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دهیچک
پژوهش، از  یناست. در ا قصد یها مدل ینی،رفتار کارآفر یینتب برای نظری، مبانی در مهم رویکردهای از یکی

قصد  شامل فردی شناسیِ روان ویژگی چهار ،قصد های مدل و کارآفرینی بوم یستعوامل گوناگون ز یانم
 کارآفرینی آموزش محیطی عامل و کارآفرینی به نسبت نگرش و همدلی خودکارآمدی، اجتماعی، کارآفرینی

 که است یادشده کلیدی متغیرهای میان ارتباط بررسی پژوهش این از اصلی هدف بنابراین،. است شده انتخاب
 قصدبهبود  یبرا ها دانشگاه در آموزشی راهبردهای توسعة شرایط ها آن بین ارتباط شدت و نحوه شناخت
و  ارشد یکارشناس یلیمقاطع تحص یانپژوهش دانشجو ینا یآمار ة. جامعآورد یرا فراهم م یاندانشجو ینیکارآفر
 در شاغل/ فعال اما گردشگری های نامرتبط با رشته یانو دانشجو یناگون مرتبط با گردشگرگو های رشته یدکتر
 با ساختاری معادالت سازی مدل روش از فوق، متغیرهای میان ارتباط بررسی منظور به. اند گردشگری های زمینه

 یبررس ترتیب به ساختاری لمد و گیری اندازه مدل راستا، این در. است شده استفاده جزئی مربعات حداقل رویکرد
 یو همدل ،قصدو  یهمدل ینبر ارتباط مثبت ب یمبن های یهکه فرض دهد ینشان م ساختاریمدل  یجشده است. نتا

 کارآفرینی قصددر  یاساس یآن است که آموزش نقش یانگرب ینمدل همچن یجنشده است. نتا ییدو نگرش تأ
 و نگرش خودکارآمدی، متغیرهای از فراتر آن کلی اثر ریبض که طوری به کند، می ایفا دانشجویان اجتماعی
 در درسی سرفصل یا واحد یک عنوان به اجتماعی کارآفرینی موضوع شود می پیشنهاد اساس، براین. است همدلی

 .گیرد قرار مدنظر گردشگری با مرتبط های رشته
 

 معادالت سازی مدل ی،رآمدخودکا ی،آموزش، نگرش، همدل ی،اجتماع ینیکارآفر قصد :کلیدیهایواژه

 .ساختاری
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 مقدمه

 ها، بخش یگرهمانند د ی،گردشگر یوکارها فعال در کسب های شرکت بیشتر برای اولیه های انگیزه از یکی
 دربارة افزایش به رو های یو نگران 1مشتری های ارزش در تغییرات این، وجود با. است مالی منافع سازی بیشینه

 آلودگی)مانند  محیطی و( اجتماعی های نابرابری افزایش)مانند  اجتماعی عدب همچون مختلف، ابعاد
کردن اهداف  داده است. درواقع، دنبال یشافزا یاجتماع های مسئولیت به بیشتر تعهد برای را تقاضا(، زیست محیط
رفته است. قرار گ یدجامعه مورد ترد یطیو مح یاقتصاد ی،اجتماع یراتبدون توجه به بهبود تأث یفرد مالی

 شده مطرح خاص طور به گردشگری صنعت در و کلی طور وکار به کسب یایدر دن 2یاجتماع ینیکارآفر رو، ینازا
در خلق  یاست که از گردشگر یندیفرا 3گردشگری اجتماعی کارآفرینی(.Hockerts, 2017: 105) است

باورها،  یبترغ یقمقاصد از طردر  یو اقتصاد یطیمح ی،حل مشکالت اجتماع ینوآورانه برا های حل راه
 همچنین،(. Day & Mody, 2017: 64) کند می استفاده الزم اجتماعی های توافق و منابع ها، یتظرف

 با که شوند می قلمداد مقصد یک اجتماعی کارآفرینی نظام در تغییر کارگزاران گردشگری اجتماعی کارآفرینان
 (.ibid) کنند موجود در مقصد را حل  یمشکالت اجتماع کنند می سعی خود های توانمندی و عقاید ها، ویژگی
 و یدولت یتیحما نیقوان)مانند  گر لیتسه کالنِ فراوان عوامل اگرچه که است آن توجه انیشا ةنکت

 فایا یاجتماع ینیکارآفر و یسنت ینیکارآفر به افراد بیترغ در یریچشمگ نقش( یفرهنگ و یاجتماع یهنجارها
متفاوت است.  ینیکارآفر یها تیفعال یبرا افراد ةزیانگ و لیم اما(، 13: 1398 همکاران، و ورپ ی)حسنقل کند یم

مربوط به عوامل  قصد 4.قصد یها مطرح شده است: مدل ینیرفتار کارآفر نییتب یمهم برا یکردیرو رو، نیازا
. کند یم نییتب را رفتار کی ردنک یعمل یبرا افراد یها تالش و برنامه زانیدر رفتار است و م رگذاریتأث یزشیانگ

 را ینیکارآفر رفتار که موضوع نیا درنظرگرفتن با ژهیو به ،است ینیکارآفر رفتار ةکنند ینیب شیپ نیبهتر قصد
 (. Entrialgo & Iglesias, 2016: 1211) کرد مشاهده توان یم یسخت به

 یِشناس روان یژگیو چهار ،قصد یها و مدل ینیکارآفر بوم ستیزعوامل گوناگون  انیپژوهش، از م نیا در
 8و نگرش 7یفرهنگ ـ یقوم یهمدل ،یاجتماع ینیکارآفر 6یخودکارآمد ،5یاجتماع ینیکارآفر قصدشامل  یفرد

 یهدف اصل ن،یانتخاب شده است. بنابرا یاجتماع ینیکارآفرآموزش  یِطیو عامل مح یاجتماع ینیکارآفر ةدربار
ها  آن نیاست که شناخت نحوه و شدت ارتباط ب ادشدهی یدیکل یرهایمتغ انیارتباط م یپژوهش، بررس نیاز ا
را فراهم  انیدانشجو یاجتماع ینیقصد کارآفر ةتوسع یبرا ها در دانشگاه یآموزش یراهبردها ةتوسع طیشرا

 یهمدل ،یخودکارآمد یرهایمتغ نیپژوهش آن است که نحوه و شدت ارتباط ب نیمدنظر ا ی. سؤال اصلآورد یم
 چگونه است.  انیدانشجو یاجتماع ینیکارآفرنگرش، آموزش و قصد  ،یفرهنگ ـ یقوم

 جه،یدرنت و ینیکارآفر یها تیفعال ةدربار انیدانشجو یفرد دیعقا کردن مثبت ینیکارآفر آموزش از هدف
 مختلف یها سازمان در اگرچه ینیکارآفر آموزش(. Wibowo, 2016: 30) است ها آن ینیکارآفر قصد شیافزا

 خواهد نشان انیدانشجو ینیکارآفر قصد یبررس. اند موضوع نیا یاصل محور ها دانشگاه اما رد،یگ یم قرار دنظرم

                                                           
1. Customer values  

2. Social entrepreneurship 

3. Tourism social entrepreneurship 
4. Intention models  

5. Social entrepreneurial intention  

6. Self-efficacy 
7. Ethnocultural empathy   

8. Attitude  
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 ینیکارآفر. ریخ ای شود یم ینیکارآفر یها تیفعال به انیدانشجو بیترغ سبب ها دانشگاه آموزش ایآ که داد
 در که یطیمح و شده فراهم یها آموزش تیفیک به دارد یبستگ موفق نانیکارآفر خلق و است یاکتساب یمهارت

 (. 108: 1392)احمدزاده و همکاران،  شود یم قیتشو ینوآور آن
 موضوع به پژوهش نیا در اوالً،. شود یم ینظر یمبان یدانش یمختلف سبب ارتقا  بعد دو از رو شیپ پژوهش

 موضوع دو نیا ارتباط یاندک یها پژوهش که یدرحال شود، یم پرداخته یگردشگر صنعت در یاجتماع ینیکارآفر
 اما دارد، وجود ینیکارآفر ةدربار یادیز یها پژوهش یگردشگر ةحوز یعلم اتیادب در. اند داده قرار یبررس مورد را

 افتهی توسعه یکشورها به مربوط اغلب که اند پرداخته صنعت نیا در یاجتماع ینیکارآفر به یاندک یها پژوهش
بر آموزش  دیبا تأک دیجد یپژوهش، مدل نیدر ا که، نی(. دوم اNarangajavana et al., 2016: 2) است

 شده، یبررس متعدد یها پژوهش در مدل نیا ریمتغ پنج اگرچه. است شده  یارائه و اعتبارسنج یاجتماع ینیکارآفر
 مدل واحد آزموده نشده است.  کیدر  رهایمتغ نیا یپژوهش چیتاکنون در ه رسد یم نظر به

 

موضوعاتیادببریمرور
 اشاره گردشگری اجتماعی کارآفرینی و اجتماعی کارآفرینی مفهوم از اخیر تعاریف به بخش، این ابتدای در

 که است منابع از وسیعی دامنة و ها فرصت از استفاده و ارزیابی شناسایی، فرایند اجتماعی کارآفرینی. شود می
 :Aquino et al., 2018) شود می انجام بازارمحور یا تجاری های فعالیت راه از اجتماعی ارزش ایجاد منظور به

 با ها فرصت کردن دنبال منظور به منابع از نوآورانه استفادة را اجتماعی کارآفرینی( 29 :2018) بِرگ و میترا(. 24
 دیگر، سوی از. دارد دنبال به را پایدار و اجتماعی منافع که کنند می تعریف هایی فعالیت و ها سازمان ایجاد هدف
 ترغیب و گردشگری از که است فرایندی گردشگری اجتماعی کارآفرینی شد، بیان مقدمه ابتدای در که طور همان
 اجتماعی، مشکالت کاهش درجهت نوآورانه های حل راه خلق برای اجتماعی های توافق و منابع ها، ظرفیت عقاید،

 (. Day & Mody, 2017: 64) کند می استفاده مقاصد در اقتصادی و محیطی
 شناخت از اند عبارت یاجتماع ینیکارآفر یها یژگیو درواقع، و ادشدهی فیتعار در دشدهیتأک مشترک میمفاه
 یخودکارآمد» تر کامل مفهوم در ها یژگیو نیا. منابع از پربار ةاستفاد و ،ینوآور مخاطره، تحمل ها، فرصت
در  2است که آجزن 1شده یزیر برنامه رفتار یتئور یاصل ابعاد از یکی مفهوم نیا. شود یم مطرح «ینیکارآفر
 ینیکارآفر درواقع و ینیکارآفر تیفعال که کند یم انیب یتئور نیتوسعه داد. ا 2002کرد و در  یآن را معرف 1991

 داد برون به نگرش» عامل سه ریتأث تحت مفهوم نیا که شود یم نیتبب ینیکارآفر قصد توسط ابتدا عمل در
 & Entrialgo) ( استی)خودکارآمد 3«شده ادراک یرفتار کنترل و یاجتماع یهنجارها فتار،ر( جهی)نت

Iglesias, 2016: 1211.) 
. است نوآورانه ایانجام امور مشکل  یبرا یفرد یها ییتوانا ةدربار نانهیب خوش ةدیعق انگریب یخودکارآمد

از  یاجتماع طیدر بهبود شرا یرگذاریتأث یخود برا ییادراک فرد از توانا یمعن به یاجتماع ینیکارآفر یخودکارآمد
 یگفتن(. Forster & Grichnik, 2013: 159-160کوچک است ) اسیدر مق یاجتماع ینیرفتار کارآفر قیطر

 یمال و یسنت نوع در ینیکارآفر یخودکارآمد از متفاوت یکم یاجتماع نوع در ینیکارآفر یخودکارآمد که است
 مرتبط یکل یها مهارت و ها نقش یاجرا در یفرد ییتوانا بر یسنت ینیکارآفر یکارآمدخود در که یدرحال. است

                                                           
1. Theory of Planned Behavior 
2. Ajzen 
3. Attitudes, social norms, and perceived behavioral control  
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و  یاجتماع یبر نوآور یاجتماع ینیکارآفر یخودکارآمد شود، یم دیتأک مخاطره رشیپذ و یمال ینوآور با
 ةدهند توسعه عوامل از ینیکارآفر یخودکارآمد(. Roy & Das, 2019: 56دارد ) دیتأک گرانیبه د یرسان منفعت

 ینیکارآفر به یشتریب لیتما باشند، داشته باور خود وکار کسب یها ییتوانا به که یافراد. است ینیکارآفر قصد
 (. Sarikaya & Coskun, 2015: 889) دارند

 :شود یم ارائه نخست یةفرض باال، حاتیتوض براساس ن،یبنابرا
 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیآفرکاربا قصد  یاجتماع ینیکارآفر یخودکارآمد :1یۀفرض

 ها، ارزش د،یعقا ت،یشخص از یا دهیچیپ ةمجموع از که است نگرش پژوهش نیا یرهایمتغ از گرید یکی
. دارد یمنف ای مثبت یابیارز چقدر رفتار کی از فرد هر که دهد یم نشان نگرش. ابدی یم تکامل ها زهیانگ و رفتارها
 و ها تجربه رفتارها، ،یفکر یندهایفرا د،یعقا ریتأث تحت ینیکارآفر آموزش و ینیکارآفر به انیدانشجو نگرش

 لیتما دارند، مثبت ینگرش ینیکارآفر به که یافراد(. et al., 2019 Iwu) است رامونیپ یاجتماع طیمح
 Zahra et) کنند اقدام ینیکارآفر یها تیفعال در زمان و منابع اختصاص و مخاطره رشیپذ به که دارند یشتریب

al., 2009: 5 .)شود یم ارائه ریز صورت به دوم یةفرض ن،یبنابرا: 
 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفربا قصد  یاجتماع ینیکارآفرنگرش به  :2یۀفرض

 دست به ینیکارآفر به یمثبت نگرش جوانان، ژهیو به افراد، شود یم باعث که است یعوامل نیتر مهم از آموزش
 را است، یاقتصاد تیوضع شرفتیپ عوامل نیتر مهم از یکی که ،ینیکارآفر یةروح شیافزا گر،ید انیب به. آورند

 و نارانگاجاوانا موضوع، نیا با سازگار(. Okręglicka & Shulgina, 2017: 29) آورد دست به آموزش با توان یم
. ابدی بهبود ینیکارآفر به افراد شنگر شود یباعث م  ینیکارآفر آموزش که کنند یم دیتأک( 6 :2016) همکاران
 از مثبت ادراک(، ی)خودکارآمد ینیکارآفر مهارت و دانش با ینیکارآفر آموزش که است آن انگریب متعدد مطالعات

 خود ییتوانا سازد قادر را افراد که است کارآمد یهنگام آموزش. دارد مثبت یارتباط ینیکارآفر قصد و ینیکارآفر
دهند  شیافزا 1«فرصت کشف و یمفهوم تفکر ،یریپذ انعطاف ت،یخالق ،یرسازیوتص» یها نهیزم در را
(Volkmann et al., 2012: 20, 36 .)شود یم ارائه ریز صورت به پنجم تا سوم یها هیفرض ن،یبنابرا : 

 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفربا نگرش  یاجتماع ینیکارآفرآموزش  :3یۀفرض
 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفر یبا خودکارآمد یاجتماع ینیآفرکارآموزش  :4یۀفرض
 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفربا قصد  یاجتماع ینیکارآفر آموزش:5یۀفرض

 خاص طور به یهمدل و یکل طور به 2یاحساس هوش ،یاجتماع ینیکارآفر قصد در رگذاریتأث یرهایمتغ گرید از
 یهمدل. است آن از کارآمد ةاستفاد و گرانید و خود ةعاطف میتنظ و انیب ،یابیارز ییاناتو یاحساس هوش. است
 نیا بر محققان از یشمار(. 61: 1397 همکاران، و یفی)شر شود یم شناخته یاحساس هوش ابعاد از یکی اغلب

 قصد کمحر یهمدل. است یاجتماع نانیکارآفر تیشخص از یمهم بخش یهمدل که کنند یم دیتأک موضوع
 ینیکارآفر ةکنند لیتسه یرهایمتغ از یکی(. Volkmann et al., 2012: 36) شود یم مطرح یاجتماع ینیکارآفر
 ینژادها یدارا یکشورها در که است افراد نیا به احترام و جامعه گوناگون ینژادها مشکالت درک یاجتماع

 بر:(، 64 :2017) یمود و ید پژوهش مانند ها، پژوهش از یبرخ در. ردیگ یم قرار توجه مورد شتریب گوناگون
 یةفرض ن،یبنابرا. است شده دیتأک انیدانشجو ینیکارآفر قصد در مثبت احساسات ای یاحساس هوش مثبت ریتأث

 : شود یم ارائه ریز صورت به ششم
                                                           

1. Imagination, creativity, flexibility, conceptual thinking, and treat change as opportunity.  
2. Emotional Intelligence   
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 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفربا قصد  یفرهنگ یهمدل:6یۀفرض
 هوش یکل طور به و یهمدل که شده دیتأک نکته نیا بر ها پژوهش از یرشما در که است توجه انیشا
 یسالگ پس از نوزده 1افراد یهوش ةبهر اما. داد پرورش را آن یزندگ در توان یم و است یاکتساب یمهارت یاحساس

 شیاافز ای رییتغ ن،یا وجود با(. Volkmann et al., 2012: 36است ) رییقابل پرورش و تغ یاندک زانیبه م
 مدت کوتاه ای بلندمدت یاثربخش ةدربار نیشیپ قاتیتحق مثال، یبرا. ستین یا ساده ندیفرا افراد یهمدل زانیم

 دیو با ستین یکاف 2یشناخت سیتدر یها روش که است داده نشان یپزشک ةرشت انیدانشجو به یهمدل آموزش
 یرفتار همدل بیترغ یفراد محروم( براتعامل با ا اینقش  یفای)مثالً روش ا 3یتجرب یریادگی یها از روش

 کنند یهمدل یساز تیخود ظرف یقادر خواهند بود تا از راه تجربه برا قیطر نیاز ا انیاستفاده کرد. دانشجو
(Hockerts, 2017: 108.) 

 ارائه ریز صورت به هفتم یةفرض ،یهمدل یها مهارت و آموزش نیب ارتباط بر یمبن فوق حاتیتوض براساس
 : شود یم

 .دارد مثبت یارتباط یفرهنگ یهمدل یها با مهارت یاجتماع ینیکارآفرآموزش  :7یۀفرض
 

 
 

                                                           
1. Intelligence quotient   

2. Cognitive teaching methods  
3. Experiential learning 

 هیفرضنهوریمتغپنجشاملپژوهشیساختارمدل:1شکل

3 2 

6 

5 

4 

1 

رآفرینی قصد کا
 اجتماعی

 فرهنگی همدلی

 به کارآفرینی نگرش
 اجتماعی

 یکارآمدخود
 اجتماعی کارآفرینی

 آموزش کارآفرینی
 اجتماعی

7 

9 

8 
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 را مخاطره توانند یم بهتر دارند یشتریب یاحساس یها مهارت که یافراد دارد یم اظهار( 20 :2015) احمد
 هوش یدارا افراد در معموالً شده ادراک یخودکارآمد. برخوردارند یشتریب یدرون تیرضا از و کنند تحمل
 احساس شتریب یهمدل یها مهارت یدارا افراد ،یاجتماع ینیکارآفر در ژهیو به. است شتریب تر یقو یاحساس

 باعث یاحساس هوش ن،یهمچن .دارند جامعه مختلف یها گروه یازهاین درک یبرا یدئالیا ییتوانا که کنند یم
 یها هیفرض رو، نیازا(. Sarikaya & Coskun, 2015: 892) شود یم ینیکارآفر به نگرش در مثبت یاثرگذار
 :شود یم ارائه ریز صورت به نهم و هشتم

 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفر یبا خودکارآمد یفرهنگ یهمدل :8یۀفرض
 مثبت دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفربا نگرش  یفرهنگ یهمدل:9یۀفرض

 موضوع یاجتماع ینیکارآفر اگرچه که است آن انگریب متعدد یها پژوهش ةنیشیپ مرور ،یکل طور به
 ن،یهمچن. است پرداخته یگردشگر صنعت به ها آن از یاندک شمار اما گرفته، قرار یاریبس یها پژوهش
 لحاظ به. اند پرداخته خاص طور به یگردشگر یاجتماع ینیکارآفر موضوع به یشمار انگشت یداخل یها پژوهش

 یهمدل و آموزش، ،ینیکارآفر قصد ،یخودکارآمد نگرش، ریمتغ پنج پژوهش، نیا در ،یبررس تحت یرهایمتغ
 انجام مهم نیا یپژوهش چیه در تاکنون رسد یم نظر به که شود یم یبررس گریکدی کنار در یفرهنگ ـ یقوم

 نیا مدل 1 شکل(. است شده یبررس مجزا صورت به رهایمتغ نیا ها پژوهش از یبرخ در)اگرچه  است نشده
 .شد حیتشر خالصه صورت به تر شیپ در که است یمطالب آن ینظر چارچوب که دهد یم نشان را پژوهش

 

پژوهشیشناسروش
 اس ال یافزار پ با نرم 1جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاری معادالت سازی مدل پژوهش این در مدل تحلیل روش

 یمرتبط با گردشگر های رشته یو دکتر ارشد یکارشناس یلیمقاطع تحص یانپژوهش دانشجو ینا یآمار ةاست. جامع
 دانشجویان یا( داری هتل و شناسی ایران گردشگری، جغرافیای گردشگری، ریزی برنامه ی،گردشگر یریت)مانند مد

 های آژانس ها، هتل تور، راهنمای)مانند  گردشگری های زمینه در شاغل/ فعال اما گردشگری های رشته با نامرتبط
 های نامه پرسش برای ترتیب به تصادفی،هدفمند و  گیری نمونه روش دو از دانشجویان انتخاب برای. است( فرتیمسا

 تصادفی، روش در مثال، برای. است شده استفاده  یمقطع صورت تلگرام و واتساپ(، به یمیل،)ا یکیو الکترون یحضور
 انتخاب گردشگری مدیریت رشتة دانشجویان از عضو 155 با واتساپ گروه یک و عضو 200 حداقل با تلگرام گروه دو
 و ها دانشگاه از ها گروه ینا یان)دانشجو شدند برگزیده ها آن از نفر 190 تصادفی، اعداد جدول براساس سپس و شد

 نامة پرسش به تا شد درخواست ها آن از واتساپ و تلگرام خصوصی پیام در سپس(. هستند ایران متفاوت شهرهای
 را دربر دارند.  یرانگوناگون ا های دانشگاه از دانشجویانی ها گروه این. دهند اسخپ ارسالی
 هدفمند یریگ نمونه روش با مرحله نیا یکاغذ یها نامه پرسش ،یکیالکترون ییگو پاسخ نییپا نرخ علت به

 ةنیدرزم فعال)اما  یگردشگر با رمرتبطیغ و مرتبط گوناگون یها رشته انیدانشجو اریاخت در یحضور صورت به
 علوم آزاد دانشگاه و یطباطبائ عالمه دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، یدولت یها دانشگاه در( یگردشگر

 ها، دانشگاه نیا که است ذکر انیشا(. اقتصاد و یادار علوم ت،یریمد یها دانشکده)در  گرفت قرار تهران قاتیتحق
 شده انتخاب یانسان علوم ةحوز در کشور برتر آزاد دانشگاه هس و یدولت دانشگاه هفت انیم از ،یتصادف روش به

نامه( و  پرسش 64) یکیالکترون یها روش از دیمف ةنام پرسش 184 ناقص، یها نامه پرسش حذف از پس. است

                                                           
1. Partial Least Squares 
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 شد.  یگردآور 1398 وریشهر 10تا  بهشتیارد 15 یزمان ةنامه( در باز پرسش 120) یحضور
 نفر، 69) سال 32 تا 28 یها بازه به مربوط بیترت به یسن نظر از یآمار ةنمون درصد نیکمتر و نیشتریب

 درصد( نفر 45) 5/24 و( نفر 55) 9/29 ن،یهمچن. است( درصد 1/8 نفر، 15) سال 42 تا 38 و( درصد 5/37
 157) درصد 3/85 الت،یتحص لحاظ به. دارند قرار سال 27 تا 23 و 37 تا 33 یها بازه در بیترت به انیدانشجو

 .اند لیتحص به مشغول یدکتر مقطع در( نفر 27) هیبق درصد 7/14 و ارشد یکارشناس مقطع در( نفر
( نفر 95) 6/51 و( نفر 89) 4/48 بیترت به که یطور به است، ها زن از کمتر یکم مردها تعداد ت،یجنس لحاظ به
 یمال تیوضع» یشناخت تیجمع ریتغم دو پژوهش، نیا در. دهند یم لیتشک ها زن و مردها را یآمار ةنمون درصد

 تینفر( وضع 80) انیگوپاسخ درصد 5/43. است شده گرفته درنظر زین «یمال استقالل» و «خانواده ای یفرد
 «خوب» تیوضع( نفر 23) ها آن درصد 5/12 فقط و اند کرده اظهار «متوسط»خود را  یخانوادگ ای یشخص یمال
 40 با بیترت به ،«مستقل شتریب» و «خانواده به وابسته شتریب» یِمال تیضعو دو گر،ید یسو از. اند داده گزارش را

 لحاظ به انیدانشجو( نفر 24) درصد 13 ن،یهمچن. برابرند هم با باًیتقر(، درصد 3/22) نفر 41 و( درصد 7/21) نفر
 ینیکارآفرآمد بر قصد در تیوضع ریتأث علت به ریمتغ دو نیا تیاهم. اند کرده یمعرف «مستقل کامالً» را خود یمال

 (. Carsrud et al., 2017) است شده گزارش ها از پژوهش یاست که در برخ یاجتماع
: است شده یریگ بهره نیشیپ یها پژوهش یهاسنجه از پژوهش نیا مدل ریمتغ پنج یریگ اندازه یبرا

 از( تمیآ)چهار  یودکارآمدخ(، 2017( از پژوهش کارسرود و همکاران )تمی)سه آ قصد یرهایمتغ یبرا بیترت به
 از( تمیآ)چهار  نگرش(، 2017) همکاران و لیدان پژوهش از( تمیآ)پنج  آموزش(، 2018) آلت و بک پژوهش
 گام در(. 1397) همکاران و یفیشر پژوهش از( تمیآ)دوازده  یهمدل شاخص و(، 2010) انویبرات و شوک پژوهش

 یاجتماع ینیکارآفر طیبه مح ها تمیآ نیا ،یگردشگر و ینیرآفرکا ةحوز کارشناس پنج با مصاحبه براساس ،یبعد
 شده است. دییها تأ آن یصور ییو روا افتهی لیتعد یگردشگر

 

هاافتهی
هیاولیبررس

از حداقل  یهمدل یرو متغ اجتماعی کارآفرینیآموزش، نگرش  ی،قصد، خودکارآمد یرپنج متغ یایی،پا لحاظ به
 مطلوب حد در متغیرها این پایایی که داشت اظهار توان یم ین،خوردارند. بنابرابر 700/0کرونباخ  یآلفا یبضر

 از. آمد خواهد دست به مشابهی تقریباً نتایج مشابه، آماری جامعة با آینده، در پژوهش این تکرار درصورت و است
 علت به نتایج، ساسبرا. است شده بررسی کشیدگی و چولگی آمارة دو طریق از ها سنجه آماری توزیع دیگر، سوی

 متغیر پنج سنجة 28 همگی که داشت اظهار توان ی، م3  آستانة از کشیدگی و چولگی ضرایب همگی کمتربودن
 (. Douglas, 2008) برخوردارند نرمال توزیع از پژوهش

 

یساختارمعادالتیسازمدل
یریگاندازهمدل

 ساختاری مدل سپس و گیری اندازه مدل ابتدا ی،ساختار های مدل تحلیل در رایج روش براساس قسمت، این در
 گرا، هم روایی عاملی، بار»(، خطی هم یخطا یبررس ی)برا VIF های آماره گیری، اندازه مدل در. شود می بررسی

 مدل در همچنین،. شود می بررسی «1تمییز روایی و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای(، AVE) شده  تبیین واریانس
                                                           

1. Factor loading, convergent validity, average variance extracted, composite reliability, and discriminant validity 
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 . شوند یآزموده م 1«مسیرها ضریب و برازندگی قدرت تعیین، ضریب بینی، پیش قدرت» های هآمار ساختاری،
 دهد ینشان م جیشده است. نتا یمدل بررس ریمتغ  پنج یبیترک ییایپا ابتدا ،یریگ اندازه مدل یبررس منظور به

حاصل شده است.  یهمدل ریاز متغ یهمدل انیبعد احساس و ب یبرا 872/0برابر  یبیترک ییایپا بیکه حداقل ضر
 VIF ةپژوهش از آمار نیمدل ا یرهایو متغ ها سنجه نیب( یقو یبستگ )هم یخط هم یخطا آزمون منظور به

 302/3 با برابر ها تمام سنجه نیآماره در ب نیا بیضر ةانداز نیشتریآن است که ب انگریب جیاستفاده شده است. نتا
 و هِر نظر براساس. دهد یم نشان را یخط هم یخطا نبود، 5 بیضر ةآستان از کمتربودن علت به که است

 است.  یخط هم یوجود خطا ةدهند نشان VIF ةآمار یبرا 5از  شتریب بیضر ة(، انداز172 :2017) همکاران
 657/0با  یبار عامل بیحداقل ضر دهد یشده که نشان م یبررس ها سنجه یعامل یبارها ،یبعد ةمرحل در

از بار  ها سنجه ةهم که داشت اظهار توان یم ن،یاست. بنابرا یاجتماع ینیکارآفر یکارآمدخود ریمربوط به متغ
 است، دار یمعن درصد 5 یخطا سطح در یهمگ یعامل یبارها بیضرا. برخوردارند( 5/0)حداقل  یآل دهیا یعامل

 انسیوار ةآمار بیراض گرا، هم ییروا لحاظ به. است آمده دست به 96/1 حداقل ها آن یت ةآمار بیضرا چراکه
 رو، نیازا. است شتریب 5/0 ةآستان حداقل از پژوهش یرهایمتغ یبرا آن جینتا که گرفته قرار مدنظر شده نییتب
 (.2 و 1)جداول  است برخوردار یکاف یگرا هم ییروا از حاضر پژوهش یساختار مدل که گفت توان یم
 

آموزشونگرش،یکارامدقصد،خودیرهایمتغیریگمدلاندازهجی:نتا1جدول

 سنجهوریمتغ
بار

یعامل
 tۀآمار

ییایپا

 یبیترک
AVE 

  یاجتماع ینیقصد کارآفر
871/0 
926/0 
892/0 

 
326/45 
212/91 
220/61 

925/0 803/0 
1 
2 
3

 .بلندمدت یهدف ةمنزل به یگردشگر ةحوز در شدن نیکارآفر
 .بهره کم افراد یبرا ییزا اشتغال و یگردشگر ةحوز در نیکارآفر به شدن لیتبد

 معکوس(. ی)کدگذار سازمان/ مؤسسه/ شرکت کی در شدن استخدام قصد

  یاجتماع ینیکارآفر یخودکارامد
657/0 
 
803/0 
842/0 
 
816/0 

 
287/15 
 
188/24 
129/31 
 
599/25 

889/0 618/0 
4 

 
5 
6 
 
7 

 افراد یبرا یگردشگر صنعت در وکار کسب دیجد یها فرصت ییشناسا ییتوانا
 بهره کم

 ةبهر کم یها گروه به خدمت یبرا یگردشگر در نوآورانه یها روش از استفاده
 حل هدف با یگردشگر صنعت در مناسب یها دهیا یساز یتجار جامعه

 یاجتماع مشکالت
 یگردشگر صنعت قیطر از( محدود)هرچند یشدن حل یاجتماع مشکالت ییشناسا

 
8 
9 

 آموزش
 دانشگاه  قیطراز یگردشگر یوکارها کسب یانداز راه یبراالزم  یها مهارت کسب

 شدن نیکارآفر در یدانشگاه یها آموزش یمحتوا یاثربخش

 
812/0 
828/0 

 
010/27 
048/27 

869/0 
 

 

689/0 
 

                                                           
1. Predictive relevance, adjusted r2, goodness of fitness, and path coefficients 
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10 
11 
12 

 ینیکارآفر یبرا انیدانشجو کردن مند زهیانگ در لیتحص محل دانشگاه بودن موفق
 جامعه ةبهر کم افراد یبرا شغل جادیا یبرا یاجتماع ینیکارآفر یها مهارت شیافزا

 ی)کدگذار لیتحص از بعد ینیکارآفر یها دوره گذراندنیجا به شدن استخدام
 معکوس(

849/0 
900/0 
859/0 

725/34 
886/57 
084/33 

 

  یاجتماع ینیکارآفر به نگرش 
828/0 
842/0 
879/0 
802/0 

 
693/34 
097/32 
449/38 
279/27 

904/0 
 

702/0 
 13 

14 
15 
16 

 جامعه در آن بیمعا با سهیمقا در یاجتماع ینیکارآفر شتریب یها تیمز
 یاجتماع نیکارآفر عنوان به شغل کی بودن بخش لذت
 (نایناب و ریفق معلول، افراد)مانند  جامعه ةبهر کم افراد یبرا ییزا اشتغال بودن جالب

 جامعه ةبهر کم افراد به کمک از حاصل یرمالیغ پاداش بودن بخش زهیانگ

 
 یهمدلریمتغیریگاندازهمدلجینتا:2جدول

هاسنجهوابعاد
 بار

یعامل
tۀآمار

ییایپا

یبیترک
AVE


 

یهمدلریمتغ

 یهمدل انیب و احساس بعد
 
 
868/0 
678/0 
802/0 

 
 
491/42 
687/9 
405/19 

 
828/0 

 
619/0 

17 
18 
19 

 جامعه خاص یها گروه از یکی به لقتع علت به ضیموردتبع فرد از تیحما
 معکوس( ی)کدگذار کند یم ریتحق را گرانید که یفرد از انتقادنکردن

   دیگو یم فهیلط جامعه خاص یها گروه ةدربار که یفرد به تذکردادن

  یفرهنگ یها تفاوت رشیپذ و یهمدل دگاهید اتخاذ بعد 
797/0 
790/0 
830/0 
806/0 
812/0 
751/0 

 
177/24 
600/23 
314/31 
161/21 
143/23 
912/16 

913/0 637/0 

20 
21 
22
23 
24 
25

 یزندگ سخت طیشرا برابر در جامعه ةبهر کم افراد یدیناام احساس درک
 شرفتیپ کمتر یها فرصت برابر در بهره کم افراد یدیناام احساس درک
 یحرکت ـ یجسم مشکالت یدارا افراد یتینارضا احساس درک

 متفاوت یها مذهب ای ها تیقوم به متعلق افراد یمادر زبان به احترام
 یفرهنگ یها سنت به یبوم ـ یقوم یها گروه به متعلق افراد یبندیپا

  تر نییپا یاجتماع ةطبق به متعلق افراد با بودن از یحوصلگ یب احساس
 معکوس( ی)کدگذار

  یهمدل یآگاه بعد 
869/0 
855/0 
866/0 

 
811/39 
921/32 
669/49 

898/0 746/0 

26 
27 
28 

 جامعه ةبهر کم افراد هیعل ضیتبع در رانیا ةجامع در ینهاد موانع از یآگاه
 جامعه ةبهر کم افراد به یعموم خدمات ةارائ در مشکالت از یآگاه
 ها آن یانزوا بر بهره کم افراد یاجتماع مشکالت ریتأث از یآگاه

 
 الرکر و فورنل روش با ابتدا. است گرفته قرار مدنظر زییتم ییروا ،یریگ اندازه مدل یبررس گام نیآخر در

 گرید یرهایبا متغ یبستگ از هم رهایاز متغ کیهر یبرا AVEمشخص شد که جذر  3جدول  جی( و نتا1981)
با  ریمتغ نیا یبستگ هم بیاز ضر شتریاست که ب 666/0 یهمدل ریمتغ یبرا AVEاست. مثالً جذر مقدار  شتریب

 نیب یبستگ هم بیاست که از ضر 846/0نگرش  ریمتغ AVE، جذر 3از جدول  گریاست. مثال د گرید یرهایمتغ
 است. شتریب گرید یرهایبا متغ ریمتغ نیا



 99 بهار ،اول شمارة م،هن سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة



182

الرکروفورنلروشبهپژوهشیرهایمتغزییتمییروا:3جدول

 یخودکارآمد نگرش قصد آموزش یهمدل 
     666/0 یهمدل

    695/0 140/0 آموزش

   791/0 581/0 255/0 قصد

  846/0 499/0 553/0 110/0 نگرش

 721/0 622/0 559/0 638/0 199/0 یخودکارآمد

 است. یرهامتغ ینب یبستگ هم یبضرا یگر،و اعداد د یرهر متغ AVEجدول )بولد(، جذر  ینقطر ا یرو اعداد

 
 ییر استناد در آزمون رواپ  روشی منزلة به همچنان شد، معرفی 1981 سال در الرکر و فورنل روش اگرچه

 3 نسخة اس ال پی برنامة در نیز جدیدتری روش موضوع، این رغم علی. رود می کار به ام ای اس ینددر فرا ییزتم
 زییتم ییآن است که روا انگریب 85/0کمتر از  یینها بیضر نام دارد. 1(HTMT) تی ام تی اچ که است شده معرفی
 اجتماعی کارآفرینی  قصد و آموزش متغیرِ جفت دو برایکه  دهد ینشان م مرحله نیا جیاست. نتا دییقابل تأ

 یبستگ هم زانیم یبررس ن،ی(. با وجود ا894/0 بیاست )با ضر شتریب 85/0 ةاز آستان یت ام یت اچ بیضر
 ییروا ةدربار یخاص ینگران که است آن انگریب ها آن یها سنجه متن نیهمچن و ریمتغ جفت دو نیا یها سنجه

 .شود یم ریمتغ دو نیا یمحتوا ییروا کاهش باعث ها سنجه حذف درواقع،. ندارد وجود ها آن زییمت
 

یساختارمدل
 مرحلة در و ها سنجه برای آماره این گیری، مدل اندازه ة)در مرحل VIF های آماره ساختاری، مدل آزمون مرحلة در

 مسیرها ضریب و بینی پیش قدرت تعیین، ضریب(، دشو می بررسی مکنون متغیرهای برای آماره این ساختاری مدل
 ین،کمتر است. بنابرا 3مکنون مدل پژوهش از مقدار  یرهایمتغ ةهم یبرا VIF یبضرا ة. اندازشود می بررسی

 متغیرهای تعیین، ضریب لحاظ به. نیست گزارش قابل نیز مکنون متغیرهای برای ها سنجه همانند خطی هم یخطا
 که است معنی بدان یافته این. دارند 419/0 و 306/0، 579/0 ضرایب ترتیب به ودکارآمدیخ و نگرش قصد، مکنون

 شده است.  یینها تب مستقل آن یرهایتوسط متغ یرهامتغ ینا یانسوار درصد 41 و 30، 57 حدود در ترتیب به
 نییتع بیضر که است آن دارد وجود اس ال یپ ةبرنام در دوم ةمرتب یها مدل ةمحاسب در که یمشکل

 نیا حل منظور به. شود یم 1 به کینزد ای 1 با برابر( پژوهش نیو آموزش در مدل ا ی)همدل سازنده یرهایمتغ
 یبه روش معمول بیکه براساس آن ابتدا ضرا شده استفاده  اس ال یپ ةدر برنام 2یا دومرحله کردیرو از مشکل،

 ازیامت روش، نیا در. است شده  لیمشاهده تبد یهاریسازنده به متغ یرهایمحاسبه و سپس ابعاد مربوط به متغ
 لیفا در مشاهده ریمتغ عنوان به دوم ةمرحل در و رهیذخ اس ال یپ ةبرنام در اول ةمرحل در مکنون یرهایمتغ

 .شود یم وارد ها داده
و نگرش  ،یاز آموزش، خودکارآمد رهایمس بی. ضرادهد یم نشان را یا دومرحله کردیرو مدل جینتا 4 جدول

 بیضر ان،یم نیاست. درا 090/0و  254/0، 298/0، 308/0برابر  بیترت به ،یاجتماع ینیکارآفربه قصد  یهمدل
فوق در  یرهایمس یةبق بیو ضرا دار یمعن ریغ یاجتماع ینیکارآفربر قصد  یفرهنگ یهمدل ری( مس657/1) یت

                                                           
1. Heterotrait-monotrait 
2. Two-stage approach   



...  گردشگری صنعت در دانشجویان اجتماعی کارآفرینی قصد بررسی همکار و حصاری کریمی فرشید

 

183 

 فوق بیضرا. شود یم دییتأ 5 و 2، 1 یها هیفرض و رد 6 یةفرض ن،یبنابرا. است دار یمعن درصد 5 یسطح خطا
به  انیدانشجو بیترغ یو نگرش برا یآموزش و خودکارآمد ب،یترت به مدل، یرهایمتغ انیم از که دهد یم نشان

 .کند یم دیتأک  آموزش یدیموضوع بر نقش کل نیدارند. ا یشتریقدرت ب یاجتماع ینیکارآفرداشتن قصد 
 نشان 287/2 دارِ یمعن یت بیضر با که آمده دست به 152/0 یهمدل به آموزش ریمس بیضر ن،یهمچن

 یةفرض ن،یبنابرا. دارد دار یمعن یریتأث انیدانشجو یفرهنگ یهمدل یها مهارت شیافزا بر آموزش که دهد یم
 نیا بعد سه دهد یم نشان که است 495/0 زین یهمدل ریمتغ نییتع بیضر. شود یم دییتأ پژوهش نیا هفتم

 .اند کرده نییتب را یهمدل ریمتغ انسیوار درصد 49 حدود در آموزش، ریمتغ کنار در ر،یمتغ
 

یساختارمدلجینتا:4جدول

مستقلمتغیروابستهمتغیر
شمارۀ
t-valueفرضیه

ضریب
مسیر

نتیجۀ
 فرضیه

اثر
 یکل

ضریب
 تعیین

Q
2 GoF 

 قصد

 آموزش
 خودکارآمدی

 نگرش
 فرهنگی همدلی

5 
1 
2 
6 

547/4 
940/3 
255/4 
657/1 

308/0 
298/0 
254/0 
090/0 

 تأیید
 تأیید
 تأیید
 رد

634/0 
298/0 
254/0 
132/0 

579/0 
 
 
 

427/0 
 
 
 

682/0 
 
 
 

 نگرش
 

 آموزش
 فرهنگی همدلی

3 
9 

847/11 
585/0 

548/0 
034/0 

 تأیید
 رد

548/0 
034/0 

306/0 
 

205/0 
 

463/0 
 

 575/0 454/0 495/0 152/0 تأیید 152/0 287/2 7 آموزش فرهنگی همدلی

 خودکارآمدی
 آموزش

 فرهنگی همدلی
4 
8 

328/12 
256/2 

622/0 
111/0 

 تأیید
 تأیید

622/0 
111/0 

419/0 
 

234/0 
 

509/0 
 

 
 حدود مجموع در نگرش و خودکارآمدی آموزش، متغیرهای که کرد بیان توان می تعیین ضریب براساس

قصد  یرمتغ یانسوار درصد 42 حدود در درواقع،. اند کرده یینرا تب اجتماعی کارآفرینیقصد  یرمتغ یانسوار درصد 58
نشده است.  یپژوهش بررس ینفوق است که در مدل ا یرجز سه متغ به یرهاییمتغ یرتأث تحت اجتماعی کارآفرینی

 548/0 یقو یرمس یب(، با ضرt =585/0) همدلی برخالف(، t =847/11) آموزش که دهد ینشان م یجنتا ین،همچن
 ضریب. شود یرد م 9 یةو فرض ییدتأ 3 یةفرض ین،دارد. بنابرا اجتماعی کارآفرینیثبت بر نگرش م دار یمعن یرتأث

 . کند می تبیین را نگرش متغیر واریانس درصد 30 حدود در آموزش متغیر که است آن بیانگر 306/0 تعیین
 دییتأ 622/0 ریمس بیربا ض یاجتماع ینیکارآفر ی( بر خودکارآمدt =328/12) آموزش دار یمعن و مثبت ریتأث

 ینیکارآفر یبر خودکارآمد یهمدل ریتأث ن،ی. همچندیآ ینم دست به 4 یةفرض رد در یکاف لیدل ن،یبنابرا. شود یم
 براساس. رسد یم دییتأ به 8 یةفرض جهیدرنت شود، یم دییتأ( t =256/2) 111/0 تر فیضع بیبا ضر یاجتماع

 ریمتغ انسیوار درصد 42 حدود در آموزش و یهمدل ریمتغ ود که گفت توان یم زین 419/0 نِییتع بیضر
 . کنند یم نییتب را یخودکارآمد

 یکل اثر از منظور. است یکل اثر به مربوط شده ارائه 4 جدول در که یساختار مدل مهم جینتا از گرید یکی
 مستقل یرهایمتغ زا یبرخ. است وابسته یرهایمتغ بر مستقل یرهایمتغ میرمستقیغ و میمستق راتیتأث مجموع

 گرید یبرخ و( است شتریب ها آن ریمس بیضر ای میمستق اثر از ها آن یکل)اثر  میرمستقیغ اثر یدارا پژوهش نیا
 نشان 4 جدول جینتا که طور همان. هستند( است میمستق بیضر برابر ها آن یکل)اثر  میرمستقیغ اثر فاقد
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 ی. اگرچه اثر کلگذارد یم یقو یاثر کل یاجتماع ینیکارآفرصد ق ریبر متغ 634/0 بیآموزش با ضر ریمتغ دهد، یم
 در بیضر نیا اما است، شتریب آن میمستق اثراز  یاجتماع ینیکارآفرقصد  ریبر متغ 132/0 بیبا ضر یهمدل
 میمستق راتیتأث و یکل راتیتأث رها،یمتغ گرید با رابطه در(. t =753/1) ستین دار یمعن درصد 5 یخطا سطح

 (.گذارند ینم خود ةوابست ریمتغ بر میرمستقیغ اثر رای)ز است گریکدی با رابرب ها آن
 اس ال یپ یها مدل یبرازندگ یها آماره ازجمله. شود یم یبررس یساختار مدل یبرازندگ بخش، نیا انیپا در

Q
Q ةاست. انداز 21

 افتهی نیادست آمده است.  از صفر به شتریپژوهش ب نیمدل ا ةوابست یرهایمتغ ةهم یبرا 2
 گرید ةآمار(. Hair, 2017: 231) است یدئالیا سطح در پژوهش نیا مدل ینیب شیپ قدرت که دهد ینشان م
کل  یبرا نیوابسته و همچن یرهایاز متغ کیهر یبرا ریاست که از فرمول ز GoF اس ال یپ یها مدل یبرازندگ

 GoF ةآمار ی)بزرگ( برا 36/0توسط(، و )م 25/0)کوچک(،  1/0سطوح  ،ینظر ی. در مبانشود یمدل محاسبه م
 یکرد که برا انیب توان یم 4 جدول در آماره نیا جینتا درنظرگرفتن با ن،یبنابرا(. ibidدرنظر گرفته شده است )

 وجود دارد.  یبرازندگ یپژوهش، سطح باال نیا ةوابست ریچهار متغ

𝐺𝑜𝐹 = √AVE × 𝑅
2
 



یریگجهینتوبحث
 یدگاهد ین،شده است. بنابرا یبررس یرانا های دانشگاه از برخی دانشجویان اجتماعی کارآفرینی قصد مقاله، این در

قصد، نگرش،  یرشامل پنج متغ یمدل ساختار یکراستا،  ین. در اکند یموضوع ارائه م ینا ةدربار یجامع
 ساختاری معادالت زیسا مدل روش به و ارائه فرهنگی همدلی و ،اجتماعی کارآفرینیآموزش  ی،خودکارآمد

 9 و 6 های فرضیه، 8 و 7، 5، 4، 3، 2، 1 های فرضیه تأیید برخالف مدل، این نتایج براساس. است شده تحلیل
 کارآفرینیو نگرش  یهمدل ینو ب ،اجتماعی کارآفرینیو قصد  یهمدل ینبر ارتباط مثبت ب یمبن ترتیب به

ها به داشتن قصد  آن یبدر ترغ یاندانشجو یفرهنگ یهمدل های . درواقع، مهارتشود ینم ییدتأ اجتماعی
 . یستن یرگذارتأث یاجتماع ینیها به کارآفر بهبود نگرش آن ینو همچن اجتماعی کارآفرینی

 در( 2018) برگ و ترایم مثال، یبرا. است ناسازگار نیشیپ یها پژوهش از یبرخ جینتا با فوق یةفرض دو رد
 2،«یاجتماع یها مهارت و یهمدل زه،یانگ ،یمیخودتنظ ،یخودآگاه» ابعاد از استفاده با خود، پژوهش
قصد و نگرش  ریابعاد با دو متغ نیا نیکردند و نشان دادند که ب یریگ اندازه را انیدانشجو یاحساس یها یتوانمند
 مثبت وجود دارد. یارتباط یاجتماع ینیکارآفر

 هدف با ینیکارآفر با سهیمقا در ژهیو به است، یاجتماع نانیکارآفر یاتیح یها یژگیو از یکی یهمدل اگرچه
 شرکت کی آغاز لزوماً یهمدل یها مهارت از برخوردار انیدانشجو که دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا اما ،یمال

 شاخص یها تمیآ نیانگیم حداقل که آمده دست به یطیشرا در افتهی نیا. کنند ینم تصور جذاب را یاجتماع
به  نسبت یشتریب یهمدل التیتما یموردبررس یآمار ةگفت که نمون توان یم ن،یبنابرا. است( 7)از  55/4 یهمدل

 دارد.  گرانید
 از یبرخ با سازگار و انتظارات طبق ،یاجتماع ینیکارآفر نگرش و قصد بر یهمدل ریتأث دنشدنییتأ برخالف

 یخودکارآمد بر یهمدل مثبت ریتأث (،2013) همکاران و وو و( 2012) همکاران و ولکمن)مانند  نیشیپ مطالعات

                                                           
1. Stone-Geisser’s Q2 value 

2. Self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills 
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 یبرا خود یها ییتوانا ةدربار دارند یشتریب یِهمدل یها مهارت که یافراد تر، ساده انیب به. است شده دییتأ
 افراد نیا مثال، یبرا. داشت خواهند یشتریب نانیاطم احساس یاجتماع ینیکارآفر یها تیفعال در مشارکت
. دارند ازهاین آن به ییگو پاسخ و جامعه مختلف یها گروه یازهاین درک یبرا یلدئایا ییتوانا که کنند یم احساس
به داشتن قصد  انیدانشجو بیباعث ترغ یاز راه بهبود خودکارآمد میرمستقیغ صورت به افراد یهمدل درواقع،
 شود.  یم یاجتماع ینیکارآفر
در  یاجتماع ینیکارآفرقصد در داشتن  یاساس یآن است که آموزش نقش انگریب نیمدل همچن جینتا

. است یهمدل و نگرش ،یخودکارآمد یرهایمتغ از فراتر آن یکل اثر بیضر که یطور به کند، یم فایا انیدانشجو
 به محدود صرفاً ینیکارآفر آموزش اگرچه. است ها دانشگاه در ینیکارآفر آموزش یاساس نقش انگریب افتهی نیا

 با مرتبط گوناگون یها رشته در یاجتماع ینیکارآفر با مرتبط روسد گنجاندن با شود، ینم دانشگاه طیمح
در  ریبر تأث کرد. عالوه بیجوامع ترغ یمشکالت اجتماع یبرا حل راه افتنی به را انیدانشجو توان یم یگردشگر

 ینیکارآفرو نگرش  یکه آموزش در خودکارآمد دهد یپژوهش نشان م نیا یها افتهی ،یاجتماع ینیکارآفرقصد 
و نگرش  یرا دارد که از راه بهبود خودکارآمد تیقابل نیآموزش ا ن،ی. بنابراگذارد یم یریچشمگ ریتأث یجتماعا

 .کند بیترغ ینیکارآفر یها تیرا به فعال انیدانشجو زیشده ن ادراک
 یها رشته در یدرس سرفصل ای واحد کی صورت به یاجتماع ینیکارآفر موضوع شود یم شنهادیپ ن،یبنابرا

 ینیگوناگون مربوط به کارآفر یها مهارت است الزم خصوص نیا در. ردیگ قرار مدنظر یگردشگر با بطمرت
شود.  سیتدر یوکار و همدل مدل کسب یطراح ده،یا یابیبازار سک،یر تیریمد نه،یهز تیریمانند مد یاجتماع

 سطح و «مستقل شتریب» و «مستقل کامالً» یمال تیوضع در که یانیدانشجوتوجه آن است که  انیشا ةنکت
 از تر اثربخش را ینیکارآفر موضوع در یدانشگاه یها آموزش دارند قرار «خوب» و «خوب یلیخ» درآمد

 اند.  «کامالً وابسته»و « وابسته شتریب» یمال لحاظ به که دادند گزارش یانیدانشجو
 در یشتریب ییتوانا دارند یشتریب یمال استقالل که یانیدانشجو که باشد علت  نیبد است ممکن فوق ةافتی
 یانیدانشجو یبرا ها، دانشگاه در که شود یم شنهادیپ ن،یبنابرا. کنند یم ادراک یدانشگاه یها آموزش کردن یعمل
 ای بهره کم یها وام یاعطا با یاجتماع ینیکارآفر آموزش یها دوره دارند، یاجتماع وکار کسب برتر یها طرح که
 یکشورها در یاجتماع ینیکارآفر با مرتبط مؤسسات و ها دانشگاه در مهم نیا. شود برگزار یمال زیجوا

. داد خواهد کاهش را یاجتماع مشکالت حوزه نیا در یگذار هیسرما رایز رد،یگ یم قرار دیتأک مورد افتهی توسعه
 ینیکارآفر شآموز یها دوره ةشد ادراک یاثربخش و ییکارا توان یم انیدانشجو یمال استقالل شیافزا با درواقع،
 .دیبخش بهبود را ها دانشگاه
 یاجتماع ینیکارآفرقصد  ریپژوهش ممکن است به متغ نیا یاحتمال یاز خطاها یکیذکر است که  انیشا

در معرض خطر )مانند افراد معلول( در ارتباط  ایبهره  افراد کم یشغل برا جادیبا ا ریمتغ نیمربوط باشد. ازآنجاکه ا
 ی)خطا کنند یمعرف دئالیا یداشته باشند خود را ازنظر اجتماع لیتما یآمار ةنمون انیاست، ممکن است دانشجو

 باعث ازمندانین به کمک و بشر حقوق با مرتبط یشعارها(. امروزه Alampay, 2013( )1یاجتماع تیمطلوب
 به خطا، نیا لیتحل منظور به. کنند یمعرف ازمندین یها گروه یحام را خود کاذب، صورت به یحت افراد، که شود یم

 در زین را یاجتماع تیمطلوب یخطا به مربوط سؤاالت یآت یها پژوهش در شود یم شنهادیپ گرانپژوهش
 نگذارد.  ریتأث یآمار یها لیتحل در خطا نیا یدارا افرادِ یها پاسخ تا کنند مطرح نامه پرسش

                                                           
1. Social desirability bias   
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