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 چکیده
 برمبتنی که کارآفرینی مطالعات اکثر در اما ،ستهاآن یرامونپ یطمح از رتأثمافراد  ینانةکارآفررفتار  و قصد

 آثار بررسی هدف با در پژوهش حاضر ،ینبنابرا ؛است هشد غفلت یطیعامل مح نقش از ،ندا شناختی دیدگاه

و  (1990) نورث یاقتصاد نهاد ةنظری براساس ،کارآفرینانه قصد بر نهادی محیط تعدیلی و غیرمستقیم مستقیم،

 ،پژوهش این در .شد تدوین ینانهقصد کارآفر یشناخت یالگو یک ،(1991) آجزن ةشدیزیر رفتار برنامه ةینظر
 یدانشجو 300متشکل از  ای نمونه از پرسشنامه یقاز طر یازموردن یها داده است، مبستگیه -توصیفی نوع از که

 ییمحتوا ییروابودند.  یلدر غرب کشور مشغول به تحص یدانشگاه دولت چهار در که شد آوری جمع یکشاورز

 مدل برآورد قیطر از زین ها سازه ییایپا و ییروا. کردند ییدتأو  بررسی خبرگاناز  گروهی را پرسشنامه
نشان داد که نگرش  یساختار معادالت یابی مدل نتایج .آمد دستبه الزم اصالحات از پس و شد یریگ اندازه

 نتایج همچنین،. است داریمعنی و مثبت رابطة یدارا ینانهبا قصد کارآفر شده درکرفتار  کنترلو  ارآفرینیک

 قصد با شدهدرک رفتار کنترل و کارآفرینی نگرش طریق از و غیرمستقیم طوربه ینهاد یطمح داد نشان

به  یشاز پ بیش یدبا گیرندگان تصمیم و سیاستگذارانآن است که  یانگرب ها یافته ین. ااستدر ارتباط  کارآفرینانه
 مقابل یطیکنند تا فشارها و موانع مح یو سع ردهکدر کشور توجه  ینیکارآفر یمناسب برا یطشرا یجادا

 .کنند برطرفبالقوه را  ینانکارآفر
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 مقدمه

 مشکل حل بر تواند می که است عواملی جمله از جدید وکار کسب ایجاد و کارآفرینی

 دهة در دلیل همین هب. باشد مؤثر کشور یک در نوآوری ارتقای و اقتصادی توسعة بیکاری،

 را متعددی های برنامه و ماتااقد ،ایران جمله از توسعهدرحال کشورهای از بسیاری ،گذشته

 کاربه آن برای مناسب شرایط و محیط ایجاد و جامعه در فرینیآکار ترویج و توسعه برای

 .(Karimi et al., 2010) اند گرفته

 توسعه راستای در اقدامی هر از قبل ،بنابراین تأثیرگذارند؛ کارآفرینی فرایند بر متعددی عوامل

 بر تواند می که عواملی جمله از. کرد شناسایی را پدیده این بر مؤثر عوامل باید کارآفرینی، ارتقای و

 توان یرا م ینهاد یطمح .است 1نهادی محیط باشد، گذاریرتأث افراد کارآفرینانة تصمیمات و رفتار

 یعیوس ةکه دامن کرد یفتعر یو قانون یاسیس ی،اجتماع یادیو مقررات بن استانداردها ها، مشیخط

 (,North کنند یمحدود م یا یلرا تسه ینیاز جمله کارآفر یو سازمان یاز رفتارها و اقدامات فرد

و رفتار  یندمنظور شناخت فرابه ،کنند یم یانب (2011) اسمالبون و ولتر طورکهمانه .1990)

 وبر نگرش  یطمح ینا یراز ،یمرا در مطالعات خود لحاظ کن ینهاد یطنقش مح یدبا ینیکارآفر

 از یبردار بهره یبرا توان یکه م یو منابع وکار کسب یها فرصت یزانو م یتماه ،کارآفرینی رفتار

 باخود  اخیر پژوهشدر  نیز (2014) لنین و فایول .است گذارتأثیرکار گرفت، بهها  فرصت این

 ینانهر قصد کارآفرد ینهاد یطنقش مح یبررس هب «ینانهقصد کارآفر ةدربار یقاتتحق ةآیند» عنوان

و  یممستق صورت به توانند یم یو فرهنگ یهنجار ی،قانون یکه نهادها کردند بیان و هکرد تأکید

 .ندبگذار یرتأث ینیکارآفر یریپذ و امکان مطلوبیت دربارةافراد  تصورات بر یرمستقیمغ

 کارآفرینی بر نهادیعوامل  یرتأث مطالعة برای رامناسب  بیچارچو که هایی نظریه جمله از

پژوهش حاضر آن  هدف. است (2005؛ 1990نورث ) 2نهادی اقتصاد نظریة ورد،آ می فراهم

 رفتار یجو را معروف نظریة به نهادی محیط عوامل افزودن و نظریه این از گیری بهرهاست که با 

و قصد  نهادی محیط عوامل بینروابط موجود  انواع یبه بررس ،(Ajzen, 1991) شدهریزی برنامه

 بپردازد. یکشاورز یاندانشجو ةینانکارآفر

                                                                 
1. Institutional environment 

2. Institutional Economic Theory 
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 تحقیق پیشینة و نظری مبانی

 کارآفرینانه قصد

 یدارا یاقابل مشاهده  یسختبهکه  است یشده و ارادیزیربرنامه ی، رفتارینیفتار کارآفرر

 ینانهقصد کارآفر ی،موارد یندر چن. (Krueger et al., 2000) است ناپذیر ینیبیشپ یزمان یرتأخ

در مطالعات  .ندک یانیکمک شا ینانهتواند ما را در شناخت و درک رفتار کارآفریم

. (Ajzen, 1991) شودیم یادرفتار  ةکنندینیبیشپ بهترینعنوان از قصد به غلبا ،یشناس روان

 (Conner استآگاهانه  یمتصم یابرنامه  یکبراساس  یانجام تالش یفرد برا ةیزانگ یانگرقصد ب

(& Armitage, 1998. د را به سمت است که فر یذهن یحالت ینانهکارآفرقصد  ،اساس ینا بر

 دنکنیم یانب (2000) و همکارانش کروگر. (Bird, 1988) دهد یسوق م وکار کسب یانداز راه

گام  ینقصد نخست یراز ،است ینیکارآفر ةمطالع یدکل ،ینانهکه درک و شناخت قصد کارآفر

دهند که قصد یمختلف هم نشان م یها پژوهش. است یدجد وکار کسبشروع  یبرا

 ،ینبنابرا ؛(Kautonen et al., 2015) است ینیرفتار کارآفر ةکنند ینیبیشپ ینترمهم ینانهکارآفر

 .استمهم  یار، بسینانهبر قصد کارآفر مؤثر شناخت عوامل

 مدلو  (Shapero & Sokol, 1982) 1کارآفرینانه رویداد مانند یمختلف های یهو نظر الگوها

 ،ارائه شده است ینانهکارآفرو رفتار صد ق زمینةدر  (Bird, 1988) 2کارآفرینانه های ایده اجرای

 ین. ا(Iakovleva et al. 2011) استشده یزیررفتار برنامه ةینظرها آن ینو معتبرتر ینتریجرا اما

 و اعتیادترک شرکت در انتخابات،  مانند یانسان یانوع مختلف رفتارها ینیبیشپ یبرا یهنظر

 ینیقصد و رفتار کارآفر ینیبیشدر پ الگو ینا ییو توانا اییکار. است کار رفتهبه کردن ورزش

 ییدتأ (Karimi et al., 2014) یراناجمله  از  (Iakovleva et al., 2011)مختلف یدر کشورها یزن

. در است ینانهقصد کارآفر ینی،رفتار کارآفر ةنندکنییتع ینتر مهم، الگو یندر ا .شده است

)فشار  یهنجار ذهن .1: دپذیریم ریتأث یزشیانگ عامل یا مؤلفهسه  از ینانهقصد کارآفر ،برگشت

 یوکار کسبشروع  مثالًرفتار،  ندادن انجام یا دادن انجام یشده توسط فرد برادرک یاجتماع

 شروع مثالً ،شخص از انجام رفتار یمنف یامثبت  یابی)ارزش نگرش به رفتار .2(؛ یدجد

                                                                 
1. Theory of the entrepreneurial event 

2. Model of implementing entrepreneurial ideas  
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رفتار  یآسان یا یدشوار یزان)درک فرد از م شدهدرک یکنترل رفتار .3(؛ جدید یوکار کسب

(. یدجد یوکار کسبشروع  مثالًآن رفتار،  ندادن انجام یا دادن در انجام یو یتموفق یزانو م

 .است (Bandura, 1997) یمفهوم مشابه مفهوم خودکارآمد ینا ،درواقع

 ینیقصد کارآفر بینی یشدر پ یزشیهر سه عامل انگ ینسب یتاهم یانگرمختلف ب تحقیقات

ات قصد قیتحق ،کندیم یانب (2012) 1طورکه سانچزهماناما  ،(Karimi et al., 2014) است

هر دو گروه عوامل  زیرا ،تمرکز کنند یشترب یو شناخت یاجتماع یندهایبر فرا یدبا ینیکارآفر

را ( یدولت یهایتحما مثالً) یرونیب ی( و نهادنگرشو  ی)مثل خودکارآمد یدرون یشناخت

 -یاجتماع یافتشده است تا با استفاده از ره یمطالعه سع یندر ا ،ینبنابرا ؛یرندگیدربر م

بر قصد  را یو شناخت یطیهر دو عوامل مح آثارشود که  یهته یقیتلف یالگو ،یشناخت

 .(Vaillant & Lafuente, 2007)د کن یافراد بررس ةینانکارآفر

 

 یطیعوامل مح
و  یادگیری یندهایبر فرا یشگرف یرتأث یطیعوامل مح ی،اجتماع یادگیری نظریةبا  مطابق

 افراد .بود دنخواه یطیمح یها محرک یجةنترفتارها  ،بنابراین ؛(Bandura, 1997)دارند  یشناخت

از  یا گسترده ةدامنتواند شامل یم یرونیب یطمح نیند. اا خود در تعامل یرامونپ یطبا مح دائم

باشد.  ای رانهوفناو  یشناخت یتجمع یاسی،س ی،اقتصاد ی،اجتماع ی،عوامل فرهنگ مانندعوامل 

 )مانند 2یشامل عوامل رسم ینهاد یطمح ،(2005 ؛1990نورث ) یاقتصاد نهاد یةنظربراساس 

 هنجارها)مانند  3غیررسمی عوامل و( یتحقوق مالکدولت،  یتیاقدامات حماو مقررات،  ینقوان

افراد  ینگرش و رفتار اقتصاد یریگشکلدر  ینقش مهم (یاجتماع -یفرهنگ یهاارزشو 

جامعه را  یکدر  4«یباز ینقوان» ینهاد یطمح یگر،عبارت دبه ؛کندمی بازی( ینی)مثل کارآفر

 نبودتوانند ی، مکنند عمل کارا و باشند پایدار که هنگامی، (North, 1990) دهدیم یلتشک

 ینانکارآفر یرا برا ینیکارآفر یتفعال یمرتبط با اجرا های ینههزو  یریخطرپذ یت،قطع

                                                                 
1. Sanchez 

2. Environmental formal variables  

3. Environmental informal variables  

4. Rules of the game 
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 عنوان به نهادها ،یاقتصاد نهاد یةنظر براساس .(Welter & Smallbone, 2011)کاهش دهند 

 یاقتصاد ییرهایتغ ینددر فرا یاصل عاملو  دهند یرفتار مردم را سامان م ،یزشیانگ یساختارها

 و سیاسی اقتصادی، اهداف به دستیابی راه در هانااطمینانی کاهش برای نهادها ،واقعدر. هستند

 اقتصادی های فعالیت برای نیاز مورد زیربنایی ساختارهای کردن فراهم برای همچنین و اجتماعی

 یک مشوق ساختار ،نهادها که است معتقد (1990) نورث. (North, 1990, 2005) اندشده ایجاد

 به را اقتصادی تغییر مسیر یابد، می تکامل ساختار این که هنگامی و آورند می فراهم را اقتصاد

 .دنکن می هدایت افول یا رکود رشد، سمت

اند که  شده یشنهادپ یطیاز عوامل مح یادیز یاربس ةمجموع ،ینیکارآفر یاتدر ادب

 یمختلف یها پرسشنامهها و روش ینند و همچنبگذار یرتأث ینانهکارآفر و رفتار قصد برتوانند  یم

 ،(De Clercq et al., 2010; Lüthje & Franke, 2003)ها استفاده شده است آن یریگاندازه یبرا

 و همکارانش یوسنیتزب یاسمق ی،نهاد یطسنجش عوامل مح یبرا هایاسمق یناز معتبرتر یکی اما

 ینهاد یطمح ةدرباررا  یانپاسخگو یدو عقا نظرها ،خود پرسشنامةدر  ها آن. است (2000)

 مختلف کشورهای در پرسشنامه این. (Farid et al. 2012)د نکنیم مطالعه در کشور ینیکارآفر

 Gupta et) است هشد ییدتأ آن اعتبار وشده  ارزیابی و استفاده توسعهدرحال کشورهای جمله از

al., 2014; Urban, 2013; Manolova et al., 2008 .)یعوامل نهاد (2000) همکارانش و بیوسنیتز 

 اشاره به یقانونعوامل  .3یو شناخت 2ی، هنجار1یقانون: اند کرده یبندطبقه بعدرا در سه 

 یبتصو ین،تدو جامعه یکدر  یطور رسمبهدارد که  یو مقررات ینقوان و یدولت های یمش خط

ند کنرا محدود  یگرد یرفتارها برخیو  یقرفتارها را تشو یتوانند بعضیو م اندو اعمال شده

آن است که به  یانگرب ی. بعد هنجار(یمعنو یتحقوق مالکو  ها یارانه یاتی،مال یهامشوق مثالً)

. کنند یم یدو تمج ینرا تحس ینانهکارآفر یهایتو فعال ینانکارآفر ،کشور یکمردم  یزانچه م

 ةدرباردانش  مثال، برای ؛دارداشاره کشور  یکمردم  یهابه دانش و مهارت یشناخت بعد

 ییهاچارچوب یانگرببعد  این ،ین. همچنیدجد یوکار کسب یریتدو م یاندازراه یچگونگ

                                                                 
1. Regulatory dimension 

2. Normative dimension 

3. Cognitive dimension 
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 (& Spencer ندکنیاطالعات استفاده م یابیو ارز یبندطبقه یاست که مردم آن کشور برا

Gomez, 2004). 

را  ینیکارآفر یها یتفعالها و فرصت یالت،نگرش، قصد، تماتواند یم ینهاد یطمح

تصورات و برداشت  ازتواند یفرد م یک ینیقصد کارآفر .دکنمحدود  یا یلتسه یجاد،ا

 دبپذیر ریتأث وکار کسب یکشروع  ینةزمموجود در  های یتموانع و حما درمورداو  یشخص

(Lüthje & Franke, 2003) .ها حمایت دهد می نشان یز( ن1390و همکاران ) یمیکر یقتحق یجنتا 

 .دارند یرتأث افراد ینانةکارآفرقصد و  نگرش بر یطیمح موانع و

 یعنیمعتبر  ینظرچارچوب  دوپژوهش قصد دارد با استفاده از  نیا ،شد انیب طورکههمان

 ،(1991) آجزن ةشدیزیربرنامهرفتار  ةینظر و (2005؛ 1990) نورث یاقتصاد نهاد ةینظر

 یرا بررس انیدانشجو نانةیکارآفربر قصد  یطیعوامل مح گذارریتأث ومختلف  یکارهاوساز

 قصدبر  طیمح آثار یبررس یبرا رامناسب  یچارچوب ،شدهیزیررفتار برنامه ةینظر. دکن

نگرش و  یورا، در هینظر نیبا ا مطابق .(Karimi et al., 2015) کندیم جادیا ینیکارآفر

بلکه از تعامالت  ،ندارند یو ذات یدرون منشأقرار دارند که  یمهم یافراد، باورها یخودکارآمد

به .(Fishbein & Ajzen, 2010) ندیآیدست مبه یا نهیعوامل زم و یواقع یایافراد با دن ةروزمر

 میمستق ةرابط .1د: بگذار ریتأث نانهیقصد کارآفر برتواند یم قیاز سه طر ینهاد طیمح ،یطورکل

از  نانهیقصد کارآفر با ینهاد طیمح میرمستقیغ ةرابط .2 ،نانهیو قصد کارآفر ینهاد طیمح نیب

 عوامل اب ینهاد طیمح ،گریعبارت دبه- شدهدرک یمانند کنترل رفتار یزشیانگ عوامل قیطر

 نیروابط ب لیتعد. 3 و ،(Karimi et al., 2015) دگذاریم ریتأث نانهیقصد کارآفر بر ،یزشیانگ

 نباشد، یتیحما و مناسب یطیمح طیشرا اگر یعبارت به ؛نانهیقصد کارآفرو  یزشیانگ عوامل

 یو نگرش نکهیا برخالف ،شود منصرف نانهیکارآفر وکار کسب یاندازراه از فرد است ممکن

 .باشد داشته ییباال یخودکارآمد احساس ای باشد مثبت ینیکارآفر به

 رایز ،است( یلیو تعد میرمستقیغ روابط) سوم و دوم انواع بر شتریب ،حاضر ةمطالع دیتأک

 (& Lüthjeاند  پرداخته نانهیبر قصد کارآفر ینهاد طیمح میمستق ریتأث یمطالعات به بررس شتریب

(Franke, 2003; Urban, 2013  نیهمچنه است. شدکمتر توجه  یلیتعد و میرمستقیغ روابط بهو، 
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 میمستق ریتأث نانهیکارآفر قصد بر یزشیانگ عامل سه فقط ،شدهیزیربرنامه رفتار ةینظر با مطابق

 ای میرمستقیغ صورتبه توانند یم فقط یطیمح و یفرد یرهایمتغ جمله از رهایمتغ ریسا و دارند

که  دهند یگذشته نشان م مطالعاتعالوه، . بهباشند داشته ریتأث نانهیکارآفر قصد بر یلیتعد

توسعه یاز کشورها رانیتوسعه مانند ادرحال ینوظهور و کشورها یدر اقتصادها ینهاد طیمح

 ینیبه شناخت بهتر کارآفر تواند یها مآن ةو مطالع (Manolova et al., 2008) استمتفاوت  افتهی

 .(Bruton et al., 2010) کندکشورها کمک  نیدر ا

به ،ینیکنند در مطالعات کارآفریم شنهادیاز پژوهشگران پ یاریاست که بسذکر  انیشا

رود  یم انتظار رایز ،دشو مطالعه طی، بهتر است تصورات و برداشت فرد از محیواقع طیمح یجا

 Karimi et)باشد گذار ریتأث ینیقصد کارآفر بر «یواقع طیمح»از  شتریب «طیتصورات فرد از مح»

al., 2015; Kristiansen & Indarti, 2004; Taormina & Lao, 2007) .فرد براساس  کی

 دیجد یوکار کسب که ردیگیم میتصم رامون،یپ طیاز مح خود  یتصورات و برداشت شخص

 ینهاد طیمح حاضر پژوهش در اساس، نیا بر .(Karimi et al., 2015) نکند ای کندرا شروع 

 .دشویم یبررس انیپاسخگو توسط شدهدرک

 

 پژوهش های فرضیه و الگو
 صورتبه( 1 شکل) پژوهش مفهومی مدل و ها فرضیه ،پژوهش ةپیشین و نظری مبانی به توجه با

 :شود می ارائه زیر

 رفتاری کنترل و( ب) ذهنی هنجارهای ،(الف) کارآفرینی بهنسبت  نگرش بین: 1 فرضیة

 .دارد وجود مثبتی رابطة کارآفرینانة قصد با (ج) شده درک

 .دارد وجود مستقیمی رابطة کارآفرینانه قصد و نهادی محیط بین: 2 فرضیة

 کنترل و (ب) ذهنی هنجارهای ،(الف) کارآفرینی به نگرش با نهادی محیط بین: 3 فرضیة

 .دارد وجود مثبتی رابطة( ج) شده درک رفتاری

 شده درک رفتاری کنترل و( ب) ذهنی هنجارهای ،(الف) کارآفرینی به نگرش: 4 فرضیة

 .کنند می گریمیانجی را کارآفرینانه قصد و نهادی محیط بین رابطة ،(ج)

 و (ب) ذهنی هنجارهای ،(الف) کارآفرینی به نگرش بین روابط ،نهادی محیط: 5 فرضیة
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 سطوح برای کهطوری به کند، می تعدیل کارآفرینانه قصد با را( ج) شده درک رفتاری کنترل

  .است تر قوی روابط این ،نهادی محیط تر مثبت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 تحقیق روش

 ینا .است همبستگی -توصیفی روش و ماهیت نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

 یکشاورز یهارشتهارشد  یو کارشناس یکارشناس ةسال آخر دور یانبر دانشجو یمایشپ

مشغول  1394-1393 یلیتحص در سال غرب کشور یدولت دانشگاه چهارتمرکز داشت که در 

 یندر ا یکارشناسسال آخر  یکشاورز ینفر دانشجو 1450 ،یکلطوربه بودند. یلبه تحص

 300حجم نمونه  ،(Bartlett et al., 2001)بودند که براساس جدول  یلها مشغول به تحص دانشگاه

نفر از  88) انتخاب شدند یاطبقه یتصادف یریگکه با استفاده از روش نمونه شد ییننفر تع

 66 و لرستاناز دانشگاه  نفر 71کرمانشاه،  ینفر از دانشگاه راز 75همدان،  یناس یدانشگاه بوعل

 .(کردستاناز دانشگاه  نفر

 2 ةفرضی

 5 ةتعدیلی: فرضی آثار
 الف، ب و ج

 ج 3 ةفرضی

 الف 3 ةفرضی
 الف 1 ةفرضی

 ج 1 ةفرضی

 ب 1 ةفرضی
 ب 3 ةفرضی

قصد 
 کارآفرینانه

نگرش به 
 کارآفرینی

هنجارهای 
 ذهنی

کنترل 
رفتاری 

 شدهدرک

 محیط
 نهادی

، ابعاد قانونی)
هنجاری و 

 شناختی(
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 سه شامل استفاده مورد پرسشنامة .شدند یگردآور پرسشنامه از استفاده با قیتحق یهاداده

 سن، مانند بود؛ انیپاسخگو یفرد یها مشخصه دربارة ییها پرسش شامل اول بخش: بود بخش

 رفتار ةینظر یرهایمتغ سنجش یبرا ییها هیگو شامل دوم بخش. یلیتحص ةرشت و جنس

. (هیگو 13) بود پرداخته ینهاد طیمح یبررس به هم سوم بخش(. هیگو 20) بود شدهیزیر برنامه

 1 =مخالف کامالً) کرتیل یا نهیگز پنج اسیمق از استفاده با دوم و اول بخش یها هیگو یتمام

 .شد سنجش( 5 =موافق کامالً تا

در دانشگاه  ینیکارآفر پرسشنامه، از چهار متخصص یمحتوا ییروامنظور آزمون به

 هانهیاز گز یها، بعضآن یاه. براساس نظرکنند ینیها را بازبنهیخواسته شد که گز نایس یبوعل

از وضوح و قابل نانیمنظور اطمبه ،یینها ةپرسشنام عیحذف شدند. قبل از توز ایاضافه  اصالح،

 با یمقدمات یآزمون بهتر، یا پرسشنامه نیتدو و رهایمتغ یها و اعتبار صورنهیبودن گزدرک

 ةپرسشنام، یئجز راتییتغ یسرکی از بعد و گرفت انجام انیدانشجو نیب پرسشنامه 28 عیتوز

 .شد نیتدو یینها

 دوباره آن ییایپا ،(Busenitz et al., 2000) ینهاد طیمح پرسشنامةبودن استاندارد برخالف

 یها و نهادها : سازمانپرسش ة)نمون 86/0 یقانونبعد  یکرونباخ برا یآلفا بیضر. شد یبررس

 80/0 یهنجاربعد  ی، برا(کنند یم کمک دیجد یهاوکار کسب یانداز به افراد در راه یدولت

 یبعد شناخت یو برا (هستند قائل ارزش و احترام نانیکارآفر یبرا ما کشور: در پرسش ة)نمون

چگونه  دانند یم کنند، یم یانداز راه دیجد وکار کسبکه  ییها آن: پرسش ة)نمون 75/0

 .ستها اسیمق نیمورد قبول ا ییایپا انگریبود که ب (کنند تیریرا مد سکیر

قصد  پرسشنامةشده، از یزیررفتار برنامه ةینظرمربوط به  یهاسنجش مقوله یبرا

در مطالعات متعدد  زیپرسشنامه ن نیاعتبار ا .بهره گرفته شد (Linan & Chen, 2009) ینیکارآفر

 ن،یا وجود. با (Karimi et al., 2014) است شده دییتأ رانیمختلف از جمله ا یدر کشورها

، 79/0 نانهیقصد کارآفر یکرونباخ برا یآلفا بی. ضرشد یابیمربوطه ارز یهامقوله ییایپا

 77/0شده کنترل رفتار درک یو برا 80/0 یهنجار ذهن ی، برا79/0 ینینگرش به کارآفر یبرا

 .است یمورد بررس یهااسیمق مناسب ییایپاانگر یببود که 
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 کنترل یرهایمتغ

قصد با  یداریمعن ةاست رابط مکنکه م شناختیجمعیت یرمتغ چهار ،پژوهش این در

کنترل  ،(Karimi et al., 2014; Linan & Chen, 2009) دنداشته باش یاندانشجو ینیکارآفر

 .ینیکارآفر نقش یالگو کارآفرینی، ةتجرب سن،جنس،  :ندشد

 
 یآمار لیتحل

 یابی مدل از ،پژوهش نی. در اشدند لیو تحل هیتجز AMOS 18و  SPSS 18با استفاده از  ،ها داده

 یبررس یاستفاده شد. برا قیتحق یرهایمتغ نیب میروابط مستق لیتحل یبرا یساختار یها همعادل

 یبررسمنظور به تیگرفته شد و درنها بهره استراپ بوت روش از یا و واسطه میرمستقیروابط غ

 .شد استفاده شدهلیتعد ةچندگان ونیرگرس لیتحلاز  ینهاد طیمح لگرینقش تعد

 

 ها افتهی

 نمونه مشخصات

 نةیزم در. بودند پسر( درصد 38) هاآن یمابق و دختر انیپاسخگو کل از درصد 62 حدود

 یسن نیانگیم و داشتند سن سال 25-21 نیب( درصد 82) هاآن تیاکثر ان،یدانشجو یسن عیتوز

 ینیکارآفر ةتجرب انیدانشجو( نفر 234) درصد 87 حدود ،نیهمچن .بود سال 77/22 هاآن

 .ندختشنا ینم شخصاً را ینیکارآفر چیه ها آن( نفر 161) درصد 60 و تندنداش

 رفتار ةینظر ریمتغ چهار با ینهاد طیمح ریمتغ ،شود یم مالحظه 1جدول  درطورکه همان

 بیضر دهد یم نشان 1 جدول ن،یهمچن. دارد یدار یمعن و مثبت یهمبستگ شدهیزیر برنامه

 چندگانه یهمخط آثار ،نیبنابرا ؛ستین 7/0 از تربزرگ مستقل یرهایمتغ از کیچیه یهمبستگ

 .ستین دیشد رهایمتغ نیب

 

 یساختار معادالت یابی مدل

 معادالت یابیدر مدل یادومرحله یافتیرهکنند که بهتر است یم شنهادیپ (2010) و همکارانش ریه

 .یساختار مدل یابیارزب(  و یریگاندازه مدل یابیارز( الف: شود گرفته کاربه یساختار
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 : یریگاندازه مدل یابیارز (الف

اندازه یها اسیمق 1یسنج روان یها یژگیو ،یدییأت یعامل لیتحل کمک با ،گام نیدر نخست

 یریگ اندازه یها اسی. مقشد یابیارز ییایو پا 3واگرا یی، روا2همگرا ییاز لحاظ روا یریگ

تر مربوط به هر سازه بزرگ یها نهیگز یند که وزن عاملا مناسب یهمگرا ییروا یدارا یزمان

(AVE)شده جاستخرا انسیمتوسط وار نکهیا ایباشد  6/0از 
تر از  ها بزرگ از سازه کیهر یبرا 4

بود، حذف  6/0ها کمتر از آن یکه وزن عامل ییهانهی. تمام گز(Hair et al., 2010)باشد  5/0

 1که در جدول گونه. همانشد آزمون شده،حذف یها نهیگز بدون یریگ شدند و مدل اندازه

 نکهیبا توجه به ا ،است 5/0ها کمتر از  از سازه یبعض یبرا AVEهرچند مقدار  ،شود یم دهید

 ییروا ها اسیگرفت که تمام مق جهینت توان ی، ماست 6/0از  شیب ها نهیتمام گز یوزن عامل

هر سازه به یبرا AVEمجذور  ةشیواگرا، ر ییروا یابیارز یبرا ند.شتدا یخوب باًیتقر یهمگرا

. شد سهیموجود در مدل مقا یهاسازه گرید با سازه آن نیب یو با مقدار همبستگ مددست آ

. همان(Hair et al., 2010)ها باشد  سازه نیب یتر از همبستگبزرگ دیبا AVEمجذور  ةشیر

( 79/0ا ت 63/0ها )از  سازه یتمام AVEمجذور  شةیرد، وش یمآورده  1که در جدول طور

 ییقبول رواقابل زانیم گرانیبکه  است( 61/0تا  08/0)از  ها سازه نیب یتر از همبستگبزرگ

 دیبا ،مدل مناسب باشد کی یبیترک ییایپا ای سازه ییایپا نکهیا یبرا .ستها سازه یواگرا

ان. هم(Hair et al., 2010)باشد  7/0از  شتریب ایبرابر  قیتحق یها از سازه کیهر یمقدار آن برا

 شیب قیتحق یرهایمتغ ایها  تمام سازه یسازه برا ییایپا زانیم ،آمده است 1که در جدول طور

 یریگنشان داد مدل اندازه یدییأت یعامل لیتحل جینتا ن،یهمچن. است 7/0شده شنهادیاز مقدار پ

مفروض  یالگو، جیبراساس نتا ،نیبنابرا ؛(2برخوردار است )جدول  یقبولقابل باًیتقراز برازش 

 .است قیتحق نیا یبرا یمناسب یالگوشد،  لیتشک ریمتغ پنجکه از  قیتحق نیدر ا

 
 

                                                                 
1. Psychometric properties  

2. Convergent validity 

3. Discriminant validity 

4. Average Variance Extracted 



  382 1394تابستان ، 2 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 تحقیق متغیرهای برای AVE مجذور ریشة و همبستگی ضریب معیار، انحراف میانگین،. 1 جدول

 میانگین متغیر
 انحراف
 معیار

 پایایی
 سازه

AVE 1 2 3 4 5 6 7 8 

        (63/0) 40/0 72/0 88/0 38/3 کارآفرینی قصد. 1

 به نگرش. 2
 کارآفرینی

70/3 97/0 76/0 52/0 **58/0 (72/0)       

 هنجارهای. 3
 ذهنی

44/2 77/3 77/0 53/0 **49/0 **55/0 (73/0)      

 رفتاری کنترل. 4
 شده درک

90/2 90/0 74/0 42/0 **61/0 **35/0 **33/0 (65/0)     

    (79/0) 35/0** 08/0 15/0* 26/0** 63/0 89/0 75/0 94/2 نهادی محیط. 5

    -12/0 -01/0 04/0 03/0 02/0   72/2 77/22 سن. 6

   -27/0** -03/0 -13/0* -04/0 -02/0 -11/0   49/0 61/1 جنسیت .7

 ةتجرب. 8
 کارآفرینی

13/1 34/0   
*16/0 06/0 06/0 **22/0 06/0 04/0 **25/0-  

 28/0** -16/0* 14/0* 03/0 15/0* 10/0 16/0* 15/0*   49/0 40/1 نقش الگوی .9

 P<            01/0>** P * 05/0                                     .است شده داده قرار پرانتز داخل AVE مجذور ریشة

 

 یساختار مدل یابیارز( ب

مدل  یابیارز یعنیمرحله  نیدست آمد، دوم هقبول بقابل یریگمدل اندازه کیکه نیاز ا بعد

آن بودند که مدل  انگریب زیمرحله ن نیدر ا یبرازندگ یها انجام گرفت. شاخص یساختار

 دهند، ینشان م 3مذکور در جدول  جیکه نتاگونهکند. همانیبرازش م یخوبها را بهداده ،یساختار

 نانةیفرآقصد کار با( 01/0p<،58/0=βشده )درک ی( و کنترل رفتار01/0p<،53/0=β) نگرش

 نانهیبا قصد کارآفر یذهن هنجار اما ،الف و ج( 1 ةیدارند )فرض یدار یمثبت و معن ةرابط انیدانشجو

(05/0<p،08/0=β) اما  شوند، یم دییج تأ 1الف و  1 یها هیفرض ن،یبنابرا ؛ندارد یدار یمعن ةرابط

 ةرابط نانه،یو قصد کارآفر ینهاد طیمح نیب دهد یم نشان جینتا ن،ی. همچنشود ینم دییب تأ 1 ةیفرض

 .شود ینم دییهم تأ 2 ةیفرض ن،یبنابرا ؛(p،06/0-=β>05/0) ندارد وجود دار یمعن

 ینیبا نگرش به کارآفر یدار یمثبت و معن ةرابط ینهاد طینشان دادند مح جینتا

(01/0p<،26/0=β)، یذهن یهنجارها (05/0p<،17/0=β و )شده درک یکنترل رفتار

(01/0p<،49/0=β )یطورکل. بهشوند یم دییالف، ب و ج تأ 3 یها هیفرض ن،یبنابرا دارند؛، 
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 .کنند نییتب را انیدانشجو نانةیکارآفر قصد در انسیوار درصد 91 توانستند یم ریمتغ چهار

 
 گیری اندازه مدل برای برازندگی های شاخص از ای خالصه. 2 جدول

RMSEA IFI TLI CFI GFI X2/df P X2 برازندگی شاخص 

 آمدهدست هب مقدار 018/442 000/0 556/1 911/0 943/0 935/0 944/0 045/0

 پیشنهادشده مقدار  >05/0 <3 >8/0 >9/0 >9/0 >9/0 < 07/0/0

 
 ساختاری معادلة یابیمدل روش با تحقیق مدل مسیرهای بررسی نتایج .3 لجدو

 t ارزش استاندارد انحراف β بتا ارزش تحقیق هایهفرضی

 020/5 105/0 53/0** کارآفرینانه قصد ← نگرش

 859/0 018/0 08/0 کارآفرینانه قصد ← ذهنی هنجارهای

 رفتاری کنترل
 شده درک

 457/6 074/0 58/0** کارآفرینی  به نگرش ←

 912/0 067/0 06/0 کارآفرینانه قصد - ← نهادی محیط

 163/3 079/0 26/0** کارآفرینی  به نگرش ← نهادی محیط

 223/2 375/0 17/0* ذهنی هنجار ← نهادی محیط

 886/5 099/0 49/0** شده درک رفتاری کنترل ← نهادی محیط
 *P <.05         **P<0.01 

 

 یا واسطه آثار

 ةطرف و وجود رابطکیاز  نانهیو قصدکارآفر ینهاد طیمح نیب داریمعن میمستق ةرابط نبود

 یزشیو عوامل انگ ینهاد طیمح نیب نیو همچن نانهیو قصد کارآفر یزشیعوامل انگ نیب داریمعن

 صورت به نانهیبر قصد کارآفر ینهاد طیمح آثارآن است که  انگریب ینوعبه گر،یاز طرف د

از  یا واسطه آثارمنظور آزمون اما به شود، یمنتقل م یزشیعوامل انگ قیو از طر میرمستقیغ

 توان یم را استراپ بوت جینتا .(Shrout & Bolger, 2002)استفاده شد  زیروش بوت استراپ ن

 .کرد مشاهده 4جدول  در

 ریمتغ نیدار نبود، ایمعن نانهیبا قصد کارآفر یذهن یهنجارها میمستق ةرابط نکهیا به توجه با

 آثاردر آزمون  ،لیدل نیا  . بهکند فایا نانهیو قصد کارآفر ینهاد طیمح نیب واسطهنقش  توانست ینم
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با  ینهاد طیمح دادنشان  جی. نتاشد یبررس ینگرش و کنترل رفتار یا فقط نقش واسطه یا واسطه

 نانهیآن با قصد کارآفر میمستق ةرابط اما ،است یداریمثبت معن ةرابط یادار ینگرش و کنترل رفتار

 و نگرش قیطر از انهنیکارآفر قصد و ینهاد طیمح نیب داد نشان جینتا ،نیهمچن. ستین داریمعن

بوت استراپ  جینتا ،عالوهبه(. β=43/0وجود دارد ) یقو باًیتقر میرمستقیغ ةرابط ،یرفتار کنترل

 285/0 نانیاطم ةفاصل نیینشان داد که حد پا نانهیو قصد کارآفر ینهاد طیمح میرمستقیغ ةرابط یبرا

 ریمس نیا یدار یمعن انگریب ،نانیاطم ةفاصل نیاست. قرارنگرفتن صفر در ا 608/0آن  یو حد باال

 .استالف و ج  4 ةیفرض دییتأ جهیو درنت میرمستقیغ

 
 (5000= مجدد گیری نمونه) پژوهش یالگو در غیرمستقیم و مستقیم مسیرهای برای استراپ بوت نتایج. 4 جدول

 کننده تعیین پیامد
 استانداردشده مقادیر

 اطمینان فاصلة) مستقیم
 (درصد 95

 ةفاصل) غیرمستقیم
 (درصد 95 اطمینان

 جمع
 کل

 کارآفرینانه قصد

 کارآفرینی به نگرش
 شده درک رفتاری کنترل

 ذهنی هنجار
 نهادی محیط

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

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

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

 به نگرش
 کارآفرینی

 26/0  (100/0 – 398/0) 26/0 نهادی محیط

 رفتاری کنترل
 شده درک

 49/0  (328/0 – 633/0) 49/0 نهادی محیط

 17/0  (004/0 – 320/0) 17/0 نهادی محیط ذهنی هنجارهای

*p <.05          **p <.01 

 

 ینهاد طیمح یلیتعد آثار

 لیتحل ،یساختار یابی در چارچوب مدل یلیتعد اثر یابیارز یبرا جیرا یها روش از یکی

 مانند ،وستهیپ یرهایمتغ کردنیا دومقوله اما ،است گر لیتعد ریشده براساس متغجادیا یها گروه

 نیا به. شود یم یادیز اطالعات رفتنازدست موجب ها، گروه جادیا منظوربه ینهاد طیمح

 استفاده شدهلیتعد ةچندگان ونیرگرس لیتحل از موارد گونهنیا درکه  است شده شنهادیپ ،لیدل

 نخست، گام در. دوش یم ارائه 5 جدول در ونیرگرس لیتحل جینتا. (Frazier et al. 2004) شود
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 با هاآن از کیچیه ،(p<.05،392/2 =F) بود دار یمعن 1 مدل اگرچه شد، وارد کنترل یرهایمتغ

 .نداشتند دار یمعن ةرابط نانهیکارآفر قصد

 قصد با یداریمعن و مثبت رابطة یزشیانگ عوامل د،ندهیم نشان جینتا هک طورهمان

)مدل  ندارد وجود نانهیکارآفر قصد و ینهاد طیمح نیب یداریمعن رابطة اما ،دارند نانهیکارآفر

3 :02/0=β .)عوامل  و ینهاد طیمح یتعامل ریتأث(، 6و  5، 4 یها )مدل یبعد یها گام در

طورکه در همانشده است.  یبررس نانهی( بر قصد کارآفرریدو متغ ضربحاصل) یزشیانگ

 نانهیکارآفر قصد با یداریمعن رابطة ر،یمتغ دو نیا ضربحاصل ،دوش یمآورده  5جدول 

 ینهاد طیمح ،یعنی ؛(5 ةیفرض) شود ینم دییتأ ینهاد طیمح ةنندکلیتعد نقش ،نیبنابرا ؛ندارد

 .ندارد ریتأث نانهیکارآفر قصد و یزشیانگ عوامل انیم روابط بر
 

 شدهلیتعد چندگانة ونیرگرس لیتحل جینتا. 5 جدول
 β  1مدل β 2 مدل β  3مدل β  4مدل β  5مدل β  6مدل 
 سن

 جنس
 التیتحص
 نقش مدل

 ینیکارآفر تجربة

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 

 نگرش
 یذهن هنجار
 یرفتار کنترل

 

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

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

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

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

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

 13/0 07/0 11/0 02/0   طیمح
   14/0    طیمح×  نگرش
  25/0     طیمح×  هنجار

 19/0      طیمح× یرفتار کنترل
 945/39** 205/40** 848/39** 187/44** 842/49** 393/2* مدل F آمارة

R
2 04/0 60/0 61/0 61/0 61/0 61/0 

R
 59/0 59/0 59/0 59/0 59/0 03/0 شدهلیتعد 2

ΔR
2

 04/0 56/0 00/0 00/0 00/0 00/0 
*p<.05                    **p<.01           β استاندارد = ونیرگرس بیضر   

 

 گیری نتیجه و بحث
 شده، ریزی برنامه رفتار و نهادی اقتصاد نظریة از استفاده با که بود آن حاضر پژوهش هدف
 عوامل نسبی اهمیت داد نشان نتایج. دکن بررسی را کارآفرینانه قصد و نهادی محیط بین روابط
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 کنترل و ترین فیضع ذهنی هنجارهای که است ای گونهبه کشاورزی دانشجویان برای انگیزشی
 است آن بیانگر نتیجه این. دارد آنان کارآفرینانة قصد با را ارتباط ترین قوی شدهدرک رفتاری

 مالحظات تا است فردی مالحظات برمبتنی بیشتر ،دانشجویان ةکارآفرینان قصد گیریشکل که
 فرد برای است ممکن آینده ةحرف درمورد گیری تصمیم ،دیگر عبارتبه ؛اجتماعی و هنجاری

 این. دهد اهمیت زمینه این در دیگران یاهنظر و عقاید به کمتر که باشد داشته اهمیتی چنان
 (Krueger et al., 2000; Karimi et al., 2014; Liñán است هماهنگ قبلی مطالعات نتایج با نتایج

(& Chen, 2009 .ینانهشده و قصد کارآفردرک یکنترل رفتار ینب یقو ةرابط ،همچنین 
 و اقتصادی لحاظ از کشور وقتیکشور باشد.  سیاسیو  یاقتصاد یطمنتج از شرا تواند یم

 توان می باشد،مناسب ن ینیکارآفر یبرا یطیمح یطو شرا باشدنداشته  راثبات الزم  سیاسی
 نقش ،وکار کسب یریتو مد اندازیراه در خود های توانایی به فرد اطمینانانتظار داشت که 

 ةمطالع های یافته است ذکر شایانباشد.  داشتهشدن  ینکارآفر یاو برا یمدر تصم یا کننده یینتع
 و هنجاری قانونی، لحاظ از موجود محیطی شرایط دانشجویان نظر از که دهند می نشان حاضر

 .(94/2 =میانگین) ستنی جدید وکار کسب ایجاد مناسب چندان ،شناختی
 کنترل و نگرش ریقو آن هم از ط یرمستقیمصورت غبه نهادی محیط داد نشان نتایج همچنین،

 احساس افراد وقتی یگر،عبارت دبه ؛دارد یقو تقریباً ارتباط ینانهبا قصد کارآفر ،شدهدرک رفتاری
 های یتبودن حمافراهم مثالً) است مناسب و مساعد کارآفرینی برای محیطی شرایط که کنند می
تر  هم مثبت ینیها به کارآفرآن نگرش(، ینانکارآفر یشدن جامعه براقائلو ارزش  یو قانون یمال
 ،یند. همچنکن می یداپ یشافزا ید،جد وکار کسب یاندازراه یها براقصد آن یجهد و درنتوش می

 یتو حما یتیحما ینقوان ،به منابع و اطالعات ی)مانند دسترس ینیمناسب کارآفر یطمح یکوجود 
به  یشترینفس بو اعتمادبه اطمینانتا با  کند یبه افراد کمک م ،(ینانهکارآفر های یتجامعه از فعال

 هاآن ةشددرک یرفتار کنترل ،یگرعبارت دبه ؛دنبردارگام  یدجد وکار کسب یاندازراه یسو
 .دیابیم یشافزا هاآن ینانةکارآفر قصد نیز یقطر اینو از  یابدیبهبود م

 یطشناخت مح و ینیکارآفر یاتمختلف به گسترش ادب های زمینه درپژوهش  این نتایج
 یتاهم هم عملی و نظری ةجنب از و کند می کمکتوسعه درحال یدر کشور یژهو هب ینهاد
 تأکید ینانهقصد کارآفر یشناختروان یالگوهابا  نهادی محیط یقتلف بر ینظر ةجنب از .ددار

 بر مبنی شدهریزیبرنامه رفتار ةنظری اساسی فرض از نوعیبه تحقیق یها یافته ،ینهمچن .کند یم
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 بر ،نگرش مانند مجاورتر انگیزشی عوامل طریق از (نهادی محیط مانند) بیرونی عوامل اینکه
 .کند می حمایت ،دگذارن می یرتأث کارآفرینانه قصد

 

 پیشنهادها
در توسعه  باید ،ینیدر آموزش کارآفر یژهو هب یعمل کاربرد نظر از پژوهش، های یافتهاساس بر

نگرش و کنترل  یژهو هب شناختی روان عواملهم به بهبود  ینانهکارآفر هاییتفعال یقو تشو
 ینا ةرا مجموعزی ،پرداخت طیمحی ابعاد و بهبود ارتقاو هم به  کردشده توجه درک یرفتار

 یطمح زمینةدر  ،همچنین افراد شوند. ةینانقصد کارآفر ةتوسع موجب توانند می یتنهادرعوامل 
مناسب  یطشرا یجادبه ا یشاز پ یشب یدبا ربط ذی یها سازمانو  سیاستگذاران ی،نهاد

 نکردو مقررات مناسب و فراهم ینوضع قوان باکنند  یو سع ردهکدر کشور توجه  ینیکارآفر
 .کنند یعو تسر تسهیل را کارآفرینانه های فعالیت انجام ای، مشاوره و مالی های حمایت

 هایی یتمحدود یدارا ی،علوم اجتماع ةدر حوز یگرمانند هر پژوهش د نیزحاضر  پژوهش
 یساختار معادالت یابی مدل از استفاده است، مقطعی نوع از حاضر ةمطالع اینکه به توجه با. است
 به ،نهادی محیطبودن یاو پو ییرپذیریبا توجه به تغ ،همچنین. رساند نمی اثبات به را علیت

 را یبیشتر فرصتنوع مطالعات  این ،کننداستفاده  طولی مطالعات از شود می توصیه پژوهشگران
استاندارد و  نامةپرسشپژوهش از  یندر ا .آورد می فراهم نهادی محیط یرتأث و علیت بررسی یبرا

طورکامل ابعاد مذکور به ةپرسشنام است ممکن اما ،استفاده شد نهادی محیطسنجش  برایمعتبر 
 بعد سه بر پرسشنامه این ،همچنین. باشد نگرفته دربر را نهادی محیط یو هنجار قانونی ی،شناخت
 وجود نهادی محیط از دیگری مهم ابعاد است ممکن کهدرحالی داشت، تمرکز نهادی محیط
 های یاسدرصورت امکان از مق یآت یها در پژوهش شود یم یشنهادپ بنابراین، ؛باشد داشته

 نهادی محیط یناز روابط موجود ب تری یقتر استفاده شود تا درک و شناخت دق تر و کامل گسترده
 (,.Karimi et al یاز مطالعات قبل یرویما هم با پ یت،درنها .دیآفراهم  ینانهو قصد و رفتار کارآفر

(2015; Manolova et al. 2008)، یآورجمع یاندانشگاه و از دانشجو یطخود را در مح یها داده 
 یطاز مح یبرداشت متفاوت ،جامعه دیگر یها نسبت به گروه یان. ممکن است دانشجویمکرد
 مثالً یگرد یها را از گروه یازمورد ن یها داده یدبا یندهمطالعات آ ،ینبنابرا ؛داشته باشند ینهاد

  .کنند یگردآور نوپا ینانکارآفر
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