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چکیده
هدف از این مطالعه ارائه مدلی جهت تعیین نقش ویژگی شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر میزان راهاندازی
کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشی با میانجیگری آگاهی از کارآفرینی میباشد .پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف
کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تربیتبدنی
استان خراسان رضوی (در نیمسال دوم سال تحصیلی  ) 1400-1399تشکیل دادند که با توجه به نامحدود بودن جامعه،
نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  384نفر محاسبه و بین آنها پرسشنامه توزیع شد .بهمنظور
جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد ویژگیهای شخصیتی ،انگیزه کارآفرینی ،آگاهی در مورد کارآفرینی و
توانایی راهاندازی کسبوکار که پایایی پرسشنامهها به ترتیب  0/86 ،0/78 ،0/84و  0/76برآورد گردید ،استفاده شد
و برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی با استفاده
از نرمافزار آماری پی.ال.اس  3بهره گرفتیم .یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد ویژگیهای شخصیتی بر
آگاهی از کارآفرینی و راهاندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأثیر معناداری دارد .همچنین انگیزه
کارآفرینی بر میزان راهاندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی و آگاهی از کارآفرینی دارای تأثیر معنادار
است .آگاهی از کارآفرینی نیز بر راهاندازی کسب وکارها ی کوچک و متوسط ورزشی تأثیر معناداری داشت .بطور
کلی ،آگاهی از کارآفرینی ،ویژگیهای شخصیتی و انگیزه کارآفرینی دانشجویان عواملی مؤثر در راهاندازی کسب
وکارهای کوچک و متوسط ورزشی میباشند.
واژههای کلیدی :اشتغال ،انگیزه کارآفرینی ،کسب وکارهای کوچک و متوسط ،نوآوری ،ورزش
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Abstract
This study aims was to presenting a Model of personality trait and Entrepreneurship
motivation on Medium and Small Businesses starting up with the role of mediation Awareness
of entrepreneurship. The present research was applied in term of purpose and has a descriptivecorrelation method which counted as an operational research. The statistical population of the
study consisted of physical education students of Khorasan Razavi province (Second semester
of 1399-1400). The statistical sample of the research was calculated based on Krejcie and
Morgan table of 384 people and a questionnaire was distributed among them. To collect data,
we use standard questionnaires personality trait, Entrepreneurship motivation, Medium and
Small Businesses starting up & Awareness of entrepreneurship. The reliability of
questionnaires, respectively, 0/84, 0/78, 0/86 and 0/76 respectively. To test the conceptual
model of the research, we used structural equation modeling based on the partial least squares
method using PLS 3 statistical software. Findings from data analysis show that personality traits
have a significant effect on entrepreneurship awareness and running small and medium-sized
sports businesses. Entrepreneurship motivation also has a significant effect on the rate of
starting small and medium-sized sports businesses and entrepreneurship awareness. Awareness
of entrepreneurship also had a significant effect on starting small and medium-sized sports
businesses. In general, knowledge of entrepreneurship, personality traits and entrepreneurial
motivation of students are effective factors in running small and medium sports businesses.
Keywords: Employment, Entrepreneurial motivation, Innovation, Medium and Small-sized
Businesses, Sports
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تاثیر نگرش سرمایهگذار بر قصد سرمایهگذاری در پروژههای کارآفرینی... :

مقدمه
امروزه ،کارآفرینی در بسیاری از کشورها بهعنوان عامل اصلی رشد و کلیدی برای مقابله با
چالشهای جاری اقتصادی شناخته
& Darwin, 2021

شده است ( Kimmitt, Muñoz, & Newbery, 2020; Soluk,

 )Kammerlander,و ملت ها دارا بودن روح کارآفرینی را عاملی برای مزیت

رقابتی نسبببت به سببایرین تعری

می کنند ( .)Mat, Maat, & Mohd, 2015یکی از موضببوعاتی

که با بحث کارآفرینی گرهخورده ،موضوع کسب وکارهای کوچک و متوسط 1است .امروزه
شببرکتهای کوچک و متوسببط بهعنوان عامل مهمی در جهت رشببد صببنعتی بسببیاری از
کشورها ،دارای اهمیت شدهاند و برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش حیاتی دارند
(مح مد کاظمی ،طالبی ،داوری و ده قان نجم آ بادی1400 ،؛ او تادی و صبببفری .)1398 ،این
بنگاههای اقتصادی ،علیرغم آنکه به سرمایهگذاری کمتری نیاز دارند ،بازدهی بیشتری داشته و
در اشبببتغالزایی ،ایجاد بسبببتر مناسبببب برای نوآوری و افزایش صبببادرات نقش مهمی دارند

()Kafeshani, Rezvani, Chitsazan, & Mohammadkazemi, 2018
از طرف دیگر ورزش بخشبببی از جامعه امروز اسبببت و روزبهروز دارای اهمیت بیشبببتری
میشبببود( ،عظیم زاده ،احسبببانی ،کردنایی و پیتز .)1393 ،با توجه به این شبببرایط ،نوآوری
سازمانی برای موفقیت و بقای شرکتها از نظر رقابت ب سیار مهم ا ست .زیرا نوآوری به عنوان
یک عنصر تعیین کننده برای شرکتها در چنین شرایطی عمل میکند (

Mohammadkazemi,

 .)Rasekh, & Navid, 2016در همین را ستا امروزه ،گذران اوقات فراغت با تکیه بر ورزش،
در حال گ سترش ا ست و ورزش به عنوان یک بخش اقت صادی ،نقش ب سیار حیاتی و عملی در
اوقات فراغت و سبببرگرمی ایفا میکند (
& Shiri, 2020

Mohammadkazemi, 2017; Mohammadkazemi,

 )Ebrahimi,که این روند نوآورانه نیز میتواند در جهت ایجاد شبببغلهای

جدید ورز شی مثمرثمر با شد .از طرفی ،در ک شور ما به دالیل متعدد مانند بهرهوری پایین و
گرایش به تعدیل نیروی انسببانی در سببازمانهای دولتی ،خیل تازه واردان به عرصبب کار،
گسببترش بی روی دانشآموختگان در سببالهای اخیر و فقدان توانایی بازارکار در جذب
)1. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs
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آنها ،و از سویی درک نادر ست از مفهوم واقعی کارآفرینی ،باعث ایجاد نیروی ان سانی بیکار
در جامعه ،به ویژه بیکاری آشببکار افراد تحصببیلکرده ،گردیده اسببت (

Mohammadkazemi,

 .)2012این روند رو به افزایش در بیکاری فارغالتحصببی ن دانشببگاهی از جمله رشببتههای
تربیت بدنی میتواند زنگ خطر بزرگی برای برنامهریزان و مسبببئوالن باشبببد (گنجعلی و
باقریمجد )1399 ،و توجه جدی به اشببتغال زایی ،بخصببوت اشببتغال افراد تحصببیل کرده در
اتخبباس سبببیبباسببببتهببای ک ن ،از طریق توسبببعببه فرآینببدهببای کببارآفرینی را میطلبببد
( .)Mohammadkazemi, 2012اما ب با توج به ب به اهمی بت کارآفرینان در رشد و توسع اقتصادی،
درک عوامل دخیل در موفقیت آنها ،موضوع بسیار مهمی اسببت و آنچه مسببلم اسببت ،ایجاد
اینگونه از ک سبوکارها به برخی عوامل واب سته ا ست ( Mobaraki, Moghimi Esfandabadi,

 )Safavinejhad, & Mohammadkazemi, 2013از جمله ویژگیهای فردی در کارآفرینان موفق
و الگو ،که میتوان از آنها برای تربیت کارآفرینان استفاده نمود ،لذا در این تحقیق قصد داریم
در قالب یک مدل به آنها بپردازیم.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
یکی از عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و کارآفرین بودن ،ویژگی های شبببخصبببیتی افراد
می باشبببد .بر اسببباس تحقیقات موجود در این زمینه این ویژگی ها عبارتند از :نیاز به موفقیت
(2016

)Çolakoğlu & Gözükara,؛ مرکز کنترل درونی

(& Molina, 2016

)García-Palma؛

هوشببب یاری کارآفری نا نه ()Karabulut, 2016؛ تمایل به ریسکپذیری و نوآوری و خ ق یت
( .)Bujor & Avasilcai, 2016در این راستا ودا و فلورا )2019( 1اع م کردند که کنترل درونی،
نیاز به موفقیت و آموزش کارآفرینی ،عوامل تعیینکننده مهمی برای سبببرمایه گذاری و ایجاد
کارآفرینی در بین دانش آموزان جوان بوده اسبببت .کارا بولوت ( )2016نیز بر اسببباس تحقیق
خود ،داشببتن کنترل داخلی ،نیاز به موفقیت ،ریسببکپذیری و آگاهی از کارآفرینی را بهعنوان
ابعاد مختل

ویژگیهای شخصیتی که منجر به تو سعه انگیزه کارآفرینی می شود ،معرفی کرد.

البته جمالی ،محمدکاظمی ،فار سی و دهکردی ( )2018در مقاله خود اسعان میدارند بر ا ساس
1. Vodă & Florea
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رویکرد کارآفرینی فنآورانه ،کارآفرینی فرآیند انطباق بین تخیل و الزامات می باشبببد .بنابراین
کارآفرینی نتیجه سهن های خ ق و با اسبببتعداد نمی باشبببد ،بلکه نتیجه ترکیب افراد آگاه با
اقدامات جمعی است .مند علیزاده و خسروینژاد ( )1400نیز در تحقیقی که با هدف اثربخشی
ارائه واحد درسبببی کارآفرینی بر ویژگی های شبببخصبببیتی کارآفرینانه و قصبببد کارآفرینان
دانشبببجویان انجام دادند به این نتیجه رسبببیدند که بین ویژگی های شبببخصبببیتی کارآفرینان
دانشببجویان علوم ورزشببی قبل و بعد از ارائه واحد درسببی کارآفرینی تفاوت معناداری وجود
نداشبببت .اما جوانمرد و فرزام ( )1400اع م کردند که بین مهارت کارآفرینی با تمامی ابعاد
شناختی دانشجویان تحصی ت تکمیلی رابطه معنادار وجود داشته است.
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده ،داشتن قصد و انگیزه کارآفرینی ا ست .انگیزه کارآفرینی
حالتی از افکار و سهن افراد اسببت که آنها را بهسببمت توسببعه و راهاندازی کسبببوکار جدید
راهنمایی میکند ( )Yıldırım, Çakır, & Aşkun, 2016و کارآفرینی ناشی از احساس خوشبختی
و رضببایتمندی اسببت که کارآفرینان در قبال راه اندازی کسبببوکار بدسببت میآوردند ( Su,

 .)Liu, Zhang, & Liu, 2020همچنین در تحقیقی که ییلدریم 1و همکاران ( )2016انجام دادند،
وجود انگیزه کارآفرینانه را در دان شجویان مهمترین و تنها عامل م شترک در بین عوامل درگیر
در کارآفرینی معرفی کردند ،درحالیکه سبایر عوامل مانند تحصبی ت دانشبگاهی ،جنسبیت و
سبببطح تحصبببی ت در بین افراد متفاوت اسبببت و میراندا ،چامورا-مورا و روبیو )2017( 2اع م
کردند که داشتن خ قیت ،نفع شخصی و تجربه قبلی در زمینه کارآفرینی از مهمترین مواردی
است که انگیزه کارآفرینی را تحت تأثیر قرار میدهد .محمدکاظمی ( )2017نیز در پژوهشی به
بررسی عوامل تاثیرگذار بر صادرات شرکت های تجهیزات و البسه ورزشی میپردازد و عنوان
میکند انگیزه ،نگرش و باورها از جمله عوامل داخلی تاثیرگذار بر این روند میباشند.
عامل دیگری که در تحقیق حاضر مدنظر قرارگرفته شده است ،این باور اسببت کببه داشتن
آگبببباهی و دانش افراد از کارآفرینی میتواند سطح فعالیت افراد در زمینه کارآفرینی را تحت
1. Yıldırım
2. Miranda, F. J., Chamorro-Mera, A., & Rubio, S

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار 1401

46

تأثیر قرار دهد .دانش عاملی اسبببت که باعث باالرفتن آگاهی افراد از شبببرایط کار مورد نظر
میشببود ( )Yıldırım et al., 2016و مجهز بودن افراد به دانش پیشببین بر سببطح هوشببیاری
کارآفرینانه و ت شخیص فر صتهای کارآفرینی تاثیرگذار

ا ست ( García-Palma & Molina,

 .)2016در این زمینه ،هریاندا ،مایاسبباری و پوترا )2019( 1بیان کردند که متغیرهای انگیزه و دانش
کارآفرینی بر ع قه افراد به راه اندازی کسبب و کار بسبیار تاثیرگذارند .همچنین سبجادی ()1398
در تحقیقی که بر تاثیر انگیزش و قصبببد کارآفرینی دانشبببجویان با نقش تعدیل کننده آموزش
کارآفرینی انجام داد به این نتیجه رسبببید که آموزش و ارتقا دانش کارآفرینی تاثیرات مثبت و
معناداری بر قصبببد و انگیزه افراد دارد .البته در این زمینه تاته ،التیپ و آوانگ ماریکان)2014( 2
اظهار کرد که تنها داشتن ویژگی کارآفرینی برای کارآفرینی و راهاندازی کسبوکار کافی نیست،
بلکه میزان دانش و آگاهی و قدرت ریسک نیز فاکتور مهمی میباشد.

با توجه به پیشبببینه تحقیقات درمی یابیم که دانشبببمندان عوامل مؤثر بر کارآفرین بودن و
راهاندازی کسبوکار را به سه دسته تقسیمبندی میکنند :عوامل شخصیتی ،عوامل انگیزشی و
داشتن دانش و آگاهی .ازاینرو در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر هر  3عامل را در کنار هم بر
راهاندازی کسببببوکار در بین دانشبببجویان رشبببته تربیتبدنی بسبببنجیم .در واقع تحقق فرآیند
کارآفرینی ،به دسببت افرادی صببورت میگیرد که میل شببدیدی به کامیابی دارند و با انگیزهی
کافی توان الزم برای پافشببباری و سبببخت کوشبببی جهت سببباخت چشبببم انداز و دورنمای
خارقالعادهی کسببببوکار را در خود ایجاد میکنند که البته نقش آموزش های مورد نیاز و
آ گا هی از فرآی ند های کارآفرینی نیز در این مهم ،نقش کل یدی را بر ع هده دارد
&Shahbazi, 2012

( Jamali,

 )Mohammmadkazemiکه با توجه به شبببرایط اقتصبببادی ایران و اهمیت

کسببب وکارهای کوچک و متوسببط در توسببعه اقتصببادی کشببورهای توسببعه یافته و در حال
توسعه ،نیازمند تحقیقات بیشتری در این زمینه هستیم .در نتیجه این پژوهش به دنبال پاسخ به این
سبببؤال کلی اسبببت که چه ارتباطی بین عوامل شبببخصبببیتی ،انگیزشبببی و دانشبببی با ایجاد
کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشی وجود دارد؟
1. Heryanda, K. K., Mayasari, N. M. D. A., & Putra, K. E. S
2. Tateh, O., Latip, H., & Awang Marikan, D.
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تاثیر نگرش سرمایهگذار بر قصد سرمایهگذاری در پروژههای کارآفرینی... :

روششناسی
روش پژوهش حاضبببر ،با توجه به هدف از نوع کاربردی و ماهیت موضبببوع و هدفهای
مورد نظر توصببیفی و از نوع همبسببتگی اسببت که به بررسببی رابطه بین متغییرها بر مبنای مدل
مفهومی پژوهش می پردازد .جامعه آماری پژوهش را دانشببجویان تربیتبدنی اسببتان خراسببان
رضوی (نیمسال دوم سال تحصیلی  ،)1400-1399تشکیل دادند که تعداد نمونه آماری پژوهش
حاضببر بر اسبباس جدول کرجسببی و مورگان برابر با  384نفر برآورد شببد .در این پژوهش از
پرسببشببنامههای ویژگیهای شببخصببیتی

(2006

 ،)McManus & Furnham,انگیزه کارآفرینی

) ،(Taormina & Lao, 2007آگاهی در مورد کارآفرینی(2006

 )Bennett,و توانایی راهاندازی

کسبوکار ( )Anderson & Dunkelberg, 1990استفاده شد .این پرسشنامه ها بر اساس مقیاس 5
ارزش بی لیکرت تنظیم و به ترتیب شببامل  7 ،8 ،8 ،9سببوال بود .همچنین پایایی پرسببشببنامههای
پژوهش به ترتیب  0/81 ،0/76 ،0/77و  0/86بر اسبباس ضببریب آلفای کرونبا به دسببت آمد.
روایی محتوایی ابزار تحقیق با تأیید نظر  10نفر از خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی و روایی
سازه بر اساس مقادیر بارهای عاملی به تأیید رسید .برای آزمون فرضیههای پژوهش و روابط
میان سازهها ،از روش حداقل مربعات جزئی (پی .ال .اس )1استفاده شد ،بهطوریکه این روش
در شببرایطی که حجم نمونه کم باشببد ،برای بررسببی ارتباط میان متغیرهای پنهان مناسببب
خواهد بود .لذا بهمنظور آزمون فرضبیهها و تعیین معناداری مسبیرهای مدل تحقیق ،مدلهای
اندازهگیری و ساختاری از نرمافزار اسمارت پی .ال .اس 2نسخه  3استفاده شد.
یافته ها
الف) توصیف جمعیت شناختی

از لحاظ سببنی بیشببترین تعداد پاسببخگویان در این تحقیق گروه سببنی  18تا  22سببال(73/5
درصببد) و کمترین آن مربوط به گروه سببنی بیشببتر از 34سببال( 2/3درصببد) بود 77 .درصببد
پاسخگویان مجرد و  23درصد متاهل بودند .از لحاظ جنسیتی  59درصد زن و  41درصد مرد و
1. PLS
2. Smart PLS
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از لحاظ میزان تحصببی ت  59/5درصببد پاسببخگویان مدرک تحصببیلی دیپلم 26/5 ،درصببد
مدرک تحصیلی لیسانس 10/4 ،درصد مدرک تحصیلی فوق لیسانس و در نهایت  3/6درصد
از افراد دارای مدرک تحصبیلی دکتری بودند .همچنین اکثریت دانشبجویان در ترم یک و سبه
م شغول به تح صیل بودند ( 40/7در صد) ،ق سمت اعظم آنها تجربه کار و همچنین ایجاد یک
کسببب وکار را نداشببتند ( 73درصببد) ،درحالیکه اکثریت آنها والدینی با کسببب وکار مسببتقل
داشتند (.)% 61/2
ب) توصیف شاخص ها
جدول  .1تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

کوچکترین نمره

بزرگترین نمره

میانگین

انحراف معیار

ویژگیهای شخصیتی
انگیزه کارآفرینی
آگاهی از کارآفرینی
راهاندازی کسبوکار

312
312
312

2/11
2/13
1/50
1/57

4/78
5/00
5/00
5/00

3/1588
3/1883
3/1146

0/53270
0/47188
0/55982
0/64349

312

2/9890

همانگونه که از داده های جدول شبببماره یک بر می آید ،بیشبببترین میانگین ها به ترتیب
مربوط به انگیزه کارآفرینی با عدد  ، 3/18ویژگی های شبببخصبببیتی با  3/15و آ گاهی از
کارآفرینی با  3/11بوده و پایین میانگین با عدد  2/98مربوط به متغیر راه اندازی کسبببب و کار
می باشد.
در شکل شماره  ،1مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب (تی-ولیو )1نشان داده
شده ا ست .این مدل در واقع تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) و ضرایب ا ستاندارد
را با استفاده از آماره تی ،آزمون میکند.
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب)(t-value

1. T-value
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تاثیر نگرش سرمایهگذار بر قصد سرمایهگذاری در پروژههای کارآفرینی... :

ج) ارزیابی برازش مدل
پیش از برازش جزئی مدل به برر سی برازش کلی مدل مفهومی پرداخته می شود .مدل PLS

برازش مدلهای اندازهگیری ،شبباخصهای میانگین واریانس اسببتخرا شببده (ای .وی .ای) 1و
پایایی مرکب (سببی .آر) 2را ارائه میدهد و شبباخص ضببریب تعیین (آر 3)2را بهعنوان معیاری
برای برازش مدلهای سببباختاری گزارش میکند .مقادیر بیشبببتر از  0/4برای میانگین واریانس
اسببتخرا شببده و بیشببتر از  0/7برای پایایی مرکب بیانگر برازش مناسببب مدلهای اندازهگیری
است.
نتای حاصبببل از جدول شبببماره  2نشبببان داد ،مقدار پایایی مرکب و میانگین واریانس
اسبببتخرا شبببده برای هر چهار متغیر پنهان مدل ،مقدار مناسببببی را نشبببان میدهد .از طرفی در
بررسببی اعتبار اشببتراک یا روایی متقاطع (سببی .وی -کامیونیتی) 4اعداد مثبت نشببانگر کیفیت
مناسب مدل است که این شاخص برازش مناسب مدل را نشان داد .همچنین شاخص  R2که تنها
برای متغیر های پن هان درونزای مدل م حاسببب به و گزارش میشبببود ،برای متغیر «آ گاهی از
کارآفرینی» و «راهاندازی کسبوکار» که متغیرهای وابسته مدل مفهومی اصلی پژوهش هستند
)1. Average Variance Extracted (AVE
)2. Composite Reliability (CR
3. R2
4. CV-Communality
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گزارششده است؛ در نتیجه یافتهها نشاندهنده برازش مناسب مدل میباشد.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل
آلفای کرونباخ روایی همگرا

متغیر

ویژگیهای شخصیتی
انگیزه کارآفرینی
آگاهی از کارآفرینی
راهاندازی کسبوکار

0/77
0/76
0/81
0/86

پایایی ترکیبی

R2

CV-Com

0/83
0/83
0/86
0/92

0/65
0/66

0/21
0/22
0/27
0/40

0/36
0/38
0/44
0/54

جدول  .3بارهای عاملی برآورد شده و سطح معناداری آنها

انگیزه کارآفرینی

ویژگیهای شخصیتی

متغیرهای مشاهده شده

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

تعامل و برخورد مناسب با افراد
قابلیت ایجاد هماهنگی میان فعالیتها
توانایی کنترل و مقابله با فشار روانی زیادی
پشتکار و پیگیری زیاد در مسائل
فعال و پرانرژی بودن
متفکر و با توجه بودن
توانایی برنامهریزی مطلوب برای کارها
توانایی خلق ایدهها و طرحهای خ قانه
ت ش برای انجام کارها را به بهترین نحو
تمایل به داشتن یک کسبوکار
میخواهم که از ت شهایم سود ببرم
تمایل به انتخاب نحوه انجام کارم توسط خود شما
من از داشتن اختیار در کارم لذت میبرم.
دوست دارم بر زمانم در کار کنترل داشته باشم.
تمایل به گرفتن تصمیمات تجاری
ایجاد یک کسبوکار جهت بهبود وضعیت مالی
ایجاد یک کسبوکار جهت داشتن آینده ای مطلوب

بار عاملی

آماره تی

معناداری

0/61
0/44
0/58
0/51
0/65
0/62
0/71
0/71
0/53
0/58
0/53
0/55
0/73
0/51
0/58
0/67
0/73

6/49
4/25
7/79
5/37
7/98
6/81
11/74
10/18
5/33
7/89
4/86
5/38
14/88
5/41
6/93
11/69
13/14

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

بر اسببباس نتای بهدسبببتآمده از جدول شبببماره  3میتوان گفت که تمامی گویه های
ویژگیهای شخصیتی و انگیزه کارآفرینی ،وزن معناداری را ایجاد کردهاند و در سطح اطمینان
 99درصد توانستهاند بار عاملی معناداری داشته باشند.
بر اسببباس نتای بهدسبببتآمده از جدول شبببماره  4میتوان گفت که برای تمامی متغیرهای
آگاهی در مورد کارآفرینی و راهاندازی کسبببوکار ،کلیه شبباخصها وزن معناداری را ایجاد
کردهاند و در سطح اطمینان  99درصد دارای بار عاملی معناداری هستند.
جدول  .4بارهای عاملی برآورد شده و سطح معناداری آنها
مؤلفهها گویهها

آگاهی
در مورد
کارآف
رینی

A1
A2

متغیرهای مشاهدهشده

معنای کارآفرینی برابر با مالکیت و مدیریت یک کسبوکار میباشد.
هر کس که کسبوکار جدیدی را آغاز کند یک کارآفرین است.

بار عاملی آماره تی معناداری

0/67
0/40

12/64
3/69

0/001
0/001

تاثیر نگرش سرمایهگذار بر قصد سرمایهگذاری در پروژههای کارآفرینی... :
A3
A4
A5
A6
A7

توانایی راهاندازی کسبوکار

A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
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واژه کارآفرینی دارای ویژگیهایی خاصی مثل خ قیت ،نوآوری است.
کارآفرینان دارای ویژگیهای خاصی مانند پشتکار و ثبات قدم ،تدبیر و مسئول
بودن هستند.
کارآفرین موفق یک رهبر دارای چشمانداز و بصیرت است نه یک مدیر خوب
کارآفرینان دارای نگرشهای متفاوتی نسبت به ریسکپذیری هستند.
کارآفرینان دارای احساس و تمایل قویتری برای کسب هدف و موفق شدن
دارند.
افراد کارآفرین که کاال یا خدمات جدید و متفاوت با کاالهای موجود را ارائه
میدهند.
توانایی گرفتن همراهی دیگران در انجام کار
عهدهدار بودن مسئولیت در کارها
داشتن هدف و برنامه قبل از شروع کسبوکار
پشتکار در انجام فعالیتهای کاری
اطمینان مردم به حرفهایی که شما میگویید
مصمم در اجرای تصمیمی که گرفتهاید
گرفتن تصمیم درست در فرصت کم

0/64

8/73

0/001

0/71

10/99

0/001

0/66
0/69

9/32
9/20

0/001
0/001

0/65

10/11

0/001

0/81

15/17

0/001

0/74
0/68
0/77
0/72
0/83
0/67
0/73

15/77
10/07
15/08
10/27
24/59
10/83
12/86

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد و بارهای عاملی

بر اساس یافتههای حاصله از جدول شماره  5ویژگیهای شخصیتی بر راهاندازی کسبوکار
و آگاهی در مورد کارآفرینی تأثیر معناداری داشبببت ،همچنین انگیزه کارآفرینی بر راهاندازی
کسب وکار و آگاهی در مورد کارآفرینی تأثیر معناداری داشت و آگاهی در مورد کارآفرینی
بر راهاندازی کسبوکار تأثیر معناداری داشت.
جدول  .5اثرات مستقیم ،آماره تی و نتیجه تأثیر متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

ضریب
استاندارد ()β

آماره تی

سطح
معناداری

نتیجه تأثیر متغیر
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ویژگیهای شخصیتی آگاهی در مورد کارآفرینی
ویژگیهای شخصیتی راهاندازی کسبوکار
انگیزه کارآفرینی آگاهی در مورد کارآفرینی
انگیزه کارآفرینی راهاندازی کسبوکار
آگاهی در مورد کارآفرینی راهاندازی کسبوکار

0/35
0/21
0/52
0/29
0/39

4/06
2/42
5/28
3/28
4/54

<0/05
<0/05
<0/05
<0/05
<0/05

تائید میشود
تائید میشود
تائید میشود
تائید میشود
تائید میشود

جدول  .6محاسبه ضرایب تأثیر غیرمستقیم از طریق رویکرد تحلیل مسیر
ردیف
1
2

رابطه با نقش میانجی
ویژگیهای شخصیتی آگاهی در مورد کارآفرینی راهاندازی کسبوکار
انگیزه کارآفرینی آگاهی در مورد کارآفرینی راهاندازی کسبوکار

ضریب تأثیر غیرمستقیم
0/35*0/21=0/07
0/52*0/29=0/16

همانگونه که در مدل مفهومی پژوهش ،شبببکل شبببماره  2مشببباهده میگردد ،ویژگیهای
شخصیتی از طریق متغیر میانجی آگاهی در مورد کارآفرینی به صورت غیرمستقیم بر راهاندازی
ک سبوکار تأثیرگذار ا ست .همچنین انگیزه کارآفرینی از طریق متغیر میانجی آگاهی در مورد
کارآفرین بهصببورت غیرمسببتقیم راهاندازی کسبببوکار تأثیرگذار اسببت .ازآنجاییکه مدل در
رابطه با تأثیر م ستقیم متغیرهای پژوه شی تدوین شده بود و در آزمون مدل مفهومی پژوهش نیز
تنها ضرایب تأثیر مستقیم برآورد می شوند ،درنتیجه ،الزم است که ضرایب تأثیر غیرمستقیم را
از طریق رویکرد تحلیل م سیر به صورت جداگانه محا سبه و برر سی شوند .در جدول شماره 6
این ضرایب ارائه شده است .بهطوریکه ضرایب تأثیر غیرمستقیم از طریق ضرایب تأثیر مستقیم
محا سبه می شوند؛ و یافتهها ن شان داد ویژگیهای شخ صیت با نقش میانجیگری متغیر آگاهی
در مورد کارآفرینی به میزان  0/07درصببد بر متغیر توانایی راهاندازی کسبببوکار دانشببجویان
تأثیر داشت و انگیزه کارآفرینی با نقش میانجیگری متغیر آگاهی در مورد کارآفرینی به میزان
 0/16درصد بر متغیر توانایی راهاندازی کسبوکار تأثیر داشت.
بحث و نتیجهگیری
امروزه کارآفرینی از ضروریات هر سازمان بوده و یکی از عوامل تو سعه به شمار میرود.
داشبببتن مهارت کارآفرینی منجر به افزایش و تقویت اعتمادبهنفس میگردد؛ بنابراین ،ارتقای
این توانمندی منجر به انجام بهتر کارها و وظای

توسببط افراد و نیز افزایش کارایی و بهرهوری

سببازمان میگردد .تحقیق حاضرررا ها ار یابیاه تأثیر متغیرهای مؤثر بر کارآفرینی که در

تاثیر نگرش سرمایهگذار بر قصد سرمایهگذاری در پروژههای کارآفرینی... :
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به صبببورت جداگانه مورد ارزیابی قرارگرفته بود ،در مدل جامعی و صبببرفا بر

روی دانشبببجو یان ترب یت بدنی مورد سبببنجش قرار گر فت .ن تای نشببببان داد که آ گاهی از
کببارآفرینی ،ویژگی هببای شبببخصبببیتی و انگیزه کببارآفرینی دانشبببجویببان ،در راهانببدازی
کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشی مؤثر هستند.
با توجه به تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،م شخص شد که بین ویژگیهای شخ صیتی و
راهاندازی ک سبوکار و آگاهی از کارآفرینی ارتباط معنادار وجود دارد .در زمینه تأثیرگذاری
ویژگیهای شخصیتی بر راهاندازی کسبوکار نتای این تحقیق با نتای پژوهشهای کوالکگلو
و گوزوکارا ( ،)2016کارابولوت ( ،)2016محمدکاظمی و همکاران ( ،)2016مورتان ،ریپل،
کاروالهو و بر نال ،)2014( 1جوانمرد و فرزام ( ،)1400م ندعلیزاده و اسبببف ند یار (،)1400
محمدکاظمی و همکاران ( ،)1400اوتادی و صببفری ( ،)1398صببادقی ،باقری و چیت سببازان
( )1398و عظیم زاده و همکاران ( )1393همخوانی دارد و تمامی این پژوهش ها بر این موضوع
صبببحه میگذارند که ویژگیهای شبببخصبببیتی میتوانند در راهاندازی کسببببوکار و تحمل
ریسک ،بسیار تأثیرگذار باشند.
اگرچه تحقیقات مختلفی ،به جایگاه مهم و تأثیرگذار ویژگی های شبببخصبببیتی در ایجاد
کسبببوکارهای کوچک و متوسببط اشبباره کردند؛ ولی محققانی نیز هسببتند که این امر را با
دیدهی تردید نگریسببتهاند؛ از آن جمله میتوان به کسببلر )2007( 2و مسببعود نیا ( )1386اشبباره
کرد .آنها به این نتیجه رسیدند که از بین عوامل شخصیتی ،تنها کنترل شخصی و نیاز به موفقیت
نقش مهمی در پیشبینی کارآفرینی و ایجاد کسببببوکار دارد .ازآنجایی که بین ویژگی های
شخ صیتی و ایجاد ک سبوکار در این تحقیق ،ارتباط مثبت باالیی بد ست آمده ا ست؛ میتوان
اسعان داشبببت که ویژگیهای شبببخصبببیتی ،کماکان میتواند بهعنوان عاملی مهم و تأثیرگذار
حضور داشته باشند که مبارکی و همکاران ( )2013نیز این مساله را تصدیق کردند .همچنین در
بین مؤلفههای شخصیتی مؤلفه خ ق بودن بیشترین تأثیرگذاری را به خود اختصات داده است.
1. Mortan, R. A., Ripoll, P., Carvalho, C., & Bernal, M. C
2. Kessler
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در این زمینه نتای حا صل از پژوهش بوجور و اوا سیانچای ( )2016و ژائو و همکاران)2010( 1
و محمدکاظمی و همکاران ( )2020نیز نتای بدسبببتآمده از تحقیق حاضبببر را تایید کرده و
همخوانی دارد؛ آنها به این نتیجه رسبببیدند که در بین ویژگیهای مختل

کارآفرینان؛ خ ق

بودن و برونگرایی از اهمیت ویژهای برخوردار اسبببت .بطور کلی از آنجا که در این تحقیق،
ویژگیهای شببخصببیت با ایجاد کسببب وکارها ارتباط مثبت و معناداری داشببت ،نمیتوان از
اهمیت شخ صیت و ابعاد آن در کارآفرینی چ شمپو شی نمود .که البته نتای جمالی و همکاران
( )2018عنوان می دارد که هر چند دا شتن سهن خ ق از ویژگیهای کارآفرینان می با شد ،اما
کارآفرینی نتیجه آگاهی و اقدامات جمعی اسبببت که نشبببان میدهد این محققین بر فرآیند
کارآفرینی بیشتر از مولفه های شخصیتی تاکید دارند.
در ادامه تأثیرگذاری انگیزه کارآفرینی بر ص حیت ایجاد ک سبوکار در میان دان شجویان،
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و فر ضیه موردنظر در این رابطه معنادار شد .نتای این تحقیق با
نتای بهدسبببتآمده از تحقیق میراندا و همکاران ( ،)2017محمدکاظمی ( ،)2017ییلدریم و
همکاران ( ،)2016سببتیاوان )2013( 2و پیه ( )2013همراسببتا بود .در تمامی تحقیقات سکرشببده
نیز به این نتیجه رسیدهاند که بین انگیزه کارآفرینی و راهاندازی کسبوکار ارتباط قوی و مثبتی
وجود دارد؛ تا جایی که در صبببورت وجود انگیزه کارآفرینی در فرد میتوان به راها ندازی
کسببب وکار از سببمت فرد امیدوار بود .حتی برخی از محققین همانند مت و همکاران ()2015
در تحقیق خود ت ش کردند عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی را شبببناسبببایی کنند؛ تا بتوانند از
این عوامل در جهت ایجاد انگیزه بی شتر در دان شجویان ا ستفاده کنند .همچنین ازگل و کاندی

3

( )2015سببعی کردند تا مقیاسببی را برای ارزیابی میزان انگیزه کارآفرینی معرفی کنند تا بتوانند
بر اساس آن میزان انگیزه افراد را شناسایی کنند .در نتیجه وجود انگیزه کارآفرینی عنصر حیاتی
و تعیینکننده در برپایی هر کسبببوکار اسببت و بر اسبباس یافته های بدسببت آمده از تحقیق در

1. Zhao
2. Setiawan, J. L.
3. Ozgula & Kunday

55

تاثیر نگرش سرمایهگذار بر قصد سرمایهگذاری در پروژههای کارآفرینی... :

بین عوامل ت شکیل دهندهی انگیزه کارآفرینی ،دا شتن اختیار و همچنین انتظار آیندهای مطلوب
مهمترین عوامل در بین عوامل موثر در ایجاد انگیزه کارآفرینی هستند.
بر اسببباس نتای بهدسبببتآمده تأثیر آگاهی از کارآفرینی بهعنوان یک عامل میانجی بر
راهاندازی ک سب وکار نیز مورد تأیید قرار گرفت .نتای حا صل از این تحقیق با نتای تحقیقات
جمالی و همکاران ( ،)2018گارسبببیا پالما و مولینا ( ،)2016تاته و همکاران ( ،)2014بیکسبببه و
ریمره )2013( 1و کادر و همکاران )2012( 2و ج مالی و همکاران ( )2012همخوانی داشببب ته
اسبببت .همه این تحقیقات به این نتیجه رسبببیدند که آگاهی و دانش در زمینه کارآفرینی برای
راهاندازی یک کسب وکار بسیار حیاتی است و نیازمند آموزش و یادگیری میباشد؛ در همین
راسببتا هنگ 3و همکاران ( )2012و کوتیم و همکاران )2014( 4آموزش کارآفرینی و شببرکت
کردن در دورههای کارآفرینی را به دلیل باال بردن سببطح دانش افراد را بسببیار مهم دانسببتند و
اع م کردند که آموزش کارآفرینی و داشبببتن دانش و سبببابقه در زمینه کارآفرینی میتواند
ری سک کار را کاهش و مزایای کارآفرینی را از طریق گرفتن ت صمیمات در ست افزایش دهد.
این در حالی است که نتای استخرا شده از تحقیق نشان داد که سطح دانش دانشجویان برای
راهاندازی کسببببوکار و دانش موردنیاز کارآفرینی در سبببطح پایینی بوده و نیازمند تقویت
هستند.
در مجموع می توان گفت حاکمیت دیدگاههای سنتی تدریس و آموزش در دانشگاه که بر
پایه ی الگوی پیش سبببازمان یافته معلم مدار بنا شبببده اسبببت ،با پرورش قابلیتها و روحیات
کارآفرینانه دانشببجویان همسببانی ندارد و لذا بر اسبباس مدل پیشببنهادی تحقیق به نظر می رسببد
رشد برنامههای کارآفرینی در دانشگاه و اهمیت تلفیق محتوا و رویههای کارآفرینانه در فرآیند
تدریس و آموزش در جهت ت شویق دان شجویان و ق صد آنان برای راه اندازی ک سبوکارهای
ورزشبببی نقش مهمی بازی میکند و قاعدتا توجه بیشبببتر به آموزش های عملی و حمایت از
1. Bikse & Riemere
2. Kadir et al
3. Hong
4. Küttim
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فعالیتهای خ قانه دانشبببجویان ،تقویت فرهنگ کارگروهی و اسبببتفاده از روشهای تدریس
اکتشافی و حل مساله ،نقش سازندهای بر پرورش قابلیتها و انگیزههای کارآفرینی دانشجویان
تربیت بدنی خواهد داشت .بطور کلی و بر اساس یافتههای حاصل از تحقیق پیشنهاد میشود:


با عنایت به اهمیت پرورش دانشجویان با ویژگیهای کارآفرینانه و آگاه به جنبههای مختل
کارآفرینی  ،برنامهریزان آموزشی میبای ست آموزش دورههای کارآفرینی به دانشجویان را
به عنوان واحد درسی در نظر بگیرند تا زمینههای الزم برای توسعه کارآفرینی در دانشجویان
ایجاد گردد.



با توجه به اهمیت ویژگیهای شببخصببیتی ،بسببترسببازی فرهنگ سببازمانی دانشببگاهها برای
باالبردن خلق ایده های جدید ،انجام فعالیت های آموزشبببی به بهترین روش ،افزایش ایجاد
محیطی پویا با حداکثر توجه و تعامل با دیگران از موارد حائز اهمیت برای برنامه ریزان
آموزشی و پژوهشی دانشجویان خواهد بود.



با توجه به نتای بد ست آمده و اهمیت بی شتر انگیزه کارآفرینی ن سبت به وجود ویژگیهای
شخصیتی در دانشجویان بهمنظور راهاندازی کسب وکار ،شایسته است دانشگاهها در هدایت
و شکلگیری انگیزههای کارآفرینی از تمام قوای خود ا ستفاده کرده تا دان شجویان بهجای
جستجوی کارهای آسان و سهلالوصول به نیروی مولد کار تبدیل شوند و در راه رسیدن به
این مهم برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد و متنوع جهت ایجاد انگیزه کارآفرینی در
دانشجویان ،دعوت از کارآفرینان موفق جهت آموزش کارآفرینی ،برگزاری منظم دوره ها
و کارگاههای ترویجی و توجیهی برای اساتید و دانشجویان قابلتوجه است.
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