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 چكيده

اند، از نقش عامل  یشناخت دگاهیبر د یکه مبتن ینیآنهاست، اما در اکثر مطالعات کارآفر رامونیپ طیافراد متأثر از مح نانةیکارآفر یابیقصد و رفتار بازار

 ةیبراساس نظر نانه،یکارآفر یابیبر قصد بازار ینهاد طیمح یلیو تعد میرمستقیغ م،یآثار مستق یدر پژوهش حاضر با هدف بررسغفلت شده است.  یطیمح

 از هااست، داده یهمبستگ یفیشد. پژوهش توص نیتدو نانهیکارآفر یابیبازار یشناخت یشدة آجزن؛ الگو یزریرفتار برنامه ةینورث و نظر یاقتصاد نهاد

پرسشنامه را  ییمحتوا ییشد. روا یرتهران جمع آو یدولت یدانشگاه ها ینیکارآفر تیریرشته مد یدانشجو 400متشکل از   یسشنامه از نمونه اپر قطری

و کنترل  ینینشان داد که نگرش کارآفر جیشد. نتا یرگیبرآورد مدل اندازه قیاز طر زنی هاسازه ییایو پا ییکردند. روا دییو تأ یاز خبرگان بررس یگروه

 قیو از طر میرمستقغی طوربه ینهاد طینشان داد مح جینتا ن،یاست. همچن دارییرابطة مثبت و معن یدارا نانهیکارآفر یاببازاری قصد با شدهرفتار درک

 دیبا رندگانگیمیو تصم استگذارانیکه سآن است  انگریب هاافتهی نیدر ارتباط است. ا نانهیکارآفر یاببازاری قصد با شدهو کنترل رفتار درک ینینگرش کارآفر

 بالقوه را برطرف کنند. نانیمقابل کارآفر یطیکنند تا فشارها و موانع مح یکرده و سع وجهدر کشور ت ینیکارآفر یمناسب برا طیشرا جادیبه ا شیاز پ شیب

 .محیط، بازاریابی کارآفرینانه، پست مدرن، رویکرد نهادی: های اصلی واژه

 مقدمه -1

توان د   یاست که م   یاز جمله عوامل دیکسب وکار جد جادیو ا ینیرکارآف
کش ور   کی  در  ینوآور یو ارتقا یتوسعة اقتصاد ،یکاریبر حل مشکل ب

درح ال   یاز کشورها یاریدر دهة گذشته، بس لیدل نیمؤثر باشد. به هم
توس عه و   یرا ب را  یمتع دد  یاقدامات و برنامه ها ران،یتوسعه از جمله ا

مناس ب   طیو ش را  طیمح   ج اد یدر جامعه و ا نانهیکارآفر یابیبازار جیترو
 .]19[ آن به کار گرفته اند یبرا

قب ل از ه ر    ن،یگذارن د؛ بن ابرا   ریتأث ینیکارآفر ندیبر فرا یمتعدد عوامل
 نی  عوامل م ؤثر ب ر ا   دیبا ،ینیکارآفر یتوسعه و ارتقا یدر راستا یاقدام

توان د ب ر رفت ار و     یم   ک ه  یک رد. از جمل ه ع وامل    ییرا شناس ا  دهیپد
 طیاس ت. مح    ینهاد طیباشد، مح رگذاریافراد تأث نانةیکارآفر ماتیتصم
 ،یاجتم اع  یادیاستانداردها و مقررات بن ها،یخط مش توانیرا م ینهاد

 یاز رفتارها و اقدامات فرد یعیکرد که دامنة وس فیتعر یو قانون یاسیس
 .]26[کنن د  یح دود م   م ای   لیرا تس ه  ینیاز جمل ه ک ارآفر   یو سازمان

 ختکنن د، ب ه منظ ور ش نا    یم   انیب 2011همانطورکه ولتر و اسمالبون
را در مطالع ات خ ود    ینه اد  طینقش مح   دیبا ینیو رفتار کارآفر ندیفرا

 زانیو م تیماه ،ینیبر نگرش و رفتار کارآفر طیمح نیا رایز م،یلحاظ کن
 نی  از ا یداربه ره ب ر   یتوان برا یکه م یکسب وکار و منابع هایفرصت

  ژوهشدر پ زین ]11[در مرجع است.  رگذاریفرصت ها به کار گرفت، تأث

 
 یبه بررس   «نانهیدربارة قصد کارآفر قاتیتحق ندةیآ»خود با عنوان  ریاخ

کردن د ک ه    انی  ک رده و ب  دیتأک نانهیدر قصد کارآفر ینهاد طینقش مح
و  میقتوانن د ب ه ص ورت مس ت     یم   یو فرهنگ یهنجار ،یقانون ینهادها

 ینیک ارآفر  یریو امکان پذ تیبر تصورات افراد دربارة مطلوب میرمستقیغ
 بگذارند. ریتأث
عوامل  ریمطالعة تأث یمناسب را برا یکه چارچوب هاییهیجمله نظر از

( 2005نورث ) یاقتصاد نهاد ةیآورد، نظر یفراهم م ینیبر کارآفر ینهاد
ن عوامل نهادی و و این تنها نظریه ای است که بصورت همزما است

هدف پژوهش حاضر آن است که با  شرایط کارآفرینی را بررسی می کند.
معروف  ةیبه نظر ینهاد طیو افزودن عوامل مح هینظر نیاز ا یریبهره گ

 نیانواع روابط موجود ب یبه بررس ]2[ شده یزیرفتار برنامه ر جیو را
 بپردازد. نانهیکارآفر یابیو بازار ینهاد طیعوامل مح

 بانی نظریم -2

بر  یشگرف ریتأث یطیعوامل مح ،یاجتماع یریادگی ةیمطابق با نظر
 جةیرفتارها نت ن،ی؛ بنابرا]3[دارند  یو شناخت یریادگی یندهایفرا

 خود در  رامونیپ طیخواهند بود. افراد دائم با مح یطیمح هایمحرک
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 ملاز عوا یشامل دامنة گستردها تواندیم یرونیب طیمح نای. اندتعامل

و  یتشناختیجمع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یمانند عوامل فرهنگ
 ینهاد طیمح ]27و  26[ یاقتصاد نهاد ةیباشد. براساس نظر یفناورانها

دولت،  یتیو مقررات، اقدامات حما نی)مانند قوان یشامل عوامل رسم
 های¬و ارزش )مانند هنجارها یررسمی( و عوامل غتیحقوق مالک

 ینگرش و رفتار اقتصاد یریدر شکل گ ی( نقش مهمیاجتماع -یفرهنگ
 ینهاد طیمح گر،یکند؛ به عبارت د یم ی( بازینیافراد )مثل کارآفر

 داریکه پا یهنگام، ]26[دهدیم لیجامعه را تشک کیدر  «یباز نیقوان»
 هایهنیو هز یریخطرپذ ت،ینبود قطع توانندیباشند و کارا عمل کنند، م

کاهش دهند  نانیکارآفر یرا برا ینیکارآفر تیفعال یبا اجرا تبطمر
 ینهادها به عنوان ساختارها ،یاقتصاد نهاد ةیبراساس نظر .]33[

 ندیدر فرا یو عامل اصل دهندیرفتار مردم را سامان م ،یزشیانگ
در  هاینانیکاهش نااطم یهستند. در واقع، نهادها برا یاقتصاد یرهاییتغ

 یبرا نیو همچن یو اجتماع یاسیس ،یبه اهداف اقتصاد یابیدستراه 
 یاقتصاد هایتیفعال یبرا ازیمورد ن ییربنایز یفراهم کردن ساختارها

معتقد است که نهادها، ساختار مشوق  1990نورث  .]27[اندشده جادیا
 ابد،ییتکامل م ساختار نیکه ا یو هنگام آورندیاقتصاد را فراهم م کی

 .کنندیم تیافول هدا ایرا به سمت رشد، رکود  یاقتصاد رییتغ ریمس

 عوامل محیطی -2-1
 شنهادیپ یطیاز عوامل مح یادیز اریمجموعة بس ،ینیکارآفر اتیدر ادب
بگذارند و  ریتأث نانهیکارآفر یابیبر قصد و رفتار بازار توانندمی که اندشده

 یرگیاندازه ی، برا]24و  9[یمختلف هایپرسشنامه و هاروش نیهمچن
سنجش  یبرا هااسیمق نیاز معتبرتر یکیاما  استآنها استفاده شده 

( است. آنها 2000و همکارانش ) تزیوسنیب اسیمق ،ینهاد طیعوامل مح
 ینهاد طیرا دربارة مح انیپاسخگو دیدر پرسشنامة خود، نظرها و عقا

 یهاپرسشنامه در کشور نیا .]10[کنندیدر کشور مطالعه م ینیکارآفر
شده و اعتبار  یابیدرحال توسعه استفاده و ارز یکشورها لهمختلف از جم

 .]31و  25، 14[شده است دییآن تأ
 ،یکرده اند: قانون یرا در سه بعد طبقه بند یعوامل نهاد ]7[در مرجع 

و  یدولت هاییاشاره به خط مش ی. عوامل قانونیو شناخت یهنجار
و  بیتصو ن،یجامعه تدو کیدر  یسمدارد که به طور ر یو مقررات نیقوان

 یفتارهار یو برخ قیرفتارها را تشو یبعض توانندمی و انداعمال شده
 تیو حقوق مالک هاارانهی ،یاتیمال هایرا محدود کنند مثالً مشوق گرید

کشور،  کیمردم  زانیآن است که به چه م انگریب ی. بعد هنجاریمعنو
. بعد کنندیم دیو تمج نیرا تحس نهنایکارآفر هایتیو فعال نانیکارآفر
مثال،  یاکشور اشاره دارد؛ بر کیمردم  هایبه دانش و مهارت یشناخت

. دیجد یکسب و کار تیریو مد اندازیراه یدانش دربارة چگونگ
 یاست که مردم آن کشور برا هاییچارچوب انگریبعد ب نیا ن،یهمچن
 .]29[کنندیاطالعات استفاده م یابیو ارز بندی¬طبقه

 هایتفعالی و هافرصت الت،ینگرش، قصد، تما تواندیم ینهاد طیمح
 یابیمحدود کند. قصدر بازار ای لیتسه جاد،یرا ا نانهیکارآفر یابیبازار

او درمورد  یاز تصورات و برداشت شخص تواندیفرد م کی ینیکارآفر
 ردیبپذ ریکسب و کار تأث کیشروع  نةیموجود در زم هایتیموانع و حما

و موانع  هاتیحما دهدینشان م زین ]1[در مرجع  قیتحق جینتا .]24[
دارند.  ریافراد تأث نانةیکارآفر یابیبر نگرش و قصد بازار یطیمح

پژوهش قصد دارد با استفاده از دو چارچوب  نیشد، ا انیهمانطورکه ب
رفتار برنامه  ةیو نظر ]27و  26[ یاقتصاد نهاد ةینظر یعنیمعتبر  ینظر

عوامل  رگذاریمختلف و تأث ی( سازوکارها1991شدة آجزن ) یزیر
رفتار برنامه  ةیکند. نظر یرا بررس نانةیکارآفر یابیبر قصد بازار یطیمح
بر قصد  طیآثار مح یبررس یمناسب را برا یشده، چارچوب یزیر

بر اساس نظریه آجزن، تعامالت افراد  .]18[کندیم جادیا ینیکارآفر
  .]12[ش هستند مبنای شکل گیری نگر

 عوامل نهادی و قصد بازاریابی کارآفرینانه -2-2
 یابیبر قصد بازار تواند¬یم قیاز سه طر ینهاد طیمح ،یطورکل به

و قصد  ینهاد طیمح نیب می. رابطة مستق1بگذارد:  ریتأث نانهیکارآفر
 یابیبا قصد بازار ینهاد طیمح میرمستقی. رابطة غ2 نانه،یکارآفر یابیبازار
درک شده. به  یمانند کنترل رفتار یزشیعوامل انگ قیاز طر نانهیفرکارآ

 یابیبر قصد بازار ،یزشیبا عوامل انگ ینهاد طیمح گر،یعبارت د
و  یزشیعوامل انگ نیروابط ب لی. تعد3و  ]18[ گذاردیم ریتأث نانهیکارآفر

مناسب و  یطیمح طیاگر شرا عبارتیبه نانه؛یکارآفر یابیقصد بازار
 نانهیکسب و کار کارآفر ینباشد، ممکن است فرد از راه انداز یتیحما

 ایمثبت باشد  ینیبه کارآفر ینگرش و نکهیمنصرف شود، برخالف ا
بر  شتریمطالعة حاضر، ب دیداشته باشد. تأک ییباال یاحساس خودکارآمد

مطالعات  شتریب رای( است، زیلیو تعد میرمستقیانواع دوم و سوم )روابط غ
 نانهیفرکارآ یابیبر قصد بازار ینهاد طیمح میمستق ریثتأ یبه بررس
کمتر توجه شده  یلیو تعد میرمستقیو به روابط غ ]33و  24[ اندپرداخته

شده، فقط سه عامل  یزیرفتار برنامه ر ةیمطابق با نظر ن،یاست. همچن
 رهایمتغ ریدارند و سا میمستق ریتأث نانهیکارآفر یابیبر قصد بازار یزشیانگ

 میرمستقیبه صورت غ توانندیفقط م یطیو مح یدفر یرهایله متغاز جم
داشته باشند. به عالوه،  ریتأث نانهیکارآفر یابیبر قصد بازار یلیتعد ای

نو ظهور  یدر اقتصادها ینهاد طیکه مح دهندیمطالعات گذشته نشان م
متفاوت  افتهیتوسعه  یاز کشورها رانیدرحال توسعه مانند ا یو کشورها

 نیدر ا ینیبه شناخت بهتر کارآفر تواندیو مطالعة آنها م ]25[است
از پژوهشگران  یاریذکر است که بس انیشا .]6[ کشورها کمک کند

بهتر  ،یواقع طیمح یبه جا ،ینیدر مطالعات کارآفر کنندیم شنهادیپ
رود  یمانتظار  رایمطالعه شود، ز طیاست تصورات و برداشت فرد از مح

 ینیبر قصد کارآفر «یواقع طیمح»از  شتریب «طیتصورات فرد از مح»
فرد براساس تصورات و برداشت  کی .]30و  21، 18[باشد  رگذاریتأث

 دیجد یکه کسب و کار ردگییم میتصم رامون،یپ طیخود از مح یشخص
 طیاساس، در پژوهش حاضر مح نیبر ا .]18[نکند  ایرا شروع کند 

 .شود¬یم یبررس انیدرک شده توسط پاسخگو ینهاد

 محیط پست مدرن -2-3
پست مدرنیسم به عنوان نوعی نگاه به جهان، کوششی برای باز  یطرف از
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اندیشیدن درباره تاریخ معاصر مدیریت است که می کوشد تا چگونگی 
تاریخی اندیشیدن را دوباره زنده کند. در جامعه مدرن، مدیریت همچون 

ماعی کمک می کند. به وسیله ای قرار می گیرد که به برقراری نظم اجت
نظر، مدرنیسم خواستار تحقق بخشیدن به افسانه پیشرفت، از  نکمک ای

النیت فنی باید گستره همه حاکمیت نوعی عقالنیت فنی است. عقراه 
 نظمی ایجاد از سازمان آن بدون زیرا دربرگیرد، را سازمانی هایفعالیت

 از اطمینان ایبر ای وسیله را پژوهش مدرنیسم. ماند می باز اثربخش
 اندیشی درست اثبات برای و میداند باره این در خود تشخیص درستی

ی مراجعه می علم های مطالعه از ناشی های یافته به پی در پی خود،
فرانوگرایی، این پرسش را مطرح می سازد که آیا هیچ قدرت  .]16[کنند

وان هوشمند و مستقل زمینه ای را که ذهن در آن رشد کرده است، می ت
تصور کرد؟ سازمان پست مدرن در برگیرنده شبکه ای از تیمهای خود 
کنترل و خود مدیریت با چندین مرکز هماهنگی است که نسبت به 
شرایط کاری از انعطاف پذیری برخوردارند. این تیمها در ساختارهای 
تخت سازماندهی می شوند، کارکنان آن بسیار توانمند بوده و در امور 

اطالعات جاری و سیال  ،رکت می کنند. در این س اختارهاسازمانی مشا
به  نیبنابرا .]8[است و بر بهبود مستمر در کل سازمان تاکید می شود 

و سازمان،  طیبه مح ستیپست مدرن کردیرسد در نظر داشتن رو ینظر م
و  طیشرا یتواند به صورت گسترده ا یم نانهیکارآفر یابیقصد بازار

 قرار دهد. ریاثرا تحت ت یسازمان یها تیفعال
)تولید بر اساس سفارشات،  انبوه یسنت یابیاز زمان بازار یاریبس راتییتغ

 یابیتا بازار رقابت برمبنای محصوالت خاص، تمرکز بر مشتریان خاص(
 شیافزا د،یجد اتیمقاصد و تجرب یریشکل گ) پست مدرن نانهیکارآفر

جه تحوالت یت مدرن نتپس یابیبازار .]8[ رخ داده است (تنوع محصوالت
 یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها هیها و نظر شهیو اند کسویفناورانه از 

 دادهایاز حوادث، رو یاریاست. اساساً بس گرید یاز سو یطیمح ستیو ز
شدن به محصول و  لیپست مدرن، امکان تبد یایها، در دن دهیو پد

 .]32[را دارند  یابیمقصد بازار
در جهان، از دهه  یابیبازار یمتنوع شدن گونه ها و شیتوجه به افزا با

 جیرا یبه گونه ها «اهیس یابیبازار»تحت عنوان  یدی، گونه جد1990
 اتیاز مطالعات ادب یکه بخش گسترده ا یافزوده شده است. در حال

کننده  رمشاد و سرگ ،یحیمصرف و عرضه مقاصد تفر ،یابیبازار رامونیپ
 یآنت یدر جست وجو سندگان،یو نو از محققان یمحصوالت است، برخ

 .]23[مرگ و جنگ هستند  ،یتراژد یتزها
 کی)که به  ینیاز تمرکز بر محصول ع رییدر حال تغ ،یابیبازار شیگرا

کاالها و  نیمتفاوت در ب یبا معان یشد( به محصول ذهن یشکل ارائه م
 پست مدرن همراه با یابیدر بازار دیجد میپارادا نیباشد. ا یخدمات م

به  اد،یز یها نیاست. وجود جانش افتهیرقابت، گسترش و بسط  شیافزا
برند  ایبه شرکت  یتعهد چیدهند تا بدون ه یم یآزاد انیمشتر

 ینیب شیپ رقابلینوع رفتار غ نیدهند. ا رییمخصوص، انتخاب خود را تغ
 یابیبازار یها یرا که به دنبال شناخت استراتژ ابیمصرف کننده، بازار

 نیب یمرزها سم،یکشد. در پست مدرن یاست، به چالش م پست مدرن
مصرف کننده   کارگر، سازمان   فرد  بازار،  سازمان در  یمشتر

و ما شروع به ورود  دهیرس انیبه پا سمینامشخص شده است. دوره مدرن
متضاد بوجود  یها دهی. دوره بلند مدت امیبه دوره پست مدرن کرده ا

اقتصاد  ح،یمصرف، کار را از تفر یندهایا از فرار دیتول یندهایآمده که فرآ
مرکز را از  ،یاز نماد مدار یمدار قتیحق مرد،را از فرهنگ، زن را از 

کند. پست مدرن  یجدا م یرا از مصنوع یرا از جهان، واقع هیناح ه،یحاش
 یممکن م ریهمگان را غ یمطلوب برا ندهیآ کیو تجسم  فیها تعر

 نیو بر ا رندیگ یمنزله ارزش مهم در نظر مدانند. آن ها تنوع را به 
و در  دیآ یبه طور پراکنده بدست م زیدانش ن یباورند که به طور کل

جمع  نیشوند بنابرا یم دیمتفاوت تول اریبس یقالب تکه ها و جزء ها
 دگاهید کیپراکنده در  یو دانش ها یعلم یکردن همه دستاوردها

پست  قتیرسد. در حق ینظر نم و معقول به ریجامع و منفرد، امکان پذ
کند. بر  یم یبانیمتفاوت پشت یاز وجود همزمان چارچوب ها سمیمدرن

پست مدرن  کردیبر رو دیبا تاک نانهیکارآفر یابیبازار کردیاساس رو نیا
 .ابدیمتفاوت رشد و توسعه  طیتواند در مح یم

 قصد بازاریابی کارآفرینانه -2-4
است که به  یشده و اراد یزیبرنامه ر یرفتار نانه،یکارآفر یابیرفتار بازار

 .]22[است  ریناپذ ینیب شیپ یزمان ریتأخ یدارا ایقابل مشاهده  یسخت
تواند ما را در شناخت و درک  یم نانهیکارآفر یابیبازار ،یموارد نیدر چن

اغلب از  ،یکند. در مطالعات روانشناس یانیکمک شا نانهیرفتار کارآفر
قصد  .]2[شودیم ادیکنندة رفتار  ینیب شیپ نیقصد به عنوان بهتر

آگاهانه  میتصم ایبرنامه  کیبراساس  یانجام تالش یفرد برا زةیانگ انگریب
 داست که فر یذهن یحالت نانهیکارآفر یابیاساس، بازار نیبر ا .]8[است 

 ]22[در مرجع  .]5[دهد  یکسب و کار سوق م یرا به سمت راه انداز
مطالعة  دیکل نانه،یکارآفر یابیو شناخت بازارکنند که درک یم انیب

 دیشروع کسب وکار جد یگام برا نیقصد نخست رایاست، ز ینیکارآفر
 نانهیفرکارآ یابیدهند که بازار یمختلف هم نشان م هایاست. پژوهش

 ن،ی؛ بنابرا]20[است  ینیکنندة رفتار کارآفر ینیب شیپ نیمهمتر
 مهم است. اریبس نانه،یآفرکار یابیشناخت عوامل مؤثر بر بازار

 یو مدل اجرا ]29[ نانهیکارآفر دادیمانند رو یمختلف هایهیو نظر الگوها
 نانهیکارآفر یابیو رفتار بازار یابیبازار نةیدر زم ]5[ نانهیکارآفر هایدهیا

 یزیرفتار برنامه ر ةیآنها نظر نیو معتبرتر نیتر جیارائه شده است، اما را
 یانسان یانوع مختلف رفتارها ینیب شیپ یبرا هیرنظ نیشده است. ا

و ورزش کردن به کار رفته است.  ادیمانند شرکت در انتخابات، ترک اعت
 ینیکارآفر یابیقصد و رفتار بازار ینیب شیالگو در پ نیا ییو توانا ییکارا

شده است. در  دییتأ ]17[ رانیاز جمله ا ]16[مختلف  یدر کشورها زین
قصد  نانه،یکارآفر یابیکنندة رفتار بازار نییتع نیالگو، مهمتر نیا

از سه  نانهیکارآفر یابیاست. در برگشت، قصد بازار نانهیکارآفر یابیبازار
 ی)فشار اجتماع ی. هنجار ذهن1: ردیپذ یم ریتأث یزشیعامل انگ ایمؤلفه 

ندادن رفتار، مثالً شروع  جامان ایانجامدادن  یدرکشده توسط فرد برا
 یمنف ایمثبت  یابی. نگرش به رفتار )ارزش2(؛ .دیدج یکسب و کار

. کنترل 3(؛ دیجد یشخص از انجام رفتار، مثالً شروع کسب و کار
 زانیرفتار و م یآسان ای یدشوار زانیدرک شده )درک فرد از م یرفتار
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انجام ندادن آن رفتار، مثالً شروع کسب و  ایدر انجام دادن  یو تیموفق
است.  ]3[ یمفهوم مشابه مفهوم خودکارآمد نی(. در واقع، ادیجد یکار
 شیدر پ یزشیهر سه عامل انگ ینسب تیاهم انگریمختلف ب قاتیتحق

 ]28[در مرجع اما همانطورکه  ]17[است  نانهیکارآفر یابیقصد بازار ینیب
 یاجتماع یندهایبر فرا دیبا نانهیکارآفر یابیبازار قاتیکند، تحق یم انیب

 یدرون یهر دو گروه عوامل شناخت رایکنند، زتمرکز  شتریب یو شناخت
 های¬تی)مثالً حما یرونیب یو نگرش( و نهاد ی)مثل خودکارآمد

شده است تا با  یمطالعه سع نیدر ا ن،یبنابرا رند؛یگ ی( را در بر میدولت
شود که آثار  هیته یقیتلف یالگو ،یشناخت -یاعاجتم افتیاستفاده از ره

 یافراد بررس نانةیکارآفر یابیرا بر بازار یو شناخت یطیهر دو عوامل مح
 .]32[کند 

 های پژوهش فرضیه -3

 یو مدل مفهوم هاهیپژوهش، فرض نةیشیو پ ینظر یبا توجه به مبان
 : شودیارائه م رزی صورتپژوهش به

 : 1 ةیفرض
 یرابطة مثبت نانةیکارآفر یابیبا قصد بازار ینینگرش نسبت به کارآفر نیب

 وجود دارد.
وجود  یرابطة مثبت نانةیکارآفر یابیبا قصد بازار یذهن یارهاهنج نیب

 دارد.
 یرابطة مثبت نانةیکارآفر یابیدرک شده با قصد بازار یکنترل رفتار نیب

 وجود دارد.
 یمیرابطة مستق نانهیکارآفر یابیو قصد بازار ینهاد طیمح نی: ب2 ةیفرض

 وجود دارد.
 ی)الف(، هنجارها ینیفربا نگرش به کارآ ینهاد طیمح نی: ب3 ةیفرض
 وجود دارد.  یدرک شده )ج( رابطة مثبت ی)ب( و کنترل رفتار یذهن
)ب( و کنترل  یذهن یهنجارها )الف( ینی: نگرش به کارآفر4 ةیفرض
 یابیو قصد بازار ینهاد طیمح نیرابطة ب درک شده )ج( یرفتار

  .کنندیم گرییانجیرا م نانهیکارآفر
 )الف( ینینگرش به کارآفر نیابط برو ،ینهاد طی: مح5 ةیفرض

درک شده )ج( را با قصد  ی)ب( و کنترل رفتار یذهن یهنجارها
 ترسطوح مثبت یبرا کهیبه طور کند،یم لیتعد نانهیکارآفر یابیبازار
  است. تریروابط قو نیا ،ینهاد طمحی

 روش پژوهش -4

 -یفیو روش توص تیو از نظر ماه یپژوهش از نظر هدف، کاربرد نیا
و  یسال آخر دورة کارشناس انیبر دانشجو شیمایپ نیاست. ا یهمبستگ
تمرکز داشت  ینیکارآفر شیبا گرا تیریمد یارشد رشته ها یکارشناس

 97-1396 یلیشهر تهران در سال تحص یدولت یکه در دانشگاه ها
با  تیریمد ینفر دانشجو 1270 ،یبودند. به طورکل لیمشغول به تحص

دانشگاه ها مشغول به  نیدر ا یآخر کارشناس سال ینیکارآفر شیگرا
شد  نیینفر تع 400حجم نمونه  ]4[بودند که براساس جدول  لیتحص

 انتخاب شدند. ایطبقه یتصادف یریکه با استفاده از روش نمونه گ

شدند. پرسشنامة  یبا استفاده از پرسشنامه گردآور قیتحق یدادهها
دربارة  هاییشامل پرسش مورد استفاده شامل سه بخش بود: بخش اول

. یلیبود؛ مانند سن، جنس و رشتة تحص انیپاسخگو یفرد هایمشخصه
-رفتار برنامه ةینظر یرهایسنجش متغ یبرا هاییهیبخش دوم شامل گو

 ینهاد طیمح ی(. بخش سوم هم به بررسهیگو20بود ) شدهیزری
اده از بخش اول و دوم با استف هایهیگو ی(. تمامهیگو 13پرداخته بود )

( سنجش 5تا کامالً موافق= 1)کامالً مخالف= کرتیل اینهیپنج گز اسیمق
پرسشنامه، از چهار متخصص  یمحتوا روایی آزمون منظورشد. به
دانشگاه تهران خواسته شد که  ینیآفرکار تیریدر دانشکده مد ینیکارآفر

 ها¬نهیاز گز یآنها، بعض یکنند. براساس نظرها ینیرا بازب هانهیگز
منظور به ،ییپرسشنامة نها عیحذف شدند. قبل از توز ایاصالح، اضافه 

و  رهایمتغ یو اعتبار صور هانهیبودن گز درک از وضوح و قابل نانیاطم
 نیپرسشنامه ب 28 عیبا توز یمقدمات یبهتر، آزمون ایپرسشنامه نیتدو

پرسشنامة  ،یجزئ راتییتغ یکسریانجام گرفت و بعد از  انیدانشجو
 ینهاد طیشد. برخالف استاندارد بودن پرسشنامة مح نیتدو یینها
(Busenitz et al., 2000پا )یآلفا بیشد. ضر یآن دوباره بررس ییای 

 نهادهای و ها)نمونة پرسش: سازمان 0.86 یبعد قانون یکرونباخ برا
 ی(، براکنندیکمک م دیجد یکسب وکارها اندازیبه افراد در راه یدولت

احترام و  نانیکارآفر ی)نمونة پرسش: در کشور ما برا 0.80 یبعد هنجار
که  یی)نمونة پرسش: آنها 0.7 یبعد شناخت یارزش قائل هستند( و برا

را  سکیر دانند چگونه یکنند، م یم یراه انداز دیکسب وکار جد
 ی. براهاستاسیمق نیمورد قبول ا ییایپا انگریکنند( بود که ب تیریمد

شده، از پرسشنامة  یزیرفتار برنامه ر ةیبه نظر مربوط هایسنجش مقوله
 زیپرسشنامه ن نیبهره گرفته شد. اعتبار ا ]23[ نانهیکارآفر یابیقصد بازار

شده است  دییتأ رانیاز جمله ا تلفمخ یدر مطالعات متعدد در کشورها
 یآلفا بیشد. ضر یابیمربوطه ارز هایمقوله ییایپا ن،یبا وجود ا .]1[

 ینینگرش به کارآفر ی؛ برا0.79 نانهیکارآفر یابیصد بازارق یکرونباخ برا
بود  0.77کنترل رفتار درک شده  یو برا 0.80 یهنجار ذهن ی، برا0.79
با  ها،داده است. یمورد بررس هایاسیمق ناسبم ییایپا انگریکه ب

 نیشدند. در ا لیو تحل هیتجز اس پی اس اس و ایموس استفاده از
 نیب میروابط مستق لیتحل یبرا یعادالت ساختارم یابیپژوهش، از مدل 

-و واسطه میرمستقیروابط غ یبررس یاستفاده شد. برا قیتحق یرهایمتغ

 یبهمنظور بررس تیاز روش بوت استراپ بهره گرفته شد و درنها ای
شده  لیچندگانة تعد ونیرگرس لیاز تحل ینهاد طیمح لگرینقش تعد

 استفاده شد.

 هاافتهی -5

درصد از  57 یعنی یاز کل پاسخ دهندگان مونث و مابقدرصد  43 حدود
 78آنها ) تیاکثر ان،یدانشجو یسن عیتوز نةیآنها مذکر بودند. در زم

درصد  67حدود  ن،یسال سن داشتند. همچن 25تا  20 نیدرصد( ب
 ینیکارآفر چیدرصد آنها ه 5نداشتند و تنها  ینیتجربة کارآفر انیدانشجو

نشان داده شده است،  1در جدول  مانطورکهه. شناختندیمرا شخصاً ن
شده  یزیر برنامه رفتار ةینظر ریبا چهار متغ ینهاد طیمح ریمتغ
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 یهمبستگ بیضر ن،یدارد. همچن یدار یمثبت و معن یهمبستگ
 آثار ن،یبنابرا ست؛ین 7/0مستقل بزرگتر از  یرهایاز متغ کدامیچیه

 .ستین دیشد رهایمتغ نیچندگانه ب یهمخط

 یمعادالت ساختار یابی مدل -5-1
در  یادو مرحله یافتیکنند که بهتر است رهیم شنهادیپ ]15[در مرجع 

مدل اندازه  یابیبه کار گرفته شود: الف( ارز یساختار معادالت یابیمدل
 میرمستقیغ م،یآثار مستق ی( بررسج .یمدل ساختار یابیو ب( ارز یریگ

 ،یدییتأ یعامل لیگام، با کمک تحل نینخست در .طیمح یلیو تعد
همگرا،  ییاز لحاظ روا یریگاندازه هایاسیمق یروانسنج هاییژگیو

 یهمگرا ییروا یدارا یزمان هااسیشد. مق یابیارز ییایواگرا و پا ییروا
 6/0مربوط به هر سازه بزرگتر از   هاینهیگز عاملی وزن که اندمناسب
از  کیهر ی( براAVEاستخراج شده ) انسیمتوسط وار نکهیا ایباشد 
آنها  یکه وزن عامل هایینهیتمام گز .]15[ باشد 5/0 از بزرگتر هاسازه

حذف  هاینهیبدون گز یرگیبود، حذف شدند و مدل اندازه6/0کمتر از 
شود، هرچند مقدار  یم دهید 1شد. همانگونه که در جدول شده، آزمون 

AVE یبه  وزن عاملاست، با توجه  0.5از سازه ها کمتر از  یبعض یبرا 

 هااسیگرفت که تمام مق جهینت توانیاست، م 0.6از  شیب هانهیتمام گز
 شةیواگرا، ر ییروا یابیارز یداشتند. برا یخوب باًیتقر یهمگرا ییروا

آن  نیب یمقدار همبستگ باهر سازه به دست آمد و  یبرا AVEمجذور 
 AVEمجذور  شةیشد. ر سهیموجود در مدل مقا هایسازه گریسازه با د

در جدول  طورکههمان .]15[ باشد هاسازه نیب یبزرگتر از همبستگ دیبا
 بزرگتر( 79/0 تا 63/0) هاسازه یتمام AVEمجذور  شةیر ،شدآورده 1
قابل  زانیم انگربی که است( 61/0 تا 08/0 از) هاسازه نیب همبستگی از

 یبیترک ییایپا ایسازه  ییایپا نکهیا برای. هاستسازه یواگرا ییقبول روا
 قیتحق هایاز سازه کیهر یامقدار آن بر دیمدل مناسب باشد، با کی

 زانیآمده است، م 1همان طورکه در جدول . باشد7/0از  شتریب ایبرابر 
از مقدار  شیب قیتحق یرهایمتغ ای هاتمام سازه یسازه برا ییایپا
شان داد ن یدییتأ یعامل لیتحل جینتا ن،یاست. همچن 7/0شده  شنهادیپ

(؛ 2برخوردار است )جدول  یقابل قبول باًیبرازش تقر از یرگیمدل اندازه
 ریکه از پنج متغ قیتحق نیمفروض در ا یالگو ج،یبراساس نتا ن،یبنابرا
 است. قیتحق نیا یبرا یمناسب یشد، الگو لیتشک

 قیتحق یرهایمتغ یبرا AVE مجذور شهیر و یهمبستگ بیضر ار،یانحراف مع ن،یانگیم(: 1) جدول

انحراف  میانگین متغیر 

 معیار

پایایی 

 سازه

AVE 1 2 3 4 5 6 7 8 

        (63/0) 40/0 72/0 88/0 38/3 قصد کارآفرینی

 نگرش به کارآفرینی
70/3 97/0 76/0 52/0 

 **
58 /0 (72/0) 

      

 هنجارهای ذهنی
44/2 77/3 77/0 53/0 

**
49/0 

**
55/0 (73/0)  

    

کنترل رفتاری درک 

 شده
90/2 90/0 74/0 42/0 

**
61/0 

**
35/0 

**
33/0 (65/0) 

    

 محیط نهادی
94/2 75/0 89/0 63/0 

**
26/0 

*
15/0 08/0 

**
35/0 (79/0) 

   

    -12/0 -01/0 04/0 03/0 02/0   72/2 77/22 سن

 جنسیت
61/1 49/0   11/0- 02/0- 04/0- 13/0- 03/0- 

**
27/0-   

 تجربه کارآفرینی
13/1 34/0   16/0 

*
06/0 06/0 

**
22/0 06/0 04/0 

**
25/0-  

*   49/0 40/1 الگوی نقش
15/0 

*
16/0 10/0 *

15/0 03/0 *
14/0 

*
16/0 

**
28/0 

>05/0Pداخل پرانتز قرار داده شده است.                  AVEریشه مجذور 
*

                                    01/0P<
**

 

مرحله  نیقابل قبول به دست آمد، دوم یرگیمدل اندازه کی نکهیاز ا بعد
 نیدر ا یبرازندگ هایشاخص انجام گرفت. یمدل ساختار یابیارز یعنی

برازش  خوبیبه را هاداده ،یآن بودند که مدل ساختار انگریب زیمرحله ن
رش نگ دهند،ینشان م 3مذکور در جدول  جی. همانگونه که نتاکندیم
(β=0/53،p<0/01و کنترل رفتار )شده درک ی (β=0/58،p<0/01 با )

دارند  یدار یرابطة مثبت و معن انیدانشجو نانةیکارآفر یابیقصد بازار
 نانهیکارآفر یابیبا قصد بازار یاما هنجار ذهنج(، و الف  1ةی)فرض

(β=0/08،p>0/05رابطة معن )1) هایهیفرض ن،یندارد؛ بنابرا یدار ی 

 جینتا ن،ی. همچنشودینم دییب تأ 1 ةیاما فرض شوند،یم دییج( تأ الف و
 یرابطة معن نانه،یکارآفر یابیو قصد بازار ینهاد طیمح نیدهد بینشان م

-ینم دییهم تأ 2 ةیفرض ن،ی(؛ بنابراβ=-0/06،p>0/05دار وجود ندارد )
 با نگرش یدار یرابطة مثبت و معن ینهاد طینشان دادند مح جینتا .شود

( β=0/17،p<0/05)یذهن ی( هنجارهاβ=0/26،p<0/01) ینیبه کارآفر
 هیفرض ن،ی( دارند؛ بنابراβ=0/49،p<0/01درک شده ) یو کنترل رفتار

 91توانستند یم ریچهار متغ ،ی. به طورکلشوندیمدییج تأب والف، 3های
 کنند. نییرا تب انیدانشجو نانهیکارآفر یابیدر قصد بازار انسیدرصد وار
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 یریمدل اندازه گ یبرا یبرازندگ یاز شاخص ها یخالصه ا (:2) جدول

/X2 P X2 شاخص برازندگی
dr 

GFI CFI TLI IFI RMSE
A 

/018 مقدار به دست آمده
442 

000/0 556
/1 

911/0 943/0 935/0 944/0 045/0 

 <07/0 >/09 >/09 >9/0 >8/0 <3 >05/0  مقدار پیشنهاد شده

 یساختار تمعادال یابیبا روش مدل  قیمدل تحق یارهیمس ی: بررس(3) جدول

 tارزش  انحراف استاندارد Bارزش بنا  های تحقیق فرضیه 

 020/5 105/0 53/0 قصد کارآفرینانه نگرش

 859/0 018/0 08/0 قصد کارآفرینی هنجارهای ذهنی

کنترل رفتاری درک 
 شده

 457/6 074/0 58/0 نگرش کارآفرینی

 912/0 067/0 06/0 فرینانهقصد کارآ محیط نهادی

 163/3 079/0 26/0 نگرش به کارآفرینی محیط نهادی

 223/2 375/0 17/0 هنجار ذهنی محیط نهادی

 886/4 099/0 49/0 کنترل رفتاری درک شده محیط نهادی

 میمستق ریغ روابط -5-2
 یابیو قصد بازار ینهاد طیمح نیدار ب یمعن میرابطة مستق نبود

و  یزشیعوامل انگ نیدار ب یو وجود رابطة معن کطرفیاز  نانهیکارآفر
و عوامل  ینهاد طیمح نیب نیو همچن نانهیکارآفر یابیقصد بازار

بر  ینهاد طیآن است که آثار مح انگریب یبه نوع گر،یاز طرف د یزشیانگ
عوامل  قیو از طر میرمستقیبه صورت غ نانهیکارآفر یابیقصد بازار

از روش  میمستق ریاما به منظور آزمون آثار غشود،  یمنتقل م یزشیانگ
در  توانیبوت استراپ را م جینتا .]36[استفاده شد  زیبوت استراپ ن

 یذهن یهنجارها میرابطة مستق نکهیتوجه به ا با. مشاهده کرد 4جدول 
توانست نقش  ینم ریمتغ نیدار نبود، ا یمعن نانهیکارآفر یابیبا قصد بازار

  نیکند. به ا فایا نانهیکارآفر یابیو قصد بازار ینهاد طیمح نیواسطه ب

نگرش و کنترل  ایفقط نقش واسطه ایدر آزمون آثار واسطه ل،یدل
با نگرش و کنترل  ینهاد طینشان داد مح جیتاشد. ن یبررس یرفتار
آن با  میاست، اما رابطة مستق یدار یرابطة مثبت معن یدارا یرفتار

 نینشان داد ب جینتا ن،ی. همچنستیدار ن ینمع نانهیکارآفر یابیقصد بازار
نگرش و کنترل  قیاز طر نانهیکارآفر یابیو قصد بازار ینهاد طیمح

(. به عالوه، β=0/43وجود دارد ) یقو باًیقرت میرمستقیرابطة غ ،یرفتار
 یابیو قصد بازار ینهاد طیمح میرمستقیرابطة غ یبوت استراپ برا جینتا

 یو حد باال 285/0 نانیفاصلة اطم نیید پانشان داد که ح نانهیکارآفر
 یمعن انگریب نان،یفاصلة اطم نیاست. قرار نگرفتن صفر در ا 608/0آن 
 الف و ج است. 4 ةیفرض دییتأ جهیو در نت میرمستقیغ ریمس نیا یدار

 (5000مجدد=  یریدر پژوهش )نمونه گ میرمستقیو غ میمستق یرهایبوت استراپ مسآزمون  جی: نتا(4) جدول

  تعیین کننده پیامد 

 درصد( 95مستقیم )فاصله اطمینان 

 مقادیر استاندارد شده

غیر مستقیم )فاصله اطمینان 

 درصد( 95

 

 جمع کل

 نگرش به کارآفرینی قصد کارآفرینانه

 کنترل رفتاری درک شده

 هنجار ذهنی

 محیط نهادی

 53/0(748/0- 312/0) 

 58/0(765/0- 404/0) 

 08/0(275/0- 151/0-) 

 26/0(093/0 –266 /-) 

43/0(608/0-285/0) 53/0 

58/0 

08/0 

49/0 

  نگرش به کارآفرینی

 محیط نهادی

 26/0(398/0- 100/0)  26/0 

کنترل رفتاری درک 

 شده

 49/0  (328/0-633/0)49/0 محیط نهادی

 17/0  (004/0-320/0) محیط نهادی هنجارهای ذهنی

P<01**                    P<05* 
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 ینهاد طیمح یلیتعد ثارآ -5-3
 یابیدر چارچوب مدل یلیاثر تعد یابیارز یبرا جیرا هایاز روش یکی

است، اما  گرلیتعد ریبراساس متغ جادشدهیا هایگروه لیتحل ،یساختار
به منظور  ینهاد طیمانند مح وسته،یپ یرهایکردن متغ ایدو مقوله

 نی. به اشودیم یادزی اطالعات رفتن دست از موجب ها،گروه جادیا
 ونیرگرس لیگونه موارد از تحل نیشده است که در ا شنهادیپ ل،یدل

در  ونیرگرس لیتحل جینتا .]13[شده استفاده شود  لیچندگانة تعد
کنترل وارد شد، اگرچه  یرهای. در گام نخست، متغشودیارائه م 5 جدول
 قصد ااز آنها ب کیچی( هF= 2/392،p<.05بود ) داریمعن 1مدل 

 دار نداشتند. یرابطة معن نانهیکارآفر یابیبازار

 یرابطة مثبت و معن یزشیعوامل انگ دهند،ینشان م جیکه نتا همانطور
 طیمح نیب یداریدارند، اما رابطة معن نانهیکارآفر یابیبا قصد بازار یدار

( در β=0/02: 3وجود ندارد )مدل نانهیکارآفر یابیو قصد بازار ینهاد
 واملو ع ینهاد طیمح یتعامل ری( تأث6و  5، 4 های)مدل یبعد هایگام
شده  یبررس نانهیکارآفر یابی( بر قصد بازارری)حاصلضرب دو متغ یزشیانگ

 ر،یدو متغ نیحاصلضرب ا شود،یآورده م 5است. همانطورکه در جدول 
نقش  ن،یندارد؛ بنابرا نانهیکارآفر یابیبا قصد بازار یدار یرابطة معن

 طیمح ،یعنی(؛ 5 ةی)فرض شودینم دییتأ ینهاد طینندة محک لیتعد
 ریتأث نانهیکارآفر یابیو قصد بازار یزشیعوامل انگ انیبر روابط م ینهاد

 ندارد.

 شده لیچندگانة تعد ونیرگرس لیتحل جینتا :(5) جدول

 B 1مدل B 2مدل B 3مدل B 4مدل B 5مدل B 6مدل 

 04/0 04/0 04/0 04/0 04/0 03/0 سن

 -02/0 -02/0 -02/0 -02/0 -02/0 -06/0 سجن

 -12/0* -12/0* -12/0* -12/0* -12/0* -/10 تحصیالت

 -01/0 -01/0 -01/0 -01/0 -01/0 10/0 مدل نقش

 01/0 01/0 -01/0 -01/0 01/0 09/0 تجربه کارآفرینی

 33/0** 33/0** 42/0** 34/0** 34/0**  نگرش

 14/0* 38/0** 14/0* 14/0* 14/0*  هنجار ذهنی

 60/0** 47/0** 48/0** 48/0** 48/0**  کنترل رفتاری

 13/0 07/0 11/0 02/0   محیط

   14/0    محیط xنگرش 

  25/0     محیط xهنجار 

 19/0      محیط xکنترل رفتاری 

 848/39** 187/44**  842/49** 393/2* مدل Fآمار
**205/40 **945/39 

 
R2 

 

04/0 60/0 61/0 61/0 61/0 61/0 

R259/0 59/0 59/0 59/0 59/0 03/0 تعدیل شده 
AR2 04/0 56/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

 *B        P<01**               P<05ضریب رگرسیدن استاندار= 

 یرگیجهینت  -6

و رفتار  یاقتصاد نهاد ةیپژوهش حاضر آن بود که با استفاده از نظر هدف
را  نانهیکارآفر یابیو قصد بازار ینهاد طیمح نیشده، روابط ب یزیربرنامه
 یبرا یزشیعوامل انگ ینسب تینشان داد اهم جیکند. نتا یبررس

 یاست که هنجارها ایگونهبه ینیکارآفر شیبا گرا تیریمد انیدانشجو
ارتباط را با قصد  نیتریدرک شده قو یو کنترل رفتار نیفتریضع ینذه

 یرگیآن است که شکل انگریب جهینت نیآنان دارد. ا نانةیکارآفر یابیبازار
است تا  یبر مالحظات فرد یمبتن شتریب ان،یدانشجو یابیقصد بازار

در مورد  یریگ میتصم گر،دی عبارتبه ؛یو اجتماع یمالحظات هنجار
داشته باشد که کمتر به  یتیفرد چنان اهم ینده ممکن است برایحرفة آ

 جیبا نتا جینتا نیدهد. ا تیاهم نهیزم نیدر ا گرانید یو نظرها دیعقا

 نیب یرابطة قو ن،یهمچن .]23و  37، 17[ هماهنگ است یمطالعات قبل
تواند منتج از  یم نانهیکارآفر یابیدرک شده و قصد بازار یکنترل رفتار

و  یکشور از لحاظ اقتصاد یکشور باشد. وقت یاسیو س یاقتصاد طیشرا
 ینیکارآفر یبرا یطیمح طیثبات الزم را نداشته باشد و شرا یاسیس

 هایییفرد به توانا نانیتوان انتظار داشت که اطم یمناسب نباشد، م
در  ایکننده نییکسب و کار، نقش تع تیریو مد اندازیخود در راه

 هایافتهیذکر است  انیشدن داشته باشد. شا نیکارآفر یاو برا میتصم
 یطیحم طیشرا انیکه از نظر دانشجو دهندیمطالعة حاضر نشان م

کسب  جادیچندان مناسب ا ،یو شناخت یهنجار ،یموجود از لحاظ قانون
 (.94/2= نیانگی)م ستین دیو کار جد

و آن هم  میرمستقیبه صورت غ ینهاد طینشان داد مح جینتا ن،یهمچن
 نانهیکارآفر یابیدرک شده، با قصد بازار ینگرش و کنترل رفتار قیاز طر
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که  کنندیافراد احساس م یوقت گر،دی رتعبادارد؛ به یقو باًیارتباط تقر
مساعد و مناسب است )مثالً فراهم بودن  ینیکارآفر یبرا یطیمح طیشرا
(، نانیکارآفر یو ارزش قائل شدن جامعه برا یو قانون یمال یها تیحما

 یقصد آنها برا جهیو در نت شودمی ترهم مثبت ینینگرش آنها به کارآفر
 کیوجود  ن،ی. همچنکندیم دایپ شیافزا د،یکسب و کار جد اندازیراه
 نیبه منابع و اطالعات، قوان ی)مانند دسترس ینیمناسب کارآفر طیمح

-ی(، به افراد کمک منانهیکارآفر هایتیجامعه از فعال تیو حما یتیحما
کسب و  اندازیراه یبه سو یشتربی نفسو اعتماد به نانیکند تا با اطم

درک شدة آنها  یکنترل رفتار گر،دی ارتعبگام بردارند؛ به دیکار جد
 شیافزاآنها  نانةیکارآفر یابیقصد بازار زین قیطر نیو از ا ابدییبهبود م

 اتیمختلف به گسترش ادب هاینهیپژوهش در زم نیا جی. نتاابدییم
درحال توسعه  یدر کشور ژهیبه و ینهاد طیو شناخت مح ینیکارآفر

 یدارد. از جنبة نظر تیهم اهم یو عمل یکند و از جنبة نظر یکمک م
 نانهیکارآفر یابیقصد بازار یروانشناخت یبا الگوها ینهاد طیمح قیبر تلف

 یاز فرض اساس یبه نوع قیتحق هایافتهی ن،یکند. همچن یم دیکتأ
 طی)مانند مح یرونیعوامل ب نکهیبر ا یشده مبن یزیرفتار برنامه ر ةینظر
 یابیبازار قصد رتر مانند نگرش، برمجاو یزشیعوامل انگ قی( از طرینهاد

پژوهش،  هایافتهی براساس .کندیم تیحما گذارند،یم ریتأث نانهیکارآفر
در توسعه و  دیبا ،ینیدر آموزش کارآفر ژهویبه یاز نظر کاربرد عمل

 ژهویبه یهم به بهبود عوامل روانشناخت نانهیکارآفر یهاتیفعال قیتشو
 ابعاد بهبود و ارتقا به هم و کرد توجه شدهدرک ینگرش و کنترل رفتار

موجب  توانندیم تیعوامل در نها نیمجموعة ا رایپرداخت، ز یطمحی
 طیمح نةیدر زم ن،یافراد شوند. همچن نانةیکارآفر یابیتوسعة قصد بازار

 جادیبه ا شیاز پ شیب دیبا ربطیذ هایو سازمان استگذارانیس ،ینهاد
کنند با وضع  یتوجه کرده و سع در کشور ینیمناسب کارآفر طیشرا
 ،ایو مشاوره یلما هایتحمای کردنو مقررات مناسب و فراهم نیقوان

 زیحاضر ن پژوهش کنند. عیو تسر لیرا تسه نانهیکارآفر هایتیانجام فعال
 هاییتیمحدود یدارا ،یدر حوزة علوم اجتماع گریمانند هر پژوهش د
است، استفاده از  ینوع مقطع مطالعة حاضر از نکهیاست. با توجه به ا

با  ن،یهمچن .رساندیرا به اثبات نم تیعل یمعادالت ساختار یابیمدل 
 هیتوص نپژوهشگرا به ،ینهاد طیمح ابودنیو پو یریرپذییتوجه به تغ

نوع مطالعات فرصت  نیاستفاده کنند، ا یاز مطالعات طول شودیم
 .]38[آوردیراهم مف ینهاد طیمح ریو تأث تیعل یبررس یرا برا یشتریب

 طیسنجش مح یپژوهش از پرسشنامة استاندارد و معتبر برا نیدر ا
 ابعاد طورکامل¬استفاده شد، اما ممکن است پرسشنامة مذکور به ینهاد

را در بر نگرفته باشد.  ینهاد طیمح یو هنجار یانونق ،شناختی
تمرکز داشت،  ینهاد طیپرسشنامه بر سه بعد مح نیا ن،یهمچن
وجود داشته  ینهاد طیاز مح یگریممکن است ابعاد مهم د کهیدرحال

درصورت امکان از  یآت هایدر پژوهش شودیم شنهادیپ ن،یباشد؛ بنابرا
-قیشود تا درک و شناخت دق ستفادها ترکامل و ترگسترده هایاسیمق
 یابیو قصد و رفتار بازار ینهاد طیمح نیاز روابط موجود ب یتر

 ]25[ یاز مطالعات قبل یرویما هم با پ ت،ینها . دردیفراهم آ نانهیکارآفر
. میکرد آوریجمع انیدانشگاه و از دانشجو طیخود را در مح هایداده

جامعه، برداشت  گرید هاینسبت به گروه انیممکن است دانشجو
 دیبا ندهیمطالعات آ ن،یداشته باشند؛ بنابرا ینهاد طیاز مح یمتفاوت
 ینوپا گردآور نانیمثالً کارآفر گرید هایگروه را از ازیمورد ن هایداده

  کنند.
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