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Abstract: 

In recent years the topic of entrepreneurship has become a major focus in the social sciences, with 

renewed interest in the links between personality and entrepreneurship. Drawing on the theory of 

planned behavior, the role of motivational factors (i.e., attitudes toward entrepreneurship, subjective 

norms and perceived behavioral control) and entrepreneurial personality (Big Five profile) in shaping 

entrepreneurial intentions was investigated. Focusing on agricultural students’ entrepreneurial 

intentions, entrepreneurial personality as a distal variable in the TPB model was studied. According to 

a table developed by Bartlett et al., a sample of 300 undergraduate students was chosen through 

random stratified sampling method. Data was collected using a questionnaire survey. The results of 

structural equation modeling indicated that entrepreneurial intentions were predicted by attitude 

towards entrepreneurship and perceived behavioral control (P<0.01). Moreover, entrepreneurial 

personality profile was positively related to attitude towards entrepreneurship (P<0.05) and perceived 

behavioral control (P<0.01). Findings of structural equation modeling further revealed indirect effects 

via attitude towards entrepreneurship and perceived behavioral control (i.e., mediation effects). The 

results highlight the importance of personality approach in entrepreneurship research and support the 

idea that personality effects on entrepreneurial outcomes are mediated by more proximal factors such 

as perceived behavioral control.  
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 چكیده
،بینشخصیتوکارآفرینیۀرابطبهاستوعلوماجتماعیتبدیلشدهمهمدرتحقیقاتموضوعکارآفرینیبهیک،هایاخیردرسال

مجدداً جدی برشدتوجه پژوهشحاضر در است. برنامهۀاساسنظریه ریزیرفتار )نگرشنسبتبهنقششده، انگیزشی عوامل

هنجارهایذهنیوکنترلرفتاریدرک )نکارآفرینی، وشخصیتکارآفرینانه درشکلشده( گیریویمرخپنجعاملبزرگشخصیت(

مدلبایکمتغیردوربردصورتشخصیتکارآفرینانهبه،دراینپژوهششد.کشاورزیبررسی دانشجویانۀقصدکارآفرینانۀتوسع

برنامهۀنظری تلفیقشدریزیرفتار جشده آمارۀامع. دانشگاهیکشاورزکارشناسییاندانشجوی، چهار در آخر بودرغربکشوسال

(1450N=)یبراینمونۀآماریاطبقهیتصادفیرگیمونهنفربهروشن300تعداد،جدولبارتلتوهمکارانازاینمیانبراساسکه

دنشاندایابیمعادلۀساختاریحاصلازمدلنتایج.شدیآورگرد،ساختارمندیاپژوهشبااستفادهازپرسشنامهیهاداده.شدندتخابان

کهحالیدر(،>01/0P)ثیرمثبتومعناداریدارندأت،برقصدکارآفرینانهشدهدرککهدومتغیرانگیزشییعنینگرشوکنترلرفتاری

مثبتوۀرابط،شدهوکنترلرفتاریدرک (>05/0P)دارنبود.همچنیننیمرخشخصیتیکارآفرینانهبانگرشثیرهنجارهایذهنیمعنیأت

نتایجهمچنیننشاندادکهاثراتنیمرخشخصیتیبرقصدکارآفرینانهازطریقدوعاملمجاورتر)یعنی(>01/0P)داشتداریمعنی .

می منتقل رفتاری( کنترل واسطهشوندنگرشو کلی)اثرات طور به پژوهش،ای(. نتایج تحقیقاتاهمّبر در شخصیتی یتدیدگاه

بیشترازطریقعواملمجاورتر،کندکهاثراتشخصیتبرپیامدهایکارآفرینانهایدهحمایتمیوازایندارددکیدمجدّأکارآفرینیت

شوند.منتقلمی

شده،شخصیتکارآفرینانه،پنجعاملبزرگشخصیتریزیرفتاربرنامهۀقصدکارآفرینانه،نظریکلیدی: های ه واژ
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 مقدمه

سال موضوعدر یک به کارآفرینی اخیر، های

اقتصادیوسیاسیوهمچنینیک-اجتماعیمهم

محورمهمتحقیقاتیدرعلوماجتماعیتبدیلشده

1)شیناست اودرتش2008، 2؛ اقتصاد.(2007، در

-نوآور امروز، محور به بهکارآفرینیکشورها

یکعاملمهمدرایجاداشتغال،نوآوریوصورت

بازسازیفنۀتوسع فرایند اقتصادیو رشد آوری،

.(2007اودرتش،اند)نشاندادهیصاد،توجهجدّاقت

همکاران و می3هیسریچ کارآفرینیبیان که کنند

دراستکهافرادبسیاریسازوکاریهمچنین را

ندوازکمیواردجریاناقتصادیواجتماعیجامعه

شکل اینراه جمعیتویکپارچگیگیریفرهنگ،

اینباوجودولی؛دکنکاجتماعیراتسهیلمیتحرّ

زمین،یتاهمّ در کمی بسیار شناختۀتحقیقات

انجامربرآنثّؤعمیقودقیقاینپدیدهوعواملم

 بشده اینکمبود اهو عدروانشناسیبسیاربُزویژه

 )مشهود همکاراناوبسچونکااست 4و ،2013.)

 کارآفرینیهمچنین کشورهایغالباً،مطالعات در

شدهتوسعه انجام همکارانندایافته و ،5)بروتون

تعمیم(2008 قابل آنها نتایج است ممکن بهکه

 توسعه حال در تحقیقاتنباشد؛کشورهای زیرا

می فعّنشان که عواملالیتدهند و کارآفرینی های

ویژثّؤم شرایط به آنها بر فرهنگی،ۀر اجتماعی،

اقتصادیوسیاسیمحلّ مطالعه داردبستگیمورد

اینشرایط متفاوتکه کشورهایمختلف، همدر

.(2010)بروتونوهمکاران،است

                                                           
1 Shane 
2 Audretsch 
3 Hisrich et al 
4 Obschonka et al 
5 Bruton et al 

کلّ طور آغازبه زمانی کارآفرینی فرایند ی،

میشومی تصمیم یکفرد که کارد کسبو گیرد

وءاندازیکند.بنابراینبهمنظورارتقاجدیدیراراه

چراکهبهترکارآفرینی،ضروریاستبدانیمۀتوسع

 از گروهی چگونه اندازیو راه به تصمیم افراد

می کار و عد؛گیرندکسب که حالی زیادۀدر

 تصمیمی چنین بهگیرندنمیدیگری تمایلی و

کارآفرینی روزافزون مطالعات ندارند. ،کارآفرینی

مهمیجایگاه6بیانگرآناستکهقصدکارآفرینانه

گیریافرادبرایشروعیککسبوکاردرتصمیم

است؛فرایندکارآفرینیۀاولینمرحلدودرواقعدار

اطّ درباراما کمی مۀالعات قصدثّؤعوامل بر ر

ب توسعههکارآفرینانه حال در کشورهای در ویژه

بر.پژوهشحاضر(7،2011)نبیولیننوجوددارد

د.کنجبرانراکمبودتااینآناست

ا تحقیقات عمدتاًبتداییهمچنین، عواملبر

ویژگ صورتهایشخصیتییدرونیمانند تنهابه

کارآفرینیتمرکزرفتاروقصدۀکنندبینیعاملپیش

،9؛شیورواسکات8،1991)بونتوفورهامداشتند

کرانت1991 10؛ کوه1996، 11؛ ،1996 اما(؛

به،نظرانصاحب را واندکشیدهچالشایندیدگاه

 آن کردهیجدّاتانتقاددربارۀ رهیافتند.ابیان

قدرتهاویژگی شخصیتی بسیارۀکنندبینیپیش،ی

همچنین و داشت الگویبدونکمی یک

روش و بودمشخّنظریشناختی مناسب و ص

کروگروهمکاران2007)هیسریچوهمکاران، ،12؛

                                                           
6 Entrepreneurial Intentions 
7 Nabi & Linan 
8 Bonnett & Furnham 
9 Shaver & Scott 
10 Crant 
11 Koh 
12 Krueger et al 
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گارتنر2000 1؛ انتقادها،.(1989، این به پاسخ در

پژوهشگرانبهمنظوردرکبهترپیچیدگیتصمیمو

رویآوردند.2هایشناختیمدلرفتارکارآفرینیبه

مدل این یکدر که است آن بر اعتقاد سریها،

مجاورترسازه رفتار3های کنترل و نگرش نظیر

بهتروبیشتردرک قصدورفتارکارآفرینیرا شده،

میپیش کنندبینی همکاران، و .(2000)کروگر

شناختی مدل تحقیقاتشدهاستفادهرایجترین در

ک سازههکارآفرینی مجاورتر های شاملنیزرا

برنامهشود،می رفتار است4شدهریزیتئوری

کونیگ و 5)شالگل این(1991)6آجزن(.2014،

.دکرهئارانظریهرا

می بیان پژوهشگران از کهبعضی کنند

طریقویژگی از است ممکن شخصیتی های

مجاورترسازه غیرمستقیموهای صورت به

پیامدهایکارآفرینی دهندأتدررا قرار وثیر )باوم

7الک محقّ(.2004، از کارآفرینیبسیاری قان

برنامه رفتار الگوی که ،شدهریزیمعتقدند

ثیرمتغیرهایأارچوبنظریمناسبیبرایدرکتهچ

کارآفرینانه،8دوربردتر قصد بر شخصیت( )مانند

می آوردفراهم همکاران، و ؛2010)اوبسچونکا

 (.9،1993دکروگروکارسرو

تحقیقاتهمچنان گذشته، در شد گفته که

رفتاررویبراثراتمستقیمعواملشخصیتیعمدتاً

حالی در داشتند، تمرکز کارآفرینانه قصد کهو

نقش،ایازمحققانمعتقدندکهدرایندیدگاهعده

                                                           
1 Gartner 
2 Cognitive models  
3 Proximal constructs 
4 Theory of planned behavior 
5 Schlaegel & Koenig 
6 Ajzen 
7 Baum & Locke 
8 Distal factors 
9 Krueger & Carsrud 

هایمجاورترنادیدهگرفتهشدهاست.یکمهمسازه

دیدگ دو دوروشبرایترکیبهر استکه آن اه

یکمدل در را دوربرد و مجاور متغیرهای گروه

 مطالعه پژوهشکرجامع اصلی هدف بنابراین د.

 ادغام با که است آن شخصیتحاضر ویژگی

ارچوبنظریمعتبریعنیهدرونیکچکارآفرینانه

رابطرفتاربرنامهنظریۀ غیرمستقیماینۀریزیشده،

کارآفرینان قصد با را طریقدۀعامل از انشجویان

ینهاتابدکنمتغیرهایانگیزشیونگرشیبررسی

کار کسبو فرایندایجاد طریقدرکعمیقتریاز

شود ایجاد اجدید . جنبموضوعین وۀبیانگر نو

بدیعاینپژوهشاست.

برنامهنظریۀ شدهرفتار یکرفتار،ریزی وقوع

پیش را میویژه فرد،کندبینی که این بر مشروط

راداشتهباشد.بهعبارتدیگر،رفتارقصدانجامآن

اندازیراهاولیرفتارفرد)مثالًۀکنندمهمترینتعیین

رفتاری قصد کار(، و کسب .است10یک

قصدپژوهش استکه آن بیانگر مختلفهم های

پیش مهمترین کارآفرینیۀکنندبینیکارآفرینی رفتار

 آینده ایساکسوندر و )کولورید 11است ؛2006،

12کاوتوننوهمکاران ،2015 نیزقصدکارآفرینی(.

ثیرسهعاملانگیزشیقراردارد:الف(نگرشأتدر

رفتار به نسبت به13فرد نسبت نگرش مثالً ،

جدیدراه کار هنجارهایاندزییککسبو ب( ؛

.اینمفهوم15شدهج(کنترلرفتاریدرکو14ذهنی

  خودکارآمدی مفهوم مشابه واقع 16بندورادر

احساسظرفیتاست(1997) مفهوم، دو هر در .

                                                           
10 Behavioral Intentions 
11 Kolvereid & Isakson 
12 Kautonen et al 
13 Attitudes 
14 Subjective Norms 
15 Perceived Behavioral Control 
16 Bandura 
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 مهم بسیار نظر مورد رفتار انجام ولیاست،برای

درک رفتار کنترل گستردهمفهوم میشده وتر باشد

می1قابلیتکنترل شامل نیز را وشودرفتار )لینن

(.2،2011همکاران

رفتارۀنظری،پژوهشگراندرکشورهایمختلف

کارآفرینانیریزبرنامه قصد بررسی برای را ۀشده

برده اندکهنگرش،وثابتکردهدانشجویانبهکار

قصدبرشدههنجارهایذهنیوکنترلرفتاریدرک

تآۀکارآفرینان دارندأنان همکاران،ثیر و )کروگر

همکاران2000 و آیکولوا 3؛ چن2011، و لینن ،4؛

تکاربردقابلی(.5،2014؛کریمیوهمکاران2009

نیز ما کشور در نظریه تاین و أبررسی هشدیید

(2014)کریمیوهمکارانۀاست.برایمثالمطالع

 که داد برنامهنظریۀنشان تواناییریزیرفتار شده

دانشجویانۀبینیقصدکارآفرینانخوبیرابرایپیش

دارد ایران اهمّهر،در که عواملچند نسبی یت

پیش در انگیزشی آفرینانبینی کار افرادۀقصد

دریافتندکهاستمتفاوتازکشورهایغربی آنها .

قصد،شدهکنترلرفتاریدرک با را قویترینرابطه

دارد حالی؛کارآفرینانه کشورهایغربیدر در ،که

رابطداراینگرش قصدۀقویترین با مثبت

 کارآفرینانه چن، و )لینن 2009است بنابراین(.

کههرسهپیشایندانگیزشیقصددتوانفرضکرمی

هستند مهم و؛کارآفرینانه اقتصادی شرایط اما

ثیرآنهاأیتنسبیومیزانتاهمّ،فرهنگی-اجتماعی

راتعدیلخواهدکرد.

                                                           
1 Controllability  
2 Linan et al 
3 Iakovleva et al 
4 Linan & Chen 
5 Karimi et al 

 با برنامهنظریۀمطابق عواملریزیرفتار شده،

دوربردترنظیرویژگی6زادبرون هایشخصیتیویا

زمینه کارعوامل قصد صورتای، به را آفرینی

درغیرمستقیمازطریقعواملنزدیکترنظیرنگرش

میأت قرار آجزندهندثیر و 7)فیشباین ،2010.)

دهندکهنگرشوکنترلهایقبلینشانمیپژوهش

شدهبیشترازهنجارهایذهنیباقصدرفتاریدرک

؛لیننوچن،2014)کریمیوهمکاران،کارآفرینی

هستند.بهعبارتدیگربراساسدرارتباط(2009

از کمتر ذهنی هنجارهای کارآفرینی، مطالعات

درک رفتار کنترل و قصدنگرش برای شده

 مناسب معموالً؛ندهستکارآفرینی کارآفرینان زیرا

8محوردرون کمتر و وأتدرهستند عوامل ثیر

،9)گوتنروهمکارانگیرندفشارهایبیرونیقرارمی

دهندکهنگرشمطالعاتنشانمیهمچنین(.2012

ایبهتریواسطه،جایگاهشدهوکنترلرفتاریدرک

قصدکارآفرینیبینویژگی نددارهایشخصیتیو

 همکاران، و همکاران2015)کریمی و ژائو ،10؛

،12؛لوتجهوفرانک11،2012؛فینیوهمکاران2005

2003 لینن، نبیو 2013؛ عالوه(. اینمتغیرها،به

برنامهمحور اکثر کارآفرینیتمرکز آموزش های

روابطبین،درپژوهشحاضردلیل.بههمینهستند

رفتاریویژگی کنترل و نگرش با شخصیتی های

هاست.شدبررسی،شدهدرک

ویژگییافراد معیّبا شخصیتی ممکنهای ن

استنسبتبهدیگرانبیشتربهسمتکارآفرینیو

کنند. هایکارآفرینیفعالیتخوداشتغالیسوقپیدا

                                                           
6 Exogenous factors 
7 Fishbein & Ajzen 
8 Inner oriented 
9 Goethner et al 
10 Zhao et al 
11 Fini et al 
12 Luthje & Franke 
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و جذابتر افراد این برای که است ممکن

وشبخرضایت ایستادگی نتیجه در و باشند تر

شتریبرایایجادیککسبوکارجدیدیپشتکارب

شدنازخودنشاندهند.وکارآفرین

ویژگیاگر چه به اینکههایشخصیتی بادلیل

کارآفرینی ۀرابط،قصد دارد ضعیفی موردمستقیم

گرفته قرار طرقانتقاد استاز ممکن آنها اما اند،

مهمیدرفرایندوتصمیمکارآفرینانهجایگاهدیگر

پژوهشگران(.1،1991)شیورواسکاتندداشتهباش

نمی که بهمعتقدند رویکردتوان از سادگی

پوشیکردوهنوزهمنکاتپنهانیچشم2شخصیتی

نیا که دارد اینزمینهوجود پژوهشبیشتردر به ز

همکاراندارند و 3)باوم فرس2001، و راوچ ،4؛

2007b گفت(. سیلبرتۀطبق و (2006)ژائو

هایشخصیتیبایدبخشمهمیازهرمدلویژگی

 کارآفرینی شوندنظردرچندوجهی اینگرفته .

موضوع این منجربه کهدیدگاه است شده

آفرینانهتوانندپیامدهایکارهایشخصیتیمیویژگی

ولی؛دهندتحتتاثیرقرارمانندقصدکارآفرینانهرا

تقیمبلکهازطریقعواملیکهبیشتربهسنهبهطورم

نزدیک طریق)مثالًهستندپیامدهایکارآفرینانه از

هایکارآفرینیدرپژوهشنگرشوخودکارآمدی(.

استشدههکمترتوجّ،5ایایننوعروابطواسطهبه

فر و )راوچ همکاران،2007aس، و اوبسچونکا ؛

2010.)

در الگوها معتبرترین و جامعترین از یکی

کاربرددرکشورهاییتخصوصشخصیتکهقابل

الگویپنجعاملبزرگشخصیت دارد، مختلفرا

                                                           
1 Shaver & Scott 
2 Trait approach 
3 Baum et al 
4 Rauch & Frese 
5 Mediating relationships 

6)گولدبرگاست ،1981 ژائووسیبرت(1990،  .7

(2006 می( اینکهبیان خاطر به الگو این که کنند

معتهچ پایاارچوب و اندییبر گیریزهابرای

میویژگی فراهم شخصیت برایهای آورند،

 مناسب بسیار کارآفرینی ژائواستمطالعات و.

فراتحلیل،گزارشۀدریکمطالع(2010همکاران)

بزرگ عامل پنج بین همبستگیچندگانه که دادند

 حدود کارآفرینانه قصد و .است36/0شخصیت

 الگو این هستند:عبارتعوامل اینها 1از  روان(

 8رنجوری برون2؛ تجربه3؛9گرایی( یا( پذیری

10پذیریانعطاف توافق4؛ دل( و11پذیریپذیرییا

.12شناسیبودنیاوظیفهنوجداا(ب5

همکاران و مطالع(2010)ژائو فراتحلیلۀدر

گزارشمی تجربهبرونکهدهندخود پذیریگرایی،

وظیفه رابطو کارآفرینانهمثۀشناسی قصد با بتی

روان،دارند کارآفرینیاما قصد با ۀرابط،رنجوری

درتحقیقخودکه(2011)13د.برنداستاتردارمنفی

مطالع ۀپنج کردهفراتحلیل بررسی را بیاناست،

ویژگیکنمی که وظیفهد برونهای وگراییگرایی،

اما،ثیرمثبتدارندأگراییبرقصدکارآفرینیتتجربه

د.دارثیرمنفیبرقصدکارآفرینانهأت،پذیریتوافق

)مانندبر تحقیقاتگذشته اکثر وخالف ژائو

 بینهریکاز2010همکاران، (کهروابطموجود

ویژگی الگویپنجعاملراهایشخصیتیابعاد در

پیامدهایکارآفرینیبهصورت بزرگشخصیتبا

مجزّ درپژوهشحاضراندبررسیکردها پیرویبه،

                                                           
6 Goldberg 
7 Zhao & Seibert 
8 Neuroticism 
9 Extraversion 
10 Openness 
11 Agreeableness 
12 Conscientiousness 
13 Brandstatter 
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رهیافتشخص مگناسان-از که(1998)1محور

دهدونظرقرارمیدریککلبهصورتشخصرا

تحقیقاوبسچونکاوهمکارانباپیرویازهمچنین

(2010 ،2013 کارآفرینانه(، شخصیت ،2نیمرخ

می نیمرخشومطالعه این ازمجموعه،د. ای

بزرگویژگی عامل پنج الگوی شخصیتی های

استکهاحتمالبروزرفتارکارآفرینیراشخصیت

،2004)3دهد.مطالعاتاشمیترودماندافزایشمی

همکاران(2007 و اوبسچونکا 2010)و ،2013)

نشاندادکهنیمرخشخصیتکارآفرینانهباانتخاب

رابطۀحرف کارآفرینانه قصد و مثبتۀکارآفرینی

همان بطهررواۀطورکهمطالعاتقبلیدرباردارد.

ویژگی ابعاد از کارآفرینییک با شخصیتی های

،نشاندادندوهمچنینبراساسمطالعاتاشمیت

برون از کارآفرینانه شخصیت گرایی،نیمرخ

رنجوریوگراییباالوروانشناسیوتجربهوظیفه

.تشکیلشدهاستپذیریکمتوافق

توجّ مباحثبا به براساسنظریشدهگفتهه ۀو

تحقیفاتگذشتریزیبرنامهرفتار همچنین و ۀشده

 کارآفرینی همکاران، و و2015)کریمی ژائو ؛

؛اوبیچونکا2003؛لوتجهوفرانک،2010همکاران،

توانانتظارداشتکهنگرشمی(2010وهمکاران،

درک رفتاری کنترل تو ویژگیأشده هایثیر

ند.کنگریشخصیتیبرقصدکارآفرینانهرامیانجی

می فرضبنابراین بهیهتوان را پژوهش های

د:کربیانذیلصورت

کارآفر-1 به نسبت نگرش ب(،ینیالف(

رفتاریذهنیهنجارها کنترل ج( بادرکیو شده

دارند.یمثبتۀرابطانیدانشجوینیقصدکارآفر

                                                           
1 Magnusson 
2 entrepreneurial personality profile 
3 Schmitt-Rodermund 

به-2 نسبت نگرش با شخصیتی ویژگی

مثبتدارد.ۀکارآفرینیرابط

شدهباکنترلرفتاریدرکویژگیشخصیتی-3

مثبتدارد.ۀرابط

بینویژگیۀنگرشنسبتبهکارآفرینیرابط-4

کند.گریمییشخصیتیوقصدکارآفرینانهرامیانج

درک-5 رفتاری رابطکنترل ویژگیۀشده بین

کند.گریمیشخصیتیوقصدکارآفرینانهرامیانجی









 

 

 
 

 پژوهش روش

ماهی به توجه روشبا هدفآن، تپژوهشو

حاضر نوعمقطعی-توصیفی،پژوهش از و

جامعهمبستگی پژوهشۀاست. این همۀآماری

اعماز کارشناسیکشاورزی، دانشجویانسالآخر

 پسر و دختر چهار غربکشوردولتیدانشگاهدر

 ولرستان( کرمانشاه کردستان، اینکهبود)همدان،

 سالدانشجویان در این1393-94تحصیلی در

رشتهدانشگاه در بهها کشاورزی مختلف های

کلیداشتندتحصیلاشتغال بهطور .، 1450حدود

 آخر سال دانشجوی نفر رشتۀ در اینکشاورزی

کهبراساسبودندچهاردانشگاهبهتحصیلمشغول

همکاران و بارتلت نمونه(2001)4جدول ،حجم

300 تعیین ندشنفر به دستیابی برای مونه. ازها

                                                           
4 Bartlett et al 

کنترل رفتاری 

 شده  درک

 ج 1فرضیه 

 

 3فرضیه 

 

 2 فرضیه

 الف 1فرضیه 

 ب 1 فرضیه
قصد 

 کارآفرینانه

نگرش نسبت به 

 کارآفرینی

های  ویژگی هنجارهای ذهنی

 شخصیتی

 روابطمفروضبینمتغیرهایتحقیق-مدلپژوهش.1شکل
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متناسبباحجمایگیریتصادفیطبقهروشنمونه

از پس شد. استفاده طبقه( عنوان به )دانشگاه

تعدادنمونه بههرمحاسبه، بهتعداد نیاز هایمورد

دانشگاه از یک یافت اختصاص از88)ها نفر

بوعل ینایسیدانشگاه 75همدان، از دانشگاهنفر

نفر66لرستانودانشگاهازنفر71کرمانشاه،یراز

 دانشگاه بهکردستان(از مراجعه با سپس .

در نظر مورد دانشجویان تعداد نمونه، چهارچوب

انتخاب تصادفی صورت به طبقات از یک هر

شدند.

تمرکزبردانشجویانسالآخردراینپژوهش

بهاینسبببودکهاینافرادنسبتبهدانشجویان

تص معموالً جدید نسبتاًورودی دورنمای و وّر

حرفه تصمیماتشغلیو و برنامه از ایروشنتری

(.2014خودبرایآیندهدارند)کریمیوهمکاران،

سالآخر تحصیلدر اینپژوهش، به مالکورود

کارشناسیکشاورزیچهاردانشگاهمذکوروتمایل

دانشجوبهشرکتدرتحقیقبود.الزمبهذکراست

ها،تیمتحقیقگردآوریپرسشنامهکهبرایتوزیعو

هایمذکوروحضوردرمیانبامراجعهبهدانشگاه

ارائۀتوضیحاتدر دانشجویانومعرّفیخودوبا

پرکردن شیوۀ و پژوهش اهداف و اهمّیت زمینۀ

ها،رضایتآنهارادررابطهباهمکاریوپرسشنامه

تمام به کردند. جلب پژوهش در شرکت

ناطمینانالزمدادهشدکهباتوجّهبهکنندگاشرکت

هایشانهااطّالعاتآنهاوپاسخبودنپرسشنامهنامبی

محرمانهخواهندماند.همچنین بهیوقتکافکامالً

تبهآرامشودقّتیدادهشدتابتواننددرنهاآنان

هاپاسخدهند.پرسشنامه

جمع از،العاتآوریاطّابزار که بود پرسشنامه

میچها تشکیل بخش انگیزر و قصد ۀشد:

ویژگی هایکارآفرینانه، ویژگی و شخصیتی های

محتوای اعتبار آزمون منظور به دموگرافیک.

متخصّ چهار از آموزشپرسشنامه صکارآفرینیو

بازبینیکشاورزیخواستهشدکهگزینه را ند.کنها

گزینه از اصالحبعضی آنها نظرات اساس بر ها

ب قابلدرکرایشدند. وضوحو از بودناطمینان

گویه و یکرواییها تدوین و متغیرها صوری

مقدّۀپرسشنام آزمون یک بهتر، توزیع با 28ماتی

از بعد و شد انجام دانشجویان بین پرسشنامه

جزیییک تغییرات تدوینۀپرسشنام،سری نهایی

سش تمام ویژگیؤد. از )غیر دراالت فردی( های

گیریشدندکهدرایلیکرتاندازهنهگزی5مقیاس

و5ۀبیانگرنمر«موافقمکامالً»عبارتاینمقیاس

.است1ۀنشانگرنمر«مخالفمکامالً»

برنامهنظریۀبررسیمتغیرهایرایب ریزیرفتار

پرسشنام از چنۀشده و لینن (2009)استاندارد

 شد. مختلفاستفاده کشورهای در پرسشنامه این

شدهورواییوپایاییآنتأییدشدهاست.استفاده

درمطالعۀلیننوچنکهدراسپانیاوتایوانانجام

بخش کرونباخ آلفای ضریب بهشد، مختلف های

نگرشنسبت؛94/0ی،نیقصدکارآفراینشرحبود:

کارآفر نیبه و77/0ی،ذهنیهنجارها؛90/0ی،

یوکریمۀدرمطالع.89/0،شدهدرکیکنترلرفتار

( (2016همکاران در کرونباخیآلفابیضرایران

بیهابخش ایمختلف قصدنه  بود: شرح

کارآفر؛84/0ی،نیکارآفر به نسبت ی،نینگرش

رفتار77/0ی،ذهنیهنجارها؛80/0 کنترل یو

نیزرواییاین.88/0،شدهدرک پژوهشحاضر در

نظر از استفاده با و محتوایی روش با پرسشنامه

 آنپایایی برآورد منظور بهصانبهدستآمد.متخصّ

 آلفای ضریب .شد استفاده کرونباخ روشآلفای از
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کارآفرینیمحاسبه قصد برای شده نگرش؛79/0،

80/0،هنجارهایذهنی؛79/0،نسبتبهکارآفرینی

رفتاریدرک کنترل پایایی 88/0،شدهو استکه

بیانمی ند)هیرکمناسباینبخشازپرسشنامهرا

(.1،2010وهمکاران

ویژگیبرای سنجش به شخصیتی دلیلهای

نسخمحدودیت از تحقیق ۀهای ایویهگ10کوتاه

و(TIPI)2شخصیت گوسلینگ شد. استفاده

اندکردهتدوینرااینپرسشنامه(2003)3همکاران

که ۀمطالع400دربیشاز استفاده هشدمنتشرشده

هایشخصیتییترویژگیهایطوالناستوبانسخه

ونسخۀ4سوالیپنجعاملبزرگنئو60مانندنسخۀ

(BFI)5سؤالیمقیاسپنجعاملبزرگ44 اعتبار،

 مناسبی استداشتهمگرای وه )گوسلینگ

شدهبااستفادههایانجامپژوهش.(2003همکاران،

ازنسخۀفارسیاینمقیاسنیزبیانگرخصوصیات

،6رادت)عطاریویعقوبیروانسنجیمطلوبآناس

2016.)

تحلیل رواییدر و عاملی اینهویگ،های های

همان لحاظنشدند. گونهکهگوسلینگوپرسشنامه

می بیان چنین،کنندهمکاران تدوین از هدف

حداکثرۀپرسشنام به وکوتاهی روایی رساندن

بودههب رواییمحتوا ونهتدوینابزاریاستویژه

آلف ضریب برازشکه و باال عاملیای تحلیل های

مناسبیأت داشتهییدی باباشد. پرسشنامه روایی

وجود با و شد تأیید متخصّصان، نظر از استفاده

کرونباخنسبتاًیازضریبآلفابودنپرسشنامهکوتاه

                                                           
1 Hair et al 
2 Ten-Item Personality Inventory 
3 Gosling et al 
4 NEO Five-Factor Inventory 
5 Big-Five Inventory  
6 Atari & Yaghoubirad 

 قبولی قابل )هم بود تمام =/.67برخوردار .)

گویه مقیاس در اندازهگزینه5ها لیکرت یگیرای

 مقیاس این در که شدند «موافقمکامالً»عبارت

نمر 5ۀبیانگر نمر«مخالفمکامالً»و 1ۀنشانگر

.است

قبلی تحقیقات از پیروی وبا )اوبسچونکا

 2010همکاران، ،2013 شخصیتی( نیمرخ

محاسبۀکارآفرینان طریق از تشابهۀیکفرد میزان

نیمرخمرجع بهبیننیمرخپنجعاملبزرگفردبا

مقیاس نمراتپنجعاملبزرگاز ابتدا دستآمد.

کدگذاریمجد0ّ-4مقیاسبه5-1 اینشد در د.

کارآفرینی مرجع نیمرخ مقیاس، نمر، ۀبیشترین

برونرا(4)ممکن وظیفهدر وگرایی، شناسی

نمرتجربه کمترین و )ۀگرایی دررا(0ممکن

توافقروان و رنجوری بعدیداردپذیری گام در .

در نیکوییبرازشنیمرخپنجعاملبزرگهرفرد

نیمرخمرجعمحاسبه اینشرابطهبا برایانجام د.

و مرجع نیمرخ مقادیر تفاوتبین مربع ابتدا کار،

محاسبهشد. نیمرخپنجعاملبرایهرفرد مقادیر

روان در فردی اگر مثال، نمربرای 3ۀرنجوری

رامقدارنیمرخزی؛شدمی9گرفتهبود،مربعتفاوت

،.درگامبعدیاسترنجوریصفرمرجعبرایروان

هابرایهرفردباهمجمعشد.هرپنجمربعتفاوت

جمع حاصل جبری عالمت آخر گام در

)مثالًدستبه معکوسشد فرد برایهر ۀنمرآمده

20 به تبدیل به-20+ مقدار بهدستشد(. آمده

نهاستفادهشاخصنهاییشخصیتکارآفریناصورت

  =99/7M)شد ،82/21-SD= متغیر این در .)

به مقدار چه هر نزدیآدستجدید صفر به ترکمده

برازشوتناسببهتریبیننیمرخشخصیتی،باشد

کارآفرینی مرجع نیمرخ با فرد بزرگ عامل پنج
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 دارد. ازوجود استفاده با شده حاصل های داده

SPSS 18وAMOS 18دند.درتجزیهوتحلیلش

مدل پژوهش، معادلهاین ساختارییابی 1های

(SEMهایپژوهش فرضیه تا شد گرفته کار به )

اینروشبهطورمعمولبرایتأیید آزمونشوند.

 تحقیق مدل تاعتبار آزمون ومیمستقریثأو

فرضمیرمستقیغ مبههاهیدر ارودیکار روشنی.

متغلیتحل سالرهیچند در درریاخیهاکه

اجتماعقاتیتحق رفتاریعلوم بسیو اریکاربرد

بهافتهییادیز ااست، رانیپژوهشگر امکان

مجموعهدهدیم معادلهیاکه راونیرگرسیهااز

کن آزمون همزمان طور همکاران،نبه و )شوک د

مدل2004 هامعادلهیابی(. خاطریساختاری به

ابستهازروابطویکارگرفتنشمارآندربهییتوانا

ت غمیمستقیرهایثأو میرمستقیو درون کیآنان

برا است)هنیایمدل وریپژوهشمناسببوده

(.2010همکاران،

 های پژوهشیافته

تحلیلیافته:همبستگی و توصیفی های

شمار جدول در است.ئارا1ۀهمبستگی شده ه

می مالحظه که طور عاملهمان سه هر شود

هنجا نگرش، )یعنی کنترلانگیزشی و رهایذهنی

درک کارآفرینانهرفتاری قصد با همبستگی،شده(

مثبتیدارند.همچنینمتغیر

نظریویژگی متغیر چهار با شخصیت رفتارۀهای

داریدارد.همبستگیمثبتومعنی،شدهریزیبرنامه

متغیرهای بین رفتاریشدهمطالعهدر کنترل ،

>01/0p(ونگرش) =01/0p<،66/0rشده)درک

،59/0r= ۀ(قویترینهمبستگیراباقصدکارآفرینان

اگر دارند. متغیرهادانشجویان اکثر همبستگی،چه

                                                           
1 Structural equation modeling 

معنی یا،نددارداری برافراشتگی عوامل بررسی اما

خطیبینمتغیرهایهمنبودنبیانگر2تورمواریانس

.استتحقیق



 یابی معادالت ساختاری مدل

نخستینگیری: ارزیابی مدل اندازه -الف در

مدل برازش تأییدی، عاملی تحلیل کمک با گام

اندازه شمارۀ )جدول شد ارزیابی نتایج2گیری، .)

آماره تمام که داد مدلنشان برای برازش های

گیریازمقدارپیشنهادشده،بزرگتروبنابرایناندازه

اندازه قبولیمدل قابل نسبتاً برازش از گیری

برخورداراست.

استخراجهم واریانس متوسط برای3شدهچنین

5/0متغیرهایپژوهش،بزرگترویانزدیکبهمقدار

و است)هیر قبولی قابل نسبتاً سطح در استکه

 2010همکاران، ترتیب: این به قصد40/0( برای

 52/0کارآفرینی، نگرش، برای53/0برای

 و ذهنی رفتاری42/0هنجارهای کنترل برای

هعالوهتمامضرایبهمبستگیمتغیرهاشده.بدرک

اساسمعنی001/0درسطح بنابراینبر بودند. دار

هارانتایجحاصل،مدلمفروضدراینتحقیقداده

به آماری لحاظ کفایتبرازشاز حد در و خوبی

میمی نشان این و روشکند واریانس  دهد

 سازنیست.دراینتحقیقجدیومشکل4مشترک

 زیابیمدلساختاریب(ار

اندازه یکمدل اینکه گیریقابلقبولبعداز

 مدلبه ارزیابی یعنی مرحله دومین آمد، دست

هایبرازندگیدراینساختاریانجامشد.شاخص

                                                           
2 Variance Inflation Factors (VIFs) 
3 Average Variance Extracted 
4 Common Method Variance 
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(.2کند)شکلخوبیبرازشمیرابههامرحلهنیزبیانگرآنبودندکهمدلساختاری،داده
 یار، ضریب همبستگی برای متغیرهای تحقیق: میانگین، انحراف مع1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 معیار انحراف میانگین متغیر

        - 89/0 38/3 کارآفرینیقصد-1

       - 59/0** 97/0 70/3 نگرشنسبتبهکارآفرینی-2

      - 53/0** 49/0** 77/3 44/2 هنجارهایذهنی-3

     - 35/0** 40/0** 66/0** 84/0 90/2 شدهکنترلرفتاریدرک-4

    - 35/0** 24/0** 23/0** 27/0** 99/7 -82/21 ویژگیشخصیتی-5

   - 03/0 -01/0 08/0 07/0 03/0 72/2 77/22 سن-6

  - -25/0** -04/0 -13/0* -03/0 -05/0 -11/0   جنسیت-7

 - -25/0** 02/0 08/0 23/0** 06/0 04/0 14/0* 34/0 13/1 تجربۀکارآفرینی-8

 28/0** -16/0** -17/0** 02/0 15/0* 10/0 18/0* 14/0* 49/0 40/1 مدلنقش-9

05/0, *p<01/0>**p

 
 گیری های برازندگی برای مدل اندازه ای از  شاخص : خالصه2جدول 

RMSEA IFI TLI CFI GFI X2/df P X2 شاخص برازندگی 

059/0 948/0 930/0 947/0 934/0 928/1 000/0 107/131  آمدهدستمقداربه

7./.> 9./< 9./< 9./< 8./<  مقدارپیشنهادشده  >/.05 <3

جدولو2شکلگونهکهنتایجمذکوردرهمان

می3 )،دهندنشان >01/0pنگرش ،49/0=βو )

(باقصد01/0p<،56/0=βشده)کنترلرفتاریدرک

رابطۀفرینانآکار معنیۀدانشجویان و داریمثبت

کارآفرینانه،ددارن قصد با ذهنی هنجار ولی

(05/0<p ،12/0=βرابط ندارد.معنیۀ( داری

،شوندییدمیأجت،1الفو،1هایبنابراینفرضیه

شود.همچنیننتایجنشانییدنمیأبت،1ۀامافرضی

ویژگی که شخصیتیدادند وۀرابط،های مثبت

،>05/0pداریبانگرشنسبتبهکارآفرینی)معنی

12/0=βدرک رفتاری کنترل و )( ،>01/0pشده

31/0=βفرضیه بنابراین دارند. ) 2های ییدأت3و

تمی فرضیهأشوند. 1هاییید و، 1الف و، ج

فرضیه 2های ت3و نوعی نقشۀییدکنندأبه

رفتاریدرکواسطه کنترل اینگرشو است؛شده

منظو به راما آیا که این کنترلبررسی و نگرش

کامل یا و ناقص صورت به جایگاه،رفتاری

ویژگیواسطه بین قصدای و شخصیتی های

یکمدلجایگزیندارکارآفرینی تحقیقبا مدل د،

 1)کلوویدشمقایسه جایگزین،(1998، مدل در .

قصدۀرابط و شخصیتی ویژگی بین مستقیم

اینکارب انجامدلیلینهاکارآفرینیلحاظگردید.

دو این بین همبستگی، تحلیل اساس بر که شد

،>01/0pداریوجودداشت)متغیرهمبستگیمعنی

27/0r= نتایجنشاندادکهبینآماره هایبرازش(.

معنی تفاوت آماری لحاظ از مدل وجوددو داری

جایگزین مدل دیگر، عبارت به راداده،ندارد. ها

                                                           
1 Kelloway 
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نمی برازش تحقیق مفروض مدل از ند.کبهتر

هایشخصیتیبرقصدثیرمستقیمویژگیأهمچنینت

معنی میکارآفرینانه بنابراین نبود. نتیجهدار توان

شدهبهطورگرفتکهنگرشوکنترلرفتاریدرک

رابط ویژگیۀکامل قصدبین و شخصیتی های

میانجی را میکارآفرینانه نتایجکنگری همچنین ند.

هایمستقیمویژگیثیرغیرأبوتاستراپنشاندادت

 کارآفرینانه قصد بر ۀ)فاصلاست23/0شخصیتی

 صدکی ؛95/0اطمینان پایین باال12/0حد حد و

حد40/0 دو این بین در صفر قرارنگرفتن .)،

استداربودناینمسیرغیرمستقیممعنیدهندۀنشان

(01/0p<). 
 ساختاریۀیابیمعادلنتایجمدل.3جدول

 tارزش تی انحراف استاندارد βرزش بتا ا شده فرضیات آزمون

188/4**49/0116/0قصدکارآفرینانه←نگرش

12/0020/0114/1قصدکارآفرینانه←هنجارهایذهنی

084/7**56/0063/0کارآفرینینگرشنسبتبه←شدهکنترلرفتاریدرک

061/2*12/0004/0کارآفرینینگرشنسبتبه←هایشخصیتیویژگی

756/4**31/0005/0شدهکنترلرفتاریدرک←هایشخصیتیویژگی

*p < .05**p<0.01
 

 
 گیری نتیجه و بحث

هدفپژوهشحاضرآنبودکهباتلفیقنیمرخ

چ در کارآفرینانه نظریهشخصیت رفتارۀارچوب

ریزیبرنامه کاریشده، و آنساز طریق از که را

کارآفرینانویژگی قصد بر شخصیتی ۀهای

د.کنگذارد،شناساییوبررسیثیرمیأدانشجویانت

اهمّ که داد نشان انگیزشینتایج عوامل نسبی یت

گونه به کشاورزی دانشجویان کهبرای است ای

ذهنی رفتاری،هنجارهای کنترل و ضیعفترین

نگرشدرک و قصدقوی،شده با را ارتباط ترین

ایننتیجهبیانگرآناستکهۀینانکارآفر آناندارد.

کارآفرینانشکل قصد برۀگیری بیشتر دانشجویان

مالحظاتهنجاریمبتنیمالحظاتفردی استتا

تصمیم دیگر، عبارت به اجتماعی. درو بارۀگیری

 دار  ی معنی نبود رابطه    

 دار ی معنی وجود رابطه    
 های برازندگی مدل ساختاری: شاخص

X
2
/df= 084/2  IFI=  942/0  

GFI=  934/0  CFI=  941/0  
TLI= 922/0  RMSEA=  063/0  

 
 

**56/0 

 

**31/0 

 

*12/0 **49/0 

قصد  12/0

 کارآفرینانه

نگرش نسبت به 

 کارآفرینی

 

 هنجارهای ذهنی

های  ویژگی

 شخصیتی

 پژوهش یدر مدل ساختار روابط مفروض ی آزمون . نتیجه2شكل 

 

 

کنترل رفتاری 

 شده درک
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اهمّۀحرف ممکناستبرایفرد چندانییتآینده

اندرکمتربهعقایدونظراتدیگروباشدنداشته

د.ایننتایجبانتایجمطالعاتقبلیکنتوجّاینرابطه

هماهنگ همکاران، و کروگر )مثل: ؛2000است

 همکاران، و 2014کریمی چن، و لینن (.2009؛

شدهوقویبینکنترلرفتاریدرکۀرابطهمچنین

می کارآفرینانه وقصد اقتصادی شرایط از تواند

 کشور سیاسی کشناشی وقتی لحاظباشد. از ور

وشرایطمحیطیبرایرانداردثباتالزم،اقتصادی

مییستمناسبننیزکارآفرینی داشت، توانانتظار

به نسبت فرد اطمینان محیطی چنین در که

اندازیومدیریتکسبوهایخوددرراهتوانایی

تعیین،کار برایکنندهنقش او تصمیم در ای

باشد.کارآفرین داشته عشدن قویبه رابطۀ الوه،

میدستبه نامآمده به فرهنگی یکعامل از تواند

قطع» از نداشتنیتاجتناب اساس« بر باشد.

نداشتنشده،میزاناجتنابازقطعیتمطالعاتانجام

کماستواینبهآنمعنیاستکه درایراننسبتاً

افرادتمایلبیشتریبهپذیرشخطردارندواحتمال

می یرندوبههمیندلیلهنگامانجامپذشکسترا

کارآفرینی(، )مانند نامطمئن و جدید کارهای

بنابرایناینافراد اضطرابونگرانیکمتریدارند.

اعتمادبههنگامراه اندازیکسبوکارهایجدید،

کنندتواناییالزمنفسبیشتریدارندواحساسمی

همکارا و )کریمی دارند را کار این انجام ن،برای

2015.)

نتایجپژوهشحاضرهمچنینازروندجدیددر

 در،کارآفرینیحوزۀ دانشما بهبود به حمایتو

کمکمیۀزمین ودکنشخصیتکارآفرینانه )راوچ

 2007bفرس، الک، و باوم 2004؛ اساس(. بر

ویژگی مهم نقش از نباید جدید هایدیدگاه

توسع در )مانندۀشخصیتی کارآفرینی پیامدهای

پوشیکردقصدورفتارکارآفرینی(چشم هرچند،

اینویژگی که به صورتها تأثیرعواملدوربردتر

طریق از و غیرمستقیم صورت به بیشتر را خود

 انگیزشی( عوامل )مانند مجاورتر آشکارعوامل

.نتایجپژوهشهماین(2004کنند)باوموالک،می

کرموضوع تأیید کهنددرا دادند نشان نیمرخو

نه )و غیرمستقیم صورت به کارآفرینانه شخصیت

مستقیم(وآنهمازطریقنگرشوکنترلرفتاری

شدهباقصدکارآفرینانهارتباطدارد.بهعبارتدرک

می کارآفرینانه شخصیتی نیمرخ بهبوددیگر، تواند

شودوراموجبکنترلرفتاریونگرشکارآفرینی

طریق این کارآفری،از وۀنانقصد توسعه را افراد

وءارتقا قبلی مطالعات نتایج با نتایج این بخشد.

شدهریزیرفتاربرنامهۀهمچنینفرضاساسینظری

رفتار کنترل و نگرش که این بر مبنی

واسطهبینعواملجایگاهتوانندشدهمیریزیبرنامه

 کارآفرینی قصد و باششخصیتی سازگارداشته ند،

؛ژائووهمکاران،2015مکاران،)کریمیوهندهست

2005 فرانک، و لوتجه و2003؛ اوبسچونکا ؛

 تأثیر2010همکاران، که است ذکر شایان .)

 شکلینانهیکارآفریتیشخصمرخینغیرمستقیم به

ویژگی که است این موتوربیانگر شخصیتی، های

وفعّالیت شغلی توسعۀ که است انتظاراتی و ها

یکحرفه در را فرد هدایتای مشخص، مسیر

نظریهمی را ایندیدگاه هایتوسعۀعالقهوکندو

می1رغبت حمایت وهم )اوبسچونکا نماید

 نظریات،2010همکاران، این اساس بر .)

روانشناختیویژگی و شخصیتی افزایش،های

حیطرغبت در باعثخاصیۀها درمیرا و شوند

                                                           
1 Interest development 





29/...دانشجویانۀقصدکارآفرینانۀدرتوسعوعواملانگیزشیکارآفرینانهنقشنیمرخشخصیت

 

 

حمایت موانعو آن، دارندهایاجتماعیقراکنار ر

راهایشغلیافرادشکلگیریانتخابدرنهایتکه

.شوندمیموجب

نتایجپژوهشحاضر کاربردعملی، دررابطهبا

می دانشگاهپیشنهاد که میکنند اراها با ئۀتوانند

هایآموزشکارآفرینیکهبربهبوداعتمادبهبرنامه

کارآفرینی به نسبت دانشجویان نگرش و نفس

آنهاۀرند،بهارتقایقصدورفتارکارآفرینانتمرکزدا

 متکنکمک اطّأند. زمینسفانه در اندکی ۀالعات

رفتاریروش کنترل بهبود برای اثربخش های

)کریمیوشدهونگرشکارآفرینیوجوددارددرک

 (2015همکاران، از یکی بنابراین موجودمباحث.

آینده مطالعات مطالع،برای و اثربخشیۀبررسی

رهیافتروش و برایها گوناگون آموزشی های

استارتقایپیشایندهایقصدکارآفرینی مطالعات.

انجام استکهمعدود آن بیانگر اینزمینه در شده

 کارآفرینی عواملتواندیمآموزش بهبود با

کارآفر،یزشیانگ نانهیقصد بنابراینرا ببرد؛ باال

شیازپشیبانزیرمسئوالنوبرنامهشودیمشنهادیپ

ارا کارآفرئۀبه دانشکدهینیدروس یهادر

محتواویریکارگبابهوهنشاندهندتوجّیکشاورز

عواملیآموزشیهاروش بهبود باعث مناسب،

نتیزشیانگ در و قصدشیافزاجهیمذکور

دانشگاهانیدانشجوۀنانیکارآفر ونهادهاشوند. یها

راهتوانندیمنیهمچنی،آموزش مراکز»یاندازبا

،النیالتحصوفارغانیبهدانشجو«ینیکارآفرۀمشاور

راینیکارآفرۀنیالزمدرزمیهااورهومشییراهنما

گرا و کنند کارآفرشیارائه به نسبت راینیآنها

همچنشیافزا مالیدولتینهادهانیدهند. یو

دسترستوانندیم بهبود وانیدانشجویبا

یواعتباراتالزمبرایمنابعمالبهالنیالتحصفارغ

جدیاندازراه کار و ویریپذامکاند،یکسب

افزاینیکارآفرۀحرفبودنمطلوب هدهندوبشیرا

رفتار،قیطرنای دانشجویکنترل نگرش انیو

بهبوددهندینینسبتبهکارآفر را ؛1395)کریمی،

.(1395کریمیوهمکاران،

توجّ تبا به نیمرأه مثبت شخصیتثیر خ

کارآفرینانه، قصد پیشایند متغیرهای بر کارآفرینانه

گزارانوآموزشگراندرشودکهسیاستپیشنهادمی

مستعد دانشجویان آموزش و برایانتخاب

توجّکارآفرین بیشتریشدن باشنه داشته ازد. یکی

نیمرخشاخص تواند می افراد این انتخاب های

همانط باشد. پژوهششخصیتکارآفرینانه که ور

تیشخصمرخیازنظرنحاضرنشاندادافرادیکه

باالنانهیکارآفر سطح گرایشهستندییدر هم ،

نسبتبه هم و کارآفرینیدارند بیشترینسبتبه

اندازییککسبوتوانایی هایخوددرزمینۀراه

عالوه، به دارند. بیشتری اطمینان جدید کار

می نشان جدید افرمطالعات کهدهند ادی

ویژگی کارآفرینانه شخصیتی به،نددارهای نسبت

 افراد آنویژگیبدونسایر از آموزشهایدروهها

هولرانبرندبیشتریمیۀکارآفرینیبهر ،1)فیرلیو

شخصیت(.2012 نیمرخ شد بیان که چنان

پ از شخصکارآفرینانه بزرگ عامل تشکیلتینج

اینپنجعاملشدهاست؛بنابراینوجودویابهبود

می افراد دردر و انگیزشی عوامل بهبود به تواند

کارآفرینانۀ قصد چهنهایت اگر کند. کمک آنها

ویژگی شخصیتی، نسبتعوامل به فردی های

می شمار به دلپایداری و )روبرتز ،2وچیوآیند

همکاران2000 و سریواتساوا که گونه آن اما ،)3

                                                           
1 Fairlie & Holleran 
2 Roberts & Del Vecchio 
3 Srivatsava et al 
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می2003) بیان آموزه( وکنند، زندگی های

میهایفعّالیت هم هنوز شخصیتروزمره توانند

یکفردجوانراشکلدهند.بنابراینآموزشگرانو

می آموزشی محیطنهادهای یادگیریتوانند ایهای

هایبارورومولّدراایجادکنندکهتوسعۀشخصیت

و آموزشی نهادهای کند. تسریع و تحریک

ابتک خالقیت، باید نظم،آموزشگران پشتکار، ار،

درمسئولیت را آرامش و امید بردباری، پذیری،

همکاران و تقویت)دفیتر 1فراگیران از2012، و )

اینطریقبهبهبودنیمرخشخصیتکارآفرینانهآنها

کمککنند.

پژوهشحاضر محدودیتیک، ددارییهاسری

نظرقرارگیرند.رتواننددمییندهکهدرمطالعاتآ

توجّ با اینکه به نوعمقطعیبودهاینه از مطالعه

معادالتاست، الگویابی از استفاده بنابراین

بهاثباتنمی کهساختاریعلیترا ازآنجا رساند.

برای را بیشتری فرصت طولی، مطالعات طراحی

می فراهم علیت بهبررسی کار این انجام آورند،

شود.پژوهشگرانتوصیهمی

گزارشیهستندو-رخودهایتحقیقحاضداده

جمع پرسشنامه از استفاده با بهاندهدشآوری که

مشترک روش اریب احتمال که است آن معنای

احتمال،امکاندرحدچهسعیشدوجوددارد.اگر

مسا و بادیگرلئاریب مشترک روش واریانس

همکاران و پادساکوف پیشنهادهای از 2پیروی

شود(2003) داده ؛کاهش احتمالنمیولی توان

کامالً اریبروشمشترکرا بنابراینکرحذف د.

هایآیندهسعیکنندتاشودکهپژوهشپیشنهادمی

چندگانهداده منابع از استفاده با را خود های

                                                           
1 De Feyter et al 
2 Podsakoff et al 

ینهاند)مانندمصاحبهومشاهده(تابکنوریآجمع

طریقاحتمالاریبروشمشترکحذفشود.

پژوهشحاضرمذکور،هایمحدودیتباوجود

ی،نیکارآفرقاتیدرتحقیتیشخصدگاهیدتیاهمّبر

ادارددیکأتمجدداً از کندیمتیحمادیدگاهنیو

اثراتشخص پتیکه )مانندنانهیکارآفریامدهایبر

کارآفرینانه( طرشتریبقصد مجاورترقیاز عوامل

درک رفتاری کنترل و نگرش )مانند منتقلشده(

نیناینپژوهشپیشنهادهاییرابرایهمچ.شوندیم

هد.دهمیئدراینزمینهارایندههایآانجامپژوهش
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