بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی مولفه های
تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بین دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد
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چکیده
خودکارآمدی ،يک مفهوم مفيد برای توضيح رفتار انسان است و همچنين در شناسايي انتخاب ،سطح تالش و پشتکار افراد ،نقش
مهمي را ايفا مي کند و در جامعه امروزی به علت بيکاری در حوزه های مختلف بر اهميت کارآفريني افزوده شده است .هدف
اصلي اين پژوهش بررسي تأثير خودکارآمدی کارآفرينانه بر قصد کارآفريني با نقش ميانجي مولفههای تئوری رفتار برنامه ريزی
شده در ميان دانشجويان ميباشد .اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهيت و روش ،توصيفي -پيمايشي ميباشد.
جامعهی آماری شامل دانشجويان دانشگاه های غيرانتفاعي شهر مشهد بوده که تعداد  239نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.
به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامهی استاندارد استفاده شده است که روايي آن از طريق تحليل عاملي و پايايي ابزار نيز از
طريق آلفای کرونباخ و پايايي مرکب تأييد شده است .برای تجزيه و تحليل دادهها از روش معادالت ساختاری و نرمافزارهای
اسپياساس 25و پيالاس 3استفاده شد .يافتههای پژوهش نشان ميدهد که خودکارآمدی کارآفرينانه بر مولفههای تئوری
رفتار برنامه ريزی شده و قصد کارآفريني ،اثر مستقيم دارد و خودکارآمدی کارآفرينانه به صورت غير مستقيم به واسطه مولفه
های تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر قصد کارآفريني نيز تاثيرگذار است .همچنين مولفههای تئوری رفتار برنامه ريزی شده به
صورت مستقيم بر قصد کارآفريني اثرگذار است که در اين ميان متغير نگرش به کارآفريني بيشترين تاثير را بر قصد کارآفريني
دارد.
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-1مقدمه
درک فرد از توانايي های شخصي ،برای انجام يک عمل خاص و منحصر به فرد ،يک مؤلفه ی ضروری در ايجاد انگيزه محسوب
مي شود .مطلوبيت ايجاد شغل جديد مي تواند در ساخت خودکارآمدی ،نقش داشته باشد .خودکارآمدی ،درک فردی شخص از
توانايي اش و مهارت های ضروری برای اجرای يک وظيفه مهم و خاص ،وهمچنين کنترل يا مديريت مسائل را ،منعکس
ميکند( .)Bandura,2001به عبارت ديگر خودکارکارآمدی ،يک مفهوم مفيد برای توضيح رفتار انسان است و همچنين در شناسايي
انتخاب ،سطح تالش و پشتکار افراد ،نقش مهمي را ايفا مي کند(.)Chen,2004 & Bandura, 2008
فردی که دارای کارايي بااليي است بيشتر درگير کار و استقامت در آن مي شود تا فرد ديگری که کارايي کمتری از خود نشان
مي دهد .خودکارآمدی کارآفريني توسط دانشمندان از ديدگاه های مختلفي تعريف شده است .برخي خودکارآمدی کارآفريني را
به عنوان اعتماد به نفس کارآ فريني فرد در انجام يک وظيفه خاص و برخي ديگر به عنوان اعتماد به نفس فردی در توانايي فرد
برای انجام فرآيند کارآفريني ذکر کرده اند(.)Segal et al., 2005
خودکارآمدی کارآفريني و کنترل رفتاری درک شده دو ساختار مجزا هستند که در بسياری از تحقيقات به وجه تمايز آن ها
اشاره شده است( .)Tsai et al., 2014کنترل رفتاری درک شده ،بيان گر شدت آساني و سختي درک انجام يک وظيفه يا کار
متفاوت و ويژه است( .) Azjen,1991در مطالعات پيشين بر تاثير مستقيم خودکارآمدی کارآفريني بر قصد کارآفريني اشاره
شده است .با اين وجود فقدان مطالعاتي در مورد تاثير غيرمستقيم کارايي کارآفريني بر قصد شروع مشاغل وجود دارد( Miranda
 .)et al.,2017بنابر استدالل بندورا( )1991اعتقادات فرد برای دست يابي مؤثر به يک وظيفه خاص ،شديدا بر قصد و رفتار وی
تاثير مي گذارد ،درحاليکه آزج ن عالوه بر رفتار و نيت ،کنترل رفتاری درک شده را هم در نظر گرفته است .بنابراين ،يک رابطه
مستقيم بين اثربخشي کارآفريني و قصد کارآفريني وجود دارد .همچنين ،قصد کارآفريني به طور غير مستقيم از طريق نگرش
به کارآفريني و کنترل رفتاری درک شده تحت تاثير خودکارآمدی کارآفريني است .بندورا ( )1991اظهار داشت که رفتار و قصد
فرد به طور قابل توجهي تحت تاثير باور فرد به توانايي انجام وظيفه خاص خود فرد است .درحاليکه تئوری رفتار برنامه ريزی
شده نيز چنين استدالل مي کند که کنترل رفتار درک شده و نگرش به رفتار تحت تاثير اعتقاد کنترلي افراد
است( .) Azjen,1991يک فرد که اعتقاد زيادی به توانايي انجام امور خاص دارد مي تواند قصد زيادی برای دست يابي به اين
دستاورد خاص داشته باشد( .)Bandura,1997بنابراين ،خودکارآمدی کارآفريني فرد مي تواند بر نگرش فرد به کارآفريني اثر
بگذارد .آزجن ( ،)1991کنترل رفتاری درک شده را به دو مؤلفه تقسيم کرده است ،که شامل در دسترس بودن منابع مورد نياز
برای انجام رفتار و همچنين اعتماد به ن فس کانوني فرد و ظرفيت های الزم برای انجام رفتار مي باشد .در مطالعات کارآفريني،
هنجارهای ذهني به مراجعه فرد به افراد متخصص ،خانواده و دوستان برای تاييد يا عدم تاييد انجام يک امر داللت دارد.
هنجارهای ذهني نيز به عنوان يکي از عوامل زمينه ساز خودکارآمدی کارآفريني و قصد کارافريني تلقي مي شود .به عبارتي با
تاييد ديگران ،افزايش کارايي و با عدم تاييد آنها کاهش کارايي را شاهد هستيم .رابطه قوی بين هنجارهای ذهني و نگرش به
کارآفريني در مطالعات قبلي به روشني بيان شده است(.)Iakovleva et al., 2014
امروزه ،ورود ساالنه 800هزار نيروی انساني جويای کار در کشور به بازار کار و برآورد شمار  10ميليون نفر بيکار در افق سال
 ،1400يکي از چالش های اصلي توسعه اجتماعي-اقتصادی در برنامه ششم توسعه و برنامه های بعدی تا آن سال خواهد بود.
بر اين پايه و با در نظر گرفتن ميزان رشد جمعي ت در دودهه گذشته ،موضوع کار ،اشتغال و بيکاری ،يکي از مهمترين چالش
های اجتماعي چند دهه آينده به شمار مي آيد .درنتيجه ،امروزه حل اين بحران بسيار حائز اهميت است .از سوی ديگر آمار ها

نشان مي دهند که شمار دانشجويان کشور در طول  20سال گذشته ،افزايش چشمگيری داشته است ،اما کيفيت دانش آموختگان
و سازگاری تخصصي آنان با نيازهای جامعه،هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد .از اين رو اشتغال دانش آموختگان از جمله چالش
هايي است که همواره مورد توجه برنامه ريزان آموزشي کشورهای مختلف بوده و نظام آموزشي کشور ما نيز از اين قاعده مستثني
نبوده و نيست .رسالت دانشگاه ها امروزه صرفا آموزش نيست بلکه ايجاد فضايي برای ورود دانش آموختگان به وادی کسب و کار
و کارآفريني است .در اين راستا در دهه گذشته به علت اثرگذاری های مثبت کارآفريني ،بسياری از کشورها ،به ويژه ايران آن را
به عنوان يک شاه کليد مي دانند(حسيني .)1389،موفقيت در کارآفريني از مهمترين عوامل برای يک اقتصاد سالم و حرکت
چرخه آن مي باشد .هرچند مفهوم کارآفريني در چند دهه اخير مورد توجه زيادی قرار گرفته است،اما به رغم اهميت آن ،نتايج
پژوهش های مختلف نشان مي دهد که تنها درصد کمي از افراد جامعه وارد فعاليت های کارآفرينانه مي شوند(زماني عاليي و
اميدی نجف آبادی.)1393،
بنابراين از آن جايي که تصميم برای کارآفرين شدن مي تواند به گونه ای آگاهانه انجام گيرد( ،)Krueger, 2000و ايجاد يک شغل
نيازمند زمان ،برنامه ريزی و تا حد زيادی پردازش داده است ،پس رفتار کارآفرينانه مي تواند نوعي رفتار برنامه ريزی شده تلقي
شود که مدل های قصد برای ارزيابي آن مناسب به شمار مي روند( .)Linan, 2004در اين زمينه قصد کارآفرينانه را مي توان به
عنوان پيش درآمد و عاملي موثر بر رفتار کارآفرينانه و يا تصميم برای کارآفرين بودن و خلق يک کار جديد قلمداد کرد .اين امر
منجر به توجه و پژوهش های محققان در شناسايي عوامل موثر بر عملکرد کارآفرينانه شده است .خصوصا کشف علل عملکرد
باالتر بعضي از کارآفرينان نسبت به برخي ديگر ،مد نظر قرار گرفته است .لذا در پژوهش حاضر پس از بررسي ادبيات نظری
تحقيق به بررسي نقش عواملي چون نگرش به کارآفريني ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجار های ذهني و خودکارآمدی کارآفريني
پرداخته شده است.
در تحقيق حاضر مسئله اصلي ،بررسي تاثير خودکارآمدی کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد بر متغير های
نگرش به کارآفريني ،هنجار های ذهني و کنترل رفتاری درک شده است .همچنين عوامل مربوط به نگرش به کارآفريني ،هنجار
های ذهني و کنترل رفتاری درک شده نيز بر قصد کارآفريني دانشجويان ،و در نهايت تاثير مستقيم خودکارآمدی کارآفرينانه بر
قصد کار آفريني دانشجويان مورد بحث قرار مي گيرد .درنتيجه هدف اصلي اين پژوهش بررسي عامل های تاثيرگذار بر قصد
کارآفريني که منجر به شدت وقوع آن ميگردد ،در بين دانشجويان دانشگاه های غيرانتفاعي شهر مشهد و دليل انتخاب اين قلمرو
به علت فضای آموزشي حکم فرما بر آن که در آماده ساز ی دانشجويان برای شروع تجارت و شغل منحصر به فردی که همسو با
تخصص آن ها است نقش به سزايي دارد با تاکيد بر نقش ميانجي نگرش به کارآفريني و کنترل رفتاری درک شده و خصوصا
هنجار های ذهني ،چرا که در مطالعات پيشين اثر مستقيم آن بر قصد کارآفريني مورد بررسي قرار نگرفته ،مي باشد.
-2مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
-2-1خودکارآمدی کارآفرینانه:
منظور از خودکارآمدی کارآفرينانه ،باورها و فکرهای دروني افراد درباره سنجش خود که آيا توانايي الزم برای انجام يک کار
نوآورانه و مخاطره آميز را دارند و يا اينکه مي توانند به شکل اثربخشي مهارت های خود را برای راه اندازی يک کسب وکار به
کارگيرند ،است .افرادخودکارآمد سطح باالتری ازاهداف رابرای خودتعيين و برنامه های بهتری را تدوين مي کنند ،تالش بيشتر
و استفاده موثرتر از بازخورد ها و همينطور پشتکار بيشتر در مشکالت از ويژگي های اين افراد است ،که در بحث کارآفريني بسيار
ضروری هستند ،زيرا راه اندازی و مديريت کسب وکارها با چاشني ابهام ،مخاطره و موقعيتهای غيرقطعي همراه است که در اين
شرايط تالش ،پشتکار و برنامه ريزی بسيار تعيين کننده است و فرد فقط هنگامي مي تواند يک کسب وکار را ايجاد کند که يک

رفتار کارآفرينانه از خود نشان دهد و دارای خودکارآمدی باال و درک مناسبي از توانايي ها و قابليت های خود باشد(کريمي،
.)1399

-2-2نگرش به کارآفرینی:
نگرش کارآفرينانه ،به نگرشي گفته مي شود که اجزای انگيزه شامل پيشرفت ،کنترل دروني ،عزت نفس و خالقيت را با ابعاد سه
گانه نگرش (شناخت ،احساس و رفتار) ترکيب مي نمايد .ويژگيهای روانشناختي و شخصيتي نگرش در افراد کارآفرين عبارتند
از :نياز به پيشرفت ،خالقيت و نوآوری ،ريسک پذيری ،اعتماد به نفس ،پای بندی و پشتکار ،کنترل دروني ،نياز به استقالل و
رهبری است(محمودی و همکاران.)1399،
-2-3هنجار های ذهنی:
هنجارهای ذهني به درک فرد از هنجارهای رفتاری اشاره دارد که افراد يا اشخاص نزديک به او انتظار رعايت آن را در محيط
های خاص از فرد دارند .اساساً ،هنجارهای ذهني به شکل فشار اجتماعي نمود پيدا کرده و شخص را به پيروی از رفتارهای
خاصي وادار مي کند که انتظار رعايت آن ها از وی ميرود(رحيم نيا و همکاران.)1398،
-2-4کنترل رفتار درک شده:
کنترل رفتار درک شده يکي از عوامل تعيين کننده ی قصد رفتار بر اساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده است .چنانچه افراد
اعتقاد داشته باشند که از منابع ،اعتماد به نفس و توانايي کافي برای انجام رفتاری خاص برخوردارند ،آن را انجام مي دهند(حزبيان
و محمودی.)1398،
-2-5قصد کارآفرینی:
از واژه قصد به عنوان عزم آگاهانه و برنامه ريزی شده که اقدامات الزم برای راه اندازی يک تجارت را تحريک مي کند ،ياد مي
کنند .قصد کارآفريني را قصد شروع يک تجارت جديد و تصميمي آگاهانه برای تبديل شدن به يک کارآفرين ،و همينطور عزم
و اراده فرد برای راه اندازی شرکت شخصي و کسب موفقيت در آن ،معرفي مي کنند(گنجعلي و باقری مجد.)1399،
-3مدل مفهومی
-1-3خودکارآمدی کارآفرینانه و مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده:
کارآفريني نياز به يک برنامه دقيق برای تشکيل يک سرمايه گزاری جديد دارد(.)Vuong,2021
برای آناليز برنامه راهبردی کارآفريني ،مدل هايي ارائه شده است مثل نظريه عمل مستدل که مي گويد دو عامل تعيين کننده
برای فرد وجود دارد که نگرش به رفتار و هنجار ذهني است .ارزيابي مثبت يا منفي افراد در برابر رفتارهای خاصبه عنوان هنجار
ذهني ،برداشت فرد از فشار اجتماعي برای انجام يا عدم انجام برخي رفتارها است .با اين حال استدالل مي شود که نظريه عمل
مستدل نمي تواند رفتاری را توضيح دهد که کامالً تحت کنترل شخص نيست .بنابراين در تئوری رفتار برنامه ريزی شده قصد
تعيين شده يک عامل را اضافه مي کند که کنترل رفتاری درک مي شود .کنترل رفتاری درک شده ،ادراک فردی در برابر کنترل
آن با توجه به رفتار خاصي است .اين فاکتورها به تصوری از فرد درباره آسان يا دشوار بودن شرايط اشاره دارد و فرض بر اين
است که برخي رفتارها بازتابي از تجربه گذشته و همچنين موانع پيش بيني شده است (.)Putra, 2021

همچنين پس از آن مدل های موجود مبتني بر قصد برای درک و پيش بيني رفتار افراد ،بسته به نظريه رفتار برنامه ريزی شده،
پيشرفته شده اند .اساساً ،اين تئوری از تئوری عمل منطقي برای مقابله با کنترل ارادی ساخته شده است .در ميان بي شمار
چارچوب های تحقيقاتي ايجاد شده ،از تئوری مذکور به طور گسترده ای برای پيش بيني قصد در زمينه های مختلف تحقيق
استفاده شده است .در واقع ،نظريه رفتار برنامه ريزی شده تاکنون بر بسياری از مقاالت مطالعه تجربي در زمينه قصد شروع
فعاليت تسلط داشته است .اعتبار و کاربرد آن در زمينه های متنوع فرهنگي همچنان مورد تأييد است .با اين وجود ،قدرت تمايل
فردی به تشکيل يک سرمايه گز اری به وضعيت اقتصادی ملي متکي است .قدرت پيش بيني قوی تر نسبت به قصد کارآفريني
در يک اقتصاد در حال ظهور توسط اين مدل در موارد گوناگون نشان داده شده است .تأثير نظريه رفتار برنامه ريزی شده بر قصد
کارآفريني بين دانشجويان نشان داده مي شود .اين تئوری از سه متغير نگرش به کارآفريني ،هنجار ذهني و کنترل رفتاری درک
شده تشکيل شده است(.)Vuong,2021
اعتماد به نفس ،خصوصيات اعتقادی افراد در مورد توانايي های آن ها در اجرای رفتار برنامه ريزی شده است که مي تواند توسط
چهار منبع اصلي ايجاد شود و تغيير کند ،از جمله تجارب ناجور ،اقناع اجتماعي ،تجارب تسلط ،و حاالت فيزيولوژيکي و عاطفي.
افراد دارای مهارت های فردی باال ،وظايف دشواری را به عنوان چالشي برای تسخير و حفظ تعامل قوی با اهداف چالش برانگيز
خود تلقي مي کنند .مهارت های فردی در رفتار و انتخاب انسان تأثير دارد .خودکارآمدی يکي از عوامل تعيين کننده ای است
که بسياری از محققان را برای تحقيق جذب مي کند(.)Vuong,2021
فرضيه .1خودکارآمدی کارآفرينانه بر نگرش به کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد تاثير معنا داری
دارد.
فرضيه .2خودکارآمدی کارآفرينانه بر هنجار های ذهني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد تاثير معنا داری
دارد.
فرضيه . 3خودکارآمدی کارآفرينانه بر کنترل رفتار درک شده در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد تاثير معنا
داری دارد.
-2-3خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی:
کارآفريني يک رفتار عمدی و برنامه ريزی شده است .رفتار در آينده را مي توان مستقيماً با قصد رفتاری پيش بيني کرد و اين
تأثير قابل توجه قصد کارآفريني در رفتار راه اندازی يک شرکت است(.)Vuong,2021
يکي از اين متغيرهای شخصيتي کليدی که قصد و رفتار کارآفريني را متأثر مي سازد خودکارآمدی است .همچنين خودکارآمدی
از جمله ويژگي های شخصيتي برجسته ی کارآفرينان است .بنابراين خودکارآمدی از يک طرف به عنوان متغير پيش بين
کارآفريني است و از طرف ديگر در پژوهش های قبلي خود به عنوان يکي از ويژگي های شخصيتي اثرگذار بر قصد و رفتار
کارآفريني مطرح شده است(قربانپور لفمجاني و همکاران.)1398،
خودکارآمدی به عنوان يک مکانيسم اجتماعي -شناختي در شکل گيری قصد کارآفرينانه و رشد کسب وکار وجود دارد  .انطباق
پذيری مسير شغلي مي تواند قصد کارآفرينانه را از طريق ايجاد باورهای خودکارآمدی کارآفرينانه فرد ارتقا دهد(کريمي.)1399،
مطالعات نشان ميدهد که خودکارآمدی يک فرد تأثير مثبتي بر قصد او برای راه اندازی يک تجارت دارد .سطح بااليي از
خودکارآمدی کارآفريني به شدت مرتبط با ريسک پذيری استراتژيک است .همچنين ،استدالل مي شود که خودکارآمدی پيش
زمينه اصلي قصد کارآفريني و فعاليت های کارآفرينانه است .در واقع ،دانشجوياني که از کارآيي کارآفريني باالتری برخوردارند،

قصد بيشتری برای شروع کار و حتي رفتار کارآفريني باالتر دارند .با اين حال ،درجه تأثيرگذار خودکارآمدی کارآفريني بر قصد
کارآفريني متفاوت است و به زمينه تحقيق خاص بستگي دارد .يعني،خودکارآمدی کارآفرينانه مي تواند به عنوان يک شاخص
موثر برای پيش بيني قصد و رفتار شروع در نظر گرفته شود( .)Doanh,2021کارآفريني رفتاری مبتني بر قصد و نيت آگاهانه
افراد است .قصد کارآفريني نشان دهنده کوشش فرد برای نشان دادن رفتار کارآفريني در آينده است( آراستي و بنادکي.)1392،
قصد ،طيف وسيعي از رفتارهای هدفمند همچون ،شروع يک تجارت ،بسيج منابع ،ايجاد مشروعيت ،تشکيل تيم ،جستجو ،برنامه
ريزی و غيره را در برمي گيرد و همينطور قصد کارآفريني را قصد شروع يک تجارت جديد معرفي مي کنند و معتقدند تصميم
برای تبديل شدن به يک کارآفرين و ايجاد يک تجارت جديد ،تصميمي آگاهانه است (گنجعلي و باقری مجد.)1399 ،
علي ،شاه و انور ( )2019در نتايج مطالعات خود بيان گر رابطه مثبت و معنا دار امکان سنجي درک شده و مطلوبيت درک شده
با قصد کارآفريني بودند و از طرفي ،اشاره کردند که بين خودکارآمدی و قصد کارآفريني رابطه غير معناداری وجود دارد.
فرضيه  .4خودکارآمدی کارآفرينانه بر قصد کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد تاثير معنا داری دارد.
-3-3خودکارآمدی کارآفرینانه ،مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و قصد کارآفرینی:
بسياری از نويسندگان قصد را به معنای عزم آگاهانه و برنامه ريزی شده مي دانند که اقدامات الزم را برای راه اندازی يک تجارت
تحريک مي کند(گنجعلي و باقری مجد.)1399،
طبق ادبيات کارآفريني ،هنجار های ذهني برای قصد کارآفريني کمتر از نگرش به کارآفريني و کنترل رفتاری درک شده ،است
زيرا کارآفرينان را مي توان به عنوان گرايش داخلي و جامعه گرا نسبت به غير کارآفرينان توصيف کرد .نشان داده شده است که
نگرش به کارآفرينان به طور مداوم ،قصد کارآفريني را بهبود مي بخشد(.)Anjum et al., 2021
مطالعات ديگر در بررسي قصد کارآفريني از نظريه رفتار برنامه ريزی شده استفاده کرده اند که توسط ( )Azjen, 1991معرفي
شده است و وی بر اين باور است که رفتارهای آگاهانه افراد پس از اتخاذ تصميماتي آگاهانه برای انجام دادن آنها به طريقي
مشخص به وقوع مي پيوندند( آراستي و سعيد بنادکي.)1392،
و درواقع ،از سه مولفه ی نگرش به رفتار کارآفريني ،هنجارهای ذهني و ميزان کنترل رفتارهای دراک شده تشکيل شده است و
قصد کارآفريني را پيش بيني مي کند .هنجارهای ذهني ذکر شده در نظريه رفتار برنامه ريزی شده به عنوان يک متغير مستقل
تعيين مي شود ،که بيش از بسياری از مفاهيم مربوط به عوامل فرهنگي عمومي در ساير مطالعات بر قصد کارآفريني تأثير مي
گذارد .اين نظريه در صورت استفاده برای بررسي انواع مختلف قصد و رفتار ،آزمايش و اثبات شده است .عالوه بر سه متغير
پيشين ،عاملي در نظريه رفتار برنامه ريزی شده ،با نام خودکارآمدی کارآفريني به عنوان بهترين پيش بيني کننده برای بررسي
قصد و موفقيت کارآفريني فرد تعيين شده است(.)Gancarczyk & Ujwary-Gil, 2021
به عنوان مثال در مطالعات دون و برنات( ،)2019هنجار های ذهني صرفا تاثيرات غيرمستقيم زيادی بر قصد کارآفريني از طريق
خودکارآمدی کارآفريني ،نگرش به کارآفريني و کنترل رفتاری درک شده دارد و بين خودکارآمدی کارآفريني و قصد کارآفريني
به واسطه کنتر ل رفتاری درک شده رابطه وجود دارد .همچنين ،از نظر اثر مستقيم نگرش به کارآفريني قوی ترين تاثير را بر
قصد کارآفريني و به دنبال آن خودکارآمدی کارآفريني داراست .و در نتيجه ،تئوری رفتار برنامه ريزی شده به طور موثر در اقتصاد
انتقالي ويتنام اعمال شد.
فرضيه .5نگرش به کارآفريني بر قصد کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد تاثير معنا داری دارد.

فرضيه .6هنجار های ذهني بر قصد کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد تاثير معنا داری دارد.
فرضيه .7کنترل رفتار درک شده بر قصد کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي مشهد تاثير معنا داری دارد.
فرضيه .8خودکارآمدی کارآفرينانه از طريق نگرش به کارآفريني بر قصد کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي
مشهد تاثير معنا داری دارد.
فرضيه . 9خودکارآمدی کارآفرينانه از طريق هنجار های ذهني بر قصد کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير انتفاعي
مشهد تاثير معنا داری دارد.
فرضيه . 10خودکارآمدی کارآفرينانه از طريق کنترل رفتار درک شده بر قصد کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه های غير
انتفاعي مشهد تاثير معنا داری دارد.

مولفه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده
نگرش به کارآفريني

خودکارآمدي

هنجار هاي

قصد

کارآفرينانه

ذهني

کارآفريني

کنترل رفتار
درک شده

نمودار شماره  -1مدل مفهومی تحقیق ()Doanh & Bernat, 2019

-4روش شناسی
روش پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات ،توصيفي -پيمايشي ميباشد .جامعهی آماری شامل
دانشجويان دانشگاه های امام رضا(ع) ،خيام و سجاد شهر مشهد به روش نمونه گيری غير احتمالي در دسترس به تعداد 239
نفر بوده که با استفاده از روش نمونهگيری در مدليابي معادالت ساختاری(در روششناسي مدليابي معادالت ساختاری تعيين
حجم نمونه مي تواند بين  5تا  ۱5مشاهده به ازای هر متغير اندازه گيری شده تعيين شود)به عنوان نمونه مورد بررسي قرار
گرفت .در اين پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی الکترونيک با متغير های قصد کارآفريني ،نگرش به کارآفريني،
هنجار های ذهني ،کنترل رفتار درک شده و خودکارآمدی کارآفرينانه و سنجش آن ها با طيف  5گزينه ای ليکرت ،استفاده شده
است که خبرگان گروه مديريت روايي صوری ،محتوايي آن را در قسمت تدوين گويهها مورد تأييد قرار دادند و در بُعد کمّي از
تحليل عاملي تاييدی به منظور بررسي روايي استفاده گرديد .پايايي ابزار نيز از طريق آلفای کرونباخ و پايايي مرکب محاسبه و

تأييد شده است .برای تجزيه و تحليل دادهها از روش معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزارهای اسپياساس 25و پيالاس3
انجام شد.
-5یافته ها
آمار توصیفی جمعیت شناختی :اطالعات حاکي از آن است که  74/5درصد از شرکت کنندگان زن هستند و  70/3درصد
دانشجوی کارشناسي 26/8 ،درصد دانشجوی کارشناسي ارشد 2/9 ،درصد دانشجوی دکتری بودهاند .همچنين ۶۹/5 ،درصد
کمتر از  2۵سال ۱۶/۷ ،درصد بين  2۵تا  3۵سال ۸/۸ ،درصد  31تا  35سال ۴/6 ،درصد بين  3۶تا  ۵0سال و  ۰/۴درصد

بيشتر از  ۵0سال سن داشته اند .و در آخر 51/5 ،درصد دانشجوی دانشگاه امام رضا (ع) 23 ،درصد دانشجوی دانشگاه سجاد
و  25/5درصد دانشجوی دانشگاه خيام بودهاند.
آمار توصیفی متغیر ها :در اين جدول ميانگين ،مد ،ماکزيمم ،مينيمم ،انحراف معيار و واريانس متغيرهای پژوهش بر اساس
پاسخ های نمونه ی آماری ارائه شده است.
جدول  1توصیف متغیرهای پژوهش
مد

انحراف معیار

واریانس

متغیر

میانگین مینیمم ماکزیمم

5

0/85576

0/732

قصد کارآفريني

3/9707

1/25

5

0/86671

0/751

نگرش به کارآفريني

3/7978

1

5

4

0/698

هنجارهای ذهني

3/7336

1

5

4

0/83525

کنترل رفتار ادراک شده 3/0272

1

5

3

0/89718

0/805

خودکارآمدی کارآفرينانه 3/4552

1

5

3/4

0/74199

0/551

-5-1ارزیابی مدل ساختاری
پس از بررسي نرمال بودن داده ها مي توان نرم افزار و آزمون های مناسب را برای ادامه کار انتخاب نمود .از آنجايي که نرم افزار
اسمارت پي ال اس ،به نرمال بودن داده ها و حجم نمونه حساس نيست لذا گزينه مناسبي برای اين تحقيق به حساب مي آيد.
نرم افزار اسمارت پي ال اس نرم افزاری برای مدليابي معادالت ساختاری است .روش انجام بدين صورت است که پس از طراحي
مدل در نرم افزار و اختصاص گويه های پرسشنامه به هر متغير و برقراری روابط مورد نظر در مدل مفهومي مي بايست برازش
مدل مورد بررسي قرارگيرد .يک مدل در معادالت ساختاری با توجه به نرم افزار و تعاريف ،دارای برازش های مختلفي است .اين
تنوع باعث شده است که در تحقيقات مختلف انواعي از برازش ها ديده شود .روايي سازه ،روايي همگرا ،مقدار ضريب تعيين و
ضريب پيش بين و برازش کلي چندنمونه از اين نوع برازش هاست (سيدعباسزاده و همکاران.)1391 ،
-5-2آزمون فرضیهها
پس از تاييد برازش مدل و روايي پرسشنامه که به عنوان بخشي از برازش محسوب مي شود ،بايد فرضيه های پژوهش مورد
آزمون قرار گيرد .در مدليابي معادالت ساختاری ،تمامي متغيرها در کنار هم و به صورت دفعي مورد آزمون قرار مي گيرد اين

در حالي است که در رگرسيون اغلب تاثير عوامل به صورت جدا آزمون مي شود .به همين دليل در مطالعات اجتماعي و مديريتي
اغلب از مدليابي معادالت ساختاری استفاده مي شود زيرا در دنيای واقعي قرارگرفتن عوامل مختلف در کنار يکديگر موجب مي
شود برخي از عوامل سهم بيشتری داشته باشند و اين موضوع در معادالت ساختاری مشاهده مي شود اما قوانين آماری حاکم بر
اين روش همانند رگرسيون است .بدين معني که ابتدا آزمون معناداری تي مورد استفاده قرار مي گيرد و با توجه به درصد خطای
محقق که معموال به صورت پيش فرض  0/05در نظر گرفته مي شود معناداری اثرگذاری سنجيده مي شود .در اين مرحله
چنانچه قدرمطلق مقدار اماره تي باالتر از  1/96باشد نشان دهنده معنادار بودن اثرگذاری مورد سنجش است ،در غير صورت
اثرگذاری به قدری کم بوده که مي توان گفت قابل چشم پوشي بوده و معنادار در نظر گرفته نمي شود (محسنين و اسفيداني،
 .)1396همانطور که مشاهده ميشود نمودار 2مقادير آماره ی تي را نشان داده است .در ادامه مبنای رد يا تأييد فرضيهها بر
اين اساس در سطح اطمينان  95درصد صورت خواهد پذيرفت.

نمودار  2معناداری ضرایب مسیر (آمارهی )t

همچنين در نمودار 3ضرايب مسير ساختاری نشان داده شده است .منظور از ضرايب مسير همان بتای استاندارد شده در رگرسيون
خطي مي باشد .ضرايب مسير بايد از لحاظ بزرگي ،عالمت و معناداری مورد بررسي قرار بگيرند .ضرايب مسير مثبت (بتای مثبت)
نشاندهندهی روابط مستقيم بين متغيرهای پنهان درونزا و برونزا ميباشد .در مقابل ضرايب مسير منفي (بتای منفي) نشان-
دهندهی روابط معکوس بين متغيرهای پنهان درونزا و برونزا ميباشد .اين مقدار از نظر بزرگي نشاندهندهی قدرت رابطه

ميباش د که با برقرار شدن روابط غيرمستقيم از ميزان بزرگي يک ضريب بتا کاسته ميشود (سيدعباسزاده و همکاران.)1391 ،
بزرگي ضريب مسير نشان دهنده ميزان و بزرگي اثرگذاری است و عالمت آن جهت اين اثرگذاری را نشان مي دهد .ضريب
مسير تنها در مواردی قابل توجيه است که قبل از آن معناداری رابطه مذکور به اثبات رسيده باشد.
و نيز در نمودار  3ضرايب تخمين استاندارد نشان داده شده است که نشاندهندهی ميزان تأثير هر متغير بر متغير ديگر را
نشان ميدهد.

نموار  3ضرایب مسیر ساختاری
-6بحث و نتیجه گیری
با تاييد فرضيه اول مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری خودکارآمدی کارآفرينانه بر نگرش
به کارآفريني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش فوالدی و باغباني ()1393
در تحقيقي با عنوان "بررس ي تاثير خودکارآمدی کارآفرينانه بر تقويت کارآفريني دانشجويان مطالعه موردی دانشجويان پيام نور
شهرستان بيجار" با هدف بررسي عوامل موثر بر قصد کارآفرينانه ،همسو است .مي توان گفت ،توانايي برقراری ارتباط مطلوب با
سرمايه گزاران بالقوه و حفظ آن و همينطور ،شناسايي فرصت های جديد بازار برای محصوالت و خدمات جديد و همچنين ،ايجاد
محيط کاری که مردم را ترغيب کند تا چيز جديدی را امتحان کنند ،بر ترجيح کارآفرين بودن فرد در ميان گزينه های مختلف
موثر است .استعداد فردی باال در نمايش خالقيت و نوآوری ،بر جذابيت کارآفريني وی مي افزايد و در نهايت استعداد باال برای

رهبری و حل مساله بررضايت بخش بودن فعاليت های مرتبط با کارآفريني است و منجر مي شود تا فرد متقاضي کارآفريني با
نگرش مثبتي به تصميم خود دست به اقدام بزند و در اين مسير گام بردارد.
با تاييد فرضيه دوم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری خودکارآمدی کارآفرينانه بر هنجار
های ذهني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش رضائي،
شرفي ،نجفلو و گلباز ( )1396در تحقيقي با عنوان " عامل های تاثير گذار بر قصد کارآفرينانه دانشجويان کارشناسي ارشد
کشاورزی دانشگاه زنجان با تاکيد بر اثر ميانجي نگرش نسبت به رفتار کارآفرينانه" با هدف بررسي عامل های تاثير گذار بر قصد
کارآفرينانه دانشجويان با تاکيد بر اثر ميانجي نگرش به رفتار کارآفرينان ،همسو است .در اين راستا ،توانايي برقراری ارتباط
مطلوب با سرمايه گزاران بالقوه و حفظ آن ،شناسايي فرصت های جديد بازار برای محصوالت و خدمات جديد ،ايجاد محيط کاری
که مردم را ترغيب کند تا موضوع جديدی را امتحان کنند ،استعداد فردی باال در نمايش خالقيت و نوآوری و استعداد باال برای
رهبری و حل مساله بر تاييديه اقوام درجه يک،دوستان نزديک و افراد مهم زندگي فرد کارآفرين مي انجامد .همان طور که
هرکدام از ما چارچوب های ذهني داريم و تاييد افراد صاحب سبک و يا عزيزاماد در هر مرحله اززندگيمان برای ما مهم است ،در
بحث کارآفريني  ،خودکارآمدی کارآفرينانه تاثير معني داری بر هنجار های ذهني و احساس مطلوبيت ناشي از آن در صورت
وقوع مي باشد.
با تاييد فرضيه سوم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری خودکارآمدی کارآفرينانه بر
کنترل رفتار درک شده بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش
طهماسبي ،اکبری ،هوشمندزاده و آهنگر سله بني ( )1396در تحقيقي با عنوان "تاثير آموزش های کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه
دانشجويان حضوری و مجازی دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران" با هدف بررسي تأثير آموزش های کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه
دانشجويان حضوری و مجازی کارشناسي ارشد دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران ،همسو است .همچنين ،توانايي برقراری ارتباط
مطلوب با سرمايه گزاران بالقوه و حفظ آن منجر به توانايي فرد در کنترل روند ايجاد يک کسب و کار جديد است و شناسايي
فرصت های جديد بازار برای محصوالت و خدمات جديد باعث مي شود تا جزئيات عملي الزم برای راه اندازی يک کسب و کار را
بداند و همينطور ،ايجاد محيط کاری که مردم را ترغيب کند تا چيز جديدی را امتحان کنند باعث مي شود تا راه اندازی يک
کسب و کار و ادامه کار برای وی آسان باشد .همچنين ،استعداد فردی باال در نمايش خالقيت و نوآوری و استعداد باال برای
رهبری و حل مساله از نشانه های آمادگي وی در راه اندازی يک کسب و کار با ثبات است .به عبارتي فردی که اشراف کامل به
خود و اوضاع پيراموني اش داشته باشد ازکنترل بيشتری نسبت به رفتاری که به آن آگاهي دارد ،برخوردار است و در اينجا تاثير
معني دار خودکارآمدی کارآفرينانه را بر کنترل رفتار درک شده شاهد بوديم.
با تاييد فرضيه چهارم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری خودکارآمدی کارآفرينانه بر
قصد کارآفريني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش طهماسبي،
اکبری ،هوشمندزاده و آهنگر سله بني ( )1396در تحقيقي با عنوان "تاثير آموزش های کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان
حضوری و مجازی دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران" با هدف بررسي تأثير آموزش های کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان
حضوری و مجازی کارشناسي ارشد دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران ،همسو است .توانايي برقراری ارتباط مطلوب با سرمايه
گزاران بالقوه و حفظ آن ،به عنوان تالشي است که خود را برای شروع و اداره کسب و کار انجام خواهد داد .شناسايي فرصت های
جديد بازار برای محصوالت و خدمات جديد به طور جدی فرد را به فکر راه اندازی يک کسب و کار موفق مي کند و در اين راه
به موفقيت او کمک مي کند .ايجاد محيط کاری که مردم را ترغيب کند تا چيز جديدی را امتحان کنند بر قطعيت قصد و تصميم

فرد در ايجاد يک کسب و کار در آينده مي انجامد .و در نهايت ،استعداد فردی باال در نمايش خالقيت و نوآوری و استعداد باال
برای رهبری و حل مساله ،فرد را در تصميم گيری خود مصمم مي کند.
با تاييد فرضيه پنجم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری نگرش به کارآفريني بر قصد
کارآفريني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش يوسف و
همکاران ( )2021در تحقيقي با عنوان "از آموزش کارآفريني تا قصد کارآفريني ،يک ميانجيگری متوالي در زمينه خودکارآمدی
و نگرش کارآفريني است" با هدف برسي درک و عملياتي کردن چارچوبي برای توسعه کارآفريني از طريق اندازه گيری قصد
شرکت کنندگان نسبت به کارآفريني ،همسو است .جذابيت زمينه کارآفريني منجر به تماميت تالش فرد برای شروع و اداره
کسب و کار خودش مي شود .و رضايت بخشي در فعاليت های مرتبط با موضوعات کارآفرينانه برای فرد به قطعيت تصميم و
قصد کارآفريني و همينطور مصمم بودن وی در راه اندازی کسب و کار شخصي است .و ترجيح به کارآفرين بودن در ميان گزينه
های مختلف بر به کارگيری تمام تالش فرد مي انجامد .و اينگونه نگرش بر قصد کارآفريني بسيار موثر است.
با تاييد فرضيه ششم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری هنجار های ذهني بر قصد
کارآفريني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش آتاهيرو،
اوالوی و ايسياکو ( )2020در تحقيقي با عنوان " ارزيابي رابطه بين هنجار های ذهني و قصد کارآفريني در دانشجويان پلي
تکنيک فدرال در شمال نيجريه" با هدف بررسي عوامل موثر بر کارآفريني ،همسو است .اگر شخص تصميم به راه اندازی کسب
و کار خودش نمايد تمامي اقوام ،دوستان و افراد مهم وی را تاييد خواهند کرد و اين تاييديه بر جديت و قطعيت تصميم وی در
راه اندازی فرد مي شود و با انگيزه تمام تالش خود را برای موفقيت در اين مسير انجام مي دهد.
با تاييد فرضيه هفتم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری کنترل رفتار درک شده بر قصد
کارآفريني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش عثمان و ينيتا
( )2019در تحقيقي با عنوان "درک قصد کارآفريني در بين دانشجويان بين المللي ترکيه" با هدف بررسي مجدد مفهوم قصد
کارآفريني ،همسو است .سهولت راه اندازی يک کسب و کار و ادامه آن برای فرد کارآفرين منجر به مصمم بودن وی در قصد
کارآفريني مي شود .آمادگي راه اندازی يک کسب و کار با ثبات در جديت تصميم وی به موفق بودن امر کارآفريني است .توانايي
کنترل روند ايجاد يک کسب و کار جديد بر قطعيت تصميم فرد موثر است .دانستن جزئيات عملي الزم برای راه اندازی يک
کسب و کار بر بهره گيری از تمام تالش برای شروع و اداره کسب و کار موثر است .و اينگونه کنترل رفتار درک شده بر قصد
کارآفريني تاثير معني داری دارد.
با تاييد فرضيه هشتم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری خودکارآمدی کارآفرينانه از
طريق نگرش به کارآفريني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش غياثي
( )1395با عنوان " تأثير باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفريني با قصد کارآفريني دانشجويان کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه
زابل" با هدف بررسي رابطهی باور به خودکارآمدی و قصد ک ارآفريني دانشجويان با ميانجيگری نگرش کارآفريني آنان در سال
تحصيلي  1393-1392در بين دانشجويان مقطع کارشناسي رشتههای کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه زابل ،همسو ميباشد.
اين فرضيه در ميان باقي فرضيات ميانجي ،بيشترين اثر را بر قصد کارآفريني دانشجويان سه دانشگاه مذکور دارا مي باشد و
تاثير معني داری از خودکارآمدی کارآفرينانه و سپس بر قصد کارآفريني موجود است.
با تاييد فرضيه نهم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری خودکارآمدی کارآفرينانه از طريق
هنجار های ذهني بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش رضائي،

شرفي ،نجفلو و گلباز ( )1396در تحقيقي با عنوان " عامل های تاثير گذار بر قصد کارآفرينانه دانشجويان کارشناسي ارشد
کشاورزی دانشگاه زنجان با تاکيد بر اثر ميانجي نگرش نسبت به رفتار کارآفرينانه" با هدف بررسي عامل های تاثير گذار بر قصد
کارآفرينانه دانشجويان ،همسو است .با برسي رابطه خودکارآمدی کارآفرينانه بر قصد کارآفريني توسط هنجار های ذهني دريافتيم
که متغير هنجار ذهني تاثير معني داری بر قصد کارآفريني دارد.
با تاييد فرضيه دهم مي توان گفت که اين فرضيه در پژوهش حاضر از تأثيرگذاری و معنيداری خودکارآمدی کارآفرينانه از طريق
کنترل رفتار درک شده بحث ميکند ،و طبق نتايج آماری که در فصل چهارم انجام شد ،تاييد است .اين فرضيه با نتايج پژوهش
دون و برنات ( )2019در تحقيقي با عنوان " خودکارآمدی کارآفريني و قصد آن در بين دانشجويان ويتنامي :يک تحليل مسير
متاآناليز مبتني بر تئوری رفتار برنامه ريزی شده " با هدف بررسي رابطه خودکارآمدی کارآفريني و قصد کارآفريني ،همسو است.
و با برسي رابطه خودکارآمدی کارآفرينانه بر قصد کارآفريني توسط کنترل رفتار درک شده دريافتيم که متغير کنترل رفتار درک
شده تاثير معني داری بر قصد کارآفريني مي گذارد.

پیشنهاد ها و محدودیت ها
پیشنهادهای کاربردی
با تاييد فرضيه اول پيشنهاد مي شود که در سطح شهر مشهد کارگاه هايي برای فعاليت کارآفرينانه دانشجويان برگزار شود تا
نگرش آن ها ارتقا يابد .آشنايي سازی با فضای کارآفريني و معرفي الگو های پيشيني که در امر کارآفريني موفق بوده اند و در
نهايت ،بازديد از نمونه های کارآفريني دانشجويي از جمله اقداماتي است که مي توان در اين راستا انجام داد .همچنين بايستي
برای بهبود نگرش به کارآف ريني ،محورهای خودکارآمدی از قبيل ايجاد فضايي شبيه سازی شده برای بررسي شکوفايي و خالقيت
و همينطور سنجش توانايي های فردی مانند رهبری و گسترش ارتباطات با ثبات را تقويت کرد مثل تسهيل ورود به زمينه
کارآفريني و انعقاد قرارداد با مجموعه های دانش بنيان.
با تاييد ف رضيه دوم پيشنهاد مي شود که فضايي برای مانور هرچه بيشتر کارآفرينان وجود داشته باشد تا با اعالم تصميم خود و
آزمون و خطا ،کيفيت سطح عملکرد خود را و حمايت اطرافيانشان را بسنجند و با نمايش قدرت و موفقيت در اين مسير مشمول
تشويق ديگران شوند و انگيزه الزم را به دست بياورند .از طرفي با دادن فرصت به افرادی که در اين زمينه رزومه مناسب و کافي
ندارند توسط اساتيد و بزرگان اين رشته ،حس اعتماد و حمايت را به آن ها القا کنيم تا برای قرار گيری در يک شرايط واقعي
آمادگي عيني داشته باشند.
با تاييد فرضيه سوم پيشنهاد مي شود که در فضای دانشگاهي و يا کسب و کار ،مشاوراني برای کارآفرينان وجود داشته باشد تا
درمورد جزئيات راه اندازی و پياده سازی طرح کارآفرينانه خود آشنايي پيدا کرده و ياری شوند و بتوانند ثبات قدم وتواناييشان
در کنترل اين پروسه را بسنجند .و با اعتماد کردن به آن ها ،توانايي واقعي آن ها نمايان شود .از اين رو مي توان حتي از مسئوليت
های گروهي کوچک فضای دانشگاهي برای دانشجويان استفاده کرد.
با تاييد فرضيه چهارم پيشنهاد مي شود که متقاضيان در شرايط سخت و آسان متفاوتي قرار بگيرند تا ميزان جديت در تقاضا
مشخص شود و مي توان اين کار را با جا به جايي مسئوليت افراد با فراز و نشيب هايي که وجود دارد انجام داد.
با تاييد فرضيه پنجم پيشنهاد مي شود که شرايطي برای دانشجويان مهيا باشد تا بتوانند حيطه های مختلف شغلي را تجربه
نمايند و در سطوح مختلف از ابتدايي تا پيشرفته يک بيزنس را به صورت کارآموزی بگذرانند تا نگرش آن ها نسبت به آن چه
که شنيده اند عينيت پيدا کند و درک ملموس تری نسبت به خواسته و تصميم خود داشته باشند.

با تاييد فرضيه ششم پيشنهاد مي شود که به بحث فعال اجتماعي بودن توجه شود .هر فرد در ميان اقوام و دوستان نزديک و
رابطينش يک عنصر اجتماعي م حسوب مي شود که مي تواند با ارتباط به نهاد های خاص و مربوطه ،و انجام اين اتصال توسط
فضای دانشگاهي ،به عنوان يک مدد کار فعاليت کند و اولين بازخورد ها را از اطرافيانش نسبت به توان و عملکردش بسنجد.
با تاييد فرضيه هفتم پيشنهاد مي شود که سازمان های بزرگ فضايي جهت محک زدن جوانان جويای کارآفريني بگزارند و با
دادن فراخوان برای شروع هر طرح ،کيفيت نظر متقاضيان در يک فضای رقابتي توسط متخصصان سنجيده شود و فرصت قرار
گيری در يک پست رسمي ،آن هم با در يک مقياس وسيع ،برای جونان فراهم شود.

پیشنهادهای پژوهشی
باتوجه به مدل مفهومي و متغير های مورد بررسي ،به پژهشگران پيشنهاد مي شود:
* متغير تسهيل محيط کسب و کار مي تواند بر قصد کارآفريني موثر باشد که در مدل مفهومي مذکور نيامده است و مي توان
در پژوهش های آينده به آن پرداخت.
* از ديگر عوامل موثر بر قصد کارآفريني و کارآفريني مي توان به قوانين مرتبط با اين امر اشاره کرد .هرچقدر قوانين سنگين تر
باشد ،ورود به عرصه کارآفريني دشوارتر است و پيشنهاد مي شود در تحقيقي به بررسي قوانين و زمينه های قانوني و تاثير آن
در بحث کارآفريني پرداخت.
* در تحقيق حاضر ،روند پژوهش تا متغير قصد کارآفريني پيش آمده است که بهتر است در تحقيقات آتي به بررسي عوامل موثر
بر تصميم اجرايي کارآفريني و اعمال واقعي آن پرداخته شود.
* بررسي عوامل موثر بر موفقيت کارآفريني نيز حائز اهميت است.
* مي توان در پژوهش های آينده از مدل مفهومي مذکور در حيطه های گوناگون مثل فعاليت های دانش بنيان ،خدمات و توليد
و  ...استفاده کرد و از فضای صرف دانشگاهي خروج کرد.
* و يا اين مدل را به متغير های مالي پيوند بزنيم .به عنوان مثال بررسي افزايش درآمد با افزايش قصد کارآفريني در دانشجويان.
و يا پيوند با متغير های عيني مثل مزيت رقابتي و ...
* در پژوهش حاضر ما به بررسي کارآفريني در ميان دانشگاه های شهر مشهد پرداختيم از اين رو مي توان در ميان افرادی که
تحصيالت آکادميک ندارند و يا دانشگاه های ساير شهر ها ،هميطور ساير دانشگاه های شهر مشهد انجام داد.
* همچنين مدل مفهومي حاضر ا ز متغير خودکارآمدی کارآفرينانه شروع شده است که مي توان عوامل موثر بر آن را بررسي
کرد.
محدودیتهای پژوهش
انجام پژوهشها در هر حوزهای با چالشها و محدوديتهای فراواني همراه است .در فرآيند انجام پژوهش حاضر به محدوديتهايي
برخورديم و اين پژوهش با چالشهايي همراه بود ،که به برخي از آنها که بسيار برجسته اند اشاره ميشود.

يکي از برجسته ترين و بزرگترين چالش هايي که با آن مواجه بوديم عدم همکاری و پاسخگويي دانشگاه ها در راستای ارتباط
سازی درست بين محقق و دانشجويان به جهت تکميل فرم پرسش نامه بوده است که به علت شرايط پاندمي کرونا و تعطيالت
ممتد ادارات و فضای دانشگاهي ،اطالعات دانشجويان اعم از شماره تماس واتس اپ و يا آی دی تلگرام و حتي آی دی ايميل،
محرمانه قلمداد شد و در اختيار محقق قرار نگرفت و پس از آشنايي با برخي از اساتيد در اين حوزه ،خود پژوهش گر به کانال
ز دن با گروه های دانشجويي پرداخت و دسترسي را ايجاد کرد .از طرفي با انتشار متن درخواست و لينک پرسش نامه و همچنين
بررسي مخاطب که واجد شرايط نمونه آماری مذکور باشد ،دست يابي به جامعه آماری محقق شد .مشهود است که اين پروسه
زمان زيادی را نسبت به شرايط نرمال به خود اختصاص داد و از طرفي ادارات و فضای علمي ما هنوز آمادگي برخورد مناسب در
سطوح مختلف با مراجعين خود را در شرايط متفاوت ندارند و صرفا به واحد های مختلف ارجاع مي دهند و مسئوليت خود را رد
مي کنند.
نتايج تحقيق حاضر محدود به جامعه دانشجويي شهر مشهد است .لذا در صنوف ديگر و يا فضای علمي ديگر شهر ها و دانشگاه
ها بايستي نسبت به تاميم نتايج ،با احتياط عمل کرد و مجدد جوامع آماری گوناگون را آزمون کرد.
منابع

 )1آراستي،زهرا و سعيد بنادکي ،سعيده .)2013( .ارزيابي برنامه های آموزش کارآفريني در آموزش عالي .فصلنامه آموزش
مهندسي ايران.89-75 ,)57(15 ,
 )2حزبيان ،عبدالحسين و محمودی ،ادريس .)2019(.بررسي تاثير نگرش ،کنترل رفتار درک شده ،هنجار ذهني و مصرف
موقعيتي بر قصد خريد (مورد مطالعه :خريداران ماهي در شهر اهواز) .اولين کنفرانس بين المللي مديريت ،اقتصاد،
حسابرسي با رويکرد مديريت جهاني کسب و کار.

 )3رحيم نيا ,فريبرز ,رمضاني ,يوسف ,زرگران ,سحر .)1398( .تأثير تعامل کاربران در رسانههای اجتماعي بر قصد خريد
بهواسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهني .تحقيقات بازاريابي نوينdoi: . .52-33 ,)1(9 ,
10.22108/nmrj.2019.106908.1423
 )4رحيم نيا ,فريبرز ,رمضاني ,يوسف و زرگران ،سحر .)2019( .تأثير تعامل کاربران در رسانههای اجتماعي بر قصد خريد
بهواسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهني .تحقيقات بازاريابي نوين.52-33 ,)1(9 ,

 )5رضائي ,روح اله و شرفي ,نجفلو ,گلباز .عاملهای تأثيرگذار بر قصد کارآفرينانه دانشجويان کارشناسي ارشد کشاورزی
دانشگاه زنجان با تأکيد بر اثر ميانجي نگرش نسبت به رفتار کارآفرينانه .پژوهش مديريت آموزش کشاورزی,)40(9 ,
111-96
 )6سيدعباسزاده ،ميرمحمد ،امانيساریبگلو ،جواد ,خضریآذر ،هيمن .)1391( .مقدمهای بر مدليابي معادالت
ساختاری به روش  PLSو کاربرد آن در علوم رفتاری با معرفي نرمافزارهای PLS- ،VisualPLS ،SmartPLS
.Graphاروميه ،انتشارات دانشگاه اروميه.

 )7طهماسبي ,راضيه ,اکبری ,مرتضي ,هوشمندزاده ,مجتبي ,آهنگر سله بني ,اعظم .)1396( .تأثير آموزشهای کارآفريني
بر رفتار کارآفرينانة دانشجويان حضوری و مجازی دانشکدة کارآفريني .فصلنامه آموزش مهندسي ايران,)75(19 ,
doi: 10.22047/ijee.2017.72062.1433 .103-128
 )8غياثي ,عبدالرحيم .)1395(.تأثير باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفريني با قصد کارآفريني دانشجويان کشاورزی و
منابع طبيعي دانشگاه زابل .پژوهش مديريت آموزش کشاورزی.15-3 ,)39(8 ,

 بررسي تاثير خودکارآمدی کارآفرينانه بر تقويت کارآفريني دانشجويان.)1393(. حمزه, مهران و باغباني,) فوالدی9
.36-29 ,)39(10 , رشد فناوری.مطالعه موردی دانشجويان پيام نور شهرستان بيجار
 نقش ميانجيگرانه.)2020( . عليرضا، سجاد و غالمي، رضائي،مسعود، ابراهيمي بردر،امير،) قربان پور لفمجاني10
. مشاوره شغلي و سازماني.خودکارآمدی در رابطه بين تيپهای شخصيتي هالند و رفتار کارآفرينانه دانشجويان
 نقش ميانجي انطباق پذيری مسير شغلي و خودکارآمدی کارآفرينانه در رابطه بين ويژگي. )1398(. سعيد,) کريمي11
.15شماره.1جلد.علوم ترويج و آموزش کشاورزی ايران.مقاله پژوهشي.های شخصيتي و قصد کارآفرينانه
 نقش ميانجي خودکارآمدی کارآفرينانه و اشتغال پذيری درک شده در رابطه بين انطباقپذيری مسير.)2020( .) کريمي12
.76-53 ,)2(26 , فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالي.شغلي و قصد کارآفرينانه دانشجويان کشاورزی
 تاثير جهت گيری کارآفرينانه بر رفتار کارآفريني با ميانجي گری قصد.)2021( . روح اله، زکيه و باقری مجد,) گنجعلي13
.540-521 ,)4(13 , فصلنامه علمي پژوهشي توسعه کارآفريني.کارآفريني در دانشجويان تحصيالت تکميلي مهندسي
 معادالت ساختاری مبتني بر رويکرد حداقل مربعات جزئي به.)1396( . محمدرحيم، شهريار و اسفيداني،) محسنين14
.چاپ دوم. کتاب مهربان نشر: تهران.Smart-PLS کمک نرم افزار

 تأثير گرايش کارآفريني و يادگيری و.)1398( . و سيد مرتضي، مرتضي و غيور باغباني, رجوعي، سيده الميرا,) موسوی15
.22شماره.4جلد.مجله مديريت بهداشت. مطالعه موردی:خودکارآمدی کارآفرينانه بر عملکرد کسب و کار
16) Ali, B., Shah, N., & Anwar, S. (2019). Investigating Entrepreneurial Intention through Entrepreneurial
Event Model (EEM) Among Graduate and Master Students in Public Sector Universities of Thailand.
Asia Pacific-Annual Research Journal of Far East & South East Asia, 34.
17) Attahiru, S. I., Olaoye, M. A., Isyaku, B., & Abubakar, M. (2020). Assessment of Relationship Between
Subjective Norms and Entrepreneurship Intention Among Students in Federal Polytechnic in Northern
Nigeria. Journal of Social and Political Sciences, 3(1).
18) Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process,
50 (2), 179-211.
19) Anjum, T., Farrukh, M., Heidler, P., & Díaz Tautiva, J. A. (2021). Entrepreneurial Intention: Creativity,
Entrepreneurship, and University Support. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and
Complexity, 7(1), 11.
20) Bandura, A. (1977). Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
21) Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52,
1–26.
22) Dana, L. (Eds.). (2021). World Encyclopedia of Entrepreneurship. Cheltenham, UK: Edward Elgar
Publishing. doi: https://doi.org/10.4337/9781839104145
23) Doanh, D. C., & Bernat, T. (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention among vietnamese
students: a meta-analytic path analysis based on the theory of planned behavior. Procedia Computer
Science, 159, 2447-2460.
24) Doanh, D. C. (2021). The moderating role of self-efficacy on the cognitive process of entrepreneurship:
An empirical study in Vietnam. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(1), 147174.
25) Gancarczyk, M., & Ujwary-Gil, A. (2021). Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities,
Cognition, and Behaviors.
26) Iakovleva, T., Kolvereid, L., Gorgievski, M. & Sorhaug, O. (2014). Comparison of perceived barriers to
entrepreneurship in Eastern and Western European countries. International Journal of Entrepreneurship
and Innovation Management, 18, 115–133.
27) Krueger, N.F., Reilly. J.R., and Carsrud, A.L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions.
Journal of Business Venturing, 15, 411-432.
28) Krueger, N.F. (2007). What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking.
Entrepreneurship Theory and Practice, 31, 123-138.

29) Krueger, N. F. (2000). The cognitive infrastructure of opportunity emergence. Entrepreneurship Theory
and Practice, 24(3), 5–23.doi:10.1007/978-3-540 -48543-8_9.
30) Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolla Impresa/Small
Business, 3(1), 11-35.
31) Miranda, F. J., Chamorro-Mera, A., Rubio, S. (2017). Academic entrepreneurship in Spanish university:
An analysis of determinants of entrepreneurial intention. European Research on Management and
Business Economics, 23, 113–222.
32) Putra, S. S. (2021). Boost Student Entrepreneurship Intention: An Overview Theory of Planned Behavior.
Psychology and Education Journal, 58(1), 54-59.
33) Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. (2005). The motivation to become an entrepreneur. International
Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11(1), 42–57.
34) Tsai, K. H., Chang, H.C. Peng, C.Y. (2014). Extending the link between entrepreneurial self-efficacy and
intention: A moderated mediation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 12,
445–463.
35) Usman, B. (2019). Understanding the entrepreneurial intention among international students in Turkey.
Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 1-21
36) Vuong, B. N. (2021). The Determinants of Entrepreneurial Cognitions: Start-Up Intentions of Business
Students in Vietnam.
37) Yousaf, U., Ali, S. A., Ahmed, M., Usman, B., & Sameer, I. (2021). From entrepreneurial education to
entrepreneurial intention: a sequential mediation of self-efficacy and entrepreneurial attitude.
International Journal of Innovation Science.

Investigating the effect of entrepreneurial self-efficacy on entrepreneurial
intention with the mediating role of the components of the theory of
planned behavior among students of non-profit universities in Mashhad
Parastoo Moradzadeh1, Seyed Morteza Ghayour Baghbani 2
1.Master of Science in Business Management Strategic. Imam Reza International University,
(parastoomoradzadeh1374@yahoo.com)
2.Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Imam Reza
International University (ghayoor@imamreza.ac.ir)

Abstract
Self-efficacy is a useful concept to explain human behavior and also plays an important role in
identifying the choice, level of effort and perseverance of individuals, and in today's society due to
unemployment in various fields, the importance of entrepreneurship has increased. The main purpose
of this study is to investigate the effect of entrepreneurial self-efficacy on entrepreneurial intention with
the mediating role of components of the theory of planned behavior among students of Mashhad
universities. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and
method. The statistical population included students of non-profit universities in Mashhad that 239
people were selected as the sample size using the sampling method in structural equation modeling. In
order to collect data, a standard questionnaire was used, the face and content validity of which was
confirmed in the formulation of items and in a quantitative dimension of factor analysis. The reliability
of the instrument has also been calculated and verified through Cronbach's alpha and composite
reliability. Data were analyzed using structural equation method using SPS25 and PiLAS3 software.

Findings of this study show that entrepreneurial self-efficacy has a direct effect on the components of
the theory of planned behavior and entrepreneurial intention, and entrepreneurial self-efficacy indirectly
affects the intention of entrepreneurship through the components of the theory of planned behavior.
Also, the components of the theory of planned behavior directly affect the entrepreneurial intention,
among which the variable of attitude towards entrepreneurship has the greatest effect on entrepreneurial
intention.
Keywords: Entrepreneurial Self-Efficacy, Attitude to Entrepreneurship, Subjective Norms, Perceived
Behavior, Entrepreneurial Intention

