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قصد  گريبا میانجی یارآفرینکرفتار  برکارآفرینانه گیري جهت تاثیر
  مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشجویاندر کارآفرینی 

 
 2روح اله باقري مجد - 1زکیه گنجعلی

مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و دانشجوي کارشناسی ارشد . 1
  بلوچستان

 استادیار مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان .2
  

  24/4/1399: افتیدر خیتار
 8/9/1399: رشیپذ خیتار

  
  چکیده

تغییر ماموریت سنتی آموزشی و پژوهشی دانشگاه براي توسعه اقتصادي و بنیان منجر به سازي و اقتصاد دانشجهانی
اجتماعی شده است. که دراین توسعه، دانشگاه به منظورکمک به نیروي کارماهر براي پاسخ به تقاضاهاي متغیر بازار کار 

کارآفرینانه گیري جهت ها و اهداف کارآفرینانه افراد است. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرگیريتحت تاثیر جهت
تحصیالت تکمیلی مهندسی دانشگاه سیستان و دانشجویان  از دیدگاهبا نقش میانجی قصد کارآفرینی  یارآفرینکرفتار  بر

همبستگی بوده  - بلوچستان بوده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردي و برحسب گردآوري اطالعات توصیفی
نفري بر اساس  260میلی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه تحصیالت تکدانشجویان است که در جامعه 

 ، )2012بولتن و لین( فرديکارآفرینی گیري جهتتصادفی ساده اجرا شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد 
یی تأییدي و پایایی بوده است. روا )2009لینان و چن( قصد کارآفرینیو  )2018اسشمیدت و همکاران( ارآفرینانهکرفتار 

مدل معادالت ساختاري بوده  Lisrel 5/8هر سه ابزار مناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار 
گیري کارآفرینانه فردي به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد کارآفرینی بر رفتار است. نتایج نشان داد، جهت
هاي توان گفت ارزشین قصد کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه به صورت مستقیم موثر بود. میکارآفرینانه مؤثر است. همچن

ریسک پذیري، فعال بودن و نوآوري در کنار قصد کارآفرینی نقش سازنده در رفتارکارآفرینانه خواهند شد. به نوعی در 
  هدف معین نقش سازنده دارد. ها و شخصیت فرد بهمراهتحرك و ایجاد رفتار کارآفرینی دانشجویان، نگرش
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  مقدمه
 و بینـی  پـیش  درك، بـا  کـه  اسـت  کارآفرینی هاي فعالیت از مجموعه زیر کارآفرینی رفتار

 & McAddam)نقـش دارد  پیچیـده  محیط در هاسازمان پایداري و رشد در انسان، رفتار تاثیر بر

Cunningham, 2019) .یافته افزایش چشمگیري بطور گذشته دهه چند در کارآفرینی رفتارهاي 
 قــرار تأکیـد  مــورد کـارآفرینی  توســعه در مهـم  عامــل یـک  عنــوان آن را بـه  تــوانو مـی  اسـت 

 شـده  عملیـاتی  مهارت یک عنوان به کارآفرینی رفتار توان گفت،می (Rathod et al, 2012)داد
نیـز   تحقیقـات  از برخـی  (Pooja et al, 2014)باشدفردي می صفات و خصوصیات از ترکیبی که

و  انـد  کـرده  برجسـته  رااسـت   کـارآفرینی  گیـري  جهت با مرتبطرا که  شخصیتی عوامل نقش
این سؤال باید مورد توجـه باشـد کـه      معتقدند در هنگام بررسی جهت گیري کارآفرینی افراد،

هـاي  یا نگرش شخصی کـه تمـایالت فـرد را بـراي مشـارکت و موفقیـت در فعالیـت        هاویژگی
 شخصـیتی  ،توسط سه جریان محیطـی  ،این سؤال به پاسخ ؟ دهد، چیستمیکارآفرینی افزایش 

 از ایـن رو،  (Luneburg & Schwartz, 2008) گـذارد بـر فـرد تـاثیر مـی     نگرش به کـارآفرینی  و
حمایت  ،استقالل، نوآوري، فعال بودن و ریسک پذیريجهت گیري کارآفرینانه فردي با ابعاد 

 ,Grand & et al, 2011; Gupta & Gupta)مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت     فعالیت و رقابت  از

هاي یـک کـارآفرین و عوامـل    مطالعه کارآفرینی نه تنها مشخصات و ویژگی از طرفی، (2015
 اندازي یک پـروژه تجـاري  گیري براي راهگوید تصمیمیابد، بلکه میماعی یا محیطی را میاجت
 نقـش  قصـد  کـه  انـد  داده نیز نشـان  برخی از محققان (Diaz & et al, 2007) بسیار مهم است نیز

 & Barba-Sanchez)کنـد مـی  ایفا کارآفرینی جدید فعالیت شروع براي گیري تصمیم در مهمی

Atienza-Sahuquillo, 2018)  کارآفرینی به عنوان حالت ذهنی که توجه و اقدام قصد از این رو
 Souitaris)شودکند تلقی میفرد را به سمت خوداشتغالی بر خالف اشتغال سازمانی هدایت می

et al, 2007) مهمتـرین عامـل مـورد مطالعـه در      و اولین قدم در روند راه اندازي یک تجارت و
اعتقاد بر این است که قصد کارآفرینی قبل همچنین  (Ferreira et al, 2012) است سازمان ایجاد

 Mellor)از هرچیز رفتار کارآفرینی است و یک پیش بینی کننده قابل اعتماد کـارآفرینی اسـت  

et al, 2009) . کشـد  آموزش عالی، شغلی متناسب با اهداف و رشد شخصی افراد به تصویر مـی
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 ا، جایگاه کارآفرینی افراد است که از خالقیت و ابتکار عمل خود استفاده کنندکه یکی از آنه
(Peña-Ayala et al, 2020) اي موسسات آموزش عالی با استفاده از  دانش و تخصص چندرشته

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی در   خود در همکاري با دولت، صنعت و جامعه براي مقابله با چالش
مهندسین به عنـوان بخشـی    .(O’Brien & Cooney, 2019)ایجاد رفتاري کارآفرینانه نقش دارند 

هـاي کارآفرینانـه آنهـا در اقتصـاد جهـانی و پایـداري تـاثیر        از جامعه جهانی، نوآوري و تـالش 
زامات در آموزش و موسسات مهندسی در حال درك اهمیت تغییر ال  (Alam et al, 2019)دارد

مهندسی هستند فراتر از علم و فناوري، فارغ التحصیالن رشته مهندسی، اکنون ملـزم بـه داشـتن    
ها، درك بهتر نیروهـاي بـازار کـار و    هاي رهبري، کشف فرصتمهارت ارتباطی الزم، ویژگی

-کارآفرینی در دانشگاه(Dabbagh & Menascé, 2006) تجاري سازي محصوالت جدید هستند
باشد موسسات آموزش عالی با تحریـک اسـتعدادها،   ها بخشی از گرایش گسترده و جهانی می

ها و توانایی دانشجویان در طول چرخه زندگی دانشگاهی، آنها را به سـمت انجـام یـک    نگرش
دهد به نوعی آموزش عالی یـک موتـور بـراي توسـعه     کار، خوداشتغالی یا کارآفرینی رشد می

ماعی و اقتصادي یک جامعه است.  مباحث فوق و اهمیت کـارآفرینی و  فردي، خانوادگی، اجت
هـاي  رفتار کارآفرینانه دانشـجویان کـه بـه عنـوان اقـدامات قابـل مشـاهده و اسـتفاده از فرصـت         

تواننـد نقـش داشـته    هـاي فـردي، شخصـی و مقاصـد در آن مـی     باشد که ویژگیکارآفرینی می
 یبر رفتارکارآفرین کارآفرینانه جهت گیريررسی تاثیر محقق را بر آن داشته است تا به بباشند. 

  در دانشجویان مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان بپردازد. قصد کارآفرینی  میانجیبا نقش 

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  رفتارکارآفرینانه 
کـه از طریـق    رفتار کارآفرینی به عنوان یک عالقه آکادمیک، مطالعه رفتارهاي انسان است

هـاي کـارآفرینی    اسـتفاده از فرصـت  به دنبال  ،گذاري جدیدهاي سرمایهایجاد و توسعه سازمان
ــار کــارآفرینی نتیجــه تقریبــی شــناخت و  اســت ــان  رفت هــا و احساســات  کــارآفرینی کارآفرین
در  کـه  براي درك رفتار کارآفرینی، بایـد بـه اقـدامات انسـانی     (Bird & Schjoedt, 2017)است

. ه کـرد توجـ شود ها انجام میسازمان و شرکتگذاري و توسعه، نگهداري و رشد ایجاد سرمایه
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بنابراین، مطالعات مربوط به رفتـار کـارآفرینی بـر اقـدامات قابـل مشـاهده افراد(بنیانگـذاران یـا         
ــی     ــا اوایــل ســازمان انجــام م ــیم) کــه معمــوالً در مراحــل آغــازین ی شــود، متمرکــز اعضــاي ت

هاي جامع و تلفیقی گذشته تا بـه امـروز،   در بررسی (McAddam & Cunningham, 2019)است
که  احتمـاالً بـه دلیـل انـدازه      ،بعضی از رفتارهاي قابل توجه کارآفرینی دور انداخته شده است

هـاي آمـاري بـراي اعتبارسـنجی مقیـاس هـاي       مورد نیاز براي اسـتفاده از تکنیـک   بزرگ نمونه
 رفتـار  نسـبت بـه   مـا  درك کـه از  . انتقـادي (Coviello  & Jones, 2004) بـوده اسـت   تـر وسـیع 

 موقعیتی عوامل و بنیادي خرد موضوعات و فردي هاي ویژگی بر مبتنی وجود دارد، کارآفرینی
 همه مشابه، شرایط تحت که باشد دلیل این به تواندمی این (Senyard et al, 2009)هستند متنی یا

 بینـی پـیش  از پـیش  رفتارها رو این از (Hisrich et al, 2007) کنندنمی رفتار یکسان طور به افراد
هستند بدیهی است که تفکیـک بـین    سطحی چند ايپدیده سازمان سازماندهی فرآیند در شدن

  (Gartner & Carter, 2003) فرد و سازمان دشوار است

    کارآفرینانهگیري جهت
تعریـف   ی استراتژیک به سـمت کـارآفرین  وضعیت  یک به عنوان  گیري کارآفرینی جهت

 هـاي سیاسـت  بـه  گیري کـارآفرینی جهت مفهومی، نظر که از (Anderson et al, 2015)شودمی
 گیرنـدگان تصـمیم  کـه  فرآینـدي  و هـا گیـري تصمیم کارآفرینی، اقدامات توسعه شیوه اساسی،

 Rauch  et al, 2009; Freitas)کنند، مرتبط اسـت می استفاده هایشانسازمان هدف تقویت براي

et al, 2012)  برداري از قابلیت کشف و بهرهگیري کارآفرینی جهت  با سازمانپس یک فرد یا
 را گیـري کـارآفرینی  جهتمطالعات  (Huang & Wang, 2011)هاي جدید بازار را داردفرصت
بـه عنـوان یـک سـازه در     و  انـد بررسی کـرده نوآوري ، فعال بودن و ریسک پذیري بعد  در سه
 , Gupta & Gupta)کنـد را تعیـین مـی   سـازمان که عملکرد یـک  اند معرفی کرده سازمانسطح 

 نوظهــور اقتصـادهاي  در گذشــته دوره دو در ايفزاینـده  طـور  بــه نـوآوري در بعـد اول،   (2015
 اساسـی  نقـش  مردمـی  نوآوري که است شده معرفی گسترده طور به کرده است و  پیدا اهمیت

 یک عمل نه تنها به عنوان نوآوري  (Gupta, 2013; Hossain, 2016)دارد کارآفرینی توسعه در
یابد. نوآوري محدود بـه ایجـاد   یک فرایند کلی است که به مرور زمان گسترش می بلکه واحد
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ایده هاي جدید نیست، زیرا مستلزم اختراع چیز جدید و اجـراي آن در سـازمان یـا خـود بـازار      
بعد دوم فعـال بـودن، شـامل راه انـدازي محصـوالت و       (Flogueira & Rodriguez, 2020)است

 پیشـگام  هـاي فرصت از استفاده دنبال به آینده، هايخواسته و خدمات جدید قبل از رقبا، نیازها
بعد سـوم  (Anderson et al, 2015; Rigtering et al, 2017)  جدید است هاي گذاري سرمایه در

هـا حتـی در   عنوان یـک اقـدام اسـتراتژیک بـراي بـه دسـت آوردن فرصـت       به ریسک پذیري، 
 اجـراي  شـامل  پـذیري  ریسـک . (Rigtering et al, 2017)شـود صورت عدم اطمینان شناخته مـی 

 مشـخص  اینکـه  بـدون  گیرد می بر در را منابع از توجهی قابل سطح که است جسورانه اقدامات
  . (Rigtering et al, 2017) هستند سودآوري داراي آنها که شود

   قصد کارآفرینی
داننـد کـه   ریـزي شـده مـی   بسیاري از نویسندگان قصـد را بـه معنـاي عـزم آگاهانـه و برنامـه      

قصـد   (Thompson, 2009)کنـد تحریـک مـی   را اندازي یـک تجـارت  اقدامات الزم را براي راه
شروع یک تجارت، بسیج منابع، ایجاد مشـروعیت،   همچون،طیف وسیعی از رفتارهاي هدفمند 

ــزي    ــه ری ــتجو، برنام ــیم، جس ــکیل ت ــرهتش ــی و غی ــردرا در برم ــیس و یپ.  (Baron, 2004)گی ل
و  کننــدتعریــف مــی )، قصــد کــارآفرینی را قصــد شــروع یــک تجــارت جدیــد2007(1راردون

تصـمیمی   معتقدند تصمیم براي تبدیل شدن به یـک کـارآفرین و ایجـاد یـک تجـارت جدیـد،      
بـه بررسـی قصـد کـارآفرینی فـرد پرداختـه و ایـن         )2011( 2زلـوگرو همکـاران  . آگاهانه اسـت 

اندازي شرکت شخصی  و موفقیـت در آن انـدازه گیـري    موضوع را با عزم و اراده فرد براي راه
) نیز به بررسی نگرش دانشجویان نسبت به کارآفرینی در مـالزي  2009(3کردند. شریف و سعود

و دریافتند که اختالفات عزت نفس و کنترل شخصی بر قصد کارآفرینی تـاثیر گـذار    پرداختند
) کارآفرینی یک فرایند عمدي اسـت کـه دوسـت داشـتن     2014( 4یورتکورو و همکاران .است

. گـذارد ریسک و تمایل به ریسک، به طور مثبـت روي قصـد کـارآفرینی یـک فـرد تـأثیر مـی       

                                                        
1. Pillis and Rardon 
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3. Sharif & Saud 
4. Yurtkoru et al 
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اند که نی از نظریه رفتار برنامه ریزي شده استفاده کردهمطالعات دیگر در بررسی قصد کارآفری
ي نگـرش بـه رفتـار، هنجارهـاي ذهنـی و میـزان       ) معرفی شده و از سه مولفه1991توسط آیژن(

کنتــرل رفتارهــاي ادراك شــده تشــکیل شــده اســت. کــه قصــد کــارآفرینی را پــیش بینــی مــی  
-وان رویداد کارآفرینی  نامیده مـی که به عن )1975شاپیرو(مدل  . برخی دیگر(Koe, 2016)کند
تـوان بـا تعامـل بـین ابتکـار      د کـه مـی  ندانو ایجاد مشاغل را رویدادي می کنندمیاستفاده  ،شود

نیـت و قصـد    ایـن عوامـل   کـه  دهـد  عمل، توانایی، مدیریت و اسـتقالل نسـبی و خطـر توضـیح    
ق به همراه فرضیه ارائه شـده  در ادامه پیشینه تحقی (Usaci, 2015)دنکنبینی میکارآفرینی را پیش

  .است
گیري کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی و رفتار کارآفرینی متفاوت تحقیقات در ارتباط جهت

) هوشیاري کارآفرینی به طور معنا داري در اهداف کارآفرینی موثر اسـت  2019( 1اند؛ نینهبوده
گیـري کارآفرینانـه بـر رفتارهـاي     )جهت2018(2و متعاقبأ منجر به رفتار کارآفرینی می شود. پیوا

پذیري و پیشرو بودن با رفتار اختصاصـی زمـان   اختصاصی زمان کارآفرین موثر است و ریسک
  همراه است.  

هاي کارآفرینانه بـر رفتـار کـارآفرینی دانشـجویان مهندسـی دانشـگاه سیسـتان        جهت گیري .1
 وبلوچستان موثر است.

ارآفرینانه بـر قصـد کـارآفرینی مـوثر اسـت.      گیري ک) ابعاد جهت2020(3کومار و همکاران
-گیري کارآفرینی فردي و اهداف کـارآفرینی نشـان مـی   مردان پشتکار بیشتري نسبت به جهت

اوزالـی و  دهند و جنسیت، سوابق تحصیلی و منطقه بر قصد کارافرینی دانشـجویان مـوثر اسـت.    
یش بـه ریسـک   هـاي شخصـیتی (خـوش بینـی، نـوآوري، گـرا      ) بین ویژگـی 2016( 4رونبورگ

) گـرایش بـه   1398پذیري) و قصد کارآفرینی رابطه معنا داري وجـود دارد. اوتـادي و صـفري(   
پذیري و کانون کنترل بر قصد کارآفرینانه اثر مثبت دارد ولی شخصیت پـیش فعـال اثـر    ریسک

                                                        
1. Neneh 
2. Piva 
3. Kumar & et al 
4. Ozaralli  & Rivenburgh 
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هــاي فــردي در حــوزه مــالی بــر قصــد ) ویژگــی1398داري نــدارد. صــادقی و همکــاران(معنــی
بینی مالی و درك دسترسی مالی بر قصد کارآفرینانـه  ثر مثبت دارد. همچنین خوشکارآفرینی ا

  دانشجویان موثر است. 
هاي کارآفرینانه بـر  قصـد کـارآفرینی دانشـجویان مهندسـی دانشـگاه سیسـتان        گیريجهت .2

 وبلوچستان موثر است.
) قصـد  2020(1ارتباط قصـد کـارآفرینی بـر رفتـار کارآفرینانـه  مطالعـات نشـان داد؛ یـو        در 

کارآفرینی سبز تاثیر مثبتی بر رفتار کارآفرینی سبز دارد و پشتیبانی کارآفرینی دانشگاه همراه بـا  
) نگـرش بـه   2015(2اوسـاکی باشند. اي کلیدي میپشتیبانی نهادهاي خارجی داراي نقش واسطه

 . امـامی بینی کننده ترین عوامـل بـراي رفتـار کارآفرینانـه اسـت     یادگیري و شخصیت فعال پیش
) نگرش کارآفرینان به خلق ارزش و خودباوري بر عمل اثرگـذار اسـت امـا هنجارهـاي     1398(

اجتماعی که از پیش نیازهاي مهـم قصـد هسـتندتاثیري بـر اقـدام بـه خلـق ارزش نداشـتند و در         
ریزي نسبت بـه میـل   مجموع تاثیر خودباوري کارآفرینانه بر ادراکات مربوط به رفتارهاي برنامه

  رزیابی کارافرینانه بیشتر است.  به ا
قصد کارآفرینی بر رفتار کارآفرینان دانشجویان مهندسی دانشگاه سیستان وبلوچستان مـوثر   .3

 است.
-هاي شخص، هنجارهاي ذهنـی و مهـارت  ) نگرش2020(3در تحقیقات گیوري و همکاران

مسـتقیم بـر   هاي کارآفرینی فرد بر قصد کارآفرینی موثر است و قصـد کـارآفرینی بـه صـورت     
  رفتار کارآفرینی نقش دارد.

گیري کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی از طریق قصد کارآفرینی دانشـجویان مهندسـی   جهت .4
 دانشگاه سیستان وبلوچستان موثر است.

                                                        
1. Yi 
2. Usaci 
3. Gieure et al 
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) طراحـی شـده اسـت. در ایـن مـدل،      1مدل مفهومی: با توجه به پیشـینه تحقیـق، در شـکل (   
کارآفرینی به عنوان متغیر مستقل و وابسته، قصـد کـارآفرینی   گیري کارآفرینانه و رفتاري جهت

  به عنوان متغیر میانجی آورده شده است.
  
  
  
  
  

  چارچوب نظري پژوهش. 1شکل 

  روش شناسی  
بـوده   همبسـتگی  -روش برحسب هدف کاربردي و برحسب گردآوري اطالعات توصیفی 

است. جامعه آماري، دانشـجویان شـاغل تحصـیالت تکمیلـی گـروه فنـی و مهندسـی دانشـگاه         
-بوده است که بـا اسـتفاده از نمونـه   1399-1398نفر در سال  820سیستان و بلوچستان در حدود

مطابق با جدول مورگان انتخاب شدند که پرسشنامه بـین آنهـا بـه    نفر  260گیري تصادفی ساده 
ابزار پـژوهش   هاي دانشجویی مهندسی توزیع گردید.دانشکده و خوابگاه صورت حضوري در

هـاي  گیـري )، براي بررسـی جهـت  2012(1جهت گیري کارآفرینانه بولتون و لینپرسشنامه اول، 
-مولفه ریسک پذیري، فعال بودن، نوآوري دانشـجویان را مـی   3سوال که  10کارآفرینی شامل

هاي بـرازش بـه دسـت    آمد. براي اعتبار سازه، شاخصبه دست  88/0سنجید. ضریب آلفاي آن 
) بود. دوم، پرسشنامه قصد کارآفرینی لینان =GFI=،90/0 AGFI= 056/0 RMSEA 92/0آمده (
سـوال کـه قصـد کـارفرینی را مـی       6)، براي اندازه گیري قصد کارآفرینی شامل 2009(2و چن 

 92/0بـه دسـت آمـده (    هـاي بـرازش  به دسـت آمـد و شـاخص    89/0سنجد. ضریب آلفاي آن 

                                                        
1. Bolton and Lane 
2. Lyon and Chen 

گیري جهت
 کارآفرینانه

 قصد
 کارآفرینی

 رفتار 
 ارآفرینانهک
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GFI=،90/0 AGFI= 067/0و RMSEA=اسشـمیدت و   نامه رفتار کارآفرینانه) بود. سوم، پرسش
-مولفـه، ریسـک   8سـوال کـه    40گیري رفتار کارآفرینانه شـامل  )، براي اندازه2018(1همکاران

ــدگاري)،     ــدي، آشکارســازي فرصــت، تداوم(مان ــودن، خودکارآم ــت، فعــال ب ــذیري، خالقی پ
سـنجد. کـه   ریزي) و رهبري را میریز (داراي مهارت برنامهی(دوستانه)، خالقیت، برنامهاجتماع

 GFI=،91/0 93/0هاي برازش به دسـت آمـده (  به دست آمد و شاخص90/0ضریب آلفاي آن 
AGFI= 058/0و RMSEA= 1) بود. گزارش مناسب بودن بارهاي عاملی هر سه ابزار در جدول 

عضو هیـات علمـی)   5( حتویی هر سه ابزار براساس نظر متخصصینآمده است از طرفی روایی م
زیـاد،  (خیلـی  گزینه طیف لیکـرت  5هاي هر سه ابزار بر اساس مورد تایید قرار گرفت. که گویه

ها معادالت ساختاري با استفاده روش تحلیل داده گیري شد.کم) اندازهزیاد، متوسط،کم، خیلی
 است.  5/8افزار لیزرل از نرم

  بارهاي عاملی سواالت پژوهش. 1 لجدو
گیري جهت

بار   سواالت  کارآفرینانه
  عاملی

گیري جهت
  بار عاملی  سواالت  کارآفرینانه

  
  خودکارآمدي

1  88/0  

  ریسک پذیر

31  81/0  
2  86/0  32  78/0  
3  83/0  33  78/0  
4  76/0  34  79/0  
5  88/0  35  84/0  

  
  آشکارسازي

6  79/0  

  رهبر

36  71/0  
7  80/0  37  79/0  
8  83/0  38  79/0  
9  83/0  39  83/0  
10  81/0  40  80/0  

  
  

  تداوم

  بارعاملی  سوال  رفتار کارآفرینانه  80/0  11
12  78/0  

  پذیر ریسک
1  77/0  

13  78/0  2  73/0  
14  82/0  3  76/0  
  81/0  4  وريآنو  80/0  15

                                                        
1. Schmidt 
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گیري جهت
بار   سواالت  کارآفرینانه

  عاملی
گیري جهت

  بار عاملی  سواالت  کارآفرینانه

  
  اجتماعی(دوستانه)

16  79/0  5  85/0  
17  79/0  6  81/0  
18  82/0  7  76/0  
19  85/0  

  فعال بودن
8  74/0  

20  77/0  9  74/0  

  خالق

21  85/0  10  78/0  
  بارعاملی  سوال  قصد کارآفرینی  85/0  22
23  76/0  

  قصد کارآفرینی

1  71/0  
24  81/0  2  82/0  
25  81/0  3  76/0  

برنامه ریز (داراي 
مهارت هاي برنامه 

  ریزي)

27  77/0  4  82/0  
28  72/0  5  79/0  
29  79/0  6  83/0  
30  79/0    80/0  

  هایافته

  الف) توصیف جمعیت شناختی
درصـد   5/51درصـد مـردان و    5/48توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان عبارت است از: 

  درصد دکتري را در بر گرفت. 1/8درصد ارشد،  9/91اند. از این تعداد را زنان شامل شده

 ب) توصیف شاخص هاي پژوهش
ــدول  ــاخص2در ج ــاتریس    ، ش ــتاندارد، م ــراف اس ــانگین، انح ــامل می ــا ش ــیفی متغیره ــاي توص ه

  جذر میانگین واریانس آورده شده است همبستگی و

  هاي توصیفی متغیرهاشاخص .2 جدول
 انحراف  میانگین  متغیر

  3  2  1  استاندارد
      08/4  68/0  78/0 (EI)کارآفرینی . قصد1
    90/3  75/0  74/0  77/0 (EB)کارآفرینانه . رفتار2

  67/3  63/0  59/0  64/0  66/0 (IO)کارآفرینانه . جهت گیري3
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  دار رابطـه معنـی  کلیه ضرایب همبستگی براي مولفـه هـاي ایـن پـژوهش مثبـت و حـاکی از       
)p˂ 0/01( هـا، جـذر   براي بررسی روایی واگراي سازههاي مورد بررسی است. بین مولفهAVE 

-اش با سازهداده شده است که همبستگی آن سازه با نشانگرهاي خود بیشتر از همبستگی  نشان
مناسب  3  ها است. نتایج برازش مطابق با جدولهاي دیگر است که نشانگر روایی مناسب سازه

  .بوده است

   )یري(مدل اندازه گ مدل برازش) ج

  هاي برازش مدل نظري تحقیق شاخص .3 جدول
 مقدار بدست آمده در مدل واقعی مقدار مطلوب نام شاخص
 df(   - 116درجه آزادي (
 χ2(  - 20/174کاي اسکوئر (

 66/0 تر کم 3از  )χ2،df( بهینه شده کاي اسکوئر
 93/0 به باال GFI( 8/0( نیکوئی برازش (

 045/0 09/0زیر  )(RMRریشه میانگین مربعات باقی مانده
 CFI(  9/0 94/0( شاخص برازش تطبیقی

 044/0 08/0زیر  )RMSEAي میانگین مربعات خطاي برآورد ( ریشه

 

  آزمون فرضیه ها (مدل ساختاري)
ها، ابتدا باید مدل نظري تدوین شده براي هر فرضیه مورد پـردازش قـرار    براي تحلیل فرضیه

استفاده شده است. که مطابق ) …CFI,GFI,SRMR(هاي کمی برازش مدل  گیرد که از شاخص
میزان آن، مدل نظري مورد تأیید قرار گرفت سپس به روابط درون مدل پرداختـه شـد کـه ایـن     

رگرسیونی(ضریب تأثیر) مربوط به فرضیه و بارهاي عاملی مربـوط بـه هـر    روابط متقابل ضریب 
ها نشان کلیه روابط متغیرهاي پنهان و بارهاي عاملی هر یک از گویه 2باشند. در شکل  گویه می

  داده شده است.
ــکل   ــه ش ــه ب ــا توج ــت  2ب ــتقیم جه ــر مس ــار    اث ــدن رفت ــرآورده ش ــر ب ــه ب ــري کارآفرینان گی

باشـد. اثـر بـرآورده    دار مـی معنـی  001/0) در سطح 60/0د کارآفرینی() و قص33/0کارآفرینانه(
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باشـد. در  دار مـی معنـی  001/0) در سـطح  56/0شدن قصد کارآفرینی نیز بـر رفتـار کارافرینانـه(   
  اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها ارائه شده است.  4جدول

باشد که کلیـه  یم و غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش مینشان دهنده اثرات مستق 4جدول 
اند. میزان واریانس تبیین شـده نشـان دهنـده آن اسـت کـه      دار بودهمعنی 001/0روابط در سطح 

-از تغییرات رفتار کارآفرینانه را تببین می 65/0هاي کارآفرینانه و قصد کارآفرینی گیريجهت
-از تغییرات قصـد کـار آفرینـی را  تبیـین مـی      35/0ه هاي کارآفرینانگیريکنند همچنین جهت

    نماید.

  
  متغیرهاي پژوهش tاثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و . 4 جدول

  R2  اثر کل  t  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  مسیر
  65/0  67/0  44/7  34/0  33/0  کارآفرینانهرفتار  - گیري کارآفرینانهجهت

    56/0  37/5    56/0  رفتار کارآفرینانه - قصد کارافرینی
  35/0  60/0  56/6    60/0  قصد کارافرینی - گیري کارآفرینانهجهت

 کارآفرینانهگیري جهت

 قصد کارآفرینی

 رفتار کارآفرینانه

 پذیريریسک

 نوآوري

 فعال بودن

دي
رآم

دکا
خو

 

اوم
تد

 

ت
رص

ي ف
ساز

کار
آش

 

ري
رهب

 

ت
القی

خ
 

عی
تما

اج
ریز 

امه 
برن

 

ک
ریس

ري
پذی

 

93/0 

94/0 

92/0 

89/0 
89/0 85/0 87/0 84/0 89/0 85/0 88/0 

60/0 

33/0 
56/0 

 . مدل برازش شده تحقیق(ضرایب استاندارد)2شکل 
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  بحث و نتیجه گیري
بررسی و شناخت عوامل موثر بر قصد کـارآفرینی در جهـت ایجـاد رفتارهـاي کارآفرینانـه      

طلبد و نیازمند حرکت در مسیر اصلی در جهت کاهش بیکاري و خوداشتغالی اي میتوجه ویژه
توانـد  گیـري کارآفرینانـه مـی   و ایجاد بنگاه هاي اقتصادي است کـه در ایـن میـان نقـش جهـت     

گیري کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی برجسته و مهم باشد. لذا، هدف تحقیق بررسی تاثیر جهت
در دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی گـروه مهندسـی دانشـگاه        با میـانجیگري قصـد کـارآفرینی   

گیري کارآفرینانه بـر رفتـار   سیستان و بلوچستان بوده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که جهت
 بینـی  پـیش توانـد  افراد می از این رو شخصیت کارآفرینانه دانشجویان مهندسی موثر بوده است.

شخصـیت فعـال و    در تحقیقات صفت و باشد.هندسی کارآفرینی دانشجویان م رفتار مهم کننده
تـرین عوامـل بـراي رفتـار کارآفرینانـه نشـان داده       بینـی کننـده  پیشنگرش به یادگیري به عنوان 

 کــارآفرینی، گیــريجهــت اصــلی هســته در بنــابراین،   (Neneh, 2019; Usaci, 2015)شــدند
 عنـوان  برتـر بـه   مـدیریتی  تـیم  توسـط  کـه  است پذیر ریسک رفتار و پذیري تحریک نوآوري،

 ;Poon et al, 2006)شـوند  مـی  هـدایت  و یافتـه  توسـعه  رقـابتی  اسـتراتژي  کننـده  تعیـین  عوامـل 

Rigterin, 2017) نفس  به اعتماد افزایش باعث پذیري ریسک و بودن فعال ابتکاري، هايو جنبه
 سـطح  نتیجـه،  در .شـود مـی  اقتصـادي  هـاي فعالیـت  طریـق  از مطلـوب  نتایج به دستیابی در افراد

 بـا  تجـاري  هـاي فرصـت  بـه  مربـوط  ارتباطات افزایش باعث کارآفرینی گیريجهت از باالتري
 کاهش باعث کارآفرینی گیريجهت ترپایین سطح مقابل، در .شودمی ارزش ایجاد هايفعالیت
   . (Wang et al, 2020)شودمی ارزش ایجاد هاي فعالیت با انتظارات ارتباط

گیري کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی دانشجویان مهندسی نشان داد، جهت نتایج فرضیه دوم
 هاي فردي و شخصـیتی بـر  توان گفت، ویژگیدانشگاه سیستان و بلوچستان موثر بوده است. می

 قبیـل  از شخصـیتی  خصوصـیات  به بیان دیگر نقش دارند. کارآفرینی دانشجویان مهندسی قصد
 کارآفرینی موثر در ایجاد قصد جدید تجربیات بودن باز و پذیري، نوآوري، ریسک به گرایش

هـاي شـخص،   نگـرش تحقیقات ابعاد موثر فـردي بـر قصـد را شـامل،      (Zhao et al, 2010)است
خوش بینی، نوآوري، گـرایش بـه ریسـک پـذیري و     هاي کارافرینی، هنجارهاي ذهنی، مهارت

هـاي کارآفرینانـه بـراي درك رفتارهـا و     گیـري جهـت  (Gieure et al, 2020)دانندپیشگیري می
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گیـري کارآفرینـان   هـاي فـردي در محـیط کـار بـه عنـوان یـک عامـل مهـم در تصـمیم          انتخاب
  . (Gupta et al, 2016)است

نتـایج فرضـیه سـوم نشــان داد، قصـدکارآفرینی بـر رفتــار کـارآفرینی دانشـجویان مهندســی        
د کارآفرینی پیش نیاز ضروري بـراي بـروز   قص دانشگاه سیستان و بلوچستان موثر است. بنابراین

 کننـدة رفتـار کارآفرینانـه    بینـی  عنـوان بهتـرین پـیش    و توسـعۀ رفتارهاي کارآفرینانه بوده و بـه 
است. لذا، افـراد قبـل از اینکه وارد عرصۀ کـارآفرینی شـوند، بایــد قصــد      دانشجویان مهندسی

 رفتـار  بـر  مـؤثر  انگیزشی قصد عوامل (Fayol & Gilli, 2008)دکارآفرینانـه در آنهـا شـکل گیـر
-مـی  نشـان  هستند گذاريسرمایه به مایل مردم که را هاییتالش و میزان کند،می ضبط را افراد
دارد و  و رفتـار وجـود   قصد داشـتن   بین تنگاتنگی رابطه آن، مطابق (Gielnik et al, 2014)دهد

 نشـان  ایـن  شـود و می بدل رفتار توضیح در اساسی عنصر به آن مؤثر عملکرد و قصد کارآفرین
 ,Liñán)کـرد  خواهـد  کارآفرینانـه  رفتارهـاي  آن انجام براي شخص که است تالشهایی دهنده

2004) . 
گیري کارآفرینی فردي بر رفتار کارآفرینانـه از طریـق   نتایج فرضیه چهارم نشان داد، جهت 

 کـارآفرینی  قصد  وبلوچستان موثر است.قصد کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه سیستان 
 اسـاس  بـر  قصـد  ایـن . اسـت  کـارآفرینی  یک رفتار آن انجام به تمایل که است کوششی بیانگر
 بـه  نسـبت  و بـه نگـرش   (Liñán & Chen, 2009)گذاردمی تأثیر نهایی رفتار بر انگیزشی عوامل
 هـاي  ویژگی (Baron,2004)دارد اشاره کارآفرینی به تمایل عدم یا شخصی عالقه کار و شروع

 ,Zhao et al)انـد  شـده  شـناخته  کننـده قصـد    بینـی  پـیش  عنوان به ايگسترده طور به شخصیتی

تـوان گفـت،   مـی  .معین است رفتار یک انجام براي شخص آمادگی عنوان به و قصد نیز (2010
  (Ajzen, 2011)ها بر مقاصد فردي و رفتار به طور همزمان موثر استنگرش

-هاي نوآورانه براي توسعه فعالیـت به طور کل، دانشگاه کارآفرین به طور فعال دنبال روش
 (Seguí-Mas et al, 2018) شـود هاي خود است که منجر به تغییر مـداوم در فرهنـگ خـود مـی    

 شـود و در می گرفته نظر اقتصاد در توسعه براي اقتصادي فعالیت مهمترین عنوان به وکارآفرینی
 در مهمـی  نقـش  کـارآفرینی  گیـري جهـت  و هدف هاي شدید،رقابت و شدن جهانی عصر این

کسـب   (Ismail et al, 2015)کنـد مـی  ایفـا  کشور یک در و رفتارهاي کارآفرینی فعالیت توسعه
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 مـی  فـرد  کـه  آنجـا  از. شود افراد می باالتر عملکرد به منجر گیري کارآفرینیجهت باالتر نمره
 کنـد،  تعریـف  فـرد  یـک  رفتارهاي نتیجه عنوان به را کارآفرینانه یا کوچک سازمان یک تواند
 بـراي  کارآفرینـان  تمایـل . اسـت  گیـري  اندازه قابل فرد یک براي گیري کارآفرینیجهت ابعاد

 مهمـی  رفتارهاي تواندمی مطمئناً خود سازمان هدایت درایجاد و بودن پیشرو و خطرات پذیرش
 ,Langkamp Bolton et al)بپردازد آن به زندگی هاي فعالیت سایر در است ممکن فرد که باشد

 سـه  ایـن  ترکیب که اي گونه به است باال کارایی با روایی کارآفرینی یک گیري جهت (2011
 اسـت و سـطح   مناسـب  نیز واحد مقیاس یک در نوآوري، شخصیت فعال)بعد(ریسک پذیري، 

 کــارآفرینی نــوع کارآفرینانــه، هـاي شــرکت گیــريو همچنــین جهـت  کارآفرینــان کـارآفرینی 
از  (Bolton & Lane, 2012)کنندمی گیري فردي را اندازه کارآفرینی گیري جهت کارآفرینان،
 ظهـور  اصـلی  عوامـل  از جدیـد،  مشـاغل  انـدازي  راه بـه  نسـبت  شخصـی  نگـرش  و این رواعتقاد

قصد کارافرینی یکی از پیش نیازهاي ضـروري و  است. از طرفی  شده گرفته نظر در کارآفرینی
قصـد   (Kruse et al., 2019)باشـد فرایندي اگاهانه در تبـدیل اقـدامات بـه رفتارهـاي عملـی مـی      

کیفیـت آمـوزش و   عه قصـد،  هـاي شخصـیتی و آمـوزش در توسـ    کارافرینی تحت تاثیر ویژگی
 منبـع  کـارآفرینی کـه بـه عنـوان     از سوي دیگر رفتـار  .(Koe, 2016) دابتکار دانشجویان قرار دار

تحت تـاثیر آمـوزش و یـادگیري، منـابع، زیرسـاخت، رویکردهـاي        است،  رقابتی مزیت اصلی
 بـه ایـن ترتیـب رفتارهـاي      (O’Brien & Cooney, 2019) اي، ذینفعان و فرهنگ استچندرشته

 تـا  دهـد  قـرار  تـاثیر  تحـت  را افـراد  توانـد مـی  که است هاییسیاست شامل شناسایی کارآفرینان
 بـه  همیشـه  رفتـاري  اهـداف  حال، این با .سوق دهد جدید مشاغل ایجاد سمت به را افراد بتوانند
 خـاص  هـاي  زمینـه  در کـارآفرینی  رفتـار  بـه  ویژه به توجه شود، بنابرایننمی منتهی واقعی رفتار

دانشـگاه بـا   شـود،  با توجه به هدف تحقیق پیشنهاد مـی  (Bruton & Chen, 2016)است ضروري
تقویت بخش کارآفرینی، منـابع و راهنمـایی الزم بـراي دانشـجویان را فـراهم کنـد و از طریـق        

بع اي در جهت کـارآموزي بـه دانشـجویان قـدم بـردارد. منـا      مراکز فن آوري و ایجاد تیم حرفه
کـارآفرینی رقـابتی بایـد یـادگیري     کارآفرینی تامین و انکوباتورها کارآفرینی تقویـت گردنـد.   

سنتی و تجربی را در هم آمیزد که به فراگیران فرصـت یـادگیري بـراي انجـام را فـراهم کنـد و       
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دانشگاه باید به بخش نظـري و هـم تجربـه عملـی توجـه جـدي داشـته باشـد. اجـراي آمـوزش           
دغام آموزش شناختی و رفتاري محور، تقویت محـیط بـا ادغـام سیسـتم پشـتیبانی      کارافرینی با ا

اسـتفاده از فرصـت کـارآفرینی    تواند موثر باشد. کارافرینی دانشگاه و پشتیبانی نهاد خارجی می
براساس تدریس کالس درس مبتنی بـر تئـوري بـه کـارآفرینی واقـع بینانـه منجـر نخواهـد شـد          

هاي اقتصادي، زیسـت محیطـی و اجتمـاعی دانشـجویان از     ه ارزشآموزش کارافرینی با توجه ب
کارآفرینی بـر مبنـاي یـادگیري فعـالی یادگیرنـدگان انجـام       طریق یادگیري عملی تقویت شود. 

هـا را توسـعه داد. متخصصـان    شود تا بتوان صالحیت دانشجویان و اعتماد بـه نفـس در مهـارت   
هـاي اجتمـاعی بـا    اقـدام و بـا ایجـاد شـبکه     اي به ارتقا نگـرش مثبـت کـارآفرینی   آموزش حرفه

کارآفرینان نگرش مثبت ایجاد نمایند فرایند یادگیري مبتنی بر تجربه را براي دیگـر دانشـجویان   
ها دانشگاه یا کارگاه با بازرگانان موفق اقـدام نماینـد. کارآفرینـان    از طریق مشارکت در فعالیت

هـا در موقعیـت   شـده و مشـکالت و چـالش   هـاي آموختـه   موفق تجربیات منحصر به فرد، درس
هاي شخصی مانند خودکارآمدي، خوش بینی، دهند. به ویژگیواقعی را به دانشجویان ارائه می

  امید و تاب آوري دانشجویان به عنوان محرك اصلی یک تجارت جدید توجه شود.
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