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  چکیده

دانشـگاه آزاد بـر تمایـل دانشـجویان      از سـوي شـده  ررسی تأثیر فضاي کارآفرینی ایجـاد هدف مقاله حاضر، ب

 يشـاورز کانیدانشـجو ، قیـ تحقيآمـار ۀجامع. کشاورزي نسبت به راه اندازي کسب و کارهاي خالق است

گیـري تصـادفی   جـدول بارتلـت بـه روش نمونـه     قیـ طراز  اننفر آن 169که ) 320(بودند  المیادانشگاه آزاد 

- تیـ حمانیتـر مهم. تمایل کارآفرینانه دانشجویان در حد متوسطی برآورد شدبر اساس نتایج، . انتخاب شدند
ـتر جلـب   ایـ یابیبازارجلب اعتبار،  دروس مربوط به کارآفرینی، ائۀار، رانیفراگدگاهیددانشگاه از  يها ، يمش

مـوارد  . و حفظ و گسترش آن بود دیجدکسب و کار  کیياندازدر راه رانیفراگازینموردیمالتیحمانیتأم

ـان یکارآفرو دعـوت از   نانـه یکارآفريکارهـا از کسـب و   یعلمـ يدهایبازديبرگزارٔعالوهه بریاخ موفـق،   ن

ـال، دانشـگاه     .به خود اختصاص داده بودند انیدانشجودگاهیده از دانشگاتوجه را در زانیمنیکمتر با ایـن ح

. دروس مربوط به کارآفرینی در سرفصل هاي آموزشی متمرکـز کـرده اسـت    ٔارائهبیشترین حمایت خود را بر 

- و مهـارت  ینیکـارآفر نگرش نسبت به  قیطردانشگاه از  نانهیکارآفريهاتیحمانشان داد که  يمدلسازجینتا
 ٔمطالعـه یافته هاي . کسب و کار دارد ياندازبه راه  انیدانشجولیتمابر  يداریمعنمیمستقریغاثر  یعمومياه

بدین صـورت، راهکارهـایی بـه    . تواند دستاوردهایی براي نظام آموزش عالی کشاورزي داشته باشدحاضر می

ـ یزممنظور ایجاد یک فضاي کارآفرینی مساعد براي تقویت   از سـوي ي کسـب و کارهـاي خـالق    انـداز راهۀ ن
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  مقدمه

هـاي هـر کشـور در جهـت رشـد و پیشـرفت       تـرین سـرمایه  نیروي انسانی یکی از مهم

نمایش واقعی نیاز به نیروي انسـانی مـاهر و    ٔنهصحگویاترین . آیداقتصادي به شمار می

متخصص، عرضه و تقاضاي نیروي انسانی در بازار کار کشاورزي در مناطق روستایی و 

شـرایط ایـن عرضـه و تقاضـا در وضـعیت      . هاي تولیدي در سراسر کشـور اسـت  قطب

موجود حاکی از بیکاري بیش از حد بروندادهاي نظـام آمـوزش کشـاورزي در سـطوح     

.لف استمخت
١
آموختـه   هزار دانـش  147، نرخ بیکاري در بین 1380بر اساس آمار سال  

هاي بیکار شده که این رقم دو برابر نرخ بیکاري سایر تودهدرصد گزارش 28کشاورزي 

.آموختگـان دانشـگاهی اسـت   ترین نرخ بیکاري در بین کل دانشو همچنین باال
٢

-از ان

-سـازي فـارغ  هآمـاد ، مامی این افـراد وجـود نـدارد   براي تامکان ایجاد اشتغال جایی که

فرهنگ کارآفرینی و خوداشـتغالی، بـا توجـه بـه      ٔتوسعهاز طریق  التحصیالن کشاورزي

اندازي کسب و کـار  کارآفرینی و راه .نمایدمیتجارب کشورهاي مختلف دنیا، ضروري 

تـه و در حـال   بسیار مهمی است که بسیاري از کشـورهاي توسـعه یاف   ٔمقولهکارآفرینانه 

.توسعه توجه جدي بدان مبذول داشته اند
٣
آن چه مسلم است آماده سازي در خصوص  

کارآفرینی نباید بعد از فارغ التحصیلی باشد، بلکه براي تحقق این امـر الزم اسـت طـی    

فرایندي و در حین تحصیل، مقـدمات الزم فـراهم و موانـع و محـدودیت هـا برطـرف       

به "نگرش هاي کارآفرینانه"اقدامات تحت تأثیر قرار دادن شوند، یکی از مهمترین این 

.بروز رفتار کارآفرینانه است منظور
٤

هـا متـأثر از دو دسـته    دهی و تقویت نگـرش انگیزه 

اي از عوامل گسترده ٔطهیحفضاي درونی مشتمل بر . فضاهاي بیرونی و درونی فرد است

بـاور بـه خودکارآمـدي و     مختلف از جمله نگرش درونی فـرد نسـبت بـه کـارآفرینی،    

فضاي بیرونی شـامل عـواملی اسـت کـه در      بوده وهاي عمومی کارآفرینانه وي مهارت

 ٔنانـه یکارآفرهـاي  از جملـه حمایـت   ؛دهنـد محیط اطراف فرد، او را تحت تأثیر قرار می

قابـل توجـه در ایـن     ٔنکتـه . دانشگاه و هنجارهاي ذهنی شکل گرفته در محیط پیرامونی
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هـاي نظـام   رغم گنجانـدن سـه واحـد درس کـارآفرینی در برنامـه     به ست که راستا آن ا

انـدازي کسـب   الزم نسبت به راه ةها نتوانسته انگیزآموزش عالی کشاورزي، این آموزش

از ایـن رو فضـاي   . و کارهاي کارآفرینانـه را در دانـش آموختگـان خـود ایجـاد نمایـد      

فرینانـه و مهـارت هـاي عمـومی     مطلوبی بـراي تقویـت نگـرش هـاي کارآ     ٔنانهیکارآفر

دانشجویان براي گرایش دادن آنان به سمت راه اندازي کسب و کارهاي خـالق، شـکل   

ـ فراگيبـرا را  تیـ حماتوانند سه نوع  یمدانشگاه ها از طرفی، . نگرفته است خـود   رانی

 یشـناخت ریغتیحماهدفمند و  یشناختتیحما، یآموزشتیحما: فراهم آورند، شامل

تا حد  نانهیکارآفريکارهاکسب و  جادیابه  انیدانشجولیتماآن ها بر  ریتأثهدفمند، که

ـ تمابـر   یمبتنـ يهااز مدل  يریگبهره . مانده است یباقبدون آزمون  يادیز بـه  نیـز  لی

ـ تمايریـ گشـکل   ریتفسـ و  حیتوضـ يبـرا عنوان ابزار مناسب  و رفتـار   نانـه یکارآفرلی

 يبـرا چارچوب مناسب  کید که از آن، به شکل ساز یمامکان را فراهم  نیا، ینیکارآفر

و برنامه  یطراحو بهبود  یعالدر آموزش  ینیکارآفرآموزش  يهااثر برنامه  يریگاندازه 

دانش آموختگان  يکاریبحل بحران  يسوبه  يامرتبط با آن به عنوان روزنه  يهايزیر

تـأثیر فضـاي   از این رو، هدف کلی تحقیق حاضـر، بررسـی   . ، بهره گرفتیعالآموزش 

کارآفرینی ایجاد شده توسط دانشگاه بر تمایل دانشجویان کشاورزي دانشگاه آزاد ایـالم  

  .نسبت به راه اندازي کسب و کارهاي خالق است

پژوهشگران کارآفرینی کوشیده اند تا دلیل این موضوع را که چرا برخی از افـراد بـه   

نـد، در حـالی کـه دیگـران ایـن      راه اندازي کسب و کارهاي توأم با ریسک اقدام می کن

.چنین نیستند، توضیح دهند
١
وکـار جدیـد،   ایجاد یک کسـب   ٔدربارهبراي تصمیم گیري  

یک  TPB. شودهمیتی از فرایند شناختی محسوب میتمایل کارآفرینی بخش اولیه و با ا

بوده که در زمینه هاي بسیار گوناگونی بـه کـار گرفتـه شـده      شناختیـ   اجتماعیتئوري 

و نسبت به مدل هاي دیگر، تمایل کارآفرینانه را با جزئیات بیشتر و به شکل منظم  است

.دهدارائه می تري
٢
از این رو، به عنوان چارچوب نظري بسیاري از مطالعات کـارآفرینی   

                                                                                                                
1. Shane & Venkataraman, 2000
2 Krueger etal., 2000; Van Gelderen etal., 2006
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.مورد استفاده قرار گرفته است
١
با توجه به اهمیت نقش فضاهاي کارآفرینی در افـزایش   

شده آژن بهره گرفتـه  ریزياین مطالعه از تعدیل تئوري رفتار برنامهتمایل کارآفرینانه، در 

،  نگـرش نسـبت بـه    )1991((Ajzen)آژن  ٔشدهریزيرفتار برنامه ٔهینظربر اساس . شد

هاي تمایـل بـه راه انـدازي    کنندهذهنی و باور به خودکارآمدي پیشگوهاي رفتار، هنجار

  . دهاي کارآفرینانه به شمار می رونفعالیت

متغیر نگرش نسبت به رفتار یک متغیر فردي و شخصی است کـه طـی آن رفتـار از    

.دشودیدگاه خود فرد ارزیابی می
٢

کاربرد این متغیر در تحقیقات تمایل کارآفرینانه بدین  

اندازي کسب و کار جذاب به صورت است که از دیدگاه خود کارآفرین تا چه اندازه راه

.رسدنظر می
٣

متعـددي از  هاي شناختی نیز، ادراکـات  اجتماعی و تئوري سیشنارواندر  

.ده اسـت شخلق یک کسب و کار جدید ارائه  ٔدهیپدها در نقش برخی عقاید و نگرش
٤
 

، چـرا  اسـت که مؤید تأثیر نقش نگرش بر تمایل به شروع یک کسب و کار کارآفرینانـه  

بـدون   اسـت؛ نانـه داشـته   هـاي کارآفری سبت به فعالیتکه هر اندازه افراد نگرش مثبتی ن

حتمـال  ابنـابراین،  کننـد؛ میپذیر درك ی را به عنوان امري شدنی و امکانشک کارآفرین

.پایدارتري به وجود آیـد  ٔنانهیکارآفرهاي بیشتري وجود دارد که گرایش
٥

هـاي  پـژوهش 

.دهنداین رابطه را مورد تأیید قرار میمتعددي در این راستا صورت گرفته که وجود 
٦

  

. رودهاي ضروري در رفتار به شمار مـی مدي به عنوان یکی از پیشگو کنندهودکارآخ

 که تا چه اندازه یک فرد توانایی انجام دادن یـک فعالیـت  است منظور از این مفهوم این 

.کندکارآفرینانه را در خود احساس می
٧

براي موفق شدن در شرایط کـامالً  ، اعتقادبنا بر 

اي العـاده باور به خودکارآمدي از اهمیت فوقشرایط چند بعدي، پیچیده و در مواجهه با 

.برخــوردار اســت
٨
در مــدل انگیــزه در کــارآفرینی شــان و همکــاران 

١
ارائــه شــده کــه  

                                                                                                                
1. Alexei & Kolvereid 1999; Audet 2002;Autio etal., 2001; Krueger etal., 2000; van Gelderen 
etal., 2006 .
2. Krueger etal., 2000
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توان انتظـار داشـت   می ،بنابراین ؛خودکارآمدي یکی از عوامل انگیزشی کارآفرینان است

اندازي یک کسـب و  شدن و راه بیشتر، براي کارآفرین که فردي با باور به خودکارآمدي

بیشتر و در نتیجه تمایل پایدارتري را شکل خواهـد   ةانگیز) رفتار کارآفرینانه(کار جدید 

.استنتایج تحقیقات دیگر نیز مؤید این مطلب . داد
٢

  

هـاي  انسـانی، بـراي کشـف فرصـت     ٔهیسـرما هاي عمومی کارآفرینانـه در قالـب   مهارت

از . هاي جدید، مهـم و حیـاتی اسـت   اوريو اجراي فنّتغییر کارآفرینانه، حل مسئله، پذیرش

افـراد در  هاي انسانی یکی از عامل هاي مهمی است که بـه موفقیـت   شت سرمایهاین رو، انبا

در صورتی که کارآفرینان آینده در ارتباط با مهـارت هـاي    ٣.گذاردجهت کارآفرینی تأثیر می

برانگیـز  باشند، زمانی که با وظـایف چـالش   هکارآفرینی و کسب و کار به خوبی آموزش دید

دیویدسـون  ٤.شوند، دلسرد نخواهند شدوع فرایند کسب و کارشان مواجه میدر شر
٥
نشـان   

داد که توان کارآفرینی براي آغاز و انجام کسب و کار همبستگی باالیی با تجربـه و آمـوزش   

ه مـی   هآموزشی که مهارت ۀبرنام ،بنابراین. مرتبط با کسب و کار دارد - اي کـارآفرینی را اراـئ

.دشـو کوچک محسوب مـی دهد عاملی با اهمیت در ظهور و موفقیت یک کسب و کار
٦
در  

پژوهش صادقی و ملکـی نیـا  
٧

هـاي کـارآفرینی و قصـد    نیـز ارتبـاط معنـادار بـین مهـارت     

هاي عمومی بر آمادگی شغلی فـرد  تحقیقات به تأثیر مهارت در بسیاري. کارآفرینانه تأیید شد

٨.شاره شده استا
  :گیردتحقیق بدین صورت شکل می )1(ٔهیفرض، با توجه به موارد فوق

ینی، بـاور بـه   نگرش نسبت بـه کـارآفر  (فضاي درونی فرد  ٔسازندهعوامل : 1فرضیه 

ـ  ) هاي عمومی کارآفرینانهخودکارآمدي و مهارت دازي کسـب و کـار   بر تمایل بـه راه ان

  .داري دارندخالق تأثیر معنی

                                                                                                                
1. Shane etal.2003
2Tkachev & Kolvereid, 1999; De Noble etal., 1999; Linan, 2004; Linan etal., 2005; Linan, 
2005; Moriano etal., 2006; Moriano etal., 2007a;b; Autio etal., 2001; Krueger etal., 2000; Van 
Gelderen etal., 2006
3. Zimmerman & Chu, 2010
4. Gnyawali & Fogel, 1994
5. Davidsson,1991
6. Ladzani & Van vuuren, 2002
7. Sadeghi& Malkinia,2011
8. Pezeshkirad etal, 2005; Groot & Van Den Brink, 2000; Moreau& Leathwood, 2006; 
McQuaid, 2006 & Leathwood, 2006; McQuaid, 2006
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تمایل فـرد را تحـت تـأثیر     اي ذهنی به عنوان یک عامل از فضاي بیرونی کههرهنجا

جـام دادن یـک   فشار اجتماعی است که شخص آن را براي ان ٔکنندهدهد، منعکسقرار می

روهی را به عنـوان مرجـع در   کند؛ یعنی شخص در رفتارش گرفتار خاص، احساس می

١.از هاي آنان تنظیم کنـد کند رفتار خود را با نیگیرد و سعی مینظر می
در جـوامعی کـه   

به کارآفرینی در نظام آموزشی توجه بیشتري شـده   ،کارآفرینی مشروعیت اجتماعی دارد

مطلوب در جامعه نگریسته می شود ٔمقولهو به آن به عنوان یک 
هـاي جامعـه   هنجـار .٢

فرینی و کـارآفرین خـود را در یـک فضـاي کـارآ      بودههاي کارآفرینانه همسو با فعالیت

آغـاز یـک فعالیـت کارآفرینانـه      بـراي بنابراین، تمایل بیشتري  ؛کندمیمطلوب احساس 

موریانو و همکـاران . خواهد داشت
٣

گیـري از مـدل آژن، تمایـل    اي بـا بهـره  در مطالعـه 

بررسـی  ) ایران، هند، آلمان، هلنـد، اسـپانیا و لهسـتان   (کارآفرینانه را در بین شش کشور 

فرهنـگ مختلـف    شش رسیدند که به لحاظ هنجارهاي ذهنی بین و به این نتیجه ندکرد

هـا بایسـتی   هاي آموزشی و حمایتی دانشـکده برنامه بنابراین،. تفاوت وجود داشته است

توانـد  محـیط و فرهنـگ مسـتعد کـارآفرینی مـی     چـرا کـه    ؛این امر را مدنظر قرار دهند

در تحقیقات بسیاري وجود . دهنجارهاي ذهنی مثبت و کارآفرینانه را در افراد بارور ساز

.این رابطه مورد تأکید واقع شده است
٤

  

دانـش  (هـاي آموزشـی   تواند در سه دسته حمایـت حمایت دانشگاه از کارآفرینی می

ایجاد (هاي شناختی هدفمند ، حمایت)مورد نیاز یک کسب و کار هايعمومی و مهارت

و غیـر شـناختی هدفمنـد    ) آگاهی، انگیزه و دیدگاه هـاي کسـب و کـاري در فراگیـران    

مزایاي بیشمار آموزش کارآفرینی توسط محققان . قرار گیرد) تدارك حمایت هاي مالی(

-ت، اما با این حال، تأثیر برنامـه و آموزشگران مورد تأکید و تجویز بسیار قرار گرفته اس

ها و تمـایالت کارآفرینانـه، نسـبتاً بـدون     بر نگرشبه خصوصهاي حمایتی کارآفرین 

.هاي بیشتري استمون باقی مانده و نیازمند بررسیزآ
٥

زرافشانی و همکاران
٦

به نقل از   

                                                                                                                
1. Moriano & Gorgievski, 2007
2. Moriano & Gorgievski, 2007
3. Moriano etal, 2011
4. Moriano etal., 2006; Moriano etal., 2007a; Linan etal., 2005; Degeorge & Fayolle, 2005 .
5. Souitaris etal, 2007
6. Zarafshani etal,2010
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Basu & Virick)2008(گیري از مدل فیشـباین و آژن دریافتنـد کـه آمـوزش     ، با بهره

کارآفرینی اثر مثبتی بر نگرش دانشجویان نسبت به کارآفرینی و بـاور بـه خودکارامـدي    

انـدازي  دازي یک کسب و کار یا سـعی در راه انقبلی در راه ۀربتج. آنان دارد ٔنانهیکارآفر

مثبـت و معنـی داري    ٔرابطهدانشجویان  ٔنانهیکارآفرآن با نگرش و باور به خودکارآمدي 

این در حالی است که کندوراس و همکاران. داشت
١

 ٔرابطـه تحقیقی را با هدف بررسـی   

اسـپانیا بـه   فعالیت کارآفرینانه در  هاي دانشکده از کارآفرینی و سطحآماري بین حمایت

هاي آنان نشان داد که تمایـل کارآفرینانـه بـا حمایـت دانشـکده از      یافته. انجام رساندند

تحقیق لینان. معناداري به لحاظ آماري داشته است ٔرابطهکارآفرینی، 
٢
نیز نشان می دهـد   

دود بـراي  هاي مالی هـر چنـد در حـد محـ    هاي کارآفرینی از جمله حمایتایتکه حم

-تـر هسـتند مـی   هاي خود در یک مقیاس کوچکش ایدهدانشجویانی که خواستار آزمای

وانـد بـه افـزایش    تمقدماتی مـی  چرا که موفقیت در یک آزمایش ؛تواند بسیار مؤثر باشد

دانشگاه رازي در ایـن زمینـه کـامالً ادعـاي      ٔتجربه. باور به خودکارآمدي فرد کمک کند

Sadeghi &Malekiniaو ) Franke & Luthje)2004ٔمطالعه. فوق را تأیید می کند

هـاي مـالی و غیـر مـالی از     یید اثر آموزش کارآفرینی و حمایـت نیز منجر به تأ) 2011(

 )2(با توجه به مطالب فـوق، فرضـیه   . دانشجویان شد ٔنانهیکارآفرکارآفرینی بر تمایالت 

  :تحقیق به صورت ذیل ارائه شد

بـه   هـاي کارآفرینانـه دانشـگاه   حمایتـ  فضاي بیرونی فرد   ٔسازندهعوامل : 2فرضیه

ـ فضاي درونـی فـرد و هنجارهـاي ذهنـی       ٔسازندهصورت غیر مستقیم از طریق عوامل 

تـأثیر  به صورت مستقیم بر تمایل به راه اندازي کسـب و کـار خـالق    هنجارهاي ذهنی

  .داري دارندمعنی

مفهومی پژوهش به صورت زیـر   در نهایت با توجه به توضیحات مذکور، چارچوب

:تدوین شد

  

  

                                                                                                                
1. Coduras etal,2008
2. Linan,2005
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، از نـوع  يپـرداز و داده قی

سـال   انیدانشجوپژوهش شامل 

 320بود که در کـل حـدود   

 Bartlett)(حجم نمونه با استفاده از جـدول بارتلـت و همکـاران    

برحسـب  ( ياطبقـه  یتصـادف 

متغیرهـاي  ( سـاخته بـود  محقـق 

ــاي   ــدي، مهــارت ه ــه خودکارآم ــی، باورب هنجارهــاي ذهن

روایی صوري . )تمایل به راه اندازي

174   

  

  چارچوب مفهومی پژوهش )1( شکل

  

  روش 

یحقابه  یابیدست يهاو به لحاظ روش یکم، قیتحق نیاروش 

پژوهش شامل  نیا يآمار ٔجامعه. است یهمبستگـ   یفیتوص قاتیتحق

بود که در کـل حـدود    المیادانشگاه آزاد  يکشاورز ٔرشتهمختلف  يهاشیگراآخر 

حجم نمونه با استفاده از جـدول بارتلـت و همکـاران    . دادند لیتشکنفر را 

etal )2001 (169  تصـادف  يریـ گاز روش نمونـه . دشـ  نییتعنفر

محقـق  ٔپرسشـنامه ابزار اصلی تحقیق، . بهره گرفته شد) گرایش

ــه؛ نگــرش ــاي  ، مســتقل ازجمل ــدي، مهــارت ه ــه خودکارآم ــی، باورب هنجارهــاي ذهن

تمایل به راه اندازي ٔوابستهو متغیر  حمایت هاي کارآفرینانه، کارآفرینانه

174

روش 

روش 

تحق

آخر 

نفر را 

etal

گرایش

ــه؛ نگــرش مســتقل ازجمل

کارآفرینانه
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تعیین میزان تطبیـق   به منظور اعتبارسنجی آن،. پانل متخصصان تعیین شد ٔلهیوسابزار به 

ـ  هايو برازش داده  آژن و بررسـی  ٔشـده ریـزي  ژوهش حاضـر بـا مـدل رفتـار برنامـه     پ

ساختاري ۀسازي معادللچارچوب مفهومی تحقیق، از روش مد
1

بـا کـاربرد نـرم افـزار      

18AMOS ـ   . استفاده شد اول نشـانگر اعتبـار    ۀنتایج آماري تحلیل عـاملی تأییـدي مرتب

ــود    ــق ب ــزار تحقی -04/0RMSEA=;05/0P-value<; 42/3897Chi(مناســب اب

Square(2195)= .(ره گرفته شـد  به منظور تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفاي کرونباخ به

سازي معادله ساختاري قابل ذکـر اسـت کـه ایـن روش یـک      در خصوص مدل). 91/0(

رهیافت آماري جامع و گسترده است که فرضیاتی در خصوص روابـط بـین متغیرهـاي    

 Mahmood Abbad(دهـد  مورد آزمون قـرار مـی  هاي نهفته را مشاهده شده  و متغیر

etal, 2009( .کاي اسـکوئر : معیارهاي برازش کلی مدل شامل)
2(2

، شـاخص بـرازش   

)NFI(بونت ـ   بنتلر ٔشدههنجار 
3

)IFI(، شاخص بـرازش افزایشـی   
4

 ـ  ، شـاخص تـوکر  

)TLI(لویس 
5

)CFI(، شاخص برازش تطبیقی 
6
دوم میـانگین مربعـات خطـاي     ٔشهیرو  

)RMSEA(برآورد 
7

بخش و قابل تدرصورتی برازش مدل مورد بررسی، رضای. هستند 

قبول است که مقدار 
2 05/0کوچک وSig>   ؛ مقادیر شاخص هـايNFI ،IFI ،TLI 

قابل ذکر است که کاي اسـکوئر  . باشد 05/0کمتر از  RMSEAو  9/0، بیشتر از CFIو 

 ٔآمـاره ،نمونه افـزایش یابـد  به نحوي که هر چه حجم  ؛مدل تابعی از حجم نمونه است

تقریباً اکثـر   ؛ بنابراین،کاي اسکوئر متمایل به نشان دادن یک سطح احتمال معنادار است

صورتی که تنها به شاخص برازش کـاي  زیاد، در ٔنمونههاي منطقی با داشتن حجم مدل

سـایر   ن توضیح، ضرورت بـرآورد با ای. گیرندد، مورد تأیید قرار نمیشومیاسکوئر اکتفا 

  .دشوهاي مذکور روشن میشاخص

                                                                                                                
1. Structural Equation Modeling  
2. Chi-Square
3. Normed fit index
4. Incremental fit index
5. Tucker-Lewis index
6. Comparative fit index
7. Root mean square error of approximation
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  ها افتهی

درصـد   79/43درصد از دانشجویان مورد مطالعه را پسـران و   21/56، ها افتهیبر اساس 

درصـد از پاسـخگویان تولیـدات     57/16تحصـیلی   ٔۀرشـت . آنان را دختران تشکیل دادند

ی در درصد ترویج و آمـوزش کشـاورزي و مـابق    44/25درصد زراعت،  85/24گیاهی، 

  .علوم دامی مشغول به تحصیل بودند ۀرشت

. دهـد اورزي دانشگاه ایالم  را نشان میدانشجویان کش ٔنانهیکارآفر، تمایل )1(جدول

) از بیشترین به کمترین(مذکور بر اساس میانگین رتبه اي  ٔمقولهٔةدهندهاي تشکیلمؤلفه

  .مرتب شده اند

  دانشجویان ٔنانهیکارآفرتمایل  )1(جدول

  *یانگینم  رتبه  یهگو/یرغمت
انحراف 

  یارمع

  68/0  64/4  -  ینانهکارآفرتمایل 

  40/1  74/5  1  کردمیمرا شروع  یديجدداشتم، کسب و کار  یاراختاگر فرصت و منابع در 

 یاديزیلیخکسب و کار تالش کنم، شانس  ياندازراه  يبرایکافٔةاندازاگر به 

  آن دارم یتموفقدر 
2  68/5  62/1  

  42/1  61/5  3  کنمینمیغدریکوششیچهکسب و کار از  ياندازاه ر يبرا

  58/1  44/5  4  کنم یجادارا  يکارکسب و  یندهآمصمم هستم در 

  56/1  29/5  5  یرمبگکسب و کار را تحت کنترل  یکتوانم مراحل خلق یم

  84/1  29/5  6  کسب و کار را دارم یکياندازراه ییتواناکنم که یمفکر 

  82/1  05/5  7  کسب و کار دارم یکياندازراه  يبرایاديزیلتمامن 

  69/1  01/5  8  یرمگیمدوستانم قرار  ییدتأرا آغاز کنم مورد  یديجداگر کسب و کار 

  95/1  97/4  9  کنمیمیشتريبیترضاباشم احساس  ینکارآفریککه ینااز 

  81/1  81/4  10  همدیمالزم باشد انجام  يکارشدن هر  ینکارآفريبرا

  69/1  49/4  11  کنندیمییدتأکسب و کار  یکياندازمن را نسبت به راه  یمتصمیمهایهمکالس

  85/1  44/4  12  آن است یبمعااز  یشبمن  يبرابودن  ینکارآفریايمزا

  95/1  30/4  13  دانمیمکسب و کار  یکياندازراه يبرارا  یفنیاتجزئتمام 

  00/2  25/4  14  سب و کار مشوق من هستندک ياندازراه يبراهمواره  یکنزدبستگان 

  98/1  24/4  15  شدن، انجام دهم ینکارآفراز  یرغرا به  يکاریچهیستمنحاضر 

  91/1  15/4  16  من جذاب است يبراینیکارآفرٔحرفهدر مجموع، 

  02/2  77/3  17  است يامن کار ساده  يبراکسب و کار و حفظ آن  یکشروع 

  80/1  64/3  18  ندارم یديتردار خودم شک و کسب و ک ياندازنسبت به راه

  70/1  29/3  19  من است یینهايهااز هدف  یکیبودن  ینکارآفر

  00/2  25/3  20  مشکل نیست يکارٔیدهایکٔئۀارامن  يبرا

  7=تا کامالً موافقم 1=کامالً مخالفم: اسیمق* 
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کثریـت  آن اسـت کـه ا   ٔدهنـده نشـان   7از  64/4، میانگین کلـی  )1(بر اساس جدول

. انـد کارآفرینانه داشته هاياه ایالم تمایل متوسطی به فعالیتدانشجویان کشاورزي دانشگ

مطابق جدول فوق بیشترین اتفاق نظر دانشجویان مورد مطالعه بر این بوده است کـه در  

صورتی فرصت و منابع کافی در اختیار داشته باشند، مسلماً کسب و کار جدیـدي را راه  

ـ  نااز طرفی به اعتقاد آن. کردواهند اندازي خ ـ   انتالش کافی، شانس آن ت را بـراي موفقی

از هیچ کوششی بـراي ایـن کـار     بنابراین،. اندازي کسب و کار افزایش خواهد داددر راه

هـا را بـا   اما آنچـه آن . اري در آینده ایجاد کننددریغ نکرده و مصمم هستند که کسب و ک

ـ   ، شک و تردید نسازدمیمحدودیت مواجه  ـ ایـک  ۀ سـبت بـه ارائ کـاري خـالق و    ٔدهی

قرار نگـرفتن کـارآفرینی در   ،از طرفی ؛کارآفرینانه، شروع کسب و کار و حفظ آن است

ـ   ٔدهندهبندي اهداف دانشجویان، نشان اولویت هـاي  همچنـان فعالیـت   انآن است کـه آن

  . اندهشغلی خود تصور نکرد ٔندهیآشغلی ممکن در  ٔنهیگزوان یک کارآفرینانه را به عن

نشـگاه آزاد  هـاي کـارآفرینی در دا  میزان وجود و میزان اهمیـت حمایـت   ،)2(جدول

ـ  مقوله ٔدهندههاي تشکیل مؤلفه. دهندایالم را نشان می ر اسـاس میـانگین   هاي مـذکور ب

  .اندرتبه اي مرتب شده

  هاي کارآفرینی در دانشگاهمیزان وجود و اهمیت حمایت) 2(جدول 

  میزان اهمیت

و ) 17/4(کلی میانگین

  یهگو/یرمتغ  )76/0(انحراف معیار 

  میزان وجود

و انحراف ) 94/1(میانگین کلی

  )76/0(معیار 

انحراف 

  یارمع
  رتبه  یانگینم

نوع 

  یتحما
  *یانگینم  رتبه

انحراف  

  یارمع

46/0  50/4  1  
يهادر سرفصل ینیکارآفردروس مربوط به  ۀارائ

  یآموزش
  15/1  13/2  1  یآموزش

  06/1  11/2  2  یآموزش  ینیکارآفربر  یمبتنيکارآموزيهاارائه دوره   11  93/3  82/0

94/0  88/3  13  
ینانهکارآفريهایتفعالمربوط به  يهاارائه پروژه

  یاندانشجويبرا
  10/1  08/2  3  یآموزش

99/0  15/4  8  
 یکياندازراه  يبرایاندانشجودادن به  یزهانگ

  یدجدکسب و کار 

 یشناخت

  هدفمند
4  06/2  06/1  

91/0  18/4  7  

ٔارائهبه منظور  یاندانشجويبراالزم  یطشرایجادا
کسب و کار  یکياندازراه  يبراخود  يهایدها

  )ياورفنّيواحدهامرکز رشد : مثال(یدجد

 یشناخت

  هدفمند
5  06/2  07/1  
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85/0  22/4  6  

از کسب و  یاندانشجویعلمیدهايبازديبرگزار

گلخانه  یکاز یدبازد: مثال(ینانهکارآفريکارها

  )موفق

 یشناخت

  هدفمند
6  01/2  99/0  

88/0  86/3  14  
در  ینیکارآفريهاها و کارگاه کنفرانسيبرگزار

  دانشگاه

 یشناخت

  هدفمند
7  98/1  05/1  

90/0  03/4  10  

در خصوص  یاندانشجودادن به  یآگاه

انتخاب  یکآن به عنوان  یمعرفو  ینیکارآفر

  ممکن یشغل

 یشناخت

  هدفمند
8  94/1  95/0  

82/0  37/4  5  
کسب  یکياندازراه  يبرایازنارائه دانش مورد 

  یدجدو کار 
  98/0  91/1  9  یآموزش

04/1  89/3  12  

يبراینیکارآفریرسمیرغيهاارائه دوره

خارج  ینیکارآفريهادوره : مثال(یاندانشجو

  )دانشگاه

  98/0  88/1  10  یآموزش

75/0  08/4  9  
- نشست يزاربرگموفق و  ینانکارآفردعوت از 

  با آن ها یاندانشجويها

 یشناخت

  هدفمند
11  81/1  10/0  

85/0  44/4  3  

که  یانیدانشجويبرایدارخریايمشترجلب 

اند کرده ياندازرا راه یديجدکسب و کار 

  )یابیبازار(

یرشناخغ

 تی

  هدفمند

12  81/1  97/0  

73/0  46/4  2  
که   یانیدانشجواز  یتحماجلب اعتبار به منظور 

  کرده اند ياندازرا راه  یديجدکار کسب و 

یرشناخغ

 تی

هدفمند

13  79/1  88/0  

78/0  39/4  4  

یازنمورد  یمالو امکانات  یلوسافراهم کردن 

کسب و کار  یکياندازراه  يبرایاندانشجو

  یدجد

یرشناخغ

 تی

هدفمند

14  76/1  04/1  

  7=تا کامالً موافقم 1=کامالً مخالفم: اسیمق* 

یان مورد مطالعه، بیشترین اتفاق نظر در این خصـوص بـود کـه    بنا به ادراك دانشجو

روس مربـوط بـه کـارآفرینی در    د ٔارائههاي آموزشی یعنی ایالم در حمایتدانشگاه آزاد 

 يهـا پـروژه  ۀو ارائ ینیکارآفربر  یمبتنيکارآموزهاي دوره ٔارائههاي آموزشی، سرفصل

از طرفـی، کمتـرین   . انـد دهکرموارد عمل  بهتر از سایر نانهیکارآفريهاتیفعالمربوط به 

هاي غیرشناختی هدفمند وانایی دانشگاه در حمایتاتفاق نظر پاسخگویان در خصوص ت

 یمـال و امکانـات   لیوسامیزان همکاري دانشگاه در فراهم کردن  ،به عبارتی ؛بوده است

جلـب  اعتبـار و  ، جلـب  دیـ جدکسـب و کـار    کیياندازراه يبراانیدانشجوازینمورد 

موفـق و   نـان یکارآفردعـوت از   ،از طرفـی . بازاریابی در حد بسیار کمی بوده است ایيمشتر
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هـاي  دانشجویان، یکی دیگر از محدودیت به اعتقاد  نابا آن انیدانشجويهانشست  يبرگزار

تـوان چنـین   می 5از  94/1ی، بر اساس میانگین به طور کل. حمایتی شناختی دانشگاه بیان شد

محـدودي را بـراي دانشـجویان     ٔنانـه یکارآفرهاي ت که دانشگاه آزاد ایالم حمایترفنتیجه گ

ها از دیدگاه دانشـجویان  ی که میزان اهمیت این گونه حمایتدر حال ؛است کردهخود فراهم 

از طرفی، شایان توجـه اسـت کـه سـه     . ارزیابی شد) 5از  17/4میانگین کلی (در حد باالیی 

هاي دوم تـا چهـارم را بـه خـود اختصـاص داده      میزان اهمیت، رتبهر نیز به لحاظ اخی ٔنهیگز

رسـمی  هـاي غیـر   دوره ٔارائهاین در حالی است که از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه، . است

هـاي مربـوط بـه    پـروژه  ٔارائـه ها و کارگاه هـاي کـارآفرینی و   کارآفرینی، برگزاري کنفرانس

، از اولویت و اهمیت کمتري نسبت بـه سـایر مـوارد    نایدانشجويبرانانهیکارآفريهاتیفعال

روس مربـوط بـه   د ٔارائـه جالب توجـه اسـت کـه بـه اعتقـاد دانشـجویان       . برخوردار هستند

  .هاي دانشگاه استی همچنان جز بسیار مهمی از حمایتهاي آموزشکارآفرینی در سرفصل

-را نشان می هاي عمومی کارآفرینی جدول ذیل، میزان تسلط دانشجویان به مهارت

از بیشـترین بـه   (اي بـه هاي مورد تسلط دانشجویان بـر اسـاس میـانگین رت   مهارت. دهد

.اندمرتب شده) کمترین

  هاي عمومی کارآفرینیمهارت )3(جدول 

  یارمعانحراف   *یانگینم  رتبه  یهگو/یرمتغ

  12/1  26/5  -  هاي عمومی کارآفرینیمهارت

  40/1  69/5  1  پذیري و تصمیم گیريمسئولیت

  60/1  55/5  2  ریزي، هماهنگی و سازماندهیبرنامه

  50/1  38/5  3  تولیدات و خدمات ٔارائههاي معرفی و مهارت

  60/1  35/5  4  انعطاف پذیري

  49/1  28/5  5  يکاراستقالل 

  50/1  27/5  6  توجه به جزئیات

  61/1  18/5  7  آوري و تجزیه و تحلیل اطالعاتجمع

  80/1  16/5  8  کار گروهی

  61/1  13/5  9  تکار عملاب

  54/1  98/4  10  مدیریت زمان

  62/1  84/4  11  مهارت هاي ارتباطی

  7=تا باال 1=پایین: اسیمق* 

به طـور کلـی خـود را بـه     ، دانشجویان کشاورزي دانشگاه ایالم )3(براساس جدول 

 26/5میانگین کلـی  (هاي عمومی کارآفرینی در حد متوسط ارزیابی کردند لحاظ مهارت
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-ري و تصـمیم پذیمسئولیت ٔنهیزمبیشترین توانمندي خود را در  اندر این میان، آن). 7از 

هاي توجه به اما به لحاظ مهارت ریزي، هماهنگی و سازماندهی بیان کردندگیري، برنامه

جزئیات، جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات، کـارگروهی، ابتکـار عمـل، مـدیریت     

  .انایی خود را در حد کمتري ارزیابی کردندزمان و مهارت هاي ارتباطی، تو

دانشـجویان کشـاورزي    ٔنانـه یکارآفربه منظور پی بردن به روابط علـی میـان تمایـل    

دانشگاه آزاد ایالم به عنوان متغیر وابسـته و نگـرش نسـبت بـه کـارآفرینی، هنجارهـاي       

نشـگاه از  هاي عمومی کارآفرینی و میزان حمایت داذهنی، باور به خودکارآمدي، مهارت

با کاربرد نـرم  سازي معادله ساختاريلعنوان متغیرهاي مستقل از روش مدکارآفرینی به 

هـاي  و مـدل مدل مورد بررسی، یک مدل مسـیر بـوده   . بهره گرفته شد AMOS18افزار 

مختلـف   هايبینی پدیدهتوان در تبیین و پیشهایی هستند که میمسیر یکی از انواع مدل

ارائـه شـده    )4(دا، همبستگی بین متغیرهاي پـژوهش، در جـدول   تدر اب .ها بهره برداز آن

  .است

  همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته )4(جدول 

  5  4  3  2  1  یرمتغ

تمایل به راه اندازي کسب و کار خالق
  

-          

        -  45/0**  ینیکارآفرنگرش نسبت به 

      -  05/0  25/0  یذهنيهنجارها

    -  17/0  33/0*  54/0**  يمدخودکارآباور به 

  -  44/0**  16/0  42/0**  54/0**  مهارت هاي عمومی کارآفرینی

  32/0*  17/0  23/0  26/0*  26/0*  ینیکارآفردانشگاه از  یتحمایزانم

  

دهد که بـین هـر یـک از متغیرهـاي     حاصل از همبستگی پیرسون نشان می هايیافته

ومی کارآفرینی، باور به خودکارآمدي هاي عمل نگرش نسبت به کارآفرینی، مهارتمستق

. ي وجـود دارد دارمثبت و معنی ٔرابطهو میزان حمایت دانشگاه از کارآفرینی، با یکدیگر 

هاي عمومی کارآفرینی با باور بـه خودکارآمـدي و میـزان حمایـت     عالوه بر آن، مهارت

بین هـر یـک    مطابق جدول فوق. است کرده داري را برقرارمثبت و معنی ٔرابطهدانشگاه 

از متغیرهاي مستقل مذکور به جزء هنجارهاي ذهنی، با تمایـل کارآفرینانـه دانشـجویان    

  .داري وجود داردمثبت و معنی ٔرابطهنیز، 
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 ٔوابستهاثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي پیش بین بر متغیرهاي  )5(جدول 

مـذکور، اثـر مسـتقیم معـادل      در جـدول . دهددانشجویان را نشان می ٔنانهیکارآفرتمایل 

متغیرهاي رگرسیون چندگانه بـوده و زمـانی اسـت کـه تغییـر در       ٔشدهضریب استاندارد 

اثر غیر مستقیم هر متغیر برابـر  ). x       y(می شود yمنجر به تغییري در متغیر  xمتغیر 

 مـذکور  ٔوابسـته متغیرهاي یک مسیر منتهی به متغیر  ٔهیکلبا حاصل ضرب ضرایب مسیر 

تحـت تـأثیر    zاز طریق متغیر سومی مثل  yبه عبارت بهتر، زمانی است که متغیر . است

مجموع اثرات مسـتقیم   ٔدهندهاثر کل نیز نشان . )z        x   y(قرار می گیرد  xمتغیر 

ا توجه بـه  ب. نشان داده شده است 2نمودار مسیر در شکل . استو غیر مستقیم هر متغیر 

توان گفت کـه مـدل از بـرازش مناسـبی برخـوردار اسـت       می هاي کلی برازششاخص

)06/0; RMSEA=00/1; CFI= 95/0; TLI= 99/0; IFI= 98/0; NFI=27/0; 

p=20/1=)2(

2 .(

  اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي پیش بین بر متغیرهاي وابسته) 5(جدول 

  اثر کل  یممستقیرغاثر   یممستقاثر   ینبیشپیرمتغ  وابسته یرمتغ

R  46/0            تمایل
2

=  

  21/0  -   21/0  نگرش

  14/0  -   14/0  هنجار

  32/0  -   32/0  يخودکارآمد

  29/0  -   29/0  مهارت هاي عمومی

  17/0  17/0  00/0  دانشگاه یتحما

R  07/0نگرش              
2

=  

R  05/0          هنجار     
2

=  

R  03/0      يخودکارآمد
2

=  

10/0Rهاي عمومی مهارت
2

=  

  دانشگاه یتحما

26/0   -  26/0  

23/0   -  23/0  

17/0   -  17/0  

32/0   -  32/0  

  

، از میان متغیرهاي مستقل پژوهش، باور )2شکل (و نمودار مسیر  )5(مطابق جدول 

ــر مســتقیم و مثبــت    ــه خودکارآمــدي بیشــترین اث ــر تمایــل ) 32/0(ب ــهیکارآفررا ب  ٔنان

هـاي  ارتسـپس متغیرهـاي مهـ   . ي دانشگاه آزاد ایالم داشـته اسـت  دانشجویان کشاورز

از اثـرات مسـتقیم و   ) 21/0(و نگرش نسبت بـه کـارآفرینی   ) 29/0(عمومی کارآفرینی 

این در حالی اسـت  . دانشجویان مذکور برخوردار بودند ٔنانهیکارآفرمثبتی بر متغیر تمایل 
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داري گونه اثر مسـتقیم و معنـی  هیچکه حمایت دانشگاه از کارآفرینی و هنجارهاي ذهنی 

بـا وجـود ایـن، حمایـت     . انـد دانشـجویان نداشـته   ٔنانهیکارآفرتمایل  ٔوابستهرا بر متغیر 

نگـرش نسـبت بـه کـارآفرینی و      دانشگاه از کارآفرینی به طـور غیـر مسـتقیم از طریـق    

اشـت  اهـد گذ دانشـجویان تـأثیر خو   ٔنانهیکارآفرهاي عمومی کارآفرینی بر تمایل مهارت

 ٔنانـه یکارآفردرصـد تغییـرات مربـوط بـه تمایـل       46ها، در کل، بر اساس یافته). 17/0(

عـالوه بـر ایـن، متغیـر     . ه اسـت شـد دانشجویان توسط متغیرهاي مستقل مذکور تبیـین  

-را بر متغیر مهـارت ) 32/0(و مثبت حمایت دانشگاه از کارآفرینی، بیشترین اثر مستقیم 

درصـد تغییـرات متغیـر مـذکور توسـط       10ویان داشته و هاي عمومی کارآفرینی دانشج

از طرفـی، متغیـر حمایـت دانشـگاه از     . حمایت دانشگاه از کارآفرینی تببین شده اسـت 

ــه کــارآفرینی   ) -23/0(و هنجارهــاي ذهنــی ) 26/0(کــارآفرینی، بــر نگــرش نســبت ب

  .داري داشته استدانشجویان نیز اثرات مستقیم معنی

فضـاي درونـی    ٔسازندهتحقیق مبنی بر تأثیر معنی دار عوامل  اول ۀنهایت، فرضیدر 

عمـومی   هـاي ینی، باور به خودکارآمدي و مهـارت نگرش نسبت به کارآفر(دانشجویان 

در . اندازي کسب و کار خالق مورد تأیید قـرار گرفـت  به راه نابر تمایل آن) کارآفرینانه

 ٔنانـه یکارآفرهـاي  دار حمایـت قیق، تنها اثر غیر مستقیم و معنـی خصوص فرضیه دوم تح

نگرش نسبت بـه   از طریق) فضاي بیرونی فرد ٔسازندهبه عنوان یکی از عوامل (دانشگاه 

مـورد تأییـد   ) عوامل سازنده فضاي درونی(هاي عمومی کارآفرینانه کارآفرینی و مهارت

  .قرار گرفت و سایر موارد رد شد
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متغیرهاي ) خطوط منقطع مشکی

 به راه اندازي کسب و کار خالق

اه ایالم تمایـل متوسـطی بـه    

هـاي  ها و حمایـت برنامهتواند حاکی از خالء در 

 & Degeorgeایـن یافتـه بـرخالف نتـایج     

Naktiyok etal )2009 ( مبنی

  Moriano(از طرفی، در برخی از تحقیقات دیگر 

میـانگین تمایـل کارآفرینانـه در بـین     

; NFI=27/0 ; p=20/1=)2(

2(

   ... تحلیل تأثیر فضاي کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی

  

خطوط منقطع مشکی(و غیر مستقیم ) خطوط ممتد مشکی(اثرات مستقیم  )2(شکل 

به راه اندازي کسب و کار خالق لیتما ٔوابستهمستقل پژوهش بر متغیر 

  يریگ جه

اه ایالم تمایـل متوسـطی بـه    اکثریت دانشجویان کشاورزي دانشگمطابق با نتایج تحقیق، 

تواند حاکی از خالء در که می اندهاي کارآفرینانه داشتهفعالیت

ایـن یافتـه بـرخالف نتـایج     . دانشگاه تا سطح مطلوب باشد ٔینانهکارآفر

Fayolle )2005( ،Moriano  etal )2007 و ) الف؛ بNaktiyok etal

از طرفی، در برخی از تحقیقات دیگر . باال بوده است ٔینانهکارآفربر تمایل 

etal, 2007a; Moriano  etal, 2006  ( میـانگین تمایـل کارآفرینانـه در بـین      ٔنمـره

0/
10

0/
03

0/
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تمایل بـه خـدمت در    ناد و چنین استنباط شد که آنشدانشجویان در حد پایینی برآورد 

در ادامه، .  اند تا یک فعالیت کارآفرینانهان دولتی یا شرکت خصوصی را داشتهیک سازم

طالعه بر این بوده است که در صـورتی فرصـت و   بیشترین اتفاق نظر دانشجویان مورد م

انـدازي خواهنـد   ، مسلماً کسب و کـار جدیـدي را راه  منابع کافی در اختیار داشته باشند

هـا فـرد بایـد از توانـایی فرصـت      است که براي دستیابی به این فرصـت قابل ذکر . کرد

تا بتوانـد  جو و کشف یا جذب منابع را برخوردار باشد وشناسی، خلق فرصت و جست

تـالش کـافی،   به اعتقاد دانشجویان، ،از طرفی. آورداین ملزومات را در خدمت خود در

از  بنـابراین، . را براي موفقیت در راه اندازي کسب و کار افزایش خواهد داد ناشانس آن

هیچ کوششی براي این کار دریغ نکرده و مصمم هسـتند کـه کسـب و کـاري در آینـده      

و  ارندخلق کسب و کار اعتقاد د ٔمرحلهتوانایی خود در جهت کنترل  به انآن. ایجاد کنند

در تفسیر این بخش قابل توجـه  . کنندطی براي این کار در خود احساس میتمایل متوس

) 1: قسـمت تقسـیم مـی شـود     چهـار مقدماتی فرایند کارآفرینی به  ٔمرحلهاست که، هر 

طـرح تجـاري و    ٔیهته) 3ایده،  گیريشناسایی فرصت و شکل) 2مقدماتی،  گیريتصمیم

دانشــجویان مــورد مطالعــه، از تمایــل ). Saeidikia, 2011(گیــري نهــایی تصــمیم) 4

م گیري مقـدماتی را پشـت   تصمی ،نسبتاً متوسطی برخوردار بوده و از این رو ٔینانهکارآفر

طـور کـه   همـان . بعدي با مشکل جـدي مواجـه هسـتند    ٔمرحلهاند اما در سه سر گذاشته

خالق، شک و تردید در شروع کسـب و   ٔیدهایک  ۀ، محدودیت ارائدهد یمها نشان هیافت

تشخیص فرصت و  ٔمرحلهرا در دو  ناتواند آنو حتی حفظ آن براي دانشجویان، میکار 

 ٔیـده اطرح تجاري یا به نوعی تنظیم و انسـجام و تـدوین    ٔیهتهگیري ایده و سپس شکل

-تصـمیم  ٔمرحلـه نچه این دو مرحله را طی نکنند بـه  خالق در تنگنا بگذارد و قطعاً چنا

گیري نهـایی  ز این دو مرحله و رسیدن به تصمیمگذار فرد ا. گیري نهایی نخواهند رسید

هاي ویژه اي است که بایستی مورد توجه ها و آموزشها، مهارتنیازمند پرورش قابلیت

  . قرار گیرد

ـ از آن ،ا کمبـود جـدي مواجـه بودنـد    جایی که دانشجویان به لحاظ فرصت شناسی ب

شناسـی  هـاي فرصـت  تقویت قابلیت برايهاي آموزشی مناسبی که دوره شودتوصیه می

هاي آموزش مهارت)1: شاملها این دورهشود؛هاي آموزشی لحاظدانشجویان در برنامه
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، سازيمتقاعد) 4، مهارت بیانگري) 3هاي ذهنی دیگران، مدیریت برداشت) 2، اجتماعی

  .زگاري اجتماعیسا) 5

در خصوص میزان وجود و اهمیت حمایت هاي کارآفرینی در دانشگاه، بنا به ادراك 

دانشجویان مورد مطالعه، بیشترین اتفاق نظر در این خصوص بود که دانشگاه آزاد ایـالم  

يکـارآموز هـاي  هـاي آموزشـی، دوره  روس مربوط به کارآفرینی در سرفصـل د ٔارائهدر 

بهتـر از سـایر مـوارد     ینانهکارآفريهایتفعالمربوط به  يهاو پروژه یینکارآفربر  یمبتن

و کارتون و همکـاران  ) 2002((Baron)بر اساس الگوي بارون  بنابراین،. اندکردهعمل 

)Carton etal) (1998 ( ۀکه دانشگاه آزاد ایـالم در مرحلـ   کردمی توان چنین استدالل 

ء تا حد مطلـوب همچنـان   هر چند خال. اندکردهه اندازي تا حدودي بهتر عمل قبل از را

ر خصـوص توانـایی   از طرفـی، کمتـرین اتفـاق نظـر پاسـخگویان د     . خوردبه چشم می

میـزان همکـاري    ،هاي غیرشناختی هدفمند بوده است یا به عبـارتی دانشگاه در حمایت

ينـداز اراه يبـرا یاندانشـجو یازنمورد  یمالو امکانات  یلوسادانشگاه در فراهم کردن 

این مـورد بـه ضـعف    . بازاریابی یايمشتر، جلب اعتبار و جلب یدجدکسب و کار  یک

در . کســب و کــار اشــاره دارد ۀو توســع) شــروع(راه انــدازي  ٔمرحلــهدانشــگاه در دو 

نیـز  ) Fueglistaller etal)) (2008تحقیقات دیگـر از جملـه فوگلیسـتالر و همکـاران    

ه از راه اندازي کسب و کارها در حد کمی برآورد هاي مالی دانشگامیزان وجود حمایت

هـا بـه   ی ها بیشـترین توجـه را در دانشـگاه   این درحالی بود که سمینارها و سخنران. شد

 & Luthje)لوتج و فرانک ). Fueglistaller etal, 2008(خود اختصاص داده بودند 

Franke))2002 (دریافتند که دانشـگاه   مریکاااي بین دو دانشگاه در آلمان و با مقایسه

MIT  انـدازي کسـب و کـار،    قبـل از راه  ٔمرحلهدر ارتقاء و تقویت کارآفرینان آینده در

نیز ) Kraaijenbrink etal) (2010(کرایجنبریک و همکاران . فعال تر عمل کرده است

زشـی را در  هاي آموشکده در استرالیا و اروپا، حمایتدان 5به این نتیجه دست یافتند که 

در این بین، . خوانی داشته استاند که با نتایج تحقیق حاضر همطح پایینی فراهم کردهس

نشان دادنـد کـه فقـدان حمایـت     ) Maas & Herrington) (2006(ماس و هرینگتون 

انـدازي کسـب و   اهش نرخ فعالیت هاي مربـوط بـه راه  مالی دومین عامل اصلی براي ک

هـایی هسـتند کـه    هکه اندك دانشگااین رو، با آناز . نوبی بوده استکارها در آفریقاي ج
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اي را براي دانشجویان خود فراهم آورند امـا  ت حمایتی گستردهبتوانند یک چنین خدما

در کشـورهاي در   به خصوصهایی ، از ارزش و اهمیت یک چنین حمایتبا وجود این

انشـگاه  ر کلـی، د به طو). Scheepers etal, 2009(حال توسعه نباید چشم پوشی کرد 

ده اسـت  کـر محدودي را براي دانشجویان خود فراهم  ٔینانهکارآفرهاي آزاد ایالم حمایت

ها از دیدگاه دانشـجویان در حـد بـاالیی    ی که میزان اهمیت این گونه حمایتجایو از آن

یزان آموزش عالی رن و برنامهوضوع بایستی مورد توجه جدي مسئوالارزیابی شد، این م

دیـدگاه دانشـجویان مـورد     ازاخیر  ٔینهگزفی، شایان توجه است که سه از طر. قرار گیرد

ف بـین  زیـاد و شـکا   ٔفاصلهکه این امر نشان از  باالیی برخوردار بودند اهمیت از مطالعه

هــاي مــالی و بازاریــابی دانشــگاه آزاد ایــالم از وضــعیت موجــود و مطلــوب حمایــت

حفظ و گسـترش یـک کسـب و کـار     دانشجویان خود به منظور تشویق به راه اندازي و 

رسـمی کـارآفرینی، برگـزاري    هـاي غیـر   دوره ٔارائهاین در حالی است که، . جدید است

، از ینانـه کارآفريهـا یتفعالهاي کارآفرینی و پروژه هاي مربوط به ها و کارگاهکنفرانس

اولویت و اهمیت کمتري نسبت به سایر موارد برخوردار هستند که شـاید ایـن امـر، بـه     

دلیل گسترش روزافزون موضوع کـارآفرینی در سـطح جامعـه، دانشـگاه و در مباحـث      

اقتصادي روز کشور بوده که منجر به فراهم شدن آگاهی و آشنایی بیشتر دانشجویان بـا  

جالب توجه است که بـه اعتقـاد    ،با این حال. این مبحث جدید و مزایاي آن گشته است

بـه دلیـل رشـد و تنـوع      فرینی در سرفصـل هـا  مربوط به کـارآ  دروس ٔارائهدانشجویان 

موضوعات مربوط به علم کارآفرینی به عنوان یک واحـد درسـی مجـزا یـک ضـرورت      

  . استاجتناب ناپذیر 

طـور کلـی بـا توجـه بـه      ها، دانشجویان کشاورزي دانشگاه ایـالم بـه   بر اساس یافته

ـ )2003(Shook etal)(شاك و همکـاران   از سويشده چارچوب ارائه اي از ا انـدازه ، ت

هاي مهارت(کارآفرین یعنی بررسی فرصت هاي مورد نیاز در مراحل آخر فرایند مهارت

-هاي مسـئولیت مهارت(و بهره برداري از فرصت .) ..گیري، قضاوت و انتخاب، تصمیم

اول فراینـد   ٔمرحلـه هاي الزمـه بـراي   اما در مهارت. برخوردارند...) و پذیري، مدیریت 

 جو و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات،   وهاي جستمهارت(شناسی نی فرصتکارآفرینی یع

فرایند کارآفرینی  ٔکنندهشروع  ٔنقطهکه ...) هاي فردي و اجتماعی، برقراري ارتباط،شبکه
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هاي شاید بتوان گفت که یکی از علت ،از این رو. است، با کمبود بیشتري مواجه هستند

در صـورتی فرصـت و   "کـه  حاضر مبنـی بـر این  د مطالعه تحقیق اعتقاد دانشجویان مور

میخـواه ، مسلماً کسب و کار جدیـدي را راه انـدازي   میباشمنابع کافی در اختیار داشته 

هـاي  اي مورد نیاز این مهم یعنی مهارتهبه مهارت ناتواند عدم تسلط کافی آنمی "کرد

اصـفهان صـورت   هاي اي که بر روي دانشجویان دانشگاهدر مطالعه. شناسی باشدفرصت

ویـج و بـال   و ) Liyaghatdar etal)) (2009گرفت، نتایج تحقیق لیاگاتر و همکـاران  

Vij & Ball)) (2002( دانشگاه ها  درسی ٔبرنامهنشان داد که از نظر دانشجویان اهداف

در برخـی  . چندان خوب عمـل نکـرده اسـت    شناسیهاي فرصتدر ارتقاي این مهارت

ـ تحقیقات مشابه به کمبوده هـاي درسـی   در برنامـه  اناي مهارتی فوق و ارتقاي بیشتر آن

) 2007(Rabinson & Garton)(جمله تحقیق رابینسون و گارتوناشاره شده است از

هایی از جمله مدیریت مؤثر زمـان و ارتباطـات را   ا کاربرد مدل بوریچ، ارتقا مهارتکه ب

 Madolکه به نقـل از  ) 2007((Berle)برلو یا. به عنوان نیازهاي اساسی بیان کردند

etal)2003 ( مواردي از جمله کارگروهی، مهارت هاي ارتباطات، تفکر خالق به منظور

هـا در امـر   به دلیل اهمیت کاربردي این مهارتآموزشی را  ٔدورهشمول در طراحی یک 

 ها براي آغاز یـک فعالیـت کارآفرینانـه   ، وجود این مهارتبنابراین. یشنهاد کردآموزش پ

  . امري حیاتی است

سازي فرد براي شروع یک کسـب و  تواند در آمادههاي عمومی کارآفرینی میمهارت

-تفسیر که هر اندازه فـرد بـه مهـارت   با این . مثبتی داشته باشدمستقیم و کار موفق تأثیر 

سـبت بـه توانـایی    هاي عمومی کارآفرینی تسلط بیشتري داشته باشد به احتمال بیشتر، ن

-مر منجر میاندازي فعالیت کارافرینانه اعتماد بیشتري داشته و همین اظور راهخود به من

تري به سمت شروع فعالیـت کارآفرینانـه پیـدا کـرده و بـه منظـور       شود که تمایل مثبت

در بسیاري تحقیقات به تأثیر مهارت هـاي عمـومی بـر    . تر شودخود مصمم ٔدهیااجراي 

 Pezeshkirad etal, 2005; Groot & Van)آمادگی شغلی فرد اشـاره شـده اسـت    

Den Brink, 2000; Moreau & Leathwood, 2006; McQuaid, 2006) . در

نگرش با تمایل نیز باید اذعان داشـت کـه افـرادي کـه     مستقیم و مثبت ٔرابطهخصوص 

کنند و نگرش مثبتی به سمت آن دارنـد افـرادي   کارآفرینانه را مطلوب دریافت می رفتار
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در جایی کـه   این افرادها را خواهند داشت و وانایی دریافت و ادراك فرصتکه ت هستند

هـاي  ن شـک از قابلیـت هـاي شناسـایی فرصـت     دیگران قادر به این کار نیسـتند، بـدو  

. دکـر و بنابراین آن را به همان صورت مطلوب دریافـت خواهنـد    هستندخودشان آگاه 

پـذیر درك کننـد، احتمـال    ی و امکـان ی را به عنوان امري شدنکارآفرین انهنگامی که آن

 & Drnovsek(پایدارتري بـه وجـود آیـد     ٔنانهیکارآفربیشتري وجود دارد که تمایالت 

Erikson, 2005(  . هـاي شـناختی نیـز، ادراکـات     اجتمـاعی و تئـوري   شناسـی رواندر

ده اسـت  شخلق یک کار جدید ارائه  ٔدهیپدها در متعددي از نقش برخی عقاید و نگرش

)Barbosa etal, 2006 (    که مؤید تأثیر نقش نگرش بر تمایل به شـروع یـک کسـب و

، )Linan etal)2005( ،Degeorge & Fayolle)2005ماننـد (اسـت کار کارآفرینانه 

Linan)2005( ،Moriano etal)2006 ( وMoriano etal)2007 الف؛ ب (.(  

یم و مثبـت را بـر متغیـر    مسـتق متغیر حمایت دانشـگاه از کـارآفرینی، بیشـترین اثـر     

توان بیـان  در تفسیر این یافته می. اشته استهاي عمومی کارآفرینی دانشجویان دمهارت

بیشتري براي و غیر شناختی ، شناختی هاي آموزشیاندازه دانشگاه حمایتداشت که هر 

هاي عمومی کـارآفرینی  بیشتري براي تقویت مهارت ٔنهیزمدانشجویان خود فراهم سازد، 

هـاي  گاهی بیشتري از تواناییاز این رو، دانشجویان با اطمینان و آ. آیدبه وجود می انآن

تحقیـق  . خود به منظور تکرار و یا خلق یک رفتار کارآفرینانه جدید گام بـر مـی دارنـد   

-هاي کارآفرینی از جملـه حمایـت  دهد که حمایتنیز نشان می) 2005((Linan)لینان 

هاي خود نشجویانی که خواستار آزمایش ایدهدود، براي داهاي مالی هر چند در حد مح

کشـاورزي   ةدانشـکد  ۀتجرب. تر هستند می تواند بسیار مؤثر باشدیک مقیاس کوچک در

کده بـا در اختیـار قـرار دادن    ایـن دانشـ  . دانشگاه رازي در این زمینه بسیار سازنده است

افـراد بتواننـد از محـیط     هاي کارآفرینانه براي دانشجویان موجب شده کـه ایـن  فرصت

شـوند و در آن بـه   ه دنیاي جدید اشتغال وارد مـی و ب بگیرنددانشگاهی و نظري فاصله 

ا را تجربـه نکـرده انـد    هـ پردازنـد کـه تـا بـه حـال آن     اتی مـی کسب مهارت ها و تجربی

)Rostami etal, 2011 .(  

گونـه  هـیچ این در حالی است که حمایت دانشگاه از کارآفرینی و هنجارهاي ذهنی 

نقش . انددانشجویان نداشته ٔنانهیکارآفرتمایل  ٔوابستهداري را بر متغیر اثر مستقیم و معنی
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قـات یتحقاز  یبرخـ آژن در  ٔشدهيزیررفتار برنامه يتئورجامعه در  يهاهنجار فیضع

 یذهنـ يهـا مطالعات، هنجـار  نیااز  یبرخکه در  يا، به گونهدهیرسبه اثبات  زیننیشیپ

راسـتا، آژن   نیهمـ در ). Veciana etal, 2005(از مدل حذف شده اسـت   یکلور به ط

Azjen)) (1991 ( که  افتیدرهشد يزیررفتار برنامه يتئوريرومطالعه بر  19با انجام

 یمعنـ ریـ غونیرگرسـ بیضرايداراجامعه  يهنجارهاپژوهش،  19نیامورد از  11در 

ـ ). Linan, 2005(بـوده اسـت    یمنفـ ایدار  ، )Azjen)) (1987، بـه زعـم آژن   براینابن

ژهیـ ومختلـف، بـه    يهـا انجام رفتار يبراتیننییتبدر  یفیضعجامعه سهم  يهاهنجار

ـ کـر کنتـرل   موضوعات بـا مر  يبرا  Krueger etal., 2000; Autio(بـاال دارد  یدرون

etal., 2001; Linan etal., 2005; Moriano etal., 2007b .( با وجود این، حمایت

انشگاه از کارآفرینی به طور غیر مستقیم از طریق نگرش نسبت به کارآفرینی، بـاور بـه   د

 ٔنانـه یکارآفرهاي عمومی کارآفرینی بـر تمایـل   دکارآمدي، هنجارهاي ذهنی و مهارتخو

و ) Franke & Luthje) (2004(فرانـک و لـوتج   . دانشجویان تـأثیر خواهـد گذاشـت   

فتند که آموزش کـارآفرینی و  اخیراً دریا) Coduras etal) (2008(کدوراس و همکاران 

. دانشـجویان اثـر مثبتـی دارد    ٔنانهیکارآفرهاي دانشکده از کارآفرینی بر تمایالت حمایت

 ٔنـده یآبسیاري از محققان معتقدند که آموزش کارآفرینی بـر رفتـار کنـونی و تمـایالت     

یشین، کاربرد در تحقیقات پ از این رو،). Fayolle etal, 2005(گذارد فراگیران تأثیر می

هاي آموزش کارآفرینی مورد تأیید واقـع  یابی برنامهریزي شده در ارزتئوري رفتار برنامه

نتایج پژوهش حاضر ). Fayolle & Gailly, 2004; Fayolle etal, 2005(شده است 

ر تأثیر به تأیید فرض مبنی بریزي شده آژن، منجر گیري از تئوري رفتار برنامهنیز با بهره

هاي کارآفرینی بر نگـرش نسـبت بـه کـارآفرینی و هنجارهـاي ذهنـی       دار حمایتمعنی

علی میان نگرش نسبت بـه کـارآفرینی و    ٔرابطهبه دلیل وجود  ،از طرفی. دشدانشجویان 

که حمایت هاي کـارآفرینی در دانشـگاه بـر     کردتمایل کارآفرینانه، شاید بتوان استدالل 

اخیـر مـورد   ٔجـه ینتدر تحقیقات دیگر نیز . اثر مثبتی خواهد داشت تمایل کارآفرینانه نیز

Barbosa etal, 2006; Souitaris ;(تأیید قرار گرفته است etal, 2007; Peterman 

& Kennedy,2003; Saeidi mehrabadi & Mohtad, 2008 ;Degeorge & 
Fayolle, 2005; Fayolle & Gailly, 2004; Otman aneizi etal, 2010 .(  
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