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Abstract 
Objectives: In today's world, entrepreneurship has played an important role in 
social welfare, job creation, increased investment and economic growth. At 
present, entrepreneurship among students is one of the most important factors 
in creating jobs and eliminating their unemployment. The main purpose of 
researching the development model of entrepreneurial intention with a meta- 
synthesis approach In Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Methods: 
It is mixed of qualitative and quantitative type. In the qualitative part, the method 
of meta- synthesis Sandlowski and Barroso is used, and in the quantitative part, 
the method of structural equations is used to study the effect of each variable. 
And is a doctor. The data collection tool in the qualitative part of web browsing 
in the sites of prestigious domestic and foreign scientific and research journals 
and publications is that in general 100 suitable articles were extracted and in the 
quantitative part it is a standard questionnaire.Results: The findings of the 
qualitative section are 7 categories which are: attitude to behavior, mental norms, 
innovation, learning motivation, self- employment, and self- efficacy and in the 
quantitative section the amount of R2 coefficients in the post- test group has 
increased.Conclusion: The prediction rate of changes in dependent variables by 
the independent variable (entrepreneurial intention) has increased. 

Keywords: 
Entrepreneurship, 
entrepreneurial intention, 
Meta- synthesis 
approach. 

 

 

 

 

 
*Corresponding Author: Mohammad-Ali Keramati   

Address: Associate Prof., Department of Industry, 
Tehran Central Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran 

Email: mohammadalikeramati@yahoo.com 

 

https://www.orcid.org/0000-0001-8046-6633
https://www.orcid.org/0000-0003-0964-450X
https://www.orcid.org/0000-0001-5127-1132


 

602 

Volume 14. Issue 27. Spring & Summer, 2022. Pages 601 to 625. 

 

Somayeh Yosefi-Tavin, Mohammad-Ali Keramati, Tahmores Sohrabi. Entrepreneurial intention model with a Meta-
synthesis approach 

Journal of Executive Management 

Extended abstract 
1. Introduction 
Every year, many students graduate from 
universities and seek employment. 
Entrepreneurship intention is one of the 
most important factors affecting job 
creation and eliminating unemployment 
among  the educated people. Therefore, 
the main purpose of this study is to 
develop an entrepreneurial intention 
development model for students in 
Tehran. The method used is meta-
combined. 

2. Methodology 
The present research used a mix of 
qualitative and quantitative methods. In 

the qualitative part of the research, the 
method of Sandelsky and Rousseau (2007) 
was used. The statistical population of the 
research in this section included 50 
Persian articles and 50 English articles. In 
the quantitative part, we used the method 
of Structural Equations Modeling (SEM) 
and PLS Software and the statistical 
population in this section included 2 
groups of 37 post graduate and doctoral 
students in entrepreneurship. 

3. Results 
In Table (1) and Figure (1), we present the 
findings extracted from the seventh step, 
introducing the effective categories and 
indicators. 

 

Table 1 Categories and indicators affecting entrepreneurial intention 

Entry Categories indicators 

1 Attitude to behavior 

1. Attitude to entrepreneurial behavior 
2. Entrepreneurial decision making 

3. Individual attitude 
4. Identify entrepreneurial opportunities 

5. Entrepreneurial characteristics 

2 Mental norms 6. Mental behaviors 
7. Mental scales 

3 Perceived behavioral 
control 

8. Entrepreneurial individual behavioral control 
9. Entrepreneurial social behavioral control 

4 Innovation 

10. Knowledge-based entrepreneurial innovation 
11. Entrepreneurial innovation based on creativity 

12. Problem-based entrepreneurial innovation 
13. Entrepreneurial innovation based on the production and 

implementation of ideas 

5 Motivation to learn 14. Inner learning motivation 
15. External learning motivation 

6 Self-employment 

16. Supporting agent, legal 
17. Risk-taking 

18. Communication skills 
19. Having sufficient capital 

20. Success 
21. Having managerial and technical skills 

22. Existence of facilities 

7 Efficacy 

23. Entrepreneurial self-efficacy 
24. Eager self-efficacy 

25. Belief in self-efficacy 
26. Entrepreneurial self-concept 

27. Relationship-oriented entrepreneurial self-efficacy 
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Figure 1 Model of factors affecting entrepreneurial intention 

 

4. Conclusion  
The results in the qualitative part showed 
that the variables affecting the 
entrepreneurial intention include 7 main 
categories and 27 sub-indicators. The 
main variables are: attitude to behavior, 
mental norms, perceived behavioral 
control, innovation, learning motivation, 
self-employment, and self-efficacy. 
Shortly after analyzing the data using the 
SEM method, it can be said that the 
coefficients in the post-test group 

increased. Hence, the prediction of 
changes in the dependent variables 
increased by the independent variable 
(entrepreneurial intention). 
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10.22080/JEM.2022.21650.3566  

 دریافت: تاریخ
 ١٤٠٠ خرداد ١

 : پذیرش  تاریخ
 ١٤٠٠ آبان ٧

 :انتشار تاریخ
 ١٤٠١ شهریور ٣١

 

 چکیده
  گذاری سرمایه  افزایش  شغل، ایجاد  اجتماعی،  رفاه  در  مهمی  نقش کارآفرینی  امروز  دنیای  در  :اهداف

  مهمتمرین   از  یکی  دانشجویان  بین  در  کارآفرینی  به  قصد  حاضر  حال  در  است  داشته  اقتصادی  رشد  و
 رویکرد  با  کارآفرینی  قصد  مدل  تحقیق  اصلی  هدف  .است  آنها   بیکاری  رفع  و  شغل  ایجاد  عوامل

 کیفی  آمیخته  نوع  از  :مطالعه  روش.باشدمی  مرکزی  تهران  واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در  فراترکیب
  روش   از   کمی  قسمت  در  و  باروسو  و  سندلوسکی  فراترکیب  روش  از  کیفی  بخش  در  .باشدمی  کمی  و

  بخش  آماری جامعه  .است  شده   استفاده  متغیرها  از  یک  هر  تاثیر  بررسی  جهت  ساختاری  معادالت
  از  نفره   ٣٧  گروه  ٢  کمی  بخش  آماری  جامعه  و  انگلیسی  مقاله  ٥٠  و  فارسی  مقاله  ٥٠  کیفی

 هایسایت   در  گردی  وب  کیفی  بخش  در  اطالعات  گردآوری   ابزار  .باشدمی  دکتری  و  ارشد  دانشجویان
 مقاله   ١٠٠  کلی  طور  به  که  باشدمی  خارجی  و  داخلی  پژوهشی  و  علمی  معتبر  نشریات  و  مجالت
  : نتایج  .باشدمی استاندارد  پرسشنامه  اطالعات  گردآوری  ابزار  کمی  بخش  در  و  شد  استخراج مناسب

 انگیزه  نوآوری،  ذهنی،  هنجارهای  رفتار،  به  نگرش  از،  عبارتند  که  مقوله  ٧  کیفی  بخش  هاییافته
 آزمون   پس  گروه  در  R2  ضرایب  میزان  کمی  بخش  در  و  باشدمی  خودکارآمدی  اشتغالی،  خود  یادگیری،

 . است داشته افزایش

 ها:  کلیدواژه
 ،کارآفرینی قصد کارآفرینی،

 فراترکیب  رویکرد
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  مقدمه ١
  ها  فرصت از  یبردار بهره و  کشف  ندیفرآ ین یآفر کار
  مختلف   ی ها  حوزه  در  ی نیآفر   ارزش  منظور   به

  اساس   و   هیپا   و   بوده  یفرهنگ   و   یاجتماع   ،یاقتصاد
  (پورناما   شود   ی م  ی تلق  جانبه  همه   و   دار یپا   توسعه

  که   کردند   دیتأک  )۲۰۱۳(  نیاستارت  و  نییکیرم  ).۲۰۱۳،
  رشد   به  رو  هیروح  کی   عنوان   به   ی نیکارآفر  قصد

  شرکت   ک ی   جاد یا   به   ل یما  فرد   که   است   آگاهانه
  موجود   سازمان  در   دیجد  ی اصل   ارزش   جاد ی ا  ا ی  دیجد

  ی ن یکارآفر  قصد   ).۲۰۱۳  ،١  نیاستارت  و  نییکیرم(  دارد   را
  در   سرعت   به  که  است  ی قاتیتحق  هاینهیزم  از  ی کی

  قصد  از  مطالعات  از  یکم   تعداد  و  است  ظهور  حال 
  در   قدرتمند  ی علم  چارچوب  کی   عنوان   به  ینیکارآفر

  عوامل   شناخت  کنند.می   استفاده   یدانشگاه   محافل
  یی باال   تی اهم  از  شخص  کی  ینیکارآفر  قصد  در  ثروم

  ک ی  یاز اند  راه   به  فرد   کی   عالقه  زانیم  دادن   نشان  در 
  ی عنی  شود،می   اعمال   به  منجر  قصد  است.   شرکت 

  ندارد   وجود  زین  یعمل   باشد،  نداشته  وجود   یتین  اگر
   ). ۲۰۲۰ ،٢گویال  و (اسواراپا

  عوامل   گذشته  در  شده   انجام  تحقیقات  اگرچه
  هیچ  اما  اند   داده   قرار   بررسی   مورد   رو  قصدکارآفرینی

 بر  موثر  متغیر  هفت   جا  یک  صورت  به  آنها   از   یک
  نداده   قرار   کاووش   و  ارزیابی  مورد   را  کارآفرینی   قصد

  توان می   پژوهش   این  نوآوری   با   رابطه  در  پس   اند
  قرار   هم  کنار  در   با   مقاله  این   در   پژوهشگران   گفت
  و   جامع   پیشنهادات   توانندمی  متغیر  هفت   این   دادن 

  جهت   دانشگاهی   مدرسان  و   مدیران   برای   را  کاملتری
  ارائه   را  کارآفرینی   قصد  سمت  به  دانشجویان  جذب

   بدهند.

  محققان   است  شده  باعث  که  اصلی  مسئله
  بپردازند،   کارآفرینی   قصد  مدل   ارائه   به  پژوهش 
  در   خوداشتغالی   به  گرایش  عدم   و  بیکاری  افزایش 

  ها دانشگاه   از  التحصیل  فارغ   دانشجویان  بین
  قصد   مهم  عوامل  شناسایی  با  محققان  و  باشدمی

 
1 Remeikiene and Startiene 
2 Swarupa & Goyal 
3 Sandelowski & Barros 

  با   تا  کنندمی   کمک   هادانشگاه  اساتید  به  کارآفرینی
  آموزش   به  رابطه  در   ریزی  برنامه  عوامل  این   به  توجه

  کارآفرینی   سوی  به  را  آنها  تا  داده  انجام  را  کارآفرینی
  از   زیادی  دانشجویان   ساله  هر   کنند.  ترغیب 

  دنبال   به   و  شوند می  التحصیل  فارغ  هادانشگاه 
  مهمترین   از   یکی   کارآفرینی   قصد   هستند  اشتغال 
  افراد   میان  در   بیکاری  رفع  و   اشتغالزایی  بر  موثر  عوامل

  این   در   اصلی   هدف  رو  این   از  باشدمی   کرده  تحصیل
  تهران   واحد   دانشجویان   ی نیکارآفر  قصد   مدل   تحقیق

  محقق   باشد.می   فراترکیب   روش  از  استفاده  با  مرکز
  تحلیل   و   تجزیه  برای   کمی  و  کیفی  آمیخته  روش   از

  از   کیفی   قسمت  در  است.  کرده  استفاده  هاداده 
  جهت   )٢٠٠٧(  ٣روسو با  و   یسندلوسک   فراترکیب  روش

  روش   از  کمی   قسمت   در  و   متغیرها  شناسایی
  از   هریک   تاثیر  میزان  تعیین  برای   ساختاری   معادالت

  است.  کرده  استفاده  کارآفرینی قصد بر  متغیرها این
  مدل   هایمولفه  که  است  این  پژوهش  اصلی   سوال 
 کدامند؟ ی نیکارآفر قصد

 ادبیات مرور ٢
 کارآفرینی  ٢٫١
  آنها   از  یبرخ  دارد،  وجود  ینیکارآفر  از  یادیز  فیتعار

  و   دانندمی   موفق  ی سازمانده  از   یندیفرا   را  ینیکارآفر
  و   ت یذهن  جاد ی ا   عنوان  به   را  ی نیکارآفر  گری د  ی برخ

  یی نها   مقصد  حال،  ن یا   با  کنند.می   فیتعر  مهارت
  منجر   و  ی شغل  هایفرصت   جاد ی ا   ین یکارآفر  فیتعر
  هسلس  و  ۲۰۱۵  ،٤(باروت  است  ی اقتصاد  توسعه  به
  هر   و  است  تیموفق  دیکل  ینیکارآفر  ).۲۰۱۹  ،٥نانده   و

 کند،  جاد ی ا  را   کار   و   کسب   از  یدیجد   سازمان  که   ی فرد
  (باروت،   شود می   ینیکارآفر  از  یدیجد   میپارادا  وارد

  و   زیرو   -بالستروس   نظر  از   کارآفرینی  ).انواع۲۰۱۵
  در   سنتی  کارآفرینی   -۱  از:   عبارتند  ) ۲۰۱۹(   ٦همکاران 

  گونه   این   متوسط،  و   کوچک  )  ها شرکت (   های   پروژه
  است   کوچک   که  را  خود  خدمات  و   محصوالت  مشاغل

4 Barot 
5 Hessels & Naudé 
6 Ballesteros-Ruiz & et al. 
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  این   همچنین  و  دهندمی   ارائه  محلی  بازارهای   در
  ، مالک  خود   که  گیردمی  صورت  هاییمکان   در   خدمات
 .کنند  کنترل   را  انجا   توانندمی   شرکا  یا   اش   خانواده

  طریق   از   گذاریسرمایه  نوع   این   در   ،مالی  تأمین
  ریسک   که   آید می   بدست  گذاران  سرمایه  یا  هابانک 

  و   کسب   از   قبول   قابل  سطح   یک  به  رسیدن  عدم  و
  ارزیابی   و   گرفته  نظر   در  بخش   یا  صنعت   آن   در   کار 
  )   هاشرکت (   هاپروژه   پذیربودن  مقیاس  - ۲  . شودمی

  نوع   این  ،)هااستارتاپ  به   معروف(  فناوری  بر  مبتنی
  آوردن   بدست  و  شدن  جهانی  دنبال   به  کارآفرینی

  شرکت   مالکیت   .است  فناوری   توسط  جهانی  بازارهای
  . است  متعدد   گذاران  سرمایه  یا   ،سهامداران  اختیار  در 
  یک   کردن   پیدا  دنبال   به  آنها   اجتماعی،   کارآفرینی  - ۳

  آن   برای   تجاری  حل   راه   ایجاد   و  اجتمالی   مشکل
  هامالکیت   و  کنترل   هاشرکت   نوع  این  در  هستند،
  های گزینه   یکسری  دارای  مالکیت   و  دارند  چندگانه
  ها شرکت   درون   هایی کارآفرینی   -۴  است.  انتخابی

  بزرگ   هایشرکت   آن  در   که  گیرندمی   شکل  بزرگ
  یا   خدمات  ، محصوالت  ،ها  پروژه   توسعه  استراتژی

  و   کنندمی   ایجاد   را  جدیدی   تجاری   هایفرصت 
  یکسانی   نگرش  که  شرکت  داخل  فعال   کارکنان
  هایی قطعیت   عدم  و  هاریسک   ،هافرصت  به نسبت

  آورندمی   وجود  به  جدیدی  شرکت   دارند،  کارآفرینان
  کسب   طریق  از   کارآفرینی  - ۵  .کندمی   کارآفرینی   که

  نمی   محدود   هااستارتاپ  به   تنها   کارآفرینی   دارایی، 
  شرکت   توانیدمی   کارآفرین  یک  عنوان   به  شود. 

  . کنید  اداره  را  آن   و  کرده  خریداری  را  دیگری  شخص
  بدست   را  موجود  کار  و   کسب  یک  توانیدمی   شما

  روی   را  جستجو   موتورهای  برای  سازی  بهینه  و  آورید
  را  فروش   شما  موقعیت  این  در   . دهید  انجام   آن

 ،کنیدمی   کسب  بیشتری  سود  و  داده   افزایش
  صورت   به   اضافی   خریدهای  با   است   ممکن   همچنین 

  شوید   تر  موفق  و  بزرگتر  و  کنید  رشد  طبیعی  غیر
 ).۲۰۱۹ همکاران، و  زیرو  -(بالستروس 

 
1 Isiwu & Onwuka 
2 Doan & Phan 

 کارآفرینی  قصد ٢٫٢
  فرد   دیام  و   آرزو  ،لی"تما  ین یکارآفر  قصد  از  منظور

 ،۱اونووکا   و  (ایسیوو  است"  شدن  نی کارآفر  یبرا
  دست   به  حالت   ک ی  قصد  که   شود ی م  فرض   ).۲۰۱۷

  قصد  باشد.  رفتار  بر  رگذاریتأث  یزش یانگ  عوامل  گرفتن
  ل یپتانس  بر   که   است  ی عوامل  شامل  ی نیکارآفر

  ن یهم  به  و  است  موثر  کار  و  کسب  کی  یاندازراه
  که   اندکرده   توافق  جهان  در  مطالعات  ب،یترت

  ی برا  و   است  شده  یزیر   برنامه  رفتار  کی  ینیکارآفر
  ن، یبنابرا  است.  فرد  هر  تالش   به  از ین  آن  به  یابیدست
  ی مهم   ار یبس  نقش   یتجار  کار   کی   شروع   ی برا  قصد

 ،۲فان   و   (داون  دارد   ینی کارآفر  رفتار   یریگ  شکل  در 
  از   ی تیاهم  با   و   هیاول  بخش  ،ینیکارآفر  قصد  ). ۲۰۲۰

  راه   جمله   از   رفتار   کی   توسعه  و   جاد یا   ی شناخت  ندیفرا
  محسوب   نانهیکارآفر  و  د یجد  کار   و  کسب  کی   یانداز
  رفتار   کننده  نییتع  ن یتر  مهم   ی نوع   به   که   شود می

  ). ۱۳۹۶  همکاران،  و   نیا   (حسینی   است   فرد   نانهیکارآفر
  شخص   که  است   ی اعتقاد  عنوان   به  ی نیکارآفر  قصد

  ک ی   یندازاراه  قصد  که  است   کرده  اذعان  خود  به
  کار   نیا  انجام  یبرا  آگاهانه  و  دارد  را  دیجد  وکارکسب 

 ،۳(دوفیرپای   کندی م  یزیربرنامه   ندهیآ   از  یابرهه   در
 هاینهیزم  ــش یپ  از   یکــ ی  ینــ یکارآفر  قصــد   . )۲۰۲۰
  ـه،ی پا  ـنی ا  بـر  شـودمی  شـناخته  ینــ یکارآفر  بــروز  مهــم
  امـا   اسـت،   ی اریبسـ  ـت ی اهم  ی دارا  ـریمتغ  ـن یا   یبررسـ 

  در   ینــ یکارآفر  قصـد  شـاخص   نـزول   سـبب   بـه
  ــن یا   یابــ یارز  و  یبررســ   ــت یاهم  بــر   ــریاخ  ی ســالها

  همکاران،   و  یمراد(  اســت  شــده  افــزوده  ــریمتغ
۱۳۹۴ .(   

 مطالعه روش ٣
  کمی   و  کیفی  قسمت  دو  به  حاضر  تحقیق  روش

  روش   از  تحقیق  کیفی  قسمت  در  شودمی   تقسیم
  استفاده   ) ۲۰۰۷(  روسوبا  و   ی سندلوسک  ب یفراترک
  شده   ارائه  پیوست  در  مرحله   ۷  این  که  است  شده

  بر   که  شد  بررسی   مقاله  ۱۸۰  کیفی  بخش  در   است.

3 Ndofirepi 



 

608 

 . ۶۲۵تا  ۶۰۱ صفحات  .١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه
Journal of Executive Management 

  - مدل توسعه قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب(مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسالمی. سهرابیسمیه یوسفی طوین، محمدعلی کرامتی، طهمورث  
 دانشکده مدیریت) -واحد تهران مرکز

  بر  و   مقاله  ۲۰  چکیده   براساس  مقاله،۴۰عنوان  اساس
  ۱۰۰  نهایت   در  و  شدند  حذف  مقاله۲۰  محتوا  اساس
  مقاله  ۵۰  و  یفارس  مقاله  ۵۰  که  ماند   باقی  مقاله

  قسمت   در   یآمار  جامعه  انتخاب   .باشدی م   یس یانگل
 رشته  ان یدانشجو  از  نفر  ۳۷  شی آزما  گروه  یبرا  ی کم

  ی برا  و  ارشد  یکارشناس  و  یدکتر  مقطع   در  ینیکارآفر
  ریغ  یهارشته  ان یدانشجو  از   نفر   ۳۷  کنترل   گروه

  در   ارشد  یکارشناس  و  یدکتر  مقطع  در  ینیکارآفر
  .   باشدی م  ی مرکز  تهران   واحد   ،یاسالم   آزاد  دانشگاه

  آموزش   گروه  کی  قیتحق  نیا   در  نکهیا   به  توجه  اب
  ن یا   گرید  گروه  و  هستند  ینیکارآفر  دروس  دهید

  و   آزمون   شی پ  روش   از  اندده یند  آموزش  را  دروس 
  استفاده   افزار   نرم  و   میاکرده   استفاده   آزمون   پس 
  بررسی   جهت  باشد.   می  SPSS  قسمت  این   در  شده
  قصد   بر  آمده   دست  به  عوامل  از   هریک  میزان  تاثیر

  پی  افزار  نرم و یساختار  معادالت روش از کارآفرینی
  سواالت  یی روا  ی بررس  در   .میا  کرده  استفاده  ۱اس  ال 
  سواالت   یی ا یپا  ی بررس  در   نیهمچن  و   خبرگان   نظر   از
 .میاه کرد  استفاده کرونباخ  یآلفا روش  از

  روسو با  و  ی سندلوسک  ب یفراترک  روش   مرحله   ۷
 از:  عبارتند ) ۲۰۰۷(

 میتنظ  و   یطراح  به  مرحله  نی ا  در  اول:  مرحله
  سواالت   قیتحق  ن یا   در  م یپردازمی   پژوهش   هایسوال 

  قصد   بر  موثر  هایری متغ  که   است   ن یا  ی اصل
  ن ی ا  از   ک ی  هر  هایشاخص   کدامند؟  ی نیکارآفر

 کدامند؟  ینیکارآفر  قصد بر موثر یرهایمتغ

  صورت  به  متون  یبررس  مرحله  این   در   دوم:  مرحله
  این   در  که   گرفت   انجام   محقق  توسط  ،مندنظام

  اعتبار   و  زبان  زمان،  به  توجه  با   مقاله  ۱۸۰  مرحله
  زمان   ،شد  بررسی   مطالعه  موضوع   و  مطالعات
  به   مقاالت  ی برا  ۲۰۲۰  تا  ۲۰۱۱  یهاسال   ن یب  جستجو 

  تا   ۱۳۸۷  یهاسال   نیب   جستجو   و   یس یانگل  زبان
  شده   انتخاب  یفارس  زبان   به  مقاالت  یبرا  ۱۳۹۸
  نشریات   و  مجالت  زمانی  هایبازه  این  در  زیرا  است

  به   بیشتر  خود   هایپژوهش   در   خارجی   و   داخلی 
  دسترسی   امکان   اندو  پرداخته  کارآفرینی  قصد  مسئله

  موضوع   با  مربوط  متعدد  هایپژوهش   به   بیشتری
  و   داشت   وجود  زمانی  هایبازه   این   در  تحقیق

  گاه یپا از  یداخل   قاتیتحق  یآورجمع  جهت  همچنین
  و   کایلیویس  نورمگز،  ،٢سید  یدانشگاه   یاطالعات   مرکز

 ،٣اسکوالر   گوگل  یخارج  قاتیتحق  یآورجمع   یبرا
 است.  شده استفاده ،٥گیت  ریسرچ  ،٤اسکوپوس 

 
 دوم   گام   در   مقاالت   رش ی پذ   عدم   و   رش ی پذ   ی ارها ی مع   ١  جدول 

 پذیرش  عدم معیارهای پذیرش معیارهای معیارها

 فارسی   و انگلیسی مطالعات تحقیقات  زبان
  ٢٠١١ از  قبل  منتشرشده تحقیقات

 ١٣٨٧و
 مطالعات زمان

 ٢٠١١ از  قبل  منتشرشده تحقیقات ٢٠٢٠ تا ٢٠١١سال از منتشرشده تحقیقات انگلیسی 

 ١٣٨٧ از  قبل  منتشرشده تحقیقات ١٣٩٨ تا ١٣٨٧ سال از منتشرشده تحقیقات فارسی  مطالعات زمان

  یهاگاه یپا و  اتینشر در  شده  چاپ  مقاالت مطالعات  اعتبار
 تبر ع م تیاطالعا

  تیاطالعا یهاگاهیپا ،یصخش  نظرات
 شخصی 

 شده  اشاره موارد  از  ریغ ی نیکارآفر قصد  بر موثر  عوامل مطالعه  موضوع
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3 Google Scholar 

4 Scopus 

5 ResearchGate 



 

609 

 . ۶۲۵تا  ۶۰۱ صفحات . ١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  
Journal of Executive Management 

  - فراترکیب(مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسالمیمدل توسعه قصد کارآفرینی با رویکرد  . سهرابی  طهمورث کرامتی،  محمدعلی طوین،  یوسفی سمیه
 دانشکده مدیریت) -واحد تهران مرکز

  در   مناسب،  منابع   انتخاب  و   جستجو   سوم:   مرحله
  و   ی فارس  مقاالت   کلیدی  کلمات   به  مرحله  این 

  ، مقاالت  عنوان  ،)ینیقصدکارآفر  ،ینیکارآفر(  انگلیسی
  ،متن  یمحتوا  تیفیک   ،دهیچک  یمحتوا  تیفیک
  تا   است   شده  توجه   مطالعه  ی شناخت  روش   ت یفیک

  پژوهش   هدف  و   پرسش  با   که  یی هامقاله   میبتوان
  حذف   از  پس   درنهایت  و  میکن حذف   ندارند،  یتناسب

  و   چکیده  عنوان،  نبودن  مناسب  اساس  بر  مقاله  ۸۰
  پژوهش   موضوع   و  اهداف  با  مناسب  مقاله  ۱۰۰  محتوا
 ماند. باقی

  استخراج   به   مرحله  ن یا   در   چهارم:  مرحله
  اساس   بر   آمده   دست  به  مناسب   مقاله   ١٠٠  اطالعات 

  نحوه   داده،  یگردآور  روش  ق،یتحق  روش  تیفیک
  مناسب   هیتوجو  هایافته  ،ها  داده   لیتحل  هیتجز

  استخراج  معیارهای زیر  جدول  در  ایم.پرداخته جهینت
 مطالعه  ٥  ی ابیارز  ست یل  چک   از   یانمونه   و   اطالعات

  را   ) ٢٠٠٧(  همکارانش   و   کارلسن   یالگو   اساس   بر
  ها، یافته  تحلیل  و   تجزیه  پنجم:  مرحلهایم:داده   نشان 

  توجه   با   هامقوله   از   هریک   گذاری  کد   با   مرحله   این   در 
  را   موثر  های مقوله   ترتیب  به   آنها   فراوانی   میزان   به

  جداول   در  هایافته  این   از   اینمونه   که   کردیم   انتخاب
  ،رفتار  به   نگرش   از:   عبارتند  است   شده   ارائه   زیر

  ، نوآوری  ،شده  درک   یرفتار  کنترل   ی، ذهن  ی هنجارها
 ی.خودکارآمد ی،اشتغال  خود ی،ریادگی  زهیانگ

 
 منابع   از   شده   استخراج   کدهای   نمونه   ٢  جدول 

 منبع  شاخص مقوله  مفهوم  باز  کدگذاری منابع  برخی

  و توآن
  همکاران

)٢٠١٩( 

  ادراک یرفتار کنترل -ینیکارآفر به نگرش
 ینیکارآفر مقاصد  -تی خالق  -شده

  قصد
 کارآفرینی

  به نگرش
 رفتار

  رفتار به نگرش
 ۱۱A نانهیکارآفر

  و آمباد
  تی دام

)٢٠١٦( 

  -شده درک  یرفتار کنترل -ینیکارآفر قصد
 شده  ادراک یا رابطه تی حما -یشخص نگرش

  یریگمیتصم
 ۳۹A نانهیکارآفر

  کنترل -رفتار  به نگرش -ینیکارآفر قصد )٢٠١١( ١لورز
 ۵۰A ی فرد نگرش ی نیکارآفر آموزش -شده درک یرفتار

  و ییرضا
 همکاران 

)١٣٩٦( 

  -شده درک  یرفتار کنترل -ذهنی هنجارهای
  رفتار  به نسبت  نگرش -نانهیکارآفر قصد

 نانهیکارآفر

  صیتشخ 
  یهافرصت
 نانهیکارآفر

۵۸ A 

  و یآراست
 یبنادک

)١٣٩٢( 

  به نگرش -كارآفريني قصد -كارآفريني آموزش
 ذهني هنجارهاي -کارآفرینی رفتار

  یهایژگیو
 A ۸۶ نانهیکارآفر

 و زانابازار
  دُرج یج یت

)٢٠٢٠( 

 یهنجارها -ی نیکارآفر قصد -یشخص نگرش
 آموزش -شده درک  رفتار کنترل  -یذهن 

 ی نیکارآفر قصد -ینیکارآفر

  قصد
 کارآفرینی

 هنجارهای
 ۲A ی ذهن  یرفتارها ذهنی 

 
1 Lorz 
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  و عثمان برتو
 ١تایینی
)٢٠١٩( 

  یزیر برنامه رفتار یتئور -ینیکارآفر قصد
  کنترل -یذهن هنجار  -یشخص نگرش -شده

 شده  درک یرفتار
 یهااسیمق

 ی ذهن 

۱۵A 

 یعقوبی
  و یفران

  همکاران
)١٣٩٤( 

  درک رفتار  کنترل و  نگرش -یذهن یهنجارها
 -ینیکارآفر  مهارت -نانهیکارآفر قصد  -شده

 ی نیکارآفر دانش
۷۲ A 

 وامواکا
  همکاران و

)٢٠٢٠( 

 -شده   درک یرفتار کنترل -نگرش
  هدف  -شده درک  یریپذ کنترل -یخودکارآمد

 ینیکارآفر -ینیکارآفر به تعهد -ینیکارآفر
 قصد  -شده  درک یرفتار کنترل -نوپا

  رفتار -احساسات -یعاطف نگرش -ینیکارآفر
 ینیکارآفر

  قصد
 کارآفرینی

  یرفتار کنترل
 شده  درک

  یرفتار کنترل
 ۳A نانه یکارآفر یفرد

  و یالجبار
 ٢همکاران

)٢٠١٩( 

  -نگرش -تیصالح  -یخودمختار - یروانشناخت
  -شده ادراک یرفتار کنترل -یذهن هنجار

  اهداف - زهیانگ -زشیانگ -ینیقصدکارآفر
 ینیکارآفر

  یرفتار کنترل
  یاجتماع

 نانهیکارآفر

۱۴A 

ِ فِر   و رای
  همکاران

)٢٠١٢( 

 نگرش -نفس به اعتماد -تی موفق  به ازین
  -یذهن یهنجارها  -ینیکارآفر قصد  -یشخص
  یروانشناخت  ی ژگیو -شده درک  یرفتار کنترل

 ی رفتار و

۴۹A 

  و روشن 
  یرزادیش
)١٣٩٥ ( 

  هی شب -کار و  کسب طرح -ینیکارآفر آموزش
  قصد -نانهی کارآفر تیشخص   -تجربه یساز
  رفتار  کنترل -ی هنجارذهن -نگرش -نانهیکارآفر

 شده  ادراک

۶۲ A 

  و یمیکر
 همکاران 

)١٣٩٥ ( 

  یرفتار کنترل -نانهیکارآفر قصد  و نگرش
 یهایسودمند  -یذهن یهنجارها -شده درک

 رشد  منابع - یبخشالهام -یریادگی -هبرنام
۶۷ A 

  و کاليونوكلو
  ٣همکاران

)٢٠١٧ ( 

 -ینوآور -ینیکارآفر  آموزش -ینیکارآفر اهداف
 اقدام 

 -پشتکار و  عزم -خانواده از تیحما
  اداره -یمنف  افکار -کار شروع هایچالش
  قصد -یعموم  ینیکارآفر اهداف  - شخص

 ینیکارآفر

  قصد
 ینوآور کارآفرینی

 ینوآور
  ی مبتن نانهیکارآفر
 دانش  بر

۲۳A 

 
1 Usman & Yennita 
2 Al-Jubari, et al 
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  و یاوزارال
 ١ونبورگیر

)٢٠١٦( 

  هاییژگیو  یریگمیتصم -ینیکارآفر اهداف
 –  ینوآور -ینی بخوش -یتی شخص

  -خالق تفکر  -ینیکارآفر قصد -یریپذسکیر
 یدادهای رو -دیجد ات یتجرب -ها فرهنگ 

  -ینیکارآفر آموزش -دیجد  تجارت  -یهنر
 ی اسیس  و  یاقتصاد طیشرا

 ینوآور
  ی مبتن نانهیکارآفر
 ت ی خالق بر

۳۶A 
 

  و ییرضا
 ی عبدالله

)١٣٩٧ ( 

 -یابیبازار -ینیکارآفر آموزش -ینیکارآفر قصد
  -تی خالق  -کار و کسب یانداز راه اصول

 نانیکارآفر هاییژگیو -ینوآور
۵۵ A 

  یمحمد
 یآلمان

 همکاران  و
)١٣٩٢( 

  نفس، به اعتماد -فردي نگرش - ابهام، حملت
  کنترل -نوآوري  قوه  - ذهني، هنجارهاي -

 مرکز -پذيريريسک -شده ادراک رفتاري
  قصد  موفقيت کسب به نياز -دروني کنترل

 کارآفرينانه

 ینوآور
  ی مبتن نانهیکارآفر

 ی ابیمسئله بر
۸۵ A ینوآور 

  ی مبتن نانهیکارآفر
  ادهیپ و دیبرتول

 ده یا یساز
 ٢کیبرزن و لو

)٢٠١٦( 
 -ینیکارآفر قصد  -ینوآور -یریادگ ی زهیانگ

 نگرش -یخودکارآمد

  قصد
 کارآفرینی

  زهیانگ
 ی ریادگی

  یریادگ ی زهیانگ
 ۳۷A ی درون

  و زاده میعظ
  همکاران

)١٣٩٧ ( 

  جادیا -ینیکارآفر زهیانگ  -کارآفرینی قصد
 -کار و   کسب یانداز  راه -کار و کسب

  یریادگ ی زهیانگ شدن  نیکارآفر
 ی رونیب

۵۴ A 

 یشانیپر
  یفروشان

)١٣٩٣( 

  قصد  -شده ادراک ینیکارآفر یزهیانگ
 A ۷۹ شده  یزی ر برنامه رفتار یتئور -ینیکارآفر

  قصد - یشتغالاخود -ینیکارآفر آموزش ) ٢٠١٩( نداال
 ینیکارآفر اق یاشت -یخودکارآمد -ینیکارآفر

  قصد
 ی اشتغال خود کارآفرینی

  ،یتیحما عامل
 ۸A یقانون

 ٣نینگو
)٢٠١٨ ( 

  سابقه  -یخوداشتغال -یتی جمع  عوامل
 ینیکارآفر ت ی ن -ینیکارآفر قصد  -یخانوادگ

 الت یتحص سطح -سن  -لاشتغا خود  نیوالد
 ۲۰A یریپذخطر

  و ٤فهیخل
 همکاران 

)٢٠١٦( 

  -ینیکارآفر قصد -ینیکارآفر یهاشناخت
  خود -کارآفرینی هدف  -ینیکارآفر تیمطلوب

 کارآفرینی آموزش -مشاغل جاد یا -یاشتغال

  یهامهارت
 ۳۳A یارتباط

  قصد -یخوداشتغال -یلیتحص   مقطع -تأهل
 دارد.  نانهیکارآفر

  مهارت  داشتن
 A ۸۱ ی فن  و  یتیریمد

 
1 Ozaralli & Rivenburgh 
2 Law, Kris & Breznik 
3 Nguyen 
4 Khalifa 
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  و کردنائیج
  همکاران

)١٣٩٣( 
 الت ی تسه وجود

 ١انف  و دوانا
)٢٠٢٠( 

  -ینیکارآفر یخودکارآمد -ینیکارآفر قصد
 ی میت یهمکار  و  زمان ینیکارآفر اقیاشت

  قصد
 کارآفرینی

 یخودکارآمد

 یخودکارآمد
 ۱A نانهیکارآفر

 و یتورکا  اوزل
  همکاران

)٢٠١٩( 

  -شده درک یرفتار کنترل  -یشخص نگرش
  -یخودکارآمد  ینیکارآفر قصد  -یذهن هنجار
 یساختار  یبانیپشت  -یآموزش یبانیپشت

 یخودکارآمد
 ۱۲A مشتاقانه 

  و ی نیکیرِم
  همکاران

)٢٠١٣( 

  -رفتار کنترل -ینیکارآفر به نسبت  نگرش
  سکیر -یخودکارآمد  -یدرون  کنترل منبع

  قصد -تی موفق  به ازین -یفعال شیپ -یریپذ
 ینیکارآفر

  به باور
 ۴۸A خودکارآمدي

  و حسینی 
  خسروی

 ) ١٣٩٥( لقب

 -ینیکارآفر خودکارآمدي -یاجتماع  هايشبکه
 ینیکارآفر تین  و قصد -ینیکارآفر زهیانگ

  یخودپنداره
 A ۶۹ نانهیکارآفر

 کشاورز
)١٣٩٣( 

  نگرش -یخودکارآمد  به باور ینیکارآفر قصد
  سابقة -یعموم  نگرش -ینیکارآفر به نسبت

 ی ذهن   یاجتماع یهنجارها -ینیکارآفر
 

 یخودکارآمد
  رابطه نانهیکارآفر

 مدار 
۷۸ A 

 
 فارسی   و   انگلیسی   مقاالت   لیست   ٣  جدول 

 فارسی   مقاالت انگلیسی  مقاالت
 سال   و نویسندگان ردیف سال   و نویسندگان ردیف

۱A ۲۰۲۰( فان  و دوانا ( ۵۱ A وهمکاران  یاالسالمخیش )۱۳۹۸( 
۲A ۲۰۲۰( دورجیجی ج و زنابزار ( ۵۲ A یآرایوکشت  یعیرف )۱۳۹۸ ( 
۳A ۲۰۲۰( همکاران  و وامواکا ( ۵۳ A همکاران و  یچوبدار )۱۳۹۸( 
۴A ۲۰۲۰( وامواکاوهمکاران ی کیلی واس( ۵۴ A وهمکاران زاده میعظ )۱۳۹۷ ( 
۵A ۲۰۲۰( همکاران  و شاه( ۵۵ A یعبدالله  و ییرضا )۱۳۹۷( 
۶A ۲۰۱۹( الول( ۵۶ A همکاران  و این ی نیحس )۱۳۹۶ ( 
۷A ۲۰۱۹( همکاران و لیو ( ۵۷  A  نهمکارا  و یقناعت )۱۳۹۶ ( 
۸A ۲۰۱۹( نداال ( ۵۸  A همکاران و ییرضا )۱۳۹۶ ( 
۹A ۲۰۱۹( وو و یل ( ۵۹ A همکاران  و ی طهماسب )۱۳۹۶( 
۱۰A ۲۰۱۹( سو وی هو،  یف( ۶۰ A  یمردانشاه )۱۳۹۶ ( 
۱۱A ۲۰۱۹( همکاران  و توان ( ۶۱ A همکاران و یاکبر )۱۳۹۶ ( 
A۱۲ ۲۰۱۹( تورکای  اوزل( ۶۲ A  یرزادیش  و روشن )۱۳۹۵ ( 

۱۳A ۲۰۱۹( همکاران  و رونی( ۶۳ A همکاران و  یلمقانید )۱۳۹۵ ( 
۱۴A ۲۰۱۹( همکاران  و یالجبار ( ۶۴ A همکاران  و ژارآباد دهقان )۱۳۹۵( 
۱۵A ۲۰۱۹( تایی نی و عثمان برتو ( ۶۵ A همکاران  و یمعصوم )۱۳۹۵ ( 

 
1 Doana & Phan 



 

613 

 . ۶۲۵تا  ۶۰۱ صفحات . ١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  
Journal of Executive Management 

  - فراترکیب(مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسالمیمدل توسعه قصد کارآفرینی با رویکرد  . سهرابی  طهمورث کرامتی،  محمدعلی طوین،  یوسفی سمیه
 دانشکده مدیریت) -واحد تهران مرکز

۱۶A ۲۰۱۹( داس و یرو( ۶۶ A یمیکر )۱۳۹۵( 
۱۷A ۲۰۱۹( همکاران  و لیاودو ( ۶۷ A همکاران  و کریمی )۱۳۹۵ ( 
۱۸A ۲۰۱۹( وکوسوماجانتو  مارتیاجوارلیندا( ۶۸ A  زاده حسن  و بهنامه )۱۳۹۵ ( 
۱۹A ۲۰۱۸( یی و ین ( ۶۹ A  لقب خسروی  و حسینی )۱۳۹۵( 
۲۰A ۲۰۱۸( نینگو( ۷۰ A همکاران و  یآگه )۱۳۹۵ ( 
۲۱A ۲۰۱۸( زلکه  و ویآل ملو ( ۷۱ A یموسو وقار و اءیض )۱۳۹۴ ( 
۲۲A ۲۰۱۷( همکاران  و سان ( ۷۲ A همکاران  و  فراني يعقوبي )۱۳۹۴( 
۲۳A ۲۰۱۷( همکاران و کاليونوكلو( ۷۳ A باقرصاد )۱۳۹۴ ( 
۲۴A ۲۰۱۷( همکاران و  یمیکوروت( ۷۴ A نژاد  یشعبان  و یجانیالر )۱۳۹۴ ( 
۲۵A ۲۰۱۷( عثمان  و ناهرو( ۷۵  A همکاران و ییطغرا )۱۳۹۴ ( 
۲۶A ۲۰۱۷( همکاران  و تيواري ( ۷۶ A همکاران و یرز )۱۳۹۴ ( 
۲۷A ۲۰۱۷( یاوتام  ایدیو نایستیکر( ۷۷  A پورمقدم و شهیپ کاوه )۱۳۹۴ ( 
۲۸A ۲۰۱۷( کاليونوكلو سلما ( ۷۸  A کشاورز )۱۳۹۳( 
۲۹A ۲۰۱۷( یاگرو( ۷۹ A همکاران  و ی فروشان یشانیپر )۱۳۹۳( 
۳۰A ۲۰۱۷( ونویهردج همکاران  و هاردجونو نایریا ( ۸۰ A همکاران  و عاليي  زماني )۱۳۹۳( 
۳۱A  ۲۰۱۷( همکاران ماهندراو( ۸۱ A یباغبان و جیکردنائ )۱۳۹۳( 
۳۲A ۲۰۱۷( همکاران و  اولوسی( ۸۲ A یقربان و یکولوبند )۱۳۹۳ ( 
۳۳A ۲۰۱۶( همکاران و  فهیخل ( ۸۳ A یزیعز  و گانهی )۱۳۹۳ ( 
۳۴A ۲۰۱۶( النگنیس  و ایشیپاتر( ۸۴ A همکاران  و اقرصادب )۱۳۹۲ ( 
۳۵A ۲۰۱۶( اسیگلسیا و گویل ( ۸۵  A همکاران  و یآلمان یمحمد )۱۳۹۲( 
۳۶A ۲۰۱۶( ونبورگیر و یاوزارال ( ۸۶ A یبنادک  و یآراست )۱۳۹۲ ( 
۳۷A ۲۰۱۶( کیبرزن و لو( ۸۷  A یطاهر و یزیعز )۱۳۹۲ ( 
۳۸A ۲۰۱۶( کوالکوغلو و گوزوکارا( ۸۸  A  همکاران  و عموزاده )۱۳۹۲( 
۳۹A ۲۰۱۶( ودامیت آمباد ( ۸۹ A  همکاران  و ندافی )۱۳۹۱ ( 
۴۰A ۲۰۱۵( همکاران  و میکوت ( ۹۰ A همکاران  و پور نی حس )۱۳۹۱ ( 
۴۱A ۲۰۱۵( وستهد پل ودکیسولسو ( A ۹۱ همکاران  و یدی مج )۱۳۹۱ ( 
۴۲A ۲۰۱۵( یوگیاو ( ۹۲ A همکاران  و ی کوشکک انیرحمان )۱۳۹۱( 
۴۳A ۲۰۱۵( یکوربا و گودلگ ( ۹۳ A یبنادك دیسع )۱۳۹۰ ( 
۴۴A ۲۰۱۵( همکاران  و یتسا ( ۹۴ A مرادي )۱۳۹۰ ( 
۴۵A ۲۰۱۴( هاتب ( ۹۵ A همکاران  و یآراست )۱۳۹۰ ( 
۴۶A ۲۰۱۴( همکاران  و میکوت( ۹۶ A  ی افشان  زر و سليماني )۱۳۹۰ ( 
۴۷A ۲۰۱۴( پانيگراي( ۹۷ A اکین یمی ابراه )۱۳۸۹ ( 
۴۸A ۲۰۱۳( همکاران  و ی نیکیرِم( ۹۸ A همکاران و یباران )۱۳۸۹( 
۴۹A ۲۰۱۲( همکاران  و فریرا( ۹۹ A یزرافشان و یباران )۱۳۸۸( 
۵۰A ۲۰۱۱( لورز( ۱۰۰ A همکاران  و یزرافشان )۱۳۸۷ ( 

 

  برای   به  مرحله  این  در  یفیت،ک  کنترل   ششم:  مرحله
  دادیم   قرار  خبرگان  اختیار  در  را  هایافته   روایی   تأیید

  گرفت   قرار  تایید  مورد   روایی  هاآن   بررسی  از   پس  که

  روش  روش  از  هایافته پایایی   تایید جهت  همچنین و
  ی کاپا  شاخص  میزان  و  ایم کرده   استفاده  کوهن   کاپای 
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  دهنده   نشان  که  بود  ۰/ ۷۶۳  آمده  دست  به  کوهن
 است. مرورگر دو  ن یب باال  توافق

  ارائه   به  محقق  مرحله  این   در   هفتم:  مرحله
  دست   به  هایشاخص  و  هامقوله  و  پرداخت   هایافته
 پردازد. می  کارآفرینی  قصد بر مؤثر آمده آمده

 ها یافته ٤
  ) ۲۰۰۷(  روسوبا  و یسندلوسک مرحله ۷ انجام از  پس

  قصد   بر  موثر  شاخص  ۲۷  و  مقوله  ۷  به  توانستیم

  )نشان ۱  (  شکل   )و ۴(  جدول   در   که   برسیم   کارآفرینی 
 :  ایمداده 

  مرحله   از   شده   استخراج  های)یافته۴(  جدول   در
  معرفی   را  موثر  هایشاخص  و  هامقوله   که  هفتم

 قصد  بر  موثر  مقوله۷  جدول   این  در  ایم.  آورده  کندمی
  ی، ذهن  ی هنجارها  ،رفتار  به  نگرش   جمله   از   کارآفرین

 ،یریادگی  زه یانگ  ی،نوآور  ،شده  درک   یرفتار  کنترل 
  داری   هریک  که   یخودکارآمد  ی،اشتغال  خود 

 ایم:داده  نشان   زیر شرح به  هستند  هاییشاخص

 
 کارآفرینی   قصد   بر   مؤثر   های شاخص   و   ها مقوله   ٤  جدول 

 هاشاخص هامقوله ردیف

 رفتار  به نگرش ١

 کارآفرینانه  رفتار به نگرش
 کارآفرینانه  گیریتصمیم

 فردی  نگرش
 کارآفرینانه  هایفرصت تشخیص

 کارآفرینانه  هایویژگی

 ذهنی  رفتارهای ذهنی  هنجارهای ٢
 ذهنی  هایمقیاس

 کارآفرینانه  فردی  رفتاری کنترل شده  درک  رفتاری کنترل ٣
 کارآفرینانه  اجتماعی   رفتاری کنترل

 نوآوری ٤

 دانش  بر مبتنی کارآفرینانه نوآوری
 خالقیت   بر مبتنی کارآفرینانه نوآوری
 یابی مسئله  بر مبتنی کارآفرینانه نوآوری

 ایده  سازی  پیاده و برتولید مبتنی کارآفرینانه نوآوری

 درونی  یادگیری انگیزه یادگیری  انگیزه ٥
 بیرونی  یادگیری انگیزه

 اشتغالی  خود ٦

 قانونی  ،حمایتی عامل
 پذیریخطر

 ارتباطی  هایمهارت
 کافی  سرمایه  داشتن

 طلبی  توفیق 
 فنی  و  مدیریتی  مهارت  داشتن

 تسهیالت  وجود

 خودکارآمدی ٧

 کارآفرینانه خودکارآمدی
 مشتاقانه  خودکارآمدی

 خودکارآمدي  به باور
 کارآفرینانه  یخودپنداره

 مدار  رابطه کارآفرینانه خودکارآمدی



 

615 

 . ۶۲۵تا  ۶۰۱ صفحات . ١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  
Journal of Executive Management 

  - فراترکیب(مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسالمیمدل توسعه قصد کارآفرینی با رویکرد  . سهرابی  طهمورث کرامتی،  محمدعلی طوین،  یوسفی سمیه
 دانشکده مدیریت) -واحد تهران مرکز

 

 
 ی ن ی کارآفر   قصد   بر   مؤثر   عوامل   مدل   ١  شکل 

 

  دست   به  هایشاخص  و   هامقوله  تمامی   )۱(   شکل  در
  نرم  از  شده استخراج  مدل  این ایمداده   نشان  را آمده
  فراترکیب   روش  اساس  بر   ١ای   دی   کیو   مکس   افزار

  به   نگرش  مقوله  مدل   این   در  است  شده  استخراج
  نانه، یکارآفر  رفتار   به  شنگر   شاخص   ۵  داری   رفتار

  ص یتشخ  ،یفرد  نگرش  نانه،یکارآفر  گیریتصمیم
  ، نانهیکارآفر  ی های ژگیو   نانه،یکارآفر  یهافرصت 
  یرفتارها  شاخص   ۲دارای  یذهن  ی هنجارها  مقوله

  درک   یرفتار کنترل   مقوله ،ی ذهن   یهااس یمق ، یذهن
  ی فرد  یرفتار  کنترل   شاخص   ۲  دارای   شده

 
1 MAXQDA 

  نوآوری   مقوله  ،یاجتماع  یرفتار  کنترل   نانه،یکارآفر
  دانش،  بر  یمبتن  نانهیکارآفر  نوآوری  شاخص  ۴  دارای

  نوآوری   ت،یخالق  بر  یمبتن  نانهیکارآفر  نوآوری
  نانه یکارآفر  نوآوری  ،یابی   لهئمس  بر  یمبتن  نانهیکارآفر

  ی ریادگی   زه یانگ  ، دهیا  یساز   ادهیپ  و   دیتول  بر  یمبتن
  زه یانگ  ،یدرون  یریادگی  زهیانگ  شاخص  ۲  دارای

  عامل  شاخص   ۶  دارای   یاشتغال  خود   ی، رون یب  یریادگی
  ، یارتباط  ی هامهارت  ،ی ریپذخطر   یقانون   ،ی تیحما

  مهارت   داشتن  ،یطلب  قیتوف  ،یکاف  هیسرما  داشتن
  دارای  یخودکارآمد ،التی تسه وجود ،یفن و یتیریمد
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  ی خودکارآمد  مشتاقانه،  یخودکارآمد  شاخص  ۵
 یخودکارآمد  خودکارآمدي،  به   باور   ،نانهیکارآفر
  نانه یکارآفر  یخودپنداره  و   مدار  رابطه   نانهیکارآفر

  در   باشدمی   تحقیق  مفهومی  مدل   مدل،  هستند.این 
  در   را  ب یفراترک  کردیرو  با  ی نیکارآفر  قصد  مدل   واقع
  کمی   قسمت   در   هاایم.یافته  کشیده  تصویر   به   اینجا 
  معادالت   روش  به  هاداده   تحلیل  و  ازتجزیه  پس

  شرح   به  اس  ال   پی  افزار  نرم   از  استفاده  با  و  ساختاری
 باشد: می  زیر

  مقوله   ۷  از  ینیکارآفر  قصد  برای  شده  تدوین  مدل 
  شدن   مشخص  برای   و  شده  تشکیل   شاخص   ۲۷  و

  و   تأییدی  عاملی  تحلیل  طریق  از   هاآن   عاملی   بارهای

  آن   تخمین  به  هوشمند  اس  ال   پی  افزارنرم   طریق  از
  کرونباخ   آلفای  اینکه  به   توجه  شود.بامی   پرداخته

  درونی   سازگاری  پایایی   از  ایگیرانهسخت   برآورد 
  مسیر   هایمدل   در  ،دهدمی  ارائه  مکنون  متغیرهای

  مرکب   پایایی  نام   با  دیگر  سنجه  یک  از  اس  ال   پی
)cP(  برای   سنجه  این  مقدار  وقتی  شود.می   استفاده  

  از  نظر  مورد  متغیر  است،  ۷۰/۰  از  بیشتر  متغیری
  ). ۱۹۷۸  (نونالی،  است  برخوردار  الزم  درونی  پایایی
  مقدار   است   مشخص   ) ٥(  جدول   از   که   طور همان 
  مدل   در   حاضر  متغیرهای  تمام   برای   مرکب   پایایی

  متغیرها   این  بنابراین  باشد.می   ۷/۰  از  بیشتر  پژوهش 
 برخوردارند. الزم  مرکب پایایی  از

 

 مرحله متغیر 
 ١اجزا اطمینان قابلیت

 )۰٫۷ از بیشتر  قبول قابل (مقدار
 )۰٫۷ از بیشتر  قبول قابل (مقدار ٢کرونباخ الفای

 یادگیری  انگیزه
 ٧٥٤٥٦٣/٠ ٧٨٥٧١٧/٠ آزمون پیش

 ٧١١٩٠٥/٠ ٨٧٣٩٧٤/٠ آزمون پس

 کارآفرینی قصد
 ١ ١ آزمون پیش

 ١ ١ آزمون پس

 ذهنی هنجار
 ٧٠٢٨٩/٠ ٨٨٧٤٤٥/٠ آزمون پیش

 ٧٥٩٨٣/٠ ٨٩١٤١٨/٠ آزمون پس

 اشتغالی  خود
 ٧٤٨٢٧٥/٠ ٨٦٨٥٧/٠ آزمون پیش

 ٧٨٩٦٧٥/٠ ٨٤٩٩١١/٠ آزمون پس

 کارآمدی خود
 ٧٨٨٩٠٢/٠ ٨٩٦١٦٥/٠ آزمون پیش

 ٧٣١٣٨٧/٠ ٨٠٤٤٣١/٠ آزمون پس

 شده  درک رفتاری کنترل
 ٧٨٩٢٤٣/٠ ٠/ ٨٨٥٣٠٣ آزمون پیش

 ٧٠٢٥٦٧/٠ ٨٨٩٩١٩/٠ آزمون پس

 رفتار  به نگرش
 ٧٣٦١٢٨/٠ ٨٥٧٨٩٩/٠ آزمون پیش

 ٧٢٩٠٢٨/٠ ٨٦٥٤٩٢/٠ آزمون پس

 نوآوری 
 ٧٩٢٥١٦/٠ ٨١٠١٧٣/٠ آزمون پیش

 ٧٣١٧٨٥/٠ ٨٣٨١٥٢/٠ آزمون پس

 

 
1 Composite Reliability 2 Cronbach's Alpha 
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  برای   کرونباخ   آلفای   ضریب  حاضر،  پژوهش  مدل   در
  بنابراین   دارد  قرار   بیشتر  ٧/٠  سطح   از  متغیرها  همه

  برای   گیرد.می   قرار   تأیید  مورد   پایایی   لحاظ   به
  آلفای   ضریب  معیار  هردو   پایایی  بهتر  سنجش
  مقدار   شود. می   برده  کاربه   ترکیبی   پایایی  و  کرونباخ 

 سازه،  هر   برای   ٧/٠  باالی  ) ۷(  جدول   در   ترکیبی  پایایی
  های مدل   برای  مناسب  درونی   پایداری   از   نشان 
  وجود   عدم  ٦/٠  از  کمتر  مقدار  و  داشته  گیریاندازه
  برای   ترکیبی  پایایی   و   دهد می   نشان   را  پایایی

  است.  آمده دستبه  ٠/ ٨ از بیشتر تحقیق هایسازه
  برازش   معیار  دومین  پایایی،  معیار  بررسی  از  پس
  میانگین   و  است  همگرا  روایی  گیری،اندازه  هایمدل 

  با   سازه  هر  بین  ١شده  گذاشته  اشتراک  به  واریانس
  کافی   آن،  باالی   به  ۴/۰  مقدار   در  خود   هایشاخص

  توانمی   )،۷(  جدول   به  توجه  با   شود. می   محسوب 
  تأیید   را  مدل   روایی  و  پایایی  وضعیت  بودن  مناسب

 کرد. 

 

 استاندارد  ضرايب  مدل ٤٫١
 

 
 آزمون   پیش   استاندارد   ضرایب   مدل   ٢  شکل 

 

 
 آزمون   پس   استاندارد   ضرایب   مدل   ٣  شکل 

 
1 Average Variance Extracted (AVE) 
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  بارهاي   ضرايب   بودن   مناسب   براي  مالک  مقدار
  مربوط   عاملي   بارهاي  ضرايب  باشد.مي   ۴/۰  عاملي،

 باشد.معيارمي  بيشتر  ۴/۰  از  تحقيق  هايعامل  به
 ١همگرا   روايي   گيري،اندازه  هاي مدل   بررسي   از  دوم

  سواالت   با  عامل  هر  همبستگي  بررسي   به  که   است
 گذاشته  اشتراک  به  واریانس  میانگین   پردازد.مي   خود
  را   خود  سواالت  با  عامل  يک   همبستگی  ميزان  شده

  باشد،  بيشتر  همبستگي  اين   هرچه  که  دهد مي   نشان 
  مقدار   تحقيق  متغيرهای  تمام   براي  تحقیق  دراین

  يا   بيشتر  شده  گذاشته  اشتراک   به  واریانس   میانگین
  مناسب   مقدار  اینکه   به  توجه   باشد.با مي   ۵/۰مساوي

  به   واریانس  میانگین  برای  و   ۰/ ۷  کرونباخ   آلفای   برای
  معیارها   تمامی  و  باشدمي   ۵/۰  شده،  گذاشته  اشتراک

  مناسبی   مقدار  عاملی   بارهای   سنجش  قسمت   در
  روایی   و   پایایی   وضعیت  بودن   مناسب   توان می   دارند،

  برازش   بررسي   براي   کرد.  تأیید  را   تحقیق  همگرایی 
  استفاده   معيار   چندين  از   پژوهش   تاییدی  عاملی   مدل 
  ضرايب   معيار،  تريناساسي   و   اولين  که  شود مي

  که   درصورتي   باشد.مي   )٢تی   (ارزش  تی  داريمعني
  صحت   از  نشان  شود،  بيشتر  ۹۶/۱  از  اعداد  اين  مقدار
  هافرضيه   تاييد  نتيجه  در   و  هاعامل   بين  يرابطه

   است.  ۹۵/۰ اطمينان سطح در پژوهش 

 

   مدل برازش های شاخص  ٤٫٢
 مدل   زای درون   متغیرهای   تعیین   ضریب   ٦  جدول 

 R2 تعیین  ضریب مرحله  متغیرها 

 یادگیری  انگیزه
 ٣٩٠٠١٤/٠ آزمون پیش
 ٣٩٥٧١٤/٠ آزمون پس

 کارآفرینی  قصد
 - آزمون پیش
 - آزمون پس

 ذهنی  هنجار
 ٠/ ١٤٢٢٧٥ آزمون پیش
 ٢٩٩٤١٨/٠ آزمون پس

 اشتغالی  خود
 ٦٢٧٣٩/٠ آزمون پیش
 ٥٧٨٨٥٤/٠ آزمون پس

 کارآمدی خود
 ٤٠٦٥٥٧/٠ آزمون پیش
 ٤٥٨٢٧٢/٠ آزمون پس

 شده  درک  رفتاری کنترل
 ٣٢٣٦٥٧/٠ آزمون پیش
 ٣٥٢٧٢٨/٠ آزمون پس

 رفتار  به نگرش
 ٠/ ٤٤٧٩٨٣ آزمون پیش
 ٤٨٥٦٩٧/٠ آزمون پس

 نوآوری
 ٤٩٢٤٥١/٠ آزمون پیش
 ٠/ ٦٩٤٧٤٨ آزمون پس

 

  ک ی  بر   زا  برون  ریمتغ  کی   تاثیر  میزان  بررسی  جهت 
  ایم کرده   استفاده   )2R(  نییتع  بی ضر  از  زا  درون  ریمتغ
  تغییرات   از   درصد   چند  دهد می   نشان   شاخص   این 

 تاثیر   زا  بزون  متغیر  توسط   زا  درون  متغیرهای
  برای   که  است  معیاری  ) 2R(  تعیین  ضریب  پذیرد.می

 
1 Convergent Validity 

  ساختاری   بخش   و  گیریاندازه  بخش  کردن   متصل
  مقدار   رود.می   کار   به  ساختاری  معادالت  سازیمدل 

2R  مدل   (وابسته)  زایدرون  هایسازه   برای  تنها 
 مقدار  زا،  برون  هایسازه  مورد  در  و  گرددمی  محاسبه

  مقدار  چه  هر  ).١٩٩٩  (هالند،   است  صفر  معیار  این

2 t-value 
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2R   بیشتر  مدل   یک   زایدرون  هایسازه   به   مربوط 
  ) ١٩٩٨(  ١چین   است.   مدل   بهتر   برازش   از   نشان   باشد،

  مالک   مقدار  عنوان   به  را  ٦٧/٠  ، ٣٣/٠  ، ١٩/٠  مقدار  سه
  معرفی   2R  قوی   و   متوسط  ضعیف،  مقادیر   برای

  ) ٦(  جدول   در  شده  ذکر  نتیجه  به  توجه  با  کند.می
 تعیین  ضریب   از  مدل   زایدرون   متغیرهای   تمامی

  مناسب   برازش  دهندهنشان  و  بوده  برخوردار  مناسب
  باشد.می  مدل  ساختاری  بخش

 
 فرعی)   های (فرضیه   ساختاری   مدل   مسیر   ضرایب   ۷  جدول 

  مرحله  استاندارد  ضریب t- value نتیجه 

 آزمون پیش ۰/ ۶۲۵ ۲۵۱/۷ تایید
 کارآفرینی قصد >  - -یادگیری انگیزه

 آزمون پس ۶۲۹/۰ ۲۱۰/۶ تایید
 آزمون پیش ۳۷۷/۰ ۸۰۰/۳ تایید

 کارآفرینی قصد  >  - -ذهنی هنجار
 آزمون پس ۵۴۷/۰ ۶۸۶/۴ تایید
 آزمون پیش ۰/ ۷۹۲ ۲۱۳/۲۴ تایید

 کارآفرینی قصد  > - -اشتغالی خود
 آزمون پس ۷۶۱/۰ ۱۷/ ۰۸۲ تایید
 آزمون پیش ۰/ ۶۳۸ ۸۶۱/۱۴ تایید

 کارآفرینی قصد > - -کارآمدی خود
 آزمون پس ۵۹۹/۰ ۹۹۹/۶ تایید
 آزمون پیش ۰/ ۵۶۹ ۸/ ۸۴۸ تایید

 کارآفرینی قصد >  - -شده درک  رفتاری کنترل
 آزمون پس ۵۰۳/۰ ۷۷۹/۳ تایید
 آزمون پیش ۶۶۹/۰ ۵۵۷/۱۲ تایید

 کارآفرینی قصد  > - -رفتار به نگرش
 آزمون پس ۰/ ۶۹۷ ۹۹۳/۱۱ تایید
 آزمون پیش ۰/ ۷۰۲ ۳۶۴/۱۲ تایید

 کارآفرینی  قصد > - -نوآوری
 آزمون پس ۰/ ۶۲۸ ۶۳۶/۴ تایید

 

  انتظار  برخالف   ها آن   جبری  عالمت   که   مسیرهایی 
  کنند نمی   تأیید  را  قبلی  گرفته  شکل  فرضیات  است،

  بررسی   از   حاصله  نتایج  در  ).۱۳۹۱  همکاران،  و   (آذر
  است،  گردیده  ارائه  )۷(   جدول   در  که  حاضر  مدل 
  و   تئوریک   مباحث  با  بودن  جهتهم   نظر  از   هم  نتایج 

  قرار   مطلوبی  سطح  در   بینی   پیش   قدرت  نظر   از   هم
  مدل   مناسب   برازش  یدهنده نشان   که  دارند.

 باشد.می  حاضر پژوهش ساختاری

 کلی  مدل برازش   معیار ٤٫٣
  محقق   ،یس   ال   ی پ   یری مس  یسازمدل   ساختار  طبق

  بخش   و  یریگاندازه   بخش  برازش  یبررس   از  پس  دیبا
  نیز  را  کلی  بخش   برازش  خود،  پژوهش   مدل   یساختار

 
1 Chin 

  ال   پی  مسیری  سازیمدل   دیگر  طرف  از  نماید.  کنترل 
 معیار  یک  فاقد سی،

  برای   کلی  تابع  یعنی  است  کلی  شده  سازیبهینه
   ندارد. وجود  مدل  برازش  ارزیابی

  برازش   نیکویی   برای  کلی  معیار  یک   وجود،این   با
  پیشنهاد   )۲۰۰۵(  همکاران  و  تننهاوس  وسیلهبه

  از   مرحله  این  در  دلیل  همین  به  است.  گردیده
  تناسب   بررسی  برای  )GOF(  ٢برازش   نیکویی  شاخص

  رضازاده،  و  (داوری   است  گردیده   استفاده   مدل   کلی 
۱۳۹۲.( 

2 Communality 
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 برازش   نیکویی  معیار ۴٫۴
  را   ساختاری   و  گیریاندازه  مدل   دو  هر GOF  شاخص
  برای   معیاری  عنوانبه  و  دهدمی   قرار  مدنظر

  رود.این می   کار  به  مدل   کلی  عملکرد  بینیپیش 
   گردد:می  محاسبه  زیر  )۱( فرمول  طبق شاخص

)١(  Gof = �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�������������������� × 𝑅𝑅2����   

  مقادیر   میانگین   نشانه  ��������������������𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  کهطوری به
  مطابق   که  باشدمی  اول)  (مرتبه  سازه  هر  اشتراکی

 ) ۷( جدول 

   است. آمدهدست به  ٦٩٢/٠

 

 تعیین   ضرایب   و   اشتراکی   مقادیر   ٨  جدول 

 متغیرها   اشتراکی  شاخص )R2( تعیین  ضریب
 آزمون پیش ٦٤٦٨٧٣/٠ ٣٩٠٠١٤/٠

 یادگیری  انگیزه
 آزمون پس ٧٧٦١٥٨/٠ ١٤/ ٣٩٥٧
 آزمون پیش ١ -

 کارآفرینی  قصد
 آزمون پس ١ -

 آزمون پیش ٠/ ٥١٦٤٤٨ ٠/ ١٤٢٢٥٥
 ذهنی  هنجار

 آزمون پس ٥٥٥٠٠٢/٠ ٢٩٩٤١٨/٠
 آزمون پیش ٥٢٦٨٣٣/٠ ٦٢٧٣٩/٠

 اشتغالی  خود
 آزمون پس ٥٥٤٦٢٤/٠ ٥٧٨٨٥٤/٠
 آزمون پیش ٥٢٥٩٨٦/٠ ٤٠٦٥٥٧/٠

 کارآمدی خود
 آزمون پس ٥٢٨١٢٥/٠ ٤٥٨٢٧٢/٠
 آزمون پیش ٥٥١١٤٢/٠ ٣٢٣٦٥٧/٠

 شده  درک  رفتاری کنترل
 آزمون پس ٥٢٦٩٤٢/٠ ٣٥٢٧٢٨/٠
 آزمون پیش ٥٩٤٧٦٨/٠ ٠/ ٤٤٧٩٨٣

 رفتار  به نگرش
 آزمون پس ٥٠٢٧٩١/٠ ٤٨٥٦٩٧/٠
 آزمون پیش ٥١١٣٧٩/٠ ٤٩٢٤٥١/٠

 نوآوری
 آزمون پس ٥١٨٧٣٥/٠ ٠/ ٦٩٤٧٤٨
 آزمون پیش ٤٠٤٣٢٩٥٧١/٠ ٤٦٦٤٩/٠

 میانگین 
 آزمون پس ٦٠٩١٩١/٠ ٦٢٠٢٩٨/٠

 

  ضرایب   مقادیر   میانگین  مقدار   نیز    فرمول   این  در 
  GOF  درنهایت   است.   مدل   زایدرون   هایسازه  تعیین

 گردید.  استخراج  زیر  شرح به

 آزمون  پیش

GOF = �٠٫٦٠٩ × ٠٫٤٠٤ = ٠٫٤٩٦ 

 آزمون  پس 

 1 Wetzels, et al 

GOF = �٠٫٤٦٦ × ٠٫٦٢٠ = ٠٫٥٣٨ 

  ۲۵/۰  ،۰/ ۰۱  مقدار  سه  )۲۰۰۹(  ١همکاران   و  وِتزلِس
  قوی   و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  عنوان   به  را   ۳۶/۰  و

  GoF  مقدار  که   آنجایی   از   اند.نموده   معرفی  GoF  برای
  محاسبه   ۵۳۸/۰  و   ۴۹۶/۰  برابر  حاضر   مدل   برای 

 دارد.  مدل  قوی بسیار  کلی برازش  از  نشان   گردید،

2R
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  بحث ۵
  کرد یرو   با   ی نیکارآفر  قصد  مدل   تحقیق  اصلی   هدف
  روش   مرحله   ۷ انجام   از  پس  ما  و   باشدمی   ب یفراترک

  هامقوله   به  )۲۰۰۷(  روسوبا  و  ی سندلوسک  فراترکیب 
  بررسی   به  اینجا   در  که  یافتیم  دست   هاشاخص   و

  ها يافته  ارتباط  ها،  شاخص  و  هامقوله  این   از  هریک
  موارد  ،ها   پژوهش  ساير  ي  هايافته  با  مطالعه  اين

  نقاط   نتايج،  ي   پذير  تعميم  قابليت   و  عملي   كاربرد 
  پيشنهاد   ارائه  و   پژوهش  هاي  محدوديت  و  قوت

  یی شناسا  موثر  عواملاز   رفتار  به  نگرش  پردازیم. می
  دست   به  ج ینتا  و  باشدمی   ینیکارآفر  قصد  بر  شده
  ) ۲۰۱۱(   لورز  ،)۲۰۱۹(  نهمکارا  و   توآن   مطالعات  با   آمده

  ی بنادک  و  یآراست  و  )۱۳۹۶(   همکاران  و   ییرضا  جمله  و
  ی هنجارها  باشند.می   راستا  هم  و   همسو  )۱۳۹۲(

  قصد   بر  شده  ییشناسا  موثر  ازعوامل  ی ذهن
  با   آمده   دست   به  جی نتا  و   باشدمی   ی نیکارآفر

  ی فران   یعقوب ی  ،) ۲۰۲۰(  دُرج یجیت  و  زانابازار  مطالعات
 .باشندی م  راستا  هم  و  همسو  )۱۳۹۴(  همکاران   و

  یی شناسا   موثر  ازعوامل  شده  درک   یرفتار  کنترل 
  دست   به  جیا ونت  باشدمی   ی نیکارآفر  قصد  بر  شده
  روشن   و   ) ۲۰۱۹(   همکاران  و  یالجبار   مطالعات  با   آمده

 د. نباشی م   راستا  هم   و  همسو   ) ۱۳۹۵(   ی رزادیش  و
  قصد   بر   شده   یی شناسا  موثر   ازعوامل  نوآوری 
  با   آمده   دست   به  جی نتا  و   دباشمی   ی نیکارآفر

  کاليونوكلو   سلما  جمله  از   خارجی  محققان  مطالعات
  ی آلمان   ی محمد  و   ) ۲۰۱۶(   ونبورگ یور   ی اوزارال  ،)۲۰۱۷(
 باشند.می   راستا  هم  و  همسو  )۱۳۹۲(   همکاران  و

  قصد   بر  شده  ییشناسا  موثر  ازعوامل  یریادگی  زهیانگ
  با   آمده   دست   به  جی نتا  و   باشدمی   ی نیکارآفر

  ی فروشان  ی شان ی پر  و  )۲۰۱۶(  ک یبرزن  و   لو  مطالعات
  ی اشتغال  خود  .باشندی م   راستا  هم  و  همسو  )۱۳۹۳(

  و می   ین یکارآفر  قصد  بر  شده  ییشناسا  موثر  ازعوامل
  م یوتک   ،)۲۰۱۹(   نداال  مطالعات  با  آمده  دست   به   ج ینتا
  ) ۱۳۹۳(  همکاران   و   جی کردنائ  و   )۲۰۱۴(  همکاران  و

  ازعوامل  یخودکارآمد  باشند.می   راستا  هم   و   همسو
  و   باشدمی   ینیکارآفر  قصد  بر  شده  ییشناسا  موثر

  و   ی تورکا  اوزل   مطالعات  با   آمده   دست  به   ج ینتا

  راستا  هم   و   همسو   )۱۳۹۳(  کشاورز   ،)۲۰۱۹(  همکاران 
 د.نباشیم

  تحقیق  نتایج  قوت  نقاط   و  کاربردی  موارد  ازجمله
  که   هایی دانشگاه  دیگر  در   آنها   پذیری تعمیم  قابلیت

  اند   پرداخته  کارآفرینی  آموزش  به  مدرسان
  از   ین یکارآفر  های ی ژگیو   توانندمی   باشد.مدرسانمی

  استقالل   ،یریپذ   سکی ر  ،فرصت   صیتشخ  جمله
  به   نگرش  تا   کنند  ت یتقو   ان یدانشجو   در   را   یطلب

  را   انیدانشجو   ،شود  جادی ا  آنها   در  نانهیکارآفر  رفتار
 تا  کنند یرابررس  خود  یذهن   یرفتارها  کنند ییراهنما
  برطرف   را  آنها  و  کرده  ییشناسا  را  خود   ضعف  نقاط
  و   احساسات  کنترل   ،مسئله  حل  ییتوانا  ،کنند

  ان یدانشجو   در   را  یجمع  ارتباطات  و  درک  ،جاناتیه
  از:ایده   عبارتند  که   نوآور   افراد  روحیه  ،دهند  ش یافزا

  مسائل،   نسبت  متضاد  و   جدید   دیدگاه   پردازی،
  دانشجویان   در   را  بودن   پذیر   تغییر  و   پذیر  انعطاف
  ی ا  گونه  به  آموزش  روش  و  طیمح  دهند،  افزایش
  در   ینیکارآفر  مباحث  یریادگی  زهیانگ  که   باشد  جذاب

  ی برا  را  ان یدانشجو   ،شود   ختهیبرانگ  ان یدانشجو
  و  گذاریسرمایه   جهت   ی دولت  یتها یحما  از  استفاده

  کشف  در   را   دانشجویان  و   کنند ق یتشو  ی خوداشتغال
  به   را  آنها  امر  این  زیرا  کنند  راهنمایی  استعدادهایشان 

  های محدودیت   دهد.می   سوق  خودکارآمدی  سمت
  شده   برداشت  هايذهنيت   و  ادراكات  تحقیق،

  از   آنچه   است  ممکن  زیرا   باشدمی   پاسخگویان
  كه   آنچه  با   شود،  مي  ادراك  بيروني  هايواقعيت
  موجب   امر  این  و  باشد  نداشته   انطباق  دارد،  واقعيت

  دست   واقعی   و   درست  اطالعات  به  محقق  شود می
  دهد.به   قرار   تاثير  تحت   را   تحقيق  نتايج   و   نکند  پیدا

  و   هادانشگاه   شودمی   پیشنهاد   آتی   محققان
  انتخاب   مطالعه  مورد   برای   را   دیگری   هایسازمان

  بخش   در  تحقیق  هایروش  دیگر  از  همچنین  کنندو
  جهت   دیگری   مختلف   افزارهای   نرم   و   کمی   و   کیفی 

  جمله   از   کنند.  استفاده  هاداده   تحلیل  و   تجزیه
 از:  عبارتند تحقیق در  کاربردی   پیشنهادات

  مهارتهای   تقویت   جلسات  و   سمینارها  برگزاری   .۱
  ی، اشتغال  خود  ی،ریادگی  زهیانگ(  جمله  از  رفتاری



 

622 

 . ۶۲۵تا  ۶۰۱ صفحات  .١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه
Journal of Executive Management 

  - مدل توسعه قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب(مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسالمی. سهرابیسمیه یوسفی طوین، محمدعلی کرامتی، طهمورث  
 دانشکده مدیریت) -واحد تهران مرکز

  ی، نوآور   خودکارآمدی،  ،شده  درک   یرفتار  کنترل 
 رفتار). به نگرش  ی،ذهن   هنجار

  های کارگاه   و   یآموزش  یهادوره   ی برگزار  .۲
  به   دانشجویان   تشویق  جهت   کارآفرینی   مهارتهای

 خوداشتغالی. 

  ی کارها   و   کسب  یانداز   راه  یبرا  یساز  میت  .۳
   نوآور.   و خالق  دانشجویان بین  در  ان یبن دانش

  ده یبرگز  هاطرح   گرانتالش   و   کارآفرینان  یمعرف  .۴
  تجربیات   از   استفاده  و  ی نیکارآفر  و  اشتغال   حوزه  در

 آنها. 

 گیری نتیجه ٦
  قصد  بر   موثر  عوامل   شناسایی   هدف   با   حاضر  تحقیق
 ،است  گرفته  صورت  بی فراترک  کردیرو  با  ینیکارآفر
  بر   موثر  متغیرهای   داد  نشان   کیفی  قسمت   در   نتایج 
  شاخص   ۲۷  و  اصلی   مقوله  ۷  داری   کارآفرینی  قصد
  نگرش   :  از   عبارتند   اصلی   متغیرهای  که   باشد می   فرعی 

 ،شده  درک  یرفتار  کنترل   ی،ذهن  یهنجارها  ،رفتار  به
  ی خودکارآمد  ،یاشتغال  خود   ،ی ریادگی  زه یانگ  ی، نوآور

  به   نگرش   جمله  از  هاییشاخص   دارای  هریک   که

  نگرش   نانه،یکارآفر  یر یگمیتصم  نانه،یکارآفر  رفتار
  ی های ژگیو   و  نانهیکارآفر  یهافرصت   صیتشخ  ،یفرد

  ی،ذهن   یهااسیمق  ،یذهن   یرفتارها  ،نانهیکارآفر
  ی فرد  یرفتار  کنترل   ی،ذهن   ی هنجارها  تی تقو   جهت 
  نوآوری   ی،اجتماع  یرفتار   کنترل   نانه،یکارآفر
  نانه یکارآفر  نوآوری   دانش،  بر   ی مبتن  نانهیکارآفر

  بر   یمبتن  نانهیکارآفر  نوآوری   ت،یخالق  بر  یمبتن
  و   دیبرتول  یمبتن  نانهیفرکارآ  نوآوری  ،یاب ی  مسئله

  زه یانگ  و  یدرون   یریادگی   زه یانگ  ، دهیا  یسازاده یپ
  ، یریپذخطر   ی قانون   ،ی تیحما   عامل   ی، رونیب  ی ریادگی

  قیتوف  ،یکاف  هیسرما  داشتن   ،یارتباط  یهامهارت
  وجود   ،یفن   و  یتیری مد  مهارت  داشتن   ،یطلب
  ی خودکارآمد  ،خودکارآمدي  به  باور  ،التیتسه

  ی خودکارآمد  ،نانهیکارآفر  یخودپنداره  نانه،یکارآفر
  مشتاقانه   یخودکارآمد  و   مدار  رابطه  نانهیکارآفر

  تحلیل  و  تجزیه  از  پس  کمی  قسمت  درباشند.می
  ساختاری   معادالت  روش  از  استفاده   با  هاداده 
  آزمون   پس   گروه  در  2R  ضرایب   میزان   گفت  توانمی

  بینی   پیش  میزان  نتیجه  در   پس   است   داشته  افزایش 
  مستقل  متغیر  توسط  وابسته   متغیرهای  تغییرات

 است.  یافته  افزایش کارآفرینی) (قصد
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