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بررسی آثار مستقیم ،غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانة
دانشجویان کشاورزی


سعید کریمی
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
تاریخ دریافت1394/04/16 :
تاریخ پذیرش1394/07/19 :

چکیده
قصد و رفتار کارآفرینانة افراد متأثر از محیط پیرامون آنهاست ،اما در اکثر مطالعات کارآفرینی که مبتنیبر
دیدگاه شناختی اند ،از نقش عامل محیطی غفلت شده است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار
مستقیم ،غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه ،براساس نظریة اقتصاد نهاد ی نورث ( )1990و
نظریة رفتار برنامه ریزیشدة آجزن ( ،)1991یک الگو ی شناختی قصد کارآفرینانه تدوین شد .در این پژوهش،
که از نوع توصیفی  -همبستگی است ،دادههای موردنیاز از طریق پرسشنامه از نمونه ای متشکل از  300دانشجو ی
کشاورزی جمع آوری شد که در چهار دانشگاه دولتی در غرب کشور مشغول به تحصیل بودند .روایی محتوایی
پرسشنامه را گروهی از خبرگان بررسی و تأیید کردند .روایی و پایایی سازهها نیز از طریق برآورد مدل
اندازهگیری شد و پس از اصالحات الزم به دست آمد .نتایج مدلیابی معادالت ساختار ی نشان داد که نگرش
ک ارآفرینی و کنترل رفتار درکشده با قصد کارآفرینانه دارای رابطة مثبت و معنی داری است .همچنین ،نتایج
نشان داد محیط نهاد ی بهطور غیرمستقیم و از طریق نگرش کارآفرینی و کنترل رفتار درکشده با قصد
کارآفرینانه در ارتباط است .این یافتهها بیانگر آن است که سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان باید بیش از پیش به
ایجاد شرایط مناسب برای کارآفرینی در کشور توجه کرده و سعی کنند تا فشارها و موانع محیطی مقابل
کارآفرینان بالقوه را برطرف کنند.
واژه های کلیدی :دانشجویان کشاورز ی ،قصد کارآفرینانه ،کارآفرینی ،محیط نهادی.

 نویسندة مسئول:

Email:skarimi@basu.ac.ir
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مقدمه
کارآفرینی و ایجاد کسبوکار جدید از جمله عواملی است که می تواند بر حل مشکل
بیکاری ،توسعة اقتصادی و ارتقای نوآوری در یک کشور مؤثر باشد .به همین دلیل در دهة
گذشته ،بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران ،اقدامات و برنامههای متعددی را
برای توسعه و ترویج کارآفرینی در جامعه و ایجاد محیط و شرایط مناسب برای آن بهکار
گرفتهاند )et al., 2010

.(Karimi

عوامل متعددی بر فرایند کارآفرینی تأثیرگذارند؛ بنابراین ،قبل از هر اقدامی در راستای توسعه
و ارتقای کارآفرینی ،باید عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی کرد .از جمله عواملی که می تواند بر
رفتار و تصمیمات کارآفرینانة افراد تأثیرگذار باشد ،محیط نهادی  1است .محیط نهادی را می توان
خطمشیها ،استانداردها و مقررات بنیادی اجتماعی ،سیاسی و قانونی تعریف کرد که دامنة وس یعی
از رفتارها و اقدامات فردی و سازمانی از جمله کارآفرینی را تسهیل یا محدود میکنند

)North,

 .(1990همانطورکه ولتر و اسمالبون ( )2011بیان میکنند ،بهمنظور شناخت فرایند و رفتار
کارآفرینی باید نقش محیط نهادی را در مطالعات خود لحاظ کنیم ،زیرا این محیط بر نگرش و
رفتار کارآفرینی ،ماهیت و م یزان فرصتهای کسبوکار و منابعی که می توان برای بهرهبرداری از
این فرصتها بهکار گرفت ،تأثیرگذار است .فایول و لنین ( )2014نیز در پژوهش اخیر خود با
عنوان «آیندة تحقیقات دربارة قصد کارآفرینانه» به بررسی نقش محیط نهادی در قصد کارآفرینانه
تأکید کرده و بیان کردند که نهادهای قانونی ،هنجاری و فرهنگی می توانند بهصورت مستقیم و
غ یرمستقیم بر تصورات افراد دربارة مطلوبیت و امکانپذیری کارآفرینی تأثیر بگذارند.
از جمله نظریههایی که چارچوبی مناسب را برای مطالعة تأثیر عوامل نهادی بر کارآفرینی
فراهم میآورد ،نظریة اقتصاد نهادی  2نورث (1990؛  )2005است .هدف پژوهش حاضر آن
است که با بهرهگیری از این نظریه و افزودن عوامل محیط نهادی به نظریة معروف و رایج رفتار
برنامهریزیشده ) ،(Ajzen, 1991به بررسی انواع روابط موجود بین عوامل محیط نهادی و قصد
کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی بپردازد.
1. Institutional environment
2. Institutional Economic Theory
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
قصد کارآفرینانه

رفتار کارآفرینی ،رفتاری برنامهریزیشده و ارادی است که بهسختی قابل مشاهده یا دارای
تأخیر زمانی پیشبینیناپذیر است

)al., 2000

 .(Krueger etدر چنین مواردی ،قصد کارآفرینانه

می تواند ما را در شناخت و درک رفتار کارآفرینانه کمک شایانی کند .در مطالعات
روانشناسی ،اغلب از قصد بهعنوان بهترین پیشبینیکنندة رفتار یاد میشود

)1991

قصد بیانگر انگیزة فرد برای انجام تالشی براساس یک برنامه یا تصمیم آگاهانه است
Armitage, 1998

.(Ajzen,
)Conner

&( .بر این اساس ،قصد کارآفرینانه حالتی ذهنی است که فرد را به سمت

راهاندازی کسبوکار سوق میدهد ) .(Bird, 1988کروگر و همکارانش ( )2000بیان میکنند
که درک و شناخت قصد کارآفرینانه ،کلید مطالعة کارآفرینی است ،زیرا قصد نخستین گام
برای شروع کسبوکار جدید است .پژوهشهای مختلف هم نشان میدهند که قصد
کارآفرینانه مهمترین پیشبینیکنندة رفتار کارآفرینی است ()Kautonen et al., 2015؛ بنابراین،
شناخت عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه ،بسیار مهم است.
الگوها و نظریههای مختلفی مانند رویداد کارآفرینانه

1

)& Sokol, 1982

 (Shaperoو مدل

اجرای ایدههای کارآفرینانه  (Bird, 1988) 2در زمینة قصد و رفتار کارآفرینانه ارائه شده است،
اما رایجترین و معتبرترین آنها نظریة رفتار برنامهریزیشده است ) .(Iakovleva et al. 2011این
نظریه برای پیشب ینی انوع مختلف رفتارهای انسانی مانند شرکت در انتخابات ،ترک اعتیاد و
ورزشکردن بهکار رفته است .کارایی و توانایی این الگو در پیشبینی قصد و رفتار کارآفرینی
نیز در کشورهای مختلف

)(Iakovleva et al., 2011

از جمله ایران

)al., 2014

 (Karimi etتأیید

شده است .در این الگو ،مهم ترین تعیینکنندة رفتار کارآفرینی ،قصد کارآفرینانه است .در
برگشت ،قصد کارآفرینانه از سه مؤلفه یا عامل انگ یزشی تأثیر میپذیرد .1 :هنجار ذهنی (فشار
اجتماعی درکشده توسط فرد برای انجامدادن یا انجامندادن رفتار ،مثالً شروع کسبوکاری
جدید)؛  .2نگرش به رفتار (ارزشیابی مثبت یا منفی شخص از انجام رفتار ،مثالً شروع
1. Theory of the entrepreneurial event
2. Model of implementing entrepreneurial ideas
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کسبوکاری جدید)؛  .3کنترل رفتاری درکشده (درک فرد از م یزان دشواری یا آسانی رفتار
و م یزان موفقیت وی در انجامدادن یا انجامندادن آن رفتار ،مثالً شروع کسبوکاری جدید).
درواقع ،این مفهوم مشابه مفهوم خودکارآمدی ( )Bandura, 1997است.
تحقیقات مختلف ب یانگر اهمیت نسبی هر سه عامل انگ یزشی در پیشبینی قصد کارآفرینی
است

)et al., 2014

 ،(Karimiاما همانطورکه سانچز  )2012( 1بیان میکند ،تحقیقات قصد

کارآفرینی باید بر فرایندهای اجتماعی و شناختی بیشتر تمرکز کنند ،زیرا هر دو گروه عوامل
شناختی درونی (مثل خودکارآمدی و نگرش) و نهادی ب یرونی (مثالً حمایتهای دولتی) را
دربر میگیرند؛ بنابراین ،در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از رهیافت اجتماعی -
شناختی ،الگوی تلفیقی تهیه شود که آثار هر دو عوامل محیطی و شناختی را بر قصد
کارآفرینانة افراد بررسی

کند )& Lafuente, 2007

.(Vaillant

عوامل محیطی
مطابق با نظریة یادگیری اجتماعی ،عوامل محیطی تأثیر شگرفی بر فرایندهای یادگیری و
شناختی دارند )(Bandura, 1997؛ بنابراین ،رفتارها نتیجة محرکهای محیطی خواهند بود .افراد
دائم با محیط پ یرامون خود در تعاملاند .این محیط ب یرونی می تواند شامل دامنة گستردهای از
عوامل مانند عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،جمعیتشناختی و فناورانهای باشد.
براساس نظریة اقتصاد نهادی نورث (1990؛  ،)2005محیط نهادی شامل عوامل رسمی ( 2مانند
قوانین و مقررات ،اقدامات حمایتی دولت ،حقوق مالکیت) و عوامل غیررسمی ( 3مانند هنجارها
و ارزشهای فرهنگی  -اجتماعی) نقش مهمی در شکلگیری نگرش و رفتار اقتصادی افراد
(مثل کارآفرینی) بازی میکند؛ بهعبارت دیگر ،محیط نهادی «قوانین بازی»  4در یک جامعه را
تشکیل میدهد

)1990

 ،(North,هنگامیکه پایدار باشند و کارا عمل کنند ،می توانند نبود

قطعیت ،خطرپذیری و هزینههای مرتبط با اجرای فعالیت کارآفرینی را برای کارآفرینان
1. Sanchez
2. Environmental formal variables
3. Environmental informal variables
4. Rules of the game
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 .(Welterبراساس نظریة اقتصاد نهادی ،نهادها بهعنوان

)& Smallbone, 2011

ساختارهای انگ یزشی ،رفتار مردم را سامان میدهند و عامل اصلی در فرایند تغ ییرهای اقتصادی
هستند .درواقع ،نهادها برای کاهش نااطمینانیها در راه دستیابی به اهداف اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی و همچنین برای فراهمکردن ساختارهای زیربنایی مورد نیاز برای فعالیتهای اقتصادی
ایجاد شدهاند ) .(North, 1990, 2005نورث ( )1990معتقد است که نهادها ،ساختار مشوق یک
اقتصاد را فراهم میآورند و هنگامیکه این ساختار تکامل مییابد ،مسیر تغییر اقتصادی را به
سمت رشد ،رکود یا افول هدایت میکنند.
در ادبیات کارآفرینی ،مجموعة بسیار زیادی از عوامل محیطی پ یشنهاد شدهاند که
می توانند بر قصد و رفتار کارآفرینانه تأثیر بگذارند و همچنین روشها و پرسشنامههای مختلفی
برای اندازهگیری آنها استفاده شده است

)Clercq et al., 2010; Lüthje & Franke, 2003

،(De

اما یکی از معتبرترین مقیاسها برای سنجش عوامل محیط نهادی ،مقیاس ب یوسنیتز و همکارانش
( )2000است .آنها در پرسشنامة خود ،نظرها و عقاید پاسخگویان را دربارة محیط نهادی
کارآفرینی در کشور مطالعه میکنند

)et al. 2012

 .(Faridاین پرسشنامه در کشورهای مختلف

از جمله کشورهای درحال توسعه استفاده و ارزیابی شده و اعتبار آن تأیید
Urban, 2013; Manolova et al., 2008

شده است ( Gupta et

; .)al., 2014بیوسنیتز و همکارانش ( )2000عوامل نهادی

را در سه بعد طبقهبندی کردهاند :قانونی  ،1هنجاری  2و شناختی  .3عوامل قانونی اشاره به
خطمشیهای دولتی و قوانین و مقرراتی دارد که بهطور رسمی در یک جامعه تدوین ،تصویب
و اعمال شدهاند و می توانند بعضی رفتارها را تشویق و برخی رفتارهای دیگر را محدود کنند
(مثالً مشوقهای مال یاتی ،یارانهها و حقوق مالکیت معنوی) .بعد هنجاری بیانگر آن است که به
چه م یزان مردم یک کشور ،کارآفرینان و فعالیتهای کارآفرینانه را تحسین و تمجید میکنند.
بعد شناختی به دانش و مهارتهای مردم یک کشور اشاره دارد؛ برای مثال ،دانش دربارة
چگونگی راهاندازی و مدیریت کسبوکاری جدید .همچنین ،این بعد بیانگر چارچوبهایی
1. Regulatory dimension
2. Normative dimension
3. Cognitive dimension
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است که مردم آن کشور برای طبقهبندی و ارزیابی اطالعات استفاده میکنند
2004

)& Spencer

.)Gomez,
محیط نهادی می تواند نگرش ،قصد ،تمایالت ،فرصتها و فعالیتهای کارآفرینی را

ایجاد ،تسهیل یا محدود کند .قصد کارآفرینی یک فرد می تواند از تصورات و برداشت
شخصی او درمورد موانع و حمایتهای موجود در زمینة شروع یک کسبوکار تأثیر بپذیرد
(& Franke, 2003

 .)Lüthjeنتایج تحقیق کریمی و همکاران ( )1390نیز نشان میدهد حمایتها

و موانع محیطی بر نگرش و قصد کارآفرینانة افراد تأثیر دارند.
همانطورکه بیان شد ،این پژوهش قصد دارد با استفاده از دو چارچوب نظری معتبر یعنی
نظریة اقتصاد نهادی نورث (1990؛  )2005و نظریة رفتار برنامهریزیشدة آجزن (،)1991
سازوکارهای مختلف و تأثیرگذار عوامل محیطی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان را بررسی
کند .نظریة رفتار برنامهریزیشده ،چارچوبی مناسب را برای بررسی آثار محیط بر قصد
کارآفرینی ایجاد میکند

)et al., 2015

 .(Karimiمطابق با این نظریه ،در ورای نگرش و

خودکارآمدی افراد ،باورهای مهمی قرار دارند که منشأ درونی و ذاتی ندارند ،بلکه از تعامالت
روزمرة افراد با دنیای واقعی و عوامل زمینهای بهدست میآیند

)& Ajzen, 2010

 .(Fishbeinبه

طورکلی ،محیط نهادی از سه طریق می تواند بر قصد کارآفرینانه تأثیر بگذارد .1 :رابطة مستقیم
بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه .2 ،رابطة غیرمستقیم محیط نهادی با قصد کارآفرینانه از
طریق عوامل انگیزشی مانند کنترل رفتاری درکشده -بهعبارت دیگر ،محیط نهادی با عوامل
انگیزشی ،بر قصد کارآفرینانه تأثیر میگذارد

)et al., 2015

 ،(Karimiو  .3تعدیل روابط بین

عوامل انگیزشی و قصد کارآفرینانه؛ بهعبارتی اگر شرایط محیطی مناسب و حمایتی نباشد،
ممکن است فرد از راهاندازی کسبوکار کارآفرینانه منصرف شود ،برخالف اینکه نگرش وی
به کارآفرینی مثبت باشد یا احساس خودکارآمدی باالیی داشته باشد.
تأکید مطالعة حاضر ،بیشتر بر انواع دوم و سوم (روابط غیرمستقیم و تعدیلی) است ،زیرا
بیشتر مطالعات به بررسی تأثیر مستقیم محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه پرداختهاند

)& Lüthje

 (Franke, 2003; Urban, 2013و به روابط غیرمستقیم و تعدیلی کمتر توجه شده است .همچنین،
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مطابق با نظریة رفتار برنامهریزیشده ،فقط سه عامل انگیزشی بر قصد کارآفرینانه تأثیر مستقیم
دارند و سایر متغیرها از جمله متغیرهای فردی و محیطی فقط می توانند بهصورت غیرمستقیم یا
تعدیلی بر قصد کارآفرینانه تأثیر داشته باشند .بهعالوه ،مطالعات گذشته نشان میدهند که
محیط نهادی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه مانند ایران از کشورهای توسعه
یافته متفاوت است ) (Manolova et al., 2008و مطالعة آنها می تواند به شناخت بهتر کارآفرینی
در این کشورها کمک کند ).(Bruton et al., 2010
شایان ذکر است که بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد میکنند در مطالعات کارآفرینی ،به
جای محیط واقعی ،بهتر است تصورات و برداشت فرد از محیط مطالعه شود ،زیرا انتظار میرود
« تصورات فرد از محیط» بیشتر از «محیط واقعی» بر قصد کارآفرینی تأثیرگذار باشد
)2015; Kristiansen & Indarti, 2004; Taormina & Lao, 2007

(Karimi et

 .al.,یک فرد براساس

تصورات و برداشت شخصی خود از محیط پیرامون ،تصمیم میگیرد که کسبوکاری جدید
را شروع کند یا نکند

(et al., 2015

 .)Karimiبر این اساس ،در پژوهش حاضر محیط نهادی

درکشده توسط پاسخگویان بررسی میشود.
الگو و فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینة پژوهش ،فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش (شکل  )1بهصورت
زیر ارائه میشود:
فرضیة  :1بین نگرش نسبت به کارآفرینی (الف) ،هنجارهای ذهنی (ب) و کنترل رفتاری
درکشده (ج) با قصد کارآفرینانة رابطة مثبتی وجود دارد.
فرضیة  :2بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه رابطة مستقیمی وجود دارد.
فرضیة  :3بین محیط نهادی با نگرش به کارآفرینی (الف) ،هنجارهای ذهنی (ب) و کنترل
رفتاری درکشده (ج) رابطة مثبتی وجود دارد.
فرضیة  :4نگرش به کارآفرینی (الف) ،هنجارهای ذهنی (ب) و کنترل رفتاری درکشده
(ج) ،رابطة بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه را میانجیگری میکنند.
فرضیة  :5محیط نهادی ،روابط بین نگرش به کارآفرینی (الف) ،هنجارهای ذهنی (ب) و
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کنترل رفتاری درکشده (ج) را با قصد کارآفرینانه تعدیل میکند ،بهطوریکه برای سطوح
مثبت تر محیط نهادی ،این روابط قویتر است.
آثار تعدیلی :فرضیة 5
الف ،ب و ج

قصد
کارآفرینانه

فرضیة  1الف

نگرش به
کارآفرینی

فرضیة  3الف

فرضیة  1ب

هنجارهای
ذهنی

فرضیة  3ب

فرضیة 2
فرضیة  1ج

کنترل
رفتاری
درکشده

محیط
نهادی
(ابعاد قانونی،
هنجاری و
شناختی)

فرضیة  3ج

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق :رابطة عوامل محیطی با قصد کارآفرینانه

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی  -همبستگی است .این
پیمایش بر دانشجویان سال آخر دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتههای کشاورزی
تمرکز داشت که در چهار دانشگاه دولتی غرب کشور در سال تحصیلی  1394- 1393مشغول
به تحصیل بودند .بهطورکلی 1450 ،نفر دانشجوی کشاورزی سال آخر کارشناسی در این
دانشگاهها مشغول به تحصیل بودند که براساس جدول ) ،(Bartlett et al., 2001حجم نمونه 300
نفر تع یین شد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند ( 88نفر از
دانشگاه بوعلی سینا همدان 75 ،نفر از دانشگاه رازی کرمانشاه 71 ،نفر از دانشگاه لرستان و 66
نفر از دانشگاه کردستان).
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دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند .پرسشنامة مورد استفاده شامل سه
بخش بود :بخش اول شامل پرسشهایی دربارة مشخصههای فردی پاسخگویان بود؛ مانند سن،
جنس و رشتة تحصیلی .بخش دوم شامل گویههایی برای سنجش متغیرهای نظریة رفتار
برنامهریزیشده بود ( 20گویه) .بخش سوم هم به بررسی محیط نهادی پرداخته بود ( 13گویه).
تمامی گویههای بخش اول و دوم با استفاده از مقیاس پنج گزینهای لیکرت (کامالً مخالف= 1
تا کامالً موافق=  )5سنجش شد.
بهمنظور آزمون روایی محتوای پرسشنامه ،از چهار متخصص کارآفرینی در دانشگاه
بوعلی سینا خواسته شد که گزینهها را بازبینی کنند .براساس نظرهای آنها ،بعضی از گزینهها
اصالح ،اضافه یا حذف شدند .قبل از توزیع پرسشنامة نهایی ،بهمنظور اطمینان از وضوح و قابل
درکبودن گزینهها و اعتبار صوری متغیرها و تدوین پرسشنامهای بهتر ،آزمونی مقدماتی با
توزیع  28پرسشنامه بین دانشجویان انجام گرفت و بعد از یکسری تغییرات جزئی ،پرسشنامة
نهایی تدوین شد.
برخالف استانداردبودن پرسشنامة محیط نهادی

)al., 2000

 ،(Busenitz etپایایی آن دوباره

بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای بعد قانونی ( 0/86نمونة پرسش :سازمانها و نهادهای
دولتی به افراد در راهاندازی کسبوکارهای جدید کمک میکنند) ،برای بعد هنجاری 0/80
(نمونة پرسش :در کشور ما برای کارآفرینان احترام و ارزش قائل هستند) و برای بعد شناختی
( 0/75نمونة پرسش :آنهایی که کسبوکار جدید راهاندازی میکنند ،میدانند چگونه
ریسک را مدیریت کنند) بود که بیانگر پایایی مورد قبول این مقیاسهاست.
برای سنجش مقولههای مربوط به نظریة رفتار برنامهریزیشده ،از پرسشنامة قصد
کارآفرینی

)& Chen, 2009

 (Linanبهره گرفته شد .اعتبار این پرسشنامه نیز در مطالعات متعدد

در کشورهای مختلف از جمله ایران تأیید شده است

)et al., 2014

 .(Karimiبا وجود این،

پایایی مقولههای مربوطه ارزیابی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای قصد کارآفرینانه ،0/79
برای نگرش به کارآفرینی  ،0/79برای هنجار ذهنی  0/80و برای کنترل رفتار درکشده 0/77
بود که بیانگر پایایی مناسب مقیاسهای مورد بررسی است.
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متغیرهای کنترل

در این پژوهش ،چهار متغیر جمعیتشناختی که ممکن است رابطة معنیداری با قصد
کارآفرینی دانشجویان داشته باشند

)et al., 2014; Linan & Chen, 2009

 ،(Karimiکنترل

شدند :جنس ،سن ،تجربة کارآفرینی ،الگوی نقش کارآفرینی.
تحلیل آماری

دادهها ،با استفاده از  SPSS 18و  AMOS 18تجزیه و تحلیل شدند .در این پژوهش ،از مدلیابی
معادلههای ساختاری برای تحلیل روابط مستقیم بین متغیرهای تحقیق استفاده شد .برای بررسی
روابط غیرمستقیم و واسطهای از روش بوت استراپ بهره گرفته شد و درنهایت بهمنظور بررسی
نقش تعدیلگر محیط نهادی از تحلیل رگرسیون چندگانة تعدیلشده استفاده شد.
یافتهها
مشخصات نمونه
حدود  62درصد از کل پاسخگویان دختر و مابقی آنها ( 38درصد) پسر بودند .در زمینة
توزیع سنی دانشجویان ،اکثریت آنها ( 82درصد) بین  25- 21سال سن داشتند و میانگین سنی
آنها  22/77سال بود .همچنین ،حدود  87درصد ( 234نفر) دانشجویان تجربة کارآفرینی
نداشتند و  60درصد ( 161نفر) آنها هیچ کارآفرینی را شخصاً نمیشناختند.
همانطورکه در جدول  1مالحظه میشود ،متغیر محیط نهادی با چهار متغیر نظریة رفتار
برنامهریزیشده همبستگی مثبت و معنیداری دارد .همچنین ،جدول  1نشان میدهد ضریب
همبستگی هیچیک از متغیرهای مستقل بزرگتر از  0/7نیست؛ بنابراین ،آثار همخطی چندگانه
بین متغیرها شدید نیست.
مدلیابی معادالت ساختاری
هیر و همکارانش ( )2010پیشنهاد میکنند که بهتر است رهیافتی دومرحلهای در مدلیابی معادالت
ساختاری بهکار گرفته شود :الف) ارزیابی مدل اندازهگیری و ب) ارزیابی مدل ساختاری.
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الف) ارزیابی مدل اندازهگیری:
1

در نخستین گام ،با کمک تحلیل عاملی تأییدی ،ویژگیهای روانسنجی مقیاسهای اندازه
گیری از لحاظ روایی همگرا  ،2روایی واگرا  3و پایایی ارزیابی شد .مقیاسهای اندازهگیری
زمانی دارای روایی همگرای مناسباند که وزن عاملی گزینههای مربوط به هر سازه بزرگ تر
از  0/6باشد یا اینکه متوسط واریانس استخراجشده  (AVE)4برای هریک از سازهها بزرگ تر از
 0/5باشد

)et al., 2010

 .(Hairتمام گزینههایی که وزن عاملی آنها کمتر از  0/6بود ،حذف

شدند و مدل اندازهگیری بدون گزینههای حذفشده ،آزمون شد .همانگونهکه در جدول 1
دیده میشود ،هرچند مقدار  AVEبرای بعضی از سازهها کمتر از  0/5است ،با توجه به اینکه
وزن عاملی تمام گزینهها بیش از  0/6است ،می توان نتیجه گرفت که تمام مقیاسها روایی
همگرای تقریباً خوبی داشتند .برای ارزیابی روایی واگرا ،ریشة مجذور  AVEبرای هر سازه به
دست آمد و با مقدار همبستگی بین آن سازه با دیگر سازههای موجود در مدل مقایسه شد.
ریشة مجذور

AVE

باید بزرگ تر از همبستگی بین سازهها باشد

طورکه در جدول  1آورده میشود ،ریشة مجذور

AVE

)et al., 2010

 .(Hairهمان

تمامی سازهها (از  0/63تا )0/79

بزرگ تر از همبستگی بین سازهها (از  0/08تا  )0/61است که بیانگر میزان قابلقبول روایی
واگرای سازههاست .برای اینکه پایایی سازه یا پایایی ترکیبی یک مدل مناسب باشد ،باید
مقدار آن برای هریک از سازههای تحقیق برابر یا بیشتر از  0/7باشد ( .)Hair et al., 2010همان
طورکه در جدول  1آمده است ،میزان پایایی سازه برای تمام سازهها یا متغیرهای تحقیق بیش
از مقدار پیشنهادشده  0/7است .همچنین ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل اندازهگیری
از برازش تقریباً قابلقبولی برخوردار است (جدول )2؛ بنابراین ،براساس نتایج ،الگوی مفروض
در این تحقیق که از پنج متغیر تشکیل شد ،الگوی مناسبی برای این تحقیق است.

1. Psychometric properties
2. Convergent validity
3. Discriminant validity
4. Average Variance Extracted
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی و ریشة مجذور  AVEبرای متغیرهای تحقیق
انحراف

پایایی

معیار

سازه

AVE

0/88

0/72

) 0/63( 0/40

0/97

0/76

) 0/72( 0/58** 0/52

3/77

0/77

) 0/73( 0/55** 0/49** 0/53

 .4کنترل رفتاری
درکشده

2/90

0/90

0/74

) 0/65( 0/33** 0/35** 0/61** 0/42

 .5محیط نهادی
 .6سن

2/94
22/77

0/75
2/72

0/89

) 0/79( 0/35** 0/08 0/15* 0/26** 0/63
- 0/12 - 0/01 0/04 0/03 0/02

 .7جنسیت

1/61

0/49

 .8تجربة
کارآفرینی

1/13

0/34

 .9الگوی نقش

1/40

0/49

متغیر

میانگین

 .1قصد کارآفرینی 3/38
 .2نگرش به
3/70
کارآفرینی
 .3هنجارهای
2/44
ذهنی

ریشة مجذور  AVEداخل پرانتز قرار داده شده است.

1

2

3

5

4

6

7

8

- 0/27** - 0/03 - 0/13* - 0/04 - 0/02 - 0/11
*0/06 0/16

0/06 0/22** 0/06

- 0/25** 0/04

*0/28** - 0/16* 0/14* 0/03 0/15* 0/10 0/16* 0/15

* P<0/05

** P>0/01

ب) ارزیابی مدل ساختاری

بعد از اینکه یک مدل اندازهگیری قابلقبول بهدست آمد ،دومین مرحله یعنی ارزیابی مدل
ساختاری انجام گرفت .شاخصهای برازندگی در این مرحله نیز بیانگر آن بودند که مدل
ساختاری ،دادهها را بهخوبی برازش میکند .همانگونهکه نتایج مذکور در جدول  3نشان میدهند،
نگرش ( )β=0/53،p<0/01و کنترل رفتاری درکشده ( )β=0/58،p<0/01با قصد کارآفرینانة
دانشجویان رابطة مثبت و معنیداری دارند (فرضیة  1الف و ج) ،اما هنجار ذهنی با قصد کارآفرینانه
( )β=0/08،p<0/05رابطة معنیداری ندارد؛ بنابراین ،فرضیههای  1الف و  1ج تأیید میشوند ،اما
فرضیة  1ب تأیید نمیشود .همچنین ،نتایج نشان میدهد بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه ،رابطة
معنیدار وجود ندارد ()β=- 0/06،p<0/05؛ بنابراین ،فرضیة  2هم تأیید نمیشود.
نتایج نشان دادند محیط نهادی رابطة مثبت و معنیداری با نگرش به کارآفرینی
( ،)β=0/26،p<0/01هنجارهای ذهنی ( )β=0/17،p<0/05و کنترل رفتاری درکشده
( )β=0/49،p<0/01دارند؛ بنابراین ،فرضیههای  3الف ،ب و ج تأیید میشوند .بهطورکلی،
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چهار متغیر می توانستند  91درصد واریانس در قصد کارآفرینانة دانشجویان را تبیین کنند.
جدول  .2خالصهای از شاخصهای برازندگی برای مدل اندازهگیری
شاخص برازندگی

P

X2/df

GFI

CFI

TLI

IFI

RMS EA

X2

مقدار به دستآمده 442 /018

0 /000

1 /556

0 /911

0 /943

0 /935

0 /944

0/045

مقدار پیشنهادشده

<0 /05

>3

<0 /8

<0 /9

<0 /9

<0 /9

> 0/0/07

جدول  .3نتایج بررسی مسیرهای مدل تحقیق با روش مدلیابی معادلة ساختاری
فرضیههای تحقیق

نگرش
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری
درکشده
محیط نهادی
محیط نهادی
محیط نهادی
محیط نهادی

ارزش بتا β

انحراف استاندارد

ارزش t

5/020
0/859
6/457

← قصد کارآفرینانه
← قصد کارآفرینانه
← نگرش به کارآفرینی

**

0/53
0/08
**0/58

0/105
0/018
0/074

←  -قصد کارآفرینانه
← نگرش به کارآفرینی

0/06
**0/26

0/067
0/079

0/912
3/163

*0/17
**0/49

0/375
0/099

2/223
5/886

← هنجار ذهنی
← کنترل رفتاری درکشده

**P<0.01

*P <.05

آثار واسطهای
نبود رابطة مستقیم معنیدار بین محیط نهادی و قصدکارآفرینانه از یکطرف و وجود رابطة
معنیدار بین عوامل انگیزشی و قصد کارآفرینانه و همچنین بین محیط نهادی و عوامل انگیزشی
از طرف دیگر ،بهنوعی بیانگر آن است که آثار محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه بهصورت
غیرمستقیم و از طریق عوامل انگیزشی منتقل میشود ،اما بهمنظور آزمون آثار واسطهای از
روش بوت استراپ نیز استفاده شد

)& Bolger, 2002

 .(Shroutنتایج بوت استراپ را می توان

در جدول  4مشاهده کرد.
با توجه به اینکه رابطة مستقیم هنجارهای ذهنی با قصد کارآفرینانه معنیدار نبود ،این متغیر
نمی توانست نقش واسطه بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه ایفا کند .به این دلیل ،در آزمون آثار
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واسطهای فقط نقش واسطهای نگرش و کنترل رفتاری بررسی شد .نتایج نشان داد محیط نهادی با
نگرش و کنترل رفتاری دارای رابطة مثبت معنیداری است ،اما رابطة مستقیم آن با قصد کارآفرینانه
معنیدار نیست .همچنین ،نتایج نشان داد بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه از طریق نگرش و
کنترل رفتاری ،رابطة غیرمستقیم تقریباً قوی وجود دارد ( .)β=0/43بهعالوه ،نتایج بوت استراپ
برای رابطة غیرمستقیم محیط نهادی و قصد کارآفرینانه نشان داد که حد پایین فاصلة اطمینان 0/285
و حد باالی آن  0/608است .قرارنگرفتن صفر در این فاصلة اطمینان ،بیانگر معنیداری این مسیر
غیرمستقیم و درنتیجه تأیید فرضیة  4الف و ج است.
جدول  .4نتایج بوت استراپ برای مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم در الگوی پژوهش (نمونهگیری مجدد= )5000
مقادیر استانداردشده
تعیینکننده

پیامد

مستقیم (فاصلة اطمینان
 95درصد)

قصد کارآفرینانه
نگرش به

نگرش به کارآفرینی
کنترل رفتاری درکشده
هنجار ذهنی
محیط نهادی
محیط نهادی

)0 /312 – 0 /748 ( 0 /53
)0 /404 – 0 /765 ( 0 /58
)- 0 /151 – 0 /275 ( 0 /08
)- 0 /226 - 0 /093 ( 0 /06
)0 /100 – 0 /398 ( 0 /26

محیط نهادی

)0 /328 – 0 /633 ( 0 /49

کارآفرینی
کنترل رفتاری
درک شده
هنجارهای ذهنی

محیط نهادی

غیرمستقیم (فاصلة

جمع

اطمینان  95درصد)

کل

- 0 /608 ( 0 /43
)0 /285

0 /53
0 /58
0 /08
0 /49
0 /26
0 /49

)0 /004 – 0 /320 ( 0 /17

0 /17
**p <.01

*p <.05

آثار تعدیلی محیط نهادی
یکی از روشهای رایج برای ارزیابی اثر تعدیلی در چارچوب مدلیابی ساختاری ،تحلیل
گروههای ایجادشده براساس متغیر تعدیلگر است ،اما دومقولهایکردن متغیرهای پیوسته ،مانند
محیط نهادی بهمنظور ایجاد گروهها ،موجب ازدسترفتن اطالعات زیادی میشود .به این
دلیل ،پیشنهاد شده است که در اینگونه موارد از تحلیل رگرسیون چندگانة تعدیلشده استفاده
شود

(al. 2004

 .)Frazier etنتایج تحلیل رگرسیون در جدول  5ارائه میشود .در گام نخست،
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متغیرهای کنترل وارد شد ،اگرچه مدل  1معنیدار بود ( ،)F= 2/392،p<.05هیچیک از آنها با
قصد کارآفرینانه رابطة معنیدار نداشتند.
همانطور که نتایج نشان میدهند ،عوامل انگیزشی رابطة مثبت و معنیداری با قصد
کارآفرینانه دارند ،اما رابطة معنیداری بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه وجود ندارد (مدل
 .)β=0/02 :3در گامهای بعدی (مدلهای  5 ،4و  ،)6تأثیر تعاملی محیط نهادی و عوامل
انگیزشی (حاصلضرب دو متغیر) بر قصد کارآفرینانه بررسی شده است .همانطورکه در
جدول  5آورده میشود ،حاصلضرب این دو متغیر ،رابطة معنیداری با قصد کارآفرینانه
ندارد؛ بنابراین ،نقش تعدیلکنندة محیط نهادی تأیید نمیشود (فرضیة )5؛ یعنی ،محیط نهادی
بر روابط میان عوامل انگیزشی و قصد کارآفرینانه تأثیر ندارد.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانة تعدیلشده
سن
جنس
تحصی الت
مدل نقش
تجربة کارآفر ینی
نگرش
هنجار ذهنی
کنترل رفتاری
محیط
نگرش × محیط
هنجار × محیط
کنترل رفتاری× محیط
آمارة  Fمدل

R2

 R2تعد یلشده

ΔR2

 βمدل 1

 βمدل 2

 βمدل 3

 βمدل 4

 βمدل 5

 βمدل 6

0/03
- 0/06
- 0/10
0/10
0/09

0/04
- 0/02
*- 0/12
- 0/01
0/01

0/04
- 0/02
*- 0/12
- 0/01
- 0/01

0/04
- 0/02
*- 0/12
- 0/01
- 0/01

0/04
- 0/02
*- 0/12
- 0/01
0/01

0/04
- 0/02
*- 0/12
- 0/01
0/01

**0/34
*0/14
**0/48

**0/34
*0/14
**0/48
0/02

**0/42
*0/14
**0/48
0/11
0/14

**0/33
**0/38
**0/47
0/07

**0/33
*0/14
**0/60
0/13

**49/842
0/60
0/59
0/56

**44/187
0/61
0/59
0/00

**39/848
0/61
0/59
0/00

0/25
*

2/393
0/04
0/03
0/04

0/19

ضر یب رگرسیون استاندارد =β

**40/205
0/61
0/59
0/00
**p<.01

**39/945
0/61
0/59
0/00
*p<.05

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر آن بود که با استفاده از نظریة اقتصاد نهادی و رفتار برنامهریزیشده،
روابط بین محیط نهادی و قصد کارآفرینانه را بررسی کند .نتایج نشان داد اهمیت نسبی عوامل
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انگیزشی برای دانشجویان کشاورزی بهگونهای است که هنجارهای ذهنی ضعیف ترین و کنترل
رفتاری درکشده قوی ترین ارتباط را با قصد کارآفرینانة آنان دارد .این نتیجه بیانگر آن است
که شکلگیری قصد کارآفرینانة دانشجویان ،بیشتر مبتنیبر مالحظات فردی است تا مالحظات
هنجاری و اجتماعی؛ بهعبارت دیگر ،تصمیمگیری درمورد حرفة آینده ممکن است برای فرد
چنان اهمیتی داشته باشد که کمتر به عقاید و نظرهای دیگران در این زمینه اهمیت دهد .این
نتایج با نتایج مطالعات قبلی هماهنگ است
Chen, 2009

)Krueger et al., 2000; Karimi et al., 2014; Liñán

&( .همچنین ،رابطة قوی بین کنترل رفتاری درکشده و قصد کارآفرینانه

می تواند منتج از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باشد .وقتی کشور از لحاظ اقتصادی و
سیاسی ثبات الزم را نداشته باشد و شرایط محیطی برای کارآفرینی مناسب نباشد ،می توان
انتظار داشت که اطمینان فرد به تواناییهای خود در راهاندازی و مدیریت کسبوکار ،نقش
تع یینکنندهای در تصمیم او برای کارآفرینشدن داشته باشد .شایان ذکر است یافتههای مطالعة
حاضر نشان میدهند که از نظر دانشجویان شرایط محیطی موجود از لحاظ قانونی ،هنجاری و
شناختی ،چندان مناسب ایجاد کسبوکار جدید نیست (میانگین= .)2/94
همچنین ،نتایج نشان داد محیط نهادی بهصورت غ یرمستقیم و آن هم از طریق نگرش و کنترل
رفتاری درکشده ،با قصد کارآفرینانه ارتباط تقریباً قوی دارد؛ بهعبارت دیگر ،وقتی افراد احساس
میکنند که شرایط محیطی برای کارآفرینی مساعد و مناسب است (مثالً فراهمبودن حمایتهای
مالی و قانونی و ارزش قائلشدن جامعه برای کارآفرینان) ،نگرش آنها به کارآفرینی هم مثبت تر
میشود و درنت یجه قصد آنها برای راهاندازی کسبوکار جدید ،افزایش پیدا میکند .همچنین،
وجود یک محیط مناسب کارآفرینی (مانند دسترسی به منابع و اطالعات ،قوانین حمایتی و حمایت
جامعه از فعالیتهای کارآفرینانه) ،به افراد کمک میکند تا با اطمینان و اعتمادبهنفس بیشتری به
سوی راهاندازی کسبوکار جدید گام بردارند؛ بهعبارت دیگر ،کنترل رفتاری درکشدة آنها
بهبود مییابد و از این طریق نیز قصد کارآفرینانة آنها افزایش مییابد.
نتایج این پژوهش در زمینههای مختلف به گسترش ادبیات کارآفرینی و شناخت محیط
نهادی بهویژه در کشوری درحال توسعه کمک میکند و از جنبة نظری و عملی هم اهمیت
دارد .از جنبة نظری بر تلفیق محیط نهادی با الگوهای روانشناختی قصد کارآفرینانه تأکید
میکند .همچنین ،یافتههای تحقیق بهنوعی از فرض اساسی نظریة رفتار برنامهریزیشده مبنی بر
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اینکه عوامل بیرونی (مانند محیط نهادی) از طریق عوامل انگیزشی مجاورتر مانند نگرش ،بر
قصد کارآفرینانه تأثیر میگذارند ،حمایت میکند.
پیشنهادها
براساس یافتههای پژوهش ،از نظر کاربرد عملی بهویژه در آموزش کارآفرینی ،باید در توسعه
و تشویق فعالیتهای کارآفرینانه هم به بهبود عوامل روانشناختی بهویژه نگرش و کنترل
رفتاری درکشده توجه کرد و هم به ارتقا و بهبود ابعاد محیطی پرداخت ،زیرا مجموعة این
عوامل درنهایت می توانند موجب توسعة قصد کارآفرینانة افراد شوند .همچنین ،در زمینة محیط
نهادی ،سیاستگذاران و سازمانهای ذیربط باید بیش از پیش به ایجاد شرایط مناسب
کارآفرینی در کشور توجه کرده و سعی کنند با وضع قوانین و مقررات مناسب و فراهمکردن
حمایتهای مالی و مشاورهای ،انجام فعالیتهای کارآفرینانه را تسهیل و تسریع کنند.
پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگر در حوزة علوم اجتماعی ،دارای محدودیتهایی
است .با توجه به اینکه مطالعة حاضر از نوع مقطعی است ،استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری
علیت را به اثبات نمیرساند .همچنین ،با توجه به تغ ییرپذیری و پویابودن محیط نهادی ،به
پژوهشگران توصیه میشود از مطالعات طولی استفاده کنند ،این نوع مطالعات فرصت بیشتری را
برای بررسی علیت و تأثیر محیط نهادی فراهم میآورد .در این پژوهش از پرسشنامة استاندارد و
معتبر برای سنجش محیط نهادی استفاده شد ،اما ممکن است پرسشنامة مذکور بهطورکامل ابعاد
شناختی ،قانونی و هنجاری محیط نهادی را دربر نگرفته باشد .همچنین ،این پرسشنامه بر سه بعد
محیط نهادی تمرکز داشت ،درحالیکه ممکن است ابعاد مهم دیگری از محیط نهادی وجود
داشته باشد؛ بنابراین ،پ یشنهاد میشود در پژوهشهای آتی درصورت امکان از مقیاسهای
گسترده تر و کامل تر استفاده شود تا درک و شناخت دقیقتری از روابط موجود بین محیط نهادی
و قصد و رفتار کارآفرینانه فراهم آید .درنهایت ،ما هم با پ یروی از مطالعات قبلی
)Manolova et al. 2008

)Karimi et al.,

; ،(2015دادههای خود را در محیط دانشگاه و از دانشجویان جمعآوری

کردیم .ممکن است دانشجویان نسبت به گروههای دیگر جامعه ،برداشت متفاوتی از محیط
نهادی داشته باشند؛ بنابراین ،مطالعات آینده باید دادههای مورد نیاز را از گروههای دیگر مثالً
کارآفرینان نوپا گردآوری کنند.
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