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Abstract 
The aim of this study is to analyze the factors affecting the formation of 
entrepreneurial behavior of students of the University of Sistan and Baluchestan. 
Internal studies have conducted a limited study of some variables in the field of 
entrepreneurship. In this article, by examining the theoretical foundations and 
previous studies, the conceptual model of research with the influence of main 
variables including, Entrepreneurial awareness, entrepreneurial intent, trait 
competitiveness, and proactive personality over entrepreneurial behavior and 
interaction between variables were identified. The relationships between the 
variables were analyzed with the structural equation approach. The results showed 
that among students of the University Sistan and Baluchestan, entrepreneurial 
awareness has an important and significant effect on entrepreneurial intent. In 
contrast, trait competitiveness does not have a significant effect on entrepreneurial 
intent, and cross-competence of competitiveness and entrepreneurial awareness 
does not have significant on entrepreneurial intent. Entrepreneurial Intention has 
a positive and significant effect on entrepreneurial behavior. Proactive personality 
has a positive and significant effect on the formation of entrepreneurial behavior. 
The effect of entrepreneurial intent on entrepreneurial behavior is not affected by 
high or lowvalues of proactive personality, although proactive personality is 
effectiveonentrepreneurialbehavior.Therefore,theintersectingeffectofproactivepe
rsonalityand 
entrepreneurialintentiononentrepreneurialbehaviorisnotsignificant.Forthetwovari
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ables, entrepreneurial behavior as a dependent variable and for entrepreneurial 
intent as a dependent variable indicates that the fitting power of the structural 
model is moderate. Among the control variables, only two variables of participation 
in entrepreneurship courses and income earning experience have significant 
coefficients. Finally, practical suggestions for mobilizing students from 
entrepreneurial awareness to entrepreneurial behavior are presented. 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
The issue of employment and finding a 
suitable job for young people is one of the 
main challenges of any society in the 
present age. Entrepreneurship as one of 
the most important ways to prevent social 
harms caused by unemployment and other 
problems has always been emphasized by 
social and economic experts. Universities 
and higher education institutions, given 
their role in the production, distribution, 
dissemination and transferring of the 
knowledge and its use in various 
economic, social, cultural and political 
fields, can be the driving force for the 
development and creation of knowledge-
based economy at the national and 
regional levels (Kerr, 2001). In fact, with 
growing unemployment around the globe, 
many governments are depending on 
entrepreneurial start-ups for job creation 
(Premand et al., 2016; Obschonka et al., 
2017). Prior research over the years has 
focused on understanding the drivers of 
entrepreneurship by examining why some 
individuals develop the intention to start a 
new venture. This follows from the view 
that entrepreneurial intentions are a key 
determinant of entrepreneurial behavior 
(Neneh, 2019; Van Gelderen et al., 2015). 

2. Objective 
The aim of this study is to analyze the 
factors affecting the formation of 
entrepreneurial behavior of students of the 
University of Sistan and Baluchestan. By 
recognizing the factors affecting the 

formation of entrepreneurial behavior of 
the students of the University of Sistan and 
Baluchestan and the extent of the impact of 
each of these factors on entrepreneurial 
behavior, appropriate policies, programs 
and strategies can be developed to guide 
students who have the potential to become 
successful entrepreneurs. 

3. Data/Methodology 
In this article, by examining the theoretical 
concepts, propositions, frameworks and 
models in previous valid studies, the 
conceptual model of the research with the 
influence of main variables including, 
entrepreneurial  awareness, entrepreneurial 
intent, trait competitiveness, and proactive 
personality over entrepreneurial behavior 
and interaction between variables were 
identified. The relationships between the 
variables were analyzed with the structural 
equation modeling approach. The statistical 
population frame of the present study 
includes all university students referring to 
the sub-sections of the University of Sistan 
and Baluchestan which are related to the 
business and entrepreneurship activities 
and programs. In the study, the Cochran 
sample size method was also used to select 
the statistical sample frame of the research. 
Its reliability was determined using 
Cronbach's alpha coefficient. Cronbach's 
alpha coefficient for this questionnaire was 
0.912, which indicates the acceptable 
validity and reliability of the questionnaire. 
However, after completing the 
questionnaires, the whole validity and 
reliability of the research were analyzed 
with software.  
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 4. Results/Findings 
The results showed that among students 
of the University of Sistan and 
Baluchestan, entrepreneurial awareness 
has an important and significant effect on 
entrepreneurial intent.  In contrast, trait 
competitiveness (TC) does not have a 
significant effect on entrepreneurial 
intent (EI), and cross-competence of 
competitiveness and entrepreneurial 
awareness (EA * TC) does not have 
significant on entrepreneurial intent. 
Entrepreneurial Intention (EI) has a 
positive and significant effect on 
entrepreneurial behavior (EB). Proactive 
personality (PP) has a positive and 
significant effect on the formation of 
entrepreneurial behavior (EB). The effect 
of entrepreneurial intent (EI) on 
entrepreneurial behavior (EB) is not 
affected by high or low values of proactive 
personality, although proactive 
personality is effective on entrepreneurial 
behavior. Therefore, the intersecting 
effect of proactive personality and 
entrepreneurial intention (PP * EI) on 
entrepreneurial behavior is not significant. 
According to the two variables of 
entrepreneurial behavior as a dependent 
variable and entrepreneurial intent as a 

dependent variable, the fitting power of 
the structural model is moderate. Among 
the control variables, only two variables of 
participation in entrepreneurship courses 
and income earning experience have 
significant coefficients that participation 
in entrepreneurship courses is effective on 
entrepreneurial intent and income earning 
experience is effective on entrepreneurial 
behavior. 

5. Implications 
The present article implies some practical 
suggestions for mobilizing students from 
entrepreneurial alertness to 
entrepreneurial behavior. There are some 
policy-making suggestions and suggestion 
for future researches based on the 
research findings as well. Accordingly, as a 
main implication, the entrepreneurial 
traits of the university students have 
significant role in the formation of the 
entrepreneurial behavior. Therefore, 
identifying university students with 
entrepreneurial traits and providing 
particular and specialized entrepreneurial 
educational programs for these kinds of 
students would be an outstanding 
suggestion for activating the 
entrepreneurial action among potent 
students in the field of Entrepreneurship. 

References
Kerr, C. (2001). The uses of the university. 

Harvard University Press. 

Neneh, B. N. (2019). From entrepreneurial 
alertness to entrepreneurial 
behavior: The role of trait 
competitiveness and proactive 
personality. Personality and 
Individual Differences, 138, 273-279. 

Obschonka, M., Hakkarainen, K., Lonka, K., 
& Salmela-Aro, K. (2017). 
Entrepreneurship as a twenty-first 

century skill: entrepreneurial 
alertness and intention in the 
transition to adulthood. Small 
Business Economics, 48(3), 487-501. 

Premand, P., Brodmann, S., Almeida, R., 
Grun, R., & Barouni, M. (2016). 
Entrepreneurship education and 
entry into self-employment among 
university graduates. World 
Development, 77, 311-327. 

Van Gelderen, M., Kautonen, T., & Fink, M. 
(2015). From entrepreneurial 



 

140 

Volume 13. Issue 25. . Summer and Autumn. Pages 137 to 163. 

 

Hakima Vaezi, Mehdi Zivdar. The Effective Factors on the Formation of Entrepreneurial Behavior of students of the 
University of Sistan and Baluchestan 

Journal of Executive Management 

intentions to actions: Self-control 
and action-related doubt, fear, and 

aversion. Journal of Business 
Venturing, 30(5), 655-673. 

 

 



 

141 

ماره .13 دوره هار و  .25 ش بستانب حات .1400  تا  . 163تا   137 صف

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 بلوچستان  و  سیستان دانشگاه  دانشجویان کارآفرینانة  رفتار گیریشکل   بر مؤثر  عوامل. زیودار مهدی  واعظی،  حکیمه

 علمی پژوهشی 

  دانشگاه دانشجویان کارآفرینانة رفتار  گیریشکل بر مؤثر عوامل
 بلوچستان و سیستان

   *2یودارز  یمهد ، 1  واعظی  حکیمه

 
 hakimavaezi@gmail.com، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی 1
 mehdizivdar@entp.usb.ac.ir  استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  2
 

10.22080/jem.2021.19707.3320  

 تاریخ دریافت:
 1399شهریور  16

 : پذیرش تاریخ 
 1399بهمن  5

 :تاریخ انتشار
 1400دی  4

 

 چکیده
 دانشگاه  دانشجویان  کارآفرینانة  رفتار  گیریشکل  بر  مؤثر  عوامل  تحلیل  پژوهش،   این  از   هدف

ی  به داخلی  مطالعات.  است بلوچستان  و  سیستان  ز برخی  محدود  بررس  کارآفرینی  حوزه  متغیرهای  ا
ی  مدل  پیشین،  مطالعات  و  نظری مبانی  بررسی  ضمن  مقاله،  این  در  لذا.  اندپرداخته   پژوهش  مفهوم

ی  متغیرهای  اثرگذاری  با نه،  هوشیاری  شامل  اصل ه،  قصد  کارآفرینا  شخصیت  و  رقابت  ویژگی  کارآفرینان
تغیرها  میان  کنشبرهم  و  کارآفرینانه   رفتار  بر   گامپیش یان   روابط.  شد  تصریح  م   رهیافت   با  متغیرها  م

شگاه  دانشجویان  بین  در  که  داد  نشان  نتایج.  شد  تحلیل  ساختاری  معادالت   بلوچستان   و  سیستان  دان
عناداری  و  مهم  اثر  «کارآفرینانه  هوشیاری»   ، «رقابت  ویژگی»  مقابل،  در  و  دارد  «کارآفرینانه  قصد»  بر  م

ی  اثر  و  ندارد  « کارآفرینانه  قصد»  بر  معناداری  اثر   بر   «کارآفرینانه  هوشیاری  و  رقابت  ویژگی»  تقاط
بت  اثر  «کارآفرینانه  قصد»  طرفی،  از.  نیست  معنادار  ،«کارآفرینانه  قصد»  رفتار »  بر  چشمگیری  و  مث

  رفتار »  گیریشکل  بر  معناداری  و  مثبت  اثر  دارای  ،«گامپیش  شخصیت»  و  دارد  «کارآفرینانه
صد» اثر عالوه،به. است  «کارآفرینانه تار» بر «کارآفرینانه ق ه رف دیر تأثیر تحت ،«کارآفرینان   یا  باال مقا

  مؤثر   «کارآفرینانه  رفتار»  بر  «گامپیش   شخصیت»  چند  هر  گیرد،نمی  قرار  «گامپیش  شخصیت»  کم
ر   «کارآفرینانه   رفتار»  بر   « کارآفرینانه  قصد  و  گامپیش  شخصیت»  تقاطی  اثر  بنابراین،.  است   معنادا

سته  متغیر  عنوانبه  «کارآفرینانه  رفتار»  متغیرهای  به  توجه  با.  نیست   « کارافرینانه   قصد»  و  واب
توسط  ساختاری،  مدل  برازش  قدرت  وابسته،   متغیر   عنوان به یان   از.  شودمی  ارزیابی   م   متغیرهای   م

سب  تجربه»  و  «کارآفرینی  هایدوره   در   شرکت»  متغیر  دو  تنها  کنترلی،  ضرایب  دارای  ،«درآمد  ک
ند،  معنادار   کسب   تجربه  و  کارآفرینانه،  قصد  بر  کارآفرینی  هایدوره  در  شرکت  که  ایگونهبه  هست

تار  بر  درآمد ت  مؤثر   کارآفرینانه،  رف   دانشجویان   دهیسوق  برای  کاربردی   پیشنهادهای   پایان،   در.  اس
تار  به  کارآفرینانه  هوشیاری  از فرینانه،  رف شنهادهای  کارآ   پیشنهادهایی   همچنین،  و  گذاریسیاست  پی

م برای  . است شده ارائه آتی، هایپژوهش انجا
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 مقدمه 1
  حیاتی   عنصر  یک  عنوانبه   گسترده،  طوربه  کارآفرینی

  قابل   سهم  دلیل  به  امروز  جامعه  در  موفقیت  برای
  و  اشتغال   ایجاد   اقتصادی،  رشد  در   آن  توجه

  در .  است  شده  شناخته  فناورانه  هایپیشرفت 
  بسیاری   جهان   سرتاسر  در   بیکاری   افزایش   با   حقیقت

  کارآفرینی   به  شغل  ایجاد   برای   هادولت   از
 ,.Premand et al)  هستند  وابسته  هاآپاستارت

2016; Obschonka et al., 2017.) 

  آموزش،   محل   تنها  امروزی  مدرن   هایدانشگاه 
  نیستند  مادی  سازمان  یک  صرفا    و  فناوری  و  علم  تولید

(Yamani dozi sorkhabi, 2001; Shafie & 
Mahdi, 2018  .)اول،  نسل  هایدانشگاه  

  نسل   و  پژوهشی  دوم   نسل   آموزشی،  هایدانشگاه 
  های دانشگاه .  هستند  کارآفرین   هایدانشگاه   سوم،

  های دانشگاه   یافتهتکامل  نسل  مثابهبه   کارآفرین
  که   یادگیرنده   محیط  ایجاد  با  دوم،  نسل   و   اول   نسل

  های فرصت   از   استفاده  و  تغییر  با   تطبیق  آن  در 
  که  هستند  حرکتی  آغازگر  زند،می   را  اول   حرف   نوآورانه

  نوآوری   ملی  نظام  تقویت  به  منجر  نهایت  در
  به   را  آموختگانیدانش   کارآفرین   دانشگاه .  شودمی

  کنار   در  را  دانش   که  دهد می   تحویل  جامعه
  نوآوری،   با  و  گرفته  خدمت  به  کاربردی  هایپژوهش 

  اهمیت (.  Shafie & Mahdi, 2018)  آفرینندمی   کار 
  جوامع،   پیشرفت   در   آن  کلیدی   نقش   و   کارآفرینی 

  کشورهای   در   هادانشگاه   اغلب  که  است  شده  موجب
  را   آن  از  گیریبهره   توسعه،  حال   در  و  یافتهتوسعه

  تدوین   طریق  از  مسیر  این  در  و  دهند  قرار  توَجه   مورد
  کاربردی،   راهبردهای   و   علمی  هایبرنامه  و   هاسیاست

  رفتار  و   روحیه  فرهنگ،  تقویت   و   بسط   راستای  در
  و   اعم  طور  به  جامعه  آحاد  میان  کارآفرینی

  تالش   اخص   طور  به  دانشگاهیان  و  دانشجویان
 (. Nemati, 2013) نمایند

  در   بلوچستان   و   سیستان  دانشگاه  مأموریت 
  آموختگان دانش   تربیت »  صورت  به   دانشجویی  حوزه

  و   فرهنگ  به  پایبند  و  نشاط  با   کارآفرین،  توانمند،
  است  شده  تعریف«  ایرانی  اسالمی  هایارزش

(Moradi, 2018  .)و   کارآفرینی  مقوله  به  توجه  لذا  
  دانشگاه   در  جدید  و  مهم  گرایشی  کارآفرین  دانشگاه

  این   در   تحوالتی  که   است،  بلوچستان  و  سیستان
  مشاهده   دانشگاه  در  اخیر  هایسال   در  زمینه

  دانشگاه،   در  کارآفرینی   تحوالت   اصلی   عنصر.  شودمی
  رشته  در   موجود   های نظریه .  هستند  دانشجویان 

  و   شخصیتی   هایویژگی   کارآفرینی،  علمی 
  کارآفرینانه   رفتار  کنش  بر   افراد   رفتاری   -  شناختیروان

 .دانندمی  مؤثر را

  تحقیقات   از   بسیاری  گذشته،  هایسال   در
 اند،شده  متمرکز« کارآفرینی  محرک فهم» بر پیشین،

  توسط   کارآفرینانه  فعالیت  یک   آغاز   آزمون   بر   امر  این 
  آزمودن .  است  شده  متمرکز  خاص  افراد  از  برخی 

  را   کارآفرینانه  فعالیت  یک  افراد،  از  بعضی   چرا»  اینکه
  دیدگاه  این از گیرینتیجه  این خیر؟« یا  کنندمی  آغاز

  رفتار  در  کلیدی  عامل  یک  کارآفرینی  قصد  که  است
 ;Kautonen et al., 2015)  است  کارآفرینی

Shirokova et al., 2016  .) نتیجه،   یک   عنوانبه  
  قصد  ایپایه   یمدلها   از  تعدادی  مطالعات،  از   بسیاری

 قصد  گیریشکل  تا  اندداده   توسعه  را  کارآفرینی
  واقع   در  اوصاف  این  با.  نمایند  تبیین  را  کارآفرینانه

  هایفعالیت   از   محدود   فهم   یک  تنها   موضوع   این 
  قصد  توسعه که  طوری   به کنندمی  ارائه را کارآفرینی 
  است   معنی  این   به   نیست،  سادگی   این   به   کارآفرینی 

  مشارکت   کارآفرینانه  هایفعالیت   در  افراد  چگونه  که
 ,.Kautonen et al., 2015; Fuller et al)   کنندمی

2018 .) 

  و   التحصیالنفارغ   پرورش   کهاین   به  توجه   با
  در   کلیدی   اهداف   از  یکی   کارآفرین   دانشجویان 

  و   سیستان   دانشگاه   در   آن   پیرو  و   کشور   عالی   آموزش
 رفتار  گیریشکل  ساختار  شناخت.  است  بلوچستان

  و   دانشگاه   این  دانشجویان   بین  در  کارآفرینانه
  مساعدتی   کارآفرین   دانشجویان  های ویژگی   شناخت

.  است  آن  به  دستیابی  دنبال   به  پژوهش   این  که
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  بر   عواملی   چه  که   است  این   اساسی  پرسش   بنابراین،
  دانشگاه   دانشجویان  کارآفرینانه  رفتار  گیریشکل

  عوامل   شناخت   با   است؟  مؤثر  بلوچستان   و   سیستان
  دانشجویان   یکارآفرینانه  رفتار  گیریشکل  بر  مؤثر

  یک   هر  تأثیر  میزان  و  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه
 ها،سیاست   توانمی   کارآفرینانه  رفتار  بر  عوامل  این   از

  هدایت   برای   مناسبی  راهبردهای   و   ها برنامه
  یک   به  شدن  تبدیل  پتانسیل  که   دانشجویانی 

  پژوهش   این   در .  کرد  تدوین  دارند   را   موفق  کارآفرین 
  کارآفرینانه   رفتار  دهندهشکل   عوامل   شودمی   تالش

  بلوچستان   و   سیستان  دانشگاه   دانشجویان  میان  در
  جهت   آنان   تشویق   برای راهکارهایی   و   شود   مشخص 

  کارآفرینانه  رفتار  به  کارآفرینانه  قصد  از  دادنسوق
  کارآفرینانه   هایآموزش  تأثیر  چگونگی .  شود  ارائه

.  شود  مشخص  بالقوه   کارآفرینان  قصد  گیریبرشکل 
  افراد   شخصیتی   - شناختیروان   هایویژگی   نقش 

  با   کردن  رقابت   ویژگی  و  گامپیش   شخصیت  نظیر
  ادامه   در .  گیرد  قرار   بررسی   و   بحث   مورد   دیگران 

  شده   ارائه  پژوهش   شناسی  روش   و  نظری   مبانی
  و   شده  تصریح   پژوهش   مفهومی   الگوی .  است

  در   و   است  گرفته  قرار  تحلیل  و   تجزیه  مورد   هایافته
  کاربردی،   پیشنهادهای  و  گیرینتیجه  نیز  پایان

  های پژوهش   مختص   پیشنهادهای  و   گذاریسیاست
 . است شده  ارائه آتی

 

 پژوهش پیشینه 2
  جوانان،   برای   مناسب   شغل  یافتن   و   اشتغال   بحث

  عصرکنونی   در  ایجامعه  هر  اصلی   هایچالش   از  یکی 
  عنوان به   اشتغال   ایجاد  همچنین،.  شودمی   محسوب 

  آسیبهای   از  پیشگیری   راهکارهای   مهمترین   از   یکی 
  مورد   همواره  آسیبها،   سایر  و   بیکاری   از   ناشی   اجتماعی 

 داشته  قرار  اقتصادی  و  اجتماعی   نظرانصاحب   تأکید
  با   مبارزه  برای  نوین  حلهاییراه   یافتن  رو،  این   از.است

  و   رشد   در  اجتماعی   آسیبهای   کنترل   و  بیکاری 
 اشتغال   موضوع.  دارد  شایانی  تأثیر  جامعه  یتوسعه

  کشور   یک   به   مربوط  یا   اقتصادی  بحث  یک  تنها
 معضل  با   جوامع  تمامی  کلی،  طور   به.  نیست  خاص

  این   ابعاد   و   هستند  گریبان  به   دست   نوعی   به   بیکاری 
  حتی   و  اجتماعی   اقتصادی،  هایبخش   معضل

 ,Kawousi)   است  ساخته  متأثر  نیز  را  سیاسی
  در   کاری  نیروهای  افزایش  و  جمعیت  رشد(.  2018

  در   شغلی  فرصتهای  شدن  محدود  به  منجر  آن،  مقابل
  نتیجه،   در.  است  شده  بیکاری  افزایش  و  جامعه

  های ظرفیت   و  هاپتانسیل  شناخت  ها،توانایی   بررسی
  و   مولد  گذاریسرمایه  منظور   به  کشور   در   موجود 

  ایجاد   برای   اقتصادی،  هایفعالیت   در   کار   نیروی  جذب
  در  تحول   ایجاد  با  پدیده  این .  است  ضروری   اشتغال،

  ایجاد   را  جدیدی   شغلی  های فرصت   تواندمی   جامعه
  برای   جدید   هایفرصت   کارآفرینی   فرآیند  طی  کند.

  یا   تولید  آن،  ویژگی   که  شود می   ایجاد   هم  اشتغال 
  و   خالقانه   هایشیوه   به  خدمات  و   محصوالت  عرضه

  نکته  این  به  توانمی   بنابراین،.  است  نوآوری  بر  مبتنی
  در   کارآفرینی  دنبال   به  زاییاشتغال   که  کرد   اشاره

  کارآفرینی (. Farahani, 2019) شود می  ایجاد جامعه
  دنیای   افزوده،ارزش   ایجاد   برای   پویا  فرآیندی  عنوانبه

  پدیده   این.  است  ساخته  متحول   را  صنعت  و  اقتصاد
  سوی به   جامعه  دهیسوق  دلیل  به  اقتصادی  و  فنی

  و   خدمات  به  جدید   دانش  تبدیل  و  مبتکرانه  تغییرات
  رشد   رقابتی،   محیط   ایجاد   خالقیت،   جدید،  محصوالت 

  اهمیت   حائز  زا،اشتغال   هایفعالیت   ایجاد   و   اقتصادی
 (. Imani et al., 2018) است بسیار

  به   توجه  با  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  هادانشگاه 
  و   دانش   انتقال   و  اشاعه  توزیع،   تولید،  در   که  نقشی

  اقتصادي،   مختلف  هايعرصه   در  آن  از  استفاده
  نیروی   توانند می   دارند،  سیاسی  و  فرهنگی   اجتماعی، 

  سطح   در  بنیاندانش   اقتصاد  تحقق   و   توسعه   محرکه 
 ,Trani & Holsworth)باشند    منطقه  و  ملی

  در   که   است  داده  نشان  تجربی   تحقیقات(.  2010
  ملی   توسعه  در  هادانشگاه  پیشرفته  کشورهاي

  از   هدف .  دارند  اساسی  نقش   محلی  و  ايمنطقه
  نیز   جهان   نقاط   تمام   در   استانی   هايدانشگاه   تأسیس

  طریق   از   ايمنطقه  توسعه  به  مستقیم  کمک 
  و   توسعه  مسائل   درباره  تحقیق  کشاورزي،   گسترش

  بوده   جامعه  به  مستقیم  خدمات   ارائه  سازيفراهم
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  از   عموما    پیشرفته  کشورهاي  هايدولت .  است
  براي   که  خواهندمی   هاآن  از  و  دارند  انتظار  هادانشگاه 

  مانند )  اقتصادي   مختلف  هايبخش   ظرفیت   بهبود 
  طور به(  کار  و  کسب  و  مهندسی   صنعت،  کشاورزي، 

  کنند  همکاري   محلی   جوامع  و   مناطق   با  مستقیم،
(Kerr, 2001 .) 

  ساختار   و  اهداف  به  نگاه  نوع  به  توجه  با
  آموزش   هایدانشگاه   اول،  نسل  دانشگاه  دانشگاهها

  به   داشته  ادامه  انقالب  اول   دهه  تا  که  هستند،  محور
  های دانشگاه   یا  محور آموزش  هایدانشگاه   نام

  آن   وظیفه  و   هدف  که  شودمی   شناخته  آموزشی
  از   تحصیلی  مدرک  صدور  و  آموزش  ارائه  دانشگاه،

  به  فقط   کشور   توسعه  برای   و   بوده   آن   های ویژگی 
  این   که  پرداخته   دیده آموزش  مجرب   نیروهای   تربیت 

  است   بوده  اول   نسل  دانشگاه  اصلی   محورهای   از  امر،
  ها دانشگاه   در   تدریس  امر  برای   آن  التحصیالنفارغ   و

  در   مدیریتی   هایپست   کردن   پر  برای   و   علمی   مراکز   یا 
  نیروهای   آموزش  و   شوندمی   آماده   کشور   صنعت

  سطح   افزایش  و  بخشیآگاهی   جهت  جامعه  انسانی
  امور   انجام  برای  انسانی  نیروی  تربیت  و  جامعه  آگاهی

 . شدمی  صرف کشور  مدیریتی  و صنعتی

  های دانشگاه   نیز  دوم   نسل  هایدانشگاه 
  دانش   مرزهای  توسعه  با   که  هستند  محور  -پژوهش 

  متخصص،  نیروهای  تربیت  و  بنیانی   هایپژوهش   و
  این   که  اندشده  پدیدار   کشور   هایدانشگاه   دوم   نسل
  مختص   آموزشی   هایفعالیت   ضمن  دانشگاه   از  نسل

  مباحث   به  بیشتری  توجه   اول   نسل  دانشگاه
  افزایش   آن  خروجی  و  داشته  کاربردی   و   پژوهشی 

.  بود  پیشرفته  هایکشور   میان   در  ایران   مقاالت   تعداد
  دانشگاه،   که  است  معنا  بدین  سوم   نسل   دانشگاه

از مجموعه  یادگیری  برای  مکانی  صرفا    دیگر   ای 
  مکانی   دیگر   همچنین   نیست؛  صرف   هایآموزه

  راستای   در  را  تحقیقاتی  هایپروژه   تنها  که  نیست
  بر   عالوه   بلکه  دهد؛  انجام  صنایع   اقتصادی   اهداف

  برد، می   پیش   همچنان   را  فوق   اهداف  تمام  کهآن

 
 1394دی  5خبرگزاری دانشجو،  - 1

  دانش   که   دهد می   ارائه  جامعه  به   را   التحصیالنی فارغ
  با   و   گرفته  خدمت   به  کاربردی  های پژوهش   کنار   در   را

  عالوه   یعنی  کارآفرین  دانشگاه.  آفرینندمی   کار  نوآوری
  توسعه   نیاز   مورد   انسانی  نیروی  تربیت   و  علم   تولید  بر

  هایشرکت   تأسیس   و   علم   سازی   تجاری   راستای  در 
  عالوه   کارآفرین   دانشگاه.  داردمی بر  قدم  بنیاندانش 

  های مولفه   براساس  آموختگانی دانش   تربیت  بر
  و   اشتغال   و  توسعه  به  باید   کارمندی،  و   کارآفرینی

 1. کند  توجه آفرینیثروت 

  کارآفرینی   رفتار  بر  مؤثر  های مؤلفه  زمینه  در
  شده   انجام  کشور  از  خارج   و   داخل  در  مطالعاتی

 شده  اشاره  ادامه  در  آن  از  هایینمونه   به  که  است
 .است

  به (  Shayan et al., 2019)  همکاران  و  شایان
  با   کارآفرینانه  موفقیت  بر   پیشین  دانش  تأثیر  بررسی 

  کسب   میان  در   کارآفرینانه  هوشیاري  میانجی  نقش 
.  پرداختند  اصفهان  شهر  در   فود  فست   حوزه  وکارهاي 

سازی  مدل   روش  از  پژوهش،  هايفرضیه   بررسی   براي
  نتایج   و   است  شده  استفاده   ساختاري  معادالت

  و   پیشین  دانش  که  دهدمی   نشان   آمده،  دست به
  پیشین   دانش  بازار،  پیشین  دانش )  آن   ابعاد  تمامی

  مشتري،   مشکالت  پیرامون  پیشین  دانش  فناوري،
  موفقیت   بر  ،(بازار  به   خدمت   نحوه   پیشین   دانش

  و   مثبت   تأثیر  95/0  اطمینان  سطح   با  کارآفرینانه
  هوشیاري  میانجی   نقش   همچنین .  دارند  معنادار

  موفقیت   بر  پیشین  دانش  تأثیرگذاري   در  کارآفرینانه
  قرار   تأیید   مورد  53/0  تأثیر  ضریب   با   کارآفرینانه

 .است گرفته

  ، (Yaghoubi et al., 2019)  همکاران   و   یعقوبی 
 دانشگاه   در  چابکی   الگوی  ارائه   هدف  با  پژوهشی

  دادند   انجام  دانش   مدیریت  رویکرد   با   رینکارآف
  دانشگاهی   اساتید  شامل  پژوهش   این  آماری  جامعه

  منابع   مدیریت   یحوزه  در  فعال   خبرگان   و   نظرصاحب 
.  باشندمی   دانش   مدیریت   و   کارآفرینی   انسانی،

  از   نظری   اشباع  به   رسیدن  تا   نمونه  افراد  انتخاب
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  گردید   انجام   برفی  گلوله  هدفمند  گیرینمونه   طریق
 مطالعه  مورد  نفری  25  پژوهش  نمونه  نهایت،  در  و

  کلیدی،  مطلعان  از   اطالعات  آوریجمع .  گرفتند  قرار
  هاداده   تحلیل  و   تجزیه  و   اکتشافی   مصاحبه  روش   با
.  است  شده   انجام  نظری  گذاریکد   از   استفاده   با

  اصلی   یمقوله   دهد، می  نشان  آمدهدست   به  الگوی
  منجر   کارآفرین  دانشگاه  در   چابکی  پیامدهای  به  که

  نیاز   مورد   چابکی   هایقابلیت   شامل  شود، می
  رضایت   سازی،غنی   جهت   کارآفرین  دانشگاه

  از   توان می   که  آنهاست   به  حلراه   ارائه  و   مشتریان
  چابکی   توانمندسازیهای  و  چابکی  هایمحرک   طزیق
  رویکرد   با   کارآفرین   دانشگاه   در   چابکی   شاهد

 . بود دانش  مدیریت 

 Talebi)  همکاران  و   کوهستانی   طالبی 
koohestani et al., 2018)،  ابعاد   شناسایی  هدف   با  

 منظور  به  مدل،  یک   قالب  در  کارآفرینانه  هوشیاري
  کارآفرینانه   هوشیاري   مفهوم   بهتر  چه  هر   درك

  هوشیاري   پدیدة.  اندداده   انجام  را  پژوهشی
  موفق،   هوش  پیشین،  دانش  بعد  چهار  در   کارآفرینانه

  بندي   طبقه  مؤلفه  22  و  بازار  تحلیل  و  آگاهیذهن 
  دانش   بین  معناداري  رابطۀ  پژوهش  نتایج.  شد

  ذهن   بازار؛  وتحلیل  آگاهیذهن   بازار؛  تحلیل  و  پیشین
  و   بازار  تحلیل  کارآفرینانه؛  هوشیاري  و   آگاهی

  هوشیاري   و  فرصت  تشخیص  کارآفرینانه؛  هوشیاري
  بیانگر   پژوهش   نتایج   چنین  هم .  داد  نشان   کارآفرینانه

 . نبود  بازار   تحلیل  و   موفق  هوش   بین   معناداري  رابطۀ

  در   ،(Moradi et al., 2018)  همکاران  و   مرادی
  چارچوب   از  استفاده   با  کردند   تالش   کیفی  ایمطالعه

 قصد  گیریشکل   ابعاد  مطالعه   به  ها،قابلیت   رویکرد
  مطالعه  این  در.  بپردازند  فقیر  افراد  در  کارآفرینانه

  شرایط   در   زندگی   سابقه  که  افرادی  از  نفر  17  کیفی،
 فعالیت  مشغول   مطالعه  زمان  در و  اندداشته  را  فقر

  از   استفاده   با   و   شده  شناسایی   بودند   کارآفرینانه
 گیری شکل   ابعاد  محور  واقعه  هایمصاحبه

  گرفتند  نتیجه. شد شناسایی آنان در قصدکارآفرینی
 بر   گذاراثر  شده  شناخته  عوامل  بر  عالوه  که

  نیز  عوامل  از   دیگر   ایمجموعه   قصد،  گیریشکل

  و   بوده  فقیر  جوامع  مختص   که   دارند   وجود 
 گذار اثر   فقیر  افراد   در   کارآفرینانه  قصد  گیریدرشکل

  و   جوییثروت   به  توانمی   آنها   میان  از   که  هستند
  از   ترس   ماورایی،  حمایت   به  اعتقاد  ثروت،  تقدس

  غالب   فرهنگ   با   ناسازگاری  و  مالی،  مضیقه  آینده،
 . کرد اشاره

 ,.Dehghani et al)   همکاران   و  اشکذری   دهقانی 
  با   کارآفرین   زنان   اخالقی   رفتار   تأثیر  بررسی   به   ،(2017

  عملکرد   بر   کارآفرینانه  هوشیاری   گریمیانجی   نقش
  اطالعات   تحلیل  و   تجزیه.  است  پرداخته  کار   و   کسب

  ساختاری   معادالت   الگوسازی  روش   از  استفاده  با
  رفتار  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج.  پذیرفت  انجام

  بر   درصد  49  میزان  به   کارآفرین  زنان  اخالقی
  عملکرد   بر  درصد   45  میزان  به  و   کارآفرینانه  هوشیاری

  داد   نشان  نتایج  همچنین.  دارد  تأثیر  آنها  کار  و  کسب
  عنوان به   درصد   17  میزان  به   ه کارآفرینان  هوشیاری   که

  عملکرد   و  اخالقی  رفتار  رابطه  بین   میانجی  متغیر
  عملکرد   که  شد  گرفته  نتیجه.  کندمی   نقش  ایفای

  هوشیاری   تأثیر  تحت   کارآفرین   زنان   کار   و   کسب
  مدیران   که   است   آنها   اخالقی  رفتارهای  و   کارآفرینانه

 .کنند ایویژه  توجه  آنها به  باید اندرکاراندست  و

  ،(Naeiji & Ebrahimi, 2017)  ابراهیمی  و   نائیجی
  دستگاه   بر  کارآفرینی   آموزش  تأثیر  بررسي   هدف  با

  خالقیت  میانجی  نقش  به توجه با کارآفرینانه فکری
  معادالت   مدلسازی   روش  از  کارآفرینانه  هوشیاری  و

  مدیران   به  مربوط  اطالعات  گردآوری  با  ساختاری
  انجام   را  ایمطالعه  کشور   راهبردی   شرکت  140  ارشد

  آموزش   که   دهد می   نشان  پژوهش  هاییافته.  دادند
  کارآفرینانه   فکری  دستگاه  بر  خالقیت  و  کارآفرینی

  و   خالقیت  بر  کارآفرینی  آموزش  اما  است،  تأثیربي 
  نقش   هوشياري  همچنین،.  دارد  تأثیر  هوشياري

  دستگاه   و  کارآفرینی   آموزش  یرابطه  در   را  میانجی 
 .کندمي  ایفا  کارآفرینانه فکری

  با (  Amini & hoseini, 2017)   حسینی   و   امینی
  زنان   در   کارآفرینانه  هوش  های ویژگی   کشف   هدف

  داده   تحلیل  برای  محتوا  تحلیل  راهبرد  از  کارآفرین
  آنها   مطالعه  مورد  جامعۀ.  کردند  استفاده   متنی  های 
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  گیری نمونه .  است  گیالن  استان  کارآفرین   زنان  شامل
  آوری   جمع  منظور   به  و  گرفت   انجام   هدفمند   روش   به

.  شد  استفاده  ساختاریافته  نیمه  مصاحبۀ  از  ها،داده 
  نفر   15  با  نظری،  اشباع  به  توجه  با  درنهایت،

  به   هامصاحبه  تحلیل.  است  گرفته  انجام  مصاحبه
  و   است   شده   انجام   قراردادی  محتوای   تحلیل  روش

  قالب   در   کارآفرین  زنان  کارآفرینانۀ  هوش   های  ویژگی 
 کارآفرینانه،بینش   اصلی   مضمون   شش

  شهودی، هوش   اجتماعی، هوش   شناختی،هوش 
  و   استخراج  برانگیزاننده،هوش   و  جسورانه هوش 

  های روش   طریق  از  سپس.  است  شده  گذارینام 
  و   شده  تأیید  آن  اعتبار  صحت   کیفی،  اعتباریابی 

  شانون،   آنتروپی  روش  از  استفاده  با  درنهایت،
  اصلی   مضامین  از  هریک  در  ظهوریافته  هایمقوله

 .اندشده  بندی  اولویت

  پژوهشی   در (  Safa et al., 2016)  همکاران  و   صفا
  سنجش   مقياس  سنجي پايايي   و   اعتباريابي »  عنوان   با

  آموختگان دانش   ميان  در  کارآفرينانه  هوشياري 
  موضوع  به « کرمان استان کشاورزي تجاري  شرکتهاي 

  اعتباریابی   آنها  هدف.  پرداختند  کارآفرینانه  هوشیاری
  است   بوده  کارآفرینانه  هوشیاری   مفهوم  گیریاندازه

  آموختگاندانش   آماری  جامعه  از  منظور  این  برای  و
  کرمان  استان  جنوب  در   کشاورزی   تجاری  های شرکت 

  261  کوکران   فرمول   از   استفاده  با   نفر   643  تعداد   به
 گیرینمونه متناسب انتساب روش  هب  و انتخاب  نفر

  در   استاندارد  ای  نامهپرسش   تحقیق  ابزار.  شدند
  تشخیصي   روايي   بررسي .  است  بوده   لیکرت  مقیاس

  روايي   و   پايايي   از   نشان   آن   ترکیبي   پايايي   و   ابزار 
  دوم   مرتبه  عاملی  تحلیل  روش  از.  داشت  نامهپرسش 

  مفهوم   که   گرفتند  نتیجه  و   است  شده  استفاده
  و   رابطه  پويش،  بعد  سه  از  کارآفرينانه  هوشیاری 

  آن   بودن  بعدی  تک  فرضیه  و  شده  تشکیل  قضاوت
  که   شد  مشخص  همچنین،.  نگرفت  قرار  تأيید  مورد

  ديگر   بعد   دو   با   مقايسه  در   پیوند  برقراری   و   رابطه  بعد
  کلي   نتیجه .  کندمي   ايفا  بین  اين  در   بیشتری   نقش 

  گرايي فرصت   مفهوم   که  بود   آن   از  حاکي  تحقیق  اين

  اين   و   بوده   مطرح   کارآفرينان  میان   در   کارآفريني  در 
 .است اکتسابي و  ذاتي ماهیتا   مفهوم

  با (  Gholami et al., 2015)  همکاران   و  غالمی 
  بر   کارآفرینانه   هایشایستگی   تأثیر  بررسی   هدف
  با   مرتبط   کارآفرینانة  هوشیاری   ویژگی   گیریشکل

  آماری   جامعة  با   ایمطالعه  کارآفرینی   هایفرصت 
  خدمات   های شرکت   اعضای  از   نفر   346  شامل

  در   کشاورزی  مهندسی  و  فنی  ای،مشاوره
  از .  دادند  انجام   کرمان   استان   جنوب  های شهرستان

  اساس   بر.  کردند  استفاده   ساختاری   معادالت   روش
  شایستگی   که   است   شده  مشخص   تحقیق،  نتایج 

  شاخص   سه  بر  داریمعنی   و  مثبت  تأثیر  کارآفرینانه
  وجو، جست   و  پویش  شامل  کارآفرینانه  هوشیاری 

.  دارد  قضاوت  و   ارزشیابی  و   پیوندها   و   روابط   برقراری 
  های شاخص   بین  در  داد   نشان  نتایج  همچنین،

  قضاوت   و  ارزشیابی  شاخص  کارآفرینانه،  هوشیاری
  تأثیرپذیری   بیشترین   دیگر  شاخص  دو   با  مقایسه   در

 . دارد کارآفرینانه  هایشایستگی  از را

 Saremi & Alizade)  ثانی علیزاده   و   صارمی
Sani, 2009  )بر   تأثیرگذار  عوامل  بررسی   به  

  بر .  اندپرداخته   کارآفرینان  بین  در  فرصت   شناسایی
  279  میان  نامهپرسش   توزیع   از   پس  اساس   همین

  ملی   یجشنواره  سومین  برتر  کارآفرینان  از   نفر
  تحلیل   و  تجزیه  نامهپرسش   92  پایان   در   کارآفرینی،

  بررسی   به  ابتدا  اطالعات،  تحلیل  و   تجزیه  برای.  شد
  از   جامعه  از  حاصل  هایداده   با  نظری  الگوی   درستی

  داد   نشان   نتایج .  شد  پرداخته  لیزرل   افزار   نرم   طریق
  استفاده   قابل  آماری  یجامعه  برای   یادشده  الگوی   که

  از   استفاده  با  اطالعات  تحلیل   و  تجزیه  سپس.  است
  بین   که   داد   نشان  نتایج .  شد  انجام  همبستگی   آزمون
  شخصیتی   هایویژگی   کارآفرینی،   هوشیاری  متغیر

  و   اولیه  دانش  اجتماعی،  هایشبکه   کارآفرین،
  های فرصت   شناسایی  با  برنده  پیش   نیروهای 

 . دارد وجود   معناداری ارتباط  کارآفرینی

  تأثیر (  Shi et al., 2020)  همکاران  و   یوآن   شی
  و   کنترل   کارآفرینی،  نگرش  خودکارآمدی،  خالقیت،

  از   دانشجویان   کارآفرینی  قصد   بر  ذهنی   هنجارهای 
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  رفتار   نظریه  اساس   بر  شده   تعدیل  مدل   یک   طریق
  به   برای.  داد  قرار  بررسی  مورد  شده  ریزی  برنامه

  های   دانشگاه   از   دانشجو  523  از  هاداده   آوردن  دست
  نامهپرسش   از  چین  ژجیانگ   استان  در  مختلف

  تاییدی   عاملی   تحلیل  روش  از   و   است   شده   استفاده
  در   مهمی   تأثیر   خالقیت  که  رسیدند  نتیجه   این   به

 تأثیر  کارآفرینی   خودکارآمدی.  دارد  کارآفرینی   قصد
  کنترل   و .  دارد  شده  درک  رفتار  کنترل   در  توجهی  قابل

  نگرش   و   ذهنی  هنجارهای  ،  شده   درک  رفتاری
  قصد   بر   توجهی  قابل  طور  به  همه  کارآفرینی
 . گذاردمی  تأثیر کارآفرینی

  با   پژوهشی  در (  Ndofirepi, 2020)  ندفریپی 
  به   نیاز )  روانشناختی   های  ویژگی  آیا  که  اینکه  هدف

  کنترل   منبع   ،  پذیری   ریسک   به   تمایل   ،   موفقیت
  تأثیرات   میان  کنندهبینیپیش   رابطه   واسطه(  داخلی

  کارآفرینی   اهداف  و  کارآفرینی  آموزش  از  شده  درک
  دانشجوی   308  از  مقطعی  مطالعه  یک  از  است؟

  نتایج .  کردند  استفاده  زیمبابوه   در   ای  حرفه  آموزش
  نیاز   با  کارآفرینی  آموزش  متغیر  تأثیرات  که  داد  نشان

 کنترل   منبع  ،   پذیری ریسک  به   تمایل   ،   موفقیت   به
  و   مثبت  رابطه  کارآفرینی  هدف  اهداف  و  داخلی 

  به   نیاز   ،  این   بر   عالوه.  دارد  داری   معنی  آماری
 کنترل   منبع  و  پذیریریسک  به  تمایل  ،  موفقیت

  در   را  توجهی  قابل  آماری  واریانس  مقدار  داخلی 
 . است داده   اختصاص خود به  کارآفرینی  اهداف

  نقش   ایمطالعه  در (  Neneh, 2019)  نینه
  مرحله   از   انتقال   در   گامپیش   و   پذیر رقابت   شخصیت 

  را  کارآفرینی  رفتار  تا  کارآفرینی   فرصت  تشخیص
  که   داد   نشان  مطالعه  این   در  هایافته.  کرد  بررسی 

  قصد   بر  معناداری  بطور   کارآفرینانه  هوشیاری 
 رقابت  ویژگی با  دو  این   رابطه است  مؤثر  کارآفرینانه

  رفتار   با  کارآفرینانه  قصد.  است  ارتباط  در   کردن
  و .  دارد  ارتباط   معناداری  و  مثبت   بطور  کارآفرینانه

  افراد   بودن   گامپیش   ویژگی  وسیله  به   دو   این   رابطه
  کلی   بطور .  شودمی   تعدیل  و   گیردمی   قرار   تأثیر  تحت 

  رفتار   بر  کارآفرینانه  هوشیاری  اثر  غیرمستقیم  اثر
 .است بوده  معنادار کارآفرینانه

  هدف   با(  Munir et al., 2019)  همکاران   و  منیر
  کارآفرینی   قصد   مورد  در   موجود   ادبیات  گسترش

  نظریه   و   شخصیتی   صفات  یکپارچه   الگوی   وسیلهبه
  به  و  دادند  انجام  را  پژوهشی  شده  ریزیبرنامه  رفتار

  کارآفرینی   قصد  و   شخصیتی   های ویژگی   بررسی 
  پاکستان   و   چین  کشور  دو   در   آخر  سال   دانشجویان 

  این   در   ساختاری   معادالت  روش  از.  اندپرداخته 
  روش   مبنای   بر  مدل   و  شده   گرفته  کمک  پژوهش 

  نمونه   و  است   شده   برآورد  جزئی،  مربعات  حداقل
  این   در .  است  بوده  دانشجو  1016  استفاده   مورد

  زیادی   های تفاوت   که   رسیدند  نتیجه   این   به   پژوهش 
  ریزی برنامه  رفتار  تئوری  و  شخصیتی   هایویژگی   بین

  رفتار   تئوری   تأثیر   دارند،  وجود   کشور   دو   هر   در   شده
  کشور   دو  هر  در  کارآفرینی قصد بر  شده ریزی برنامه

  شده   ریزیبرنامه   رفتار  تئوری .  است  معنادار  و   مثبت
  ویژگی   سه  طورهمین   و  است  مؤثرتر  چین   کشور  در

  و   گامپیش   شخصیت  پذیری، ریسک   به  میل
  تئوری   بر  شخصیتی  هایمولفه   عنوان به   خودکنترلی 

 .است مؤثر شده ریزی برنامه رفتار

  اثر   ،(Roundy et al., 2018)  همکاران   و  روندی
  و   ایجاد  به  که  تصمیماتی  بر  را  کارآفرینی  هوشیاری

  کردند   بررسی  را  شودمی   مربوط  رقابتی  مزیت   حفظ
  و   کارآفرینانه  هوشیاری  بین  مستقیمی  رابطه  و

  عملکرد   و  استراتژیک  تغییر  هایگیریتصمیم
  که   کردند   مشخص   این   بر  عالوه   و   یافتند   را   سازمانی

  و   کارآفرینی   هوشیاری   بین   کننده   تقویت   تأثیر   یک
  عدم   ارزیابی  و   درک  جمله  از  هاشناخت   سایر

 . دارد  وجود راهبردی تصمیمات در  اطمینان

  با   پژوهشی  در(  Hu et al., 2018)  همکاران  و  هیو
  قصد   و   گامپیش   شخصیت   خالقیت، »  عنوان 

  بررسی   به«  کارآفرینانه  هوشیاری  نقش  کارآفرینانه،
 هوشیاری   و  گامپیش   شخصیت  اثرگذاری  میزان

  تحقیق  این .  پرداختند  کارآفرینانه  قصد   بر  کارآفرینانه
  دانشجوی   735  از   میدانی  نظرسنجی  از  استفاده  با

  این .  شد  انجام   دانشگاه   26  در   چینی   کارشناسی
  کارآفرینانه   هوشیاری   که   دهدمی   نشان   پژوهش 

  قصد   بین   رابطه  در   مؤثر  و  میانجی  متغیر  نقش 
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.  دارد  خالقیت  و  گامپیش   شخصیت  با  کارآفرینانه
  هوشیاری   زیربنای   که   را  کارهایی   و   ساز   ها   یافته   این 

  اصلی   عناصر   به مربوط ادبیات  به   و   است  کارآفرینی
.  است  کرده  ارائه  کندمی   کمک  کارآفرینی   فرآیند

  باید   تنها  نه   کارآفرینی  آموزش  که  را  ایده  این  پژوهش 
  کار   و  کسب   طرح  مانند کارآفرینی فنی  هایجنبه  به

  شخصیتی   هایویژگی   به   باید   بلکه  کند،  توجه
 .کندمی  تقویت نماید  توجه نیز دانشجویان 

  در   ،(Ferreira et al., 2018)  همکاران  و   فرایرا
  قصد  روانی   اثرات  درک  و   سنجش  هدف  با  ایمطالعه

  و   پرتقال   دانشگاه  دو  دانشجویان  بین  در  کارآفرینی
  یک  از  پژوهش  این  در ادبیات بررسی  از  پس  اسپانیا

  شامل  تلفیقی   مدل   این.  کردند  استفاده  تلفیقی  مدل 
 گامپیش   شخصیت   و  پذیریریسک   خودکارآمدی،

  کارآفرینی   قصد   بر   روانی   اثر   متغیرهای  عنوان به
  به   محققان   پژوهش  این  در .  است  شده  استفاده

  یکپارچه   الگوی   یک   توسط  که   هستند  آن   دنبال 
  کارآفرینی   قصد  گیریشکل  مورد   در  روانشناختی 

  از   منظور  این  برای.  شود  انجام   الزم  تحلیل  و  تجزیه
  کشور   دو   هر  دانشگاه   دانشجوی  293  شامل  اینمونه 

  بردند   بهره  چندگروهی  تحلیل   روش  از  و  شد  استفاده
  ذهنی   ترجیحات   و  متغیرها  این   تأثیر  تجربی   نظر   از   تا

  نتیجه   و.  شود  آزمایش  کارآفرینانه   قصد   در  افراد
  بر   روانشناختی  متغیرهای  تأثیرگذاری  که  گرفتند

  نظر   از  است  متفاوت  کشور   دو  در   کارآفرینی   قصد
  هرچه  کار   و   کسب   اندازیراه  برای   الزم   فردی   انگیزه

  برای   انگیزه  باشد  ترقوی   روانشناختی   متغیرهای
  دیدگاه   از   ادراک  سطح  چه  هر  و  است   بیشتر  کارکردن 

  ترجیحات   باشد  بیشتر  کارآفرینی   اجتماعی  ارزش
 . رودمی  پیش  کارآفرینی  سمت  به  ذهنی 

  هدف  با  پژوهش   این ،(Campos, 2016) کمپاس 
 متغیر   یک   عنوانبه   خالقیت  گذاریاثر  نحوه   بررسی 

ق  میان  ارتباط  بر  واسطه   هوشیاری   و   کارآفرینی  اشتیا
  یک  از  منظور،  این  برای .  است شده انجام  کارآفرینی 

  با   نامهپرسش   از   و   است  شده   استفاده   کمی   پژوهش 
  روی   بر  ساله  سه  دوره  یک   در  و  نفر244  نمونه   حجم

  تکمیلی   تحصیالت  و  ایحرفه   تجربه  دارای  که  کسانی

  رگرسیون   از .  است  شده انجام   اند داشته وکار   کسب 
 گرفته  کمک   فرضیات  آزمون   برای   مراتبی   سلسله

  اشتیاق  بین  که  دهدمی   نشان  نتایج .  است  شده
  و   دارد  وجود  معناداری  ارتباط  خالقیت  و  کارآفرینی

  نیز  کارآفرینانه  هوشیاری  و  خالقیت   بین  طور  همین 
  خالقیت  متغیر  و   دارد   وجود  معناداری   و   مثبت  ارتباط

  و   کارآفرینی  اشتیاق  بین  واسطه  متغیر  یک   عنوان به
ینینقش  کارآفرینی   هوشیاری  .کندمی  آفر

  در   ،(Samo & Hashim, 2016)  هاشیم  و  سامو
  و   فرصت  شناخت  بین  ارتباط  تحلیل  به  ایمطالعه

  هوشیاری   طریق   از  آفرینانه  قصدکار  گیریشکل
  شده   ریزیبرنامه   رفتار  تئوری   مبنای  بر   کارآفرینانه

  دانشجوی   499  از   وهشپژ   این   های داده .  پرداختند
  پاکستان   سند  در  دانشگاه  9  از  وکار  کسب  آخر  سال 

  روش .است  شده  گرداوری  عرضی   مقطع   صورت  به
  این   نتایج .  است  ساختاری  معادالت  استفاده   مورد

  و   مثبت  اثر  کارآفرینانه  هوشیاری   داد  نشان  مطالعه
  قابل   رفتار  ذهنی،  هنجارهای  نگرش،  روی   معناداری

  مطالعه  این  هاییافته.  دارد   کارآفرینانه  قصد  و  کنترل 
  گرفتن   نظر  در  با  شده  ریزیبرنامه   رفتار  تئوری  به

  قصد   کننده  بینیپیش   عنوانبه   کارآفرینانه   هوشیاری 
  بر  داللت   همچنین   هایافته.  کندمی   کمک   کارآفرینانه

 . دارد جامعه  در  کارآفرینی  هایسرمایه  افزایش 

 ,.Kautonen et al)  فینک  و  گیلدرن  کاتونن،
  شده   ریزیبرنامه  رفتار  تئوری   بررسی  هدف  با  ،(2015

  کارآفرینانه؛   اقدام  و  کارآفرینانه  قصد  بینیپیش   در
  فنالند   و  اتریش  در  بزرگتری  جمعیت  روی  بر

  که   رسیدند،  نتیجه  این  به   و   دادند  انجام  ایمطالعه
  در  اینکه  اول   دارد، اساسی  ضعف دو اخیر  تحقیقات

  بزرگ   کافی   اندازه  به  نمونه  حجم  پیشین  مطالعات
  مورد   در  کمی  مطالعات  اینکه  دیگر  و  است  نبوده 

  انجام   کارآفرینانه  رفتار  و  کارآفرینانه  قصد  رابطه
 . است شده

  مفاهیم   از  بعضی  چند  هر  داخلی  مطالعات  در
  و   کارآفرینانه  قصد  کارآفرینانه،  هوشیاری  مانند

  روابط   بررسی  به   اما  است،  شده  بررسی   هاآن   نظایر
  کارآفرینانه،   رفتار  کارآفرینانه،  هوشیاری   بین
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  جامع   مدلی  در  متغیرها  سایر  و  گامپیش   شخصیت
  ارتباط   نظر  از  پژوهش  این  و  است   نشده  پرداخته

  رفتار  بر   مؤثر  عوامل  استخراج   و  متغیرها  دادن 
 .است نوآوری دارای  کارآفرینانه

  این   در  شده،  انجام   هایپژوهش   به   توجه   با  
  برای  کلیدی عامل  یک   کارآفرینی  هوشیاری  پژوهش،

  این   صورت،  هر  در.  است  کارآفرینی  اراده   و  قصد
  شود می   تعدیل   پذیریرقابت   ویژگی   وسیلهبه   ارتباط

  بسیار   افراد   که   طوری به.  گیردمی   قرار   تأثیر  تحت   و
نسبت   ندارند،   رقابتی  گیویژ   که   افرادی  به  رقابتی، 

  برای   خویش   قصد  که  دارد  بیشتری  احتمال 
گسترش  شدهشناخته  هایفرصت   از   برداریبهره    را 

  کارآفرینی   اراده  و  قصد  که  زمانی  عالوه،به .  دهند

  دارند   بیشتری  تمایل   گام،پیش   افراد  گیرد،می   شکل
  بر   عالوه .  نمایند  شرکت   کارآفرینانه،  رفتارهای  در   تا

  –   جنسیت   - سن  مانند)  متغیرکنترلی   پنج   این،
  کسب   زمینهپیش   و   کاریتجربه   -آموزش   - کارآفرینی

  که   متغیرهایی   کنترل   منظوربه (  خانوادگی  وکارهای 
  نشان   را  کارآفرینی  رفتار  و  کارآفرینی  اراده  رابطه

 مطالعات.  است  شده  گرفته  نظر  در  دهد،می
  کنترلی   متغیرهای  این   که  دهدمی   نشان  گذشته،

  و   قصدکارآفرینی  بر  تأثیر  پتانسیل  شده،  انتخاب
 ;Kautonen et al., 2015)   دارند  را  رفتار

Shirokova et al., 2016  .)نظر   در  هایفرض   تمامی  
  ذیل،   در   و   دارند   مثبت  گذاریتأثیر  شده،  گرفته

 . شودمی  بحث  هاآن  پیرامون

 

 

  برای   فرد   یک   توانایی  به  کارآفرینانه  هوشیاری
  سایر   وسیله  به  اغلب   که  جدید  فرصتهای  شناخت

 ,Kirzner)  دارد   اشاره  شود می   گرفته  نادیده   افراد
  ساختار   یک  عنوانبه  کارآفرینانه   هوشیاری(.  1979

  تشخیص   عنوانبه   و  خالقیت  ایجاد  حوزه  در  ارزشمند
  اساس   و  پایه  در  هاموقعیت  از  برداریبهره   و   فرصت

  است   شده  شناسایی  رفتارکارآفرینانه

(Obschonka et al., 2017; Roundy et al., 
  که   دادند   نشان   محققان  حقیقت   در (.  2018

  اقدام   و  تفکر  در  مهمی  نقش  کارآفرینانه  هوشیاری 
 زمینه  هردو  شامل  که  کندمی   بازی   کارآفرینانه

  است   کارآفرینانه  اقدامات  و  جدید  هایخالقیت
(Shane, 2012; Tang et al., 2012; Roundy et 

al., 2018  .) ها فرصت  ایجاد به  نسبت بودن  هوشیار  

متغیرهای کنترلی: 

سن، 

جنسیت،آموزش 

 کارآفرینی و ....

گامشخصیت پیش  

 رفتار کارآفرینانه

پذیریویژگی رقابت  

 هوشیاری کارآفرینانه

 قصد کارآفرینانه

 ( Neneh, 2019)   کارآفرینانه   رفتار   بر   مؤثر   عوامل   1  شکل 
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 Uy et)  است  حیاتی  افراد   شغلی  مسیر  تعیین  در
al., 2015  .) به   نسبت  که  افرادی  مثال،  عنوانبه  

  تمایل   هستند،  هوشیار  کارآفرینی   های فرصت 
  کارآفرینانه   هایشغل  در   مشارکت  به  بیشتری

به    بیشتری  احتمال   با   آنان  داشت،  خواهند اقدام 
ازبهره  .  نمایندمی   شده  شناخته  های فرصت   داری 

  سطح   دارای  زیاد،  احتمال   به   افرادی  چنین  بنابراین،
  مطالعات   در  که   باشندمی   کارآفرینانه   اراده   از   باالیی 

 ;Hu & Ye 2017)  است  شده   داده  نشان  پیشین،
Obschonka & Hahn, 2018.) 

  برای   را  فرد  میل  طورکلی،به  پذیریرقابت   ویژگی 
  دهد می   نشان  بودن،   دیگران  از   بهتر  و   شدن  برنده 

(Fuller et al., 2018  .) همیشه   ویژگی   این   با   افراد  
  انجام   که  کارهایی  در  باشند  بهترین  تا  کنندمی   تالش

  مقایسه   دیگران  با  را  خود  پیشرفت  پیوسته  دهندمی
  عملکرد  که دارند تمایل اغلب   آنها  نتیجه در  کنندمی

.  باشند  داشته  خود  خاص  هاینقش   در  را  بهتری
  دارند   درونی   انگیزشی   نیروی   یک   افراد   این   عالوه، به

  اهدافشان،   به  رسیدن  برای   دارد می   وا   را  آنها  که
(. Schrock et al., 2016)  کنندمی   تالش  سخت

  پیدا   و  بهبود   توانایی   اغلب  باال   رقابتی  ویژگی  با  افراد
  دارند   را  شده   شناسایی  مشکالت   برای  حلراه   کردن

(Fuller et al., 2018  .)شروع   در  هاآن  ترتیب،  این   به  
  که   طوری به  دارند،  باالیی  درک  خویش   کار   و   کسب

  هاخواسته   تحقق   برای   ابزاری   عنوانبه   قضیه،  این   از
 & Murugesan)  کنندمی   استفاده   شدن،  برنده  و

Dominic, 2013 .) 

  و   کردنرقابت   ویژگی  مستقیم  تأثیر   بر  ه عالو
  ارتباط   تواندمی   کارآفرینی  اراده   روی   بر   رقابت   انگیزه

  به   را  کارآفرینی  اراده   و   کارآفرینی   هوشیاری   بین
  افراد   کارآفرینی  هوشیاری.  کند  تعدیل  مثبتی   صورت

  این   با  کنند  شناسایی  را   فرصتها  تا  سازدمی   قادر  را
  از   برداری بهره   به   که   ندارند  تمایل  همیشه   افراد   حال،

  بپوشانند   عمل  جامه  شده،  شناسایی  هایفرصت 
(Obschonka et al., 2017  .)ارتباط   حقیقت،   در  

 کارآفرینانه،  قصد   و  کارآفرینانه  هوشیاری   میان  مثبت
  برای   را  الزم   شخصیتی  هایویژگی   افراد،   که  زمانی

  این  به.  است دسترس  از  دور ندارند،  هافرصت  خلق
  آیا   کهاین   تعیین  در   مهمی  نقش   شخصیت،  که  علت 

  که   زمانی  در  را  کارآفرینی  کردن  عملی  قصد  هاآن
  خیر   یا  دارند  اندکرده   شناسایی  را  هاییفرصت 

(Brandstätter, 2011; Obschonka & Hahn, 
2018 .) 

  جامه   هافرصت   به  که  ایاراده   قدرت  نتیجه،  در
  کارآفرینانه   هوشیاری   وسیله  به  پوشاند، می   عمل

  فردی   شخصیت  رقابتی  ویژگی   به  تواندمی   افراد،
 تر سریع   اغلب   خواهندمی   رقابتی   افراد .  باشد  وابسته

  آمده   پیش   های فرصت   برابر   در   بتوانند   تا   کنند  عمل
  برنده   کنند،  شناسایی   را آن   دیگران   کهاین   از   پیش

  کارآفرینی   فرصت  یک  که  زمانی  بنابراین،.  شوند
  طور به   کردن   رقابت   حس   باشد،  شده  شناخته

  این   به   و  شودمی   جلب   فرصت   آن  سمت   به  مستقیم
  عمل   جامه  فرصت،  آن   به  هاآن   اراده  ترتیب،

 . پوشاندمی

  در   مشارکت   برای   فرد  آمادگی  به   کارآفرینانه  اراده
  فرد   آن   که  ایگونهبه   کندمی   اشاره  کارآفرینانه  رفتار

  وکار   کسب   یک   ایجاد  برای   الزم   تعهد   احساس   یک 
  یک   عنوانبه   کارآفرینی  کلی   طور   به .  دارد  را   جدید

  بسیاری   ترتیب   همین   به .  شودمی   دیده   ذهنی   رفتار
  اراده   بر  مبتی  های مدل   از   هاسال   طول   در   محققان   از

  کنند  درک  را  کارآفرینی   های پدیده   تا   اندکرده   استفاده
  در   خوب  بینیپیش   برای  ایگسترده   طور  به  اراده  زیرا

  قدرت که  است آن دلیل  به این . شودمی گرفته نظر
  در  مشارکت  برای را فرد  انگیزه میزان کارآفرینی  اراده

  در   نهایت  در   که   دهد،می   نشان   کارآفرینی   رفتار
  اندازی راه  جهت   فردی   چنین   که  تالشی   میزان

  منعکس   دهد، می   نشان   کار   و   کسب   هایفعالیت
 ;Van Gelderen et al., 2015)  شود می

Shirokova et al., 2016  .)وسیله   به  موضوع  این  
  بر   قصد  معنادار   و  مثبت  تأثیر  که  مطالعه  چندین

  شود می   حمایت  دهند،می   نشان   را  کارآفرینی   رفتار
(e.g., Kautonen et al., 2015; Shirokova et al., 

2016; Shinnar et al., 2018.) 
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  مناسبی   کنندهبینیپیش   عامل   قصد،  که   حالی   در 
  رشدی   حال   در   شواهد   است،   کارآفرینی   رفتار  برای 

  همواره   کارآفرینی،  قصد  دهدمی   نشان  که   دارد  وجود 
  این   حقیقت،  در.  شودنمی   تفسیر  کارآفرینی  رفتار  در

  نیز  دیگر  عوامل  به   رفتار  و   کارآفرینی   قصد   بین   ارتباط
  بنابراین (.  Shinnar et al., 2018)  دارد  بستگی

  رفتار  رابطه  که  است  باور   این  بر  حاضر  مطالعه
  گامپیش   شخصیت  تأثیر  تحت   قصد  و  کارآفرینی

 .است

  فردی   موقعیت  دهندهنشان   گامپیش   شخصیت
  باعث   که  ایشیوه  به  تواندمی   که  است  شخصی

  گونههر   از  نظرصرف   شودمی   خود  محیط  در  تغییر
  مکانی   موقعیتی   نیروهای   توسط   موجود   محدودیتهای 

 گامپیش   افراد(.  Crant, 1996)  کند  اقدام  محیط  در
  و   دارند   هافرصت   تشخیص  برای   خوبی   تمایل  معموال

.  دارندبرمی   را  الزم   گامهای  فرصتها   کردن دنبال   برای
  هدف   پیگیری  در   مقصد،  به   رسیدن  تا   که   درحالی 

  نقش   ترتیب  همین  به .  دارند  پشتکار   خویش،
  قصد،  با   آن  تعامل  و  رفتار   بینیپیش   در  گامپیش 

 ,.Crant, 1996; Fuller et al)  است   مهم   بسیار 
  برای   خود   تمایل  روی  گامپیش   که  جاآن   از (.  2018

  فراتر   موضوع  این   کندمی   تمرکز  پوشاندن  عمل  جامه
  برروی   واقع   در  اما  است  ساده  قصدهای  توسعه  از

 و  میر  مثال،  برای.  کندمی   عمل  تصمیماتی  چنین
  که   دادند  نشان(  Major et al., 2012)  همکاران

  تمایل   هستند،  برتر  گامپیش   که  آموزانیدانش 
  و   کنند  اقدام   فعال   طور  به   تا   داشتند  بیشتری

  خود   آموزشی   اهداف   به  یابی دست   برای   الزم  اقدامات
  در   گامپیش   افراد   که   رسدمی   نظر به. دهند انجام   را

  شناسایی   که  هاییفرصت   به  کارآفرینی  زمینه
 ,Brandstätter)  پوشانندمی   عمل  جامه  کنندمی

2011 .) 

  همۀ   کارآفرینانه   رفتار  گسترده،  مفهوم  یک   در
  با   و  دهند  می   انجام  سازمان  یک  اعضای  که  را  اعمالی 

  های   فرصت  از  برداری  بهره  و   ارزیابی  اکتشاف،
  هر .  گیردمی   بر   در  را  باشند،می   مرتبط   کارآفرینی

 آن  معنای  به  باشد  داشته  قصدکارآفرینی  که  فردی

  است   ممکن   این   کند اجرایی  را   خود  قصد  که   نیست 
 Van)  باشد   محیطی   هایمحدودیت   و   موانع   علت  به

Gelderen et al., 2015 .)فردی  که  واقعیت  این  لذا  
  خود   اهداف  به  دستیابی  در   گامپیش   شخصیت   با

  موانعی   و   هامحدودیت   اگر  حتی  ماندمی   قدم  ثابت
  این   در  که  شودمی   باعث  باشد  راهش  سر  نیز

 متغیر   یک   عنوان به  فعالی  پیش   ویژگی   پژوهش 
  اقدام   به   کارآفرینی   قصد  از   حرکت  در   کننده  تعدیل

  پویای   طبیعت  این  بر  عالوه.  باشد  مطرح  کارآفرینانه
  قوی   انگیزشی   عامل  یک  عنوانبه  فعال   پیش  افراد

  به   کارآفرینانه  قصد  از   سادگی  به  که   است   افراد  برای
  ضروری   های فعالیت   و  کنند  حرکت   کارآفرینانه   اقدام

 . دهند  انجام   جدید  کارهای  و   کسب  اندازیراه   برای  را

  ارائه   مفهومی   مدل   و   نظری   مبانی   به  توجه  با
  دانشجویان   خصوص   در   زیر  هایفرضیه  شده

 : است مطرح بلوچستان  و سیستان  دانشگاه

  بر   مثبتی  و  معنادار  اثر  کارآفرینانه  هوشیاری -
 . دارد  کارآفرینانه قصد

معناداری  مثبت  اثر  کردن  رقابت  ویژگی  -   بر   و 
 . دارد  کارآفرینانه قصد

  قصد   و  کارآفرینانه  هوشیاری  میان  رابطه -
  ویژگی   وسیلهبه   مثبتی،  طور به   کارآفرینانه؛

 .شودمی  تعدیل کردن،  رقابت

 رفتار  بر  معناداری  و  مثبت  اثر  کارآفرینانه  قصد -
 . دارد کارآفرینانه

از  -  و  مثبت  اثر  گام،پیش   شخصیت   برخورداری 
 . دارد کارآفرینانه  رفتار بر معناداری

  کارآفرینانه  رفتار  و  کارآفرینانه   قصد   میان  ارتباط -
  مثبتی،  گونهبه  گام،پیش   شخصیت  وسیلهبه

 . شودمی  تعدیل

 

 تحقیق شناسی روش 3
  دانشجویان  کلیه شامل  تحقیق این  در آماری جامعه

  کارآفرینی   با   مرتبط  بخشهای  زیر  به  کننده  مراجعه
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  علم   پارک ،  رشد  مرکز ،  دانشگاه  کارآفرینی   مرکز:  شامل
  حجم   که   است   دانشگاه   نوآوری   مرکز   و   فناوری   و

 .آیدمی  دست   به  کوکران فرمول  از استفاده با  نمونه 

  نمونه   حجم   تعیین  روش   از   پژوهش   این  در 
  شدهاستفاده  آماری  نمونه  انتخاب  جهت  کوکران

  ده   حدود،  خبرگان  از  نظرخواهی  از  استفاده   با.  است
  مرکز ،  کارآفرینی  مراکز  با   دانشگاه  دانشجویان  درصد

  بنابر .  هستند  ارتباط  در  فناوری   و  علم  پارک  و  رشد
  و   شد  لحاظ   دانشجو  نفر   1000  آماری  جامعه،  این

  گرفته   نظر  در   دانشجو  164،  پژوهش  این  نمونه   حجم
 . است شده

  و   نظری  مبانی  پیرامون  اطالعات  گردآوری  جهت 
، مقاالت،  ایکتابخانه   منابع   از،  موضوع  ادبیات

  منابع   از   نیز  و   ارشد  هاینامهپایان ،  موردنیاز  هایکتاب
  میدانی   بخش   های داده .  است  شده  استفاده   اینترنتی 
 . است  شده   حاصل  نامهپرسش   توزیع  با  نیز  پژوهش 

به  یک پژوهش پژوهش حاضر   ایکتابخانه  عنوان 
  و   کاربردی   تحقیق  یک،  هدف  نظر  از   میدانی،   و

روش، به ای  گونهبه .  است  پیمایشی  -توصیفی   لحاظ 
  از  گردآوری متون علمی معتبر و مرتبط، منظوربه  که

  است   شده  استفاده  های معتبرکتاب  و  علمی  مقاالت
فرضیه  منظوربه  و ازآزمون    و   میدانی  هایبررسی   ها 

پرسش   طریق  از  هاداده   آوریجمع   نامهابزار 
 . است شده گیریبهره 

داده   ابزار  به  توجه  با میدانی  گردآوری  های 
،  مقدماتی صورت به است، نامهپرسش  که  پژوهش،

  تن   چند  آن توسط   روایی ،  نامهپرسش   تکمیل   از   پیش 
مورد    بلوچستان   و   سیستان  دانشگاه   استادان   از

 نامه،پرسش   20  تکمیل  از  پس   و  قرارگرفت   بررسی 
  کرونباخ،   آلفای  ضریب   از   استفاده  با   آن،  پایایی

  این   برای  کرونباخ   آلفای  ضریب .  شد  مشخص 
  که  آمد  دست   به  0/ 912  با   برابر  نامهپرسش 

.  است  نامهپرسش   قبول قابل  پایایی  دهندهنشان 
که است  ذکر    کامل   تکمیل  از  پس  شایان 

گیری بهره   با  پایایی، مجددا    و  روایی  نیز  هانامهپرسش 
 .است شده ارزیابی افزار،نرم  از

 متغیر  به   مربوط ،  نامهپرسش   نخست   سؤال   38
  و   پویش  مولفه  سه  که  است ،  کارآفرینانه  هوشیاری 

  در   را  قضاوت   و   ارزیابی  و  مشارکت   و   ارتباط،  جستجو
  ویژگی   متغیر  به  مربوط   دوم  سؤال   4.  گیردبرمی 

  قصدکارآفرینی   به  مربوط  سوم  سؤال   3،    رقابت
  شخصیت   متغیر  به   مربوط  چهارم  سؤال   11  باشدمی

  متغیر   به  مربوط  پرسش  4پایان،  در  و  گامپیش 
دارد   رفتارکارآفرینانه   دهندگانپاسخ   از   و  قرار 

  که   اینامهپرسش   در   را  خود   نظرات   تا  شدهخواسته
بر   کامال    تا  مخالفم   کامال    از،  لیکرت  طیف  مبتنی 

 .نمایند مشخص، شده تنظیم موافقم

  آمار   در  موجود  هایروش   از  بررسی،  این  در
،  میانگین،  فراوانی  توزیع   جداول   نظیر  توصیفی 

  اطالعات  مقایسه و بررسی جهت، استاندارد انحراف
  آمار   بخش  در.  است  شده  استفاده   شدهآوریجمع 

 سازیالگو   و   تأییدی  عاملی  تحلیل   نیز برای   استنباطی
  3  نسخه   Smart PLS  افزارنرم ،  ساختاری  معادالت

 .است  قرارگرفته استفاده  مورد

 پژوهش هاییافته 4
  سال،  26  دانشجویان  سن  میانگین،  آماری  ینمونه   در

آنان،  و   سال   19  ها،آن  سن  حداقل سن    49  حداکثر 
  78  شده،   تکمیل  نامهپرسش   160  از .  است  سال 

  82  و  پسر  دانشجویان  توسط  امه،نپرسش 
  شده   تکمیل  دختر  دانشجویان  توسط  نامهپرسش 

  علوم   های رشته  در  دانشجویان  درصد   51.  است
  14  و  مهندسی  درصد  29  کشاورزی،  درصد  6  انسانی،

  71  آماری   نمونه  در .  اندشده   توزیع   پایه  علوم   دصد 
. اندبوده   متأهل  درصد  29  و   مجرد  دانشجویان   درصد

  مقطع   در  آماری  نمونه  دانشجویان  درصد  55
  درصد   17  و   ارشد   کارشناسی  درصد  28  کارشناسی،

  45.  بودند  تحصیل  به  مشغول   دکتری  مقطع  در
  در   که   اندبوده   هایی خانواده   از   آماری  نمونه   درصد

  درصد،   55  و   شده   اندازیراه   کاری   و  کسب  خانواده،
  درصد   44.  هستند  خانواده  در   کار   و   کسب   فاقد

  کارآفرینی،   هایکالس   در   آماری   نمونه  دانشجویان 
  درصد   56  و  انددیده   کارآفرینی  دوره  یا  و   کرده  شرکت 
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  نمونه   دانشجویان  درصد  75.  اندندیده   را   دوره   این 
  در   درصد 25  و  داشته  درآمد  کسب   تجربه  آماری،

 .اندنکرده  کسب  درآمدی  زندگی، طول 

  از   گیریاندازه  ابزار  پایایی  و   روایی   بررسی   برای
  میانگین   و  ترکیبی  پایایی  کرونباخ،  آلفای  معیارهای

  بهره   ،(1)   جدول   مطابق  شده،  استخراج   واریانس
  در (  Moss et al.,1998)   همکاران  و  ماس.  شد  گرفته

  را   0.6  مقدار  اندک،   سؤاالت  تعداد   با   متغیرهایی   مورد
 .اندکرده  معرفی  آلفا ضریب  حد  سر عنوانبه

 
 مدل   مکنون   متغیرهای   کرونباخ   آلفای   1  جدول 

 AVE ( CR) ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای اختصاری  عالمت  متغیر 

 EA 920/0 929/0 380/0 کارآفرینانه   هوشیاری

 EB 822 /0 882/0 657/0 کارآفرینانه  رفتار

 EI 901 /0 939/0 836 /0 کارآفرینانه  قصد

 PP 874/0 892 /0 432/0 گامپیش شخصیت

 TC 730/0 814/0 531/0 رقابت  ویژگی

 

  میزان   و   7/0  کرونباخ   آلفای  مناسب  مقدار   به  توجه  با
  توسط   آلفا،  ضریب   حد  سر  عنوانبه   6/0  پیشنهادی

  مورد   در (  Moss et al.,1998)  همکاران  و  ماس
  جدول   مطابق  اندک،  هایپرسش  تعداد  با  متغیرهای

  مکنون   متغیرهای  مورد  در   معیارها  این  تمامی (  1)
  توان می   بنابراین،.  اندنموده   اتخاذ  مناسبی  مقدار

.  نمود  تأیید   را  پژوهش   پایایی   وضعیت   بودن   مناسب
  در   است،  920/0  تا  730/0  بین  کرونباخ   آلفای   مقادیر

  939/0  تا  814/0  بین  مرکب  پایایی   مقادیر  کهحالی 
  مفهومی   الگوی  سازه  متغیرهای  تمامی  لذا.  است

  است   7/0  از   باالتر   مقادیر   و   قبول   قابل  پایایی  دارای
  است   شده  پیشنهاد  نظرانصاحب   برخی  توسط  که

(e.g., Lance et al., 2006  .)که   شودمی   مشاهده  
 گر نشان   که  است  836/0  تا  0/ 380  از  AVE  مقادیر

  روایی   متغیر  پنج   از  متغیر  سه   برای  که  است  این
  و   کارآفرینانههوشیاری   متغیر  دو   اما  شده   تایید

  قرار   تایید  مورد   آن   روایی   گامپیش   شخصیت
 .گیردنمی 

  ،(Hensler et al., 2009)  همکاران  و  هنسلر
 Heterotrait-Monotrait نام  به  جدیدی  شاخص

Ratio  یا  HTMT  ارائه   واگرا  روایی  ارزیابی  برای  
  - یگانه  روایی   نسبت   عنوان  با  شاخص  این .  اندکرده 

  جایگزین   HTMT  شاخص.  است  شده  ترجمه  دوگانه
  این   اعداد.  است  شده  الرکر  -فورنل  قدیمی  روش

  همگرا   روایی  تا   باشد  9/0  از  کمتر  است  الزم  ماتریس
 . باشد تأیید  مورد
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 متغیرهای مکنون مدل   HTMTروایی  2   جدول 

 EA EB EI PP TC متغیر 

EA      
EB 511/0     
EI 521/0 630/0    
PP 692/0 391 /0 361 /0   
TC 488/0 203/0 254 /0 791/0  

 

  تمام   برای  HTMT  شاخص  ،(2)  جدول   مطابق
  تأیید   واگرا  روایی  و   است  0/ 9  از   کمتر  مقادیر   متغیرها

 . شودمی

  نوبت  گیری،اندازه  هایمدل  اعتبار  بررسی  از پس 
  برای.  رسدمی   پژوهش  ساختاری  مدل   برازش   به

  چندین   از   پژوهش   ساختاری  مدل   برازش   بررسی 
  ترین اساسی   و   نخستین  که  شودمی   استفاده  معیار

 .است  t-value مقادیر معیار،

 
 ( t-value  مقادیر )   معناداری   ضرایب  3  جدول 

 پنهان  متغیرهای بین   مسیر
 متغیرهای  مسیر به مربوط ضریب

 t-values پنهان
  در  بودن دارمعنی

 95% سطح
 بلی 250/5 کارآفرینانه  قصد بر کارآفرینانه  هوشیاری  اثر

 بلی 119/5 رفتارکارآفرینانه  بر کارآفرینانه قصد  اثر
  بر کارآفرینانههوشیاری  و رقابت  ویژگی تعاملی  اثر

 قصدکارآفرینانه 
 خیر  0/ 715

  بر قصدکارآفرینانه و  گامپیش شخصیت   تعاملی  اثر
 رفتارکارآفرینانه 

 خیر  187/0

 بلی 538/2 رفتارکارآفرینانه  بر گامپیش شخصیت  اثر
 خیر  0/ 762 قصدکارآفرینانه   بر رقابت  ویژگی اثر

 

 

  مطابق   ،t  ضرایب   از   استفاده   با   ساختاری   مدل   برازش
  تا  باشند بیشتر 1.96 از باید ضرایب این ،(3) جدول 

.  کرد  تأیید   را  ها آن   بودن  معنادار   %95  سطح   در   بتوان
  از   برخی   است  مشخص   شکل  در   که   طوری   همان 

  در   که   نیست   معنادار  برخی  و   معنادار  مسیر  ضرایب
 .است شده مشخص ( 3) جدول 

  کارآفرینانه   رفتار  متغیر  دو   برای   نتایج  به   توجه  با
2  وابسته  متغیر  عنوانبه 0.35R   قصد   برای  و  =

2  وابسته  متغیر  عنوانبه   کارافرینانه 0.25R =  
  برازش   قدرت  بودن   متوسط  دهندهنشان   که  است،

 . است ساختاری مدل 



 

155 

ماره .13 دوره هار و  .25 ش بستانب حات .1400  تا  . 163تا   137 صف

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 بلوچستان  و  سیستان دانشگاه  دانشجویان کارآفرینانة  رفتار گیریشکل   بر مؤثر  عوامل. زیودار مهدی  واعظی،  حکیمه

  و   قصد  بر  کنترلی   متغیرهای  از   یک  هر  تأثیرگذاری
  که   شد  بررسی  دانشگاه  دانشجویان   رفتارکارآفرینانه

 . است مالحظه قابل( 4) جدول  در  آن نتایج

  شرکت   متغیر  دو  تنها  کنترلی،  متغیرهای  میان  از
  دارای   درآمد  کسب  تجربه  و  کارآفرینی   هایدوره  در

  های دوره  در   شرکت   که   هستند  معنادار  ضرایب 

  درآمد   کسب   تجربه  و  کارآفرینانه  قصد   بر  کارآفرینی 
  هایدوره   در  شرکت . است مؤثر  کارآفرینانه،  رفتار بر

  کارآفرینانه   رفتار بر  مستقیم غیر  اثر  دارای  کارآفرینی 
  و   کارآفرینانه  قصد  بر  فزاینده  اثر  با  یعنی  است

  کارافرینانه  رفتار  بر  کارآفرینانه  قصد  که  تأثیری
  مستقیم   غیر  ضریب  که  است  مؤثر  رفتار  بر  گذاردمی

 . است 156/0  با  برابر محاسبات، مطابق آن  اثرگذاری

 

 

 قصدکارآفرینانه   و   رفتار   بر   کنترلی   متغیرهای   نقش  4  جدول 

 کنترلی   متغیر
 کارآفرینانه  قصد کارآفرینانه  رفتار

 t-valuesآماره  مسیر  ضریب t-valuesآماره  مسیر  ضریب
 957/3 0/ 365 179/0 015/0 کارآفرینی  آموزشی دوره در شرکت

 1/ 190 -0/ 140 0/ 027 - 003/0 تحصیلی   مقطع
 320/0 - 029/0 735/0 - 074/0 تحصیلی   رشته

 444/0 047/0 146/1 -0/ 112 کار   و کسب  خانوادگی سابقه 
 0/ 524 059/0 214/1 - 137/0 جنسیت 

 0/ 286 033/0 329/0 029/0 تاهل 
 1/ 365 0/ 140 135/2 191/0 درآمد   کسب تجربه
 492/0 - 045/0 936/0 088/0 تحصیلی  ترم

 

  ساختاری  گیری،اندازه   هایمدل   برازش   بررسی   از   پس 
  در   هاداده   تحلیل  الگوریتم  با   مطابق   کلی،  مدل   و

   و   انجام  تحقیق  هایفرضیه   آزمون   ،PLS  روش
 . شودمی  بررسی پژوهش،   هاییافته
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 های پژوهش ضرایب مسیر بین متغیرها ماخذ: یافته  1  نمودار 

 

  حاکی   هایافته  ،(5)  جدول   و (  1)  نمودار   به  توجه  با
  و   مثبت   اثر(  EA)  کارآفرینانه  هوشیاری   که   است

)   دارد(  EI)  کارآفرینانه  قصد  بر   معناداری
0.477, 0.00pvalue =   1H  فرضیه  بنابراین،(.  =

  که  دهدمی   نشان   هایافته  همچنین،.  شودمی   تأیید
  کارآفرینانه  قصد  بر معناداری اثر( TC) رقابت  ویژگی 

(EI  ) 0.085)   ندارد, 0.462pvalue =   بنابراین، (.  =

  نشان   حاضر  مطالعه.  شودمی   رد  2H  فرضیه
  هوشیاری   و  رقابت  ویژگی  تقاطی  اثر  که  دهدمی

  معنادار   کارآفرینانه   قصد  بر(  EA*TC)  کارآفرینانه
,0.073)   نیست  0.475pvalue =   بدین (.  =

  بین   ارتباط   تواندنمی   رقابت،   ویژگی  که  توضیح
  تقویت   را   کارآفرینانه   قصد  و   کارآفرینانه  هوشیاری 

  که   کندمی   تأیید  نتایج.  شودمی   رد   3H  فرض  و  کند

  بر   توجهی   قابل  و  مثبت  اثر(  EI)  کارآفرینانه   قصد
)   دارد (  EB)  کارآفرینانه  رفتار

0.480, 0.00pvalue =   تأیید  4H  فرضیه   و(  =
  و   مثبت   اثر  دارای( PP)  گامپیش   شخصیت .  شودمی

ار  گیریشکل   بر  معناداری   و (  EB)  کارآفرینانه  رفت

)  است  5H  فرض   تأیید  گرنشان 
0.223, 0.011pvalue =   قصد   اثر(.  =

  از   متأثر(  EB)  کارآفرینانه  رفتار  بر  ( EI)  کارآفرینانه
. گیردنمی   قرار   گامپیش  شخصیت   کم   یا   باال   مقادیر 

  مؤثر   کارآفرینانه  رفتار  بر  گامپیش   شخصیت  چند  هر
  و   گامپیش   شخصیت  تقاطی  اثر  بنابراین، .  است

  کارآفرینانه   رفتار  بر(  PP*EI)  کارآفرینانه  قصد
,0.018)   نیست   معنادار 0.187pvalue =   و (  =

 . شودنمی  تأیید  6H فرضیه
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 پژوهش   های فرضیه   تأیید   نتایج  5  جدول 

 رد یا تأیید فرضیه شماره

1H 
 تایید .دارد کارآفرینانه قصد بر  مثبتی و معنادار  اثر کارآفرینانه هوشیاری

2H رد . دارد قصدکارآفرینانه بر معناداری و مثبت اثر کردنرقابت ویژگی 

3H 
یان رابطه سیلهبه مثبتی، طوربه کارآفرینانه قصد و کارآفرینانه هوشیاری م   تعدیل کردن،رقابت ویژگی و

 . شودمی
 رد

4H ری و مثبت اثر کارآفرینانه قصد  تایید .گذاشت خواهد رفتارکارآفرینانه بر معنادا

5H ت اثر گامپیش شخصیت داشتن ثب  تایید .دارد  رفتارکارآفرینانه بر ومعناداری م

6H رد .شودمی تعدیل مثبتی، طوربه گامپیش شخصیت وسیلهبه کارآفرینانه رفتار و کارآفرینانه قصد بین ارتباط 

 

 گیرینتیجه و بحث 5
  ساختار   شناخت،  شد  مطرح   ابتدا  در   که  گونههمان 
  دانشجویان   بین  در،  کارآفرینانه  رفتار  گیریشکل

  هایویژگی   شناخت  و  بلوچستان  و  سیستان   دانشگاه
  به  پژوهش  این  که  مساعدتی،  کارآفرین  دانشجویان 

  مؤثر   عوامل شناخت  با. است  آن  به دستیابی دنبال 
  دانشجویان   یکارآفرینانه  رفتار  گیریشکل  بر

  یک   هر  تأثیر  میزان  و  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه
، هاسیاست   توانمی   کارآفرینانه  رفتار  بر  عوامل  این   از

  هدایت   برای   مناسبی  راهبردهای   و   ها برنامه
  یک   به  شدن  تبدیل  پتانسیل  که   دانشجویانی 

  پژوهش   این   در .  کرد  تدوین  دارند   را   موفق  کارآفرین 
  در   کارآفرینانه  رفتار  دهنده  شکل  عوامل  شد  تالش

  بلوچستان   و  سیستان  دانشگاه   دانشجویان   میان
 شود.  مشخص

  قصد»  که   دهد می   نشان   پژوهش   نتایج 
  رفتار»  بر   تأثیرگذاری   و  مهم   اثر   دارای  «کارآفرینانه

  و   سیستان  دانشگاه  دانشجویان  «کارفرینانه
  25  ساختاری  مدل   در  که   بطوری .  است  بلوچستان

  درصد   35  و  قصدکارآفرینانه  توسط   واریانس  درصد
،  دهدمی   توضیح   را  کارآفرینانه  رفتار  توسط  واریانس

  نینه  مطالعات  در  زیرا  است  انتظار  مطابق  نتیجه  این
همکاران    و  کاتونن(،  Neneh, 2019)هیلدر    برون 

(Kautonen et al., 2015  ،)همکاران    و  شیروکوا
(Shirokova et al., 2016)  همکاران   و   خلدرنفن  و  

(Van Gelderen et al., 2015 )تا  درصد  14 بین  نیز  
  توضیح   کارآفرینانه   رفتار  توسط   واریانس  درصد   35

از   عالوه،به .  است  شده  داده   »شخصیت   برخورداری 
مؤثر    کارآفرینانه  رفتار  گیری شکل   بر   نیز  «گامپیش 

تجربه.  است طرفی،    توسط   درآمد  کسب  از 
 گیریشکل  در نیز زندگی دوران طول  در  دانشجویان

متغیر.  است  مؤثر  کارآفرینانه   رفتار  همچنین 
 بر   مستقیم،  غیر  صورتبه   کارآفرینانه  هوشیاری

  با  متغیر  این  است؛  مؤثر  کارآفرینانه  رفتار  گیریشکل
  صورت به  نهایت،  در  کارآفرینانه؛  قصد  بر  اثرگذاری

  یا   است،  مؤثر  کارآفرینانه  رفتار  بر  مستقیم  غیر
  بر  مستقیم  غیر  گونههب  کارآفرینی،  هایآموزش  کهاین 

که .  است  مؤثر   کارآفرینانه   رفتار توضیح    اثر   با  بدین 
  قصد  که   تأثیری  و   کارآفرینانه  قصد   بر  فزاینده

  مؤثر  رفتار،  بر  دارد،  کارافرینانه  رفتار  بر  کارآفرینانه
 . شودواقع می 

  بر   معناداری   و  مثبت  اثر  کارآفرینانه  هوشیاری 
نینه    مطالعات  با   یافته  این ،  دارد  کارآفرینانه   قصد

(Neneh, 2019  ،) یی و  و  (  Hu & Ye, 2017)  هیو 
(  Obschonka et al., 2017)همکاران    و   آبسچونکا

  قصد   بر   معناداری  اثر،  رقابت   ویژگی .  است  راستاهم
  نینه   پژوهش  با  نتیجه  این،  ندارد  کارآفرینانه

(Neneh, 2019  ،)معنادار   و  مثبت  اثر  تأییدکننده  که  
  دانشجویان   بین  در  کارآفرینانه  قصد  بر  رقابت   ویژگی 

 را  یافته  این.  است  تضاد  در  است،  جنوبی  آفریقای
  احتماال    که   نمود   استدالل   گونهاین   توانمی
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  اتخاذ   در  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  دانشجویان 
  توجهی   چندان  و  نکرده   عمل  رقابتی   کارآفرینی  قصد

  تقاطی   اثر.  ندارند  دانشجویان  سایر  عملکرد   به
بر  هوشیاری   و   رقابت  ویژگی    قصد   کارآفرینانه 

که.  نیست  معنادار   کارآفرینانه معنا    ویژگی   بدین 
  و   کارآفرینانه هوشیاری  میان   ارتباط   تواندنمی  رقابت

با   نتیجه  این.  کند  تقویت  را  آفرینانه  قصدکار   نیز 
  اثر   تأییدکننده  که(  Neneh, 2019)  نینه  پژوهش 

  کارآفرینانه   قصد  بر  رقابت  ویژگی  معنادار  و  مثبت
  تضاد   در  است،  جنوبی   آفریقای  دانشجویان   میان

  بر   توجهی   قابل   و   مثبت  اثر  کارآفرینانه   قصد.  است
کارآفرینانه   و   سیستان   دانشگاه  دانشجویان  رفتار 

 نینه  مطالعات  با   یافته  این .  دارد  بلوچستان
(Neneh, 2019  ،)همکاران  و   کاتونن  (Kautonen et 

al., 2015  ،) همکاران  و   شاینار  (Shinnar et al., 
 ,.Shirokova et al)  همکاران   و   شیروکوا  و(  2018
  اثر  دارای  گامپیش   شخصیت.  است  راستاهم (  2016

کارآفرینانه    رفتار  گیریشکل   بر  معناداری  و  مثبت
  صورتبه   این،   بر  عالوه .  است  دانشگاه   دانشجویان 

  گامپیش   شخصیت  که  است   آن   مؤید   نتایج  تجربی، 
  یک   شروع  قصد  حاضر  حال   در  که  دانشجویانی  برای

  با   نتیجه   این .  است  مهمی   عامل  دارند،  جدید   کار 
  اثر  تأییدکننده   که (،  Neneh, 2019)  نینه  پژوهش 

  رفتار   بر  گامپیش   شخصیت  ویژگی   معنادار   و  مثبت
  جنوبی   آفریقای   دانشجویان   بین   در  کارآفرینانه

  کارآفرینانه   قصد  از سویی، اثر.  است  راستاهم  است،
  کم   یا   باال   مقادیر  تأثیر  تحت  کارآفرینانه   رفتار  بر

  شخصیت   گرچه  گیرد،نمی   قرار   گامپیش   شخصیت 
  اثر   بنابراین،.  است  مؤثر  کارآفرینانه  رفتار  بر  گامپیش 

بر    کارآفرینانه   قصد   و  گامپیش   شخصیت   تقاطی 
  نتایج   با  یافته،  این .  نیست  معنادار   کارآفرینانه  رفتار

(،  Kautonen et al., 2015)   همکاران  و   کاتونن
  و (  Shirokova et al., 2016)  همکاران  و   شیروکوا

همکارانفن و   ,.Van Gelderen et al)  خلدرن 
 ,Neneh)  نینه  پژوهش  نتیجه   با  و  راستاهم (  2015
 . است تضاد  در (، 2019

،  حاضر  پژوهش  های یافته  به  توجه   با
  و   کاربردی،  سیاستی  حوزه   سه  در  پیشنهادهایی 
پژوهش   برای   پیشنهادهایی    ارائه   آتی،  هایانجام 

 .  است شده

  کارآفرینی،   حوزه   گذاریسیاست   زمینه  در
 : شودمی  ارائه ذیل پیشنهادهای 

  های ویژگی   داد که  نشان  پژوهش   های اینیافته   - 1
رفتار شکل  فرایند  در  دانشجویان  شخصیتی  گیری 

  شناسایی   لذا ،  دارند  مهمی   نقش   انهکارآفرین
  تدوین   و   بودن   گامپیش   هایویژگی   با  دانشجویان 

  های فعالیت   به  هاآن  ورود   برای  تخصصی  برنامه
 . شودمی  پیشنهاد  کارآفرینانه

  های آموزش  معنادار  و  مثبت  تأثیر  به  توجه  با  -2
  این   کارآفرینی   قصد  بر  دانشگاه  در   کارآفرینی

  آموزشهای   اجرای  در  جدیت   و  تقویت   پژوهش 
 . دهدمی  قرار  تأکید مورد را کارآفرینی

  کاربردی   پیشنهادهای ،  پژوهش  نتایج   به  توجه  با
 : شودمی  ارائه  ذیل

  جهت   راهکارهایی   ارائه  بر   پژوهش   این   نتایج   - 1
  کارآفرینی   رفتار  به  کارآفرینی  قصد  از  افراد   تشویق 

  هایویژگی   شودمی   پیشنهاد  لذا   کند.می   تاکید
  تقویت   و   شناسایی  دانشجویان  در  بودن   گامپیش 

 مطالعه  به  توجه  با  بودن  گامپیش   رفتار  زیرا  شود
  گونهبه   ،(Kirby et al., 2002) همکاران      و   کربی 

 .شود تقویت  آموزش، با  تواندمی  چشمگیری

  دانشجویان   در   کردنرقابت   حس   ویژگی  - 2
  توجه   با.  است  پایین  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه

  سایر   در   کارآفرینانه   قصد  در   ویژگی   این   نقش   به
  ویژگی   تقویت  با   تا  دارد وجود  امکان  این ،  هاپژوهش 

، هاآپاستارت   برگزاری  طریق  از  کردن رقابت 
  قصد   رقابت   ایجاد  و  جوایز  اهدای   ها جشنواره

  تقویت   کارآفرینانه  رفتار  نهایت   در   و   کارآفرینانه
 . شود

 هوشیاری   اساسی  نقش   به  توجه   با   - 3
،  کارآفرینانه  رفتار  نهایت   در  و  قصد   بر  کارآفرینانه
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  ذهنیت   توسعه  آن  هدف  که  هاییآموزش   تقویت
  گروه   همکاری   با   باشد  دانشجویان   کارآفرینانه

 . شودمی  پیشنهاد دانشگاه،  روانشناسی 

پژوهش   برای،  پایان  در   محققان   آتی،  هایانجام 
 نمایند:  مطالعه را ذیل   موضوعات توانندمی

  بودن   گامپیش   شخصیتی  هایمؤلفه  شناسایی  -1
 کارآفرینانه  گیری قصددر شکل  آن  نقش و

  رفتار  با  آن  ارتباط  و  کارآفرینانه  تصمیم جایگاه  - 2
 کارآفرینی   بر اثرگذار  متغیرهای سایر و کارآفرینانه

  آموزش   برنامه  چارچوب  تدوین  و   ارزیابی  -3
 دانشگاه  در   کارآفرینی
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