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 چکیده
ر بر کارآفرینی دانش آموختگان ثتبیین معادله ساختاری عوامل مو هدف باحاضر  تحقیق

 آثار منظور همین به .است شده انجام نور پیام دانشگاه ی رشته تربیت بدنیتحصیالت تکمیل

 محیطی و آموزشی، و تحصیلی سازمانی، و مدیریتی روانشناختی، های ویژگی از هریک

 روش .است گرفته قرار بررسی مورد پرسشنامه توسط آموختگان دانش شناختی جمعیت

 مسیر تحلیل و چندگانه رگرسیون تحلیل ریبکارگی بامی باشد، که  تحلیلی توصیفی تحقیق

 سازی مدل از مفهومی مدل آزمون و تحقیق های فرضیه آزمون برای انجام شده است.

 است. شده استفاده لیزرل افزار نرم از معادالت اجرای و ساخت جهت و ساختاری معادالت

 4981 سال از نور پیام دانشگاه ارشد تربیت بدنی کارشناسی مقطع دانش آموختگان کلیه

 گیری نمونه روش با نفر 909 تعداد؛ اند گرفته قرار مدنظر آماری جامعه عنوان به 4934الی

 و مدیریتی های اثر ویژگی ؛داد نشان تحقیق هاییافته .شدند انتخاب ای تصادفی طبقه

 واول  اولویت و8/0 استاندارد ضریب دارایکارآفرینیمهارت بر آموختگان دانشسازمانی

در اولویت های  و محیطی شناختی جمعیت آموزشی، و های روانشناختی، تحصیلیژگیوی

 و اداری گیری می شود که ساختاربا توجه به یافته های تحقیق نتیجه بعدی قرار دارند.

 ترین ساده به آن در نوآورانه های ایده تبادل که شود طراحی ایگونه کشور باید به سازمانی

 و مدیریت اصول و پذیرد و مفاهیم انجام زمان و هزینه میزان کمترین صرف با و شکل

 شود. داده به دانشجویان آموزش تر کاربردی و تر ملموس صورتی به سازماندهی

رشته  تکمیلی تحصیالتدانش آموختگان  ساختاری، معادله کارآفرینی، :گان کلیدیواژ

 تربیت بدنی

  :n_mohamadi@pnu.ac.ir Email                                                  :  *نویسنده مسئول

mailto:n_mohamadi@pnu.ac.ir
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 مقدمه
 را علمی مجامع و ملل از بسیاري توجه که است مسايلی مهمترين زمره در آفرينی کار امروزه

 از تفاوتیم داليل به توسعه حال در کشورهاي در خصوصا دولت ها .است کرده جلب به خود

 دولتی، بخش کردن محدود سیاست اي، بودجه هاي محدوديت افزون جمعیت، روز رشد جمله

 خیل بیکاري بحران با مديريتی، راهبردهاي نبودن و جديد استخدام نیروهاي در توانايی عدم

 در. (1) مواجه می باشند دانشگاه ها و زنانآموختگان دانش  جوانان، خصوصا افراد از عظیمی

 مختلفی هاي ديدگاه تحوالت اين روند و علم هاي نظام در شده ايجاد تحوالت تبیین و ختشنا

 يا تحقیق جمله از مختلفی عناوين تحت تحوالت اين ،باشد می مطرح نظران صاحب طرف از

 سه مارپیچ دانشگاهی، پسا علم دانشگاهی، گذاري سرمايه نوآوري، هاي نطام راهبردي، علم

 در جاري راتییتغ کننده تبیین عموما ديدگاهی چنین .گردد می بیان رآفرينکا دانشگاه و گانه

 با علمی نظام تعامل و باشد می جامعه و علم بین ارتباط نحوه رییتغ نیز و علمی دانش یدتول

 سازمانی اگر (.2) باشد می ها ديدگاه اين تمامی مشترک ويژگی اقتصادي و اجتماعی محیط

نام  به فرايندي از طريق تواندمی باشد، پايدار توسعه فرايند اصلی کننده تعقیب بخواهد

 و موانع غلبه بر جهت در را سازمان ،راهبردي نوسازي توسعه و ها تسريع نوآوري با کارآفرينی

 انگیزه رفتاري، الگوهاي .(3) سازد پیشگام واالي آن اهداف به دستیابی و پايدار توسعه مشکالت

 افراد، میان آورند درمی رو کارآفرينانه رفتارهاي به که آنهايی تموفقی میزان و اهداف ها،

 پیش و پذيري ريسک نوآوري، سمت به تمايالت است، متنوع جغرافیايی نواحی و ملتها صنايع،

 نیست، هم تصادفی و شانسی رويداد يک آن بر عالوه نیست، جامعه يا فرد يک ذاتی نگري،

 قالب در) گیردمی صورت آن در عملیات که محیطی رايطش که است اي پديده کارآفرينی بلکه

کارآفرينی  توسعه براي دولت هاي برنامه مهمترين. (4) است کننده تعیین( مختلف سطوح

اداري، حمايت  مراحل سازي ساده مالیاتی، هاي مشی خط مرتبط، مقررات و قوانین تدوين

 ايجاد و به کارآفرينان مشاوره و رسانیعاطال آموزش، و کارآفرينی ارتقا وام، اعطاي و مالی هاي

 تونس کشور در ارشد کارشناسی دانشجويان روي بر پژوهشی در (.5) است الزم زيرساخت هاي

 افراد اين کارآفرينی صدق بر مثبتی تاثیر کارآفرينی مفاهیم و ها برنامه آموزش ؛شد داده نشان

 اند آموخته در دانشگاه دانشجويان آنچه هر دارد می اظهار پژوهشی در1اسلیپ .(6) است داشته

                                                           
1.Sleap 
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آنان احساس می  بطوريکه است، کرده کمک انتظار طبق کاري آنان ايهتمهار گسترش به

 که افرادي (.7) است تی و کاري شان رشد چشم گیري يافتههاي فردي، ارتباطاکردند مهارت

 کارآفرينی مفهوم از یشتريب درک باشند، کرده حمايت کارآفرينانه هاي فعالیت از آنها خانواده

 زمینه در قبلی تجربه و ديگران کار و کسب معرض در گرفتن قرار پیشینه خانوادگی، دارند،

 به متعلق افراد (.8) بود خواهد یرگذارثتوسعه کارآفرينی تأ به نسبت افراد نگرش در کارآفرينی

 را خوداشتغالی ه، کندهست جوامعی به متعلق يا و هستند کار و کسب مالک هايی که خانواده

 می را بهره الزم کارآفرينی فعالیت هاي ايجاد براي خود اجتماعی سرمايه از کنند، ترغیب می

 هاي اغلب پژوهش (.9) ندارند را منابعی چنین که هستند کسانی از تر موفق راه اين در برند و

 که دارند اي خانوادگیچهتاريخ کارآفرينان، که دهند می نشان کارآفرينانه رفتارهاي با مرتبط

رضايت  قبیل از یيپیامدها با خودکارآمدي (.11) اندبوده آزاد شغل داراي مادرشان يا پدر آن در

 در (.11) دارد مثبت اي رابطه وکار کسب اندازي راه در دانشجويان شغلی عملکرد و شغلی

 دانشجويان نیت توسعه در مهمی نقش خودکارآمدي نشان داده شد و همکاران 1ژائو تحقیق

 2توسط کروزيک شده انجام (. مطالعات12) می کند ايفاآينده  کارآفرينان به شدن تبديل براي

 ، درساير رويکردها با مقايسه در شخصیتی هاي ويژگی رويکرد که دهد می نشانو همکارانش 

 آفرينی،کار کاربردي آموزش عنوان با اي مطالعه (. در13است) داشته بیشتري رواج کارآفرينی

 محیط در کارآفرينانه هاي ويژگی پرورش کارآفرينانه، رفتارهاي بروز الزمه که نشان داده شد

هاي  ويژگی میزان بر محیط ادراک از و انتظارات و است ها دانشگاه مانند آموزشی هاي

 کارانهم و3لی (.14) دمی گذار تاثیر کارآفرينانه رفتار بروز نتیجه در و دانشجويان کارآفرينانه

 ايرابطه هاي کارآفرينانه نیت و کارآفرينی خودکارآمدي به باور بین که رسیدند نتیجه اين به

 پیش برايتحلیل معادالت ساختاري  جهتالگويی  در تحقیق .(15) دارد وجود معنادار و مثبت

داراي  شناختی روان هاي ويژگی ،کارآفرينیمهارت  در دانشگاهی آموختگان دانش بینی توان

 جمعیت و محیطی تحصیلی، ويژگی هاي مديريتی، بیشترين تاثیر و باالترين ضريب استاندارد و

 از نفر 519 روي تحقیقی در4گالوي (.16) گرفته اندقرار  تأثیرگذاري بعدي مراحل در شناختی

 خالقیت، در هاي دانشجويان مهارت افزايش بر کارآفرينی آموزش که ؛دريافت دانشجويان

                                                           
1.Zhao 

2.Kruzic 

3.Lee 

4.Galloway 
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 بوده اثرگذار مديريتی و ي ارتباطی ها مهارت چنین هم و نفس به اعتماد و گروهی کار توانايی

 انگیزه ايجاد در شخصیتی هاي ويژگی ؛دهد می نشان1پیلز دي پژوهش هاي يافته (.17) است

 قابلیت بین مستقیمی رابطه؛ است معتقد2هوارد (.18) ددار یمثبت تأثیرافراد  کارآفرينانه قصد و

 درونی کنترل پیشرفت، انگیزه خطرپذيري، طلبی، استقالل) تی موثر برکارآفرينیروانشناخ هاي

 آموزش بر موثر روانی عوامل بررسی . در(19) دارد وجود افراد کارآفرينی توانايی و( خالقیت و

 به بنفس اعتماد و تفکر ظرفیت گرايی، هدف خودشکوفايی، هاي گزينه دانشجويان کارآفرينی

 و عیتطق عدم ريسک، به تمايل عدم سريع، گیري تصمیم هاي گزينه و مثبت عوامل عنوان

 (.21) اند شده بیان کارآفرينی بر موثر منفی هاي گزينه عنوان به کنترل به میل

 فردي کارآفرينان هاي ويژگی بودن مناسب را کارآفرينانه موفقیت بر اثرگذار عوامل3مارکمکن

 اجتماعی هاي و مهارت انسانی سرمايه داشتن کار، در استقالل شناسی، فرصت خوديابی، شامل

 هاي ويژگی گروه سه به را کارآفرينانه موفقیت بر عوامل اثرگذار4کیگوندو (.21) نددا می

 ؛(. از نظر محیط22) است کرده تقسیم محیط و شرکت هاي ويژگی  کارآفرين، شخصیتی

 تمايل در که شودمی سی تشکیلو سیا اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، ن کال عوامل ازکارآفرينی

 روي بر تحقیقی در (.23) می باشد کارآفرينی اثرگذار هاي فعالیت انتخاب براي افراد توانايی و

 با تماس ؛شد داده نشان رومانی کشور در مديريت و اقتصاد دانشکده سوم سال دانشجوي 211

 باشد می دانشجويان نیکارآفري انگیزش بر موثر عامل مهمترين عنوان به کار و کسب محیط

 فردي هاي ويژگی گروه چهار به را کارآفرينانه هاي موفقیت شرکت بر اثرگذار عوامل5لرنر (.24)

 و شرکت فعالیت محل محیطی هاي جذابیت ،دولت مشورتی مالی و هاي حمايت کارآفرينان،

ساختاري عوامل در تبیین مدل معادله  (. آقاجانی25)است  کرده ارائه تقسیم قابل خدمات تنوع

 روان هاي در تحلیل معادالت ساختاري ويژگی ؛موثر بر فرآيند کارآفرينی مستقل بیان می دارد

 شغلی و فردي در، ويژگی هاي محیطی داراي بیشترين تاثیر و باالترين ضريب و شناختی

زن کارآفرين در کشور  318در پژوهشی بر روي  (.26) قرار دارند تأثیرگذاري بعدي مراحل

 تصمیم فرآيند در دارند قويتري درونی کنترل منبع که ارآفرينانیک ؛ه شدترکیه نشان داد

                                                           
1.De Pillis 

2. Howard 

3. Markman 

4. Kiggundu 

5. Lerners 
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 آموختگان دانش ديدگاه از (.27) باشند می برخوردار کمتري بروکراسی و رسمیت از گیري

 امکانات و انسانی منابع آموزشی، فرايند آموزشی، مفاهیم و اهداف به توجه ،یرشته علوم تربیت

 خالقیت ،(موفقیت به نیاز) پیشرفت انگیزه افراد، پذيري ريسک آموزشی، رزشیابیا آموزشی،

 و آموزشی عامل هاي متغیر (.28) دارد کارآفرينی تاثیر توسعه بر فردي کنترل منبع و افراد

 دارد دانشجويان کارآفرينی روحیه ايجاد با معناداري و مثبت سن و جنس رابطه دانشگاهی،

 و کار بازار با آشنايی در را فرادرسی هاي برنامه نقش دانشجويان ريناددر تحقیق  (.29)

 اساتید کارآفرينانه تدريس هاي رويکرد1وننینهبه عقیده  (.31) دانند می مؤثر کارآفرينی

 میان (.31) گردد می يکارآفرينی بیشتر فعالیت هاي به دانشجويان تشويق باعث دانشگاه

 نتايج (.32) دارد وجود معناداري روابط کارآفرينی صدق و کارآفرينی محیطی عوامل تمامی

 از خصوصی و دولتی هاي دانشگاه دانشجويان شناخت میزان مقايسه منظور به که پژوهشی

 دولتی هاي دانشگاه دانشجويان ؛داد نشان است شده انجام مالزي کشور در کارآفرينی مفاهیم

 در کارآفرينی ايجاد قصد اما ،اند داشته ينیکارآفر مفهوم از تري جامع شناخت ،ابعاد تمامی در

 حمايت دانشجويان گروه دو هر ضمنا .است بوده بیشتر خصوصی هاي دانشگاه دانشجويان

 (.33) دانند می کارآفرينی توسعه و رشد جهت عامل مهمترين را مرتبط نهادهاي ساير و دولت

 اقتصادي موانع و وام دريافت ،یت، درآمدفعال سابقه تحصیالت، سطح سن،عوامل فر جمشیدي

به عقیده  (.34) دانشجويان معرفی نمود سوي کارآفرينی از انگیزه براي موثر عوامل از را

 دمؤسسات کارآفرين عالقه اي به استفاده از بروکراسی اداري دست و پا گیر ندارن 2گومپارس

 کارافرينانه گرشن پیشگويی در شغلی تجربه اثر ؛بیان داشتهنیز در تحقیقی  همتی (.35)

 کشور در دانشگاه آخر سال دانشجوي چهارصد روي بر پژوهشی در (.36) می باشد معنادار

 هاي مهارت توسعه و شغلی مشاوره میان قوي و مثبت ارتباطی که شد داده نشان نیجريه

در کشور ما از ابعاد  یصد سال گذشته آموزش عال در (.37)دارد وجود دانشجويان کارآفرينی

 ديترد ديخصوص نبا نياست و در ا داشته يریچشمگ شرفتیپ یاز نظر کم ژهيلف به ومخت

هر رشته  یتخصص يو آن هم در حوزه ها یعموم یدر آموزش عال شتریب شرفتیپ نياما ا، کرد

 شهياند قيجهت تزر یداتیبرنامه و تمه چیبدون ه دانشگاه هااست و اغلب  خاص بوده

اند و متعاقبا شاهد گنجانده شيآموزش را در گستره رسالت خو فقط ،ینيآفرو ارزش ینيکارآفر

                                                           
1.Heinonen 

2.Gompaers 
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در آنان وجود  کارآفرينیو  ينشانه نوآور نيکه کمتر میهست يفراغت هزاران دانش آموخته ا

که  میهست یکم مهارت ايمهارت و  یب انيو کارجو کارانیاز ب یعیهمواره شاهد موج وسو ندارد 

لذا لزوم انجام تحقیقات مرتبط با کارآفرينی  ،باشند یها مدانشگاهیآموزش نیمحصول ماش

بخصوص کارآفرينی دانش آموختگان به منظور بهره برداري از مزاياي توجه به آن در جامعه می 

 معادله حاضر تبیین پژوهش اصلی مسئله تواند توجیه کننده ضرورت تحقیق حاضر باشد،

 تربیت رشته تکمیلی تحصیالت ختگانآمو دانش کارآفرينی بر مهارت موثر عوامل ساختاري

:  گويد پاسخ ذيل اصلی سوال به که است آن پی در محقق باشد و می نور پیام دانشگاه بدنی

 تربیت رشته تکمیلی تحصیالت آموختگان دانش بر کارآفرينی موثر عوامل ساختاري معادله

  چگونه می باشد؟ نور پیام دانشگاه بدنی
 

 روش شناسی
 از نوع و توصیفی ها، داده گردآوري شیوه براساس و کاربردي هدف ببرحس تحقیق اين

 رهايمتغی و کارآفرينی( مالک)شونده  بینی پیش یرمتغ واقع در .باشد تحلیلی می – پیمايشی

 آموزشی، و تحصیلی سازمانی، و روانشناختی، مديريتی عوامل با مرتبط هاي ويژگی بین پیش

 يک از رهامتغی گیري اندازه جهت .باشند می گانآموخت دانش شناختی جمعیت و محیطی

 در سوال 73فردي، مشخصات با ارتباط در سوال 21.است شده استفاده یسوال 243 پرسشنامه

 در سوال 38سازمانی،  و مديريتی عوامل با ارتباط در سوال 45 روانشناختی، عوامل با ارتباط

 در سوال 17 و محیطی عوامل با طارتبا در سوال 51آموزشی، و تحصیلی عوامل با ارتباط

 مرتبط هاي پژوهش و تحقیق پیشینه بررسی پرسشنامه با. شناختی جمعیت عوامل با ارتباط

-است. پايايیشده تدوين ،(39)و کردنايیج  (38)، شريفیان (16)جعفرزاده هايپژوهشبخصوص

 در وايی، پرسشنامهآمد. جهت بررسی ر بدستα = 81/1  کرونباخ آلفا روش طريق از پرسشنامه

 نظرات و گرفت قرار و مديريت کارآفرينی حوزه در دانشگاهی از خبرگان تعدادي اختیار

 می آموختگان دانش کارآفرينی طیف اينکه به نظر .گرديد منظور آنان اصالحی و پیشنهادي

 مد اي گسترده طیف ،گیرد قرار شده پذيرفته هاي ورودي عالقه و رغبت تاثیر تحت توانست

 به نفر 386با حجم  1391الی 1385 سال از دانش آموختگان کلیه و است گرفته قرار نظر

اي  طبقه گیري نمونه روش از گیري نمونه اند، براي گرفته قرار مدنظر آماري جامعه عنوان

 محاسبه 193 نظر مد جامعه نمونه حجمکوکران  فرمول به توجه است. با شده استفاده تصادفی

 213 تعداد که، شد توزيع جامعه میان پرسشنامه 311 بیشتر تعداد ناطمینا جهت .شد
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 چگونگی بررسی براي .گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد بازگشت و تکمیل از بعد پرسشنامه

رابطه  بودن معنادار بررسی و جهت .شد استفاده اسمیرنوف کالموگراف آزمون از ها داده توزيع

 و ساختاري معادالت سازي دلم تحقیق از هاي فرضیه زمونآ و براي t آزمون از متغیرها بین

 شده است. استفاده لیزرل افزار نرم
 

 نتایج
 

در تمامی موارد مقدار معناداري بزرگتر  ؛نمايش داده شده است 2همانطور که در جدول شماره 

 SEMهاي  توان آزمون هاي تحقیق نرمال است و می بدست آمده است. بنابراين داده 15/1از 

 )تحلیل عاملی تايیدي( را اجرا کرد. CFA)مدل يابی معادله ساختاري( و 

 

 مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان -1جدول
 

 درصد فراوانی متغیر

 
 

 سن

 9/6 14 سال 25کمتر از 

31-25 61 31 

35-31 65 32 

41-35 36 7/17 

 3/13 27 سال 41بیشتر از 

 3/44 91 مرد جنس

 7/55 113 زن

 وضعیت
 تاهل

 5/65 133 متأهل

 5/34 71 مجرد

 

 وضعیت 
 اشتغال

 3/43 88 بخش خصوصی

 34 69 بخش دولتی

 8/14 31 خوداشتغال

 9/7 16 بیکار
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 اسمیرنف -نتايج آزمون کولموگروف  -2جدول

 متغیر
عوامل 

 روانشناختی
عوامل مديريتی 

 وسازمانی
عوامل تحصیلی و 

 آموزشی
 عوامل محیطی

عوامل جمعیت 
 شناختی

 213 213 213 213 213 تعداد

 79/3 83/3 91/3 92/3 89/3 میانگین

 15/1 12/1 12/1 15/1 15/1 انحراف معیار

آماره 
 کولموگروف

99/1 12/1 14/1 17/1 18/1 

 19/1 15/1 14/1 23/1 27/1 سطح معناداري
 

بطه تمامی متغیرها )عوامل گردد عدد معناداري مربوط به رامشاهده می 1شکل شماره در 

شده  96/1روانشناختی، مديريتی، تحصیلی، محیطی و جمعیت شناختی( با کارآفرينی بیشتر از 

 و بنابراين رابطه تمامی متغیرها از لحاظ معناداري با کارآفرينی تأيید می شود.
 

 

 

 مدل تحلیل عاملی کل با عدد معناداري  -1شکل 
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 کل با ضرايب استانداردمدل تحلیل عاملی   -2شکل 

با  مهارت میزان رابطه مستقیم هر يک از متغیرها را  2 شکل شمارهضرايب استاندارد در 

عوامل مديريتی بیشترين رابطه با  ،همانطور که مالحظه می شود کارآفرينی نشان می دهد. 

هاي شاخص  دارا می باشند.را  22/1و عوامل محیطی کمترين رابطه با ضريب  81/1ضريب 

و  156/1برابر  (RMSEA)(  می باشد. که در اين مدل ( و )RMSEAبرازش مدل )

باشد مدل  3( هر چه کوچکتر از عدد می باشد. مقدار ) 62/1( هم برابر  مقدار )

میانگین مجذور خطاهاي مدل است. اين  (RMSEA)داراي برازش بهتري است. شاخص 

يعنی مقادير است،  18/1، حد مجاز اين مقدار اخص بر اساس خطاهاي مدل ساخته می شودش

خیلی خوب است. شاخص هاي برازش  15/1قابل قبول هستند و همین طور زير  18/1زير 

 9/1نیز از معروفترين شاخص هاي برازش است که اگر میزان آن باالتر از  ( GFI)ديگر مانند 

می  =AGFI)95/1)و مقدار   (=GFI  98/1)در تحقیق حاضر مقدار  باشد مطلوب می باشد که

 .باشد و نشان دهنده برازش مطلوب مدل است
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 متغیرها و ضرايب استاندارد و غیر استاندارد مدل معادله ساختاري  -3جدول 

متغیر 

 نامشهود

متغیرهاي 

 مشهود

عالمت 

اختصاري 

متغیرهاي 

 مشهود

عدد 

 معناداري

ضرايب 

 داستاندار

ضرايب غیر 

 استاندارد

تأيید/رد کلیت 

 مدل

تأيید/ 

رد 

 روابط

 مهارت

 کارآفرينی

ويژگی 

 روانشناختی
K1 43/6 53/1 18/1 

کلیت مدل تأيید 

 می شود
RMSEA=.056 

GFI=.98 

 تأيید

 تأيید K2 64/8 81/1 29/1 مديريتی

 تأيید K3 11/6 49/1 19/1 تحصیلی

 تأيید K4 66/2 22/1 16/1 محیطی

جمعیت 

 شناختی
K5 82/3 31/1 13/1 تأيید 

همه روابط مستقیم و  ؛مشاهده می گردد 1شماره شکلو نیز  3همانگونه که در جدول شماره 

غیر مستقیم بین متغیرهاي مشهود با کارآفرينی مورد تأيید قرار گرفته است. لذا در مدل 

می معادله ساختاري روابط تعاملی مدل عمو ساختاري تمامی روابط مورد تأيید وارد می شوند.

 بین متغیرها )اثرات مستقیم و غیر مستقیم( عبارت است از:   

 )اثرات غیر مستقیم( + )اثرات مستقیم( =مدل معادله ساختاري   

از آنجائیکه ضرايب روابط غیرمستقیم هر کدام از متغیرهاي مشهود با همديگر برابر با صفر 

( بر حسب ضرايب استاندارد )فقط روابط Eیین کننده کارآفرينی )است. لذا معادله ساختاري تب

 عبارت است از: ،مستقیم(

E (مهارت کارآفرينی) =[(0.53 K1)+(0.80 K2)+(0.49 K3)+(0.22K4)+(0.31K5 )] + (صفر) 

 معادله ساختاري تبیین کننده کارآفرينی بر حسب ضرايب غیر استاندارد عبارت است از:

E(مهارت کارآفرينی)= ( 0.18 K1 + 0.29K2 + 0.19K3 + 0.06K4+ 0.13K5) + ( (-0.02K1 

× 0.29K2) + (0.02K2 × 0.19 K3) + (0.00K3 × 0.06 K4) + (-0.01K4× 0.13K5) + (-

0.00 K1 × 0.19K3) + (-0.01K3  × 0.13K5) + (-0.01K1 × 0.06K4) + (-0.01K2 × 

0.13K5) + (0.02K1 × 0.13K5)  

 یبحث و نتیجه گیر
 عوامل ساختاري معادله هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین ؛همانگونه که قبال نیز آمده است

 پیام دانشگاه بدنی تربیت رشته تکمیلی تحصیالت دانش آموختگان کارآفرينی بر مهارت موثر
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 تحقیق موضوع با هايی را که پژوهش یرهاي پنجگانه مشهود،نور می باشد، با توجه به متغ

 :کرد تقسیم گروه پنج به توان می دارند، بیشتري قرابت و شباهت

 .اند پرداخته مهارت کارآفرينی بر آن تأثیر و روانشناسی ويژگی هاي متغیر گروه اول:که به

% 5هاي روانشناختی در سطح معناداري داد که ويژگینشان (SEMمعادالت ) نتايج حاصل از

باشد.کسب اولويت دوم با توجه به ديدگاه نمونه  و اولويت دوم می 53/1داراي ضريب استاندارد 

ا بیانگر اين ام ،آماري نشان از اهمیت باالي اثر عوامل روانشناسی بر مهارت کارآفرينی می باشد

یر ديگري وجود دارد که ويژگی هاي روانشناختی و فردي متغکه عالوه بر واقعیت نیز می باشد

اين نتیجه با نتايج تحقیقات  بر کارآفرينی است،از نظر پاسخ دهندگان داراي اهمیت بیشتري 

 هاي نیت توسعه در مهمی نقش خودکارآمدياند که بیان داشته (2115) همکاران و ژائو

 اين که به (2111) همکاران و لی می کند، ايفا کارآفرينانبه  شدن تبديل براي دانشجويان

 معناداروجود و مثبت رابطه اي ينیهاي کارآفر نیت و خودکارآمدي به باور بین رسیدند نتیجه

 کارآفرينانه قصد و انگیزه ايجاد در شخصیتی هايکه بیان داشت ويژگی (2117) پیلز دارد، دي

 مناسب را کارآفرينانه موفقیت بر اثرگذار که عوامل (2113) مارکمکن و بارون دارد، مثبت تأثیر

 بر که عوامل اثرگذار (2112) وندودانند، کیگ کار می در فردي کارآفرينان هاي ويژگی بودن

 و سازمان هاي ويژگی کارآفرين، شخصیتی هاي ويژگی گروه سه به را کارآفرينان موفقیت

 ها ويژگی رويکرد اند ( که بیان داشته2111) و پاويک وکروزيک است کرده تقسیم آن محیط

اراي همخوانی می د دارد، بیشتري رواج کارآفرينی رويکردهاي ساير با مقايسه در شخصیتی ي

 هاي روانشناختییر ويژگیمتغ (1388) و آقاجانی (1384) باشد. البته در تحقیقات جعفرزاده

 داراي باالترين ضريب استاندارد و بیشترين تاثیر بوده است.

 اثر اند. پرداخته کارآفرينی بر آن تأثیر و مديريتی و سازمانی هايويژگی متغیر گروه دوم :که به

 دانشگاه بدنی تربیت رشته تکمیلی تحصیالت آموختگان دانش سازمانی و مديريتی ويژگی هاي

با توجه به  و اولويت اول می باشد. 8/1کارآفرينی داراي ضريب استاندارد  مهارت بر نور پیام

ضرورت دارد که در  سازمانی، و مديريتی ضريب استاندارد باال و کسب  اولويت اول ويژگی هاي

ت دانشگاهی عالوه بر واحدهاي درسی پايه و تخصصی مرسوم واحدهايی نیز هاي تحصیال دوره

با توجه به  در راستاي تقويت عوامل مديريتی و سازمانی موثر بر کارآفرينی در نظر گرفته شود،

نظر پاسخ دهندگان گزينه هايی که در اين بخش ضريب استاندارد و عدد معناداري بیشتري 

مهارت در ي، تجار يدهايها و تهدفرصت يیو شناسا صیتشخ ؛د ازنسبت به بقیه دارند عبارتن
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، تيرياطالعات مد ينظام ها يریبکارگ يهامهارت ی،و سازمانده تيريو اصول مد میمفاه

 يزيو برنامه ر یابيزدودن موانع موجود در بازار ،نانهيکارآفر يدر طرح ها انريشدن مد یمتول

نتايج اين بخش با تحقیقات  .نو آورانه يها دهيتبادل انقش ساختار در و  جهت مواجهه با رقبا

مديريت و مهارت کارآفرينی ارتباطی  سبک که بیان داشته اند میان (1387) همکاران و امیري

 سیستم مداري، مشتري مذاکره، مهارت دارد می که بیان( 1388) آقاجانیمعنا دار وجود دارد، 

اوبن  و  باشند، و می کارآفرينی عناصر بر اثرگذار عوامل عنوان به کاري فرهنگ و متمرکز غیر

را جهت فعالیت بروکراسی اداري که  (2115) گومپارس و همکاران و (2111) همکاران

 خوانی می باشد. داراي هم اند،گیر دانستهدست و پا کارآفرينانه 

 پرداخته ينیکارآفر فرايند بر آن تأثیر تحصیلی و آموزشی و ويژگی هاي متغیر گروه سوم: به

کارآفرينی داراي ضريب  مهارت بر آموختگان دانش تحصیلی و آموزشی ويژگی هاي اثر .اند

کسب اولويت سوم شايد بیانگر اين واقعیت باشد که و اولويت سوم می باشد،  49/1ندارد استا

 موثر بر رشد و توسعه قابلیت کارآفرينیعوامل ،هنوز در دوره هاي تحصیلی و فرآيند آموزش

شده بیشتر جنبه تئوريک داشته هاي در نظر گرفتهشود و يا برنامهدانشجويان جدي گرفته نمی

هايی که در اين دهندگان گزينهبا توجه به نظر پاسخ شوند.و در مرحله عمل کمتر موثر واقع می

بازديدها و  ؛دارند عبارتندازبخش ضريب استاندارد و عدد معناداري بیشتري نسبت به بقیه

استفاده از کارآفرينان موفق جهت  ،هاي علمی براي آشنايی دانشجويان با آينده شغلیگردش

آموزش هاي فوق برنامه براي  ی،تدريس برخی از مهارت هاي کارآفرينانه در مجامع دانشگاه

 ،در دانشگاه سياستفاده از اساتید مجرب و کارآمد جهت تدر ،کسب مهارت هاي شغلی

تدوين سرفصل و  امکانات و تجهیزات آزمايشگاهی ،در محیط هاي اجرايیکارآموزي دانشجويان 

نتايج اين بخش به جهت دارا بودن ارتباط معنادار عوامل  .هاي دروس متناسب با بازار کار

 ،(1389)و همکاران  تحصیلی و آموزشی بر مهارت کارآفرينی با نتايح تحقیقات اوالديان

گالوي و ، (1388) و همکاران ، قاسمی(1388) ينادر (،1389) و همکاران جمشیدي فر

 مفاهیم و اهداف عوامل که همگی به نقش، (2116و همکاران ) (، راسموسن2115همکاران )

اذعان  توسعه کارآفرينی آموزشی بر و ارزشیابی آموزشی امکانات آموزشی، فرايند آموزشی،

 کارآفرينانه تدريس هايويکرددارند رکه بیان می (2116) همکارانو  نیونیه اند، وداشته

داراي  گردد،می کارآفرينی بیشتر هايفعالیت دانشجويان به تشويق باعث دانشگاه اساتید

 باشد.همخوانی می
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 اثر .اندپرداخته کارآفرينی فرايند بر آن تأثیر و محیطی ايهويژگی متغیر گروه چهارم: به

و  22/1ينی داراي ضريب استاندارد کارآفر مهارت بر آموختگاندانش محیطی هايويژگی

هايی که در اين بخش ضريب دهندگان گزينهبا توجه به نظر پاسخ باشد.اولويت پنجم می

 مناسب، هاي زيرساخت فقدان ؛دارند عبارتندازاستاندارد و عدد معناداري بیشتري نسبت به بقیه

 و سیاستگذاري عرصه در یثبات بی اداري، شديد بوروکراسی الملل،بین تجارت توسعه تورم،

 بودن موجود، پیر قوانین اجراي بر نظارتی ضعف همراه به ملی تولید از حمايتی قوانین فقدان

 ،آوري فن و علم هاي پارک البته وجود .صنعتی تمام نیمه هاي فنی و پروژه دانش و تکنولوژي

 و علم هاي ارکپ زيرا؛ دارد بسیاري تامل جاي( 19/1) استاندارد ضريب کمترين کسب با

 بر مبتنی اقتصادي توسعه زنجیره از اي حلقه و اجتماعی نهادهاي از يکی عنوان به فناوري

 رسد آثار بیشتر عوامل محیطی بر مهارت کارآفرينی با تعمیقبه نظر می .گرفتندشکل فناوري،

 گیري میمتص مراکز و تولیدي واحدهاي تحقیقاتی، هاي سازمان ها، دانشگاه بیشتر بین ارتباط

نتايج اين بخش به جهت دارا بودن ارتباط معنادار عوامل محیطی بر  پذير است.دولتی امکان

 تمامی میان اند داشته بیان که (1391)و ملکی نیا  صادقی مهارت کارآفرينی با نتايح تحقیقات

و  فر جمشیدي وجوددارد، معناداري روابط کارآفرينی قصد و کارآفرينی محیطی عوامل

 کارآفرينی از انگیزه براي موثر عوامل از را اقتصادي موانع و وام دريافت که( 1389) ارانهمک

نشان دادند که مؤسسات که ( 2115گومپارس و همکارانش )، نددانشجويان معرفی نمود سوي

-داراي همخوانی می کارآفرين عالقه اي به استفاده از بروکراسی اداري دست و پا گیر ندارند

 باشد.

اند؛ پرداخته کارآفرينی فرايند بر آن تأثیر و جمعیت شناخی هايويژگی متغیر پنجم: به گروه

کارآفرينی داراي ضريب استاندارد  مهارت براثر ويژگی هاي جمعیت شناختی دانش آموختگان 

که  (1391) از اين بخش با نتايج تحقیقات همتینتايج حاصل و اولويت چهارم می باشد. 31/1

 و همکاران فر جمشیدي دانسته، معنادار کارافرينانه نگرش را در پیشگويیشغلی تجربه اثر

 عوامل از فعالیت و درآمد، تحصیالت، سابقه سطح سن، متغیرهايکه بیان داشته اند؛  (1389)

ه داشت بیان ( 1388) و همکاران بودند، قاسمی دانشجويان سوي از کارآفرينی انگیزه براي موثر

 بین در کارآفرينی روحیه ايجاد با معناداري و مثبت رابطه و جنس سن هاي متغیر بین اند؛

رابطه مثبت  يدارا کیدارد عوامل دموگراف یم انیبکه  (1386) یحانير .دارد وجود دانشجويان

 دادندکه نشان(2117) همکاران و و آيديس باشندیم ینيکارآفر بيضر ریبا متغ يداراو معن
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 آنها تحصیلی سوابق و گذشته در آنها کاري سوابق و کارآفرينان عملکرد بین یمثبت ارتباط

 کودکی دوران محیط شودکه توجه حقیقت اين به داراي هم خوانی می باشد. بايد ،دارد وجود

 انديشه کانون عنوان به خانواده اهمیت و نقش .گذارد می فرد شخصیت بر شگرفی تأثیرات

 کسب توسعه و کارآفرينی روحیه گسترش افراد، در رينوآو و خالقیت ايجاد روحیه در نوگرايی،

 ابعادو پرورش  نسل تولید بر نقش افزون خانواده زيرا ؛است انکارناپذير جامعه، در وکار جديد

 نفس به اعتماد خودباوري، پرورش انديشه و رشد ي برا کانونی فرزندان، اخالقی و عاطفی

 وکار کسب اندازي راه در اثرگذاري ارنقش بسی و شده محسوب فرزندان در وخودشکوفايی

 که شود می اثرگذار زمانی اين و داشت جامعه خواهد در شغلی هاي فعالیت توسعه و اقتصادي

 فرزندانشان کارآفرينی در که نقشی از را ها و خانواده شود داده ها خانواده به الزم هاي آموزش

 .نمايند آگاه کنند، ايفا توانند می

 در ارتباط با کارآفرينی آموزشی دانشگاه هاي برنامه پاسخ دهندگان،محتواي نظرات به توجه با

 هاي برنامه در محتواي توصیه می شود که رو اين از؛ مناسب نمی باشد ،کار بازار هاي نیاز و

 نوآوري، و خالقیت ايجاد آموزشی براي هاي برنامه محتواي و شده نظر تجديد دانشگاه آموزشی

 ريزي برنامه و مديريت بازاريابی، منابع مالی، جذب هاي روش وکار، کسب طرح با آشنايی

 هاي مهارت ايجاد و فراگیران در اي حرفه هاي گسترش تخصص کوچک، هاي وکار کسب

شود و بروکراسی  تنظیم (انسانی فنی و ،محیطی روانشناختی، مديريتی و سازمانی،) چندگانه

ی و اشتغال دانش آموختگان کاهش يابد و برنامه اداري دست و پا گیر در ارتبط با کارآفرين

در سطح خانواده، مدرسه، با توسعه کارآفرينی هاي مرتبط  با هدف آموزش مهارتريزي جامعی 

افراد انجام شود و فرآيند تحول به سوي دانشگاهی کارآفرين و مولد  محل کارحتی دانشگاه و 

در جمیع جهات مورد حمايت همه جانبه به معناي واقعی براي القاي رويکردي کارآفرينانه 
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