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Abstract: The main purpose of this research was to 
analyze the role of environmental factors on digital 
entrepreneurship intentions by students of computer 
science using the theory of planned behavior. In 
this research, environmental factors were integrated 
into the planned behavior theory. The statistical 
population of this study was 483 computer science 
students in four universities in Hamedan 
Universities. A sample of 150 students was selected 
through random sampling method. The required 
data were gathered by using a questionnaire. The 
validity of the questionnaire was verified by a panel 
of experts and the Cronbach's alpha coefficient was 
used for its reliability. In order to analyze data, 
correlation coefficient, multivariate regression and 
path analysis were used. Results of regression 
analysis showed that all three motivational 
variables, namely attitude, subjective norms and 
perceived behavior control, have a positive 
meaningful relationship with students’-
entrepreneurial intention. Also the control of 
perceived behavior played the strongest role in this 
regard. Results also showed that there is a positive 
and significant relationship between the variables 
like entrepreneurship culture and government 
policy with the digital entrepreneurship intention 
variable, but the results indicate that the academic 
environment does not have a direct effect on the 
students' digital entrepreneurship intention. 

تحلیل نقش عوامل  ،حاضر از اجراي پژوهشهدف کیده: چ
محیطی بر قصد کارآفرینی دیجیتالی توسط دانشجویان علوم 

ریزي شده با بدین منظور از الگوي رفتار برنامه .کامپیوتر بود
ماري آجامعه . دن متغیر عوامل محیطی استفاده شدکراضافه 

نفر از دانشجویان علوم کامپیوتر در چهار  483پژوهش را 
همدان تشکیل دادند که با استفاده از دانشگاه دولتی استان 

ها به نمونه .نفر تعیین شد 150فرمول کوکران، حجم نمونه 
گیري تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. شیوه نمونه

آمد که  دست بهاطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه 
نیز و ارزیابی پایایی آن کردند  تأییدمتخصصان فن  راروایی آن 

ها از تحلیل داده منظوربهضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. با 
ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر 
استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین هر سه 

شده یعنی نگرش،  يزیربرنامهمتغیر انگیزشی در مدل رفتار 
ه با قصد کارآفرینانه هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار درك شد

داري وجود دارد. نتایج همچنین دانشجویان رابطه مثبت و معنی
متغیرهاي  ن متغیرهاي مرتبط با عوامل محیطی؛نشان داد که بی

است دولت داراي رابطه مثبت و معنیفرهنگ کارآفرینی و سی
 داري با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی هستند، ولی متغیر

داري بر قصد کارآفرینی یابطه معنمحیط دانشگاهی ر
 .دانشجویان ندارد

Keywords: Entrepreneurship, Digital 
entrepreneurship, Entrepreneurial intention, Theory 
of planned behavior, Environmental factors, 
Computer science students. 
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  مقدمه

 پژوهشیاقتصادي و همچنین محور  -در دو دهه اخیر، کارآفرینی به موضوع اجتماعی
) و به سبب نیاز جوامع به 2008، 1یلیگو  (فایولاست شده تبدیل در جهان  یمهم

 استایجاد مشاغل نوین براي ادامه حیات و پویایی اقتصاد، موضوعی بسیار ضروري 
 موجبکه  استبسیار مهم ). همچنین کارآفرینی از این جهت 2007، 2نداسترال(د

آورد، افزایش کارایی اقتصادي شده، نوآوري و خالقیت را به بازار کار و تولید می
، 3بخشد (شین و ونکاتارامانو وضعیت اشتغال را بهبود می کردهجدید ایجاد مشاغل 

کارآفرینی را باید یکی از ضروریات  ،بر این اساس )؛1391 ؛ کریمی و همکاران،2000
شدن موسوم  هزاره جدید دانست. در عصري که به جامعه اطالعاتی و هنگامه جهانی

ي نوظهور با تغییر و تحوالت هافناوريو دربردارنده پیامدهاي مهمی همچون  شده
 وکارکسبرحمانه در عالم پرشتاب در عرصه مبادالت بشري و رقابت شدید و بی

هاي عاملی براي رشد و توسعه و نیز یکی از شاخص مثابهبهاست، کارآفرینی 
، 4(کالرك شودمیاي تلقی انداز مطلوب هر جامعهدر دستیابی به چشم رگذاریتأث

هاي ذاتی خود مسیر و محیط را از سوي دیگر، فناوري اطالعات با پتانسیل). 2004
در کارآفرینی  ،ند. در این شرایطکهاي کارآفرینی مهیا میبراي بروز و توسعه ظرفیت

بر مبناي تفکر و  وکارکسباندازي رویکردي نوین در راه عنوانبهفضاي دیجیتال بستر 
منظور رشد و پویایی و هتولید کاال و خدمات بهاي ایده نو در ایجاد و خلق عرصه

افزایش ثروت در جامعه مطرح است. موضوع کارآفرینی در بستر فضاي دیجیتال، 
جوان  آموختگاندانشویژه اي در بین فعاالن عرصه خدمات و تولید بهجایگاه برجسته

 هايمؤلفهمبتنی بر  زاییاشتغال نوعی توانمیکارآفرینی دیجیتالی را  یافته است.
در فضاي مجازي کارآفرینی . دانست صورت مستقیمفناوري اطالعات و ارتباطات به

فرصتی  که کرد اشتغال در هزاره سوم تلقی هايزمینه ینترمهم از توانمیرا همچنین 
را  وکارکسبدر  اثربخشیبراي استفاده از نیروهاي خالق، با کمترین هزینه و حداکثر 

گیري از که همان بهره کارآفرینی دیجیتالی ).2005(رضایی و مبینی،  کندمیفراهم 
 کردهاست، همواره در کشورهایی رشد  زاییاشتغالو  وکارکسبفناوري اطالعات در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي که دولت الکترونیک و جامعه اطالعاتی آن کشور از پتانسیل باالیی در حوزه

نظران، کارآفرینی از اعتقاد صاحبحقوقی و فناوري اطالعات برخوردار بوده است. به 
 تنهانهمحورهاي رشد و توسعه بوده و از نظر توسعه پایدار داراي اهمیت است چون 
گذاران، موجب ایجاد اشتغال خواهد شد بلکه شرایط را براي افزایش سود سرمایه

. کردهاي بازار کار فراهم خواهد و شکاف خألها شدن پردگرگونی اوضاع اقتصادي و 
هاي تازه تصمیمبا توجه به تغییرات شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت ،عبارتی به

و موجب گذر از رکود اقتصادي و سهولت رشد و توسعه  شودمیاي گرفته هاي تازه
م گا  ، نخستین). قصد و تصمیم به کارآفرینی2007(سلیمی و عبدي،  شودمیکشور 

، ثابت شناسیکارآفرینانه است. در ادبیات رواندر فرایند کارآفرینی و بروز رفتارهاي 
ریزي شده کننده رفتارهاي فردي برنامه بینیپیششده است که قصد یا نیت بهترین 

زمانی که مشاهده این رفتارها مشکل باشد یا فاصله زمانی غیر قابل  ویژهبه، است
کارآفرینی ). 2000، 1و ریلی در این فرایند دخالت داشته باشد (کروگر بینیپیش
شامل عناصر مذکور  معموالًکه  استریزي شده و ارادي اي از چنین رفتار برنامهنمونه
هاي مناسبی ها و ظرفیتتوان واجد پتانسیلقصد کارآفرینی دیجیتالی را می. است

دانست که در صورت مدیریت صحیح می آموختگاندانشبراي اشتغال دانشجویان و 
 آموختگاندانشغلی در فضاي مجازي ویژه دانشجویان و هاي شتواند هدایت ظرفیت

شناسایی  ،کاهش بیکاري این قشر را در پی داشته باشد. بر همین اساس ،آن دنبالو به 
موضوعی است که در این  بر قصد کارآفرینی در فضاي دیجیتال مؤثربررسی عوامل و 

  مدنظر قرار گرفته است. پژوهش
باشد، عوامل محیطی  مؤثرد بر قصد کارآفرینانه افراد توانمیعواملی که  ازجمله

گونه که کریمی همان .با محیط پیرامون خود در تعامل هستند دائماًافراد  چراکه ؛است
تصورات و  اتواند بفرد می هر)، نشان دادند قصد کارآفرینانه 1391و همکاران (

محیطی موجود در زمینه شروع یک  يهاتیحما وبرداشت شخصی او از موانع 
شود. با توجه به تنوع عوامل محیطی، در این بخش سعی شده است  متأثر وکارکسب

ین عوامل محیطی ضروري براي هدایت و توسعه فرایند اشتغال ترمهمتصویري از 
عوامل محیطی یا  تأثیر ،ر برخی مطالعات. دشودارائه  آموختگاندانشدانشجویان و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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). 2003، 1و فرانک بر قصد کارآفرینانه دانشجویان بحث شده است (لوتجهاي زمینه

ها و موانع ادراك شده بر حمایت تأثیر هاپژوهشتعداد محدودي از در ولیکن فقط 
البته در  )؛1391بررسی شده است (کریمی و همکاران، قصد کارآفرینانه دانشجویان 

کارآفرینی،  پژوهشگران حوزهبیشتر . تاسناهماهنگ  نسبتاًنتایج تحقیقات  ،این زمینه
) معطوف گیريتصمیماز  پس(مرحله  وکارکسباندازي توجه خود را به فرایند راه

از مرحله  پیشاند، در حالی که را مورد غفلت قرار داده گیريتصمیمساخته و مرحله 
به این نکته توجه  گیريتصمیمقرار دارد. در مرحله  گیريتصمیم، مرحله ياندازراه
تا یک فرد تصمیم بگیرد از میان  شودمیکه چه عوامل و عناصر محیطی باعث  شودمی

را انتخاب کند. از این منظر،  وکارکسباندازي یک نوع هاي شغلی مختلف، راهگزینه
گیرد رفتار کارآفرینانه داشته باشد اهمیت ندارد، بلکه مهم اینکه چه کسی تصمیم می

و  نواتا فرد چنین تصمیمی را اتخاذ کند (موری شودمیه چه عواملی باعث آن است ک
داوطلبانه و  یتصمیم ،براي کارآفرینی گیريتصمیم). از آنجا که 2007، 2گورجیوسکی

را از  گیريتصمیمسازوکارهاي  توانمی )2000، 3و همکاران (کروگر استآگاهانه 
و  درآمدشیپ توانمیقصد کارآفرینانه را  ،کرد. در این خصوص لیوتحلهیتجزنزدیک 
 کاربراي کارآفرین بودن و خلق یک  گیريتصمیمبر رفتار کارآفرینانه یا  مؤثرعاملی 

  ).2007و گورجیوسکی،  نواقلمداد کرد (موری دیجد
نیازي الزم و ضروري براي رفتارهاي کارآفرینی است قصد کارآفرینی، پیش

بینی هاي شخصیتی، کارآفرینی را پیشکارآفرینی بهتر از ویژگیقصد ). 1999، 4(آجزن
د (کروگر و شومیمنجر قصد جدي به اقدامات متناسب با آن  چراکه؛ کنندمی

ریزي شده جزئی از رفتار برنامه توانمی). تصمیم کارآفرینانه را 2000همکاران، 
به خوبی بهره گرفت  دقصهاي مبتنی بر از مدل توانمیدانست که براي پیشگویی آن 

برخی  ؛کارآفرینانه ارائه شده است قصدهاي زیادي براي سنجش ). مدل1998، 5(بیرد
)، تئوري رفتار برنامه1982( 6از: مدل پدیده کارآفرینی شپیرو اندعبارتها از این مدل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1) و بوید و وزیکیس1998کارآفرینانه بیرد ( قصد)، مدل 1991ریزي شده آجزن (

ها و باور به هاي عینی، خواسته)، مطلوبیت1982). در مدل شپیرو (1994(
هاي ، نقش مهمی در شروع فعالیتقصد هاي اولیهپیشگو کننده عنوانبهخودکارآمدي 

حلقه میانی در کنار قابل یک  عنوانبهکارآفرینانه دارند. گرایش مثبت به کارآفرینی 
ي کارآفرینی، به قصد فرد در روي آوردن به هادسترس بودن و امکان اجراي فعالیت

کارآفرینانه  قصددر مدل  ).2007بخشد (مرادي و زرافشانی، ها قوت میاین فعالیت
رود مهم در تبیین رفتار کارآفرینانه به شمار می يعنصر ،خودکارآمدي، )1998(بیرد، 

پذیري و ). خودکارآمدي بر شناسایی فرصت، ریسک2005، 2و اریکسون (دورنسک
  ).1994کیس، ازوگذارد (بوید و ومی تأثیرهاي کارآفرینانه پرورش ایده

 قصدویژه هاي کارآفرینی بهها در پژوهشبا وجود مفید واقع شدن این مدل
 قصدیک الگوي جامع در مطالعات  عنوانبهاند کدام از آنها نتوانسته کارآفرینانه، هیچ

فردنگري از یک سو و توجه نداشتن به  کارآفرینانه مورد استفاده قرار گیرد. ماهیت
ها بوده است؛ از هاي این مدلمحدودیت ازجملهعوامل اجتماعی از سوي دیگر، 

منظور دستیابی به مدلی که بتواند قصد کارآفرینانه را برخی از پژوهشگران به ،رونیا
شناسی اجتماعی روي تماعی و فردي بسنجد، به روانبا توجه به تعامل بین عوامل اج

 عنوانبه 1991آجزن در سال  3ریزي شده، نظریه رفتار برنامهتیدرنهااند. آورده
چارچوب نظري در بسیاري از مطالعات قصد کارآفرینانه مورد استفاده قرار گرفت 

این ). 1991، 5و همکاران ؛ الکسی2000؛ کروگر و همکاران، 2001، 4و همکاران (آتو
نظریه با سایر الگوها یک تفاوت اساسی دارد و آن وجود متغیر هنجار ذهنی است که 

  ).2007و گورجیوسکی،  نوادر الگوهاي دیگر به آن اشاره نشده است (موری
 

  پژوهشمبانی نظري و پیشینه 
ابزاري مناسب براي توضیح و تفسیر  عنوانبه قصدهاي مبتنی بر گیري از مدلبهره
سازد که از آن کارآفرینانه و رفتار کارآفرینی این امکان را فراهم می قصدگیري شکل

هاي آموزش کارآفرینی در گیري اثر برنامهبه شکل یک چهارچوب مناسب براي اندازه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Boyed & Vozakis 
2. Drnovsek & Erikson 
3. Theory of Planned Behavior 
4. Autio et al 
5. Alexei et al 
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 ي بهاروزنه عنوانبههاي مرتبط با آن ریزيآموزش عالی و بهبود طراحی و برنامه

، با توجه رواینآموزش عالی بهره گرفت. از  آموختگاندانشسوي حل بحران بیکاري 
ریزي شده آجزن بهره به مطالب بیان شده، در مطالعه حاضر از تئوري رفتار برنامه

بیشتر مطالعات قصد کارآفرینی از الگوي مشهور قصد آجزن  گرفته شده است. در
ریزي شده براي نتایج ارزیابی نظریه رفتار برنامه ،استفاده شده است و افزون بر آن

؛ کروگر و 2010، 1و همکاران کشورهاي مختلف (انگل بینی قصد کارآفرینی درپیش
 در ایران گرفتههمچنین مطالعات انجام  )،2001؛ آتو و همکاران، 2000همکاران، 

بینی قصد توانایی این الگو در پیش تأییدهمگی گواهی بر ) 2014(کریمی و همکاران، 
که هر سه متغیر انگیزشی  دهندمینتایج مطالعات انجام شده نشان کارآفرینی است. 

یعنی نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده بر قصد کارآفرینانه آنان 
نگرش و کنترل رفتار درك شده بیشتر از هنجارهاي ذهنی با قصد دارند.  تأثیر

 ) در ارتباط هستند. به2012، 2؛ لینن و چن2014کارآفرینی (کریمی و همکاران، 
بر اساس مطالعات کارآفرینی، هنجارهاي ذهنی کمتر از نگرش و کنترل  ،عبارت دیگر

درون معموالًرفتار درك شده براي قصد کارآفرینی مناسب هستند، زیرا کارآفرینان 
و گوتنر گیرند (فشارهاي بیرونی قرار میعوامل و  تأثیرمحور هستند و کمتر در 

  ).2011همکاران، 
ن و اپاپز ،)2015( 3همکارانو  هاي شیريیاد شده، بررسی هايپژوهشعالوه بر 

) روي جامعه دانشجویان 2016( 5و همکاران يآبادنجف) و امیدي 2012( 4همکاران
بین متغیرهاي باور به خودکارآمدي و نگرش کارآفرینی با  بطه مستقیمرا هنددهنشان

و کاتونن )، 2008و همکاران (گلدرن ون هايپژوهشد. نتایج بوقصد کارآفرینی 
)، نیز با این نتایج 2014( 7) و مالبانا2015( 6وانیو)، لورتی و کاستوگی2015همکاران (

 . بهدهندمیهماهنگی را ارائه ن نتایج قطعی و تصویر هایافتهالبته این همخوانی دارد. 
که  کنندمیو بیان  کنندمیمطالعات مذکور از فرضیات آجزن حمایت  ،عبارت دیگر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Engle et al 
2. Linan & Chen 
3. Shiri et al 
4. Papzan et al 
5. Omidi Najafabadi et al 
6. Lortie & Castogiovanni 
7. Malebana 
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هر سه عامل انگیزشی مهم هستند ولیکن قدرت تبیینی و اهمیت نسبی آنها در 

ها و کشورهاي مختلف یکسان نخواهد بود. نتایج مطالعات ها، نمونهرفتارها، موقعیت
که هر سه متغیر انگیزشی یعنی نگرش، هنجارهاي ذهنی و  دهندمینشان  یاد شده

  دارند. تأثیرکنترل رفتاري درك شده بر قصد کارآفرینانه آنان 
که عوامل محیطی نیز بر  دهدمیبررسی پیشینه مطالعات قصد کارآفرینی نشان 

)، نشان دادند که 2004(فرانک  و لوتجهاست. در این زمینه  تأثیرگذارفرایند کارآفرینی 
ي دولت) و هم عوامل محیطی هاسیاستهم عوامل محیطی کالن (همانند بازار و 

هاي جدید بسیار مهم هستند. طبق گفته وکارکسبخرد (مثل دانشگاه) براي ایجاد 
هاي کارآفرینی را تسهیل ند فعالیتتوانمی)، عوامل محیطی 2004لوتجه و فرانک (

 سیتأسفرد براي  گیريتصمیمو نقش مهمی در  آنها شوند کنند یا مانع ایجاد
محیط  که شرایط کنندمیتصور  آموختگاندانشوقتی  ؛کنندمیجدید ایفا  وکارکسب

هاي کارآفرینی حمایت محیط دانشگاه و شرایط اقتصادي و سیاسی از فعالیت ازجمله
 کنندمیدیگر، وقتی آنها محیط را براي کارآفرینی نامساعد تصور  سوي. از کندمی

و مشکل باشد یا موانع بسیار  محدودکنندهشرایط گرفتن وام و اعتبارات بسیار  مثالً(
یک شرکت بسیار  سیتأسزیادي براي ورود به بازار وجود داشته باشد یا مراحل 

به کارآفرینی، تمایل کمتري براي  مثبتشاننگرش  رغمبهو بروکراتیک باشد)  ریگزمان
). 2009، 1و همکاران ؛ اسچوارز2004جدید دارند (لوتجه و فرانک،  وکارکسبایجاد 

)، در 1388زاده (مانیی بر قصد کارآفرینی، انصاري و سلعوامل محیط تأثیردر مورد 
از ابعاد محیط تجربی شخصی، نقش  ییهامؤلفهبه این نتیجه رسیدند که  پژوهشی

هاي خصوصی، عوامل سیاسی داخلی و خارجی، عوامل فرهنگی و دولت و بخش
دارند. نوابخش  تأثیراجتماعی، عوامل فناوري و عوامل جمعیتی در توسعه کارآفرینی 

و  هاکه بین عوامل فردي (انگیزه، هدف دریافتند پژوهش خود)، در 1389و زارع (
اجتماعی، اقتصادي) و عوامل شبکه -عوامل محیطی (عوامل فرهنگیسرمایه انسانی)، 

دارد. اسچوارز و همکاران  بیشتري بر توسعه کارآفرینی تأثیراي، عوامل محیطی 
تر تمایل قوي موجبنیز دریافتند که تصور و نگرش مثبت از محیط دانشگاه  )2009(

. آنها گزارش کردند که بین موانع شودمیینده در آ وکارکسبدانشجویان براي شروع 
کننده نگرش و قصد بینیپیش عنوانبههاي ادراك شده فقط محیط دانشگاه و حمایت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schwarz et al 
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) نیز 2012. در پژوهش چن و همکاران (کندمیعمل  آموختگاندانشکارآفرینانه 

دارد. داري مثبت و معنی تأثیرمشخص شد خودکارآمدي بر قصد و نیت کارآفرینان 
ریزي شده، پژوهشی میان)، بر پایه نظریه رفتار برنامه2012موریانو و همکاران (

دند که نتیجه آن بیانگر رابطه کر اجراایران  ازجملهفرهنگی در شش کشور مختلف 
 1و همکاران . نتیجه بررسی ایکوولوابودمستقیم نگرش افراد و قصد کارآفرینی 

)، نیز گویاي وجود رابطه برخی متغیرهاي مرتبط 2012( 2) و فاینی و همکاران2011(
  .بودبا عوامل محیطی با قصد کارآفرینی 

)، در ترکیه نشان داد که عامل محیط دانشگاهی و 2009( 3و سلکوك مطالعه تورکر
هاي زیادي براي شرایط اقتصادي که فرصت مثالً( کنندهتیحماعامل ساختار 

براي کارآفرینی را تحت  آموختگاندانشسازد) نگرش کارآفرینی کارآفرینان فراهم می
. آنها بیان کردند که اگر دانشگاه، دانش و انگیزه کافی براي دهدمیقرار  تأثیر

از فرصت کارآفرینی افزایش پیدا جوانان گیري احتمال بهرهکارآفرینی را فراهم سازد، 
اي است جامعه، نیروي عمده هرفرهنگ نظران معتقدند که . بسیاري از صاحبکندمی

و  . بونکنکندمیهاي مردم را تعریف و تعیین ها، اعتقادات و فعالیتکه افکار، ارزش
این ابعاد فرهنگی بر نگرش و قصد  تأثیر)، معتقدند که مسیر 2010( 4همکاران

 5. به اعتقاد روسلاستجدید هنوز نامشخص  وکارکسبکارآفرینانه براي ایجاد 
گروهی و گروه هايهدفها، هنجارها، ها و آرزوهاي فردي از ارزش)، نگرش2004(

سازمان و نظام اجتماعی بر نقش  تأثیرو  شوندمیهاي اجتماعی همانند خانواده مشتق 
 کنندمیاحساس پیشرفت و موفقیت  ، هنگامیفرد برتري دارند، مردم در این جوامع

. سطح باالي کارآفرینی در یک جامعه که به یک هدف گروهی دست پیدا کنند
و  )2000، 6و همکاران (لی شودمیمنجر مشخص به یک فرهنگ کارآفرینی مساعدتر 

، شافعی و احمدي. شودمیمثبت به کارآفرینی  یموجب ایجاد نگرش جهیدرنت
)، در پژوهشی دریافتند که ادراکات دانشجویان از محیط کارآفرینانه 1391( نیامفاخري

. نتایج مطالعه کریمی و است رگذاریتأثدانشگاه بر تقویت رفتارهاي کارآفرینانه آنان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Iakovleva et al 
2. Fini et al 
3. Turker & Selcuk 
4. Bouncken et al 
5. Russell 
6. Lee et al 
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هاي فرهنگی و حمایت نشان داد که عوامل محیطی نظیر ارزشنیز) 1391همکاران (

  هستند. مؤثري دانشجویان خانواده بر قصد کارآفرینانه
عوامل محیطی با سه شاخص  پژوهشبا توجه به پیشینه بررسی شده، در این 

ي دولت مورد بررسی قرار گرفته هاسیاستفرهنگ کارآفرینی، محیط دانشگاهی و 
هر چه ارزش درواقعاز فرهنگ حاکم بر جامعه است.  متأثراست. فرهنگ کارآفرینی 

ها و عقاید موجود در جامعه، افراد جامعه را به کار، تولید مداوم، فکر و اندیشه خالق 
و یادگیري و کسب دانش سوق دهند، در آن جامعه فرهنگ کارآفرینی اشاعه یافته و 

عبارتی، در آن جامعه افراد بیشتري دست به خالقیت،  یا به شودمیدرون افراد نهادینه 
هاي که ایده شوندمیزنند و افراد کارآفرین بیشتري موفق نوآوري و کارآفرینی می

به اعتقاد پژوهشگران ). 2006، 1ونوین خود را در جامعه محقق سازند (گورر
کارآفرینی، عالوه بر خانواده و نظام آموزشی که نقش مهمی در توسعه کارآفرینی در 

. مسئوالن باید استبسیار مهم هاي دولت نیز و حمایت هاسیاستنقش جامعه دارند، 
هاي هاي رشد و توسعه کارآفرینی را فراهم کنند. کارآفرینان نیازمند حمایتزمینه

(زالی و همکاران،  مسئوالن کشور هستند فناورانهمالی، اطالعاتی، قانونی، امنیتی و 
تدوین  ،هاي دولت براي توسعه کارآفرینیها و برنامهخط مشی نیترمهم). 1389

سازي مراحل اداري، حمایتهاي مالیاتی، سادهمشی قوانین و مقررات مرتبط، خط
رسانی و مشاوره به کارآفرینی و آموزش، اطالع يهاي مالی و اعطاي وام، ارتقا
 ،عالوهه). ب2002، 2وورنونهاي الزم است (الدازانی و کارآفرینان و ایجاد زیرساخت

گیري و تشویق قصد کارآفرینانه دانشجویان د در شکلوانتمیمحیط و جو دانشگاه نیز 
. نتایج مطالعات بیانگر آن است که اگر دانشگاه، جو مناسب و کندنقش مهمی ایفا 

انتخاب یک حرفه  احتماالًدانش و انگیزه کافی براي کارآفرینی را فراهم سازد، 
به علت  ).1391ان، (کریمی و همکارکند کارآفرینی توسط دانشجویان افزایش پیدا می

 ازجملههاي بسیاري شده که نقش حیاتی کارآفرینی، براي بهبود و ارتقاي آن تالش
آموزشی در  مؤسساتو  هادانشگاههاي آموزش کارآفرینی در ین آنها ارائه برنامهترمهم

ترین نظران معتقدند که از عمدهکشورهاي مختلف جهان است. بسیاري از صاحب
سطح کارآفرینی در هر کشوري، آموزش کارآفرینی است (والریو،  کنندهنییتععوامل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guerrero et al 
2. Laddzani & Van Vuuren 
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تا  کنندمیي مختلف در سرتاسر جهان بسیار تالش هادانشگاه). 2014، 1پارتون و راب

دانشجویان را به کارآفرینی ترغیب و تشویق کنند و قصد و رفتار کارآفرینانه را در 
توجه به آموزش  ،این امر )؛2014، 2همکارانا دهند (توماس و آنان توسعه و ارتق

در سطح نخبگان  نخستسازد. در کشور ما این مفهوم باید کارآفرینی را ضروري می
ها ترویج شود و سپس با حرکتی حساب علمی دانشگاه، در صنایع و در سایر بخش

ي ترویجی، هاسیاستعمق بخشیدن به  رايب ،شده در قالب یک استراتژي جامع
و مراکز صنعتی اقدام شود (مرزبان، موحدي  هادانشگاهو پژوهشی در سطح  آموزشی

 ).1396و نوروزي، 
 مؤثردر زمینه قصد کارآفرینی و عوامل  گرفتههاي انجام با توجه به نتایج پژوهش
بر اهمیت نقش عوامل محیطی نظیر فرهنگ،  پژوهشبر آن و نیز تأکید این 

 پژوهشي دولت و محیط دانشگاه در قصد کارآفرینی، مدل مفهومی هاسیاست
طراحی و دو فرضیه اصلی به شرح زیر براي آن در نظر گرفته  )1(شکل  صورتبه

  شد:
بین متغیرهاي نگرش به کارآفرینی، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار  -1فرضیه 

داري وجود و معنی درك شده با قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان رابطه مثبت
  دارد.

فرهنگ کارآفرینی،  شاملبین متغیرهاي مرتبط با عوامل محیطی  -2فرضیه 
ي دولت و محیط دانشگاهی با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان هاسیاست

  داري وجود دارد.رابطه مثبت و معنی
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Valerio, Parton & Robb 
2. Thomas et al 
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  پژوهشمدل مفهومی  )1( شکل
  

  پژوهش یشناسروش
گذاران و د سیاستتوانمیبه لحاظ هدف، کاربردي است زیرا نتایج آن  پژوهشاین 

ي راهبردي هاسیاستهاي توسعه کارآفرینی را در تدوین و اجراي مجریان برنامه
 اجراتوصیفی، همبستگی است که به شیوه پیمایش  پژوهش. همچنین نوعی کندي یار

دانشجویان مقاطع کارشناسی و  همهشده است. جامعه آماري این پژوهش را 
افزار، افزار، سختنرم ازجملههایی هاي کامپیوتر با گرایشکارشناسی ارشد رشته

سینا، دانشگاه  ، هوش مصنوعی و کنترل شبکه در دانشگاه بوعلیفناوري اطالعات
نفر  483الدین اسدآبادي به تعداد صنعتی همدان، دانشگاه مالیر و دانشگاه سید جمال

نفر از  30آزمون روي براي تعیین حجم نمونه، پس از انجام یک پیشل دادند. تشکی
دانشجویان و برآوردي از واریانس صفت مورد نظر در جامعه آماري، از فرمول تعیین 

حجم نمونه  ،این اساس بر حجم نمونه کوکران (به شرح فرمول زیر) استفاده شد که
  مند انتخاب شدند.گیري تصادفی نظامها به شیوه نمونهو نمونهنفر تعیین  150

n-حجم نمونه  
N-حجم جامعه  
t- ) 96/1 -2ضریب اطمینان قابل قبول=t(  

 نگرش

 

 عوامل محیطی
 فرهنگ کارآفرینی
 محیط دانشگاهی
 سیاست دولت

هنجار
 ذهنی
 

قصد کارآفرینی 
 دیجیتالی

 

کنترل رفتار  
 درك شده

 
 متغیرهاي کنترل

 سن
 جنس

 تجربه کاري
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d- دقت احتمالی مطلوب  
 s- :به 76/3که برابر با  برآورد واریانس متغیر جامعه 
  آمد. دست
  
  

483*(1/96)2*(3/76)2=150 
483*(0/5)2+(1/96)2*(3/76)2 

  
 هايپرسشاي مشتمل بر ، پرسشنامهپژوهشآوري اطالعات مورد نیاز گردابزار 

استاندارد براي سنجش متغیرهاي قصد کارآفرینی دیجیتالی، نگرش افراد، هنجارهاي 
ذهنی، کنترل رفتاري درك شده، عوامل محیطی (فرهنگ کارآفرینی، سیاست دولتی و 

هاي فردي دانشجویان بود. براي سنجش متغیرهاي محیط دانشگاهی) و برخی ویژگی
) استفاده 2009کارآفرینی لینن و چن ( دقصمربوط به قصد کارآفرینی، از پرسشنامه 

ترجمه و براي تعیین روایی آن از پانل متخصصان  ،شد. این پرسشنامه به زبان فارسی
منظور برآورد پایایی آن به .نفر از افراد آشنا با حوزه پژوهش مورد نظر) استفاده شد 8(

ارائه  )1( جدولدر  از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقادیر مربوط به هر متغیر
نشان داده شده است، سه متغیر  پژوهشکه در مدل مفهومی  گونههمانشده است. 

زیادي بر قصد کارآفرینی دانشجویان  تأثیرند توانمیسن، جنس و تجربه کاري که 
 متغیر کنترل مورد در نظر گرفته شده است. عنوانبهداشته باشند 

  
  پژوهشهاي مختلف ابزار مقادیر ضریب آلفاي محاسبه شده براي تعیین پایایی بخش )1( جدول

  آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه  هاي مرتبطگویه
  758/0  6  قصد کارآفرینی دیجیتالی
  65/0  4  نگرش به کارآفرینی
  712/0  4  هنجارهاي ذهنی

  67/0  7  کنترل رفتار درك شده
  647/0  5  فرهنگ کارآفرینی
  736/0  5  سیاست دولتی
  617/0  2  محیط دانشگاهی

 

222

22

stNd
sNtn

+
=
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  هاي پژوهشیافته

هاي فردي و خانوادگی نمونه مورد مطالعه، برخی از این منظور آشنایی با ویژگیبه
  شده است. ارائهاي از یافته این بخش خالصه )2(که در جدول  شدها بررسی ویژگی

  
 دانشجویانهاي فردي توزیع فراوانی ویژگی )2(جدول 

  مالحظات  فراوانی  درصد    متغیر
  74/22میانگین=   7/20  31  سال 20 ریز  سن

  62  93  سال 25تا  21  765/2انحراف معیار= 
  3/17  26  سال به باال 26

  میزان تحصیالت
  

    3/63  95  دانشجوي کارشناسی
نما= دانشجوي 

  کارشناسی
  7/20  31  کارشناسی

دانشجوي کارشناسی 
  ارشد

12  8  

  8  12  کارشناسی ارشد

  گرایش تحصیلی

    46  69  افزارنرم
   

  افزارنرمنما= 
  7/14  22  افزارسخت

  22  34  فناوري اطالعات
  3/9  14  هوش مصنوعی
  3/7  11  کنترل شبکه

  نما= زن   7/48  73  مرد  جنسیت
  3/51  77  زن

  داشتن صفحه
  اینترنت شخصی

  بله-نما  7/46  70  بله
  3/53  80  خیر

خانواده صاحب 
  مستقل وکارکسب

  بله-نما  7/64  97  بله
  3/35  53  خیر

تجربه شخصی یا 
اندازي خانوادگی راه

هاي وکارکسب
  دیجیتال

    3/45  68  بله
  7/54  82  خیر  خیر-نما
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  و همبستگی متغیرهاي مستقل و وابسته  پژوهشوضعیت متغیرهاي 

و نیز  پژوهشمقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهاي مستقل  )3(جدول 
  .دهدمیضرایب همبستگی متغیرهاي مستقل و وابسته را نشان 

  
  مقادیر میانگین و انحراف معیار و ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها )3( جدول

  M  SD  1  2  3  4  5  6  
نگرش به 
  -  -  -  -  -  -  94/1  61/2  1کارآفرینی 

هنجارهاي 
  -  -  -  -  -  *024/0  90/1  38/2  2 یذهن

کنترل رفتار 
  -  -  -  -  **000/0  **000/0  15/1  08/4  3درك شده 

فرهنگ 
  -  -  -  *014/0  *071/0  598/0  93/1  38/3  4 ینیکارآفر

ي هاسیاست
  -  -  **000/0  **004/0  *022/0  748/0  45/1  20/3  5دولت 

محیط 
  -  **000/0  **000/0  191/0  800/0  756/0  97/0  06/1  6 یدانشگاه

 قصد
کارآفرینی 

  7دیجیتالی 
92/3  86/1  000/0**  000/0**  000/0**  076/0*  067/0*  243/0  

  درصد 1در سطح  داريمعنی **   درصد 5در سطح  داريمعنی*
  

با کنترل رفتار درك شده که متغیر  دهدنشان می) 3ي مندرج در جدول (هایافته
رتبه را بین سایر متغیرها در دانشجویان به خود اختصاص داده باالترین  08/4میانگین 
درك افراد از میزان دشواري یا آسانی رفتار و میزان میانگین  ،عبارت دیگر است. به

جدید به نسبت  وکارکسبشروع یک  مثالًرفتار،  ندان موفقیت وي در انجام یا انجام
)، 2014کریمی و همکاران ( پژوهشنتایج  مؤید این یافتهسایر متغیرها بیشتر است. 

که بین هر یک از متغیرهاي  دهدمیي حاصل از همبستگی نشان هایافته. استنیز 
مستقل (نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهاي جامعه، کنترل رفتار درك شده و 

ي دولت، محیط دانشگاهی) با هاسیاستفرهنگ کارآفرینی، عوامل محیطی همچون 
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دیده ) 3طور که در جدول (. همانوجود داردداري مثبت و معنییکدیگر رابطه 

 وکارکسباندازي آنان در راه قصد، بین نگرش دانشجویان به کارآفرینی و شودمی
 ،عبارت دیگر هر اندازه دانشجویان به ؛داري وجود داردرابطه مثبت و معنی ،دیجیتالی

تري براي قوي قصدر و با تباشند، مصمم داشتهتري به کارآفرینی نگرش مثبت
. این نتیجه در خصوص کنترل رفتار کنندمیدیجیتالی تالش  وکارکسبیک  ياندازراه

صورت که هر اندازه کنترل رفتار درك شده یعنی  بدین ؛درك شده نیز صادق است
یک  ياندازراههاي کارآفرینی، خالقیت، اعتقاد فرد به توانایی خود در شناسایی فرصت

یک فعالیت  ياندازراهتر در قوي قصديتر باشد، وي با قوي ...دیجیتالی و  وکارکسب
  .کردکارآفرینی دیجیتالی اقدام خواهد 

هنجارهاي ذهنی، نگرش،  چون، رابطه متغیرهایی پژوهشي هایافتهبر اساس 
ي دولتی با متغیر قصد هاسیاستکنترل رفتار درك شده، فرهنگ کارآفرینی و 

محیط قرار گرفته است. ولی بین متغیر  تأییدمورد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان 
داري وجود ندارد. شاید بتوان وجود رابطه معنیدانشگاهی با قصد کارآفرینی دیجیتالی 

 عنوانبهدانشگاهی نسبت به قصد کارآفرینی دیجیتالی را محیط اثرات غیر مستقیم 
چنین  توانمیآورد. در توضیح این یافته  حساببهتفسیري براي توجیه این نتیجه 

 قصدبینی کننده هاي آموزش عالی به متغیرهاي پیشکه در برنامه کرداستدالل 
 است پس توجه کافی نشدهمحیط دانشگاهی  ژهیوبهکارآفرینی در محیط مجازي 

در  بنابراینباشند. نداشته بخشی کارآفرینی رضایت قصدانتظار داشت که آنها  توانمی
بررسی رابطه هر یک از شش متغیر مذکور (نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهاي 

ي هاسیاستفرهنگ کارآفرینی،  چونعوامل محیطی ذهنی، کنترل رفتار درك شده و 
وجود که گفته شد، نتایج بیانگر  طورهماندانشگاهی) با یکدیگر، محیط دولت و 

دار بین نگرش به کارآفرینی و کنترل رفتار درك شده بود. در رابطه مثبت و معنی
که هر اندازه کنترل رفتار درك شده کارآفرینی  کردچنین بیان  توانمیتفسیر این رابطه 

هاي خویش بیشتر باشد، نگرش فرد به رفتار یعنی برآورد شناختی فرد از قابلیت
  تر خواهد بود و بالعکس.کارآفرینانه مثبت و مساعد

  
  تحلیل رگرسیون چند متغیره

بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر یک از متغیرهاي مستقل در پیش منظوربه
  ها استفاده شده است.از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر دادهتبیین متغیر وابسته 
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  کارآفرینی دیجیتالی)هاي تحلیل رگرسیونی (قصد ها و آمارهشاخص )4(جدول 

  خطاي استاندارد  ضریب تعیین واقعی  ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه
751/0  563/0  535/0  36176/5  

  
ضریب همبستگی چندگانه برابر با  شودمی، مالحظه )4(چنانکه در جدول  
است.  535/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  563/0، ضریب تعیین برابر با 751/0

درصد از واریانس و تغییرات قصد  53که حدود  دهدمیمقدار ضریب تعیین نشان 
. بر اساس شودمیوسیله متغیرهاي موجود در معادله تبیین  کارآفرینی دیجیتالی به

) در گام اول متغیرهاي کنترل همچون جنس، سن و تجربه کاري وارد 5ج جدول (نتای
درصد بیشتر  1مقدار آنها از مقدار  شودمیگونه که مالحظه ، هماناندشدهرگرسیون 

گفت بین متغیرهاي کنترل همچون، سن، جنس، تجربه کاري و قصد  توانمیاست، 
  وجود ندارد. داريفرینی دیجیتالی رابطه مستقیم معنیکارآ

در گام دوم به ترتیب اجزاي اصلی مدل آجزن (خودکارآمدي، نگرش و 
متغیر (خود  شودمیگونه که مشاهده همان .اندشدههنجارهاي ذهنی) وارد تحلیل 

بیشتر از همه متغیرهاي مستقل دیگر بر قصد  584/0کارآمدي) با مقدار بتاي 
که  دهدمینشان  584/0عبارتی، ضریب بتاي  گذارد. بهمی تأثیرکارآفرینی دیجیتالی 

انحراف  584/0تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر خود کارآمدي، سبب تغییر 
متغیر بعدي، نگرش است که با . شودمیاستاندارد در متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی 

فرینی مستقیم بر قصد کارآ تأثیردومین متغیري است که داراي بیشترین  303/0بتاي 
دیجیتالی است. این رابطه با متغیر وابسته نیز مستقیم و مثبت است. متغیر هنجارهاي 

قرار  =028/0Sigدر سطح معناداري  138/0ذهنی، سومین متغیر است که با بتاي 
دار و قصد کارآفرینی دیجیتالی نیز معنی گفت رابطه این متغیر با توانمیبنابراین  ؛دارد

  مثبت است.
در گام نهایی متغیرهاي محیطی شامل فرهنگ کارآفرینی، سیاست دولت و محیط 

که متغیر  شودمی. مالحظه اندشده، وارد تحلیل پژوهش)متغیرهاي مستقل (دانشگاهی 
 5داري (یدر سطح معن 011/0فرهنگ کارآفرینی چهارمین متغیر است که با بتاي 

قصد کارآفرینی  ت رابطه این متغیر باگف توانمیدارد. بنابراین  =076/0Sigدرصد) 
است که با بتاي  سیاست دولتمتغیر بعدي دار و مثبت است. دیجیتالی نیز معنی

بر قصد کارآفرینی دیجیتالی را مستقیم  تأثیرپنجمین متغیري است که بیشترین  017/0
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سطح است. همچنین با توجه به . این رابطه با متغیر وابسته نیز مستقیم و مثبت دارد
 توانمیدرصد بیشتر است،  1داري براي متغیر محیط دانشگاهی که از مقدار معنی

فرینی دیجیتالی رابطه مستقیم معنیگفت بین متغیرهاي محیط دانشگاهی و قصد کارآ
بر طبق ضرایب بتاي متغیرهاي مستقل وارد شده در معادله داري وجود ندارد. 

 584/0با مقدار بتاي  کنترل رفتار درك شدهشود که متغیر رگرسیون، مالحظه می
نسبت به سایر متغیرها بیشترین سهم و نقش را در تبیین متغیر وابسته، قصد کارآفرینی 

؛ 2014دیگر (کریمی و همکاران،  هايپژوهشدیجیتالی داشته است. این نتایج با نتایج 
  دارد.همخوانی ) 2007، 2و همکاران نوا، موری2005، 1و همکاران لینن

  
  مدل رگرسیون چندمتغیره براي تبیین قصد کارآفرینی دیجیتالی )5( جدول

متغیر   رگرسیون
  متغیر مستقل  وابسته

ضریب 
تعیین 
  واقعی

ضریب 
 F B Beta  تعیین

سطح 
معنی
  داري

  
  گام اول

  
قصد 

کارآفرینی 
  دیجیتالی

 مبدأعرض از 
)Constant( 

131/0 150/0  583/2  620/34    156/0  

  706/0  033/0  522/0        جنس
  958/0  005/0  -013/0        سن

  116/0  -213/0  -221/4        تجربه کاري

  
  
  

  گام دوم

  
  
  

قصد 
کارآفرینی 
  دیجیتالی

 مبدأعرض از 
)Constant(  542/0  561/0  430/30  921/7-    002/0**  

  114/0  -101/0  -591/1        جنس
  972/0  002/0  006/0        سن

  123/0  101/0  010/2        تجربه کاري
کنترل رفتار 
  **000/0  584/0  811/0        درك شده

  **000/0  303/0  564/0        نگرش
هنجارهاي 

  *028/0  138/0  184/0        ذهنی

  
  

  
  

 مبدأعرض از 
)Constant(  535/0  563/0  069/20    573/8-  04/0*  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linan et al 
2. Moriano et al 
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متغیر   رگرسیون
  متغیر مستقل  وابسته

ضریب 
تعیین 
  واقعی

ضریب 
 F B Beta  تعیین

سطح 
معنی
  داري

  
  
  

  گام سوم

  
قصد 

کارآفرینی 
  دیجیتالی

  127/0  -102/0  -602/1        جنس
  924/0  -002/0  -006/0        سن

  124/0  103/0  053/2        تجربه کاري
کنترل رفتار 
  **000/0  580/0  810/0        درك شده

  **000/0  303/0  560/0        نگرش
هنجارهاي 

  *025/0  143/0  191/0        ذهنی

فرهنگ 
  *076/0  011/0  017/0        کارآفرینی

سیاست 
  0*/067  017/0  -025/0        دولت

محیط 
  243/0  -152/0  138/0        دانشگاهی

  درصد 5دار در سطح معنی* درصد 1در سطح  دارمعنی**
 

بر مبناي نتایج تحلیل رگرسیون، در گام اول متغیرهاي کنترل (جنس، سن و تجربه 
بر  .اندشدهمتغیر وابسته وارد رگرسیون  عنوانبهکاري) و قصد کارآفرینی دیجیتالی 

ینی دیجیتالی رابطه مستقیم و معنیبین متغیرهاي کنترل و قصد کارآفر، هایافتهاساس 
هر سه متغیر کنترل با  دیآیبرم) 5گونه که از جدول (همانداري وجود ندارد. 

درصد از واریانس و تغییرات قصد کارآفرینی دیجیتالی را تبیین  1/13همدیگر 
ن (خودکارآمدي، نگرش و هنجارهاي هر سه متغیر مدل آجز ،نند. در گام دومکمی

 اندشدهوارد رگرسیون  )متغیر وابسته(ذهنی) و قصد کارآفرینی دیجیتالی 
)01/0,p=<430/30F =.(  بین هر سه متغیر خودکارآمدي، هایافتهبر اساس ،

داري وجود هنجارهاي ذهنی و نگرش با قصد کارآفرینی دیجیتالی رابطه مثبت و معنی
ارزش بتا براي هر سه  دهندمی) نشان 5طوري که نتایج بیان شده در جدول (دارد. به

متغیرهاي  تأثیر ،دار است. در گام سومیمثبت و معن ،متغیر مربوط به مدل آجزن
محیطی شامل فرهنگ کارآفرینی، محیط دانشگاهی و سیاست دولت بر قصد 

) نشان داد که 4تایج جدول (کارآفرینی دیجیتالی به همراه دیگر متغیرها سنجیده شد. ن
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مربوط به متغیرهاي محیطی به غیر از محیط دانشگاهی با قصد کارآفرینی  هايفرضیه

طوري که ارزش بتا براي متغیر به فرهنگ داري دارد بهدیجیتالی رابطه مثبت و معنی
) و براي متغیر سیاست دولت �=p=<011/0,05/0کارآفرینی (

)05/0,p=<017/0=دار است. ولی در ارتباط با متغیر محیط معنی ) مثبت و�
محیط  ی،عبارت به ؛ستیندار ) معنی�= -p=>152/0,05/0دانشگاهی ارزش بتا (

همچنین نتایج جدول  داري بر قصد کارآفرینی دیجیتالی ندارد.معنی تأثیردانشگاهی 
درصد  53 توانندمیطور کلی، تمام شش متغیر مستقل با همدیگر به دهدمی) نشان 5(

منظور کنترل از واریانس را در قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان تبیین کنند. به
 عنوانبهاثرات تعدیلی مربوط به جنسیت، سن و تجربه کاري، این متغیرها هم 

گونه که مالحظه شد رابطه مثبت اضافه شدند، همان پژوهشمتغیرهاي کنترل به مدل 
  نی دیجیتالی نداشتند.داري با قصد کارآفریو معنی

 
  تحلیل و پردازش الگو از طریق تحلیل مسیر

متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته (قصد  تأثیرمنظور مشخص شدن در این قسمت به
در میان آنها از تحلیل مسیر استفاده  تأخرکارآفرینی دیجیتالی) با در نظر گرفتن تقدم و 

مستقیم و تا چه میزان  صورتبهشده تا مشخص شود متغیرهاي مستقل تا چه میزان 
گذارند. البته با توجه به اینکه روش می تأثیرغیر مستقیم بر متغیر وابسته  صورتبه

آن هایی است که تحلیل مسیر از طریق ترین روشرگرسیون چندمتغیره، از متداول
استفاده شده است. در این مرحله  روش نیاگیرد، در پژوهش حاضر نیز از انجام می

نیز از تحلیل رگرسیونی بر اساس متغیرهاي مدل رگرسیون چندمتغیره قصد کارآفرینی 
آمده است. با توجه به اینکه  )5(دیجیتالی بهره گرفته شده است که نتایج در جدول 

، جایگزین متغیر وابسته (قصد دیب (بتا) را دارمتغیر خود کارآمدي بیشترین ضر
و به همراه دیگر متغیرهاي مستقل عمل رگرسیون تکرار  شودمیکارآفرینی دیجیتالی) 

بر قصد کارآفرینی  مؤثر، دیاگرام مسیر عوامل )2(شکل  تیدرنهاخواهد شد. 
  .دهدمیدیجیتالی را همراه با ضریب مسیر نشان 

دهد متغیرهاي مستقل از تحلیل مسیر نشان میطور که نتایج حاصل همان
) 6کنند. جدول (درصد از تغییرات قصد کارآفرینی دیجیتالی را تبیین می 53 درمجموع

طور خالصه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل اثرات متغیرهاي مستقل مورد بررسی به
دهد. نتایج می را بر متغیر قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان نشان پژوهشدر این 
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، 0351/0بیانگر آن است که کل اثرات متغیر فرهنگ کارآفرینی بر متغیر وابسته تحقیق 

، سیاست 584/0، کنترل رفتار درك شده 138/0، هنجارهاي ذهنی 303/0نگرش 
. در این راستا، محیط دانشگاهی از بین است -142/0 یدانشگاه، محیط 017/0دولت 

بر قصد کارآفرینی دیجیتالی و کنترل رفتار درك شده  تأثیرکمترین  ،عوامل محیطی
کل اثرات  ،درمجموعرا بر قصد کارآفرینی دیجیتالی داشته است.  تأثیربیشترین 

مدل نهایی  )2(. شکل استبر قصد کارآفرینی دیجیتالی  9351/0متغیرهاي محیطی 
 دهد.را بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می پژوهش

  
  پژوهشنتایج اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي  )6( لجدو

  کل اثر  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیرهاي مستقل
  584/0  -  584/0  کنترل رفتار درك شده

  303/0  -  303/0  نگرش
  138/0  -  138/0  هنجارهاي ذهنی
  0351/0  0241/0  011/0  فرهنگ کارآفرینی
  017/0  -  017/0  سیاست دولتی
  -142/0  01/0  -152/0  محیط دانشگاهی
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شماي کلی عوامل محیطی بر قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان بر اساس نتایج  )2( شکل
  تحلیل مسیر

  
  گیريبحث و نتیجه

انه دیجیتالی عوامل محیطی بر قصد کارآفرین تأثیربررسی این پژوهش با هدف 
 ریزي شدهاستان همدان با کاربرد تئوري رفتار برنامهي دولتی هادانشگاهدانشجویان 

بر آن  مؤثرهاي مرتبط با قصد کارآفرینی و عوامل نظریهشده است.  ، اجراآجزن
ند مبنایی را براي تحلیل رفتار کارآفرینان فراهم کنند. تئوري قصد آجزن و توانمی

این  تأییدقصد بر رفتار بهتر درك شود. در  تأثیرکه  کنندمیهاي مشابه آن کمک نظریه
، نکات مهمی را بررسی روابط موجود بین متغیرها آمده از دست بهي هاافتهی ،نظریه

روابط بین  همه، هایافتهنشان داد. بر اساس  پژوهش هايیابی به هدفدر دست
که بیانگر  شد تأییدمتغیر محیط دانشگاهی با متغیر وابسته  جزبهمتغیرهاي مستقل 

دانشجویان با متغیرهاي  بین قصد کارآفرینانه دیجیتالی داریمعنوجود ارتباط مثبت و 
ي هایافتهبا  ونگرش، کنترل رفتار درك شده است مدل آجزن شامل هنجارهاي ذهنی، 

قصد  
کارآفرینی  
 دیجیتالی

 نگرش

هنجارهاي  
 ذهنی

خودکارآمد

فرهنگ  

  حمایت

 سیاست

303/

13٨

584/

299/

008/
008/ 004/

007/

105/

400

005/



آموزش عالی ۀنام  168 

 
و زرافشانی  ، اطهريبارانی )؛2003لوتجه و فرانک ( ازجمله، پژوهشگراندیگر 

  ) همخوانی دارد.1389(بارانی و همکاران ) و 1388(
هاي آماري و تحلیل چندمتغیره قصد کارآفرینی دیجیتالی نشان داد که نتایج آزمون

دار با متغیر وابسته یمحیط دانشگاهی داراي رابطه معن جزبهمتغیرهاي مستقل پژوهش 
، همان اندشدهپژوهش هستند. متغیرهایی که در مدل رگرسیون براي قصد ترسیم 

 عنوانبهاز مبانی نظري استنباط شده و  پژوهشمتغیرهایی هستند که در بخش اسنادي 
 ؛اندشدهدر افزایش قصد و تمایل کارآفرینی دانشجویان بررسی  مؤثرمتغیرهاي مستقل 

گفت از بین متغیرهاي مستقل، سه متغیر  توانمیآنها  راتیتأثاما در زمینه تفاوت 
زایش قصد در افرا مستقیم  راتیتأثهنجارهاي ذهنی، بیشترین  و خودکارآمدي، نگرش

متغیرهاي خودکارآمدي، نگرش و  راتیتأث. مجموع داشتندکارآفرینی دانشجویان 
درصد و  3/30درصد،  4/58مستقیم برابر با  صورتبهبه ترتیب و  ،هنجارهاي ذهنی

فرهنگ کارآفرینی  ازجملهمتغیرهاي محیطی  راتیتأثدرصد بوده است.  8/13
 صورتبهدرصد، متغیر سیاست دولت  51/3مستقیم و غیر مستقیم برابر با  صورتبه

ي دولت با هاسیاستکه اگر  دهدمی. این امر نشان استدرصد  7/1مستقیم برابر با 
د این شومحیط مطابقت داشته باشد سبب افزایش تمایل دانشجویان به کارآفرینی می

و  فردییدانا؛ 1389(زالی و همکاران،  ي دیگرهاپژوهشبرخی نتایج  بانتیجه 
) در زمینه نقش دولت در توسعه کارآفرینی 2000؛ دانایی و فیض، 2006همکاران، 
  .مشابه است

 
  پیشنهادها

بین متغیرهاي نگرش و هنجارهاي ذهنی دانشجویان با متغیر  پژوهش،بر مبناي نتایج 
 توانمیبر این اساس  .داري وجود داردقصد کارآفرینی دیجیتالی رابطه مثبت و معنی

د تمایل و قصد دانشجویان به راهتوانمیهاي مساعد گفت ایجاد و تقویت نگرش
 پیشنهاد بنابراین،داري افزایش دهد. معنی روطهاي دیجیتالی را بهوکارکسباندازي 

هاي هاي فراوان فضاي دیجیتال براي ایجاد فرصتبا توجه به وجود ظرفیت شودمی
هاي هاي فنی و تخصصی دانشجویان رشتهتوانمنديها و قابلیت ،شغلی و از سویی

 طوربههاي دانشجویان به کارآفرینی هایی براي ایجاد و تقویت نگرشکامپیوتر، برنامه
تدارك  هادانشگاهدر خاص  طوربههاي کارآفرینی در فضاي مجازي عام و فرصت

هاي وکاربکسآشنایی دانشجویان با تجربه سایر کشورها در  ،دیده شود. بدون شک
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هاي داراي ارزش افزوده فراوان یکی از زمینه عنوانبهمجازي و تبیین آینده این بخش 

هاي مثبت در در ایجاد و تقویت نگرش يمؤثرد به نحو توانمیبراي کارآفرینی 
دانشجویان و به تبع آن افزایش تمایل آنها براي ورود به این عرصه نقش داشته باشد. 

مثبتی بر ایجاد و  تأثیرد نتوانمیهاي نقش نیز توسعه کارآفرینی، مدلبر مبناي الگوهاي 
ند توانمی هادانشگاهتقویت نگرش دانشجویان به کارآفرینی داشته باشند. در این زمینه 

هاي موفق در این عرصه، با دعوت از کارآفرینان برتر فضاي مجازي و معرفی ایده
همچنین  پژوهش،ي هایافتهبر مبناي  هاي مناسب تالش کنند.براي تقویت نگرش

از  متأثرمشخص شد که قصد کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه در فضاي دیجیتال 
. بر این اساس و بر مبناي مدل آجزن، فشارهاي استکیفیت هنجارهاي ذهنی آنها 

 يوکارهاکسباندازي تمایل دانشجویان براي راه کنندهنییتعاجتماعی درك شده، 
به اهمیت و نقش فشارهاي اجتماعی در شکل توانمی. بدین ترتیب استل دیجیتا

دیگري بر ضرورت  تأییدگیري قصد کارآفرینی دانشجویان پی برد. این موضوع نیز 
. بر مبناي استهاي اجتماعی ها و نگرشسازي براي ایجاد آگاهیهاي آگاهفعالیت
 مؤثر، در بین عوامل محیطی مورد بررسی، فرهنگ کارآفرینی از عوامل پژوهشنتایج 

 ،یعبارت بههاي مجازي است. وکارکسباندازي بر قصد و تمایل دانشجویان به راه
هاي فرهنگی و چنین نتیجه گرفت که برخورداري محیط جامعه از نظام توانمی

ها را وکارکسبدازي این نوع انهنجارهاي موافق کارآفرینی، تمایل دانشجویان به راه
هاي وکارکسبهاي توسعه در برنامه شودمی پیشنهاد ،. بر این اساسدهدمیافزایش 

سازي براي ترویج فرهنگ کارآفرینی و تغییر فضاي هاي فرهنگدیجیتال، به برنامه
گرانه هاي فرهنگی موافق و حمایتفرهنگی جامعه و محیط دانشگاه به سوي ارزش

بر تمایل و  مؤثرعوامل محیطی  تأثیردر مورد  پژوهش جینتاکارآفرینی توجه شود. 
قصد کارآفرینی دیجیتال دانشجویان نشان داد که بین عوامل محیطی، متغیر شرایط 

داري بر تمایل و قصد کارآفرینی ندارد. از سویی مثبت و معنی تأثیر ،محیط دانشگاه
 دهندهنشانلعه از وضعیت شرایط محیطی دانشگاه ارزیابی دانشجویان مورد مطا

. این وضعیت استنامناسب بودن شرایط محیطی دانشگاه براي حمایت از کارآفرینی 
رابطه بین شرایط محیط دانشگاه و تمایل یا قصد  نبودشاید بیانگر آن باشد که 

بر این  د ناشی از ضعف ساختارها و شرایط محیطی باشد.توانمیکارآفرینی دیجیتالی 
براي بهبود اثرگذاري شرایط محیطی بر تمایل دانشجویان،  شودمی ، پیشنهاداساس
هاي وکارکسبپذیرش  در جهتسازي شرایط محیط دانشگاهی هایی براي آمادهبرنامه
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تدوین و اجرا شود. در این  ،اي داراي ظرفیت براي کارآفرینیزمینه عنوانبهدیجیتال 

هاي خالقانه، معرفی نمونهیی براي حمایت از ایدههاسیاستبه طراحی  توانمیزمینه 
منظور هاي کارآفرینانه در فضاي مجازي بههاي برتر کارآفرینان و حمایت از ظرفیت

  .کردگرانه اشاره بهبود ساختارها و شرایط محیطی مورد نیاز و حمایت
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