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 و کارآفرینانه قصد گیري کارآفرینانه برجهت بررسی تأثیر پژوهش هدف این
 میانجی نقش درنظرگرفتن با اندازي کسب و کار ورزشیکامیابی راهخود

است. جامعه آماري پژوهش دانشجویان  هاي کارآفرینانهمهارت
 روش باشند. با استفاده ازهاي کشور میارشد علوم ورزشی دانشگاهکارشناسی

 براي نفر از دانشجویان انتخاب شد.  364اي تعداد تصادفی خوشه گیرينمونه
قصد  ارآفرینی،گیري کچهار پرسشنامه استاندارد جهت ها ازداده آوريجمع

رجمه و تبعد از . شد هاي کارآفرینی و خودکامیابی استفادهکارآفرینی، مهارت
ها، براي اطمینان از روایی صوري و محتوایی هر چهار مجدد پرسشنامهترجمه

ها براي پایایی پرسشنامه وپرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی 
گیري تهاي جهپایایی پرسشنامه .شداز آزمون ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

و پرسشنامه خودکامیابی  90/0هاي کارآفرینی ، مهارت79/0، قصد 84/0
 افزار نرم 20ها نیز با استفاده از نسخه تجزیه و تحلیل داده  بدست آمد. 87/0

SPSS  وAmos  دهد، مقادیر هاي پژوهش نشان میانجام شد. یافته
 هايمهارتو   ینانهکارآفر گیريجهتبراي مسیرهاي شده  استخراج

دار ) معنی61/0و قصد کارآفرینی ( ینانهکارآفر هايمهارت)، 57/0ینانه (کارآفر
 گیري. همچنین مقادیر استخراج شده براي مسیرهاي جهت)p<0/05(بودند 
 و ینانهکارآفر هايمهارت)، 57/0ینانه (کارآفر هايمهارتو  ینانهکارآفر

هاي که گروه). در نهایت اینp<0/05( دار بودندمعنی )25/0یابی(خودکام
هاي توانند با باال بردن انگیزه کارآفرینی به همراه تقویت مهارتآموزشی می

زمینه خودکامیابی و قصد کارآفرینی را در دانشجویان  ،مورد نیاز کارآفرینی
 علوم ورزشی بوجود آورند. 
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The aim of this study is to research the effect of individual 
entrepreneurial orientation (IEO) and entrepreneurial 
intention and self-fulfillment with the mediating role of 
entrepreneurial skills. The statistical population of the 
study is the master's degree students of sport sciences in the 
universities of the country. Using random cluster sampling, 
364 students were selected. To collect data four standard 
questionnaires was used. After translation and re-
translation of the questionnaires, all of the four 
questionnaires were reviewed by the experts of sport 
management to ensure the formal and content validity. For 
reliability of questionnaires, Cronbach's alpha coefficient 
test was used and reliability of entrepreneurship orientation 
0.84, entrepreneurship intention 0.79, entrepreneurship 
skills 0.90 and self-censorship questionnaire 0.87 was 
achieved. Data analysis was performed using SPSS version 
20 and Amos software. Findings show that the extracted 
values for entrepreneurial orientation pathways and 
entrepreneurial skills (0.57), entrepreneurial skills and 
entrepreneurial intention (0.61) were significant (p<0.05). 
Also, the extracted values for entrepreneurial orientation 
and entrepreneurial skills (0.57), entrepreneurial skills and 
self-cognitive skills (0.25) were significant (p <0.05). 
Finally, educational departements can increase the 
entrepreneurial motivation, along with the strengthening of 
entrepreneurial skills, to create self-orientation and 
entrepreneurial intention in sport science students. 
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fulfillment, entrepreneurial intention 
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 همقدم
 که قادر هستند موفق جوامعی و هاسازمان امروز رقابتی جهان در
 و تربیت ارتقاء جهت در دانش و اطالعات از بیشتر گیريبهره به

 مواد و سایر زمین اولیه، مواد دیگر که چرا باشند، انسانی منابع
 و حیات و تضمین روندنمی شمار به اساسی و مهم منبع طبیعی
 فعال، کار از نیروي بهینه استفاده نیازمند جوامع، بقاي تداوم

 گذشته، خالفبر باشد.می آفرینکار و نخبه نیروي بخصوص
 که باشندمی و کارآفرین مداردانش افراد مردم ترینثروتمند

 جهانی توسعه و رشد به روند اگر است. آفرینیکار هاآن يپیشه
 و گسترش با افزایش که یابیممی در باشیم داشته توجه

 طور به آفرینانکار جایگاه و نقش پیشرفته، هايفناوري
 را کارآفرینی است که منظور همین به شود.می بیشتر ايفزاینده

 اند (استیونکرده عنوان هاسازمان همه رشد هايمولفه از یکی
 مستثنی قاعده این از ورزش نیز صنعت). 1،2011همکاران و

 سالمت تامین اساسی و مهم بسیار از عوامل یکی ورزش نیست،
 رونق بر نتیجه در و ملی وريبهره بر که باشد،می جامعه نشاط و

 ما کشور در ورزش صنعت گذارد.می مثبت کشور تاثیر اقتصادي
 تواندمی تحرك همین و است توسعه به رو تحول و حال در

 ورزش کنار در کارآفرینانه فعالیتهاي مناسبی براي هايزمینه
 ).1386(زارع و همکاران، سازد میسر

باارزش  و جدید ايپدیده خلق فرایند کارآفرینی طورکلیبه
کار و با اختصاص دادن واندازي یک کسباست که از طریق راه

الی، مهاي زمان و تالش مورد نیاز و نیز با در نظر گرفتن ریسک
روانی و اجتماعی به منظور رسیدن به رضایت شخصی، 

رد گیطلبی صورت میهاي مالی و ارضاي نیاز استقاللپاداش
 اندازيراه براي گیري). تصمیم1389عبداللهی، و بخش(فیض

 از یکی کارآفرینی، قصد تعبیري به و جدید وکار کسب یک
گارتنر  است. رینیکارآف اقدامات و رفتارها مراحل توسعۀ مهمترین

 تواند به عنوان) مشاهده کردند که کارآفرینی می1994( 2و وسپر
افتد. در این فرایندي تصور شود که در طول زمان اتفاق می

فرایند، قصد کارآفرینانه اولین گام اصلی در فرایند آغاز است که 
 دهد. قصدکار در آینده را به جلو سوق میوروش ایجاد کسب

 رفتار  دادن انجام براي فرد که است کوششی بیانگر هکارآفرینان
 کارآفرینی جمله از رفتاري هر دهد.انجام می آینده در کارآفرینی

 و طریق قصد از را آن توانمی که دارد نیاز هاییریزيبرنامه به
 را کارآفرینی قصد محققان  ).3،1991کرد (آجزن بینیپیش نیت

کارآفرینانه و  رفتار توسعۀ در قوي بسیار هايکنندهبینیپیش از

                                                                                                                                                    
1 . Steven et al 
2. Gartner and Vesper 
3.Ajzen  
4 . Lee and Wong 
5 .Linan et al 

 ریمی،اند (ککننده رفتار فرد دانستهترین تعیینبه نوعی مهم
 مطالعات و نظري مبانی از مهمی بخش رو،از این  1395).

 افراد تصمیم گیريشکل چگونگی به حوزة کارآفرینی در تجربی
 اختصاص آنها کارآفرینانۀ رفتارهاي توسعۀ و کارآفرینی براي

   یافته است.
باید توجه داشت که شروع و یا تالش براي مالکیت یک 

و کار شخصی چیزي نیست که ناگهان اتفاق بیفتد بلکه  کسب
حاصل یک فرایند جستجو و تحقیق است که هدف کارآفرینانه 

اندازي کند. فرد یا افرادي که قصد راهرا رهبري و تعیین می
هاي ها و مهارتالیق، ارزشها، عسازمانی را دارند داراي نگرش

). آثار و تحقیقات 2004، 4مرتبط با کارآفرینی هستند (لی و وانگ
اي وجود دارد که در جهت تحقیق در مورد عواملی قابل مالحظه

لینان و اند (شود انجام شدهکه منجر به هدف کارآفرینی می
هاي ها و مهارت). این مطالعات تجربی، ویژگی2007، 5همکاران

دي مشخصی را در میان کارآفرینان در حال ظهور شناسایی فر
 ها به عنوان تاثیر کلیدي بر قصد کارآفرینانهاند. این ویژگیکرده

گیري )، جهت1996(6اند. از دیدگاه المپکین و دسدیده شده
ها و هاي روانی، ارزشتواند به عنوان ویژگیکارآفرینانه می

هاي شرکت در فعالیت هایی تلقی شود که با انگیزهنگرش
). ابعاد 1996کارآفرینانه ارتباط قوي دارد (المپکین و دس،

پذیري و پیشگامی، قصد گیري کارآفرینانه مثل ریسکجهت
دهد. تاثیر قرار میشروع یک کار و عملکرد شرکت را تحت

گیري کارآفرینانه قابلیتی مهم در کارآفرینی و مدیریت جهت
عنوان نگرش فرد به شرکت در  عملکرد یک شرکت است و به

هاي کارآفرینانه و ایجاد یک کسب و کار جدید تعریف فعالیت
تواند مطلوب یا نامطلوب باشد. طی شده است که این نگرش می

گیري ها تحقیقات مختلفی رابطه مثبت میان جهتسال
 اند. به عنوان مثالکارآفرینانه و عملکرد شرکت را حمایت کرده

گیري کارآفرینانه اند که جهت) اذعان کرده2015(7 گاپتا و باترا
رابطه قوي و مثبتی با عملکرد کسب و کارهاي کوچک و متوسط 

) 2014( 8). رابینسون و استابراد2015در هند دارد (گاپتا و باترا، 
گیري کارآفرینی فردي را در دانشجویان نروژي که ابعاد جهت

ان نمره باالیی در مطالعه کردند دریافتند که همه دانشجوی
پذیري، نوآوري و پیشگامی و قصد کارآفرینی بعد از ریسک

یري پذگذراندن یک دوره کارآفرینی، کسب کردند اما در ریسک
) با مطالعه 2012(9ترین امتیاز را داشتند. تاتیال و داون پایین

دانشجویان دانشگاه دریافتند که دانشجویان با تجربه کارآفرینی، 

6 . Lumpkin and Dess 
7 .Gupta and Batra 
8 .Robinson and  Stubberud 
9 .Taatila and Down 
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گیري کارآفرینی نسبت به ري در همه ابعاد جهتنمره باالت
تجربه کسب کردند. همچنین به این نتیجه رسیدند دانشجویان بی

که دانشجویان مرد رشته بازرگانی نسبت به دانشجویان زن 
پذیري و پیشگامی باالتري دارند و دانشجویان با تجربه ریسک
و تر نسبت به دانشجویان بدون تجربه کاري خالق ،کاري

گیري گیري جهت). اندازه2012تر بودند (تاتیال و داون،پیشگام
گذاران و تواند افراد، معلمان، سرمایهکارآفرینی فردي می

گیري شخصی یک دانشجو یا ها را در جهت فهم جهتشرکت
شناسی، کسب تجربه و تمایل به کارمند نسبت به وظیفه

ه هایی هستند کها تمامی ویژگیپذیري یاري دهد که اینریسک
به یک شرکت سود خواهد رساند و یا فرد را در جهت آغاز یک 

کند. عالوه بر این افزایش فهم کار شخصی هدایت میو کسب 
ه تواند براي توسعگیري کارآفرینی فردي مینسبت به جهت

تر، استفاده شود (هریس و هاي آموزشی مفیدتر و مناسببرنامه
 ).2008، 10گیبسون

هایی نیز هاي خاص کارآفرینانه، مهارته بر ویژگیاما عالو
وجود دارند که افراد کارآفرین باید به آنها مسلط باشند. برخی از 

کار، ارتباطات، آشنایی و  ها شامل دانش طرح کسباین مهارت
و  سازيریزي، تیمبا قوانین و مقررات حقوقی و تجاري، برنامه

). توانایی ایجاد 1389ی، عبدالله و بازاریابی است (فیض بخش
هاي ها و ارتباطات از دیگر مهارتشبکه و استفاده از تماس

کارآفرینان است. بنابراین، توانایی برقراري ارتباط با مشتریان، 
هاي اطالعاتی تعامالت اجتماعی و استفاده از منابع و کانال

هاي مهارت ارتباطی کارآفرینان است مختلف از زیرمجموعه
کند که توانایی یک ) بیان می1991(11). دیودسون1393(کاهان، 

کارآفرین براي شروع و انجام یک کار، ارتباط باالیی با تجربه و 
آموزش کارآفرینی دارد و وجود یک برنامه کارآفرینی که 

هاي کارآفرینی را منتقل کند براي ایجاد و موفقیت یک مهارت
ی هاي کارآفرینارتکار کوچک، مهم است. بنابراین اگر مهوکسب

هاي آینده به خوبی آموزش داده شود، کار براي کارآفرینوو کسب
اي برانگیز در ابتداحتماال این افراد هنگام مواجهه با وظایف چالش

) بر این 2007(12کار دلسرد نخواهند شد. بورگس وفرایند کسب
 باور است که دانشجویان براي اینکه در آینده بتوانند در حوزه

کار  وهاي ورزشی دست به کارآفرینی زده و یک کسب فعالیت
ها و خالقانه را شروع و اداره نمایند، نیازمند افزایش آگاهی

هاي خود در چندین حوزه مختلف هستند که مهمترین مهارت
هاي آنها عبارتند از: آگاهی از فرایندهاي کارآفرینی، مهارت

                                                                                                                                                    
10 .Harris and Gibson 
11 . Davidsson 
12 .Borgese 
13 .Fini et al 

تالی، دانش اقتصادي، هاي دیجیارتباطی و بین فردي، مهارت
اي، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، امور مالی، توسعه حرفه

 و ). تجاري2007مدیریت خطر و مدیریت استراتژیک (بورگس، 
 آمادگی کارآفرینی میزان مقایسه با (1385) خدایاري

 حوزه ورزشی در علوم و بدنی تربیت پسر و دختر دانشجویان
 ها آمادگیآزمودنی درصد 50 که رسیدند نتیجه این به ورزش،

 کردند اما اعالم زیاد آینده، سال 5 در کار آغاز براي را خود
 متوسطی برخوردار مهارت و دانش از معتقدند که دانشجویان

باید بسیار بیشتر از  ورزش در شدن کارآفرین براي و هستند
 نتیجه ايمطالعه طی )1384هاي خود بیاموزند. ایمانی(آموخته

 و دانشگاهی رسمی هايبودن آموزش دارا بین که گیردمی
فردي،  انگیزه فردي، هايمهارت از جمله کارآفرینی يهاویژگی

 داريمعنی و مثبت رابطه خالقیت و به پیشرفت خطرپذیري، نیاز
) نیز بیان کردند که 2009( 13دارد. فینی و همکاران وجود

ینی ارتباط معناداري دارد هاي کارآفرینی با قصد کارآفرمهارت
) در 2009( 14). همچنین سوختانلو و همکارانش2009فینی، (

پژوهش خود دریافتند قصد کارآفرینی موثر بین دانشجویان به 
میزان زیادي با مهارت هاي کارآفرینی آنها مرتبط است. در 

) که براي بررسی 2002(15پژوهش کسکین و همکارانش
ل انجام شد توانایی خطرپذیري و کنتر هاي کارآفرینانشایستگی

و عملکرد مستقل نیز به عنوان متغیرهاي مستقل مورد بررسی 
قرار گرفت. نتایج نشان داد افرادي که خود را در مرکز وقایع 

و  کنندکنند، وقایع را دنبال میبینند، متعهدانه عمل میمی
یگر د دمعتقدند که توانایی کنترل زندگی خود را دارند. اما افرا

حس کنترل بیرونی دارند و معتقدند که وقایع زندگی آنها نتیجه 
 عوامل بیرونی مانند شانس و غیره است. 

باید توجه داشت کارآفرینی از جهات بسیاري بررسی شده 
هاي کم و زیاد هاي بسیاري با موفقیتها و مدلاست. دیدگاه

یک اند. اما وقتی به تصمیم فردي براي شروع ارائه شده
گردیم چیزي که اهمیت دارد انگیزه فرد است کار برمیوکسب

تر تواند بر شرکت و وسیعبدون توجه به دیگران و پیامدي که می
از آن بر جامعه داشته باشد. دانستن اینکه چه چیزي فرد را براي 

انگیزاند با اهمیت است.  براي تعدادي از شروع یک کار برمی
د راهی در جهت کسب یک موفقیت عالی افراد کارآفرینی به ایجا

شود (گی پرت و مرتبط است که به دنبال آن جستجو می

14 . Sookhtanlo et al 
15 . Keskin et al 
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) این جمله را اینگونه 1986( 17). گیالد و لوین16،2012مینالی
دهند که رفتارهاي کارآفرینانه به عنوان مثال توضیح می

اي براي کسب ثروت و یا خودشکوفایی است. فردي که وسیله
وفایی است بیشتر از گرفتن، تمایل به دادن در جستجوي خودشک

خواهد به دیگران به خاطر منافع آنها کمک (بخشیدن) دارد. او می
کند (زیرا فرد نیازهاي شخصی قبلی خود را به دست آورده است) 

که همزمان این کارها را براي شکوفایی آنها انجام در حالی
 را سطح نیازها باالترین 18). مازلو1986دهد( گیالد و لوین، می
 جستجوي به فرد سطح این در .داندمی خودشکوفایی به نیاز

 بشر آنچه .است خود ترین استعدادهايعمیق تحقق چگونگی
 برخوردي خود طبیعت با باید او .باشد باید باشد و تواندمی

 در که ايبالقوه استعداد یعنی خودشکوفایی .باشد داشته راستین
مازلو . تبدیل کردن فعلیت به را است گرفته قرار هر انسانی نهاد

 با که شمردرا برمی خودشکوفا افراد هايویژگی از برخی
 کارآفرین، افراد هايویژگی همچنین و خالق افراد هايویژگی

مانند ناهمرنگی با دیگران، داشتن  هاییویژگی دارند. همخوانی
 براي درکی درست از واقعیت، خودمختاري و استقالل. آنان

 منابع و بالقوه هايتوانائی به رشد مداوم و خودشان پیشرفت
 .)1395لطفی عظیمی و همکاران، (هستند  متکی خودشان

خودشکوفایی همچین محلی براي رشد و توسعه شخصی است. 
شانس انجام چیزي نو و اصیل. همچنین خودشکوفایی به 

وان عن شود و بهانتظارات و استانداردهاي شخصی فرد مربوط می
شود. ترین خواسته شخص تعریف میترین و عمیقتحقق قوي

فت گونه گتوان ایندر ارتباط بین خودشکوفایی و ایجاد کار می
تواند به عنوان هدفی براي شروع یک شرکت که این مفهوم می

 19تلقی شود. همچنین شواهد تجربی که بوسیله دچانت و المکی
دهد که ه است، نشان می) از  بحرین و عمان گزارش شد2005(

ها، نیاز به موفقیت، خودشکوفایی و تمایل به عواملی مثل فرصت
کمک کردن دیگران، در بسیاري از موارد زنان را براي کارآفرین 

) 2007و همکارانش ( 20انگیزاند. به همان طریق ووشدن برمی
دریافتند که رابطه مثبتی میان نیاز به موفقیت و کارآفرینی وجود 

اي است که عوامل زیادي در ایجاد د. کارآفرینی فرآیند پیچیدهدار
اند. بررسی و تعیین عوامل موثر بر قصد گیري آن دخیلو شکل

هاي مهم در ادبیات کارآفرینی و رفتار کارآفرینی از جمله موضوع
بینی عوامل دخیل در تصمیم افراد شواهد تجربی در پیشاست و 

به دلیل نقش اثبات شده براي کارآفرینی کمیاب است. 
گیري کارآفرینی بر قصد کارآفرینی در سطح سازمانی و جهت

هاي انجام شده در سطح فردي  ضرورت توجه کمبود پژوهش

                                                                                                                                                    
16.Gay-Perret and Mainali 
17 . Gilad and Levine 
18 .Maslow 

شود. بیشتر به آن و انجام پژوهش در این حوزه احساس می
ي تواند زمینهبررسی و درك بهتر عوامل موثر در این فرایند می

ها دامات آموزشی و فراهم کردن زیرساختآمیز اقتوسعه موفقیت
 را تسهیل و تا حدودي تضمین کند.

 کاستی نیز و دانشگاهی التحصیالنفارغ امروزه اشتغال
 از یکی بازار و جامعه هاينیاز با هایشانو آموخته هامهارت

 بنابراین باشد،می کشور در عالی اصلی آموزش مشکالت
 تحصیل دوران در آنها توسعه و هاي کارآفرینیمهارت شناسایی

 هايزمینه و دانشجویان هايتوانایی و ارتقاء دانش در تواندمی
در  مؤثر هايمهارت تحصیل باشد. موثر گانآموختهدانش اشتغال

قابلیت  و وريبهره افزایش اشتغال، میزان به تواندمی کارآفرینی
التحصیالن فارغ بیکاري میزان از و کند کمک دانشجویان تولید

). این مطالعه 1395بکاهد (گودرزي و همکاران،  دانشگاهی
تالشی است در جهت فهم و بررسی عوامل پایه موثر بر این 

 فرایند.
 

 مدل اولیه تحقیق

 
 مدل اولیه تحقیق. 1 شکل

 
 شناسیروش

 قصد گیري کارآفرینانه برجهت مطالعه تأثیر پژوهش هدف این
 نقش با اندازي کسب و کار ورزشیکامیابی راهخود و کارآفرینانه

 -است. این پژوهش توصیفی هاي کارآفرینانهمهارت میانجی
سازي معادالت ساختاري بوده به صورت تحلیلی از نوع مدل

میدانی انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش دانشجویان 
با ه باشند کهاي کشور میارشد علوم ورزشی دانشگاهکارشناسی
نفر از   364اي تعداد تصادفی خوشه گیرينمونه روش استفاده از

19 . Dechant and Al-Lamky 
20 . Wu 
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هاي ها از پرسشنامهداده آوريجمع براي دانشجویان انتخاب شد.
)، قصد 2009وو ( گویه) 6گیري کارآفرینی(استاندارد جهت

گویه) لینان و چن  6هاي کارآفرینی (گویه) و مهارت 4کارآفرینی(
 9اندازي کسب و کار (میابی در راه) و پرسشنامه خودکا2009(

. هر چهار پرسشنامه داراي شد استفاده )2009گویه) ناصر (
، کامالموافقم) 5کامالمخالفم تا  ،1ز (اارزشی لیکرت  5مقیاس 

روایی صوري و محتوایی هر چهار بود.  براي اطمینان از 
از نظرات کارشناسان و متخصصان با استفاده از روش پرسشنامه 

مجدد و براي پایایی آن از آزمون ضریب آلفاي ه و ترجمهترجم
نفر از دانشجویان استفاده  30کرونباخ در مطالعه مقدماتی بر روي 

گیري جهتهاي . پایایی بدست آمده براي پرسشنامهشد
هاي کارآفرینی ، مهارت79/0، قصد کارآفرینی 84/0کارآفرینی 

 87/0ي کسب و کار اندازو پرسشنامه خودکامیابی در راه 90/0
ها براي دانشجویان تحصیالت باشد. براي توزیع پرسشنامهمی

تکمیلی کل کشور از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز که 
کشور  هايارشد دانشگاهالتحصیل شده و در مقطع کارشناسیفارغ

 400قبول شده بودند استفاده شد. به همین منظور تعداد 
ي در اختیار آنان قرار داده شد و کسانی پرسشنامه به صورت کاغذ

که از حمل پرسشنامه اجتناب کردند به وسیله نسخه  الکترونیکی 
 400اطالعات مورد نیاز را از نمونه دریافت نمودند. از تعداد 

پرسشنامه سالم برگشت داده شده و با  364پرسشنامه ارسالی 
 364ا ب پرسشنامه، تجزیه و تحلیل نتایج 36توجه مخدوش بودن 

ها و جهت اطمینان از پایایی پرسشنامهپرسشنامه انجام گرفت. 
هاي خام از آمار توصیفی و بندي و خالصه نمودن دادهنیز طبقه

 Spssسازي معادالت ساختاري از نرم افزارهاي آماري براي مدل
 استفاده شد.  20نسخه   Amosو 

 
 بررسی مدل پژوهش

ت در دو مرحله تحلیل و بایسیک مدل معادالت ساختاري می
گیري، بررسی تفسیر قرار گیرد. منظور از بررسی مدل اندازه

ها و بارهاي متغیرهاي مکنون و منظور از بررسی مدل وزن
ساختاري بررسی ضرایب مسیر و رگرسیونی بین متغیرهاي 

 باشد.مکنون می
حذف  -1در دو مرحله  جهت اصالح و بهبود برازش مدل

حذف  -2دار اي با بارعاملی ضعیف و غیر معنیمشاهدهمتغیرهاي 
 کنیم.خطی چندگانه، اقدام میاي داراي هممتغیرهاي مشاهده

هاي نهفته و مقادیر برآورده شده میان عاملدر مرحله اول 
شود و برخی از می) بررسی ايمتغیرهاي مشاهدهنشانگرها (

ل حذف داراي بارعاملی ضعیفی هستند از مدکه  نشانگرها

ا هشوند، لذا با توجه به مدل پژوهش و مناسب بودن گویهمی
). الزم به 2شود (شکل اي از مدل نظري حذف نمیهیچ گویه

همبستگی بین متغیرهاي مشاهده شده و توضیح هست که 
+ 1تا   -1مقدار بار عاملی در دامنه . ها را بار عاملی گویندعامل

ی تر باشد بیانگر همبستگاست و هرچه این مقدار به یک نزدیک
در خصوص  .است ايمشاهده و متغیر نهفته باال بین عامل

 .معناداري بار عاملی می توان از قاعده زیر پیروي کرد
 

 سطوح معناداري بارهاي عاملی .1 جدول

 تفسیر بار عاملی 

قبول قابل غیر معناداري سطح 0/3- 1  
 سطح معناداري قابل قبول +0/3 2
معناداري متوسطسطح  +0/4 3  
 سطح معناداري قوي +0/5 4
 

   
 مدل اصالح شده تحقیق .2 شکل

در  هاگویهاستاندارد میان متغیرهاي مکنون و  هايوزن
تبیین شده  R)2 (میزان واریانس .نمایش داده شده است 2جدول

ن مرتبط با آ (پنهان) هاي توسط عامل مکنونهر کدام از نشانگر
ور هر کدام از ذمج .قابل استنباط است 2جدولنیز با توجه به 

نتایج به  .دهداین بارهاي عاملی واریانس تبیین شده را نشان می
دست آمده از اصالح مدل در جدول زیر حاکی از برازندگی مدل 
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 باشد.تحقیق می
 

 نشانگرها ونیرگرس استاندارد يهاوزن. 2 جدول

   Estimate 
q1 <--- B 667/0  

q2 <--- B 640/0  

q3 <--- B 465/0  

q4 <--- B 525/0  

q5 <--- B 721/0  

q6 <--- B 612/0  

q19 <--- A 575/0  

q18 <--- A 484/0  

q17 <--- A 551/0  

q16 <--- A 337/0  

q15 <--- A 524/0  

q20 <--- D 658/0  

q21 <--- D 606/0  

q22 <--- D 671/0  

q23 <--- D 672/0  

q24 <--- E 550/0  

q25 <--- E 609/0  

q26 <--- E 589/0  

q27 <--- E 662/0  

q28 <--- E 599/0  

q29 <--- E 698/0  

q30 <--- E 538/0  

q31 <--- E 709/0  

q32 <--- E 557/0  
 

، 2جدولEstimate  داري مقادیربا توجه به سطح معنی
 دار هستنداز لحاظ آماري معنی  >0,0001Pتمام اوزان در سطح 

عدم  به خاطر از عوامل مکنون نبایداي گویهبه بیان دیگر، هیچ .
در این یه ذف شود، اگر وزن یک یا دو یا چند گوح داريمعنی

ود، بیانگر عدم تبیین واریانس آن ماده توسط بدار نخروجی معنی
  .بودآن عامل زیربنایی  (پنهان) متغیر مکنون

 مدل ساختاري
 مدلهاي برازش بعد از اصالح شاخص

روش مدل معادله ساختاري بر اساس تعامل منعطف میان تئوري 
هاي تحقیق به عالوه مرتبط نمودن معلومات تجربی و با داده

شود (فومر و تئوري جهت درك بهتر دنیاي واقعی اجرا می
هاي معرفی شده ). در مواردي که اغلب سازه1981الرکرل، 

بر  سازيراي مدلها هستند، چنین تحلیلی ببرآیندي از پدیده
اساس متغیرهاي پنهان و مشاهده شده مورد تایید است. 

سازي معادله ساختاري شامل خطاهاي اندازه گیري، مدل
 هاي گروه چندگانههاي چندگانه و مقایسهمتغیرهایی با شاخص

 است.
)، بیان کردند که ویژگی ناهمبسته بودن 1987بتلنر و چو (

هاي واقعی متناسب با داده کلیۀ خطاها در یک مدل به ندرت
ها، نه تنها به اعتبار عاملی است. الحاق چنین خطاهایی در مدل

هاي تري را از دادهاي نخواهد زد، بلکه بازنمایی واقع گرایانهلطمه
کند. بنابراین تصمیم گرفته شد تا از روش مشاهده شده فراهم می

افزار . نرممعادالت ساختاري براي برازش بهتر مدل استفاده شود
20AMOS دهد ها براي برازش مدل ارائه مییک سري شاخص

 شود.نمایش داده می 3که در جدول 
 

 مدل اصالح از بعد برازش يهاشاخصاندازه  .3جدول

 شاخص برازش اختصار مالك اندازه
معنی 

 دار
بیشتر از 

05/0 P value 
عدد 

 داريمعنی

 2/66 مطلق
کمتر یا 
مساوي 

 3با
CMIN/DF 

کاي دو 
 هنجار شده

0/90 
 از بیشتر
90/0 GFI 

شاخص 
نیکویی 
 برازش

0/91 
بیشتر از 

90/0 TLI 
شاخص 

 -توکر
 لویس

 0/93 تطبیقی
بیشتر از 

90/0 NFI 
 شاخص
 برازش

 هنجارشده

0/94 
بیشتر از 

90/0 CFI 
شاخص 
برازش 
 تطبیقی

0/03 
کمتر از 

05/0 RMSEA 

ریشه 
میانگین 
مربعات 
خطاي 
 مقتصد برآورد

0/90 
بیشتر از 

05/0 PNFI 

شاخص 
برازش 
مقتصد 

 هنجار شده
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افزار گیري توسط نرمهاي سنجش مدل اندازهشاخص

20AMOS گیري مورد در جدول باال محاسبه گردید و مدل اندازه
 3هاي کلی برازش در جدول برازش قرار گرفت. مقدار شاخص

شاخص برازش  6شود، طور که مشاهده میآورده شده است. همان
در محدوده قابل قبول است. بیشتر دانشمندان در مورد نسبت کاي 

دانند. قابل قبول می را 3تا  2اسکوار به درجۀ آزادي مقادیر بین 
ولی شوماخر و لومکس در مورد نسبت کاي اسکوار به درجۀ آزادي 

دانند. در این پژوهش این نسبت را قابل قبول می 5تا  1مقادیر بین 
)، 2015( 21به دست آمده است. از طرفی زینودین و همکاران 2/69

، GFI ،NFI ،TLI ،PNFI ،RMSEAهاي  در مورد شاخص
CFI،  کند. همچنین در مورد را تأیید می 70/0باالي مقادیر

این  GFI ،NFI ،TLI ،PNFI ،RMSEA ،CFIهاي شاخص
بدست  94/0، 03/0، 90/0،  91/0، 93/0، 90/0ترتیب پژوهش، به

ها به عدد یک آمده است. گفته شده که هرچه این شاخص
تري برخوردار است. شاخص تر باشد، مدل از برازش مطلوبنزدیک

RMSEA  براساس خطاهاي مدل ساخته شده و معیاري براي بد
اخص اند که این شبودن مدل است. برخی اندیشمندان بر این عقیده

را  08/0باشد و برخی دیگر میزان کمتر از  05/0باید کمتر از 
براي این شاخص به   03/0دانند. در این پژوهش مقدار مناسب می

برازش باید در  شاخص 3دست آمد. توجه به این که حداقل 
محدوده قابل قبول قرار گیرد. با در نظر گرفتن این موارد و با توجه 

توان گفت ، می2و شکل  3به مقادیر نمایش داده شده در جدول
 که مدل ارائه شده به طور مطلوبی برازش شده است.
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اندازه وزن رگرسیون استاندارد شده بین متغیرهاي پنهان  .4جدول 
 مدل

   Estimate S.E. C.R. P 
مهارت 
 کارآفرینی

<--- 
گیري جهت

 کارآفرین
57/0  13/0  97/4  *** 

 ---> قصد
مهارت 
 کارآفرین

61/0  11/0  36/3  *** 

 ---> خودکامیابی
مهارت 
 کارآفرین

25/0  06/0  45/3  *** 

 
شود  که تائید می 4در جدول  Estimateبا توجه به مقادیر 

یف هاي تعرهاي مستقیم تعریف شده در مدل (ارتباطتمام مسیر
 باشد.داري میشده بین متغیرها مدل)، معنی

 
 متغیرهاي پژوهش گرينقش میانجی بررسی

 
ارد گري) و کلی استاند. اثرات مستقیم، غیر مستقیم(میانجی5جدول 

 شده در مدل
اثرات 

 گريمیانجی
اثرات 
 مستقیم

اثرات 
 کلی

متغیر 
 مستقل

 مسیر
متغیر 
 وابسته

00/0 57/0 57/0 
 گیريجهت

 ینکارآفر
---< 

مهارت 
 ینکارآفر

01/0 62/0 72/0 

 گیريجهت
و  ینکارآفر

مهارت 
 ینکارآفر

 قصد >---

05/0 25/0 20/0 

 گیريجهت
و  ینکارآفر

مهارت 
 ینکارآفر

 یابیخودکام >---

 
 هاي کارآفرینانه بر قصدگري مهارتمیانجیمتغیر 

با توجه به نتایج جدول ضرایب رگرسیون استخراج شده از 
استخراج شده براي  estimate، مقادیر 4افزار ایموس جدول نرم

، "ینانهکارآفر هايمهارتو  ینانهکارآفر گیريجهت"مسیرهاي 
، 57/0که به ترتیب برابر با  "و قصد ینانهکارآفر هايمهارت"

دار هستند و این به معناي وجود دو مسیر باشند، معنیمی 61/0
 "ینانهارآفرک گیريجهت"مستقیم از متغیر دار مستقیم و غیرمعنی

وجود دارد و این به  "اندازي کسب و کارقصد راه "به متغیر 
گري متغیر موجود در بین مسیر خودي خود نقش میانجی
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ند. در کرا تائید می "ینانهارآفرک هايمهارت"غیرمستقیم یعنی 
یر ینانه در تاثکارآفر هايمهارتگري نتیجه فرض نقش میانجی

ل اندازي کسب و کار قابل قبوبر قصد راه ینانهکارآفر گیريجهت
 باشد. می

 
هاي کارآفرینانه بر گري مهارتمتغیر میانجی

 خودکامیابی
 ده ازبا توجه به نتایج جدول ضرایب رگرسیون استخراج ش

استخراج شده براي  estimate، مقادیر 4افزار ایموس جدول نرم
، "ینانهکارآفر هايمهارتو  ینانهکارآفر گیريجهت"مسیرهاي 

ا که به ترتیب برابر ب  "یابیخودکامو   ینانهکارآفر هايمهارت"
دار هستند و این به معناي وجود دو باشند، معنیمی 25/0، 57/0

 ريگیجهت"مستقیم از متغیر مستقیم و غیردار مسیر معنی
 وجود دارد و این به خودي "یابیخودکام"به متغیر  "ینانهکارآفر

گري متغیر موجود در بین مسیر غیرمستقیم خود نقش میانجی
 کند. در نتیجه فرضرا تائید می "ینانهکارآفر هايمهارت"یعنی 

 ريگیجهتینانه در تاثیر کارآفر هايمهارتگري نقش میانجی
 باشد.  یابی قابل قبول میخودکامبر  ینانهکارآفر
 

 گیرينتیجهبحث و 
 آزار را سوم و جهان توسعه درحال کشورهاي امروزه آنچه
 نیروي هاي توانایی و هاقابلیت مفید از استفاده عدم دهد،می

 مسئله گرایش این دالیل مهمترین از یکی. باشدخود می انسانی
 بخش در اشتغال به کشورها این جوانان و افراد منديعالقه و

 هستند افرادي ها) این1992گراد( مک به تعبیر .باشدمی دولتی
 مشخص خدمتی یک نظام با بزرگ هايسازمان در استخدام که
 اندازيراه بر را  دولتی هايسازمان مانند شده تعیین پیش از و

 و کوچک کارهاي و کسب در استخدام یا کار و یک کسب
). 1992گراث و همکاران، دهند (مکمی ترجیح کارآفرین،
به وضوح  اول برداشت از بارزي هاينمونه ما کشور در متاسفانه

 و دانشگاهی التحصیالنفارغ اکثر که آنجا شود تامشاهده می
 باشند، داشته نیز را خوداشتغالی اگر زمینه حتی غیردانشگاهی

) 1384شده (ترکیان تبار،  لتیدو مشاغل جذب دهندمی  ترجیح
 از درآیند. یکی بزرگ سازمان یک استخدام در عمر آخر تا یا و

 توجه مورد مشکل این حل زمینه در که مهمترین راهکارهایی
 کارآفرینی خصوص به گرفته کارآفرینی، قرار کشورها از بسیاري

ایی از است. نمونه متوسط و کوچک هايشرکت حوزه در
ها براي بررسی روابط استفاده شد که شواهد دانشگاهدانشجویان 

 براي میانجی، و مستقل دهنده قابلیت باالي متغیرهاينشان

                                                                                                                                                    
22 .Taatila and Down 

دانشجویان  در کارآفرینانه و خودکامیابی قصد تبیین
. از لحاظ فاکتورهاي موثر بر قصد کارآفرینی هاستدانشگاه

ري صگیري کارآفرینی عندهند جهتها نشان میتجزیه و تحلیل
اتیال تحیاتی در این فرایند است که این نتیجه با نتایج مطالعات 

)، گاپتا و باترا 2014)، رابینسون و استابرد (2012(22و داون 
باشد. بررسی راستا میهم) 1392) و فراهانی و همکاران(2015(

گیري دهد که جهتهاي پیشین نشان میو مطالعه پژوهش
و  پذیري، نوآوري و پیشگامیکارآفرینانه و ابعاد آن مانند ریسک

ر داري دارد. این مساله بیانگ... با کارآفرینی رابطه مثبت و معنی
ه و هاي کارافریناننگرش فرد به شرکت در فعالیتاین است که 

قابلیتی مهم در کارآفرینی و ، د یک کسب و کار جدیدایجا
) با هدف بررسی 2016که کو(چنانهم .باشدمدیریت عملکرد می

گیري سطح قصد کارآفرینی دانشجویان مالزیایی و تاثیر جهت
کارآفرینی فردي بر قصد کارآفرینی به این نتیجه رسید که قصد 

نوآوري (از  گامی وطور مثبتی متاثر از کیفیت پیشکارآفرینی به
قات از طرفی دیگر نتایج تحقی گیري کارآفرینانه) است.ابعاد جهت

 موثر اجتماعی، محیطی عامل دهد که هفتپیشین نشان می
 و محیطیزیست آموزشی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی،

 آموختگان تحصیالت دانش کارآفرینی مهارت بر المللیبین
 بر مهارت  معنادار و تقیممس تأثیر بدنی تربیت رشته تکمیلی

نتایج این  .)1392کارآفرینی آنان دارند (فراهانی و همکاران، 
گیري کارآفرینی کند. جهتپژوهش نیز این ادعا را تایید می

فردي شایستگی مهمی در موفق بودن کارآفرین است. کیفیت 
مهمی است براي کارآفرینانی که به طور فعال در جستجوي 

گیري کارآفرینی تند. در عین حال جهتهاي کاري هسفرصت
ذیري پهاي از قبیل نوآوري، ریسککه به مفهوم دارا بودن ویژگی

هاي جدید براي شود با درگیر کردن ایدهو ... در فرد تعبیر می
تولید محصوالت جدید، خدمات و فرآیندها مرتبط است و این امر 

 زاینده الزم وانداز رقابتی فهاي امروزي با چشمبراي کارآفرین
ضروري است. دانشجویان امروزي فرصت کافی براي نوآوري را 

هاي برگزار شده در سطوح ملی و ها و نمایشدارند و رقابت
هاي المللی فرصت به اشتراك گذاشتن محصوالت و ایدهبین

هاي کند. در همین حال تاثیر مهارتجدید را براي آنها فراهم می
فرینی گویاي این مهم است که کارآفرینانه بر قصد کارآ

کنند هاي مرتبط با کارآفرینی شرکت میدانشجویانی که در دوره
هاي خود را در جستجو و حفظ قادر خواهند بود توانایی

هاي کاري ارزشمند توسعه دهند. بنابراین وقتی فردي فرصت
هاي کاري و استفاده از آن باشد به نظر قادر به شناسایی فرصت

نسیل باالیی براي کارآفرین شدن داشته باشد. در رسد پتامی
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 هارود موسسات آموزش عالی با آموزش مهارتنتیجه انتظار می
 التحصیالنیها بتوانند فارغها و کارگاهاز طریق برگزاري دوره

 رابطۀ هاي کارآفرین برمهارت  تأثیر کارآفرین تربیت کنند. تأیید 
 که است بیانگر آن انهکارآفرین گیري کارآفرین و قصدجهت

هاي کارآفرینانه در میان مهارت تقویت به باید هادانشگاه
 کارآفرینی، هايبه قابلیت دستیابی درواقع، بپردازند. دانشجویان

هاي کارآفرینی ها و همچنین شایستگیمهارت ایجاد گرو در
) 2009. این نتیجه با نتایج پژوهش فینی و همکاران (است

ها نیز در این پژوهش راستاست.هم )1385خدایاري ( و تجاري
بر قصد  فردي هايمهارت از جمله کارآفرینی يهاویژگی

توان کارآفرینی در میان دانشجویان موثر دانسته شده است. می
 توسط کارآفرینانه رفتارهاي توسعۀ و ایجاد گونه گفت کهاین

 هاویژگی از عیمتنو مجموعۀ از آنها برخورداري تأثیرافراد، تحت
 هاي مختلفگروه در آنها نوع و میزان البته که هاستمهارت و

 و ماهیت به پرداختن ضرورت امر این و است متفاوت جامعه
 در آنها نحوة تأثیرگذاري نیز و هامهارت و هاویژگی این کیفیت
 نشان را کارآفرینانه کسب و کار یک اداره و اندازيراه فرایند

 به فراوانی توجه اخیر دو دهۀ در اساس، همین بر دهد.می
 تأثیر خاص طوربه و کارآفرینی توسعۀ با مرتبط پژوهشهاي

 رفتار و نیت توسعۀ بر هاي کارآفرینیمهارت و هاویژگی
 ).1396است (حسینی نیا و همکاران، شده افراد کارآفرینانه

هاي کارآفرین و خودکامیابی در رابطه میان مهارت
هاي توان اینگونه گفت که کسب مهارتمی دانشجویان

کارآفرینی عاملی براي توسعه کارآفرینی و در نتیجه رسیدن به 
موفقیت و خودشکوفایی در میان دانشجویان است. این یافته با 

، دچانت و المکی )2009نتایج پژوهش ناصر و همکاران (
باشد. ایشان در سو می) هم2007، وو و همکاران()2005(

، خودشکوفاییهاي خود به این نتیجه رسیدند نیاز به پژوهش

همگی عوامل مهمی در ایجاد و توسعه  ها و تجربهدانش، مهارت
این بدین معناست که افراد با  کار و کارآفرینی است.وکسب

 هايها و مهارتهاي مدیریتی، توانایی تشخیص فرصتمهارت
ا رآفرینانه راحتماال قصد درگیر شدن در کسب و کار کا ،فنی

خواهند داشت که به نوبه خود باعث ایجاد احساس خودکامیابی 
 در آنها خواهد شد. 

د نقشی ها بایتوان گفت که دانشگاهبر اساس نتایج پژوهش می
التحصیالن کارآفرین داشته باشند. براي پیشتاز در توسعه فارغ

ربیت تهاي کارآفرینانه ها آسان نیست که افراد با ویژگیدانشگاه
کند  موسسات آموزش ) بیان می2015طور که بل (کنند. اما همان

گام  "یادگیري از طریق عمل "توانند با بکارگیري رویکردعالی می
هاي کارآفرینانه دانشجویان بردارند. مهمی در توسعه مهارت

آموزش کارآفرینی نباید فقط بر روش تدریس در کالس تمرکز 
یادگیري عملی براي دانشجویان فراهم هاي کند. بلکه باید فرصت

شود. ایجاد یک محیط کارآفرینی موثر و همچنین یک برنامه 
گیري باالي کارآفرینی خوب طراحی شده در ایجاد جهت

کارآفرینی مهم خواهد بود. همچنین بر اساس نتایج پژوهش 
هاي کارآفرینی عواملی مهم در هاي کارآفرینی و انگیزهمهارت

ی است. براي آگاهی از احتماالت کارآفرینی شغلی قصد کارآفرین
هایی براي تشویق دانشجویان هاي دولتی و برنامهباید سیاست

وجود داشته باشد تا آنها خود را در معرض هر فرصتی براي تجارب 
ها را براي هاي کارآفرینی احتماال آنکارآفرینی قرار دهند. مهارت

در نتیجه باعث برگشت ها قادر خواهد ساخت که شناخت فرصت
منافع و حداکثر سود خواهد شد. بعالوه دولت نیاز دارد به تشویق 
دانشجویان بیشتر براي کارآفرینی ادامه دهد زیرا که شمار 

هاي تواند مشوقکارآفرینان هنوز پایین است. در نتیجه دولت می
 بیشتري را براي دانشجویان در جهت کارآفرینی فراهم آورد. 
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