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Promotion of entrepreneurship fields as one of the most important factors of 

economic development has received more attention from various elements of 

society. One of the most important measures to develop entrepreneurship 

among young people is entrepreneurship education in universities. Therefore, 

this article is written with the aim of investigating and comparing the impact of 

entrepreneurship training provided by universities as well as the impact of the 

entrepreneurial and social identity of the students of the Technical and 

Vocational University on their entrepreneurial intention with regard to the 

mediating role of entrepreneurial self-efficacy. The measurement tool in this 

study was a questionnaire that, after verifying its validity and reliability, was 

given to all students of the Technical and Vocational University of Urmia who 

had passed the entrepreneurship course in their set of courses. The results of the 

statistical analysis of 276 questionnaires using SPSS23 and Smart PLS3 

software and the structural equation analysis-partial least squares method 

indicated that the entrepreneurial self-efficacy of students has a mediating role 

in the relationship between entrepreneurial identity and entrepreneurial 

intention. However, entrepreneurial education has not been able to, directly or 

indirectly, have a meaningful relationship with the development of 

entrepreneurial intentions of students. To make entrepreneurship education 

more efficient, it is recommended that the Technical and Vocational University 

considers the connection between such education and individual characteristics, 

including the social identity of entrepreneurship in students. 
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 آموزش و مدیریت کارآفرینی

 /https://eme.razi.ac.ir وبگاه نشریه:
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 چکیده مقاله اطالعات

 ارکوان  توجوه  موورد  پیش از بیش اقتصادی، توسعه عوامل ترین مهم از یکی عنوان به کارآفرینی های زمینه پیشبرد پژوهشی -علمی مقاله مقاله: نوع

 آمووز   جووان،  قشور  در کوارآفرینی  افواایش  بورای  اقودامات  تورین  مهوم  از یکی .است گرفته قرار جامعه مختلف

 هوای  آمووز   توثییر  میواان  مقایسوه  و بررسوی  هود   بوا  حاضور  مطالعوه  رو ایون  از. است ها دانشگاه در کارآفرینی

 بور  ای  حرفوه  و فنوی  دانشوگاه  دانشووویان  کارآفرینانوه  اجتماعی هویت تثییر نیا و دانشگاه در شده ارائه کارآفرینی

 ایون  در سونوش  ابواار . اسوت شوده  نگاشته کارآفرینی خودکارآمدی میانوی نقش به توجه با آنان کارآفرینی قصد

 ای حرفوه  و فنوی   دانشوگاه  دانشووویان  کلیه اختیار در آن، پایایی و روایی تثیید از پس که بود ای پرسشنامه مطالعه

 تحلیول  نتوای  . گرفوت  قورار  بودنود  گذرانده خود دروس موموعه در را کارآفرینی درس که ارومیه شهرستان واحد

 معوادتت  تحلیول  رو  و Smart PLS3 و SPSS23 افاارهوای  نورم  از اسوتااده  بوا  پرسشنامه 276 تعداد آماری

 هویوت  بوین  رابطوه  در دانشووویان  کوارآفرینی  خودکارآمدی که بود آن از حاکی جائی، مربعات حداقل_ساختاری

 یوا  مسوتقیم  طوور  بوه  انود  نتوانسته کارآفرینی های آموز  لیکن دارد، میانوی نقش کارآفرینی، قصد با کارآفرینانه

 فنوی  دانشوگاه  تا شود می توصیه. باشند داشته دانشوویان کارآفرینانه قصد گستر  با معنادار ارتباطی غیرمستقیم

 از فوردی،  هوای  ویژگوی  بوا  هوا  آموز  این ارتباط خود کارآفرینی های آموز  بهبود ایربخشی منظور به ای حرفه و

 .دهد قرار نظر مد را دانشوویان در هویت اجتماعی کارآفرینانه جمله

 مقاله: تاریخچة

 24/09/1401 :افتیدر خیتار

 04/10/1401 بازنگری: تاریخ

 12/10/1401 :رشیپذ خیتار

 12/10/1401 آنالین: دسترسی

 :ها کلیدواژه

  ،ینیکارآفر آموز 

  ،ینیکارآفر یخودکارآمد

  ،ینیکارآفر قصد

 .نانهیکارآفر یاجتماع تیهو

 1-18 صفحات، 1401 سال ،1، شماره 1دوره  ،ینیکارآفر تیریآموزش و مد

 ةنانو یکارآفر قصود  بور  نانوه یکارآفر یاجتمواع  تیو هو و ینیکوارآفر  آمووز   توثییر  (.1401) محمود  ،حسونی  ؛مهدیه ،یخضرآباد خلیلی :استناد
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 مقدّمه

 گیوری  بهره نیازمند جهانی، اقتصاد به ملی اقتصادهای تبدیل و الملل بین تحوتت شتابان جریان با شدن همراه

 انتشار دانش، تولید با راستا هم امروزه، است. جوامع اقتصادی توسعه و رشد امکان سازی فراهم در کارهایی راه از

 و اسوت  گردیوده  جهوانی  هودفی  بوه  مبدل تولید، امر در دانش این از مؤیر گیری بهره و استااده نیا و آن موفق

 عرصوه  بوه  دانشوگاهی  آوری فون  و دانوش  انتقال برای هایی رو  به دستیابی برای تال  در کشورها از بسیاری

 (.2009 ،3همکاران و چانگ؛ 2022، 2یو و همکاران) هستند 1کارآفرینی کانال از عبور با صنعت،

 عنووان  بوه  و کشورهاسوت  پایودار  اقتصوادی  توسوعه  و نوآوری اشتغال، ایواد اصلی محرکة موتور کارآفرینی 

 ،4همکواران  و )برانکوو  اسوت  گرفتوه  قرار توجه مورد ها دولت اجتماعی و اقتصادی مشکالت حل برای ای وسیله

 و حضوور  برای فرصتی ایواد بر عالوه ها دانشگاه در کارآفرینانه رویکرد اتخاذ (.2017 ،5همکاران و نابی ؛2015

 مسوتقل  درآمود  کسو   بورای  پتانسیلی و مالی استقالل ساز زمینه کشور، اقتصادی توسعه در دانشگاه مشارکت

 (.2011 ،6همکاران و )ناسوشین بود خواهد ها دانشگاه

 بوا  کوه  کرد اشاره شغل جویای و بیکار آموختگان دانش انبوه بر توان می کشور حاضر حال مشکالت جمله از 

 موضوو   لویکن  انود،  شوده  مختلوف  هوای  حووزه  در تخصص و مدرک کس  به موفق گاا ،  هاینه و زمان صر 

 همکواران،  و رسوولی ) اسوت  شده آنان اساسی های دغدغه از یکی به تبدیل مناس ، شغلی جستووی و اشتغال

 و تولیود  از فراتور  نقشی ایاای با تواند می متخصص، انسانی نیروی تربیت اصلی مرجع عنوان به دانشگاه (.1398

 هوا  گواار   برخوی  وجوود،  این با باشد. نیازها قسم این به پاسخگویی برای تال  در عطای نقطة دانش، انتقال

 عملکردهوای  بوه  مکاوی  اشوتیا   فقودان  و هوا  فعالیوت  این از گیری بهره در کشورمان ضعیف پیشرفت از حاکی

 (.2017 زاده، شریف و نژاد )محمدی است بوده مردم بین در کارآفرینانه

 نیواز  موورد  کوار  به شرو  برای که دهند می آموز  را عملی هایی مهارت کارآفرینی، به مربوط های آموز  

 بوروز  دلیول  بوه  اموروزه  و اسوت  عمول  و نظریوه  بوین  شکا  پرکردن بر 7کارآفرینی آموز  در تمرکا هستند.

 و )جوونا  هسوتند  نیواز  موورد  بیشوتری  کوارآفرینی  های مهارت و... فناوری دیویتال، تحوتت از ناشی تغییرات

 منظوور  بوه  اقتصواد  بوازار  بوه  کوارآفرینی  آمووز   انتقال که است آن بیانگر ها پژوهش نتای  (.2017 ،8همکاران

 فوردی  هوای  ویژگوی  با ها آموز  این بین پیوندی مستلام آن، تبعات و بیکاری از ناشی معضالت به گویی پاسخ

 اغلو   کارآفرینانوه  قصود  (.2017 ،10استاانسکو و )هرمان است ایشان در 9کارآفرینانه قصد جمله از دانشوویان

 موورد  (2007 ،12زگوئرا و کار ؛2018 ،11هادزیک و )دینک جدید وکار کس  اندازی راه در گام نخستین عنوان به

 ریوای  برناموه  بوه  تمایول  و تازه وکار کس  ایواد در فرد هشیارانه آگاهی و عقیده عنوان به و گیرد می قرار توجه

                                                                                                                                                                          
1. Entrepreneurship 

2. Yu et al. 

3. Chang et al. 

4. Brancu et al. 

5. Nabi et al. 

6. Nasution et al. 

7. Entrepreneurship Education 

8. Jones et al. 

9. Entrepreneurial intentions 

10. Herman & Stefanescu 

11. Dinc & Hadzic 

12. Carr & Sequeira 
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 و شوود  قلمداد آینده در کارآفرینانه رفتار انوام برای فرد کوشش دهنده نشان تواند می که شود می تعریف آینده

 شخصوی  مشواغل  ایوواد  برای موجود منابع از استااده و شغلی یها فرصت شناخت طریق از شخص عملکرد بر

 (.2012 ،1همکاران و )چان گذارد تثییر

 (2020 ،3همکواران  و )گیلنیوک  کورد  اشاره 2کارآفرینی خودکارآمدی به توان می فردی های ویژگی دیگر از 

 گردیوده  مبودل  حووزه  ایون  در مطالعه مورد هایتغیّرم ترین مرکای از یکی به کارآفرینانه قصد با آن ارتباط که

 خودکارآمدی (.1398 کریمی، ؛2016 ،5همکاران و ارداز-کاملو ؛2014 ،4بیالک و کورکاوسکا مثال، )برای است

 انووام  منظوور  بوه  آنوان  شخصوی  های توانایی با رابطه در افراد درونی افکار و باورها به ماهوم، این در کارآفرینی

 ایوربخش  نحووی  بوه  تواننود  موی  حد چه تا ها آن که دهد می نشان و دارد اشاره آمیا مخاطره و نوآورانه فعالیتی

 (.2017 ،6همکاران و )میائو گیرند کار به جدید یوکار کس  اندازی راه برای را خود های مهارت

 هویوت  در مرجوع  هوای  چوارچو   و باشود آنوان   ارزیوابی خوود   مبنوای  تواند می کارآفرینان اجتماعی انگیاة 

 اسوت:  شوده  معرفوی  کارآفرینوان  برای اجتماعی هویت از نو  سه دهد. شکل را افراد نیا 7کارآفرینانه اجتماعی

 مورد تازگی به شخصی یاه  مؤلاه عنوان به که (2011 ،11گروبر و )فوچارت 10نگر رسالت و 9گرا اجتما  ،8داروینی

 در قادرنود  کوارآفرینی  هوای  آمووز   کوه  توثییری  به توجه با اند. گرفته قرار کارآفرینی حوزه پژوهشگران توجه

 و اقتصادی توسعه در تواند می کارآفرینانه قصد این که نقشی به توجه با و باشند داشته کارآفرینانه قصد توسعه

 از یکوی  بوه  تواند می آن با مرتبط و میانوی فردی هایتغیّرم مطالعه باشد، داشته جوانان بیکاری معضالت رفع

 موؤیرتر  هرچوه  در آموزشوی  گوذاران  سیاسوت  راهنموای  باشد قادر که شود مبدل تحقیقاتی ارزشمند های حوزه

 د.باش ها آموز  این نمودن

 گسوتر   کوه  دیود  خوواهیم  ایوران،  ای حرفوه  و فنوی  دانشگاه گستر  و ایواد اهدا  بر تثکید با رو این از 

 در دانشووویان  اجتمواعی  وانمندسوازی ت و بیکواری  کواهش  و مولود  اشوتغال  منظوور  به کارآفرینی های آموز 

 انتظارات ترین مهم و  گردیده ذکر دانشگاه این اهدا  برخی عنوان به ،کارآفرینی و اشتغال های محیط اندازی راه

 ایون  آیوا  لویکن  انود.  دانسته ایران در کارآفرین و نوآور اور،فنّ های دانشگاه قط  به شدن لیتبد را آن عملکرد از

 گوامی  در کشوور  ای حرفوه  و فنی  دانشگاه باشد؟ خود راهبردی سند انتظارات پاسخگوی است توانسته دانشگاه

 اسوت.  نموده خود دانشگاهی هایسدر موموعه در کارآفرینی آموز  درسی واحدهای گنواندن به اقدام اولیه

 آتوی  هوای  فعالیوت  بهبوود  آن تبوع  بوه  و دانشووویان  کوارآفرینی  قصود  بر توانسته واحدها این گذراندن آیا لیو

 قصود  افواایش  نهوایی  بوین  پویش  توانود  موی  کوارآفرینی  هوای  آموز  ارائه و نماید چند کمکی آنان کارآفرینانه

 بوه  و دیگور  عوامل دخالت از فارغ روابط گونه این آیا باشد؟ کارآفرینانه های فعالیت در افراد توانایی و کارآفرینی

 یواری  خوود  اهودا   بوه  دسوتیابی  برای را کارآفرینی نهادهای و عالی آموز  مؤسسات توانند می خطی، شکلی

                                                                                                                                                                          
1. Chan et al. 

2. Entrepretation Self Efficacy 

3. Gielnik et al. 

4. Kurczewska & Bialek 

5. Camelo-Ordaz et al. 

6. Miao et al. 

7. Entrepreneurial Social Identity 

8. Darwinians 

9. Communitarian 

10. Missionaries 

11. Fauchart & Gruber 
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   دارند؟ عوامل این بین رابطه در تثییرگذار نقشی دیگر هاییتغیّرم یا نمایند

 زمینوة  در نظوری  دانش توسعه به تواند می پژوهش این ها، پرسش این برای پاسخی به دستیابی راستای در 

 هوای  آمووز   بهبوود  در عوالی  آمووز   مؤسسوات  عمول  راهنموای  و بیانوامود  کارآفرینانه قصد بر مؤیر عوامل

 یوا تم بوه  رسوان  یواری  و کشور اجتماعی شرایط بستر در دانشوویان کارآفرینی قصد ارتقاء منظور به کارآفرینی

 براسواس  فرضوی  مودلی  ارائوه  بوا  پوژوهش   ایون  باشد. محیطی و فردی ای زمینه عوامل از آموزشی عوامل نقش

 قصود  بور  موؤیر  عوامول  حووزه  در نظوری  منوابع  گستر  به منور نظری، پیشینه و ادبیات بر مبتنی رویکردی

 گسوتر   بور  موؤیر  عوامول  از بهتری درک تا رساند می یاری مندان عالقه و پژوهشگران به و شود می کارآفرینی

 پوژوهش  ایون  همچنوین  باشوند.  داشوته  جامعوه  در آن اقتصوادی  و اجتماعی و فردی تبعات و کارآفرینی قصد

 کشوور  در کوارآفرینی  خودکارآمودی  و کوارآفرینی  آمووز   ماننود  هاییتغیّرم بین رابطه در را توربی مطالعات

 هویوت  ماهووم  مسوتقیم  غیور  و مسوتقیم  توثییر  و نقوش  بررسوی  مقالوه  این های نوآوری از یکی و داده افاایش

 است. دانشوویان بر کارآفرینی های آموز  تثییر میاان با آن مقایسه و کارآفرینی قصد بر کارآفرینانه اجتماعی

 آمواری  تحلیل و سنوش مورد و طراحی مدلی ها،تغیّرم بین روابط بررسی و مطالعه از پس رو، پیش نوشتار در

 گیرد. می قرار

 پژوهش پیشینة
 و فوردی  عوامول  از دسوته  دو توثییر  تحت تواند می کارآفرینانه قصد که اند داشته ابراز (2010) 1واگنر و کوکرتا

 سوازد.  موی  تور  محتمل را کارآفرینانه رفتار بروز ها، آن تقویت برای ریای برنامه و شناسایی که گیرد قرار محیطی

 پژوهشوی  هوای  زمینوه  از یکی به کارآفرینانه های فعالیت بر تثییرگذاری منظور به عوامل این مطالعة برای تال 

 ؛2021 ،2لوی  و ایالوی  ؛1398 همکواران،  و چوبوداری  مثوال،  )بورای  است شده تبدیل پژوهشگران عالقه مورد

 و بونسسوو  ؛2020 ،4همکواران  و )احمود  گونواگونی  هوای  بررسوی  (.2020 ،3انگوین ؛1399 مهرابی، و سلطانی

 اند بوده کارآفرینی قصد با کارآفرینی آموز  رابطة دهندة نشان (2017 استاانسکو، و هرمان ؛2018 ،5همکاران

 گیوری  بهوره  بورای  را هوایی  فرصوت  تواند می مناس  های آموز  با پذیرا دانشگاهی محیط که دهند می نشان و

 هرچنود  انود،  کورده  مطور   نیوا  (1399) همکواران  و زاهودی  سوازد.  فوراهم  آنوان  های توانمندی از دانشوویان

 پوذیری،  ریسوک  طلبوی،  استقالل مانند هایی ویژگی و است فردی رفتاری خصوصیات ای پاره از متثیر کارآفرینی

 گونوه  ایون  وجوود،  ایون  بوا  انود؛  شوده  معرفوی  کوارآفرین  یک شخصی های مؤلاه عنوان به اراده و عام و خالقیت

 .داد توسعه را ها آن مناس  کارهای راه با توان می و هستند پذیر یادگیری ها فعالیت

 گوری  کونش  و رهبوری  خالقیوت،  اطمینوان،  عدم پذیری، ریسک همچون یهای ویژگی دربردارنده کارآفرینی 

 ایون  بوا  توانود  موی  خودکارآمدی ماهوم و است  راستا این در فرد شدید اشتیا  و پایداری نیازمند و است فردی

 باتتری سطح اهدا  قادرند خودکارآمد افراد (.2017 همکاران، و )میائو باشد داشته منسوم ارتباطی ها ویژگی

 از موؤیرتری  گیوری  بهوره  نمووده،  اهودا   ایون  بوه  دسوتیابی  بورای  بیشوتری  تال  و کنند تنظیم خود برای را

 (.1977 ،6)بندورا دهند نشان بیشتری پشتکار مشکالت و موانع برابر در و باشند داشته شده ارائه بازخوردهای

                                                                                                                                                                          
1. Kuckertz & Wagner 

2. Eesley & Lee 

3. Nguyen 

4. Ahmed et al. 

5. Bonesso et al. 

6. Bandura 
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 هوای  یوادگیری  در را رفتوار  تکورار  و مشواهده  اجتمواعی،  بافوت  و زمینوه  نقوش  بندورا خودکارآمدی ماهوم 

 فوردی  وقتوی  نظریه، این براساس کند. می برجسته شخص در خودکارآمدی باورهای توسعة منظور به اجتماعی

 پورور   سور  در نیوا  را فعالیتی اندازی راه قصد است ممکن باشد، داشته اعتقاد خود های توانایی و ها مهارت به

 بودانیم:  بودیهی  را ماروضوه  سوه  پیش، از که معناست بدان ها دانشگاه در کارآفرینی های آموز  دریافت دهد.

 تنها و شود تدریس تواند می کارآفرینی  : نیست. ذاتی توانایی یک صرفاً و است یادگیری قابل کارآفرینی الف:

 و هوا  دانشوگاه  توسوط  هوایی  دوره راه از توانود  می کارآفرینی ج: نیست. ای زمینه شرایط در فرد توربه به وابسته

 بیان راستا همین در (2005) 2همکاران و ژائو (.2006 ،1من وولک و )کالندت دشو ارائه عالی آموز  مؤسسات

 وسویله  ایون  بوه  و دهند انوام عملی هایی پروژه توانند می دانشوویان کارآفرینی، های دوره طول در که کنند می

 تواننود  موی  همچنوین  هوا  آن دهنود.  افواایش  را خود خودکارآمدی سطح و کرده کس  محسوسی های موفقیت

 نهایوت،  در و کننود  مطالعوه  جانشوینی،  یادگیری دریافت برای منبعی عنوان به را موفق کارآفرینان های داستان

 دسوتیابی  قابول  هد  یک کارآفرینانه حرفه که کرد متقاعد را دانشوویان هایی آموز  چنین خالل در توان می

 داد. افاایشتوان  می زمینه این در را دانشوویان ناس به اعتماد میاان و مثبت احساسات و است

 در ار دانشووویان  بتواننود  کوه  دارنود  واقعوی  دنیوای  از بوافتی  ارائه و ایواد در سعی کارآفرینی یها آموز  

 بور  مبتنی دانش (؛2019 ،3همکاران و )سانتوس دهند قرار واقعی دنیای در مؤیر خدماتی ارائه یادگیری معرض

 از نحووی  به همگی که جدید گذاری سرمایه مدیریت و شغلی ریای برنامه بازار، تحلیل و توایه فرصت، شناخت

 دانشوویان خودکارآمدی و ناس به اعتماد میاان تواند می شوند، می حاصل دانشگاهی کارآفرینی آموز  طریق

 و ژائوو  مثوال،  )برای سازد توانمند پیش از بیش کارآفرینی حوزه های فعالیت انوام در را ها آن و دهد افاایش را

 در (.2017 ،5همکواران  و نوینسوکی  ؛2017 همکاران، و گیلنیک ؛2017 ،4پترسون و کوبرود ؛2005 همکاران،

 دانشووویان  کارآفرینی نیت و کارآفرینانه خودکارآمدی رابطه» خود تحت عنوان مقالهدر  (1398) رضائی ایران

 قصود  و کارآفرینانوه  خودکارآمودی  بوین  کوه  یافوت  دسوت  نتیووه  ایون  بوه  ،«مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی

 بوا  پژوهشوی  در نیوا،  (2021) 6همکواران  و کیسوبی د.دار وجود داری امعن و مثبت رابطه دانشوویان کارآفرینی

 خودکارآمودی  کوه  دادنود  نشوان  «کوارآفرینی  خودکارآمودی  اهمیت خوداشتغالی: و کارآفرینی آموز » عنوان

 و دارد میوانوی  نقوش  دانشووویان  خوداشوتغالی  اهدا  گستر  و کارآفرینی آموز  بین رابطه در کارآفرینی

 اهودا   تحریوک  هود   با را کارآفرینی درسی برنامه محتوای درسی، های برنامه دهندگان توسعه است شایسته

 کوارآفرینی  خودکارآمودی  عنووان  بوا  گوری  میانوی عامل بر تثییرگذاری طریق از فراگیران بین در خوداشتغالی

 کنند. تهیه

 کنند می دریافت کارآفرینی آموز  که دانشوویانی درصد 50 از بیش که دریافتند (2017) 7کوئتو و ژانگ 

 آمووز   کوه  کرد تثکید باید البته شوند. کارآفرین فردی به تبدیل آموزشی، های دوره پایان از پس دارند تمایل

 و دوتا ؛2015 ،8همکاران و )دوپاچو نیست کافی موفق کارآفرینی رویداد توجیه برای خود خودی  به کارآفرینی

                                                                                                                                                                          
1. Klandt & Volkmann 

2. Zhao et al. 

3. Santos et al. 
4. Kubberød & Pettersen 

5. Nowiński et al. 

6. Kisubi et al. 
7. Zhang & Cueto 

8. Do Paço et al. 
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 قصود  کوارآفرینی،  هوای  کوالس  اتموام  از پس که دریافتند (2010) 2همکاران و استربیکن و (2011 ،1همکاران

 که دریافتند نیا (2007) 3فریدریچ و منتور است. یافته کاهش دانشوویان بین در کارآفرینانه های فعالیت انوام

 انووام  سواز  زمینوه  توانود  موی  متااوت نتای  همین و نداشتند تثییری کارآفرینانه قصد بر کارآفرینی های آموز 

 خودکارآمودی  کارآفرینانوه،  قصود  تغیّور م سوه  تعواملی  رابطوه  بررسوی  در باشود.  زمینوه  این در بیشتر  پژوهش

 بورای  تزم توانمنودی  فورد  گواهی  که معتقدند (2017) همکاران و نوینسکی جمله از نیا آموز  و کارآفرینانه

 هرگوا  اموا  اسوت،  برخووردار  اعموال  ایون  انوام به مربوط قصد و عالقه از و دارد را کارآفرینی های فعالیت انوام

  ایون  انووام  بورای  فورد  خودکارآمودی  میواان  بوودن  پوایین  امور  ایون  علوت  کوه  شود نمی ها  فعالیت این درگیر

 هاست. فعالیت

 ماواهیم  و کوارآفرینی  قصود  گسوتر   بوا  مسوتقیم  غیور  یا مستقیم شکلی به توانند می که عواملی دیگر از 

 ،4همکواران  و اسوتراداکروز  مثوال،  )بورای  اسوت  کارآفرینانوه  اجتمواعی  هویت ماهوم باشند، مرتبط کارآفرینانه

 ،8همکواران  و لینوان  ؛7،2020منودوت  و کرسویا  ؛2018 ،6همکواران  و برندل ؛2020 ،5همکاران و امباگا ؛2019

 تووانس  عودم  و نواهمگنی  از انعکاسوی  را کارآفرینانوه  رفتارهای در تنو  (2017) 9میالن مک و گروبر (.2018

 کرسویا  گیرند. می کار به کارآفرینانه های فعالیت انوام هنگام به کارآفرینان که دانستند می هایی هویت و ها نقش

 «کوارآفرینی  قصود  بر ای مقدمه کارآفرینی، هویت هستم؟ کارآفرین یک من آیا» مقاله در نیا (2020) مندوت و

 در موجوود  تاواوت  داننود.  موی  کارآفرینانوه  قصود  بر تثییرگذار هایتغیّرم ترین مهم از یکی را کارآفرینانه هویت

 اعضوای  کوه  شوود   باعو   توانود  می کارآفرینی مختلف های هویت دارای افراد های ویژگی و مرجع های چارچو 

 و دهنود  قورار  ارزیوابی  مورد خود، هویت اصلی شکل با مطابقت نظر از را ها فعالیت مختلف، اجتماعی های گروه

 بورای  که فرصتی نو  بر افراد کارآفرینانه اجتماعی هویت نو  و برگاینند را آن با متناس  هایی فعالیت بکوشند

 (.2016 ،11همکاران و یورک ؛2017 ،10یورک و )ورای باشد مؤیر گاینند برمی کارآفرینی

 باشود  قوادر  که کنند می تعریف گروهی از عضو یک عنوان به را خود افراد ،12اجتماعی هویت نظریه براساس 

 مثبوت  هوای  ویژگوی  کوه  دارند تمایل و شود تلقی ها گروه سایر از متمایا های ویژگی دارای توجهی قابل طور به

 امر این دهند. قرار ها گروه سایر منای های ویژگی مقابل در را  آن و کس  را گروهی درون شثن و موفقیت مانند

 به ؛2000 ،13بورک و )استریکر شود می فرد کارآفرینی خودکارآمدی میاان نهایت در و ناس عات افاایش باع 

 را موفقیت و روند می پیش خود اقتصادی منافع براساس داروینی کارآفرینان (.2018 همکاران، و برندل از نقل

 و مقایسوه  بورای  مرجعوی  را رقیو   هوای  شورکت  و هوا  گروه و کنند می تعریف شایسته فردی به شدن لیتبد در

 هسوتند،  وابسوته  آن بوه  تشود  بوه  که گروهی به خواهند می گرایان، اجتما  دهند. می قرار خود عملکرد بررسی

                                                                                                                                                                          
1. Dutta et al. 

2. Oosterbeek et al. 
3. Mentoor & Friedrich 

4. EstradaCruz et al. 

5. Mmbaga et al. 

6. Brändle et al. 
7. Ceresia & Mendola 
8. Liñán et al. 
9. Gruber & MacMillan 

10. Wry & York 

11. York et al. 

12. Social identity 

13. Stryker & Burke 
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 کوه  را ای جامعه و پردازند می مشابه افراد قبال در شان درستکاری میاان مبنای بر خود ارزیابی به و کنند کمک

   دهند. می قرار عملکرد بررسی مرجع عنوان به دارند حضور آن در

 در را موفقیوت  و دهنود  افواایش  را اهودا   بوه  دستیابی در مشارکت تا دارند تمایل نگران رسالت نهایت در 

 نه گیرند، می نظر در آن وسیع مقیاس در جامعه را خود مرجع چارچو  و بینند می بهتر جایی به جهان تبدیل

 کوه  فرض این اساس (.2016 ،1همکاران و زیگر ؛2011 گروبر، و )فوچارت دارند بستگی آن به که گروهی تنها

 باعو   (2020 همکواران،  و )امباگوا  نمایند می تازه وکار کس  سیتثس به اقدام خود، هویت طریق از کارآفرینان

 آن توثییر  و هویت اجتمواعی کارآفرینانوه   بین رابطه بررسی به اخیر دهه در ژهیو به بسیاری مطالعات است شده

 ،4اشونایدر  ؛2016 ،3همکواران  و السووس  ؛2021 ،2همکواران  و )الیووت  بپردازند کارآفرینانه هایتغیّرم سایر بر

 (.2016 همکاران، و یورک ؛2021 ،5همکاران و موسونا ؛2019

 کشوور  نیواز  بوه  پاسخ در کارآفرینی حوزه در مطالعاتی انوام لاوم به عنایت با و ذکرشده مطال  به توجه با 

 هود   بوا  و کوارآفرینی  اجتمواعی  و فرهنگی اقتصادی، مثبت و سازنده تبعات و ها فعالیت گونه نیا گستر  در

 مطابق حاضر مطالعه حوزه این ریاان برنامه و گذاران سیاست به عملی های راهنمایی ارائه و نظری دانش توسعه

 است: شده انوام ذیل در شده مطر  فرضیات با

 دارد. مستقیم رابطه کارآفرینانه قصد با کارآفرینی آموز  :1 فرضیه

 دارد. مستقیم رابطه کارآفرینانه قصد با کارآفرینانه اجتماعی هویت :2 فرضیه

 دارد. مستقیم رابطه کارآفرینانه قصد با کارآفرینی خودکارآمدی :3 فرضیه

 دارد. مستقیم رابطه کارآفرینی خودکارآمدی با کارآفرینی آموز  :4 فرضیه

 دارد. مستقیم رابطه کارآفرینی خودکارآمدی با کارآفرینانه اجتماعی هویت :5 فرضیه

 دارد. میانوی نقش کارآفرینانه قصد با کارآفرینی آموز  رابطه در کارآفرینی یخودکارآمد :6 فرضیه

 دارد. میانوی نقش کارآفرینانه قصد با کارآفرینانه اجتماعی هویت رابطه در کارآفرینی یخودکارآمد :7 هیفرض

 گردد: می ارائه ذیل شکل مطابق تحقیق ماهومی مدل شده مطر  فرضیات با مطابق

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 پژوهش روش
 در پسور  و دختور  دانشووویان  آن، جامعوه  است. پیمایشی -توصیای آن رو  و کاربردی رو پیش نوشتار هد 

 کوه  بودنود  1400-1399 تحصویلی  سوال  در ارومیوه  شهر ای حرفه و فنی  دانشگاه کارشناسی و کاردانی مقطع

 علوت  بوه  کوه  بوود  ناور  316 جامعوه  افوراد  تعوداد  بودنود.  گذرانوده  خود دروس مومو  در را کارآفرینی واحد

                                                                                                                                                                          
1. Sieger et al. 

2. Elliott et al. 

3. Alsos et al. 

4. Schneider 

5. Musona et al. 



 1-18 ، صفحات1401، زمستان 1، شماره 1 دوره ،ینیکارآفر تیریآموزش و مد ،یو حسن یخضرآباد یلیخل 8 

 

 .گرفوت  قورار  جامعوه  افراد کلیه اختیار در ها پرسشنامه شماری، تمام رو  از استااده با جامعه تعداد محدودیت

 ،مخودو   اردبودون در نظور گورفتن موو     پرسشنامه 267 تعداد جامعه اعضای همکاری جل  از پس نهایت در

 قصود  اسوتاندارد  پرسشونامه  از کارآفرینانوه  قصود  تغیّور م سونوش  منظوور  به گرفت. قرار توایه و تحلیل مورد

 دریافوت  میواان  بررسوی  برای و یا درجه پن  لیکرت مقیاس در گویه شش با (2009 ،1چن و )لینان کارآفرینی

 حووزه  در دانشوگاه  در شوما  بوه  شوده  ارائوه  هوای  آمووز   از میواان  چه» عنوان: با پرسشی کارآفرینی، آموز 

 .شد بندی درجه یا درجه پن  لیکرت مقیاس در پاسخ که شد کس  اطال  «است؟ بوده کارآفرینانه های آموز 

 ،2همکواران  و نابول  )دی کارآفرینی خودکارآمدی پرسشنامه از کارآفرینی، خودکارآمدی میاان سنوش هد  با

 هور  بوه  کنندگان شرکت تعلق نو  سنوش برای نهایت در و شد گرفته بهره بعد شش در پرسش 23 با (1999

 همکواران  و زیگور  وسویلة  بوه  شوده  هیته ای گویه پاناده سنوش اباار کارآفرینانه، اجتماعی هویت نو  سه از یک

 شوده  اسوتخراج  واریانس میانگین بررسی با همگرا روایی و کرونباخ آلاای طریق از پایایی شد. استااده (2016)

 روایوی  از ترکیبوی  پایایی میاان شده، داده نشان 1 جدول در که طور همان و شدند تثیید پرسشنامه سه این در

 است. بیشتر ها پرسشنامه همگرای

 پایایی روایی، های شاخص .1 جدول

 AVE ترکیبی پایایی  Cronbachs Alpha 

کارآفرینی آموز   000/1  000/1  000/1  

کارآفرینانه اجتماعی هویت  594/0  956/0  951/0  

کارآفرینانه قصد  689/0  929/0  909/0  
کارآفرینی خودکارآمدی  668/0  944/0  938/0  

  نتایج
 انحورا   میوانگین،  ،2 شماره جدول با مطابق و شد استااده توصیای های آماره از ها، داده توصیای بررسی برای

 نرموال  توزیوع  گور  نشوان  کشیدگی و کوی های شاخص و است مشاهده قابل نمرات بیشینه و کمینه استاندارد،
 هاست.تغیّرم

 پژوهش هایتغیّرم توصیفی های شاخص .2 جدول

 کشیدگی کجی بیشینه کمینه استاندارد انحراف میانگین هاتغیّرم

 -73/0 -41/1 5 1 08/1 11/2 کارآفرینی آموز 

 -28/0 -89/0 105 24 63/14 21/75 کارآفرینی خودکارآمدی

 83/0 77/0 83/123 79/26 60/16 96/73 کارآفرینانه قصد
 -90/0 42/0 71/93 79/22 07/9 13/61 داروینی هویت
 -94/0 -64/0 81 16 38/14 62/46 گرا اجتما  هویت
 72/0 58/0 3 15 3 15 نگر رسالت هویت

 کوارآفرینی  آموز   گویه تک از استااده علت به پارامتریک رو  اجرای های  رضف پیش بودن  فراهم وجود با 
 و هایی گویه چنین تحلیل در (PLS) 3جائی مربعات حداقل کیپارامتر ریغ رو  های قابلیت از یکی عنوان به و
 هاسوت،  داده تحلیول  در محوور  واریانس رویکرد یریکارگ به نیازمند که پژوهش اکتشافی ماهیت به توجه با نیا

 معیارهایی جائی، مربعات حداقل رو  در گرفت. قرار استااده مورد مطالعه این در جائی مربعات حداقل رو 
 بوراز   منظور به عاملی بار و واگرا و همگرا روایی پایایی، معیار جمله از است مطر  مدل براز  ارزشیابی برای

                                                                                                                                                                          
1. Liñán & Chen 

2. De Noble et al. 

3. Partial Least Squares   
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Q معیار و R2 معیار و t-value مقادیر گیری، اندازه های مدل
2

 Communality معیوار  و Redundancy اریو مع و 

 بوه  اداموه  در که کلی مدل براز  نیکویی بررسی منظور به GOF معیار نهایت در و ساختاری مدل براز  برای
 بوه  3 جودول  گرفتوه  صوورت  های تحلیل و براز  ارزیابی معیارهای به توجه با پرداخت. خواهیم ها آن بررسی
 واریوانس  میوانگین  دوم ریشوه  ماتریس این اصلی قطر پردازد. می تشخیصی روایی و همبستگی ضرای  بررسی
 .هستند معنادار 05/0 از کمتر خطای سطح در ضرای  تمامی دهد. می نشان را شده تبیین

 تشخیصی روایی شاخص و همبستگی ضرایب .3 جدول

کارآفرینی آموزش  کارآفرینانه هویت  کارآفرینانه قصد  کارآفرینی خودکارآمدی   
کارآفرینی آموز   000/1     

کارآفرینانه اجتماعی هویت  197/0  770/0    

کارآفرینانه قصد  129/0  711/0  830/0   

کارآفرینی خودکارآمدی  192/0  636/0  711/0  817/0  

 بوا  در اداموه  شود.  استخراج سازنده، عوامل کشف منظور به یک هر عاملی بارهای و تحلیل ها پرسشنامه ساختار

 فرضویات  و هاتغیّرم روابط بررسی به ها پرسشنامه پنهان هایتغیّرم با ها سازه بین روابط استناد قابلیت به توجه

 :شود پرداخته می پژوهش

 کارآفرینانه( قصد وابسته: تغیّر)م t ی آماره و مسیر ضرایب .4 جدول
 t آماره () مسیر ضریب نیب شیپ تغیّرم

 058/0 003/0 کارآفرینی آموز 
 350/5* 435/0 کارآفرینانه اجتماعی هویت

 713/5* 433/0 کارآفرینی خودکارآمدی

*p<0.01 

 تووان  موی  جائوی  مربعوات  حوداقل  رو  از آمده  دست به 058/0 مقدار به t آماره و 003/0 مسیر ضری  با 

 توثییر  کارآفرینانوه  قصود  بور  کوارآفرینی  آمووز   (96/1 از کمتور  t )آمواره  درصد 95 اطمینان سطح در گات:

 شود. نمی تائید پژوهش اول فرضیه بنابراین ندارد؛ معناداری

 بویش  t )آمواره  درصد 99 اطمینان سطح در آمده دست به 350/5 مقدار به t آماره و 435/0 مسیر ضری  با 

 دوم فرضویه  بنوابراین  و دارد معنواداری  و مثبوت  تثییر کارآفرینانه قصد بر کارآفرینانه اجتماعی هویت (57/2 از

   شود. می تائید پژوهش

 (57/2 از بویش  t )آمواره  درصود  99 اطمینوان  سوطح  در 713/5 مقدار به t آماره و 433/0 مسیر ضری  با 

   شود. می تائید پژوهش سوم فرضیه و دارد معناداری و مثبت تثییر کارآفرینانه قصد بر کارآفرینی خودکارآمدی

 کارآفرینی( خودکارآمدی وابسته: تغیّر)م t ی آماره و مسیر ضرایب .5 جدول
 t آماره () مسیر ضریب نیب شیپ تغیّرم

 783/1 132/0 کارآفرینی آموز 
 468/8* 624/0 کارآفرینانه اجتماعی هویت

*p<0.01 

 کمتور  t )آماره درصد 95 اطمینان سطح در آمده  دست به 783/1 مقدار به t آماره و 132/0 مسیر ضری  با 

 معنوادار  پوژوهش  چهارم فرضیه و ندارد معناداری تثییر کارآفرینی خودکارآمدی بر کارآفرینی آموز  (96/1 از

 شود. نمی تائید و نیست

 (57/2 از بویش  t )آمواره  درصود  99 اطمینوان  سوطح  در 468/8 مقدار به t آماره و 624/0 مسیر ضری  با 
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 پوژوهش  پونوم  فرضویه  و دارد معناداری و مثبت تثییر کارآفرینی خودکارآمدی بر کارآفرینانه اجتماعی هویت

   شود. می تائید و معنادار

 کنویم.  موی  استااده (1986) 1سوبل آزمون از کارآفرینی خودکارآمدی تغیّرم میانوی نقش بررسی در ادامه، در

 خطوای  بورآورد  داشوتن  بوا  و کرد استااده رابطه داری معنی بررسی برای نرمال تخمین از توان می رو  این در

 بوا  اسوت  برابور  Z آمواره  کورد.  آزموون  خال  فرض مقابل در را صار فرضیه توان می مستقیم غیر ایر استاندارد

 بوین  رابطوه  در ینیکارآفر خودکارآمدی میانوی نقش مورد در اساس این بر آن. استاندارد خطای به ab نسبت

 است: صورت این به سوبل آزمون نتیوه کارآفرینانه قصد با کارآفرینی آموز 

=Z-Vlue 1 رابطة
0.132*0.433

√(0.4332*0.0762)+(0.1322*0.0892)+(0.0762*0.0892)
=1.63 

 کارآفرینانوه  قصود  بوا  هویت اجتماعی کارآفرینانه بین رابطه در کارآفرینی خودکارآمدی میانوی نقش مورد در

 است: صورت این به سوبل آزمون نتیوه

=Z-Vlue 2 رابطة
0.624 ∗ 0.433

√(0.4332 ∗ 0.0822) + (0.6242 ∗ 0.0892) + (0.0822 ∗ 0.089)
=4.099 

 اسوت،  (635/1 )مقودار  96/1 از کمتور  اول آزموون  در سووبل  آزموون  آمده  دست به مقدار که این به توجه با 

 توجوه  بوا  نیا و ندارد میانوی نقش کارآفرینانه قصد با کارآفرینی آموز  بین رابطه در کارآفرینی خودکارآمدی

 گاوت  تووان  موی  اسوت،  (099/4 )مقودار  96/1 از بیشوتر  دوم سووبل  آزموون  آموده   دسوت  بوه  مقودار  که این به

 دارد. میانوی نقش کارآفرینانه قصد با کارآفرینانه اجتماعی هویت بین رابطه در کارآفرینی خودکارآمدی

R معیارهای بررسی به مدل مطلو  براز  و بینی پیش قدرت از اطمینان کس  برای و 6 جدول براساس 
2 

Q معیار زا، درون تغیّرم یک و زا برون تغیّرم یک تثییر بررسی در
 معیوار  مدل، بینی پیش قدرت بررسی منظور به 2

 سونوش  هود   بوا  (Communality) پنهوان  هوای تغیّرم اشوتراکی  مقادیر میانگین و (Redundancy) افاونگی

 .پرداخته شد کلی مدل براز  بررسی در ،(GOF) براز  نیکویی معیار و ساختاری مدل کیایت

 (:2013 ،2سارستد و )هنسلر براز  نیکویی معیار محاسبه فرمول

GOF = √R2 ̅̅ ̅̅
*COMMUNALITY̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

 معیار نتایج .6 جدول

 R
2
 𝑸𝟐 

COMMUNALITY 
اشتراک( )شاخص  

Redundancy 
افزونگی( )شاخص  

کارآفرینی آموز   - - 000/1  - 

594/0 - - هویت اجتماعی کارآفرینانه  - 

کارآفرینانه قصد  618/0  690/0  689/0  425/0  

کارآفرینی خودکارآمدی  423/0  445/0  668/0  282/0  

GOF 
520/0  - 737/0  - 

619/0  

 است: شده خالصه 3 و 2 اشکال در تحقیق هایتغیّرم عاملی بارهای نتای 

                                                                                                                                                                          
1. Sobel 

2. Henseler & Sarstedt 
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 مسیر ضرایب تخمین حالت در ساختاری معادالت مدل .2 شکل

 
 ضرایب معناداری حالت در ساختاری معادالت مدل .3 شکل

 هویوت اجتمواعی کارآفرینانوه    بوین  گاوت  تووان  موی  3 و 2 اشوکال  به استناد با و حاصل های یافته توصیف در

 شوکلی  بوه  کوارآفرینی  خودکارآمودی  اسوت.  برقورار  مسوتقیم  ارتباطی ایشان در کارآفرینانه قصد با دانشوویان

 نیوا  دانشووویان  هویت اجتماعی کارآفرینانه و است مرتبط دانشوویان در کارآفرینی قصد گستر  با مستقیم

 خودکارآمودی  اینکوه  نهایوت  در و باشود  داشوته  مسوتقیم  تثییری دانشوویان خودکارآمدی افاایش بر تواند می

 لویکن  گیرد. قرار کارآفرینانه قصد با کارآفرینانههویت اجتماعی  رابطه در میانوی عنوان به است قادر کارآفرینی

 شوکلی  بوه  چه است نتوانسته و نداشته معناداری رابطه کارآفرینی خودکارآمدی با کارآفرینی آموز  تغیّرم در

 باشد. مؤیر دانشوویان کارآفرینانه قصد بر مستقیم غیر یا مستقیم
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  گیری نتیجهبحث و 
 دانشووویان  کارآفرینانوه  اجتماعی هویت و دانشگاه در کارآفرینی آموز  تثییر بررسی پژوهش این اصلی هد 

 کوارآفرینی  خودکارآمودی  بورای  میانوی نقش گرفتن نظر در با آنان کارآفرینی قصد بر ای حرفه و فنی دانشگاه

 و ای حرفوه  و فنوی  دانشوگاه  کارآفرینی های آموز  بین که بود آن از حاکی حاضر پژوهش از حاصل نتای  بود.

 رابطوه  کوارآفرینی  خودکارآمدی گری میانوی با چه و مستقیم طور به چه دانشوویان کارآفرینانه قصد گستر 

 کوارآفرینی  آمووز   معتقدنود  که است هایی پژوهش نتای  با راستا هم نتیوه این است. نداشته وجود معناداری

 و قصد کننده تعیین تواند نمی موارد برخی در و نیست کافی موفق کارآفرینانة رویداد توجیه برای خود یخود به

 و دوتوا  ؛2015 همکواران،  و دوپواچو  ؛2010 همکواران،  و )اسوتربیک  باشود  آینوده  در کوارآفرینی  هوای  فعالیت

 بور  کوارآفرینی  هوای  آمووز   تثییر که است مطالعاتی با تضاد در و (2007 فردریک، و منتور ؛2011 همکاران،

 ؛2021 لوی،  و ایالوی  ؛2020 انگووین،  ؛2020 همکواران،  و )احمود  اند نموده تثیید را کارآفرینانه قصد گستر 

 (.2020 مهرابی، و سلطانی ؛1398 همکاران، و چوبداری

 در کوارآفرینی  خودکارآمودی  بوا  کوارآفرینی  آمووز   بوین  ارتباط عدم پژوهش این از حاصل نتای  دیگر از 

 گیلنیوک  (،2017) پترسوون  و کوبرد (،2005) همکاران و ژائو تحقیقاتی برخال  نتیوه این که بود دانشوویان

 بوین  ارتباط برقراری که بود (2021) همکاران و کیسوبی ( و2017) همکاران و نوینسکی (،2017) همکاران و

 بودنود  معتقود  (2005) همکواران  و ژائو بودند. کرده تثیید را کارآفرینی خودکارآمدی و کارآفرینی های آموز 

 باشود  خودکارآمدی به مربوط توربه از شکل 4 وادیا برای هایی فرصت کننده فراهم تواند می کارآفرینی آموز 

 اطمینوان  افاایش به منور و دهد می یاری آور اضطرا  شرایط با مواجهه در ای مقابله توان و انگیا  حاظ در و

 ووه ینت در اهودافی  چنوین  مطالعوه  از حاصول  شوواهد  مبنوای  بور  لویکن  شوود.  موی  آینده در موفقیت امکان به

 میاان نو ، تثییر از ناشی تواند می که است نشده برآورده ارومیه ای حرفه و فنی دانشگاه کارآفرینی های آموز 

 دانشووویان  اجتماعی و فردی شرایط با ها آموز  این تناس  یا و دانشگاه این در شده ارائه های آموز  شکل و

 و )کار کارآفرین فردی به شدن لیتبد در گام نخستین عنوان به کارآفرینانه قصد اهمیت به توجه با و باشد بوده

 محتووا،  موورد  در توری  دقیوق  و تور  عمیوق  مطالعات تا نماید می تزم (،2018 هادزیک، و دینک ؛2007 زگوئرا،

 توسوعه  امور  در پیشورو  دانشوگاه  عنووان  بوه  ای حرفوه  و فنی  دانشگاه در کارآفرینانه های آموز  شکل و کمیت

 گونوه  ایون  وری بهوره  افاایش منظور به شده کارشناسی و مقتضی تصمیمات و اقدامات و پذیرد صورت کارآفرینی

 گیرد. قرار نظر مدّ ها آموز 

 غیور  و مسوتقیم  شوکلی  بوه  است توانسته کارآفرینانه اجتماعی هویت که بود آن بیانگر نتای  ،این بر افاون  

هویوت اجتمواعی    تغیّور م شود  بیوان  کوه  طور همان باشد. مؤیر دانشوویان کارآفرینی قصد گستر  بر مستقیم

 کوارآفرینی  مختلف های حوزه در پژوهشگران توجه مورد یا مالحظه قابل طور به گذشته دهه دو در کارآفرینانه

 ارتبواط  و (2021 همکواران،  و موسونا ؛2021 همکاران، و الیوت ؛2019 اشنایدر، مثال، )برای است گرفته قرار

 و لینوان  ( و2020) منودوت  و کرسویا  همچوون  هوایی  پوژوهش  در تور  پویش  کارآفرینانوه  قصد با تغیّرم این بین

 کارآفرینانووه، رفتارهووای در تنوو   کووه بووود آن از حواکی  نظووری پیشووینه بوود.  شووده دییووتث (2018) همکواران 

 هوای  فعالیوت  انووام  هنگام به کارآفرینان که است هایی هویت و ها نقش توانس عدم و ناهمگنی کننده منعکس

 بوا  ایوران  جامعوه  در کوه  اسوت  تبیین قابل رو نیهم از (.2017 میالن، مک و )گروبر گیرند می کار به کارآفرینی

 کشوور،  در موجوود  اقتصوادی  شورایط  نیوا  و بوازار  اقتصاد در داروینی هویت در موجود رقابتی رویکرد به توجه
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 بوا  سوو  دیگور  از و باشوند  داشوته  کارآفرینی قصد گستر  به بیشتری تمایل داروینی هویت دارای دانشوویان

 و ها ارز  از صیانت نیا و کلی طور به جامعه و خانواده به توجه بر مبنی ما دینی های آموزه و ها توصیه به توجه

؛ اسوت  تبیوین  قابل کارآفرینانه قصد با نگر رسالت و گرا اجتما  های هویت بین موجود ارتباط جمعی، های داشته

 توان می (2018) همکاران و برندل نظر با مطابق کارآفرینانه قصد با داروینی هویت ارتباط تبیین در مثال رایب

 توانمنودی  احساس خود، همتایان به نسبت شوند، می شناخته ها داروینی عنوان با که کارآفرینانی که نمود بیان

 یوادگیری  یوا  توربوه  مختلوف  سوطو   از ناشی تااوت این و دارند کارآفرینی های مهارت از استااده در بیشتری

 بوه  دسوتیابی  و شخصوی  رقابوت  بورای  معموول  طوور  به که دارد داروینی اجتماعی هویت در ریشه بلکه نیست،

 و دارنود  خانواده در  دسترس در الگوهایی معموتً و داشته بیشتری توانمندی احساس رقابتی بازار های پتانسیل

 هوا  آن تینها در و نمایند می ترغی  موفقیت به دستیابی برای بیشتر را افراد این نیا کارآفرینی مربیان بسا  چه

 ةنو یزم در بیشوتر  مطالعات به نیاز وجود این با کنند. می توربه نیا را باتتری کارآفرینی خودکارآمدی احساس

 قصود  و خودکارآمودی  گسوتر   بور  کارآفرینانوه  اجتمواعی  های هویت از هریک تثییرگذاری شرایط و چگونگی

 ضوروری  و تزم غربی، جوامع از کشور متااوت فرهنگی های ویژگی به توجه با ایران، در دانشوویان کارآفرینانه

 است.

 انود  نتوانسوته  ارومیه ای حرفه و فنی دانشگاه در شده  ارائه کارآفرینانه های آموز  حاصل، نتیوه از بح  در 

 ایوواد  باع  آنچه و باشند داشته دانشوویان کارآفرینانه قصد نیا و کارآفرینی خودکارآمدی گستر  بر تثییری

 امر همین است. ها آن کارآفرینانه اجتماعی هویت در تااوت بود، گردیده دانشوویان کارآفرینانه قصد در تااوت

 را کوارآفرینی  حوزه در دانشگاهی آموز  ریای برنامه و تصمیم نو  هر اتخاذ در تغیّرم این به بیشتر توجه لاوم

 سوایر  در شده ارائه های آموز  ای مقایسه بررسی به آتی مطالعات در تا شود می پیشنهاد البته نماید، می گوشاد

 و فنوی  دانشوگاه  به مطالعه محدودیت به توجه با و شود پرداخته نیا کاربردی علمی دانشگاه ازجمله ها دانشگاه

 پیشونهاد  ایون،  بور  افواون  شوود.  گرفتوه  نظر در تزم احتیاط ها دانشگاه سایر به نتای  تعمیم از ارومیه ای حرفه

 در کوارآفرینی  هوای  هویت انوا  از یک هر خاص های پتانسیل و ها ویژگی بر تثکید برای بیشتری تال  شود می

 کوارآفرینی  خودکارآمودی  و خودبواوری  گسوتر   بور  متمرکا های آموز  به توجه و دانشگاهی های دوره طی

 یابد. افاایش ها آموز  این وری بهره تا پذیرد صورت دانشوویان

 عوالی  آمووز   حووزه  گوذاران  سیاسوت  و مدیران اساتید، به قادرند و باشند ماید توانند می مطالعاتی چنین  

 کارآفرینانوه  قصود  گسوتر   در موؤیرتری  موداخالت  توا  کننود  کموک  هوا  آن به و داده ها پدیده از بهتری درک

 ایوواد  بورای  توری  ایوربخش  های برنامه توان می مطالعاتی چنین نتای  از گیری بهره با باشند. داشته دانشوویان

 هوای  پوروژه  بواتتر  یمربخشوی  و کارآمودی  بوه  هوایی  راهنموایی  ارائه با و کرد طراحی تر قوی کارآفرینی کالس

 دانشووویان  فکر و قل  یساز دگرگون و تثییرگذاری چگونگی توانند می کارآفرینی مربیان رساند. یاری آموزشی

 چنوین  نتوای   از بهتور  یریو گ بهوره  منظوور  به نیا و دهند قرار توجه مورد موفق کارآفرینی به شدن لیتبد در را

 شوکلی  بوه  باشود  قوادر  کوه  اسوت  آتوی  تحقیقوات  در چندسوطحی  چوارچو   یوک  اتخاذ بر پیشنهاد مطالعاتی

 کوارآفرینی  آموز  شکل بهترین و بپردازد ها آن متقابل تثیر و تثییر و هاتغیّرم بین روابط مطالعه به مند سامان

 شواید  باشود.  مؤیر ها آموز  از قسم این وری بهره افاایش بر و اتخاذ دانشوویان فردی های تااوت به توجه با را

 دانشووویان  کوارآفرینی  قصود  گستر  با کارآفرینی های آموز  بین ارتباط عدم  علت ماقوده حلقه امر همین

 ةدهنود  نشوان  توانود  موی  نگور  رسالت و گرا اجتما  داروینی، اجتماعی های هویت بین تااوت مثال عنوان به باشد؛
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 و باشود  کوارآفرینی  های آموز  تخصصی یا عمومی و گروهی یا فردی انوا  از گیری بهره در دانشوویان تااوت

 گیوری  بهره در تواند می دانشوویی خاص های جمعیت و ها گروه نیازهای با کارآفرینی های آموز  سازی همسان

 شناسوایی  بوا  تواننود  موی  عوالی  آمووز   مسوئولین  لوذا  بگوذارد.  تثییر ها آموز  قسم این از دانشوویان مؤیرتر

 طریوق  از ایشوان  تخصصوی  و پایوه  دانوش  و هوا  مهارت ارتقاء و بات کارآفرینانه قصد دارای و مستعد دانشوویان

 در موؤیر  گوامی  فنواوری  و رشود  مراکا به دانشوویان این معرفی و کارآفرینانه های آموز  کیای و کمی بهبود

 بردارند. دانشگاهی التحصیالن فارغ خصوص به و جوانان کاریبی مشکالت رفع و کشور اقتصادی توسعه جهت

 سپاسگزاری
تشکر  ارومیه شهر ای حرفه و فنی  دانشگاهمعاونت آموزشی  حوزه و حمایت  تیم پژوهش از همکاریوسیله  بدین

 .نماید و قدردانی می
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