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بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیّتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانة
دانشجویان (مطالعه موردی :دانشگاه شاهد)
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محمد اوتادی -1سعید صفری

 .2کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی دانشگاه شاهد
 .1دانشیار گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی دانشگاه شاهد

تاریخ دریافت2318/8/7 :
تاریخ پذیرش2318/25/7 :
چکیده
این مقاله به بررسی تأثیر سه ویژگی شخصیّتی شامل گرایش به ریسکپذیری ،کانون کنترل و شخصیّت پیشفعال ،بر
شکلگیری قصد کارآفرینانة دانشجویان ،باتوجه به نقش میانجیگر مؤلفههای مدل رفتار برنامهریزیشده (،)TPB
میپردازد .همچنین بررسی تفاوت بین گروهی که خود یا والدین آنها تحصیالت یا تجربة قبلی کارآفرینی داشتهاند و
گروهی که این ویژگیها را نداشتهاند ،از اهداف تحقیق است .این پژوهش ،کمّی و از نظر هدف ،کاربردی از نوع
توصیفی-همبستگی است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامة بسته-پاسخ و برگرفته از ادبیات پژوهش است و دادهها به
روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده ،جمعآوری شد .جامعة آماری ،تمام دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی
 2318هستند .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از مدلسازی معادالت ساختاری و حداقل مربعات جزئی ،در نمونهای به تعداد
443نفر ،استفاده شد .نتایج حاکی از اعتبار مدل رفتار برنامهریزیشده ،در پیشبینی قصد کارآفرینانة دانشجویان است.
گرایش به ریسکپذیری و کانون کنترل بهصورت مستقیم ،اثر مثبت و معنادار بر قصد کارآفرینانه داشتند ،ولی شخصیّت
پیشفعال ،اثر مستقیم معناداری بر قصد نداشت .در بررسی اثر میانجیگری ،مشاهده شد که هر سه مؤلفة مدل رفتار
برنامهریزیشده ،به صورت جزئی مکمل ،رقابتی و یا کامل ،رابطة بین ویژگیهای شخصیّتی و قصد را میانجیگری
میکنند .همچنین دو گروه مورد مطالعه ،در برخی روابط تفاوت معناداری با هم دارند.
واژههای کلیدی :قصد کارآفرینانه ،نظریة رفتار برنامهریزیشده ،ویژگیهای شخصیّتی ،دانشگاه شاهد

 نویسندة مسئول:
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مقدمه
اشتغال و بیکاری ،از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است .گزارش مرکز آماار
ایران در بهار  ،2317نشان میدهد نرخ بیکاری جمعیت 25ساله و بیشتر21/2 ،درصد بوده اسات
و 33/4درصد از جمعیت همهی بیکاران را فارغالتحصیالن آموزش عالی تشاکیل دادهاناد .ایان
نشااان میدهااد ،تعااداد زیااادی از دانشااجویان حتاای بعااد از فااارغالتحصاایلی بااهدنبااال تأساای
کسبوکار جدید نرفتهاند .همچنین بانک جهانی هرسال با بررسی شاخصهایی ،سهولت انجاام
کسبوکار 2را در کشورها بررسی میکناد .اولاین شااخص ساهولت کسابوکار ،اقادام بارای
تأسی

یک کسبوکار جدید است .ایران در سال  ،1521رتبهی  218ایان گازارش را داشات

که نسبت به سال قبل از آن ،چهار رتبه تنزل داشت .شاخص تأسی

یک کسبوکار جدیاد باا

 37/71امتیاز ،دارای رتباة  273درمیاان  215کشاور باوده اسات .ایان موضاوع میتواناد توجاه
محققان کارآفرینی را جلب کند و حکایت از بوروکراسی شدید اداری و قوانین دستوپااگیر،
هزینهبر و زمانبر ،بارای تأسای
2019

یاک کسابوکار جدیاد دارد (

World Bank Group, Doing

 .)Business,شومپیتر ،1کارآفرینی را به علت نقش آن در ایجاد ناوآوری ،محاور کلیادی

توسعة اقتصادی تلقی میکند و معتقد است که توسعة اقتصادی با پدیدارشدن ترکیباات جدیاد
حاصل میشود .آنچه از ترکیبات جدید حاصل میشاود را " "کسابوکار مخااطرهآمیاز" ،3و
فردی را که دست به تخریب خلّاق میزند ،کاارآفرین مایناماد (احمادپور داریاانی و مقیمای،
 .)2317توجه به نظریههایی که تمایل اشاخاص را باه شاروع یاک کسابوکار جدیاد تبیاین و
پیشبینی مایکنناد ،از دهاههاای  2185و  15و باا توساعة فزاینادة ادبیاات قصاد کارآفریناناه،4
بهسرعت روبهرشد بوده است .شرایط اقتصادی ،تیمهای کارآفریناناه ،بازاریاابی ،تاأمین ماالی و
حمایت دولتی بسیار مهم هستند ،ولی هیچکدام به تنهایی یک کسبوکار جدید مخااطرهآمیاز
2 Ease of Doing Business
1 Schumpeter
3 Enterprise
4 Entrepreneurial Intention
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را راهاندازی نمیکنند .برای ایجاد یک کسبوکار جدید ،در نهایت یک انسان الزم است کاه
همة این امکانات و احتماالت در ذهن او یکجا جمع مایشاود .ایان شاخص باه ممکان باودن
نوآوری باور پیدا میکند ،و این انگیزه را دارد تاا بارای راهانادازی کامال کسابوکار جدیاد،
ثابتقدم بماند و استقامت داشته باشد (.)Shaver & Scott, 1991
این پژوهش با ترکیب نظریة رفتاار برنامهریزیشاده و ساه ویژگای شخصایّتی کارآفریناناه،
بهدنباال بررسای نقاش میاانجیگار مؤلفاههای نظریاة رفتاار برنامهریزیشاده ،باین ویژگیهاای
شخصیّتی و قصد کارآفرینانه است .در انتها به بررسای تفااوت احتماالی در شاکلگیاری قصاد
کارآفرینانه بین دانشجویان با ویژگیهاای جمعیاتشاناختی مختلا

(تحصایالت کاارآفرینی،

رشتة تحصیلی ،تجربة پیشین کارآفرینی و جنسیت) خواهیم پرداخت .این مطالعه ،بهدنبال تبیاین
دالیل این موضوع است که چرا دانشجویان تجاریسازی ایدههایشان را بعد از فارغالتحصایلی
از دانشگاه دنبال نکرده و کسبوکار خود را ایجاد نمیکنند؟ همچناین باه ایان ساؤالها پاساخ
خواهد داد که آیا ویژگیهای شخصیّتی و جمعیتشناختی دانشجویان ،بر قصد کارآفریناناه در
جهاات تأساای

یااک کساابوکار جدیااد ،تأثیرگااذار اساات؟ آیااا مؤلفااههای ماادل رفتااار

برنامهریزیشده ،نقش میانجیگر بین ویژگیهای شخصیّتی و قصد کارآفرینانه ایفا میکند؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
یک کارآفرین نوپا ،برای راهاندازی کسبوکار جدید و مخاطرهآمیز خود ،وارد یک سافر
کارآفرینانه 2میشود .داستان سفر این کارآفرین نوپا از قصد کارآفرینانهی او شاروع شاده و تاا
خارو

احتماالیاش از کاارآفرینی ،اداماه مییاباد (et al, 2014

 .)Hanageقصاد کارآفریناناه

بهعنوان نقطة شروع سفر کارآفرینانه ،وضعیت ذهنی کارآفرین است که توجاه ،تجرباه و اقادام
او را در جهت یک کسبوکار هدایت میکند و مبنای مهمی برای توسعة یک شرکت جدیاد،
محسوب میشود (1988

 .)Bird,نظریة رفتار برنامهریزیشاده ،یاک چاارچوب کاامالً پذیرفتاه

شده برای پیشبینی قصد رفتاری است .بسیاری از پژوهشها ،اعتبار و کاربردی بودن این نظریه
2 Entrepreneurial Journey
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را در بسترهای فرهنگی و پژوهشی مختلا

 ،تأییاد کاردهاناد ( Kruger et al, 2000; Schlaegel

 .) and Koenig, 2014; Liñán and Fayolle, 2015; Munir et al, 2019این نظریه سه مؤلفة تعیین
کنندة قصد را معرفی میکند که شامل نگرشها به رفتار( 2میزانی که یک شخص ،مطلوبیات و
جذابیت رفتار موردنظر را درک میکند) ،هنجارهای اجتماعی درکشده( 1فشاری که شاخص
از طرف گروههای مرجع تأثیرگذار مثل خانواده ،دوستان و الگوها ،برای انجام رفتاار ماوردنظر
درک میکند) ،و کنترل رفتاری درکشده( 3خود-ارزیابی و ادراک یک شخص از شایستگی
و توانااایی خااودش باارای انجااام یااک اقاادام یااا وظیفااه) اساات .در چااارچوب ماادل رفتااار
برنامهریزیشااده ،در مااورد رابطاة مثباات بااین نگاارش و قصااد کارآفرینانااه اجماااع وجااود دارد
( .)Kautonen et al, 2013; Roy et al, 2017بااینحال مطالعات گذشته نتاایج بعضااً ناساازگاری
در مورد هنجارهای اجتماعی درکشده نشاان دادهاناد ( .)Kruger et al, 2000همچناین کنتارل
رفتاری درکشده به همراه قصد ،میتواند بهصورت مستقیم برای پیشبینی رفتار اساتفاده شاود
و خود نیاز بار قصاد ،اثار مثبات دارد ( .)Ajzen, 1991در مجماوع مطالعاات پیشاین باهصاورت
تجربی ،رابطة مثبات باین مؤلفاههای مادل رفتاار برنامهریزیشاده و قصاد کارآفریناناه را تأییاد
کردهاند .به این ترتیب فرضیة زیر پیشنهاد میشود:
 )a( :H1نگارش نساابت بااه کااارآفرینی )b( ،هنجارهاای اجتماااعی درکشااده و ( )cکنتاارل
رفتاری درکشده ،اثر معنادار و مثبت بر قصد کارآفرینانة دانشجویان دارند.
لینان و فایول ( ،)1520در یک بررسی مروری ادبیات قصد کارآفرینانه ،شرح دادهاناد کاه
عوامل متعددی برای درک بهتار قصاد کارآفریناناه موردتوجاه محققاان باوده اسات و اهمیات
متغیرهای فردی مثل ویژگیهای شخصیّتی و آموزش در توسعة قصد ،توسط مطالعاات تجربای
تصدیق شدهاند ( .) Liñán et al, 2011; Paul and Shrivatava, 2016ژائاو 4و همکااران (،)1525
)2 Attitude Toward Behaviour/ Entrepreneurship (ATE
)1 Social Norms (SN
)3 Perceived Behaviourial Control (PBC
4 Zhao
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در یک فراتحلیل به بررسی رابطة پنج ویژگی شخصیّتی برجسته با قصد و عملکرد کارآفریناناه
پرداختنااد .منکااه ،)1528( 2بااه بررساای تااأثیر صااالحیتهااای کارآفرینانااه (دانااش ،مهااارتهااا،
ویژگیهای شخصیّتی کارآفرینانه ،انگیزهها ،عزتنف ) بر مؤلفههای مدل  TPBپرداخته است.
گرایش باه ریساکپذیری باهصاورت سانتی باهعنوان یکای از ویژگیهاای رفتاار کارآفریناناه
مشخص شاده و یکای از عوامال تأثیرگاذار در مادل رفتاار برنامهریزیشاده اسات (

& Lüthje

Franke, 2003; Kruger et al, 2000; Nabi & linan, 2013; Zhao et al, 2010; Munir et al,
 .) 2019گرایش به ریسکپذیری را میتوان باهعنوان تواناایی مادیریت موقعیاتهاایی در نظار

گرفت که شامل ریسک هستند ( .)Roy et al, 2017بنابراین فرضیههای زیر پیشنهاد میشوند:
 :H2گرایش به ریسکپذیری بر ( )aقصد کارآفرینانه )b( ،کنترل رفتااری درک شاده)c( ،
نگرش نسبت به کارآفرینی و ( )dهنجارهای اجتماعی دانشجویان ،اثر مثبت دارد.
مفهوم کانون کنترل ،اولین بار توسط روتر 1در سال  2133پیشنهاد شد .ایان مفهاوم یکای از
ابعاد شخصیّتی است که درصدد تبیین تفاوت رفتار افراد برحسب مساؤولیتپاذیری آنهاسات.
افرادی که کانون کنترل درونی دارند ،به باور خود ،وقایع و پیامادهای ماؤثر بار زندگیشاان را
در کنترل دارند .آنها این نتایج را به مهارتها ،ویژگیها ،تالشها و اقدامات خود نسبت مای-
دهند و خود را عامل اصلی و مسؤول موفقیت و شکستهایشان مایدانناد .در مقابال ،افارادی
که کانون کنترل بیرونی دارند ،پیامدها و نتایج زندگیشان را به علل بیرونی ،شان  ،سرنوشت،
عوامل محیطی ،بخت بد و شرایط غیرمنصفانه نسبت میدهناد و مساؤولیت کارشاان را برعهاده
نمیگیرند (قلی پور .)2313 ،افراد با کانون کنتارل داخلای بااال ،باه قصاد کارآفریناناة بیشاتری
گارایش دارناد (et al, 2017; Munir et al, 2019

 .)Royبعضای تحقیقاات ،کاانون کنتارل را

بهعنوان پیشنیاز مؤلفههای  TPBموردتوجاه قارار دادهاناد ( .)Rosique-Blasco et al, 2017ایان
درحالی است که تحقیقات دیگری تأثیر کاانون کنتارل را بار نگارش نسابت باه رفتاار بررسای
کردهاند ( .)Lüthje & Franke, 2003براین اساس فرضیههای زیر پیشنهاد میشود:
2 Menke
1 Rotter
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 :H3کانون کنترل بر ( )aقصد کارآفرینانه )b( ،کنترل رفتاری درکشده )c( ،نگرش نسابت
به کارآفرینی و ( )dهنجارهای اجتماعی دانشجویان ،اثر مثبت دارد.
شخصیّت پیشفعال بهعنوان یک گرایش رفتاری برای تغییر محیط ،تعریا

میشاود .افاراد

پیشفعال توسط نیروهای موقعیتی محدود نمیشوند ،فرصتها را تشخیص میدهند و در جهت
آنها اقدام میکنند ،ابتکار باهخار میدهناد ،بارای تاأثیر بار محایطشاان اقادام میکنناد و تاا
زمانیکه تغییرات معناداری حاصل شود ،ثابتقادم میمانناد درحاالیکاه افاراد غیرپیشفعاال،
غیرفعال و منفعل هستند و در شناسایی ،بهرهبرداری از فرصتها و ایجاد تغییرات ناتوانناد .افاراد
غیرپیشفعال ترجیح میدهند بهجاای تغییار شارایط ،باا آن تطبیاق پیادا کنناد و ساازگار شاوند
( .)Bateman and Crant, 1993برخی محققان نیز شخصیّت پیشفعال را بهعنوان یکی از عوامال
پیشبینی کنندة قصاد کارآفریناناه ،بررسای کاردهاناد ( .)Rosique-Blasco et al, 2017بناابراین
فرضیههای زیر پیشنهاد میشود:
 :H4شخصیّت پیشفعال بر ( )aقصد کارآفرینانه )b( ،کنترل رفتاری درک شده )c( ،نگرش
نسبت به کارآفرینی و ( )dهنجارهای اجتماعی دانشجویان ،اثر مثبت دارد.
درک فرآیند کارآفرینانه از طریق ویژگیهای شخصایّتی پیچیاده اسات و بارای تبیاین ایان
فرآیند و تبیین قصد کارآفرینانه ،نقش میانجیگر سه مؤلفة  TPBپیشنهاد شاده اسات (

& Nabi

 .)Linan, 2013; Feder and Nitu-Antonie, 2017; Munir et al, 2019بناابراین فرضایههاای زیار
پیشنهاد میشود:
 :H5کنترل رفتاری درکشده ،نقش میانجی بر رابطة ( )aریسکپذیری )b( ،کانون کنتارل،
( )cشخصیّت پیشفعال و قصد کارآفرینانة دانشجویان دارد.
 :H6نگرش نسبت باه کاارآفرینی ،نقاش میاانجی بار رابطاة ( )aریساکپذیری )b( ،کاانون
کنترل )c( ،شخصیّت پیشفعال و قصد کارآفرینانة دانشجویان دارد.
 :H7هنجارهای اجتماعی ،نقش میانجی بر رابطة ( )aریسکپذیری )b( ،کاانون کنتارل)c( ،
شخصیّت پیشفعال و قصد کارآفرینانة دانشجویان دارد.
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آموزشهای مرتبط با کارآفرینی در دانشگاهها باعث افزایش هوشیاری دانشجویان نسبت به
فرصتها و تغییر در درک امکانپذیری و قصد کارآفرینانهی آنها میشود (باقرصاد ،زالای ،و
همکاران .)2311 ،صفری و غاالمرضاایی ( ،)1522در پژوهشای باه تحلیال و ارزیاابی پتانسایل
کارآفرینانة دانشجویان و قابلیتهای آموزش کارآفرینی در دانشاگاههاای دولتای و خصوصای
پرداخته و با بررسی دانش ،نگرش و رفتار دانشجویان ،بر نقش دانشگاهها در توسعهی اقتصاادی
کشور از طریق توسعة کارآفرینی تأکید کردهاند .ضایاء و وقاار موساوی ( ،)2310در پژوهشای
بیان کردند که ویژگیهای شخصیّتی و انگیزة کارآفرینانه ،رابطة کسب مهارتهای کارآفرینی
و قصد را تعدیل میکنند و بر اثربخشی آموزش رسمی کارآفرینی بهشادت مؤثرناد .ماارکز 2و
همکاران ( ،)1521نیز باه بررسای تاأثیر مساتقیم عوامال روانشناسای (ویژگیهاای شخصایّتی)،
تحصاایالت کااارآفرینی و عواماال جمعیااتشااناختی (ساانّ ،جنساایت ،تحصاایالت و پیشااینة
خانوادگی) ،بر شکلگیری قصاد کارآفریناناة داناشآماوزان دبیرساتانی پرداختاهاناد .ازایانرو
منطقی به نظر میرسد که فرضیههای زیر پیشنهاد شود:
 :H8aتأثیر ویژگیهای شخصایّتی بار ساه مؤلفاة مادل رفتاار برناماهریازیشاده و بار قصاد
کارآفرینانة دانشجویان گروهی که خود یا والدینشاان تحصایالت یاا تجرباة قبلای کاارآفرینی
داشته و گروهی که این ویژگیها را نداشتهاند ،تفاوت معنادار دارد.
 :H8bتأثیر سه مؤلفة مدل رفتار برنامهریزیشده بر قصد کارآفرینانة دانشجویان گروه اول و
دوم ،تفاوت معنادار دارد.
مدل مفهومی این پژوهش که برگرفته از آجزن ( )2112و مونیر و همکاران ( )1521اسات،
در شکل  2نمایش داده شده است.
روششناسی
این پژوهش کمّی ،از نوع توصیفی-همبستگی و از نظار هادف ،کااربردی اسات .جامعاهی
آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصایلی  )N =3557( 2318اسات (منباع:
2 Marques
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آموزش دانشگاه) .حجم نمونه با استفاده از فرماول کاوکران ) ،)d=5/50 ;Z =2/13 ;p=q =5/0
به تعداد  332نمونه محاسبه شده ( )n =332و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده انجاام
شد (37درصد نمونه از دانشاکدة علاوم انساانی11/4 ،درصاد از فنای و مهندسای24 ،درصاد از
پزشکی و دندانپزشکی22/3 ،درصاد از علاوم پایاه ،و بقیاه از دانشاکدههاای هنار ،کشااورزی،
پرستاری و مامایی و پردی

بودهاند) .باتوجه به امکانات پژوهش ،محقق برای افزودن بر اعتباار

نتایج تحقیق و پرهیز از عوامل ناخواساتهای کاه ممکان باود کاار تعمایم را دچاار مشاکل کناد
(حافظنیا ،2313 ،ص  ،)275-238با پیشبینی الزم484 ،پرسشنامه توزیاع و جماعآوری کارد.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامة بسته-پاسخ و برگرفته از ادبیات پژوهش و دوبخشی بود .در
بخش اول ،ویژگیهای فردی و پیشینة دانشجویان مورد پرسش قرار گرفت .در بخاش دوم نیاز
چهل پرسش بارای سانجش متغیرهاا ،براسااس مقیااس 0درجاهای لیکارت اساتفاده شاد .بارای
اطمینان از پایایی گویههای پرسشنامه ،یک پیش-آزماون از 01نفار از اعضاای جامعاة آمااری
صورت گرفت و در نتیجه سه گویه از متغیر کانون کنترل حذف شد .آلفای کرونباخ سازههای
پژوهش باالتر از  5/7بود و پایایی ابزار سنجش تأیید شد .روایی ظاهری و محتوایی پرسشناماه
نیز مورد تأیید استادان قرار گرفت و اصالحاتی در چیدمان پرسشها و جملهبندیها انجام شاد.
در ادامه  484پرساشناماه حضاوری توزیاع و جماعآوری شاد کاه در نهایات  42پرساشناماه
(8/0درصد) به علت ناقص بودن اطالعات تأییاد نشاد و  443پرساشناماة تکمیال شاده ،تأییاد
شدند .در جدول  ،2منابع و تعاداد گویاههاای پرساشناماه ،گازارش کااملی از بارهاای عااملی
گویهها ،ضرایب  ،tآلفای کرونباخ ،پایایی مرکب 2و روایی همگرا با مالک متوساط واریاان
استخرا شده ،1نمایش داده شده که بیانگر پایایی و روایی مناسب مدل اندازهگیری است.
جنسیت بهعنوان متغیر کنترل ،توسط یک متغیر دوحالتاه ( 5بارای ماردان و  2بارای زناان)،
اندازهگیری شده است .در این پژوهش از مادلساازی معاادالت سااختاری و حاداقل مربعاات

2 Composite Reliability
1 Average Variance Extracted
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جزئاای ( )SEM-PLSدر آزمااون فرضاایههااا و اثاار متغیاار کنتاارل ،تحلیاال میااانجیگری و تحلیاال
چندگروهی ( ،)MGA-PLSتوسط نرمافزار  SmartPLS 3.1.8استفاده شده است.
جدول  .1نتایج سنجش مدل اندازهگیری
سازههای پژوهش

نگرش به کارآفرینی
ATE1
ATE2
ATE3
ATE4
ATE5
ATE6

هنجارهای اجتماعی
SN1
SN2
SN3

کنترل رفتاری درکشده
PBC1
PBC2
PBC3
PBC4
PBC5

کانون کنترل
LoC1
LoC2

گرایش به ریسکپذیری
RTP1
RTP2
RTP3
RTP4

شخصیّت پیشفعال
PP1
PP2
PP3
PP4

قصد کارآفرینانه
EI1
EI2
EI3
EI4
EI5

بار عاملی
< 0 /5

ضرایب
<1/55
>1/55-

5/781
5/841
5/812
5/871
5/805
5/388

32/351
41/378
38/444
00/147
00/882
12/570

5/813

5/712
5/821
5/777

11/747
33/771
18/353

5/725

5/827
5/834
5/717
5/823
5/731

47/278
47/300
38/138
44/210
35/031

5/835

5/150
5/154

02/431
47/512

5/778

5/303
5/703
5/381
5/713

22/102
13/015
24/087
21/354

5/378

5/381
5/753
5/711
5/707

23/085
21/354
11/588
13/337

5/721

5/704
5/840
5/871
5/808
5/830

13/233
43/233
38/001
31/224
42/102

5/812

t

آلفای
کرونباخ
α < 0/ 5

پایایی
مرکب
>0/5

5/112

5/838

5/155

5/155

5/855

5/813

5/115

روایی
همگرا
>0/2

5/331

5/333

5/341

5/828

5/052

5/044

5/318

منبع

Linan & Chen
;)(2009
Lüthje & Franke
)(2003

Linan & Chen
;)(2009

Linan & Chen
;)(2009

Lüthje & Franke
)(2003

Lüthje & Franke
;)(2003
)Zhao et al(2005

& Kickul
)Gundry(2002

)Linan et al (2011
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تجزیهوتحلیل یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد مطالعه در این تحقیق در جدول  1آمده است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه
جنسیت
مقطع تحصیلی
تجربة قبلی کارآفرینی
تجربة کارآفرینی والدین
دانش پیشین در زمینة کارآفرینی
تحصیالت کارآفرینی

مرد
زن
کارشناسی
ارشد
دکترا
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر

تعداد

درصد از کل نمونه

188
200
242
105
01
70
338
224
311
245
353
43
317

30
30
32/8
03/4
22/8
23/1
83/2
10/7
74/3
32/3
38/4
25/4
81/3

تحلیل استنباطی

در این پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری و حاداقل مربعاات جزئای ( )SEM-PLSو
نرمافزار  SmartPLS 3.1.8استفاده شده است .اطالعات جدول  ،2بیانگر پایایی و روایی مناسب
مدل اندازهگیری است .ضرایب همبستگی بین متغیرها و مالک روایی واگارا فورنال و الرکار،
در جدول  3بهصورت یک ماتری

آمده است .قطار اصالی ایان مااتری  ،جاذر  AVEاسات.

الزمة تأیید روایی واگرا نیز این است که جاذر  ،AVEاز هماة ضارایب همبساتگی آن متغیار باا
متغیرهای دیگر بیشتر باشد.
روایی واگرای هر گویه نیز با بررسی بارهای عاملی متقابل 2بررسی شد .باتوجاه باه ایانکاه
همبستگی هر گویه با سازة خودش ،بزرگتار از همبساتگی آن گویاه باا ساازههاای دیگار باود،
2 Cross Loading
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روایی واگرای هر گویة پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت .یک گویه از قصد ،سه گویاه از
نگرش و چهار گویه از کنتارل رفتااری درکشاده نیاز بارای بارازش مطلاوب مادل و رسایدن
مالکهای پایایی و روایی مطلوب ،در مدل نهایی حذف شدند .همچنین باا اساتفاده از آزماون
تاکعااملی هاارمن ،2خطاای واریااان

روش مشاترک )CMV( 1مشااهده نشاد و اولاین عاماال

استخرا شده ،فقط 30/581درصد از کل واریان

را تبیین کرده است.

جدول  .3روایی واگرا در سطح سازه (فورنل و الرکر)
نگرش قصد جنسیت

نگرش
قصد

5/824
5/730

جنسیت

5/518

5/208
کانون کنترل
کنترل رفتاری درک شده 5/048
5/410
پیشفعالی
5/378
ریسکپذیری
هنجارهای اجتماعی 5/485

5/830
5/587
5/571
5/332
5/051
5/451
5/048

کانون
کنترل

ریسک
کنترل رفتاری
پیشفعالی
پذیری
درکشده

هنجارهای
اجتماعی

2/555
5/150 5/218
5/233- 5/2105/275 5/523
5/511 5/5005/218- 5/515-

5/852
5/428
5/134
5/483

5/737
5/041
5/304

5/758
5/171

5/713

در این مطالعه روابط بین متغیرهای پنهان و فرضیههاای پاژوهش ،باا اساتفاده از ،PLS-SEM
روش بوت اساترپین

 3و آماارة تای ( )tو توساط  2555زیار-نموناه آزماون شاد (جادول  4و

شکل .)2مقدار ضریب تعیین قصاد کارآفریناناه ،نشاان داد کاه 37/7درصاد از واریاان

قصاد

کارآفرینانه توسط متغیرهای مستقل تبیین شدهاند که نشاان دهنادة مقادار قابال تاوجهی اسات.
همچنین تمام ضرایب  )Stone- Geisser criterion( Q2نیز مثبت بودند کاه نشاان میدهاد ،مادل
پژوهش بهخوبی قادر است روابط را پیشبینی کند (شکل .)2
باتوجه به اطالعات شکل  ،2فرضیة  H1تأیید میشود به ایان معناا کاه نگارش ،هنجارهاای
2 Harman Single Factor Test
1 Common Method Variance
3 Bootstrapping
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اجتماعی درکشاده و کنتارل رفتااری درکشاده ،اثار معناادار و مثبات بار قصاد کارآفریناناة
دانشجویان دارند.

شکل  .1مدل مفهومی و نتایج آزمون مدل به همراه ضرایب تعیین و  Q2متغیرهای وابسته و
میانجی (دو مسیر قرمز از لحاظ آماری معنادار نبودند)ns, Not Significant ،
()*p < 0/05 **p < 0/01 ***p < 0/001

در مورد فرضیة  ،H2گرایش به ریسکپذیری بار قصاد کارآفریناناه ،نگارش و هنجارهاای
اجتماعی دانشجویان ،اثر مثبت دارد ،ولی اثر معناداری بر کنترل رفتاری درکشده ،دیده نشاده
و فرضیة  H2bتأیید نشد .در مورد  ،H3کانون کنترل بر قصاد کارآفریناناه و نگارش اثار مثبات
داشت ،ولی برخالف انتظار ،بر کنترل رفتاری درکشده و هنجارهای اجتمااعی ،اثار معکاوس
مشاهده شد .به این ترتیب فرضیههای  H3bو  H3dرد شدند .در مورد  ،H4شخصایّت پیشفعاال
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بر کنترل رفتاری درکشده ،نگرش و هنجارهای اجتماعی ،اثر مثبت داشت ،ولی اثر معنااداری
بر قصد دیده نشد و فرضیة  H4aرد شد.
در جدول  ،4خالصهای از نوع میانجیگری ( )Zhao et al, 2010و آزمون فرضایههاای 3 ،0
و  7آمده است .در خصوص فرضایة  ،H5کنتارل رفتااری درکشاده ،نقاش میاانجی بار رابطاة
کانون کنترل و شخصیّت پیشفعال ،با قصد کارآفرینانهی دانشجویان داشات ،ولای میاانجیگر
رابطة ریسکپذیری و قصد نبود و فرضیة  H5aتأیید نشد .در ماورد فرضایة  ،H6نگارش ،نقاش
میانجی بر رابطهی ریساکپذیری ،کاانون کنتارل و شخصایّت پیشفعاال باا قصاد کارآفریناناة
دانشجویان داشات و کاامالً تأییاد شاد .در خصاوص فرضایة  ،H7هنجارهاای اجتمااعی ،نقاش
میانجی بر رابطة کانون کنترل و شخصیّت پیشفعال با قصد کارآفرینانه داشت ،ولی میاانجیگر
رابطة ریسکپذیری و قصد نبود و فرضیة  H7aرد شد.
جدول  .4اثر غیرمستقیم ویژه یا غیرکلی
نوع میانجیگری
()Zhao et al, 2010

فرضیه Sample P Value
)(O

روابط

میانجیگری جزئی (مکمل)

H6b

5/543

5/533

قصد< -نگرش > -کانون کنترل

فقط اثر غیرمستقیم

H6c

5/555

5/231

قصد > -نگرش > -پیشفعالی

میانجیگری جزئی (مکمل)

H6a

5/553

5/538

قصد > -نگرش > -ریسکپذیری

میانجیگری جزئی (رقابتی)

H5b

5/555

-5/570

قصد > -کنترل رفتاری درکشده > -کانون کنترل

فقط اثر غیرمستقیم

H5c

5/555

5/231

قصد > -کنترل رفتاری درکشده > -پیشفعالی

فقط اثر مستقیم

H5a

5/033

5/551

قصد > -کنترل رفتاری درکشده > -ریسکپذیری

میانجیگری جزئی (رقابتی)

H7b

5/525

-5/535

قصد > -هنجارهایاجتماعی > -کانونکنترل

فقط اثر غیرمستقیم

H7c

5/552

5/503

قصد > -هنجارهایاجتماعی > -پیشفعالی

فقط اثر مستقیم

H7a

5/253

5/527

قصد > -هنجارهایاجتماعی > -ریسکپذیری
2

در ادامه با استفاده از روش تحلیل چند-گروهی  ،دو گروه دانشجویان با هم مقایساه شادند
(جدول  .)0البته قبل از اینکه تحلیل چند-گروهی انجام شود ،با استفاده از رویکرد عادم تغییار

2 MultiGroup Analysis
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اندازهگیری مدلهای مرکب ،)MICOM( 2هم عدم تغییر پیکربندی( 1تنظیماات و آزماونهاای
کامالً یکسان در دو گروه) ،و هم عدم تغییر ترکیبی( 3باا نموناهای شاامل  2555جایگشات 4در
سطح معناداری 0درصد) ،بین دو گروه تأیید شد.
جدول  .5تحلیل چندگروهی بین دوگروه فرضیه 8
(گروه  :1خود یا والدین ،تحصیالت یا تجربة قبلی کارآفرینی داشتهاند.
گروه  :2نه خود و نه والدین ،تحصیالت یا تجربة قبلی کارآفرینی نداشتهاند).
گروه  2گروه  2گروه  1گروه 1
ضریب
ضریب
P
P
 Valueمسیر  Valueمسیر

- P Value
اختالف دو
گروه

ضریب مسیر-
اختالف دو
گروه

5/431 5/555 5/331 5/555

5/458

5/575

قصد > -نگرش

5/244- 5/553 5/557- 5/837

5/515

5/237-

قصد > -جنسیت

5/283 5/552 5/512 5/738

5/543

5/233

نگرش > -کانون کنترل

5/532 5/120 5/215 5/554

5/311

5/501-

قصد > -کانون کنترل

5/117- 5/555 5/118- 5/555

5/423

5/572

کنترل رفتاری درکشده > -کانون کنترل

5/243- 5/541 5/101- 5/555

5/145

5/253

هنجارهایاجتماعی > -کانون کنترل

5/104 5/555 5/347 5/555

5/175

5/513-

قصد > -کنترل رفتاری درکشده

5/334 5/555 5/451 5/555

5/435

5/570-

نگرش > -پیشفعالی

5/582 5/127 5/515 5/733

5/027

5/532

قصد > -پیشفعالی

5/410 5/555 5/453 5/555

5/831

5/521

کنترل رفتاری درکشده > -پیشفعالی

5/218 5/517 5/453 5/555

5/511

5/158-

هنجارهایاجتماعی > -پیشفعالی

5/220 5/213 5/230 5/525

5/314

5/505-

نگرش > -ریسکپذیری

5/201 5/521 5/543 5/373

5/235

5/253

قصد > -ریسکپذیری

5/530- 5/405 5/515 5/151

5/212

5/200-

کنترل رفتاری درکشده > -ریسکپذیری

5/531 5/417 5/218 5/545

5/038

5/508-

هنجارهایاجتماعی > -ریسکپذیری

5/251 5/583 5/102 5/555

5/580

5/241-

قصد > -هنجارهایاجتماعی

2 Measurement Invariance of Composite Models
1 Configural Invariance
3 Compositional Invariance
4 Permutation
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برای چهار مسیر ،تفاوت معنادار بین دو گروه پیدا شد .اثار کاانون کنتارل بار نگارش و اثار
جنسیت بر قصد ،و همچنین اثر شخصیت پیشفعاال بار هنجارهاای اجتمااعی و اثار هنجارهاای
اجتماعی بر قصد ،در دو گروه تفاوت معناادار داشاتند .بناابراین فرضایة  H8aو  H8bبهصاورت
جزئی تأیید میشوند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر ،اعتبار مدل رفتار برنامهریزیشاده را در پایشبینای قصاد کارآفریناناة
دانشااجویان ،تأییااد کاارد .مؤلفااههای ایاان ماادل بااه همااراه سااه ویژگاای شخصایّتی ،توانسااتهانااد
37/7درصد از واریان

قصد کارآفرینانه را تبیین کنند .نتایج پاژوهش نشاان میدهاد ،هار ساه

مؤلفة مدل رفتار برنامهریزیشده ،تأثیر معنادار و مثبت بر قصد کارآفرینانه داشتهاند که با نتاایج
پژوهشهای آجازن ( ،)2112کااتونن ( ،)1523و روی ( )1527مطابقات دارد .از باین ایان ساه
مؤلفه ،بیشترین تاأثیر را نگارش ( )β =5/423بار قصاد داشاته اسات .ولای نتاایج پاژوهشهاای
کروگر و همکاران ( )1555و ماارکز و همکااران ( ،)1521هنجارهاای اجتمااعی را پایشبینای
کنندة معناداری برای قصد ندانستند .نتایج پژوهش نشاان میدهاد ،دانشاجویان خوداشاتغالی را
مطلوب تلقی کرده و به این درک رسیدهاند که میتوانند فرآیناد راهانادازی یاک کسابوکار
جدید را کنترل کنند .در این پژوهش ،گرایش به ریساکپذیری اثار مساتقیم معناادار بار قصاد
داشت ( )p>5/50 β =5/512که با نتایج روزیک -بالسکو و همکاران ( )1528همساو اسات،

ولی با نتایج مونیر و همکاران ( )1521تفاوت دارد .گرایش به ریسکپذیری بیشترین اثر مثبات

را بر نگرش ( )p>5/52 β =5/234و سپ

بر هنجارهای اجتماعی داشت ،ولی اثار معناادار بار

کنترل رفتاری درکشده دیده نشد .گرایش به ریسکپذیری فقط از طریق میانجیگری جزئی
مکمل نگرش ،بهصورت غیرمستقیم هم بر قصد اثر مثبت دارد که منطبق با یافتة لوثج و فراناک
( )1553است .هنجارهای اجتماعی و کنترل رفتاری درک شده نیز نقش میانجی بین گرایش باه
ریسکپذیری و قصد نداشتند .کانون کنترل هم اثر مستقیم مثبت بر قصاد کارآفریناناه داشات.
کانون کنترل برخالف انتظار ،بر کنتارل رفتااری درکشاده و هنجارهاای اجتمااعی اثار منفای
داشت که همسو با نتایج مونیر و همکاران ( )1521نیست ،ولی اثار مثبات و معناادار بار نگارش
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یافت شد که مشابه نتایج لوثج و فرانک ( )1553است .کانون کنتارل ،از طریاق هار ساه مؤلفاة
مدل رفتار برنامهریزیشده بر قصد ،اثر معناادار غیرمساتقیم داشات .در بررسای اثار غیرمساتقیم
مشخص شد ،عالمت اثر غیرمستقیم کانون کنترل بر قصد از طریق کنترل رفتااری درکشاده و
از طریق هنجارهای اجتماعی منفی بوده ،ولی عالمت اثر مستقیم کانون کنترل بر قصد مثبت اسات.
بنابراین اثر میانجیگری جزئی رقابتی مشاهده شد .متغیری که میاانجیگری جزئای رقاابتی باین
متغیر مستقل و وابسته داشته باشد ،میتواند باعث کاهش اندازة اثر متغیر مستقل بر وابساته شاود.
در مقابل ،نگرش اثر میانجیگر جزئی مکمل بین کاانون کنتارل و قصاد داشات ،چاون هار دو
رابطة مستقیم و غیرمستقیم مثبت بودند .اثر غیرمستقیم کانون کنترل بر قصاد ،دارای دو عالمات
منفی و یک عالمت مثبت باود .عالمات اثار مساتقیم نیاز مثبات باود .باه چناین شارایطی ،مادل
میانجیگری ناسازگار 2گفته میشود که در آن اگرچه اثار میاانجیگری ویاژه بارای هار متغیار
میانجیگر ممکن است معنادار باشد ،ولی اثر کلی غیرمستقیم میتواند معناادار نباشاد .در تبیاین
اثر منفی کانون کنترل بر کنترل رفتاری درکشده ،باگزی 1و همکاران ( )2111بیان مایکنناد:
ممکن است فردی فکر کند کنترل کاملی بر امور زنادگی خاود دارد (کاانون کنتارل داخلای)،
ولی از پتانسیلی که تصور میکند دارد ،استفاده نکناد .همچناین آجازن ( ،)283 :2112تصاریح
میکند که کانون کنترل کامالً با کنترل رفتااری درکشاده متفااوت اسات .بناابراین مایتاوان
گفت ،ممکن است دانشجویان دارای کانون کنترل داخلی بوده و در عین حال ،کنتارل رفتااری
درکشده پایینی داشته باشند .کروگر و همکااران ( ،)414-427 :1555معتقدناد :در اشخاصای
که کانون کنترل داخلی باال و عملگرایی زیاد دارند ،هنجارهاای اجتمااعی ،پایشبینای کننادة
ضعیفی برای قصد کارآفرینانه است .بنابراین دانشجویانی که کانون کنترل داخلی دارند ،کمتار
تحت تأثیر فشار گروههای مرجع هستند .شخصیّت پیشفعال نیاز اثار مساتقیم معناادار بار قصاد
نداشت ،ولی بر هر سه مؤلفة مدل رفتار برنامهریزیشده اثر مثبت و معنادار داشت که همساو باا

2 inconsistent
1 Bagozzi
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نتایج مونیر و همکاران ( )1521است .همچنین بیشترین اثر مثبت را بر کنترل رفتاری درکشاده
( )p>5/552 β =5/441و سپ

بر نگارش ،و کمتارین اثار مثبات را بار هنجارهاای اجتمااعی

داشت .باتوجه به ایانکاه هار ساه اثار غیرمساتقیم مؤلفاههای مادل رفتاار برنامهریزیشاده باین
شخصیّت پیشفعال و قصد معنادار و مثبت بود ،و با توجاه باه معناادار نباودن اثار مساتقیم ،ناوع
میانجیگری کامل (فقط اثر غیرمستقیم) ،تأیید شد .در نهایت نتایج این پاژوهش نشاان داد ،دو
گروه دانشجویان که گروه اول خود یا والدینشان تجربة کارآفرینی داشاته و یاا داناش قبلای و
تحصیالت کارآفرینی داشتهاند ،و گروه دوم که نه خود و نه والدینشان هیچ نوع تجربه ،دانش
و تحصیالت کارآفرینی از قبل نداشتند ،در بعضی روابط تفاوت معنادار دارناد (جادول  .)0اثار
کانون کنتارل بار نگارش ،اثار شخصایت پیشفعاال بار هنجارهاای اجتمااعی و اثار هنجارهاای
اجتماعی بر قصد ،در دو گروه تفاوت معنادار داشتند .البتاه دو رابطاة آخار در ساطح معنااداری
 ، p>5/2تفاوت آماری معناداری داشتند که این تفاوتها هامساو باا نتاایج ماارکز و همکااران
( )1521است .دلیل تفاوت میتواند این باشد که دانش و تحصیالت و تجربة پیشین کاارآفرینی
باعث شده است ،مسؤولیتپذیری ،تالش و اعتقاد به پشتکار و دانش به جاای شاان

و تقادیر،

اثر مثبت بیشتری بر نگرش گروه اول نسبت به کارآفرینی بگذارد .همچناین باتوجاه باه ایانکاه
گروه اول شخصیّت پیشفعال باالتری دارند ،بهجای سازگاری با محیط سعی در اثرگاذاری بار
محیط بهصورت فعال دارند .بناابراین اثار کمتاری بار تبیاین هنجارهاای اجتمااعی داشاتهاند .در
نهایاات ،اثاار هنجارهااای اجتماااعی باار قصااد در گااروه اول کمتاار بااود کااه میتوانااد بااه دلیاال
اعتمادبهنف

و تجربه و دانش در زمینة کارآفرینی باشد .همچنین باتوجه به جدول  ،0در گاروه

اول جنسیت اثار معنااداری بار قصاد کارآفریناناه داشات ( )p=5/553و قصاد در ماردان بیشاتر

مشاهده شد ( ،)β= -5/244ولی در گروه دوم جنسیت اثر معنادار بر قصد نداشت (.)p =5/837

پیشنهادها
این پژوهش محدودیتهایی دارد و میتواند حاوی پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده
باشد .اول ،پژوهش حاضر فقط قصد کارآفرینانه را بررسی کرده و اقدام کارآفرینانه را مورد
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بررسی قرار نداده است .دوم ،در این پژوهش فقط سه ویژگی شخصیّتی مورد توجه قرار
گرفت.
سوم ،ویژگیهای جمعیتشناختی مثل سان ،جنسایت ،تجرباة پیشاین کاارآفرینی ،داناش و
تحصیالت کارآفرینی ،تفااوتهاای باین فرهنگای ،توجاه ویاژه باه کاارآفرینی زناان و عوامال
محیطی کسبوکار ،میتوانند در پژوهشهای بعدی مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
چهارم ،این پژوهش مقطعی است و میتوان در پژوهشهای بعدی از مطالعة طاولی اساتفاده
کرد.
پنجم ،توجه به متغیرهای پیشبین جدید و طراحی یاک مادل جاامع ایرانای-اساالمی بارای
پیشبینی قصد و اقدام کارآفرینانه ،پیشنهاد میشود.
همچنااین باتوجااه بااه نتااایج بهدساات آمااده ،پیشاانهادات کاااربردی زیاار بااه سیاسااتگذاران
کارآفرینی در دانشگاه پیشنهاد میشود :اول ،دانشاگاه مایتواناد مهارتهاای کسابوکاری و
مهارتهای مدیریتی دانشاجویان را افازایش دهاد .صافری و سامیعزاده ( ،)2312در پژوهشای
نتیجه گرفتند که آموزش کارآفرینی در وضعیت مناسبی قرار نادارد و دانشاجویان را در جهات
کسب دانش و مهارتهای الزم بارای ورود باه باازار کاار و یاا تأسای

یاک شارکت جدیاد،

کمک نمیکند.
دوم ،دانشگاه میتواند با دعوت از کارآفرینان موفق و متخصص جامعاة ایرانای ،مخصوصااً
با دعوت از کارآفرینان موفق زن ایرانی ،قصد کارآفرینانة پسران و دختاران دانشاجو را تقویات
کند.
سوم ،دانشاگاه مایتواناد در پاذیرش دانشاجویان بارای ورود باه دانشاگاه ،باه ویژگیهاای
شخصیّتی کارآفرینانة آنها توجه خاصی داشته باشد.
چهااارم ،جااذب اسااتادان نااوآور و خااالق میتوانااد تااأثیر بساازایی باار هنجارهااای اجتماااعی
درکشدة دانشجویان داشته باشد.
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