.com/W?eid=432990
http://barsadic.com/W?eid=432990
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 .1کل ش

 مفهومی اولیه مدل

 
 

 روش 

و روش اجرای آن از نوع کاربردی  حاضر هدف تحقیق
توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل یابی معادالت 

 تواندیم، مدلسازی معادالت ساختاری .بود (SEM) ساختاری
روابط علّی مستقیم، روابط غیرمستقیم و روابط کلی بین 

 ه در کل مدل را مورد بررسیمتغیرهاو میزان واریانس تبیین شد
 قراردهد.

 هایدانشگاه دانشجویان کلیه شامل تحقیق آماری جامعه
استان مازندران شامل دانشگاه دولتی، مؤسسات آموزش عالی 
آزاد و غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد اسالمی و علمی کاربردی 

که دارای  است 1400-1399 تحصیلی سال استان مازندران در
ا وکار یشرط دانشجوی مدیریت بازرگانی، کسبیکی از دو 

کار ودر دورهای آزاد کارآفرینی یا کسب بوده و یا کارآفرینی

ی مارکه تعداد افراد جامعه آازآنجایی. باشدمی اندشرکت کرده
شرط جامعه نامحدود را تامیین  باشدیمنفر  1000بیشتر از 

ه نمون کرده است. در نتیجه طبق فرمول کوکران حداقل حجم
 دفیتصا گیرینفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه 384
باشد که درصد و تعداد دانشجوبان هر طبقه در ای میطبقه

 هاداده( نشان داده شده است فرایند جمع آوری 1جدول )
ی، ها به دانشگاه دولتصورت بوده است که ابتدا دانشگاهبدین

پیام نور، آزاد  مؤسسات آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی،
ورت صنامه بهاسالمی و علمی کاربردی تقسیم شدند پرسش

ز نامه جهت پاسخگویی اشده و لینک پرسشالکترونیک تهیه
طریق ناظران کالس، نمایندگان یا اساتید درگروهای مجازی 

ها به صورت مجازی بوده الس)به دلیل شیوع بیماری کرونا ک
 شده است.قرار داده (است

 .1 جدول

 تحقیق مشخصات جامعه آماری
 درصد نسبی هر طبقه تعداد فراوانی در هر طبقه نام گروه ردیف

 0,1589 1985 علمی کاربردی 1
 0,213 2657 غیر انتفاعی 2
 0,138 1723 پیام نور 3
 0,144 1806 آموزش عالی آزاد مؤسسات 4
 0,345 4320 دولتی 5

  0,100 12491 جمع
 

  

 آموزش

 کارآفرینی

 مدیخودکارآ

 

 

 

 

 ذهنیت کارآفرینی

قصد 

 کارآفرینی

 بعد رفتاری نگرش به کارآفرینی

 بعد شناختی نگرش به کارآفرینی

 بعداحساسی نگرش به کارآفرینی
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آوری شد. الزم به ذکر نامه جمعرسشپ 482در نهایت 
که تعداد بیشتر  باشدیمنفر تعداد حداقل نمونه  384است 

پاسخ دهنده سطح اطمینان پذیرش فرضیه یا رد را افزایش 
شدن حجم نمونه پرسش نامه  برآوردبنابرابن با وجود  دهدیم

 بیشتر جهت تحلیل استفاده شده است.
 Jena استاندارد هپرسشنام اطالعات آوریجمع ابزار

(2020) ،Handayatiet (2020) و ،Wardana   همکاران و
 نگرش سؤال(، 6متغیر آموزش کارآفرینی ) شامل (2020)

 ،(سؤال 7) بعد رفتاری کارآفرینی آموزش به نسبت دانشجویان
 4) کارآفرینی قصد ،(سؤال 3) عاطفی و( سؤال 9) شناختی

 اساس بر (سؤال 3سؤال(، خودکارآمدی ) 6سؤال(، ذهنیت )
استاد  10پرسشنامه بعد از ترجمه برای . بود ایماده 5 مقیاس

ار انی، کسب و کگآموزشی، بازر هاییشگرارشته مدیریت با 
 شت اصالحاتگو کارافرینی ارسال شد در فرایند رفت و بر

مدنظر اساتید انجام شده و در نهایت روایی صوری از نظر 
نفر از اعضای  50امه میان شد. سپس پرسش ن ییدتأاساتید 

اده از با استف پایایی پرسشنامه جامعه آماری تحقیق توزیع و
(. سپس بعد از =0,83αشد )محاسبه کرونباخ  آزمون آلفای

در میان اعضای جامعه  هاپرسشنامهتائید روایی و پایایی، 
 آماری توزیع شد.

مدل مفهومی تحقیق با روش مدل  هادادهآوری پس از جمع
ب مورد آزمون  PLSافزار ی معادالت ساختاری به کمک نرمیاب

بر خالف سایر نرم  PLSافزار قابل بیان است نرم قرار گرفت.
معادالت ساختاری به حجم نمونه و تعداد پاسخ  یافزارها

 .باشدینمدهنده حساس 

 هایافته

 عدادت .گرددیمتحقیق ارائه  هاییافته ینترمهمدر این قسمت 
خانم  نفر 321 که از این تعداد بودند نفر 482 گاندهندپاسخ

 کاربردی علمی دانشگاه در نفر 77 بوده است. آقا نفر 161 و
 69 و پیام نور دانشگاه در نفر 67 سراسر دانشگاه در نفر 166
 هب مشغول غیرانتفاعی دانشگاه در نفر 103 آزاد دانشگاه در نفر

 مقطع در انشجویاند این از نفر 52 اند. همچنینبوده تحصیل

نفر  7و  کارشناسی ارشد نفر 178 کارشناسی نفر 245 کاردانی
 نفر 254 تعداد این از و اندبوده تحصیل به دکتری مشغول

 و کارآفرینی و مدیریت با مرتبط دانشگاهی تحصیالت
 مانند متفرقه هایدوره در نفر 268 و اندداشته وکارکسب
 40 تعداد و اندکرده کتشر فناوری و علم و رشد هایدوره

 یزن متفرقه هایدوره در دانشگاهی تحصیالت عالوه بر نفر
 در دانشجویان از نفر 150 بودند. همچنین کرده شرکت

 تحصیل به مشغول نفر علوم پایه 40مهندسی  علوم هایرشته
 به مشغول انسانی علوم هایرشته در نفر 292 و اندبوده

 باشند.می تحصیل
 یو مدل مفهوم اتیبه مرحله آزمون فرض قبل از ورود

و مدل  یریگابتدا الزم است از صحت مدل اندازه ق،یتحق
 .حاصل گردد نانیاطم یساختار

 ییرواو  ییایپا یشامل بررس یریگاندازه یهامدل برازش
 آل یافزار پپژوهش است. در نرم یهاسازه همگرا و واگرا()

 ییاینباخ، پاوکر آلفای معیار 3 از ییایاس جهت سنجش پا
 یعموم و یطورکل. بهشودیاستفاده م یعامل یو بارها یبیترک

باشد و  7/0باالتر از  یبیترک ییایخ و پااکرونب اگر مقدار آلفای
در مورد آن مدل  ییایباشد پا 4/0باالتر از  یعامل یهابار
 .شودیم رفتهیپذ

 معیار متوسطاز  یی همگرای مدلروا یجهت بررس
مطلوب که میزان  شد.( استفاده AVE) تخراج شدهواریانس اس

 است. 5/0آن مساوی و باالتر از 
 1 شکلو  2شده در جدول با توجه به اعداد نشان داده

 یی همگرایو روا ییایپا یدارا قیتحق یرهایمتغ یتمام
 یپژوهش دارا یریگمدل اندازه جهیدرنت باشندیقبول مقابل

 است.قبول برازش قابل
گیری، از دو  بررسی روایی واگرای مدل اندازهمنظور  به

 التنت و معیار فرونل الکر ماتریس روایی همبستگی متغیر
که همبستگی  شودیماستفاده شد. در این پژوهش مشخص 

 هاازهسهر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر 
.شودیماست. در نتیجه روایی واگرای مدل، تأیید 
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 .2جدول 

 اندازه گیری وساختاری() مدلبرازش  هایاخصش
 متغیر

 هاشاخص/
آموزش 

 کارآفرینی
 خودکارآمدی

بعد رفتاری نگرش به 
 کارآفرینی

بعد عاطفی نگرش به 
 کارآفرینی

بعد شناختی نگرش به 
 کارآفرینی

ذهنیت 
 کارآفرینی

قصد 
 کارآفرینی

Q2 ... 68/0 71/0 81/0 71/0 73/0 76/0 

R2 ... 79/0 94/0 87/0 91/0 94/0 98/0 

AVE 70/0 70/0 64/0 84/0 73/0 73/0 76/0 
 73/0 89/0 84/0 73/0 86/0 77/0 83/0 کرنباخ آلفای

 82/0 75/0 83/0 71/0 82/0 87/0 71/0 (CR) یبیترکپایایی 

ی پژوهش(هاافته)منبع ی

(، T-values) یمعناداربا استفاده از معیارهای ضریب 
( برازش Q2یب قدرت پیش بینی )و ضر (R2) یینتعضریب 

( R2) یینتعضریب مدل ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. 
ساختار وابسته که تحت تأثیر  انسیوار یریگاندازه یبرا

، 0,75 ری. مقادردیگیساختار مستقل است، مورداستفاده قرار م
دقت  فیمتوسط و ضع ،یدهنده مقدار قونشان 0,25 ای 0,50

 2در جدول  شدهارائهبا توجه به اعداد  ههست؛ ک ینیبشیپ
است و برازش  ی خوبینیبشیپمدل ساختاری دارای دقت 
قدرت پیشبینی  Q2 .شودیم دیتائمدل ساختاری در حد قوی 

در  شدهارائهبا توجه به اعداد  که سازدیممدل را مشخص 
دارای شدت  (Q2)مقدار  هاسازه قدرت پیشبینی 2جدول 

 است. 0,15بزرگتر از 
ارزیابی برازش کلی مدل با استفاده از شاخص  در انتها

با سه  تواندیم GOF انجام پذیرفت. GOF نیکویی برازش
در سه سطح قوی، متوسط و ضعیف  25/0و  1،36/0مقدار 
 0,64بندی شوند. با توجه به آنکه معیار نامبرده برابر  تقسیم

تأیید  "بسیار قوی"است بنابراین برازش کلی مدل در حد 
 .شودیم
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 1 شکل

 عاملی بارهای ضرایب
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  .2 شکل

 معناداری ضرایب

 
 

های فرضیه توانی( م2)( و 1) یهاشکلبا توجه به 
 ارزش اس آلپی  اسمارت افزاردر نرم .پژوهش را تحلیل کرد

t، اگر مقداردهدیمعنادار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان م . 

t  یعنی اثر مثبت بوده و معنادار است. اگر باشد،  96/1بیشتر از
ر تباشد، اثر معنادار نیست و اگر کوچک- 96/1تا  + 96/1بین 

با توجه به  .باشد، یعنی اثر منفی ولی معنادار است- 96/1از 
 12غیراز فرضیه ها بهتمامی فرضیه 3شده در جدول اعداد ارائه

تائید  است 96/1که ضریب معناداری بیشتر از به دلیل آن
 068/1 که ضریب معناداری این مسیر 12و تنها فرضیه  شودمی

 نخواهد تأییدکمتر است، که  96/1و از مقدار  است

 . 3جدول 

 هاهیفرض آزمون نتایج خالصه
 نتایج سطح معناداری ضریب معناداری ضریب مسیر پژوهش متغیرهای بین علی روابط فرضیه

 تأیید 0,000 96/32 89/0 خودکارآمدی آموزش کارآفرینی  اول
 تأیید 0,000 14/5 48/0 نگرش رفتاری آموزش کارآفرینی  دوم
 تأیید 0,000 87/3 45/0 نگرش عاطفی آموزش کارآفرینی  سوم

 تأیید 0,000 36/4 58/0 نگرش شناختی آموزش کارآفرینی  چهارم
 تأیید 0,000 55/6 56/0 ذهنیت کارآفرینیآموزش کارآفرینی  پنجم
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 نتایج سطح معناداری ضریب معناداری ضریب مسیر پژوهش متغیرهای بین علی روابط فرضیه
 تأیید 0,000 069/15 18/0 نگرش رفتاری خودکارآمدی  ششم

 تأیید 0,000 56/2 24/0 نگرش عاطفی خودکارآمدی  هفتم
 رد 0,000 36/2 22/0 نگرش شناختی خودکارآمدی  هشتم

 تأیید 0,000 69/3 24/0 ذهنیت نسبت به کارآفرینی خودکارآمدی  تأثیر نهم

 تأیید 0,000 01/2 3/0 قصد کارآفرینی رینیبعد رفتاری نگرش به کارآف دهم

 تأیید 0,000 70/5 52/0 قصد کارآفرینی بعد عاطفی نگرش به کارآفرینی یازدهم

 رد 0,23 068/1 22/0 قصد کارآفرینی بعد شناختی نگرش به کارآفرینی دوازدهم

 تأیید 0,000 55/6 56/0 به کارآفرینی ذهنیت نسبت نگرش کارآفرینی  سیزدهم

 تأیید 0,000 42/4 53/0 قصد کارآفرینی به کارآفرینی ذهنیت نسبت چهاردهم

 تأیید 0,000 68/4 25/0 قصد کارآفرینی آموزش کارآفرینی پانزدهم

 تأیید 0,000 54/3 12/0 قصد کارآفرینی خودکارآمدی شانزدهم

 ی پژوهش(هاافته)منبع ی

 گیریبحث و نتیجه

وهش حاضر بررسی تأثیر هدف از پژوهش حاضر هدف پژ
آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی 
خودکارآمدی، نگرش به کارآفرینی و ذهنیت کارآفرینی بود. 

ی آموزش کارآفرین بر این اساس نتایج پژوهش حاضر نشان داد
درصد تأثیر داشته که با نتایج  89 بر خودکارآمدی دانشجویان

و  Gadvin(؛ 2017ران )و همکا Mahendraهای پژوهش
 Jenaراستا شده است. نتایج حاصل ( هم2016همکاران )

و مؤسسات دانش موردنیاز  کند دانشگاهبیان می( 2020)
سازد و کنند و دانشجویان را قادر میکارآفرینی را فراهم می

افراد متخصص در حوزه تجارت شوند. آموزش کارآفرینی 
های زان در شناسایی فرصتمنجر به افزایش توانایی دانش آمو
 ,.Mahendra et al) شودشغلی یا موضوعات جدید می

توانند با خالقیت بیشتری فکر کنند ها همچنین می(. آن2017
های جدید را در قالب توسعه محصول تجاری و قادرند ایده

(. این امر موجب ایجاد حس 2014کنند )کوییم و همکاران،
 شود.خودکارآمدی در دانشجویان می

 48آموزش کارآفرینی بر بعد رفتاری نگرش به کارآفرینی 
همچنین آموزش کارآفرینی بر بعد عاطفی  درصد تأثیر داشته،

و بیشتر از مقدار  87/3نگرش به کارآفرینی با ضریب مسیر 
ی آموزش کارآفرینی بر بعد شناخت تأثیر شد. تأییداست،  96/1

و بیشتر از  63/4ر نگرش به کارآفرینی با توجه به ضریب مسی

یان ب گونهنیا توانیمرابطه معناداری دارد. بنابراین  96/1مقدار 
کرد آموزش کارآفرینی بر بعد عاطفی، رفتاری و شناختی 

دارد. نتایج حاصل با نتایج  تأثیر نگرش به کارآفرینی
و همکاران  Liu(؛ 2019)و همکاران  Newmanهای پژوهش

 نی دارد.همخواJena (2020 )و  (2019)
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش کارآفرینی بر ذهنیت 

و بیشتر  55/6دانشجویان نسبت به کارآفرینی با ضریب مسیر 
درصد  54معناداری دارد و میزان این تأثیر  یرتأث 96/1از مقدار 

و همکاران  Kawulur هایاست. نتایج حاصل با نتایج پژوهش
و همکاران  Wardana( و 2019(، کواکر و همکاران )2019)
طور ( همسو شده است. با آموزش کارآفرینی که به2020)

های شود ایدهشده است، موجب میتئوری و عملی اعمال
خالقانه و توسعه دانش در مورد کارآفرینی برای بهبود 

(. 2019کواکر و همکاران، ) های کارآفرینی ایجاد شودمهارت
ه رآفرینی دانشجویان دارد چراکاین تأثیر مثبتی بر ذهنیت کا

ر های تجاری را دهای مثبت و منفی فعالیتاند جنبهتوانسته
نظر بگیرند و ذهنیت روشنی از کارآفرینی در این افراد ایجاد 

 (.Wardana et al., 2020) شود
نشان داده است که خودکارآمدی  هایبررساز طرفی دیگر 

 ودرصد  18 جویانبر بعد رفتاری نگرش به کارآفرینی دانش
 خودکارآمدی بر بعد عاطفی نگرش به کارآفرینی دانشجویان

درصد و خودکارآمدی بر بعد شناختی نگرش به کارآفرینی  24
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فت گونه گتوان ایندرصد تأثیر داشته است. می 22 دانشجویان
 که با افزایش خودکارآمدی بعد شناختی، عاطفی و رفتاری

ج یابد که نتایج حاصل با نتاینگرش به کارآفرینی بهبود می
و همکاران  Wardanaو  Bendora (2012)های پژوهش

 راستا شده است.( هم2020)
 24 خودکارآمدی بر ذهنیت نسبت به کارآفرینی دانشجویان

درصد تأثیر داشته است، با افزایش خودکارآمدی ذهنیت نسبت 
های یابد. نتایج حاصل با نتایج پژوهشبه کارآفرینی بهبود می

Mahendra ( و 2017و همکاران )Gadvin  و همکاران
( بیان 2017و همکاران ) Mahendra( همسو است. 2016)

کند خودکارآمدی نوعی احساس اعتماد به خود است و می
هنگامی که افراد احساس خودکارآمدی باالتری دارند 

 رفتاری( به مسائل چالشی شناختی، نگرششان )بعد عاطفی،
ه تر است. این افراد استرس کمتری داشترینی مثبتمانند کارآف
صورت بهتری در خصوص مسائل تفکر کرده و درنتیجه به

های مثبت و منفی را در مورد مسئله موردنظر بهتر در نظر جنبه
 .(Wardana et al., 2020)گیرند می

بر قصد کارآفرینی  بعد رفتاری نگرش به کارآفرینی
قصد  بر طفی نگرش به کارآفرینیدرصد، بعد عا 30 دانشجویان

توان درصد تأثیر داشته است، می 52 کارآفرینی دانشجو
بهبود بعد عاطفی و رفتاری نگرش به  گونه گفت بااین

ابراین با یابد. بنقصد کارآفرینی دانشجو افزایش می کارآفرینی
و  Liu(؛ 2019)و همکاران  Newmanهای نتایج پژوهش

 همسو شده است.Jena (2020 )( و 2019همکاران )
از طرفی نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که بعد 

داشته بر قصد کارآفرینی تأثیر ن شناختی نگرش به کارآفرینی
(، 2017)و همکاران   Lindbergهای است و با نتایج پژوهش

Newman  (؛ 2019)و همکارانLiu ( و 2019و همکاران )
Jena (2020 )وان ترد این فرضیه را میکه دلیل  در تضاد است؛

 هایقیدهع به مربوطاین گونه بیان کرد که بعد شناختی نگرش 
در  است موضوع یک افراد نسبت به و آگاهانه گوناگون

 وکار مانند قوانیناهی از شرایط کسبگخصوص کارآفرینی آ
تواند تأثیر آن بر قصد می ...و مقررات، منابع مالی موردنیاز و 

که در  طورصورت مستقیم از بین ببرد. همینبه نی راکارآفری

این پژوهش هم نشان داده شد از طریق تأثیر بر ذهنیت و 
 ذاشته است.گخودکارآمدی بر قصد کارآفرینی تأثیر 

 56 تأثیر نگرش به آموزش کارآفرینی بر ذهنیت کارآفرینی
د بر قص به کارآفرینی درصد است. همچنین ذهنیت نسبت

توان درصد تأثیر داشته است و می 53 دانشجوکارآفرینی 
صد ق بهبود ذهنیت نسبت به کارآفرینی گونه گفت بااین

یابد که نتایج حاصل از این دو کارآفرینی دانشجو افزایش می
(، 2013و همکاران ) Mathisenهای فرضیه یا نتایج پژوهش

Kawulur ( 2019(، کواکو و همکاران )2019و همکاران )
کنند ( بیان می2019و همکاران ) Kawulur. همسو است

مثبت و  هایبه جنبه دانشجویان با نگرش مثبت به کارآفرینی
ر های کارآفرینی را دکنند، همه جنبهمنفی کارآفرینی فکر می

گیرند، ذهنیت درستی از کارآفرینی در ایشان ایجاد نظر می
اد شود، از آنجایی کارآفرینی در این افراد رضایت ایجمی
 .کنندعنوان اولین گزینه شغلی انتخاب میکند آن را بهمی

درصد  25 بر قصد کارآفرینی دانشجو آموزش کارآفرینی
وزش افزایش آم گونه گفت باتوان اینتأثیر داشته است و می

تایج یابد که نقصد کارآفرینی دانشجو افزایش می کارآفرینی
Piperopoulos (2015 ،)های حاصل با نتایج پژوهش

Newman  (، 2019)و همکارانLiu  ( و 2019)و همکاران
Jena (2020)  همسو است. آموزش کارآفرینی به دانشجویان

های تجاری را داشته کند توانایی شناسایی فرصتکمک می
ر تر فکر کنند عالوه بباشند. با پیروی از این شرایط، خالقانه

سازی جاریآموزند که توانایی خود را برای تآن آنان می
های جدید و اصالح محصوالت فعلی فزایش دهند و از ایده

های خوب بازار برخوردار شوند. از طرفی دانشجویان فرصت
به دلیل مختلف مانند استقالل، حس مفید بودن بیشتر و غیره، 

مند به کارآفرینی هستند. این منطقی است زیرا عالقه
قط کا به شرکتی که فاند بدون اتدانشجویان از اینکه توانسته

کارمند باشند استقالل داشته باشند، رضایت بیشتری دارند و 
 د.کناین خود قصد کارآفرینی را در دانشجویان تقویت می

 کارآفرینی قصد بر و در آخر مشخص شد که خودکارآمدی
گونه توان ایندرصد تأثیر داشته است و می 12 دانشجویان

 ارآفرینی دانشجو افزایشبهبود خودکارآمدی قصد ک گفت با
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و  Newmanهای یابد که نتایج حاصل با نتایج پژوهشمی
Jena (2020 )( و 2019)و همکاران  Liu(، 2019)همکاران 

 راداف رفتار و تفکر احساس بر همسو شده است. خودکارآمدی
 خابانت فرد که است هاییفعالیت کنندهتعیین و بوده مؤثر
دارد  هافعالیت از که درکی دهدمی انجام که تالشی کندمی

(Jena, 2020همچنین .) رد که است، تالشی و پافشاری میزان 
 دهد.می نشان خود از رو پیش هایچالش با رویارویی

( 2021) همکارانو  Mukhtarی پژوهش هاافتههمچنین ی
 ینیقصد کارآفر ،نانهیکارآفر تیدهد که ذهنینشان م
 ینیآموزش کارآفر چنین. همداده است شیرا افزا انیدانشجو

 واردنا و دارد. یارتباط قو انیدانشجو نانهیکارآفر تیبا ذهن
 آموزش اند کهپژوهش خود نشان داده ( در2020) همکاران

 و کارآفرینی کارآفرینی، نگرش خودکارآمدی بر کارآفرینی
 نیکارآفری خودکارآمدی. گذاردمی کارآفرینی تأثیر فکر طرز

نی شود اما بر ذهنیت کارآفریمی کارآفرینی نگرش بهبود باعث
( با مطالعات 2021) همکارانو  Anwarتأثیری نداشته است. 

زن( از سه دانشگاه  295مرد و  368دانشجو ) 663ساختاری با 
ابل به طور ق ینیکارآفر هاییژگیود، نشان دادند مختلف در هن

 ردذاگیم ریتأث یو خودکارآمد نانهیآفربر نگرش کار یتوجه
طه راب یو خودکارآمد نانهیکه با واسطه نگرش کارآفر یدر حال
 ارد.د نانهیبا قصد کارآفر یمیرمستقیغرابطه  و میمستق

کر، طرز ف توان گفت: آموزش کارآفرینیمی در تبیین مدل
عنوان یک کارآفرین شکل نگرش و رفتار دانش آموزان را به

یک کارآفرین  عنوانها را برای انتخاب شغل بهدهد و آنمی
 همکارانو  Liñánاز طرفی  .(Jena, 2020) کندترغیب می

 یدیابزار کل کی ینیکه آموزش کارآفر کنندیم دی( تأک2011)
وپا بالقوه و ن نانیکارآفر نانهیکارآفر یهانگرش شیافزا یبرا

و  Valencia-Ariasپژوهش  جینتا در نظر گرفته شده است.
 شتریهرچه بجویان انشد دهدیمنشان ( 2021همکاران )
 اشت.خواهد د زین یشتریب نانهی، نگرش کارآفرندیآموزش بب

دهد تا هم مبانی آموزش کارآفرینی به دانشجویان اجازه می
نظری در مورد مفهوم کارآفرینی و هم نگرش، رفتارها و طرز 

 گذاری دریک سرمایهفکر یک کارآفرین داشته باشند. این
سازی دانشجویان برای شروع یک هسرمایه انسانی برای آماد

ها و دانش وکار جدید از طریق ادغام تجربه، مهارتکسب
 توکار ضروری اساست که برای توسعه و گسترش یک کسب

(Wardana et al., 2020 .)خودکارآمدی بر کارآفرینی آموزش 
 یرکارآفرینی تأث فکر طرز و کارآفرینی کارآفرینی، نگرش

 نگرش بهبود باعث کارآفرینی خودکارآمدی. گذاردمی
باور را  ـنیا انیکـه دانشـجو یهنگامـ، شودمی کارآفرینی

، رفتـار هاگروهگونـه افـراد و  نیداشـته باشـند کـه ا
ربـاره د ی، نگـرش مثبتکنندیم ـتیآنـان را حما نانـهیکارآفر

نگـرش  ـنیو ا آیدیم دیدر آنان پد نانـهیکارآفر ـتیفعال
و  هنانـیکارآفر هاییتفعالمنجر بـه آغـاز  ـتیامثبـت در نه

 هاییتفعالانجـام  یبـرا یدارتـریقصـد پا جـهیدر نت
 ـانیب توانیمرو،  ـنیدر آنـان خواهـد شـد. از ا نانـهیکارآفر

 یو کنترل رفتـار یذهنـ یهنجارهـا ـنیداشـت کـه رابطـه ب
لکـه وده، برابطه سـاده نب کی نانهیدرک شـده با قصـد کارآفر

که  اسـت رهایمتغ گـریبـه د ـتهو وابس یرابطـه شـرط ـکی
ی دارا نانهینگرش نسـبت به رفتـار کارآفر ریمتغ نه،یزم ـنیدر ا
اسـت. در واقع، نگرش مساعد نسبت  یرشـیپذ انیشـا تیاهم
 یراالزم ب نـهیزم ان،یدر دانشـجو نانهیکارآفر هاییتفعالبـه 

را در  یدارتریکـرده و قصـد پارا فراهـم  ینـیکارآفر
 نانهیکارآفر یکسـب و کارهـا یجهـت راه انـداز انیدانشـجو

 کندیم جـادیا
 تیماه لیبه دل است. تیمحدود نیچند یمطالعه دارا نیا
. ودمطمئن ب توانینم تیمطالعه، در مورد جهت عل یمقطع

بود رشته تحصیلی  2و استان  کیجامعه پژوهش محدود به 
یشنهاد پ. کندیرا با مشکل مواجه م جینتا قیدق مین تعمکه امکا

 یهاهرشتشود برای تعمیم دقیق نتایج، پژوهش در شهرها و می
دیگرنیز اجرا شود تا قدرت تعمیم نتایج را افزایش دهد. 

خودگزارشی بودند و توسط  هاپرسشنامههمچنین از آنجا که 
و یا خود دانشجویان تکمیل شدند، احتمال عدم صداقت 

سوگیری در گزارشات وجود دارد، لذا بهتر است در 
ز اتر از صحت نتایج، شپژوهشهای آتی، برای اطمینان بی

آوری اطالعات همچون مصاحبه استفاده های دیگر جمعروش
 وعیافراد و ش یو روان یروح یطبا توجه به شرا گردد. همچنین
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 اپرسشنامه ب یلو تکم یرینمونه گ یندکرونا فرا یماریب
 .یدانجام گرد یدشوار

شود؛ آموزش کارآفرینی بر اساس نتایج پیشنهاد می
قبول لعنوان یک گزینه قابمنظور بهبود تصویر کارآفرینی بهبه

های درسی دانشجویان قرار بگیرد چراکه شغلی در برنامه
تواند بر اهداف دانشجویان نسبت به کارآفرینی تأثیر می

ها از طریق درگیر کردن شگاهشود دانبگذارد. پیشنهاد می
الگوهای تجاری، کارآفرینی را ارتقا دهند تا تصویری مثبت از 
کارآفرینی برای دانشجویان ایجاد شود. در بعضی مواقع 

تواند کافی باشد با توجه به اهمیت تنهایی نمیآموزش به
خودکارآمدی باید این ویژگی دانشجویان نیز تقویت شود. با 

بودن روش و سرفصل تدریس در توجه به متفاوت 
منظور های مختلف و مؤسسات دیگر پژوهشی بهدانشگاه

ه به توج بررسی تأثیرگذارترین شیوه آموزش انجام شود. با
تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی و فرهنگی در قصد کارآفرینی 

توجه به اهمیت  تحقیق در جامعه مختلفی انجام شود. با
ایین تحقیقی در مدارس انجام آموزش کارآفرینی در سنین پ

 شود.

 منابع

(. طراحی و ارائه 1398. )غ ،ویسی ج. ،رحمانی ف. ،شعاع اردبیلی
چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه 

 ی،آموزش یهانظامنشریه پژوهش در  .داده بنیادِ سیستماتیک
(47)13،132-157. 

(. هویت تحصیلی، 1399ش. ) ،رستمی و س ،طالع پسند .س ،مهنا
های هکنندبینیپیش عنوانانگیزش درونی و خودکارآمدی به

 یهانظامنشریه پژوهش در  .درگیری شناختی عمیق
 .22-7(، 48)14، آموزشی

تأثیر گرایش  (.1398).م ،غیورباغبانی و م، رجوعی .ا ،موسوی
کارآفرینانه بر  کارآفرینی و یادگیری و خودکارآمدی

فصلنامه مدیریت  .ار: مطالعه موردیعملکرد کسب و ک
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