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اعتبارسنجی ابعاد شور کارآفرینی دانشجویان:
جستاری روانشناختی در تحول آموزشهای کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی
امیر علمبیگی ، 1شهال آقاپور ،2محمدرضا اکبری
 .1استادیار ترویج کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
3

 .2کارشناس ارشد آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1393/04/15 :
تاریخ پذیرش1393/12/02 :

چکیده
شور ک ارآفرینانه ،مهمترین نیرو ی محرکه در هدایت ایدههای نوآورانه محسوب میشود .از این رو ،پژوهش
حاضر با هدف اعتبارسنجی ابعاد شور کارآفرینی دانشجویان به روش علی  -ارتباطی انجام گرفت که از
تحقیقات توصیفی – همبستگی محسوب میشود .تحقیق حاضر ،ک اربرد ی است .برای گردآوری اطالعات از
روش پیمایش استفاده شد .جامعة آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم و
دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورز ی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود .نمونة مورد نظر با بهکارگیری فرمول
دانیل 205 ،نفر تعیین شد و با روش سهمیه ای ،نمونهگیری انجام گرفت .ابزار پژوهش ،پرسشنامه ای محققساخته،
با طیف لیکرت پنج گزینه ای بود که روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد .روش آماری غالب در پژوهش
حاضر ،مدلسازی معادالت ساختاری با روش تحلیل عاملی مرتبة دوم بود .نتایج نشان داد در اندازهگیری مفهوم
شور کارآفرینی بهترتیب بنیانگذاری کسبوکار ،هویت ابتکاری و توسعة کسبوکار بیشترین سهم را دارند.

واژههای کلیدی :خودشناسی ،دانشجویان کشاورزی ،شور کارآفرینانه.

* نویسندة مسئول :

alambaigi@ut.ac.ir :Email
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مقدمه
افزایش شمار دانشآموختگان ،کاهش سریع ظرفیت بازار کار برای استخدام فارغالتحصیالن
نظام آموزش عالی و به تبع آن کاهش فرصتهای استخدامی و همچنین افزایش ضرورت
پاسخگویی نظام آموزش عالی در محیط رقابتی ،سه دلیل اصلی مطرحشدن آموزشهای
کارآفرینی در راستای دگرگونی نظام آموزش عالی کشاورزی است (.)Oosterbek et al., 2010
نقش آموزشهای کارآفرینی در افزایش رشد اقتصادی پررنگ است و دانشجویان یکی از
بازیگران اصلی این بخش در پویاسازی فضای کسبوکار محسوب میشوند (.)Oconnor, 2013
محیط کسب وکار پویا ،به جریانی پ یوسته از بن یانگذاری کسبوکارهای نوآورانه و با رشد باال
وابسته است و تمایالت کارآفرینی دانشجویان برای راهاندازی کسبوکار ،یکی از مهمترین
متغیرهای تب یینکنندة آن است که موجب تسریع جریان بهرهبرداری از دانش و خلق ثروت و
فناوری میشود .تمایالت کارآفرینانة دانشجویان به تعهد در راهاندازی یک کسب وکار بالفاصله
بعد از اتمام دورة آموزشی یا در آینده اشاره دارد

(et al., 2010

 .)Linanدرواقع ،باید توجه

داشت که بدون آمادهسازی دانشجویان برای کارآفرینی در دانشگاهها ،چرخة کارآفرینی تکمیل
نمیشود ،زیرا توسعة کارآفرینی همزمان تابع تحوالت سه بخش نهادی ،دانشی و اجتماعی است
(شکل  .)1درواقع ،کسب ن یرو یا مهارتی که با فراهمشدن عوامل زمینهای محیطی سبب رخداد
رفتار کارآفرینی شود ،مهمترین ثمرة آموزشهای کارآفرینی و در راستای شکوفایی بخش
دانشی مورد اشاره در شکل  1است (.)Oconnor, 2013

شکل  .1چارچوب مفهومی آموزش کارآفرینی با هدف تأمین اهداف اقتصادی و دولتی ()Oconnor, 2013
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با آنکه نقش آموزشهای کارآفرینی در شکوفایی اقتصاد کالن بهخوبی شفاف نیست،
نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که در کشورهای با اقتصاد کالن شکوفا ،کارآفرینان
سطح باالتری از آموزشهای رایج دارند

(2013

 .)Oconnor,با متمایزدانستن آموزشهای

کارآفرینی از آموزشهای عمومی ،مشخص میشود که آموزش کارآفرینی بر ترویج
کارآفرینی ،ترغیب مهارتها و دانش کارآفرینانه تمرکز دارد

(al., 2001

 .)Verheul etبرخی

صاحبنظران معتقدند دانشجویان در کنار آموزشهای رایجی که در دانشگاهها میبینند ،به
آموزشهایی نیاز دارند که آنها را به مهارتآموزی ترغیب کنند که این امر نقش مؤثری در
رفتارهای کارآفرینانة آتی آنها دارد (.)Luthje & Franke, 2002
درواقع ،باید توجه داشت که پدیدة کارآفرینی بهعنوان پدیدهای چندساختی ،به عوامل
متعددی وابسته است و می توان گفت آموزشهای کارآفرینی شرط الزم و نه کافی برای کارآفرین
شدن دانشجویان است

( Karlsson

&

2013

 .) Moberg,با نگرش علت تامه به آموزشهای

کارآفرینی بود که محققانی مانند پ یهکاال و م یتینن ( ،)2004به نقش آموزشهای کارآفرینی در
کارآفرینشدن دانشجویان تردید کردند .یادگیری مهارتهای کارآفرینانه ،نگرش کارآفرینانه و
رفتار راهاندازی کسبوکار ،سه دستاورد اصلی آموزشهای کارآفرینانه در نظام آموزش عالی
هستند (  .)Moberg, 2013 & Karlssonدر این زمینه ،شور کارآفرینانه از جمله مهم ترین عوامل
روانشناختی و انگیزههای درونی در هدایت ایدهها و تجربیات دانشجویان به سوی کارآفرینی است
(et al., 2013

 .) Cardonآنچه همواره و در طول این فرایند دانشجویان را منتظر تحوالت و

جستوجوی فرصت پس از طی دورههای آموزش کارآفرینی نگاه میدارد ،شور کارآفرینانه
است که محرکی کلیدی برای رفتار کارآفرینانه محسوب میشود و از دلسردی کارآفرینان در به
ثمرنشاندن ایدههای خالقانة خود جلوگیری میکند (همان) .در این راستا ،هدف اصلی تحقیق
حاضر اعتبارسنجی مؤلفههای اصلی تشکیلدهندة شور کارآفرینانه ،با جهتدهی و هدایت محتوای
آموزشهای کارآفرینی به سمت ترغیب شور کارآفرینانه بود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
مهمترین پ یشینة نظری شور کارآفرینی بهعنوان مؤلفهای روانشناختی را می توان در حوزة
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مطالعات مرتبط با تمایالت کارآفرینانه جستوجو کرد .تمایالت کارآفرینی یک فرد درواقع
انعکاسی از عالیق وی در آغاز یک کسبوکار است که درنهایت بهعنوان انتخابی در مسیر
تحوالت شغلی وی و در مقابل استخدامهای رایج قرار میگ یرد

( Douglas, & Fitzsimmons

 .)2011تمایالت کارآفرینی به عوامل ب یرونی متعددی از جمله فضای اقتصادی نامطلوب یا
نداشتن شانسی برای استخدام وابسته است

(et al., 2010

 ،)Linanاما نتایج تحقیقات نشان

میدهد تمام افراد در برخورد با این شرایط تمایالت کارآفرینی نشان نمیدهند .از اینرو،
مطالعه و شناسایی عوامل مرتبط با تمایزات روانشناختی در شکلگیری تمایالت کارآفرینی
مورد توجه محققان است

(et al., 2010

 .)Kautonenدرواقع ،تداوم تمایالت کارآفرینانه در

گرو تظاهرات مختلف روانشناختی است ( .)Moberg, 2013 & Karlsson
از شور کارآفرینی بهعنوان حالت عاطفی و احساسیای یاد میکنند که کارآفرین همراه با
تظاهرات رفتاری و شناختی ویژة آن ،از خود بروز میدهد .درواقع ،شور کارآفرینانه نیروی
محرکهای است که فرایند تبدیل تجربة ایدههای کارآفرینانه و سازگارکردن آنها را با شرایط
واقعی با هدف رسیدن به موفقیت هدایت میکند .بینش و بصیرت کسبشده در این فرایند دائم
تقویت میشود و بهثمرنشستن ایدههای کسب وکار را مدیریت میکند

(et al., 2009

.)Chen

درواقع ،شور و شوق ارائهدهندة تصویری از ذهن افراد برای عالقه به انجام فعالیت و منبعی برای
لذتبردن از اختصاص وقت در انجام فعالیتهای ذهنی و عملی مرتبط با کسب وکار است .این
امر بازتاب و نمایشی از بعد احساسی جهتگیری فرد دربرابر فعالیتی مشخص است (

Ho et

 .) al.,2011محققان ،شناخت حسی که تداعیگر مشتاقبودن افراد برای انجام یک فعالیت است
و گرایشهای فردی را که درگیری در پردازش نظاممند و دامنة وسیعی از دانش بهدنبال دارد ،با
عنوان شور کارآفرینی مطالعه میکنند ( .)Locke, 2004 & Baumبهلحاظ نظری ،شور و شوق
می تواند برانگ یزانندة انگیزش ،افزایشدهندة فعالیتهای ذهنی و معنیبخش به فعالیتهای
روزمره باشد .شور ،پرورشدهندة خالقیت است و سبب شناخت الگوهای جدید اطالعات
میشود که برای کشف و بهرهبرداری از فرصتهای محتمل نیاز است (

;Baron, 2008

 .)Peters, 2007 & Sundararajanشور کارآفرینانه به نحوة معرفی محصول و خدمت مورد نظر
برمیگردد که حاصل آمادگی کارآفرین از شناخت دقیق بازار ،ایجاد محصول یا خدمتی که این
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نیازها را برآورده میکند ،تعیین تفاوت محصول مورد نظر با موارد مشابه ،مشخصکردن م یزان
سرمایة دردسترس و سرمایة مورد نیاز ،شناخت بازار و رقبای بالقوه و بالفعل ،زمانبندی فعالیتها،
احاطه بر نحوة برگشت سرمایه و مشکالت کار است

(et al., 2011

 .)Hoزمانیکه کارآفرین

عالوهبر شور کارآفرینی ،به منابع دانشی الزم دسترسی داشته باشد ،دارای ثبات و استحکام باشد
و توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات را داشته باشد ،با متخصصان ،کارکنان و مشتریان خود بهخوبی
مشورت کند ،از سرعت الزم در تصمیمگیری برخوردار باشد و توانایی حفظ آرامش را در
مواجهه با مشکالت داشته باشد؛ احتمال موفقیت وی بیشتر میشود .درواقع ،کارآفرینان کسانی
هستند که کشف و بهرهبرداری از محصوالت جدید ،فرایندهای جدید و روشهای جدید
سازماندهی را کشف میکنند و توسعه میدهند (.)Locke, 2004 & Baum
مطالعات حوزة شور کارآفرینی با توجه به نوظهوربودن موضوع آن چندان وسیع نیست .چن و
همکاران ( )2009مطالعهای در زمینة آثار و تظاهرات شور در کارآفرینان انجام دادند .در بررسی
جامعة آماری اول که سرمایهگذاران آن را تشکیل میدادند ،به برداشت سرمایهگذاران از تظاهرات
عاطفی ،شناختی و رفتاری شور کارآفرینی بهویژه از نظر نحوة بیان ،تن صدا و حتی زبان بدن
کارآفرینان برای ارائة طرح کسب وکار به سرمایهگذاران و همچنین ارزیابی سرمایهگذاران از تعهد
کارآفرینان به سرمایهگذاریها توجه شد و نتایج نشان داد سرمایهگذاران مهم ترین مؤلفة موفقیت
کارآفرینان در جذب سرمایه را عموما در ویژگیهای روانشناختی خالصه کردند ،که در
دستهبندی شور کارآفرینانه قرار میگیرد .دیکسون و همکاران ( )2008در تحقیقی مشابه نت یجه
گرفتند بین آموزشهای کارآفرینی و شکلگیری شور کارآفرینی ،از جهت موفقیت کارآفرینان
در بهثمرنشاندن ایدههای نوآورانه رابطة معنیداری وجود دارد .کاردون و همکاران ( )2013در
تحقیقی با هدف ارائة ابزاری برای اندازهگیری شور کارآفرینانه ،نشان دادند شور کارآفرینانه
مفهومی چندبعدی است و از مؤلفههای مختلف تشکیل شده است .کارلسون و موبرگ ( )2013در
مطالعهای تجربی نشان دادند ایجاد احساس توانایی در کارآفرینشدن و همچنین کسب نگرشی
مث بت به کارآفرینی ،ثمرة اصلی آموزشهای کارآفرینانه است .نتایج تحقیق جونسو و همکاران
( )2013نشان داد تفاوتهای روانشناختی از جمله شور کارآفرینانه در پرورش تمایالت
کارآفرینانه تع یینکننده است .نتایج پژوهشهای میدانی متعددی نشان داده است که شور
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کارآفرینانه هدایتکنندة افراد کارآفرین به کسبوکارهای مختلف است .نتایج این پژوهشها
مؤید این مطلب است که هویت انسان بهصورت سلسلهمراتبی سازمان مییابد و هویتی که از دید
فرد برجستهتر و مهم تر است در این سلسلهمراتب باالتر قرار میگیرد .براساس این تحقیق ،مشخص
شد که افراد کارآفرین دیدگاه واحد و یکسانی در زمینة خودشناسی ندارند .درعمل ،این اختالف
در درک خودشناسی کارآفرینان موجب میشود تا آنها وارد فعالیتهایی شوند که نزدیکی
ب یشتری با هویتشان دارد و شور باالتری را در

ارتباط با آن تجربه میکنند ( Fouchart & Gruber,

Ucbasaran et al., 2008; Hoang & Gimeno, 2010; 2011

) .براساس پ یشینة تحقیق ،مشخص

میشود که تحوالت روانشناختی عمیق و مثبتی بین آموزشهای کارآفرینی و کارآفرینشدن
وجود دارد؛ یعنی افراد با درجات باالتر خودشناسی و آگاهی از قابلیتهای روانشناختی و مهارتی
خود ،گرایش ب یشتری برای انجام یک فعالیت نشان میدهند .برایناساس ،تحقیق حاضر با هدف
کلی اعتبارسنجی ابزار اندازهگیری شور کارآفرینانه و شناسایی مؤلفههای اصلی تشکیلدهندة آن
در بین دانشجویان انجام گرفت .همچنین ،به بررسی اثر شرکت در دورههای آموزش کارآفرینی بر
پرورش ابعاد شور کارآفرینانة دانشجویان ،بهعنوان هدف فرعی تحقیق توجه شد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روششناسی ،توصیفی  -همبستگی
است .اطالعات مورد نظر به روش پیمایش گردآوری شد .جامعة آماری تحقیق حاضر شامل
دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی و
منابع طبیعی میشود که  1154نفر هستند .برای نمونهگیری از فرمول تصحیح جامعة محدود
( 1 )FPCدانیل  ،)1999( 2بهشرح زیر استفاده شد.
) NZ 2 p (1  p

) d 2  N  1  Z 2 p (1  p

که در آن

p

n

معادل درجة شیوع صفت مورد نظر است که در تحقیق حاضر طبق جدول

پیشنهادی آن ،معادل  0/2یعنی شیوع  20درصدی صفت مطالعه شد.

d

برابر فاصلة اطمینان

1 .Finite population correction
2 .Daniel Formula

اعتبارسنجی ابعاد شور کارآفرینی دانشجویان...:

مطلوب است که معادل  0/05درنظر گرفته شد و آمارة
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م عادل تعیین سطح اطمینان است.

برایناساس ،حجم نمونه  205نفر تعیین شد .روش نمونهگیری سهمیهای  1بود که برای
اینمنظور ابتدا از بین  412دانشجوی کارشناسی ارشد 73 ،نمونه و از بین  742دانشجوی
کارشناسی  132نمونه انتخاب شدند و بهشکل دردسترس و به تعداد سهم مشخصشده در هر
طبقه تعداد پرسشنامة الزم توزیع و گردآوری شد .پرسشنامة تحقیق حاضر از ابزار کاردون و
همکاران ( )2013اقتباس شد و تغ ییراتی جزئی در آن صورت گرفت .به پرسشهای پرسشنامه
برای قسمتهای مختلف در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی توجه شد .بهمنظور بررسی روایی
پرسشنامه ،از روش روایی صوری و برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .به
منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق ،ابتدا  20پرسشنامه در پیشآزمون بررسی شد که نتایج
ضریب آلفا بیانگر پایایی قابلقبول مقیاسهای انتخابی است (جدول .)1
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرهای تحقیق
تعداد گویه

آلفای کرونباخ

متغیر

ردیف

1

توسعة کسبوکار

9

0/885

2

هویت اصلی ابتکاری

8

0/844

3

بنیانگذاری کسبوکار

13

0/902

بهمنظور دادهپردازی ،از مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم در قالب مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شد .برای دادهپردازی از نرمافزارهای

SPSS

نسخة  21و نرمافزار

LISREL

نسخة  8/80استفاده شد.
یافتهها
نتایج یافتههای توصیفی نشان میدهد در بین دانشجویان مورد مطالعه 59/8 ،درصد در دورههای
کارآفرینی شرکت نکردند 95/1 .درصد از ایشان به داشتن کسبوکار فردی عالقه داشتند و 73/9
درصد ،برای عالقه به استخدام گزینة بلی را انتخاب کردند 84/4 .درصد از ایشان را دانشجویان پسر
تشکیل میدادند و میانگین سنی آنها برابر  24/72سال بود .در این تحقیق ،اثر احتمالی خطای
1 .Quota sampling
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واریانس روش مشترک برای دادههای گردآوریشده از طریق آزمون تکعاملی هارمن  1آزمون شد.
برای اینمنظور ،اگر نشانگرهای انتخابی برای اندازهگیری صفتهای مکنون به تشکیل یک عامل
تمایل نشان دهند یا یک عامل ،مسئول تبیین واریانس غالب در بین نشانگرها باشد و باقی عاملهای
استخراجشده سهم مهمی در افزایش واریانس نداشته باشند ،این خطا یا اریب رخ میدهد
( .)Podsakoff et al., 2003برای بررسی این وضعیت ،کل  30گویة انتخابی برای اندازهگیری ابعاد
شور کارآفرینی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی و بدون چرخش محورها بررسی و آنالیز عاملی شد.
نتایج نشان داد احتمال اینکه گویهها به سوی تبیین یک عامل تمایل نشان دهند ،بسیار ضعیف است،
زیرا عامل اول در راهحل پنج عاملی ،توان تبیین  29/43درصد واریانس از مجموع  57/51درصد را
داشت و در راهحل سه عاملی نیز توان تبیین  19/69درصد واریانس از مجموع  47/63درصد را
داشت؛ بنابراین ،با تکیه بر این آزمون تشخیصی با اطمینان باالیی می توان اریب واریانس روش
مشترک را رد کرد و نشان داد تمایل دادهها به قرارگیری در بیش از یک عامل است .نتایج بررسی
مدل اندازهگیری سه عاملی نشان میدهد مدل تحقیق بهلحاظ اشباع آماری مناسب و قابلاتکاست
(جدول .)2
جدول  .2بررسی اثربخشی مدل اولیة اندازهگیری شور کارآفرینی () EP
مدلهای برازشیافته



  

df

RMS EA

GFI

.S ig

مدل اولیه ( ) Zero

1004/46

---

272

0/120

0/75

---

مدل اشباع ( ) Saturated

388/79

زیر 2/75

182

0/077

0/84

0/001

مقدار  GFI2گزارششده برای این مدل  0/84است .میانگین مجذور پسماندهای استانداردشده
( )SRMR3برابر  ،0/072میانگین مجذور پسماندها ( )RMR4برابر  ،0/18شاخص نرمشدة برازندگی
( )NFI5برابر  ،0/92شاخص نرمنشدة برازندگی ( )NNFI6برابر  ،0/94شاخص برازندگی فزاینده
( )IFI7برابر  0/95و شاخص برازندگی

تطب یقی (  )CFI1برابر  0/95محاسبه شد .شاخص RMSEA 2
1. Harman Single factor
2. Goodness of Fit Index
3. Standardized RMR
4. Root Mean Square Residual
5. Normed Fit Index
6. Non-Normed Fit Index
7. Incremental Fit Index
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(ریشة میانگین مجذورات تقریب) برای مدل حاضر مقدار  0/077با کران  0/087تا  0/066بهدست
آمد که مقدار مناسبی است و بیانگر کنترل خطای اندازهگیری است.
e1
e2

a1
a2

e3

a3

e4

a4

e5

a5

e6

a6

e7

a7

e8

b1

e9

b3

e10

b4

e11

b5

e12

b8

e13

c2

e14

c3

e15

c4

e16

c6

e17

c7

e18

c8

e19

c9

e20

c11

e21

c12

e22

c13

0 /68
0/81
0 /63
0/78
0 /79
0/78

توسعة
کسبوکار

0 /60

0 /56

0 /58
0/63
0 /64
0/79

هویت اصلی
ابتكاري

0 /64

شور کارآفرینی
( )EP

0 /69

0 /82
0 /84
0/79
0 /77
0/63
0 /60
0/58
0 /58
0/65
0 /71

0/92

بنیانگذاري
کسبوکار

مدل  .1مدل اندازهگیری اشباعشدة ابعاد شور کارآفرینی
1. Comparative Fit Index
2. Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  .3نتایج مدل اندازهگیری متغیرهای تشکیلدهندة ابعاد شو ر کارآفرینی
سازه

عالمت
a1
a2

توسعة کسبوکار
( AVE = 0/531و
) CR = 0/887

a3
a4
a5
a6
a7
b1
b3

هویت اصلی ابتکاری
( AVE = 0/449و
) CR = 0/801

b4
b5
b8
c2
c3
c4
c6

بنیانگذاری کسبوکار
جد ید (AVE = 0/495
و ) CR = 0/906

c7
c8
c9
c11
c12
c13

نشانگر
عملیکردن یک ایده دربارة یک خدمت یا محصول جدید کشاورزی برایم
لذتبخش است.
جذب مشتر یان برای کسبوکاری که در آن فعالیت خواهم کرد برایم انگیزه
ایجاد میکند.
گرفتن مسئولیت یک کسبوکار جد ید در بخش کشاورزی و سپس
گسترش آن برایم هیجانانگیز است.
گسترشدادن دامن ة فعالیت یک شرکت با ارائة محصوالت و خدمات جدید
من را هیجانزده میکند.
واقعاً دوست دارم ببینم ایدة من سبب شده است فروش بیش از میزان
پیشبینیشده در شرکت باشد.
گسترشدادن تعداد و نوع محصوالت و خدماتی که شرکت ارائه میدهد ،
برایم هیجانانگیز است.
عالقه دارم تا افراد مناسب را برای بازار محصوالت /خدمات خود پیدا کنم.
ابداع راهحلهای جدید برای حل مشکالت ،قسمتی از زندگی روزمرة من
را به خود اختصاص میدهد.
وقتی دربارة خود فکر میکنم ،میتوانم مبتکربودن را به عنوان یکی از
و یژگیهای خود بشمارم.
شناسایی و توسع ة فرصتهای جد ید برای کسبوکار  ،به تعر یفم از اهمیت
آنها بستگی دارد (اگر موضوعی برا یم مهم باشد میتوانم فرصت های
جد یدی را برای کسبوکار در آن زمینه شناسا یی کنم).
فکر میکنم دارای ا یده هستم.
همکالسی ها و دوستانم من را به عنوان فردی خالق در یک زمینة ویژه
میشناسند.
وقتی دربارة آ یندة خود فکر میکنم ،بن یانگذار یک کسبوکار  ،صفتی است
که دوست دارم به خود بدهم.
اغلب درمورد شروع /تأسیس یک کسبوکار فکر میکنم.
دوست دارم خود را به عنوان بن یانگذار یک کسبوکار تعر یف کنم.
خودم را به عنوان فردی عالقهمند به بنیانگذاری یک کسبوکار میشناسم.
چنانچه از د یگران راجعبه من پرسش کن ید  ،من را به عنوان فردی عالقهمند
به بنیانگذاری یک کسبوکار معرفی میکنند.
همکالسی ها و دوستانم با شناختی که از من دارند ،معتقدند در آ ینده
کسبوکاری را راهاندازی میکنم.
داشتن شرکتی که متعلق به خود من باشد به من انرژی زیادی میدهد.
برای شروع یک کسبوکار  ،انرژی الزم را دارم و تالشها یم در زندگی نیز
مؤید ا ین موضوع است.
تشویق خود و دیگران برای داشتن شرکت و خوداشتغالی ،به من بیشتر
انگیزه میدهد.
فکرکردن به ایجاد شرکتی جدید  ،برایم جالب و جذاب است.

بار عاملی

t

0/68

---

0/81

9/49

0/63

7/86

0/78

9/36

0/79

9/33

0/78

9/20

0/60

7/33

0/58

---

0/63

7/37

0/64

6/25

0/79

6/84

0/69

6/22

0/82

---

0/84
0/79
0/77

13/09
12/01
11/84

0/63

9/00

0/60

7/72

0/58

8/29

0/58

7/27

0/65

9/40

0/71

10/08
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مقادیر محاسبهشدة  tبرای هریک از بارهای عاملی هر بیانگر باقیمانده با سازه یا متغیر پنهان
خود ،باالی  1/96است و روایی سازه تأیید میشود .به اینمنظور ،برای بررسی روایی
تشخیصی از ماتریس قطری  1استفاده شد که باالتربودن مقدار مجذور میانگین واریانس
استخراجشده از تمام همبستگیهای موجود بیانگر مناسبت روایی تشخیصی است (جدول .)4
جدول  .4مقایسة مجذور میانگین واریانس استخراجشده با ماتریس همبستگی بین متغیرهای مدل
متغیرهای مکنون

1

2

3

توسعة کسبوکار
هویت اصلی ابتکاری
بنیانگذاری کسبوکار جدید

0/728
0/36
0/52

0/36
0/670
0/59

0/52
0/59
0/703

جدول  .5نتاج رتبهبندی نقش ابعاد شو ر کارآفرینی براساس ضریب مسیر
اثر بعد مورد مطالعه

ضریب گاما

مقدار t

رتبة اثر

توسعة کسبوکار
هویت اصلی ابتکاری
بنیانگذا ری کسبوکار جدید

0/56
0/64
0/92

5/65
5/34
8/15

3
2
1

براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،در سطح دوم ،ضریب بین اشتیاق به توسعة کسبوکار
و شور کارآفرینی در بین دانشجویان  0/56بهدست آمد که مقدار  tآن باالتر از  1/96است و به
لحاظ آماری معنیدار است .با توجه به ضریب محاسبهشده ،اشتیاق به توسعة کسبوکار رتبة
سوم را در بین ابعاد شور کارآفرینی در بین دانشجویان بهدست آورد .این یافته نشان میدهد
یکی از ابعادی که شور کارآفرینی را در بین دانشجویان بهخوبی اندازهگیری میکند ،مطالعة
اشتیاق ایشان به توسعة کسبوکار است (جدول  .)5براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،در
سطح دوم ضریب بین تالش در راستای تع یین هویت اصلی ابتکاری و شور کارآفرینی در بین
دانشجویان  0/64بهدست آمد که مقدار  tآن باالتر از  1/96است و بهلحاظ آماری معنیدار
است .بر این اساس ،می توان با  99درصد اطمینان اذعان داشت تالش در راستای تع یین هویت
1. Diagonnal Matrix
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اصلی ابتکاری یکی از ابعاد تع یینکنندة شور کارآفرینی در بین دانشجویان محسوب میشود .با
توجه به ضریب محاسبهشده ،تالش در راستای تعیین هویت اصلی ابتکاری رتبة دوم را در بین
ابعاد شور کارآفرینی در بین دانشجویان بهدست آورد .این یافته نشان میدهد یکی از ابعادی
که شورکارآفرینی را در بین دانشجویان بهخوبی اندازهگیری میکند ،وضعیت تالش در
راستای تع یین هویت اصلی ابتکاری است؛ بنابراین ،آموزشهای کارآفرینی که در راستای
بازنمایی و تع یین هویت اصلی ابتکاری باشند ،توانایی خوبی برای افزایش شور کارآفرینی در
بین دانشجویان و رفتار کارآفرینانة آنها در آینده دارند.
همچنین ،ضریب بین اشت یاق به بنیانگذاری کسبوکار جدید و شور کارآفرینی در بین
دانشجویان برابر  0/92بهدست آمد که بهلحاظ آماری معنیدار است .با توجه به ضریب
محاسبهشده ،اشت یاق به بنیانگذاری کسبوکار جدید رتبة نخست را در بین ابعاد شور
کارآفرینی در بین دانشجویان بهدست آورد .این یافته نشان میدهد مهم ترین بعدی که شور
کارآفرینی را در بین دانشجویان بهخوبی اندازهگیری میکند ،اشتیاق به بنیانگذاری کسبوکار
جدید است؛ بنابراین ،آموزشهای کارآفرینی که در راستای افزایش اشتیاق به بنیانگذاری
کسبوکار جدید باشند ،توانایی خوبی برای افزایش شور کارآفرینی در بین دانشجویان و
رفتار کارآفرینانة ایشان در آینده دارند (جدول .)5
برای نشاندادن اعتبار نتایج مدلسازی آماری ،الزم است کفایت حجم نمونه بررسی شود.
نتایج نشان میدهد مقدار توان مدل برابر  0/997محاسبه شد که باالتر از  0/9است و نشانگر
اعتبار مدل است (نمودار .)1
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Structural Equation Modeling: Power Calculation
)Structural Equation Modeling (H0: R <= R0
)Power vs. N (R = 0.077, R0 = 0.05, Df = 186, Alpha = 0.05
1.0
.9
.8

Power

.7
.6
.5
.4
.3
300

250

200

150

100

50

0

)Group Sample Size (N

نمودار  .1تعیین ضریب مدل با توجه به حجم نمونة مورد مطالعه برای پارامترهای مدل

درنهایت ،برای بررسی اینکه شرکت در دورههای آموزش کارآفرینی چه تأثیری بر ابعاد
شور کارآفرینانه دارد ،از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج نشان داد سطح معنیداری درمورد
بعد توسعة کسبوکار بین  0/05تا  0/01قرار دارد؛ بنابراین ،با  95درصد اطمینان فرض صفر
رد میشود .درنتیجه ،مشخص میشود میانگین توسعة کسبوکار در بین دو گروه با سابقة
شرکت در دورة کارآفرینی و بدون سابقة قبلی در شرکت دورههای کارآفرینی آنقدر بزرگ
است که بهلحاظ آماری معنیدار گزارش شده است؛ بنابراین ،تفاوت م یانگین مشاهدهشده قابل
بررسی است و با توجه به اینکه م یانگین بعد توسعة کسبوکار گروه با سابقة شرکت در
دورههای کارآفرینی باالتر است ،مشخص میشود شرکت در دورههای کارآفرینی سبب رشد
ویژگی توسعة کسبوکار بهعنوان یکی از ابعاد شور کارآفرینی میشود .درمورد دو بعد
دیگر ،یعنی هویت اصلی ابتکاری و بنیانگذاری کسبوکار جدید این تفاوت مشاهده نشد.
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جدول  .6نتایج آ زمون  tمستقل درمورد سابقة شرکت در دورههای کارآفرینی
ابعاد شور کارآفرینی

توسعة کسبوکار
هویت اصلی ابتکاری
بنیانگذاری کسبوکار جدید

گروه

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی

تعداد

میانگین

82
122
82
122
82

4/19
4/02
3/48
3/42
3/84

انحراف
معیار

0/566
0/608
0/716
0/568
0/699

مقدار t

سطح
معنیداری

*2/07

0/039

0/703

0/483

1/28

0/202

بحث و نتیجهگیری
یکی از راهکارهای آزمونشده برای حل مشکل اشتغال دانشآموختگان را می توان ترغیب
روحیة کارآفرینی از طریق شور کارآفرینانه دانست

(et al., 2013

 .)Walterشور می تواند

محرک کلیدی برای فعالیتهای کارآفرینی در داشتن موفقیت نسبی برای ابداع محصوالت و
خدمات جدید و توسعة سازمانهای جدید با منابع محدود باشد ( .)Baron, 2008هدف اصلی
تحقیق حاضر ،اعتبارسنجی مقیاس اندازهگیری ابعاد مرتبط با شور کارآفرینی بود .برایناساس،
ابزار ارائهشده توسط کاردون و همکاران ( ،)2013در بین دانشجویان کشاورزی توزیع و
اطالعات مورد نظر گردآوری شد .براساس نتایج ،مشخص شد در شکلگیری شور
کارآفرینی ،سه عامل توسعة کسبوکار ،هویت اصلی ابتکاری و بنیانگذاری کسبوکار
جدید ،بهصورت نهفته وجود دارند و مدل سهعاملی بهتر از مدل تکعاملی می تواند روابط
موجود را تبیین کند.
این یافته با نتایج تحقیقات
کارآفرینانه و

(2013) Cardon et al.

(2009) Cardon et al.

و

مبنیبر سهعاملیبودن مفهوم شور

(2009) Chen et al.

مبنیبر چندعاملیبودن شور

کارآفرینی همخوانی دارد .براساس بارهای عاملی ،مشخص شد هویت بنیانگذاری مهمترین
بعد اندازهگیریکنندة شور کارآفرینی است .هویت بنیانگذاری مؤثر است ،زیرا شور
کارآفرینانه در فعالیتهایی شکل میگیرد که در ایجاد سرمایهگذاری برای تجاریسازی و
بهرهبرداری از فرصتها درگیرند .هویت ابتکاری  -به این معنی که کارآفرین برای
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فعالیتهایی شور و شوق دارد که او را در فرایند شناسایی ،اختراع و بررسی فرصتهای جدید
درگیر میکند  -در مرتبة دوم قرار گرفت .هویت توسعهدهندگی  -که در آن شور کارآفرینانه
برای فعالیتهای مرتبط با پرورش سرمایهگذاری وجود دارد و درحال رشد و گسترش نیز
است  -در رتبة سوم قرار گرفت.
در مرحلة دوم تحقیق و بعد از کسب اطمینان از اندازهگیری شور کارآفرینانه ،به نقش
دورههای آموزش کارآفرینی در پیشبینی سطح شور کارآفرینانه توجه شد و نتایج نشان داد
دانشجویانی که دورههای آموزش کارآفرینی را طی کردهاند ،نسبت به دانشجویانی که تجربة
این دورهها را نداشتند ،در بعد هویت توسعهدهندة کسبوکار ،دارای میانگین باالتر و
معنیداری هستند .درمورد دو بعد دیگر ،شامل هویت اصلی ابتکاری و بنیانگذاری کسبوکار
جدید ،آموزشهای کارآفرینانه اختالف معنیداری را ایجاد نکردند .از اینرو ،مشخص
میشود شور کارآفرینانه در بعد هویت توسعهدهندة کسبوکار به آموزشهای کارآفرینی
وابسته است ،اما در ابعاد هویت اصلی ابتکاری و بنیانگذاری کسبوکار جدید ،شور
کارآفرینانه را ترغیب نمیکند .این یافتة تحقیق با یافتة محققانی مانند & Karlsson
)(2013

و

(2013) Joensuu et al.

Moberg

همخوانی دارد .نتیجة م یدانی این پژوهشها نیز نشان داد

آموزشهای کارآفرینی شرط الزم و نه کافی برای کارآفرینی هستند .درواقع ،کسب
احساسات مثبت روانشناختی و خلق شور کارآفرینانه ،عالوهبر آموزشهای کارآفرینی ،به
تفاوتهای هویتی نیز وابسته است .از اینرو ،پرورش شور کارآفرینی در آموزشهای
کارآفرینی ،از نظر توسعة کسبوکار نقش مهمی در موفقیت کارآفرین هنگام مواجهه با
مشکالت دارد .نتایج تحقیق آراستی و همکاران ( )1393نیز نشان داد آموزش کارآفرینی از
طریق روش سخنرانی مهمان می تواند سبب ارتقای روحیة کارآفرینی دانشجویان شود .تحقیق
باقرصاد و همکاران ( )1392نیز نشان داد آموزشهای کارآفرینی می تواند سبب ارتقای امکان
پذیری درکشدة فعالیتهای کارآفرینانه شود.
پیشنهادها
با توجه به تأیید ساختار عاملی موجود در اندازهگیری شور کارآفرینانه ،پیشنهاد میشود در
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پژوهش مجزایی و در سایر رشتهها این ساختار واکاوی شود تا مبنایی برای مقایسه در بین
رشتههای مختلف از نظر شور کارآفرینی بهدست آید و متغیرهای اثرگذار بر آن از این رهگذر
مشخص شوند .براساس آزمون  ،tمشخص شد آموزشهای کارآفرینی می توانند با ایجاد
مهارتهای توسعة کسبوکار ،سبب افزایش شور کارآفرینی در بین دانشجویان شوند؛
بنابراین ،پ یشنهاد میشود در ارائة برنامههای آموزش کارآفرینی ،به این دسته مهارتها توجه
ب یشتری شود و در طراحی برنامه استفاده شود.
با توجه به مشخصشدن اینکه شور کارآفرینانه دارای دو بعد ذاتی و اکتسابی است ،در
پژوهشی و در قالب طرحی طولی ،تغییرات شور کارآفرینی دانشجویان واکاوی شوند تا
تأثیرپذیری شور کارآفرینی از آموزشهای کارآفرینی شفاف تر شوند.
با توجه به اینکه سه بعد شور کارآفرینانه دارای آثار متفاوتی در شکلگیری آن هستند،
پیشنهاد میشود در مطالعة مجزایی آثار شور کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینان کشور تحلیل
شود.
سپاسگزاری
از معاونت علمی پردیس کشاورزی و منابع طب یعی دانشگاه تهران سپاسگزاریم ،زیرا این تحقیق
در قالب طرح پژوهشی به شمارة  ،96604850با حمایت مالی این معاونت انجام گرفت.
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