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های آموزش کارآفرینی، )فرصت جستجو، انگيزه، منابع و هدف پژوهش حاضر، تعيين ميزان تاثير مؤلفه

ها، آوری دادهتوانایی( بر آمادگی کارآفرینی است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شيوه جمع

شگاه پيام نور شهر ی دانشجویان دانجامعه آماری تحقيق حاضر شامل کليهپيمایشی است. –توصيفی 

باشد که با توجه به گستردگی قلمرو تحقيق و عدم دسترسی به ليست دانشجویان از فرمول مشهد می

پرسشنامه به صورت تصادفی در  400 رونیااز . نفر تعيين گردید 384کوکران جامعه نامحدود برابر با 

 منظوربهو  قبولقابلپرسشنامه  389توزیع شد که از این بين  پيام نوربين دانشجویان دانشگاه 

 افزارهای تحليل ساختارهای گشتاوریبرای تجزیه و تحليل داده ها از نرم. وتحليل استفاده گردیدتجزیه

24Amos  24و بسته آماری برای علوم اجتماعیSPSS .نتایج پژوهش نشان داد که بين  انجام گرفت

انگيزه و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد و بين شناسایی قرصت و آمادگی کارآفرینی رابطه 

بين توانایی کارآفرینی و  ؛ وبين منابع و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد ؛ ومعنادار وجود دارد

دار وجود دارد. فرض اثر تعدیل گری متغير آموزش کارآفرینی در ه مثبت و معنیآمادگی کارآفرینی رابط

بنابراین ؛ روابط بين انگيزه، شناسایی فرصت، منابع و توانایی کارآفرینی مورد تأیيد قرار نگرفت

 های پنجم، ششم، هفتم و هشتم تحقيق تأیيد نشد.فرضيه

یی فرصتشناسا کارآفرینی، زهيانگ کارآفرینی، آمادگی آموزش کارآفرینی،: کلمات کلیدی

                                                 
 حد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت حیدریه، ایرانادانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، و 1
 ایراندانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت حیدریه، 2
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 مقدمه -1

جامع و  عام، فیتعر كیارائه شده است، اما هنوز  کارآفرینیاز  یمختلف فیتعار

 قیاز طر باارزشمتفاوت و  یزيخلق چ ندیفرآ ،کارآفرینی»از آن وجود ندارد،  شدهرفتهیپذ

و  یروان ،یمال هایریسكاست، با فرض همراه بودن  نآ یاختصاص زمان و تالش الزم برا

 ( با1394درویش  است )احمدی و« یفرد تیو رضا یمال هایپاداش افتیدر زيو ن یاجتماع

 دموجو تطالعا، اتوسعه لحاو در  یافتهتوسعه کشورهایدر  کارآفرینی ،هميتا به جعهامر

 تربيتو  کارآفرینی توسعةدر  هشیوپژو  شیزموآ منظا نشگاهیدا هایرشته یشافزا درباره

و  فناوری پيشرفت بين مستقيمی طتباار یگرد رتعبا به. شودمی مشخص بيشتر نفرینارآکا

 .(1380اکبری،) دارد دجوو نفرینارآکا زشموآ ورتضر

 توسعه لحادر  یهارکشواز  برخی نيز و افتهیتوسعهبيشتر کشورهای  آميزموفقيت یتجربه

شده  موجب کشورها، در آن ،کارآفرینی یتوسعه یواسطه به اقتصادی، هایاز بحران رعبودر 

اهميت  نهآورانو یهاوکارکسب یريگشکلو  نفرینارآکا ،کارآفرینی یبرا زينتا سایر کشورها 

 تیاتغييرو  داده ارقر تأثير تحترا  زشموآ یحيطه ،چيز هراز  بيش مرا ینا. ندوش خاصی قایل

، ی)کوزراک است آوردهبه وجود  شیزموآ تموضوعاو  شیزموآ منظا افهدا ،هادهبررا در را

1999). 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 :هزیانگ -1-2

به سمت یك هدف  را او و شودمی فردانگيزه یك نياز یا خواسته است که باعث تقویت رفتار 

و  هم مصدر و به معنی ترغيب، انگيزانگيزش، از نظر لغوی اس (.2004، 1والرد) کندمیهدایت 

های درونی ارگانيسم که حالت»عبارت است از:  نظرانصاحبانگيختن است. ولی از دیدگاه 

دخالت یك  براثر معموالًانگيزش، «. شودمیهدفی خاص  یسوبهموجب هدایت رفتار او 

. انگيزه، اصطالحی است که با انگيزش مترادف است و بعضی شودمیانگيزه در انسان ایجاد 

عبارت است از: عامل درونی به وجود آورنده انگيزش.  دانند. تعریف انگيزهاین دو را یکی می

کسی را به کاری برانگيزد آمده است. انگيزه و انگيزش غالبا به  آنچهانگيزه نيز در لغت به معنی 

تر از انگيزش دانست. به این انگيزه را دقيق توانمیروند. با این حال، صورت مترادف به کار می

                                                 
1 - walrend 
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انگيزش را عامل کلی مولد رفتار، اما انگيزه را علت اختصاصی یك رفتار خاص  صورت که

 .(1394برزکار،آورد ) حساببه

 هایانگيزهمازلو . اندکرده ارائه مراتبیسلسله صورت به را انسان هایانگيزه 2باک و 1مازلو

 تعلق به نياز ایمنی، نيازهای فيزیولوژیك،( نيازهای) هایانگيزه» اصلی طبقه پنج در را انسان

 طبقه پنج در آنها باک که حالی در. داد قرار «شکوفایی خود به نياز و احترام به نياز پذیری،

 انگيزش و هاهيجان اکتسابی، یهاسائق نخستين، یهاسائق غرایز،» شامل دیگر یاگونهبه

 تا دهدمی اجازه افراد به که است این در دیدگاهی چنين فایده. کندمی بندیطبقه «شایستگی

. کند بندیطبقه هم به مربوط منسجم واحد شبکه یك در را انسان متفاوت بسيار هایانگيزه

 آشکار، چنداننه یا و آشکار توانندمی انسان هایانگيزه ناهوشيار سطح در هاانگيزه آگاهی

 باشند. 3ناهوشيار یا هوشيار و نشده توجيه یا شده توجيه

 یك در اما اند،کرده ارائه انگيزش مورد در را تعاریفی... و هب مورفی، ،متل فروید،

 محيطی و ارگانيزمی پيچيده یمتغيرها مجموع» صورت به را انگيزش توانمی کلی بندیجمع

 .کرد تعریف« .شودمی منجر رفتار و احساس دارجهت و عمومی فعاليت به آنها کنش که

 شتال به تمایل شنگيزا ستا وربا ینا بر مانیزسا هیدگااز د پردازانهینظراز  دیگر یکی

 ساختنآورده  بر انتو شتال ینا نکهآ بر وطمشر .ستا مانیزسا یهدفها جهتدر  دیاز ربسيا

 .(1381،بينزرا) شدبا شتهرا دا دیفر زنيا یك

 4شناسایی فرصت -2-2

 اريافراد معموال بس نی. اکنندمی ییها را شناسافرصت گرانیافراد راست مغز معموال بهتر از د

 یطیو شرا تيها به همان موقعافراد وجود دارد: آن نیدر ا یخاص یژگیباهوش هستند. و

: ننديبیم هاتيموقع نیمتفاوت را در دل ا یزياما چ نگرندیمهم به آن  گرانیکه د نگرندیم

و  کنندمی یرا بررس مسئله یهاجنبه یهمهاست که  نیا تشانيموفق. راز کارآفرینی یبرا یفرصت

از  یاري. بسابنديب تيوضع رييتغ یرا برا یمتنوع یهاحلراه کنندمی یخالقانه سع یبا نگاه

مطمئن و  یهاراهاز  خواهندیممختلف دارند و همواره  طیدر مواجهه با شرا یابستهافراد ذهن 

هر بار که با  یقو کارآفرینی ميباش یکه افراد یرا حل کنند در حال مسائل شدهنييتع شيپ از

                                                 
1 - Maslow 
2 - Buck 
3 - Unconscious 
4 - Identify opportunities 
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 .(1388همکاران، صارمی و) روندمیمبتکرانه  یدنبال راهکار شوندمیرو به رو  یدیمساله جد

نشده و بازار و یك  برآوردهتشخيص فرصت عبارت است از فرایند مطابقتی ميان یك نياز 

 رسندمین افراد به این نتيجه تشخيص فرصت فرایندی است که طی آ ن،برای ارضای آ حلراه

که ظرفيت ایجاد ارزش اقتصادی را نيز دارد  برای خلق چيز جدیدی دارند ایبالقوهکه توان 

 .(1392)مميز و همکاران 

جدید که منجر به  یهادهیا کارآفرینانن یی فرصت فرایندی است که از طریق آشناسا

 کنندمیرا در دست گرفته و پاالیش  اآنهرا جستجو کرده،  شودمی وکارکسب یهاتيفعال

 یفرصت تنها در ابتدا ییکه مرحله شناسا رسدمیبه نظر  گرچه .(1392)طالبی و همکاران 

در  وکارکسب یبقا یبدانند که برا دیبا کارآفرینان یمهم است ول وکارکسب اندازیراه ندیفرآ

بکشند  رونيب طیرا از دل شرا یدیجد هایفرصت نکهیندارند جز ا ایچارهامروز  یرقابت یايدن

 شناسایی ری متغيبرا ؛ و(1397زاده، یآقاسسازند )رات همگام ييرا با تغ وکارشانکسبو 

 .( استفاده شده است2015از مدل سان وکالسوم ) فرصت

 منابع -3-2

مالی  یو دسترسفيزیکی، مالکيت معنوی  یتيمالک ( شامل:1995که بر طبق مدل بارنی )

مانند ؛ ما توجه دارد یکیزيف یهاییداراکه به اموال و  است یتيمالک یکیزيف تيمالک :باشدیم

داشتن آنها و اثبات  یبوده و برا یارزش ماد یدارا هاییدارا نیکه ا رهيخودرو، لباس، خانه و غ

 تيمالک.(1387قاسم زاده ) شودمی یسند خاص ایسند مکتوب و  كیمعموال استناد به  تيمالک

که  باشندمین ینوشته مکتوب ایسند و  یدارا یعيدر حالت طب تهايمالک گونهنیاکه  1یمعنو

قطعه  كیآمدن به  وجودبه  که منجر دهیا كیمانند ؛ اثبات کنند یمتعلق بودن آن را به فرد خاص

( 1999) 3کاردلوکه  2دسترسی مالیاست. گریو موارد مشابه د یاثر هنر كی، شودمی یقيموس

غيررسمی و منبع  منابع :کارآفرینان را به دو دسته تقسيم کرده است در دسترسمالی  منابع

 هابانكمعموال  منابع تامين مالی به شکل بده .(1396مالیجردی، عزیزی و) است. رسمی

منابع را می گویند.  یتجار یمال نيتام هایشرکتو  اعتباری هایاتحادیه هاوامو  اندازهاپس

عبارت است از منابعی که دولت در حوزه خاص شرکت و جهت حمایت از آن اعطا  دولتی

                                                 
1 Financial access  

 
2 - Financial Access 
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خاص اعتباری و  هایبرنامهاز طریق  توانندمینيز  کنندگانعرضه کنندگانعرضه. کندمی

 . )عزیزی وشرکت عمل کنند تخفيفی خود به عنوان یك منبع تامين مالی برای

سازمان نظارت جهانی، دو منبع  تامين مالی مخاطره پذیر غيررسمیمنابع  (1396مالیجردی،

 اندعبارتکه  های مخاطره پذیر شناسایی کرده استوکارکسببرای تامين مالی  غيررسمیمهم 

 .(1388بيگدلی،مالك ) گذارانسرمایه ازجملهو سایر افراد  خانوادهاز 

 :1کارآفرینیتوانایی  -4-2

 :مهارتهای مدیریتی -1

رئيس خودشان هستند. این بدان معناست که به عنوان یك مدیر باید بتوانند چند  کارآفرینان

ها را مدیریت کنند. از مشکالت بسيار کوچك تا مشکالت انجام دهند و آن زمانهمکار را 

افتد، همه کارها باید به صورتی تحت نظارت کارآفرین بزرگی که در یك چهارچوب اتفاق می

 .(1391همکاران، خبوشانی و) شداصلی با

 :2مهارتهای مالی -2

باید بدانند که چه زمانی در کجا و برای چه کاری چه مقدار هزینه را خرج  کارآفرینان

. توانایی در آناليز این مقادیر و محتوا توانایی بسيار مهمی است که باید در ارتباط با کنندمی

 .(1391همکاران، )امامی و کارآفرین آگاهی داشته باشد كیآن

 مهارتهای بازاریابی: -3

، در انتخاب گذاریقيمتتوانایی و مهارت انجام تحقيقات بازار، مشتریان، رقبا، مهارت در 

 توزیع مناسب هایکانالمناسب تبليغات، تعيين روش مناسب برای فروش و گزینش  هایشيوه

 .(1397رجب زاده،)

 برنامه کاری موثر: – 4

ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و انتخاب مسير، راه، وسيله و روش درست برای برنامه

، اهداف و اقدامات الزم برای مواجهه با تغييرات و عوامل ریزیبرنامهتامين هدف. به عبارتی در 

 .(1397رجب زاده شود )می بينیپيشنامطمئن 

 :3کارآفرینی آموزش -5

                                                 
1 Entrepreneurial ability 
2 Financial Skills 
3 Entrepreneurship education: 
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فعاليتهای دانشگاههای  ترینگستردهو  ترینمهمبه یکی از  کارآفرینی آموزشامروزه 

 اهداف در این فعاليتها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. آنچه خارجی تبدیل شده است.

و تدریس ایجاد  یشيوهبودن  کارآفرینانه آموزشی هایدورهبودن محتوای  متناسب ،آموزشی

 تحرک برای توسعه اقتصادی جادیا شگاه،در محيط دان کارآفرینی و فرهنگمعنی  گسترش

اطالعاتی،  هایحمایت ،کارآفرینی آموزشی هایو کارگاه هادورهترغيب دانشگاهها به برگزاری 

 ،آموختگانو دانشتوسط دانشجویان  کارآفرینانفعاليتهای  اندازیراهمالی الزم جهت  یمشاوره

تربيت  منظوربه آموزشی هایدوره هماهنگیو  و تطبيق کارآفرینی هایدوره یاثربخش

( 1994) 1کينزبرگ .(1396،زاده نظام ،یمردانشاه) کارآفرین است آموختگانو دانشدانشجویان 

که طی آن افراد غير  کندمیتوصيف  گراو هدف آگاهانه ،مندنظامرا فرآیندی  کارآفرینی آموزش

 .(1383هيستریچ وپيترز،) گردندمیکارآفرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربيت 

 به دو مفهوم زیر تاکيد کرده است. کارآفرینی آموزش( در خصوص 2002) 2گيب

جهت  هاتوانمندیو  هاشایستگیوسيعی از  یدامنه به کارآفرینانه، هایویژگی آموزش( الف

بر این است که با توجه به شرایط  اعتقاد ،آموزشاین نوع  در یادگيری کارآفرینانه تاکيد دارد.

تغييرات افراد باید یاد بگيرند که چگونه در سرتاسر زندگی به  و سرعتجهانی  یجامعه تغيير

 .باشدمی وکارکسب صرفاًاز  تروسيعبسيار  یدامنه و لذاصورت کارآفرین رفتار کنند 

 افراد برایدارد که  هاییو مهارت هاتوانمندی ،هاویژگیبر  ديتاک ،کارآفرینی آموزش( ب

 شوند. آنها مجهزبر  دیوکار باکسب( 2004) 3کوریلسکی و مدیریت رشد ،اندازیراه

کارآفرینانه در معنای  هایویژگی آموزشاست که  نیدر افوق  دو مفهومتفاوت اصلی ميان 

کاربرد دارد  یطيو محیی تاکيد دارد که در هر موقعيت هاو توانمندی هامهارتوسيع بر روی 

 و مدیریت اندازیراهالزم در جهت  یهامهارتبيشتر بر روی  کارآفرینی آموزشولی 

 .(2008پ،ي)گ دارد ديتاک وکارکسب

 پیشینه پژوهش -5-2

 کارآفرینانو عملکرد  کارآفرینی آموزش»با عنوان  ی( در پژوهش2018و همکاران ) یاگبار 

 آموزشکه  ندنشان داد یونيرگرس ليبا روش تحل «هیجريمنتخب ن یاز دانشگاهها یدر تعداد

                                                 
1 Kinsberg 
2 Gippe 
3 Kurilski 



 و... بر آمادگییی کارآفرینی و توانافرصت منابع  بررسی تاثير انگيزشی شناسایی 

 

( در 2018) دارد. جاش معناداریمثبت  ريتاث کارآفریناندر دانشگاهها بر عملکرد  کارآفرینی

 یرويو ن گذاریسرمایه هایفرصتاستفاده از  «در هند کارآفرینی ستمياکوس»با عنوان  یپژوهش

و  کارآفرینی آموزشگرفت که  جهيرا چاره رفع مشکالت دانست و نت کردهتحصيلجوان 

و همکاران  مخبر دزفولیمشکالت کشور هند است.  حلراه ر،يفراگ صورتبهتوسعه آن 

 آموزشدر  یشنهاديمدل پ كی «کارآفرینی تيوضع یطراح»با عنوان  ی( در پژوهش1396)

 یمبتن کارآفرینیتوسعه  منظوربه ییهاژیارائه دادند و استرات یعال آموزشمراکز  کارآفرینی

 .کردند انيمتوازن ب یازيبرکارت امت

 آموزشمطالعات در  ريتأث یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش2017) و فوس چیکاماو

کردند و  یبررس 2000-2015 یسالها یمجله ط 20را در  کارآفرینی آموزش ريتأث «کارآفرینی

مؤثر  کارآفرینی آموزشدر  آموزشی یو محتوا سیروش تدر س،یعنوان کردند اهداف تدر

 .است

با عنوان  کردهليتحص انیدانشجو نيدر ب گرید ی( در پژوهش2017همکاران ) و راندايم

و  یشخص نفع ،تيکه داشتن خالق دنديرس جهينت نیبه ا اياسپان یدر دانشگاهها یعلم کارآفرینی

 قرار ريتاث راحت کارآفرینی زهياست که انگ یموارد تریناز مهم کارآفرینی نهيدر زم یقبل تجربه

 .دهدمی

را در  نانهیکارآفر زهيانگ وجود ( انجام دادند.2016همکاران ) و میلدریيکه  یقيدر تحق

 کردند یمعرف کارآفرینی در ريدرگعوامل  نيدر بعامل مشترک  تنها وترین مهم انیدانشجو

 آموزش ريتأث»با عنوان  ی( در پژوهش2013اروپا ) ونيسي( به نقل از کم2015) 1یوساکی

 یاحرفهو  یفن آموزشدر مدارس، مؤسسات  کارآفرینی آموزش تیتقو «کارآفرینی یمهارتها

 .و اقتصاد جامعه خواهد داشت کارآفرینی هيبر روح یمثبت ريو دانشگاهها، تأث

با  «کارآفرینی آموزشدر  یذهن یمدلها»با عنوان  ی( در پژوهش2015کابرد و هاگن )

 یعنوان کردند که مهارتها کارآفرینیخالقانه  یمهارتها آموزشدر  یواقع یزندگ یسازهيشب

 .باشندمی یارتباط یرهبر بودن و مهارتها ،ییفعال بودن، عملگرا ت،يخالق کارآفرینی یاهیپا

 یکه بر رو یقاتيتحق ( در2012همکاران ) و ( وبرانکو2012همکاران ) ولون  نيهمچن

 یافراد برا قصد و زهيبر انگ کارآفرینی آموزشکه  دنديرس جهينت نیانجام دادند به ا انیدانشجو

 تحت :کارآفرینیتحت عنوان رفتار  یقيدر تحق نزيوات سانچز دارد. ییبسزا يرشدن تاث نیکارآفر

                                                 
1 - Usaci 



 

   1400، زمستان3، شماره 1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد

 

69 

 

 وجود انجام دادند. دیجد گذاریسرمایه كی جادیا یبرا یريگميبر تصم یزشيانگ لعوام ريتاث

را در افراد  دیجد وکارکسب یاندازراهکه احتمال  کردند یمعرف یرا عامل نانیدرکارآفر زهيانگ

به  گرید یقيدر تحق زي( ن2012) ریکاد .کندمیعمل  یديعامل کل كیمانند  کند؛ و بهمی تیتقو

 یمالز یعال آموزش مؤسساتدر  نانهیکارآفر و مقاصد آموزشی تیحما نيارتباط ب یبررس

 اتين در قصد و ییبسزا ريتاث ینگرش و یرفتار ،آموزشی یتهایداشت که حما و اظهارپرداخت 

 .دارد کارآفرینی افراد به بيترغ نيهمچن و افراد

تاثير )فرصت جستجو، انگيزه، منابع و  ميزان مطالعه، تعيين این هدف از انجامبنابراین  

 آموزشش تعدیلگری دانشجویان با در نظر گرفتن نق کارآفرینی آمادگیبر  توانایی( است

 است. کارآفرینی

 ها:تبیین مدل مفهومی تحقیق و توسعه فرضیه  -3

 بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق:

 :1فرضیه 

 معناداری دارد. ريتاث مشهددانشجویان دانشگاه پيام نور  کارآفرینیانگيزه، برآمادگی 

 عوامل از یکی و گشته بدل حياتی جنبش یك به کارآفرینی وکارکسب دنيای در امروزه

 .(1397همکاران، )عظيم زاده و است کارآفرینان هایانگيزه درکارآفرینی رگذاريتأث

به دودسته تفکيك  شودمی کارآفرینیآنان برای  آمادگیکه در دانشجویان باعث  ییهازهيانگ

 بر اساس آمادگی فرصت. بر اساس کارآفرینی آمادگی نياز، بر اساس کارآفرینی آمادگی .شودمی

نياز اقتصادی مجبور به  و علت نبود گزینه شغلی بهتر افراد به گيرد کهمینياز زمانی شکل 

 افراد از گيرد کهمیفرصت زمانی شکل  بر اساس آمادگی .شوندمی کارآفرینی آمادگی

 .(1396قائمی طلب،کنند ) برداریموجود بهره هایفرصت

 :2فرضیه 

تاثير معناداری  دانشجویان دانشگاه پيام نور مشهد کارآفرینیشناسایی فرصت، برآمادگی 

 دارد.

 دنبال به مختلف، دالیل به گيردمی شرکت یك راه اندازی به تصميم کارآفرین وقتی یك 

 کندمی آغاز را وکارکسب آن اساس بر سپس و دهدمی تشخيص را آن ،گرددمی فرصت یك



 و... بر آمادگییی کارآفرینی و توانافرصت منابع  بررسی تاثير انگيزشی شناسایی 

 

 یك فرصت آن از استفاده برای و شودمی داده تشخيص فرصت كی (.داخلی محرک)

 .خارجی( محرک) یابدمی شکل وکارکسب

 :هافرصت جذب برای آمادگی کسب هایروش

 آکادميك یا آزاد مطالعات طریق از حوزه آن در دانش کسب و مطالعه

 علمی هایانجمن در شدن عضو •

 حوزه آن به مربوط علمی نشریات خواندن •

 .(1397ضيایی،حوزه ) آن در عملی تجربيات کسب •

 :3 هیفرض

 تاثير معناداری دارد. دانشجویان دانشگاه پيام نور مشهد کارآفرینیمنابع، برآمادگی 

 غالب در تواندمی که است منابع تامين جدید وکارکسب شروع برای اصلی شروط از یکی

 مالی یهاو شرکت اعتباری هایاتحادیه از وام اخذ قیاز طر بانکها بدهی صورت به مالی منابع

 برای تجاری مالی هایشرکت خاص حوزه در دولت که منابعی طریق از ایو  است تجاری

 هایبرنامه طریق از توانندمی کنندگانعرضه همچنين و ؛شودمی پرداخت کارآفرینان از حمایت

 دو جهانی، نظارت سازمان شود. محسوب کارآفرینان برای مالی تامين منبع یك عنوان به خاص

 که: است کرده شناسایی پذیر مخاطره هایوکارکسب مالی تامين برای غيررسمی مهم منبع

 .(1396مالیجردی، و عزیزیمالك ) گذارانسرمایه ازجمله افراد سایر و خانواده از اندعبارت

 :4فرضیه 

تاثير معناداری  دانشجویان دانشگاه پيام نور مشهد کارآفرینی، برآمادگی کارآفرینیتوانایی 

 دارد.

 ،یابیبازار ،یمال باید از مهارتهای مدیریتی، کارآفرینی آمادگیبرای  کارآفرینیك 

 و هوش مذاکره کردن ییتوانا مستقل، وخویخلق فروشندگی، مهارت باال، پذیریریسك

 هيجانی باال برخوردار باشند.

 :5 هیفرض

 .کندمیرا تعدیل  کارآفرینی و آمادگی زشيانگ ،کارآفرینی آموزش
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قلب  زشيانگ دارد. کارآفرینی و آمادگیرابطه تنگاتنگی با انگيزش  کارآفرینی آموزش

 یبه تالشها یو نوآور تيخالق یجوهرهبه عنوان  زشياست و انگ کارآفرینی آموزش

 یتهايانجام فعال یهستند که فرد را برا یعوامل ،هاانگيزه. بخشدمیو استمرار  یانرژ کارآفرینان

 یو ...(، عوامل شرفتيپ نياز به، طلبیاستقالل)مانند  یکشش هایانگيزه. انگيزانندبرمی کارآفرینی

 كیفرد را تحر هاانگيزه نیبهتر را دارند. ا ییبه فردا دنيرس یفرد برا ديهستند که نشان از ام

 آورد یرو نانهیکارآفر یتهايتا از فرصت استفاده کرده و به فعال انگيزندبرمیو  کنندمی

 .(1394)قربانی،

 :6فرضیه 

 .کندمیرا تعدیل  کارآفرینی و آمادگیفرصت  ییشناسا ،کارآفرینی آموزش

 تاثير بگذارد؟ کارآفرینی و آمادگیبر روی شناسایی فرصت  تواندمی کارآفرینی آموزشآیا 

 :7 هیفرض

 .کندمیرا تعدیل  کارآفرینی و آمادگی منابع ،کارآفرینی آموزش

 تاثير بگذارد؟ کارآفرینی و آمادگیبر روی دسترسی به منابع  تواندمی کارآفرینی آیا آموزش

 :8 هیفرض

 .کندمیرا تعدیل  کارآفرینی و آمادگی کارآفرینی ییتوانا ،کارآفرینی آموزش

 تاثير بگذارد؟ کارآفرینی و آمادگی کارآفرینیبر روی توانایی  تواندمی کارآفرینی آموزشآیا 

 تحقیق روش -4

 پيمایشی -اظ روش انجام کار از نوع توصيفیاین پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لح

نظران مدیریت، تأیيد پرسشنامه نهایی از طریق بررسی نظرهای صاحبروایی محتوایی  است.

 شد.

( استفاده شده 1982از مدل گيپ وریچی ) کارآفرینی آموزشتعدیل گر  تغييربرای سنجش 

 ،سود ( که از سه بعد دستاورد،2006وونگ )مستقل انگيزش از مدل چو  تغييرسنجش  یو برا

کالسوم  از مدل سان و فرصت شناسایی يری متغبرا و ؛به استقالل تشکيل شده است ليم

اجتماعی،  هایشبکه مبتکرانه، هایایده خالقانه، هایایده( استفاده شده که از چهار بعد 2015)

 فيزیکی، منابع معنوی، بعد مالکيتمنابع که از سه  مستقل تغييرسنجش  و برای دانش قبلی



 و... بر آمادگییی کارآفرینی و توانافرصت منابع  بررسی تاثير انگيزشی شناسایی 

 

، کارآفرینیمستقل توانایی  تغيير و برای( استفاده شده است 1995مالی، از مدل بارنی ) یدسترس

 مالی، یمهارتها مهارتهای مدیریتی، ( استفاده شده که از چهار بعد2015سان وکالسوم ) از مدل

های پرسشنامه و معناداری بار عاملی روایی سازهبازاریابی تشکيل شده است.  یمهارتها

افزار های مدنظر با استفاده از تکنيك تحليل عاملی تأیيدی در نرممربوط به سازه یهایگو

آورده شده است. همچنين  2آموس ارزیابی و تأیيد شد. نتایج تحليل عاملی تأیيدی در جدول 

فاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که انسجام درونی ابزارهای مورد استفاده نيز با است

 7/0تمام مقادیر باالی  شودمیطور که مشاهده گزارش شده است. همان 1نتایج آن در جدول 

نتيجه گرفت ابزار از پایایی الزم برخوردار است. شایان ذکر است که  توانمیبه دست آمده که 

 -5کامالً مخالف تا  -1ای از تمام سؤاالت با استفاده از مقياس ليکرت پنج تایی و در محدوده

کامالً موافق سنجيده شدند. واحد تحليل این تحقيق فرد است، بنابراین، جامعه آماری شامل 

باشد مشهد می پيام نوردیگر در دانشگاه  هایرشتهو سایر دانشجویان دانشجویان رشته مدیریت 

که با توجه به گستردگی قلمرو تحقيق و عدم دسترسی به ليست مشتریان از فرمول کوکران 

نفر  384برای جامعه نامعلوم استفاده گردید با توجه به این فرمول حداقل حجم نمونه برابر با 

 پيام نورپرسشنامه به صورت تصادفی در بين دانشجویان دانشگاه  400تعيين گردید. از این رو 

وتحليل استفاده گردید. تجزیه منظوربهپرسشنامه قابل قبول و  389توزیع شد که از این بين 

های مختلف تحليل آماری، نظير تحليل همبستگی پيرسون ها، روشوتحليل دادهتجزیه منظوربه

یابی معادله ساختاری برای بررسی برازش تبه صفر، مدلبرای محاسبه ضرایب همبستگی مر

های مدنظر با استفاده از شده، استفاده شد. تحليلآوریهای جمعالگوی معادله ساختاری با داده

بسته آماری برای علوم اجتماعی  و 24Amosافزارهای تحليل ساختارهای گشتاوری نرم

24SPSS .انجام گرفت 
 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق( میزان 1جدول )

 لفای کرونباخآ نام متغیرها

 828/0 انگيزه

 856/0 شناسایی فرصت

 832/0 منابع

 945/0 کارآفرینیتوانایی 

 869/0 کارآفرینی آمادگی
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 پژوهش هاییافته -5

یابی های به کارگيری رویکرد متغيرهای مکنون در الگوی مدلشرطاز آنجا که یکی از پيش

معادله ساختاری، وجود همبستگی ميان متغيرهای پژوهش است، تحليل همبستگی پيرسون 

ها های توصيفی آن، ميزان همبستگی هر متغير با سایر متغيرها و نيز آماره2انجام شد. در جدول 

 .شامل ميانگين و انحراف معيار، ارائه شده است
 تغیرهای تحقیق( ضرایب همبستگی، میانگین و انحراف معیار م2جدول )

 انگيزه متغير
شناسایی 

 فرصت
 منابع

توانایی 

 کارآفرینی

 آمادگی

 کارآفرینی

     1 انگيزه

    1 694/0 شناسایی فرصت

   1 680/0 638/0 منابع

  1 708/0 748/0 772/0 کارآفرینیتوانایی 

 1 785/0 724/0 727/0 716/0 کارآفرینی آمادگی

با شناسایی فرصت، منابع، توانایی  زهيانگکه رابطه بين  دهدمیضرایب این جدول نشان 

است  717/0، 772/0، 638/0، 694/0 به ترتيب ضرایب برابر با کارآفرینی آمادگیو  کارآفرینی

که هر دو مثبت و معنادارند. همچنين رابطه بين متغيرهای شناسایی فرصت با منابع، توانایی 

شده است. در رابطه  727/0، 748/0، 680/0به ترتيب برابر با  کارآفرینی آمادگیو  کارآفرینی

، 708/0به ترتيب ضرایب برابر با  کارآفرینی آمادگیو  کارآفرینیبين متغيرهای منابع با توانایی 

به ترتيب  کارآفرینی آمادگیبا  کارآفرینیباشد. ضرایب مربوط به روابط بين توانایی می 724/0

باشد. برای آزمون نرمال بودن درصد معنادار می 95باشد که در سطح اطمينان می 785/0برابر با 

 3ول متغيرها، آزمون کولموگروف اسميرنوف به اجرا درآمد که نتایج آن در ستون آخر جد

ها در این آزمون بيشتر بودن سطح . مقدار مناسب برای نرمال بودن دادهشودمیمشاهده 

به  05/0، سطح معناداری تمام متغيرها بيشتر از 2است. با توجه به جدول  05/0معناداری از 

های کفایت . برای بررسی شاخصشودمیها تأیيد دست آمده و فرض نرمال بودن داده

شاخصی از  KMO. شاخص شودمیو آزمون بارتلت استفاده  KMOدو شاخص گيری از نمونه

باشد،  1قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیك به  1گيری است که در دامنه صفر تا کفایت نمونه

( 5/0های مورد نظر برای تحليل عاملی مناسب هستند، در غير این صورت )معموالً کمتر از داده



 و... بر آمادگییی کارآفرینی و توانافرصت منابع  بررسی تاثير انگيزشی شناسایی 

 

 کندمیهای مورد نظر چندان مناسب نيست. آزمون بارتلت بررسی نتایج تحليل عاملی برای داده

ن نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی و بنابرای از چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده 

برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( نامناسب است. اگر سطح معناداری در آزمون بارتلت 

درصد باشد تحليل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است، زیرا فرض  5تر از کوچك

نتایج این دو شاخص را برای  3. جدول شودمیشناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد 

های به عنوان شاخص KMO. نتایج آزمون بارتلت و دهدمی سازهای مختلف پرسشنامه نشان

مقادیر هر دو شاخص در سطح مطلوبی قرار دارند. بر این  دهدمیگيری نشان کفایت نمونه

 انجام تحليل عاملی اطمينان کرد. به مناسب بودن حجم نمونه برای توانمیاساس 
 ( آزمون کفایت حجم نمونه1جدول )

 KMO 947/0 شاخص

 زمون بارتلتآ

Square-Approx. Chi 001/6193 

DF 171 

Sig 000/0 

 (دهندگانپاسخگفت حجم نمونه )تعداد  توانمیاست  0.94کا ام ا برابر از انجا که شاخص 

 .از کفایت مناسبی برخوردار است تبيينبرای 
 های پرسشنامه( نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویه3جدول )

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی گویه متغيرهانام 
کولموگروف 

 اسمیرنوف

 انگيزه

MO1 760/0 000/0 معنادار 

098/0 MO2 809/0 000/0 معنادار 

MO3 762/0 000/0 معنادار 

 شناسایی فرصت

OI1 800/0 000/0 معنادار 

102/0 
OI2 714/0 000/0 معنادار 

OI3 733/0 000/0 معنادار 

OI4 752/0 000/0 معنادار 

 منابع

RE1 762/0 000/0 معنادار 

176/0 RE2 845/0 000/0 معنادار 

RE3 664/0 000/0 معنادار 

 کارآفرینیتوانایی 
EA1 883/0 000/0 معنادار 

197/0 
EA2 826/0 000/0 معنادار 
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EA3 832/0 000/0 معنادار 

EA4 838/0 000/0 معنادار 

EA5 896/0 000/0 معنادار 

EA6 861/0 000/0 معنادار 

 کارآفرینی آمادگی

ERE1 795/0 000/0 معنادار 

067/0 ERE2 807/0 000/0 معنادار 

ERE3 813/0 000/0 معنادار 

 

 بار رگرسيونی وزن معناداری است الزم شده، ارائه ساختاری مدل ارزیابی از پيش همچنين

های مربوطه بررسی شود تا از برازندگی ی گویهنيبشيپمختلف پرسشنامه در  یهاسازه عاملی

ها اطمينان حاصل سازه گيریاندازهو قابل قبول بودن نشانگرهای آنها در  یريگاندازههای مدل

آموس انجام شد. با توجه  افزارنرمو  1شود. این مهم، با استفاده از تکنيك تحليل عاملی تأیيدی

ها معنادار بودند، به اینکه در مدل تحليل عاملی تأیيدی برازش یافته، بار عاملی تمامی گویه

ها این . مبنای معناداری گویهکنار گذاشته نشدند ليوتحلهیتجزها از فرایند از گویه كیچيه

گویه از پرسشنامه،  19باشد. از این رو در نهایت،  05/0است که سطح معناداری برای آنها زیر 

های های معنادار به همراه شاخصشد. نتایج تحليل عاملی تأیيدی برای گویه وتحليلتجزیه

ها نشان از ارائه شده است. این شاخص 3برازش مدل تحليل عاملی تأیيدی در جدول شماره 

گيری داشته و بر این اساس معناداری بار شدن هر متغير مشاهده های اندازهبرازش مطلوب مدل

 شده به متغير مکنون مربوطه، تأیيد شد.

برازش یافته است و شدت روابط بين  زمانهمنشان دهنده مدل سيستم معادالت  3شکل 

 اسکوتر. در یك الگوی معادله ساختاری مطلوب، الزم است کای کندمیمتغيرها را مشخص 

و  2شده های برازش هنجار، شاخص3به درجه آزادی کمتر از  اسکوترغير معنادار، نسبت کای 

ریشه ميانگين  90/0بزرگتر از  4شاخص برازش تطبيقی، 80/0از  تربزرگ 3نيکویی برازش

 08/0کوچکتر از  6و ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد 09/0تر از کوچك 5ماندهیباقمربعات 

                                                 
1 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
2 Normed Fit Index )NFI( 
3 Goodness-of-Fit Index (GFI) 
4 Comparative Fit Index (CFI) 
5 Root Mean Squared Residual (RMR) 
6 Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 



 و... بر آمادگییی کارآفرینی و توانافرصت منابع  بررسی تاثير انگيزشی شناسایی 

 

نسبت کای  126/1201باشد. برای الگوی معادله ساختاری برازش یافته، کای اسکوئر برابر با 

های برازش هنجارشده، تطبيقی و نيکویی شاخص 474/3 اسکوئر به درجه آزادی برابر با

و ریشه ميانگين  043/0 ماندهیباق، ریشه ميانگين مربعات 91/0و  91/0، 88/0برازش به ترتيب 

های برازش الگوی نهایی، از به دست آمده است. کليه شاخص 056/0مربعات خطای برآورد 

 مدل حکایت دارد. بخشتیرضاتر هستند که از برازش کامالً برش پيش گفته مطلوبنقاط 

 

 
 ضرایب استاندارد بر اساسکلی ساختاری تحقیق  ( مدل1شکل )

مثبت و  95/0در مدل برازش یافته تمام اثرهای مستقيم بين متغيرها در سطح اطمينان 

 t-valueو  p-value دو شاخص(. برای آزمون فرضيه از >96/1t> ،05/0pمعنادارند )

استفاده شده و شرط معنادار بودن یك رابطه این است که مقدار شاخص اول برای رابطه 

که در  گونههمانباشد.  ±96/1و مقدار شاخص دوم خارج از بازه  05/0کمتر از  مدنظر

برآورد شده است  17/0 کارآفرینی آمادگیضریب اثر انگيزه بر  شودمیمشاهده  4جدول 

که برای این ضریب مسير به ترتيب به ميزان  t-valueو  p-valueشاخص که با توجه به دو 

+ است، 96/1کمتر و دومی خارج از بازه  05/0به دست آمده و اولی از  920/2و  003/0

اثر مثبت و معنادار دارد و فرضيه نخست پژوهش  کارآفرینی آمادگیگفت انگيزه بر  توانمی

به  آمادگیبر  کارآفرینی. همچنين ضریب اثر شناسایی فرصت، منابع و توانایی شودمیتأیيد 

-pبرآورد شده که با توجه به شاخص  29/0و  35/0، 18/0به ترتيب برابر با  کارآفرینی

value است و همچنين شاخص 05/0ز شده و کمتر ا 000/0برابر با  که برای این روابط t-
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value شده است و خارج از  665/3و  024/6، 254/4برای این روابط به ترتيب برابر با  که

یعنی شناسایی ؛ گفت ضرایب این روابط نيز معنادار است توانمی+ است، 96/1بازه 

ری دارد. بر تأثير مثبت و معنادا کارآفرینیبه  آمادگیبر  کارآفرینیفرصت، منابع و توانایی 

 .شودمیاین اساس فرضيه دوم، سوم و چهارم تأیيد 
 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه خالصه( 4جدول )

 نتيجه آزمون سطح معناداری عدد معناداری ضرایب استاندارد هانتایج فرضيه

 تأیيد 003/0 920/2 17/0 کارآفرینی آمادگی ←انگيزه

 تأیيد 000/0 254/4 18/0 کارآفرینی آمادگی ←شناسایی فرصت

 تأیيد 000/0 024/6 35/0 کارآفرینی آمادگی ←منابع

 آمادگی ←کارآفرینیتوانایی 

 کارآفرینی
 تأیيد 000/0 665/3 29/0

های پنجم که قبالً نيز اشاره شد، بر اساس مبانی تئوری و ادبيات تحقيق، فرضيه گونههمان

در مدل نظری تحقيق بود که  کارآفرینی آموزشمتغير  تعدیلگریتا هشتم تحقيق آزمون اثر 

 رغمبههای چندگانه استفاده شد. بنابراین، ها از تکنيك تحليل گروهبرای بررسی این فرضيه

 آموزشبت بودن(، به دليل اینکه این رابطه برای گروه پاسخگویان دارای همسویی روابط )مث

بود، بر اساس معياری که هير و  معنادار ريغ آموزشگویان فاقد معنادار، ولی برای گروه پاسخ

در روابط  کارآفرینی آموزشمتغير  تعدیل گریاند، فرض اثر ( پيشنهاد کرده2010همکاران )

( 4مورد تأیيد قرار نگرفت )جدول  کارآفرینیبين انگيزه، شناسایی فرصت، منابع و توانایی 

 پنجم، ششم، هفتم و هشتم تحقيق تأیيد نشدند. هایفرضيه بنابراین
 کارآفرینی آموزشهای ساختاری در میان دو گروه دارای ( نتایج به دست آمده از برآورد مدل5جدول )

 شآموزو فاقد 

 گروه تحقيق فرضيه

ضریب 

رگرسيونی 

 استاندارد

 نتيجه آزمون Zمقدار  سطح معناداری

 آمادگی ←انگيزه

 کارآفرینی

 003/0 200/0 آموزشدارای 

 رد فرضيه 325/0
 584/0 122/0 آموزشفاقد 



 و... بر آمادگییی کارآفرینی و توانافرصت منابع  بررسی تاثير انگيزشی شناسایی 

 

 ←شناسایی فرصت

 کارآفرینی آمادگی

 000/0 265/0 آموزشدارای 
 رد فرضيه 663/0

 639/0 180/0 آموزشفاقد 

 آمادگی ←منابع

 کارآفرینی
 رد فرضيه 876/0 000/0 377/0 آموزشدارای 

 
   

  
 257/0 295/0 آموزشفاقد 

توانایی 

 ←کارآفرینی

 کارآفرینی آمادگی

 000/0 226/0 آموزشدارای 

 رد فرضيه 231/0
 325/0 212/0 آموزشفاقد 

 
 کارآفرینی آموزش( مدل ساختاری تحقیق بر اساس ضرایب استاندارد شده برای افراد دارای 2شکل )
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 کارآفرينی آموزش( مدل ساختاري تحقيق بر اساس ضرايب استاندارد شده براي افراد فاقد 2شکل )

 پیشنهادات و گیرینتیجه -6

 فرصت منابع و یابیتیهو زش،يانگ ريتاثدر پژوهش حاضر به بحث و بررسی پيرامون 

بر دانشجویان  کارآفرینی آموزش لگرینقش تعد قیاز طر کارآفرینی یبرآمادگ کارآفرینی ییتوانا

 پرداخته است. پيام نور مشهد

 و کوپر با تحقيق، که؛ دارد معنادار و مثبت اثر کارآفرینی آمادگی بر که در گام نخست انگيزه

 گام دوم از در ( مطابقت دارد.2004) تحقيق چو ووانگ، و (2004شين ) و( 2004دانکلبرگ )

تأثير مثبت و  کارآفرینیشناسایی فرصت، برآمادگی  معناداری پژوهش هایبررسی فرضيه

باریجر و  (،2008) استام و همکاران ( و2015) با تحقيقات سان وکالسوم، ؛ کهمعناداری دارد

و نيز تاثير مثبت  کارآفرینیمادگی نابع برآفرضيه سوم م بر اساس دارد. ( مطابقت2015)ایرلند 

( 2007همکاران ) و سیتاریوسو 1392مقدم  یو حدادنظریان  قيبا تحقدارد که  یمعنادار

رابطه  کارآفرینی آمادگیبر  کارآفرینیفرضيه چهارم تاثير توانایی  بر اساس ؛ ومطابقت دارد

 ( مطابقت دارد.2011زهرا ) قيبا تحق ؛ کهدارد یو معنادارمثبت 

 پنجم هایفرضيه تحقيق، ادبيات و تئوری مبانی اساس بر شد، اشاره نيز قبالً که گونههمان

 که بود تحقيق نظری مدل در کارآفرینی آموزش متغير تعدیل گری اثر آزمون تحقيق هشتم تا



 و... بر آمادگییی کارآفرینی و توانافرصت منابع  بررسی تاثير انگيزشی شناسایی 

 

 رغمبه بنابراین،. شد استفاده چندگانه هایگروه تحليل تکنيك از هافرضيه این بررسی برای

 آموزش دارای پاسخگویان گروه برای رابطه این اینکه دليل به ،(بودن مثبت) روابط همسویی

 و هير که معياری اساس بر بود، معنادارغير  آموزش فاقد گویانپاسخ گروه برای ولی معنادار،

 روابط در کارآفرینی آموزش متغير تعدیل گری اثر فرض ،اندکرده پيشنهاد( 2010) همکاران

 بنابراین؛ نگرفت قرار تأیيد مورد کارآفرینی توانایی و منابع فرصت، شناسایی انگيزه، بين

 نشدند. تأیيد تحقيق هشتم و هفتم ششم، پنجم، هایفرضيه

 چندان موفق نبوده است: کارآفرینی آموزشبنا به دالیل زیر در کشور ما  •

تنوع  و ازصورت سخنرانی بوده  به صرفاً ایران، در کارآفرینی آموزش یهادورهعمدتا 

 نيست. برخوردارروش 

 کرد، استفاده مختلف تدریس روشهای از باید کارآفرینی آموزش یهادوره برگزاری در •

 کار به موضوعات با متناسب... و کارگاهی سمينار، سخنرانی، کالسی،: همچون روشهایی

 شود. گرفته

 است، نرسيده مطلوب حدنصاب بهدر کشور هنوز  یآموزشو کمك آموزشیمنابع  •

 بنابراین. است نيز کم پژوهشی -علمی مقاالت موجود تعداد کتب تعداد که یطوربه

 اطالعاتی اندکی در اختيار دارند. منابع ،هادوره در کنندگانشرکت و استادان

 شده دهیسازمان به صورت صنعتی و آموزشی مراکز در کارآفرینی آموزش هایبرنامه •

 .گيردنمی قرار مورد توجه آن بندیسطح و هابرنامه و نيست

 یا نيمروز یك عمدتا در کشور، صنایع در برگزارشده کارآفرینی آموزش هایبرنامه •

 جامع مفاهيم درک ،کنندگانشرکت بر خستگی عالوه این که بوده کامل روز یك حداکثر

 .کندمی ناممکن را به کارآفرینی راجع کامل و

 شده دهیسازمان صورت به صنعتی و آموزشی مراکز در کارآفرینی آموزش هایبرنامه •

 ستیبایم آموزشها لذا. گيردنمی قرار توجه مورد آن بندیسطح هابرنامه و نيست

 باشد. آموزش کنندگاندریافتشرایط  اساس بر و هدفمند و شده دهیسازمان

 یهافرصت تشخيص به قادر کارآفرینانه هایقابليت از برخورداری باوجود هاایرانی •

 یهافرصت تشخيص آموزش طریق از توانمی معضل حل این برای. نيستند کارآفرینانه

 ایران در را گرا فرصت کارآفرینی ویژه نرخ به کارآفرینانه هوشياری تقویت و کارآفرینانه

 داد. ارتقاء
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 ارائه راهکار:

 گفت توانمی آنچه دانشگاهی کارآفرینی در آن نقش و بسترسازی خصوص در بسترسازی:

 این به دارد، قرار آن در فرد که است فرهنگی در آدمی یهاتيو فعالکارها  از بسياری ریشه

 کار آن انجام برای یسازفرهنگ اعمال، برخی به انجام افراد ترغيب برای کار ترینمهم لحاظ

 و کلی به صورت جامعه در یسازفرهنگ بعد دو در باید کارآفرینی برای یسازفرهنگ. است

 باید. شود انجام رسانیاطالع و بخشی آگاهی با دانشگاهی جامعه و دانشگاه در یسازفرهنگ

 نمایان دانشگاهی فعاليتهای تمام در فرهنگ این و شود خلق دانشگاهها در کارآفرینی فرهنگ

این  به بخورد؛ چشم به کارآفرینی از اثری دانشگاهی برنامه یا کار هر در که به طوری. شود

 ثانياً شود؛ آماده و مهيا دانشگاهها در کارآفرینی برای الزم فرهنگی بستر و زمينه اوالً باید منظور

. گردد مطرح فرهنگ یك عنوان به دانشگاه برای صنایع در مشارکت و یابد ترویج فرهنگ این

 و رویکردها در تدریج به نمایند ترویج و خلق را کارآفرینانه فرهنگ دانشگاهها که زمانی

 تحول ایجاد و جامعه پيشرفت در دانشگاهها نقش مورد در. شودمی نمایان دانشگاه هایبرنامه

 آخرین مورد در دانشگاهها باید همچنين. شود رسانیاطالع کافی اندازه به سازمانها در

و ارتباط بين صنعت و  یهمبستگ ؛ وکنند رسانیاطالع خود پژوهشی نتایج و دستاوردها

 دانش و علم به خود از نيازهای را دانشگاه باید نيز سازمانها و دانشگاه برقرار شود. صنایع

 آگاه نمایند. و مطلع دانشگاهها در موجود پژوهشهای نتایج از رسانیاطالع با دانشگاه

 دید با و کارآفرین مدیریتی سيستم و مدیران وسيله به باید دانشگاهها :کارآفرینمدیریت 

 و ارتباط اساس بر را خود بلندمدت و کوتاه یهایزیربرنامه شوند تا مدیریت کارآفرینانهای

 شودمی دانشگاهی هایسامانه برای که ریزیبرنامهکنند  اجرا و طراحی صنعت با دانشگاه تعامل

 تخصص و دانش که نحوی بهباشد  کار بازار نيازهای با منطبق و کارآفرینانه دیدی با باید

 سازمانهای و صنایع در یابندمی پرورش یا و شوندمی استخدام دانشگاهها در که افرادی

 کند. ثروت ایجاد بتواند گوناگون

 آنها که است اقداماتی ازجمله گوناگون سازمانهای بين در یسازشبکه :یسازشبکه

 برای. دهند انجام یکدیگر تجربيات از استفاده طریق از خود کارایی بردن باال برای توانندمی

 دهند، انجام توانندمی دانشگاهها که کارهایی از یکی نيز دانشگاهی کارآفرینی انجام و ایجاد
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 یهانهيزم هم صورت این به تا است صنایع و سازمانها با و دانشگاه درون در هایسازشبکه

 این در. کنند اقدام خود برای ثروت توليد و یسازیتجار به هم و ایجاد را همکاری

 دانشگاه بين که مشترکی نشستهای برگزاری و مشترک منافع تعریف با صنایع و دانشگاه راه

 از همچنين. کنند تقویت و شناسایی را همکاری هایزمينه توانندمی شودمی انجام صنعت و

 شرکتهای خروج و دانشگاه در صنعت یگذارهیسرما زمينه که است هاسازیشبکه این طریق

 با شودمی ایجاد صنایع و سازمانها در که شرکتی های کارآفرینی. شود فراهم دانشگاه از زایشی

 کنترل و اداره علمی صورت به و مندبهره دانشگاهی تجارب از و متصل دانشگاه به سازیشبکه

 کارکنان و دانشجویان دانشگاه، اساتيد حضور زمينه هاسازیشبکه این خالل در. شد خواهد

 کلی نتيجه و شد خواهد تسهيل صنعت با دانشگاه همکاری فرایند و فراهم صنعت در دانشگاه

 دانشگاهی فعاليتهای ارتقایبود.  خواهد دانشگاهی کارآفرینی و ثروت توليد فعل وانفعاالت این

 و پژوهشی ،آموزشی هایجنبه باید خود جدید رسالت و مأموریت انجام برای دانشگاهها

 را خود درسی هایبرنامه باید راستا این در. بخشند ارتقاء و کنند تقویت را خود یمهارساز

 ماهيت بيشتر دانشگاه در شده ارائه دروس کنند، ایجاد را تغييراتی آنها در و بخشيده بهبود

 تا ابتدایی از آموزشی سيستم در تغييرات سازنهيزم و متولی باید دانشگاهها کند، پيدا یارشتهنيب

 شود صنعت نيازهای و صنعت با همسو و راستاهم باید درسی کتابهای محتوای. باشند دانشگاه

 مبتنی باید هم تدریس روشهای ،شودمی آموزشی نظام در صنعت به که توجهی با آن به تبع و

 یراحتبه دانشجویان و اساتيد که یاگونهبه باشد؛ صنایع در موجود رویکردهای با سازگار و

 باید دانشگاهها در همچنين. ببرند کار به آنجا در را خود تخصص و وارد صنایع به بتوانند

. گيرند قرار اولویت اول درجه در دارند باالتری عملکرد دامنه که یاشتهر فرا پژوهشهای

 کنند برقرار خود کاربردی و بنيادی پژوهشهای در برابری و توازن نوعی بتوانند باید دانشگاهها

 در را توليدشده و موجود دانش بتوانند اینکه هم و توليد جدید دانش بتوانند هم که نوعی به

 همکاری با که کنند تالش باید دانشگاهها همچنين. برند کار به گوناگون سازمانهای و صنایع

 و طراحی دقيق یهایازسنجين اساس بر که دهند انجام صنایع در را پژوهشهایی صنعت

 برای. باشد فراهم سازمانها و صنایع در آنها کاربرد زمينه خوبی به تا باشد شده ریزیبرنامه

 نيروی تا سازد آماده و تقویت را افراد مهارتی و ذاتی بعد دو باید دانشگاه اقداماتی چنين انجام

 را زمينه این در الزم مهارت و باشد الزم آمادگی دارای کارآفرینی انجامبرای  دانشگاهی انسانی

 .باشد کرده کسب نيز
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 منابع -7

 مقاالت مجموعه. ینیدر توسعه کارآفر یپژوهش و یموزشآنقش نظام . (1380) اهلل کرامت ،یاکبر 

 ی.آورفن و ینیکارآفر

دانشگاه پيام  انتشارات :تهران کارآفرینی. یمبان .(1394) ، حسنشیدرو و اکبریعل ديس احمدی،

 نور.

. در بخش خدمات صنعت برق نانهیکارآفر هایفرصت ییشناسا .منصور زاده کرمانی، یاساس
https://ut.ac.ir/fa/thesis/1072 

. یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع هیرابطه سرما یبررس .(1391احمد ) ،یدارابو  محمد ،یامام

 مرکز مازندران: دانشگاه .انيبندانش یکسب وکارها تیریو مد ینیکارآفر یکنفرانس مل مقاالت مجموعه

 ی.رشد فناور

 /http://ebarzkar.blogfa.com/tag.زشيانگ یهاهینظر .(1390) ميابراه برزکار،

 آموزشی در زمينه مدیریت -علمی ماهنامه. آن و انواعتعریف انگيزه (. 1388) مهدی بيگدلی،

 .یمعنو تيمالک بر یوربهره

  /https://rasekhoon.netراسخون تیسا تعریف انگيزه و انواع آن. .ابوالحسن ،یحقان

در توسعه  ینینقش کارآفر یبررس .(1391) یمرتض ،فرقان و محمد ديس ،یليخل ؛احمد خبوشانی،

 یمقاالت کنفرانس مل مجموعه .كيبا اتکا بر تجارت الکترون و متوسطکوچك  یاقتصاد یهابنگاه

 ی.رشد فناور مرکز مازندران: دانشگاه ،انيبندانش یکسب وکارها تیریو مد ینیکارآفر

و  بیاعرا :ترجمه .هادبررکا ، مفاهيم وهاهینظر :یسازمان رفتار یریتمد .(1381.)استيفن ،بينزرا

 هش.وپژو  تمطالعا موسسه .نسایيارپا

 .تهران: انتشارات آها. چاپ هشتم() ینیکارآفر یو مباناصول (. 1397.)یمهد سعيدی کيا،

رابطه پژوهش و  یبررس (.1398محترم ) ،یزیمهر ییابو نجفی، محمد و ؛یعل ديس ،ادتيس

 .رازيش ،یو نوآور تیریمد یالمللنيبکنفرانس  نياول .یدر آموزش عال ینیکارآفر

های بررسی عوامل تأثيرگذار بر فرایند شناسایی فرصت (.1397، کاظم )زادهيعل و محمود صارمی،

 .103-122.، ص1388، بهار 3 یاپيشماره پ - 1، شماره 2دوره  .منتخبکارآفرینی بين کارآفرینان برتر 

 www.setca ستکا مجله .نانهیکارآفر در تفکر یريس (.7139) .ضيایی

 .کسب وکار فيو تال یردآورگکسب وکار،  هینشر (.1397)ارسطو  ی،عباس

 یهامؤلفه بين ارتباط بررسی .(1396) محسنفخرایی، عباس؛ غرایاق زندی، حسن و عباسی، 

مطلعات  .شمالی خراسان و جوانان ورزش اداره کل سازمانی چابکی و انسانی سرمایه یشناختروان

 89-99 ص ،1396تابستان  ،41چهارم، شماره دوره  .مدیریت رفتار سازمانيدر ورزش

https://ut.ac.ir/fa/thesis/1072
https://ut.ac.ir/fa/thesis/1072
http://ebarzkar.blogfa.com/tag/
http://ebarzkar.blogfa.com/tag/
http://www.setca/
http://www.setca/
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 .کندیمتبدیل  وانایی که شما را به یك کارآفرین موفقت (.1396) مریم ،مالیجردیو  محمد ،عزیزی

 .120 شماره .19  دوره ی،مال قاتيتحق هینشر

 یبررس(. 1397) طاهره زاده، عظيم مرتضی و مداح، زهرا، روشن، امينی مرتضی؛ سيد زاده، عظيم

. مطالعات تربيت دانشجویان بين در کار و کسب ایجاد تيباصالح کارآفرینی انگيزه و قصد بين ارتباط

 68 تا 58 -، ص1 شماره - سوم دوره ،بدنی و علوم ورزشی

 .بر مالکيت معنوی، راهکار مدیریت یمرور(. 1387) ، مسعودزادهقاسم 

 زشيبرانگتاثير آموزش کارآفرینی  (.1394) محمود ،یمحمدکولوبندی و  عبداهلل ؛زیپرو قربانی،

و  تیریدر علوم مد یديمباحث کل یسراسر شیهما .کششی برای کارآفرین شدن یهازهيانگ

 .یحسابدار

 رانیمد ینیعوامل موثر بر قصد کارآفر .(1396) لياسماع ديس زاده، نظام و یمحمدمهد ،یمردانشاه

 .23شماره ، یتعاون و کشاورز مجله .شهرستان نکا ییفعال و برتر روستا یهایتعاونشرکت 

 (. کنفرانس1396داوود ) ديس ،یميرح ريم یحاجو  ديام ،یديجمش ؛عبداهلل ،یدزفولمخبر 

 .یالمللنيب یهاشیهمامرکز  شرفت،يدر عصر پ تیریمد یالگوها یالمللنيب

همکاران و  نژاد یخوغالمرضا  :ترجمه .چاپ اول() یتيتربشناسی روان. نيت، گيج و دیوید، برالینر

 .470پاژه، ص  :مشهد (.1374)

 کسب در ینیکارآفر بر رشدعوامل موثر  یبررس(. 1390) یکبر مقدم، یحدادو  زهرا نظریان،

 سال ،دانشگاهصنعت  فصلنامه استان گيالن.ی و فناورمستقر در پارک علم  انيبندانشکوچك  یوکارها

 .22و  21 شماره ششم،

 موسسه. درضايحم یاری، تقی و عليرضا بخش، فيض :ترجمه. کارآفرینی (.1383) .پيترز هيستریچ،

 .شریف صنعتی دانشگاه علمی انتشارات

 نانهیکارآفر یهافرصت(. شناسایی 1392) سيده عاطفه ،قاسمی و حسن ،کمالو ؛آیت اله ،مميز

 .88-77 ص (.14)پياپی 2شماره ، یمطالعات مدیریت شهر .شهر تهران یسازبلندمرتبهدر صنعت 

(. شناسایی تاثير سرمایه فکری بر 1392) عامر ،یآبادنجمدهقان و  علی ،داوری ؛کامبيز ،طالبی

، مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(. انيبندانش یهاشرکتکارآفرینانه در  یهافرصتتشخيص 

 .48-19 ص ،71 شماره، 22 دوره
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