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بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازههای اثرگذار بر آن
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چکیده
کارآفرینی ،راهکاری مناسب برای دستیابی به توسعة اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی بهشمار
میرود .قصد کارآفرینی نیز پیشدرآمد رفتارکارآفرینانه است .برای کسب شناختی جامع از قصد
کارآفرینی دانشجویان و سازههای اثرگذار بر آن ،قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور مطالعه شد .در
این راستا ،تلفیقی از نظریههای رفتار برنامهریزیشده ،رویداد کارآفرینی و مدل دیویدسون به کار
گرفته شد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب گردآوری دادهها ،توصیفی شاخة پیمایشی
است .دادههای مورد نیاز این پژوهش پیمایشی از طریق پرسشنامه و از میان  363نفر از دانشجویان
رشتههای مختلف دانشگاه پیام نور گردآوری شد که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی
انتخاب شده بودند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی-
مهندسی ،مدیریت و بازرگانی به گونة معناداری باالتر از دانشجویان سایر رشتهها است .عالوه بر آن،
نگرش عمومی ،نگرش نسبت به کارآفرینی ،باور به خودکارآمدی و سابقة کارآفرینی در زمرة عوامل
اصلی اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی -مهندسی ،مدیریت و بازرگانی محسوب
میشود .این در حالی است که قصد کارآفرینی دانشجویان سایر رشتهها از طریق نگرش عمومی ،باور
به خودکارآمدی و هنجارهای اجتماعی ذهنی قابل تبیین است .بر اساس این یافتهها ،توصیههایی
بهمنظور بهبود قصد کارآفرینی دانشجویان ارائه شده است.
واژههای کلیدی :دانشجویان ،دانشگاه پیام نور ،قصد کارآفرینی ،کارآفرینی.
 نویسندة مسئول:

تلفنEmail:keshavarzmarzieh@pnu.ac.ir 710551077090 :
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مقدمه
مقولة کارآفرینی در چند دهة اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود
جلب کرده است .یکی از دالیل اصلی تمرکز بر کارآفرینی ،نیاز فزایندة جوامع برای
بهرهگیری از افرادی خالق است که از طریق ایدههای نوین و تبدیل این ایدهها به فعالیتهای
سودبخش ،روند توسعة اقتصادی را تسریع کنند ( .)Turker & Selcuk, 2009: 142در
کشورهایی که کارآفرینی به میزان کمتری توجه شده ،میزان رشد بیکاری افزایش چشمگیری
داشته است ()Audretsch, 2002: 3؛ برای مثال در حال حاضر میزان رشد بیکاری در ایران
 38/8درصد است ( )Central Intelligence Agency, 2012و فارغالتحصیالن دانشگاهی 35
درصد از جمعیت جویای کار را تشکیل میدهند (خبرگزاری مجلس شورای اسالمی.)3335 ،
ساالنه  275هزار دانشآموختة دانشگاهی ،خود را برای ورود به بازار کار آماده میکنند
(رستمی و همکاران)53 :3335 ،؛ بنابراین موضوع اشتغال را میتوان مهمترین چالش اجتماعی
حال حاضر کشور قلمداد کرد .در حالیکه کارآفرینی میتواند به افزایش فرصتهای شغلی
منجر شود ،بررسیها نشان میدهد که در سال  2532تنها حدود  4درصد از جمعیت جویای
کار کشور به راهاندازی کسب و کار اقدام کردهاند ( )Xavier et al., 2012: 58و میزان
فعالیتهای کارآفرینانه در ایران طی پنج سال گذشته تقریباً  35درصد بوده است (کردنائیج و
همکاران)36 :3332 ،؛ بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش میزان بیکاری ،تشویق
افراد به کارآفرینی و آموزش «نسل جدید کارآفرینان» ضروری است ( Baltes et al., 2006:

 .)569در این راستا ،مراکز آموزش عالی به عنوان متولّیان اصلی آموزش کشور باید با
برخورداری از شناختی جامع از فرایند کارآفرینی ( )Turker & Selcuk, 2009: 155زمینة
پرورش خالقیتهای کارآفرینانه را در میان دانشجویان مساعد کنند (عربیون و همکاران،
.)345 :3355
مطالعات فراوانی در زمینة بررسی رفتار و ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان صورت
گرفته است؛ اما توافق چندانی در خصوص عوامل زمینهساز کارآفرینی وجود ندارد ( Linan et

 .)al., 2011: 196بیشتر پژوهشهای کارآفرینی بر «فرایند راهاندازی» کسب و کار معطوف
شدهاند و از مرحلة تصمیمگیری غفلت شده است (بارانی و همکاران .)56 :3353 ،این در
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حالی است که تصمیمگیری برای شروع فعالیت کارآفرینانه اهمیت بسزایی دارد .در این راستا،
شناخت عوامل و عناصری ضروری است که فرد را به راهاندازی کسب و کار مستقل ترغیب
کردهاند .از آنجا که تصمیمگیری برای کارآفرینی ،امری ارادی و آگاهانه است ( Krueger et

 )al., 2000: 413میتوان چنین اذعان کرد که افراد با آگاهی ذهنی و قصد قبلی به شروع
کسب و کار جدید مبادرت میورزند؛ بنابراین قصد کارآفرینی را میتوان بهعنوان عامل مؤثر
بر رفتار کارآفرینانه قلمداد کرد ( .)Fayolle & Gailly, 2004: 9قصد کارآفرینی همان باور
درونی فرد و نیت وی برای آغاز کسب و کار جدید و طرحریزی آگاهانه برای تحقق این
هدف در آینده است (.)Thompson, 2009: 670
مطالعات فراوانی به بررسی قصد کارآفرینی اختصاص یافتهاند؛ اما هنوز شکافهای
اطالعاتی زیادی در این خصوص وجود دارد ( & Rauch & Frese, 2007: 357; Wagner

 .)Sternberg, 2004: 220همین امر ،مطالعه در زمینة عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری افراد
برای شروع کسب و کار را ضروری میکند .شناخت این عوامل ،بر اثربخشی آموزشهای
کارآفرینی میافزاید ()Linan et al., 2011: 205؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی
عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور انجام شده است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
روششناسی مطالعات کارآفرینی در طول زمان دستخوش تغییر شده است ( Rauch & Frese,
 .)2007: 12در دهههای آغازین مطالعة کارآفرینی ،محققان بر ابعاد شخصیتی تأکید داشتند.
در این راستا ،مک کللند ( )McClelland, 1961ویژگیهایی همچون انگیزة پیشرفت،
ریسکپذیری ،کنترل درونی ،خالقیت و استقاللطلبی را در زمرة عوامل تعیینکنندة گرایش
افراد به کارآفرینی تلقی میکرد .بایر و همکاران ( )Byer et al., 1997نیز تعهد و تعیینگرایی،
رهبری ،فرصتگرایی ،تحمل ریسک و ابهام ،خالقیت ،خوداتکایی و انطباقپذیری و انگیزة
باال را به عنوان مشخصههای کلیدی رفتار کارآفرینی برشمردند .پس از آن ،به ویژگیهای
جمعیتشناختی مانند سن ،جنسیت ،مذهب ،تحصیالت ،مهارت و تجربة کاری توجه شد
( .)Guerrero et al., 2008: 44مطالعات تجربی بیانگر تأثیر معنادار ویژگیهای
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جمعیتشناختی بر رفتار کارآفرینانة افراد بود؛ اما توان این متغیرها برای تبیین قصد و رفتار
کارآفرینی ضعیف بود ( .)Linan et al., 2011: 197بسیاری از محققان نیز از این رهیافتها
به دلیل محدودیتهای روششناسی انتقاد کردند؛ مانند & Ajzen, 1991: 179; Shapero

 .Sokol, 1982; Veciana et al., 2005: 166آنها عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فردی
و تکنولوژیک را نیز بر فرایند تصمیمگیری دخیل میدانستند ( Turker & Selcuk, 2009:
 .)1423پس از آن در قرون هجدهم و نوزدهم ،شش مدل رویداد کارآفرینانه ( & Shapero

 ،)Sokol, 1982رفتار برنامهریزیشده ( ،)Ajzen, 1991جهتگیری نگرش کارآفرینانه
( ،)Robinson et al., 1991مدل بنیانی قصد کارآفرینی (،)Krueger & Carsrud, 1993
پتانسیل کارآفرینی ( )Krueger & Brazeal, 1994و مدل دیویدسون ()Davidsson, 1995
در مطالعات کارآفرینی بهکار گرفته شد.
بر اساس مدل رویداد کارآفرینی ،تصمیم به ایجاد تغییر عمده در زندگی ،با بروز یک
رخداد یا شکست در امور عادی و تثبیتشده تسریع میشود (عربیون و همکاران.)342 :3355 ،
این نظریه ،تصمیم برای ایجاد کسب و کار را حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل زمینهای
و تأثیر آنها بر ادراک افراد میداند و به سازههای ادراک در زمینة مطلوبیت آغاز کسب و
کار ،میل باطنی نسبت به شروع فعالیت و ادراک در زمینة امکانپذیری کارآفرینی تأکید
میکند .عالوه بر آن ،متغیرهای بیرونی همچون ویژگیهای فردی ،مهارت ،سازههای اجتماعی
و حمایت مالی را نیز به گونهای غیر مستقیم بر قصد کارآفرینی مؤثر میداند ( & Shapero

 .)Sokol, 1982: 13به این ترتیب ،افراد از طریق گردآوری و پردازش اطالعات از محیط
بازار ،شرایط منطقه و نحوة دسترسی به منابع و امکانات در زمینة خلق فرصتهای کارآفرینانه
تصمیمگیری میکنند (عربیون و همکاران .)343 :3355 ،این رهیافت ،در برخی مطالعات
تجربی کارآفرینی بهکار رفته است؛ مانند Krueger et al., 2000; Peterman & Kennedy,

.2003
در نظریة رفتار برنامهریزیشده ( )Ajzen, 1991که مدلی اجتماعی -شناختی ( Van

 )Gelderen et al., 2006: 5محسوب میشود ،فرض بر این است که رفتارهای آگاهانة افراد،
حاصل اتخاذ تصمیمهای آگاهانه است و به طریقی مشخص بروز مییابد ( Ajzen, 1991:
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 .)183بر اساس این نظریه ،قصد کارآفرینی بیانگر کوششی است که فرد برای انجام رفتار
کارآفرینی در آینده انجام خواهد داد؛ بنابراین قصد کارآفرینی را میتوان از طریق سه سازة
اصلی؛ نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشده بررسی کرد .این
رهیافت که بر توالی علّی متغیرها تأکید دارد ،در مطالعات تجربی متعدد استفاده شده است؛
مانند Autio et al., 2001; Fayolle & Gailly, 2004; Krueger et al., 2000; Van

Gelderen et al., 2006؛ اما برخی از صاحبنظران انتقاداتی را به آن وارد کردهاند .برانبک و
همکاران ( )Brannback et al., 2007معتقدند که آغاز کسب و کار به صورت کامل تحت
کنترل فرد کارآفرین نیست .برخی پژوهشها نیز نشان دادهاند که هنجارهای اجتماعی نقش
تعیینکنندهای در قصد کارآفرینی ندارند ( .)Autio et al., 2001: 148نقش متغیرهای
جنسیت ،سن ،تجربة کاری یا حضور افراد کارآفرین در خانواده نیز در بررسی قصد
کارآفرینی نادیده انگاشته شده است (.)Linan et al., 2011: 199
مدل جهتگیری نگرش کارآفرینانه بر این مبنا استوار است که نگرش فرد کارآفرین فقط
متأثر از ویژگیهای شخصیتی و جمعیتشناختی نیست و باید به عواملی نظیر پیشرفت،
خودباوری ،کنترل شخصی ،نوآوری و عکسالعملهای عاطفی ،شناختی یا رفتاری توجه شود
( .)Robinson et al., 1991: 129این مدل در برخی مطالعات تجربی برای شناسایی
کارآفرینان بالقوه بهکار گرفته شده است؛ مانند

& Paramond, 2004; Tkachev

 .Kolvereid, 1999کریجر و کارزرود ( )3333نیز به بررسی رابطة نگرش و قصد کارآفرینی
پرداختهاند .آنان بر این باورند که آغاز کسب و کار ،فرایندی ارادی و آگاهانه است که از
نگرش و رفتار تأثیر میپذیرد .آنها مدل بنیانی قصد کارآفرینی را طرحریزی کردهاند که از
سوی تن و همکاران ( )Tan et al., 1996بهکار رفته است .همچنین کریجر و برازیل
( )Krueger & Brazeal, 1994مدل پتانسیل کارآفرینی را معرفی کردهاند .مبانی نظری این
مدل برگرفته از نظریههای ارائهشدة شاپیرو و سوکل ( )Shapero & Sokol, 1982و آجزن
( )Ajzen, 1991است و در برخی مطالعات تجربی استفاده شده است؛ مانند ;Crant, 1996

.Veciana et al., 2005
مدل دیویدسون ،آخرین مدلی است که در زمینة کارآفرینی ارائه شده است ( Guerrero et
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 .)al., 2008: 38مدل اقتصادی -روانشناختی دیویدسون ،قصد انجام یک فعالیت را متأثر دو
سازة باور به خودکارآمدی و موقعیت کنونی فرد میداند ( .)Davidsson, 1995: 4بر مبنای
این مدل ،باور به خودکارآمدی از طریق نگرش عمومی (نگرش نسبت به تغییر ،رقابتمندی،
نگرش نسبت به ارزش مادیات ،انگیزة پیشرفت و استقاللطلبی) و نگرش موقعیتی (بازدهی،
مشارکت اجتماعی و مهارت) قابل ارزیابی است (.)Davidsson, 1995: 6-8
در مجموع ،هرچند در حال حاضر قصد کارآفرینی وجه غالب پژوهشها را تشکیل
میدهد ،پژوهشگران مختلف ،متغیرهای متعددی را در این زمینه معرفی کردهاند .این مطالعة
تجربی تالش میکند با بهکارگیری تلفیقی از مدلهای دیویدسون ،رفتار برنامهریزیشده و
رویداد کارآفرینی برای تعیین اهمیت نسبی هریک از متغیرها در تبیین قصد کارآفرینی اقدام
کند (نگارة  .)3مقایسة متغیرهای نظریة رفتار برنامهریزیشده و رویداد کارآفرینی نشان میدهد
که ادراک افراد در زمینة امکانپذیری شروع فعالیت با کنترل رفتاری درکشده منطبق است.
ادراک در خصوص مطلوبیت فعالیت نیز با دو سازة نگرش و هنجارهای ذهنی قابل انطباق
است ( .)Linan et al., 2011: 199مقایسة متغیرهای تبیینشده در مدل دیویدسون و نظریة
رفتار برنامهریزیشده نیز نشان میدهد که میتوان باور به خودکارآمدی را با کنترل رفتاری
ادراکشده از سوی فرد همراستا دانست (.)Linan et al., 2005: 14

نگارة  .0چارچوب مفهومی سازههای اثرگذار بر قصد کارآفرینی
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فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضیة اصلی اول :قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور متفاوت است.
فرضیة فرعی اول :قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی و مدیریتی باالتر از سایر
رشتهها است.
فرضیة اصلی دوم :سازههای مختلفی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تأثیر میگذارند.
فرضیة فرعی دوم :ویژگیهای فردی از سازههای تعیینکنندة قصد کارآفرینی
دانشجویان هستند.
فرضیة فرعی سوم :هنجارهای ذهنی بر تمایل دانشجویان به کارآفرینی تأثیر میگذارند.
فرضیة فرعی چهارم :سابقة کارآفرینی تأثیر مثبتی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دارد.
فرضیة فرعی پنجم :نگرش عمومی و نگرش نسبت به کارآفرینی ،قصد کارآفرینی افراد
را متأثر میکند.
فرضیة فرعی ششم :باور به خودکارآمدی از سازههای مهم تبیینکنندة قصد کارآفرینی
دانشجویان بهشمار میرود.
فرضیة فرعی هفتم :تمایل به کارآفرینی افراد از وضعیت شغلی و مهارتی آنها تأثیر
میگیرد.
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوة گردآوری دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی و از شاخة پیمایشی محسوب میشود .جامعة آماری این پژوهش ،کلیة دانشجویان
شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور مرکز فیروزآباد فارس است ( .)N =2477از آنجا که
نتایج حاصل از دیدهبانی جهانی کارآفرینی ( )Minniti & Bygrave, 2003نشان داده است
که تمایل به کارآفرینی در میان دانشجویان رشتههای مختلف یکسان نیست و دانشجویان
رشتههای فنی و بازرگانی به میزان بیشتری برای راهاندازی کسب و کار اقدام میکنند ،برای
انتخاب افراد قابل مطالعه از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد.
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در این راستا ،دانشجویان رشتههای فنی -مهندسی ،مدیریت و بازرگانی در یک گروه و سایر
رشتهها در گروه دیگر قرار گرفتند .حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول ارائهشدة شفر و
همکاران ( )Scheaffer et al., 1979مشخص شد (.)n =363
ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامهای شامل هفت بخش بود :ویژگیهای فردی پاسخگویان
(سن ،جنسیت و اندازة خانوار) ،موقعیت کنونی (وضعیت اشتغال و میزان مهارتهای حرفهای)
و سابقة کارآفرینی (فرد ،خانواده و دوستان) ،هنجارهای اجتماعی ذهنی (سه گویه) ،نگرش
عمومی ،نگرش نسبت به کارآفرینی ،باور به خودکارآمدی (پنج گویه) و قصد کارآفرینی
(شش گویه) .نگرش عمومی با درنظرگرفتن متغیرهایی همچون نگرش نسبت به تغییر (چهار
گویه) ،رقابتمندی (پنج گویه) ،نگرش نسبت به ارزش مادیات (پنج گویه) ،انگیزة پیشرفت
(چهار گویه) و استقاللطلبی (چهار گویه) سنجیده شد .نگرش نسبت به کارآفرینی نیز از
طریق سه متغیر نگرش در زمینة مزایا و معایب کارآفرینی (نه گویه) ،ارزش اجتماعی
کارآفرینی (چهار گویه) و نگرش نسبت به فعالیتکارآفرینانه (دو گویه) ارزیابی شد .برای
سنجش قصد کارآفرینی از پرسشنامة قصد کارآفرینی لینان و چن ( Linan & Chen, 2009:.

 )613استفاده شد .پرسشنامة دیویدسون ( )Davidsson, 1995: 30نیز برای سنجش باور به
خودکارآمدی ،نگرش عمومی و نگرش کارآفرینانه به کار رفت .مقیاسهای مربوط به زبان
فارسی ترجمه و روایی صوری آن با پانل متخصصان تأیید شد .بررسی نتایج حاصل از تحلیل
عاملی مرتبة اول متغیرهای واردشده در نرمافزار  SmartPLSنیز بیانگر اعتبار مناسب ابزار
پژوهش بود .برای تعیین پایایی و همسانی درونی گویهها ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
مقدار این ضریب برای متغیرهای اصلی پژوهش بین  5/733تا  5/364به دست آمد که بیانگر
پایایی مناسب ابزار پژوهش است .سازههای اثرگذار بر قصد کارآفرینی از طریق بهکارگیری
روش مدلسازی مسیر  PLSبررسی شد .برای سنجش معناداری آماری ضرایب مسیر مدلهای
ساختاری پژوهش نیز از الگوریتم بوت استراپ در نرمافزار  SmartPLSاستفاده شد.
یافتهها
واکاوی توصیفی یافتهها نشان میدهد که  76/5درصد از دانشجویان ،دختر و  23/2درصد پسر
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بودهاند .همچنین  38/3درصد مجرد و  4/3درصد متأهل بودند .میانگین سنی آنها  23/46و
انحراف معیار آن  2/3سال بود 23/2 .درصد از آنها در مرکز استان 82/4 ،درصد در سایر
شهرستانها و  24/4درصد در مناطق روستایی سکونت داشتند.
واکاوی یافتههای پژوهش نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قصد کارآفرینی
دانشجویان رشتههای مختلف وجود دارد (جدول  .)3دانشجویانی که در رشتههای فنی-
مهندسی ،مدیریت و بازرگانی تحصیل میکردند در مقایسه با سایر رشتهها ،تمایل بیشتری
نسبت به راهاندازی کسب و کار مستقل داشتند.
جدول  .0مقایسة میانگین قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی
رشتة تحصیلی
متغیر

قصد کارآفرینی†

فنی -مهندسی ،مدیریت و

سایر رشتهها ()n=161

آماره

T

میزان معناداری

بازرگانی ()n=06

57/1

55/5

3/97

7/770

† .میانگین قصد کارآفرینی میتواند بین  6تا  37متغیر باشد.

واکاوی علّی سازههای اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی-
مهندسی ،مدیریت و بازرگانی

نگارة  2بیانگر سازوکارهای علّی متغیرهای پیشبینیکنندة قصد کارآفرینی دانشجویان
رشتههای فنی -مهندسی ،مدیریت و بازرگانی است .برای حصول اطمینان از پایایی مناسب
متغیرهای مدل ،اقدام به سنجش پایایی مرکب 3شد ( .)Oztekin et al., 2011: 161روایی
همگرای 2متغیرهای پنهان پژوهش نیز از طریق محاسبة میانگین واریانس استخراجشده 3بررسی
شد (جدول  .)2با توجه به اینکه مقادیر قابل قبول پایایی مرکب  5/7و میانگین واریانس
استخراجشده باالتر از  5/8است ( ،)Yi & Davis, 2003: 158متغیرهای پژوهش از ثبات
درونی و روایی همگرای مناسبی برخوردارند.
1. Composite reliability
2. Convergent validity
)3. Average variance extracted (AVE
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جدول  .5پایایی مرکب و روایی همگرای سنجههای اصلی پژوهش
رشتة تحصیلی

متغیر پنهان†

نگرش عمومی
نگرش نسبت به کارآفرینی
فنی  -مهندسی ،مدیریت و بازرگانی
موقعیت شغلی و مهارتی
ویژگیهای فردی
نگرش عمومی
نگرش نسبت به کارآفرینی
سایر رشتهها
موقعیت شغلی و مهارتی
ویژگیهای فردی

پایایی مرکب

روایی همگرا

7/25
7/51
7/21
7/52
7/29
7/56
7/15
7/57

7/59
7/59
7/23
7/57
7/56
7/55
7/21
7/62

† .سایر متغیرهای پژوهش فقط از طریق یک آیتم سنجیده شدند؛ بنابراین مقادیر پایایی مرکب و روایی
همگرای هریک از متغیرهای مربوطه قابل قبول است.

با توجه به میزان مربع ( Rنگارة  ،)2متغیرهای مدل میتوانند  67درصد از تغییرات قصد
کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی -مهندسی ،مدیریت و بازرگانی را تبیین کنند؛ بنابراین
عوامل دیگری نیز در پیشبینی قصد کارآفرینی این دانشجویان تأثیرگذار بودهاند که در این
مطالعه بررسی نشدهاند.

نگارة  .5مدل علّی سازوکارهای اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی -مهندسی،
مدیریت و بازرگانی
*معناداری در سطح ** ،7/77معناداری در سطح  7/70و ***معناداری در سطح 7/770
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تفکیک آثار علّی مستقیم متغیرها بر قصد کارآفرینی دانشجویان (نگارة  2و جدول )3
بیانگر آن است که نگرش عمومی دارای بیشترین اثر مستقیم و معنادار بر قصد کارآفرینی است
()β =5/44 ،P >5/553؛ به بیان دیگر دانشجویانی که نگرش مساعدتری نسبت به تغییر
داشتهاند ،ارزش بیشتری برای مادیات قائل شدهاند و از انگیزة پیشرفت ،حس استقاللطلبی و
رقابتمندی بیشتری برخوردار بودهاند و عزم جدیتری برای راهاندازی کسب و کار داشتهاند.
همچنین نگرش به کارآفرینی ،دومین عامل اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان است
( .)β =5/33 ،P >5/53بر این مبنا ،دانشجویانی که نگرش مساعدتری نسبت به مزایای
کارآفرینی و نحوة راهاندازی کسب و کار مستقل داشتهاند و ارزش اجتماعی فعالیتهای
کارآفرینی را در سطح باالتری ارزیابی کردهاند ،تمایل بیشتری نسبت به کارآفرینی نشان
دادهاند .باور به خودکارآمدی نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینی
دانشجویان است ()β =5/26 ،P >5/53؛ بنابراین دانشجویانی که باور خودکارآمدی باالتری
داشتهاند ،قصد و نیت پایدارتری برای راهاندازی کسب و کار داشتهاند .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که موقعیت شغلی و مهارتی دانشجویان اثر مستقیم معناداری بر قصد کارآفرینی آنان
ندارد (.)β =5/24 ،n.s.
جدول  .3تجزیة آثار مستقیم ،غیر مستقیم و کلی متغیرها بر قصد کارآفرینی دانشجویان
متغیرها

رشتههای فنی -مهندسی ،مدیریت و

سایر رشتهها

بازرگانی

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم
7/56
باور به خودکارآمدی
7/71
7/99
نگرش عمومی
7/76
7/30
نگرش کارآفرینی
-7/76
7/59
موقعیت شغلی و
مهارتی
7/77
ویژگیهای فردی
7/07
هنجارهای ذهنی
7/01
سابقة کارآفرینی

اثر کل
7/56
7/73
7/35
7/02

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل
7/53
7/53
7/97
7/72
7/35
7/05
-7/79
7/50
7/76
7/75
-7/70

7/77
7/07
7/01

7/03
7/01
7/03

-

7/03
7/01
7/03
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برای بررسی نقش میانجیگری متغیرهای نگرش عمومی ،نگرش نسبت به کارآفرینی و
باور به خودکارآمدی در برقراری پیوند میان ویژگیهای فردی ،هنجارهای اجتماعی ذهنی و
سابقة کارآفرینی با قصد کارآفرینی ،مجموعهای از آزمونهای مدل سلسلهمراتبی با استفاده از
نرمافزار  SmartPLSانجام شد .یافتهها نشان میدهد که ویژگیهای فردی (،P >5/553
 )β =5/37و هنجارهای اجتماعی ذهنی ( )β =5/33 ،P >5/53اثر مستقیم مثبت و معناداری بر
باور به خودکارآمدی داشتهاند؛ اما میانجیگری متغیرهای نگرش عمومی ( )t =3/52 ،n.s.و
نگرش نسبت به کارآفرینی ( )t =5/34 ،n.s.موجب غیر معنادارشدن آثار این متغیرها بر باور
به خودکارآمدی و قصد کارآفرینی (جدول  )3شده است .سابقة کارآفرینی با میانجیگری
متغیرهای نگرش عمومی ،نگرش نسبت به کارآفرینی و باور به خودکارآمدی ،اثر معناداری بر
قصد کارآفرینی این افراد دارد ( .)t =2/76 ،P >5/53به این ترتیب دانشجویانی که شاهد
فرایند راهاندازی کسب و کار از سوی اعضای خانواده ،خویشاوندان یا دوستان خود بودهاند،
تمایل بیشتری برای دنبالهروی از این تصمیم متهورانه داشتهاند.
در مجموع یافتههای مندرج در جدول  3نشان میدهد که به ترتیب :متغیرهای نگرش
عمومی ( ،)β =5/83 ،P >5/553نگرش نسبت به کارآفرینی ( )β =5/37 ،P >5/553و باور به
خودکارآمدی ( )β =5/26 ،P >5/53بیشترین تأثیر را بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای
فنی -مهندسی ،مدیریت و بازرگانی داشتهاند.
واکاوی علّی سازههای اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان سایر رشتهها

نگارة  3بیانگر سازوکارهای علّی متغیرهای پیشبینیکنندة قصد کارآفرینی دانشجویان سایر
رشتههاست .یافتههای جدول  2مبیّن پایایی و روایی مناسب متغیرهای پژوهش است .تفکیک
آثار علّی مستقیم متغیرها بر قصد کارآفرینی (نگارة  3و جدول  )3بیانگر آن است که از میان
متغیرهای مدل ،نگرش عمومی دارای بیشترین اثر مستقیم معنادار بر قصد کارآفرینی
دانشجویان است ( .)β =5/37 ،P >5/553عالوه بر آن ،باور به خودکارآمدی نیز اثر مستقیم و
معناداری بر قصد کارآفرینی این افراد دارد ( ،)β =5/23 ،P >5/53در حالی که نگرش نسبت
به کارآفرینی ( )β =5/23 ،n.s.و موقعیت شغلی و مهارتی دانشجویان ( )β = -5/53 ،n.s.اثر
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مستقیم معنادار بر قصد کارآفرینی آنان ندارد .بررسی پیوندهای موجود میان ویژگیهای
فردی ،هنجارهای اجتماعی ذهنی و سابقة کارآفرینی با متغیر قصد کارآفرینی نیز نشان میدهد
که ویژگیهای فردی ( )β = -5/24 ،P >5/58اثر مستقیم معناداری بر باور به خودکارآمدی
داشتهاند؛ اما میانجیگری متغیرهای نگرش عمومی ( )t =5/35 ،n.s.و نگرش نسبت به
کارآفرینی ( )t =5/53 ،n.s.موجب غیر معنادارشدن آثار این متغیر بر باور به خودکارآمدی و
قصد کارآفرینی دانشجویان شده است .در مقابل ،یافتهها نشان میدهد که هنجارهای اجتماعی
ذهنی با میانجیگری متغیرهای نگرش عمومی ،نگرش نسبت به کارآفرینی و باور به
خودکارآمدی ،اثر معناداری بر قصد کارآفرینی این افراد دارند (.)t =2/53 ،P >5/58
در مجموع ،بر مبنای یافتههای جدول  ،3متغیرهای نگرش عمومی ()β =5/48 ،P >5/553
و باور به خودکارآمدی ( )β =5/23 ،P >5/53بیشترین تأثیر را بر قصد کارآفرینی دانشجویان
سایر رشتهها داشتهاند .همچنین با توجه به میزان مربع ( Rنگارة  ،)3متغیرهای واردشده در مدل
توانایی تبیین  62درصد از تغییرات قصد کارآفرینی دانشجویان سایر رشتهها را دارند.

نگارة  .3مدل علّی سازوکارهای اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان سایر رشتهها
*معناداری در سطح ** ،7/77معناداری در سطح  7/70و ***معناداری در سطح 7/770
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بحث و نتیجهگیری
قصد کارآفرینی به عنوان نقطة آغازین فعالیتهای کارآفرینانه تلقی میشود؛ بنابراین آگاهی
از قصد کارآفرینی افراد و شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت فراوان است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که دانشجویان مورد مطالعه قصد کارآفرینی باالیی دارند؛ بنابراین در
صورتی که سازوکارهای الزم فراهم شود ،این افراد احتماالً برای راهاندازی کسب و کار اقدام
میکنند .این یافته با نتایج حاصل از پژوهش زین و همکاران ( )Zain et al., 2010و گوئررو و
همکاران ( )Guerrero et al., 2008: 41همسو است؛ اما برخی مطالعات (مانند عربیون و
همکاران3355 ،؛  )Moriano et al., 2006نشان دادهاند که تمایل دانشجویان به کارآفرینی
ضعیف است؛ در حالی که  76/5درصد از دانشجویان در شهرستانها و مناطق روستایی
سکونت دارند و بدیهی است تالشهای کارآفرینانة آنان ،زمینهساز توسعة اقتصادی -اجتماعی
مناطق مربوطه میشود ( .)Audretsch & Keilbach, 2005: 462هرچند دسترسی اندک به
منابع و امکانات ،فعالیت کارآفرینی را در مناطق مذکور دشوار میکند؛ اما تجربه نشان داده
است که میزان اثرگذاری کارآفرینی در این نواحی بیشتر از مناطق پیشرفته است (عربیون و
همکاران.)73 :3353 ،
در حالیکه یافتههای مطالعة امینی و همکاران ( )384 :3332و مرادی و شعبانعلی فمی
( )382 :3353بیانگر آن است که رشتة تحصیلی تفاوت معناداری در قابلیت کارآفرینی
دانشجویان نداشته است ،واکاوی مقایسهای قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی-
مهندسی ،مدیریت و بازرگانی با دانشجویان سایر رشتههای دانشگاه پیام نور مرکز فیروزآباد
نشان میدهد که دانشجویان گروه اول از قصد کارآفرینی باالتری برخوردارند .با توجه به
اینکه دروس کارآفرینی در سرفصلهای آموزشی رشتههای مذکور در نظر گرفته نشده است و
هیچیک از دانشجویان مورد مطالعه در دورههای آموزشی کارآفرینی شرکت نکردهاند،
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که رشتة تحصیلی و سرفصلهای آموزشی مرتبط با آن ،تأثیر
بسزایی در پرورش روحیة کارآفرینی افراد دارد .با عنایت به اینکه کارآفرینی به عنوان یکی از
راهکارهای اصلی حل بحران بیکاری در کشور شناخته شده است ،تجدیدنظر در برنامهریزی
آموزشی برخی رشتههای دانشگاهی ضروری است .عالوه بر آموزش مهارتهای علمی و
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عملی به دانشجویان ،باید زمینة تغییر نگرش و رفتار آنان به کارآفرینی فراهم شود (کردنائیج و
همکاران .)65 :3333 ،افزودن دروس مرتبط با کارآفرینی به سرفصلهای آموزشی رشتههای
دانشگاهی پیام نور و برگزاری مستمر دورههای کارآفرینی نیز نقش بسزایی در افزایش تمایل
دانشجویان به کارآفرینی خواهد داشت (.)Oosterbeek et al., 2010
در این مطالعه ،تلفیقی از سه مدل کارآفرینی دیویدسون ( ،)Davidsson, 1995رفتار
برنامهریزی شده ( )Ajzen, 1991و رویداد کارآفرینی ( )Shapero & Sokol, 1982استفاده
شد .بهکارگیری مجموعهای از مدلهای سازگار ،امکان شناخت بیشتر فرایند قصد کارآفرینی
را فراهم میکند؛ اما یافتهها نشان میدهند که متغیرهای پژوهش ،میتوانند به ترتیب 67 :و 62
درصد از تغییرات قصد کارآفرینی دانشجویان دو گروه را تبیین کنند .انجام مطالعات تکمیلی
برای شناسایی سایر عوامل پیشبینیکنندة قصد کارآفرینی دانشجویان ضروری است.
واکاوی مدلهای علّی بیانگر آن است که متغیرهای نگرش عمومی و باور به
خودکارآمدی از سازههای اصلی اثرگذار بر قصد کارآفرینی دانشجویان دو گروه هستند .این
یافته با نتایج بسیاری از مطالعات انجامشده در حوزة کارآفرینی همسو است؛ برای مثال بارانی
و همکاران3353 ،؛ Linan et al., 2005; Autio et al., 2001; Krueger et al., 2000; Van

 .Gelderen et al., 2006بررسی مدل علّی قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی-
مهندسی ،مدیریت و بازرگانی نشان میدهد که نگرش نسبت به کارآفرینی از دیگر عوامل
اصلی پیشبینیکنندة قصد کارآفرینی است .این یافته با نتایج حاصل از مطالعة دیویدسون
( )Davidsson, 1995: 13و شاور و اسکات ( )Shaver & Scott, 1991همراستاست؛ بنابراین
یکی از راهکارهای مناسب برای از میان برداشتن موانع کارآفرینی در میان دانشجویان ،تقویت
جنبههای شناختی است؛ در نتیجه باید زمینة بهبود مهارتهای عمومی و کارآفرینی همچون
خالقیت ،ریسکپذیری ،توانایی تجزیه و تحلیل فرصتها ،توانایی انجام امور به صورت
مستقل ،انگیزة پیشرفت و رقابت فراهم شود .همچنین تحلیل علّی مدل قصد کارآفرینی
دانشجویان رشتههای فنی -مهندسی ،مدیریت و بازرگانی نشان میدهد که سابقة کارآفرینی
نیز نقش بسزایی در شکلگیری باور آنان به خودکارآمدی و تمایل به شروع کسب و کار
داشته است .این یافته که با نتایج حاصل از مطالعة اسکات و تومی (به نقل از & Turker
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 )Selcuk, 2009: 145و کریمی و همکاران ( )358 :3333منطبق است ،نشاندهندة تأثیر قابل
توجه عوامل محیطی در تصمیم کارآفرینی افراد است؛ بنابراین دانشگاهها میتوانند با برگزاری
سمینارهای مختلف و دعوت از کارآفرینان برتر ،دانشجویان را در معرض تجربههای موفق
کارآفرینی قرار دهند تا از این طریق تمایل آنان نسبت به انتخاب فرصتهای شغلی کارآفرینانه
افزایش یابد .واکاوی مدل علّی قصد کارآفرینی دانشجویان سایر رشتهها نشان میدهد که
هنجارهای اجتماعی -ذهنی بر قصد کارآفرینی آنان تأثیرگذار بوده است .این در حالی است
که برخی مطالعات (همچون  )Krueger et al., 2000: 424; Linan, 2005: 17نشان دادهاند،
هنجارهای اجتماعی از اهمیت چندانی در زمینة کارآفرینی برخوردار نیستند .با توجه به یافتهها،
نه تنها دانشگاهها باید محیط مساعدی را برای تقویت روحیة کارآفرینی در افراد فراهم سازند،
بلکه گروههای مختلف اجتماعی نیز باید حمایتهای مورد نیاز را داشته باشد .این امر مستلزم
سیاستگذاری کالن نهادهای متولّی در زمینة فرهنگسازی ،نهادینهسازی و ظرفیتسازی
کارآفرینی در اجتماع است.
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