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 مقدمه

 یارتقا با بلکه ،است شده تبدیل اجتماعی نوآوری و اجتماعی ۀتوسع در اصلی عاملی به تنهانه دانشگاه دانشجویان 1کارآفرینی قصد پرورش
 کارآفرینی دیگر، عبارت به (.2019et al,  Ndou) کندمی کمک منطقه یا کشور یک اقتصادی ۀتوسع به شغلی هایفرصت ایجاد و نوآوری

 (.Rauch & Hulsink, 2015) است شغل ایجاد و اقتصادی رشد تقویت در ابزاری مهم
 جامعه و مقصد ۀتوسع و گردشگران رضایت و تجارب برای توسعه،درحال و یافتهتوسعه کشورهای در ،گردشگری کارآفرینی ،خاص طوربه

 گرفته نظر در رقابت در بسیاری از کشورها و مناطق منبع منزلۀبه نوازیمهمان و گردشگری صنعت (.Gurel et al., 2010) است حیاتی بسیار
  است. هاجنبه سایر و خرید ونقل،حمل وگذار،گشت ،پذیرایی شامل که کندمی کمک منطقه اقتصادی ۀتوسع و به است شده

 نرِاک(. Rauch & Rijsdijk, 2013)دارند  ایهبالقو کارآفرینی توانایی و باالتر انسانیسرمایۀ  دانشجویان ،مقدماتی آموزش جنبۀ از
 کشورهای در را 4کارآفرینی و 3شغلی ،2ایحرفه مهارت نوع سه که کندمی پیشنهاد گردشگری آموزش برای را «جانبهسه» یرویکرد( 1995)

 و ایحرفه آموزش اساسی ۀدست دو به توانمی را گردشگری آموزش هایبرنامه انواع که کندمی خاطرنشان نرِاک. دهدمی پرورش توسعهدرحال
کید است شده گرفته نادیده عمدتا   که ، نیزکارآفرینی ۀتوسع، یعنی گردشگری آموزش ۀلفؤم سومین بر یو .کرد تقسیم شغلیهای مهارت  تأ

 (. Gurel et al., 2010) کندمی
برای خود  ،کارآفرینی ۀضمن توسع ،کند تاسوم منابع انسانی را تربیت می ۀتوان استدالل کرد که مؤلفمی ،کندمیبیان  نرِاکبراساس آنچه 

 کند استفاده را انسانی منابع پتانسیل ازمهمی  بخش محلی، کارآفرینی گردشگری ۀتوسع پرورش و تشویق با ،توانداین نوع آموزش می. کار کند
 ایجاد و پرورش محیطی توسعهدرحال کشورهای نیازهای ترینمهم از یکی ،درحقیقت. باشد مهمتواند بسیار توسعه میحالدرکه در کشورهای 

 داد.  پرورش نیز را کارآفرینانباید  ،کرد شکوفا را که باید کارآفرینیعالوه بر این ،آن در که است
 رفتار به را خود کارآفرینی آگاهی تا کند کمک دانشجویان به تواندمی نوازیمهمان و گردشگری دانشجویان کارآفرینی قصد یارتقا
 از یکی منزلۀبه قصد کارآفرینی(. Altinay et al., 2012)بینجامد  اقتصاد رد محرک اثر و بیشتر مشاغل به و کنند تبدیل کارآفرینی

 گردشگری دانشجویان کارآفرینی قصد بهبود چگونگی بررسی(. Tsai et al., 2016) شودمی تلقی کارآفرینی رفتار اظهارات اعتمادترینقابل
به همین دلیل است که  (.Tsai et al., 2016) است مهم بسیار آینده و فعلی نوازیمهمان و گردشگری صنعت ۀتوسع برای نوازیمهمان و

 Scarpetta) است شده تبدیل مهم یموضوع به ،جهانی رقابت با مقابله هنگام تجارت، به دانشگاه از سرمایۀ انسانی ۀتوسع در موفقیت چگونگی

et al., 2012 .) 
 اگرچه. دارد دانشجویان کارآفرینی قصد پرورش درمهمی  نقش آموزش که کنندمی خود استدالل ۀدر مطالع( 2010) و همکاران گورل

 باقی نشدهحل یموضوع منزلۀدانشجویان بهبودن  گراعمل و ایحرفه همچنان است، داشته زیادی پیشرفت نوازیمهمان و گردشگری آموزش
 (.Gurel et al., 2010) است مانده

 یمناسب یادگیری فضای و کند استفاده دانشجویان سرمایۀ انسانی از کامل طوربه تواندنمی گردشگری آموزش که داشت اظهار( 1995) نرِاک
 رد نوازیمهمان و گردشگری آموزش تأثیر چگونگی کنند که( بیان می2020) ژانگ و همکاران ،همچنین .کند ایجاد کارآفرینی پرورش برای
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 Hayton) دانشجویان کارآفرینی توانایی تواندمی آموزش اند کهداده نشان برخی از محققان ،است. از سوی دیگر نشده حل هنوز کارآفرینی قصد

et al., 2002; Morrison, 2000،) بخشد بهبود را کارآفرینی رفتار و هامهارت (Casson, 1982 .) 
 درمهمی  نقش قصد که شودمی ادعا شناختی رویکرد براساس است و شده متمرکز قصد کارآفرینی بر کارآفرینی دربارۀ متعدد تحقیقات

 گذارندمی تأثیر کارآفرینی قصد و درک رد عواملی چه کهاین بارۀدر حال،بااین(. Esfandiar et al., 2019) دارد کار شروع برای گیریتصمیم
  (.Phuc et al., 2020)کمی وجود دارد  اطالعات ،است متفاوت گوناگون هایفرهنگ در قصد ۀدهندتوضیح عوامل اهمیت چرا کهاین و

شناسایی  و است ضروری یسؤال داد توسعه هاآن شغلی ۀآیند برای را دانشجویان جامع هایتوانایی و کارآفرینی قصد توانمی که چگونهاین
وکارهای های کسباز جمله نیازسنجی ،اجتماعیهای پدیده تحلیلوتجزیه و ارزیابی ،درک دانشجویان در توانایی ۀتوسع و تبیین عوامل مؤثر

 .این مطالعه است از مسائل مهم ،گردشگری

 هافرضیه و نظری چارچوب

ینی قصد و آموزش  کارآفر

گ ذهنی وضعیت» عنوان اب کارآفرینی قصد  «شدن کارآفرین و جدید یکار شروع مانند کارآفرینی رفتارهای سمتبه توجه و اقدام از قبل اهانهآ
 بلکه ،افتدتصادفی اتفاق نمی خود وخودبه موارد بیشتر در کارآفرینانه اقدام یا کارآفرینی ۀ(. توسع2012et al.,  Moriano) است شده تعریف
 نظری مبنای. (Kabir et al., 2017) است شده مشخص هایفرصت به پاسخ در کارآفرینی ۀادام برای کارآفرینان انتخاب یا قصد ۀنتیج اساسا  

رخداد  احتمال باشد، ترقوی نیت هرچه ن،زِ َاجنظر  است. از متکی (1991) نزِ َاج ۀشدریزیبرنامه رفتار نظریۀ رب مطالعه قصد کارآفرینی در این
. دارد بستگی خاصهای موقعیت در کارآفرینیهای انگیزه و نتایج کلی ارزیابی به کارآفرینی قصد این حال،بااین. است بیشتر نیز )کارآفرینی( آن

 ,.Sarif et al) باشد داشته حیاتی بسیار نقش تواندمی کارآفرینی آموزش که جایی است، مهم بسیار ارزیابی در سود و محاسباتی خطرات

2012) . 
 در باید که ایویژگی همچنین و پدید آید افراد در باید که مهارتی توانمی را کارآفرینی آموزش (،2004) انگلیش و جونز دیدگاه براساس

 آموزش که کنندمیاستدالل  ،عالوهبه. طراحی کنند ابتکاری و جدید یهایبرنامه توانندمی طریق،در نظر گرفت. بدین شود تحریک هاآن
 آموزش» اصطالح بنابراین،. است متمرکز جدید شغلی فرصت یك سازیتجاری منظوربه موردنیاز تخصص به دستیابی بر عمدتا   کارآفرینی
 اندگرفته نادیده دیگران که هاییفرصت شناسایی در هاآن به که شود گفته هاییمهارت همچنین و افراد به مربوطه مفاهیم ۀارائ اساسا  به «کارآفرینی

 .(Kabir et al., 2017) کرد خواهد کمک اندبوده مردد آن در دیگران که جایی در اقدام برای دانش و بینش کسبدر  و
 ؛گذاردمی تأثیر کارآفرینی برای دانشجویان قصد رد که است مهم عاملی کارآفرینی آموزش که است داده نشان (2013) ، فراشاههمچنین

  .بخشدمی بهبود را کارآفرینی قصد احتمال ،برابر 3/1 ،کارآفرینی ۀدور یک اتمام زیرا
 ترعملی را کارآفرینانه اقدام و دهدمی افزایش را جدید هایفرصت کشف شانس ،کنند که آموزش( بیان می2014نیکس و همکاران )رمِ 

 را و افراد هستند خود تجاری شرکت تأسیس برای الزم هایصالحیت و حواس دارای که ددهمی پرورش را افرادی کارآفرینی آموزش کند.می
 و موفقیت که توان انکار کردنمی واقعیت را این حال،بااین. بپذیرند زندگی در موفقیت برای را های کارآفرینیریسک و سختی که کندمی ترغیب

 دارد.  بستگی بیرونی دیگری هم عوامل به کارآفرینی شکست
 شناخته ،باشند داشته کارآفرینی از کاملی درک تا کندمی کمک دانشجویان به که عواملی ترینمهم از یکی منزلۀبه ،کارآفرینی آموزش تأثیر

 سساتؤم در (.Phuc et al., 2020) دهدمی شکل را آینده در خود کار شروع برای هاآن گرایش احتماال   کارآفرینی دانش و نگرش. است شده
 دیدگاه چندین .دهد ارتقا پایدار ۀتوسع برای را آموزش است ممکن ،کارآفرینی موفق الگوهای بر تمرکز با ،کارآفرینی یادگیری ،عالی آموزش
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 کارآفرینی اهداف با کارآفرینی آموزش که کنندمی استدالل سرنوشت تعیین و کارآفرینی خودکارآمدی ۀنظری ،سرمایۀ انسانی ۀنظری مانند نظری
 کندمی ترغیب کارآفرینی شغل ۀتوسع به را هاآن و کندمی فراهم هابرای آن کافی مهارت و دانش زیرا ؛دارد مثبت رابطۀ دانشجویان

(Boldureanu et al., 2020بنابراین .)، توان فرضیه زیر را در نظر گرفت:می 

ینی  خودکارآمدی و قصد کارآفر

 وی، ۀگفت به. کرد ارائه کارآمدی: اعمال کنترلدر کتاب خود  (1977) 2بندورا بار اولین برای را 1خودکارآمدی کلی مفهوم تاریخی، منظر از
 .است شدهتعیین سطوح در رفتارهایی انجام یا یادگیری در فرد توانایی به مربوط باورهای بیانگر خودکارآمدی

مشارکت و  ایجاد احتمالتصور و  اصلی عامل ،شودمی گفته شخصی هایمهارت و هاتوانایی به اعتقاد به صرفا   که ،خودکارآمدی
 (.Barbosa et al., 2007) شودمی اهداف به دستیابی بینی درخوش ایجاد باعث زیرا است، گذاریسرمایه

 وظایف آمیزموفقیت ایفای هایتوانایی همچنین و هامهارت از خود درک خصوصدر او نفساعتمادبه با مترادف فرد یک خودکارآمدی
 و دارد را حیاتی وظایف برخی انجام توانایی وی آیا کهاست  این بارۀدر فرد درونی هایاندیشه بازتاب خودکارآمدی مفهوم این، بر عالوه. است

 .(2007et al.,  Wilson)یا نه  کرد خواهد کمک شدهانتخاب( نتایج) ۀنتیج تحقق منظوربه وظایف آن اثربخش ایفای برای را او هاتوانایی این آیا
 خودکارآمدی سطح به زیادی حد تا خاص ایوظیفه آمیزموفقیت و انجام اثربخش در فرد یک موفقیت که است داده نشان گذشته مطالعات

و  پیگیری به بیشتری تمایل نیز دارند خاص ایوظیفه بسیاری در ایفای خودکارآمدی که افرادی زیرا ،(Kabir et al, 2017) است وابسته وی
 مهم هاآن عملکرد و تفکر ۀنحو همچنین و مردم احساس درک برای خودکارآمدی مفهوم که اندشده نویسندگان متذکر. دارند وظیفهآن  ادامۀ
 فردی رشد همچنین و خودهای موفقیت به و کمی نیز دارد نفس عزت کمی دارد خودکارآمدی میزان که شخصی که است این بر اعتقاد. است
 .است بدبین بسیار

 این موضوع ادبیات ارزیابی شده است، بررسي بهداشتي و بالیني يهازمینه در عمدتا   گذشته تحقیقات در خودکارآمدي ۀکه جنببا وجود این
 کارآفرینی شغل کارآفرینی ازجمله انتخاب بر متمرکز تحقیقاتدر  ویژهبه مدیریتی مطالعات ۀعرص در نیز خودکارآمدی ۀجنب که دهدمی نشان

(2007et al.,  Wilson،) کارآفرینی قصد (2019et al.,  Esfandiar) است. شده کارآفرینی مطرح عملکرد همچنین و  
 بنابراین، .دهدمی نشان را خود شخصی تجارت مدیریت و ایجاد برای فرد یک تصمیم طورکلیبه کارآفرینی طور که بیان شد قصدهمان

 بالقوه کارآفرین مهم نیازهایپیش از یکی که داشتند ( اظهار1994) لزیبرا و رکروگِ . است گوناگونی عوامل تأثیرتحت فرد یک کارآفرینی تصمیم
 .است کارآفرینی خودکارآمدی

 نشان ،لیوبلیانا دانشگاه و کمبریج دانشگاه فنی هایدانشکده در دانشگاهیان کارآفرینی اهداف در بررسی ،(2010) 3سکورندِ  و نپرودِ 
 .است قصد کارآفرینی دانشگاهیان توضیح در عامل ترینمهم ،هاکنندهیبینپیش سایر با مقایسه در ،خودکارآمدی که دهندمی

 یک هایفعالیت و وظایف ها،نقش آمیزموفقیت اجرای توانایی وی معنا که؛ بدیندهدمی نشان را خود به فرد اعتقاد قدرت خودکارآمدی
 اندیافتهدر . درنتیجه،دارد وجود وی خودکارآمدی و کارآفرینی برای فرد قصد بین روشنی ارتباط دهد که( نشان می2013) فراشاه. دارد را کارآفرین

دار معنی ، فرضبنابراین گیرند.می بیشتری الهام خود تجاری جدید هایفعالیت شروع از دارند باالیی خودکارآمدیسطح  که دهندگانیپاسخ که
  توان مطرح کردبودن رابطه خودکارآمدی و قصد کارآفرینی را می

                                                           
1. Self-efficacy 

2. Bandura, A 

3. Drnovsek 
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ینی   هنجارهای ذهنی و قصد کارآفر

 آن به که را« ذهن هنجار (. اصطالحAjzen ,1991) کندمی منعکس خاص یرفتار انجام نظر از را شدهدرک اجتماعی فشار 1ذهنی هنجارهای
 کرده تعریف «مطلوب یرفتار انجام ندادن یا دادن انجام در شدهدرک اجتماعی فشار» عنوانبه نزِ َاج شودمی گفته نیز «اجتماعی هنجارهای»

از  بسیاری انسان، رفتار ۀمطالع هنگام. به وجود آید جامعه و دوستان خانواده، مانند های گوناگونجانب گروه از تواندمی اجتماعی فشار. است
 مناسب اتخاذشده تصمیم که کنندارزیابی می گیریتصمیم از قبل غالبا  که دلیل اینبه. دکننمی شناسایی مهم یعنصر را ذهنی هنجار پژوهشگران

 .(Kabir et al, 2017)پذیرد یا نه تصمیم آن را می جامعه یا است
؛ ددهمی ارجاع دیگران و اقوام ن،دوستا خانواده، مانند شمهم زندگی افراد نظر از فرد برداشت به ذهنی هنجارهای ،کارآفرینی مطالعات در

 (. Liñán & Chen, 2009) خیر یا کنندمی تأیید را او شخصی مشاغل دربارۀ تصمیم هابرای او مهم است که بداند آیا آن که معنابدین
 منبع دارای فرد که مواردی در است، اجتماعی هنجارهای تأثیرتحت شدهگرفته تصمیمات که بیشتراین با وجود ،(2012) ِاجزن نظر به

 هنجارهای تأثیر ،(2013) همکاران آوتیو و ۀد. در مطالعگیرنمی قرار اجتماعی هنجارهای تأثیرتحت هاآن اقدامات است، قوی داخلی کنترل
، بود. همچنین کارآفرینی قصد برای تریمهم ۀکنندیبینپیش شدهدرک رفتار کنترل ،حالبااین .شد داده تشخیص ضعیف کارآفرینی قصد رد ذهنی
کند قصد کارآفرینی را ( بیان می2008) که لیناننکرد. درحالی پیدا کارآفرینی قصد و ذهنی هنجار بین معناداری ۀرابط ( هیچ2013) فراشاه

  .شود توجه بعدی تحقیقات در رابطه این به باید که بودند ( معتقد1994) لزیبرا کروگر و با هنجارهای ذهنی توضیح داد. خوبیبهتوان می
 .باشند داشته دانشجویان شغل انتخاب در بسیاری تأثیر توانندمی استادان و دوستان متصور شد که خانواده، را پس شاید بتوان این فرض

 تأثیرات تواندمی که شودمی گرفته نظر در ایزمینه عوامل از یکی نیز ذهنی هنجارهای ی،رونیب و یدرونانگیزۀ  هایدیدگاه براساس این، بر عالوه
 کنند، تأیید را کارآفرینی برای وی تصمیم برجسته و مهم افراد کهدرصورتی. باشد داشته کارآفرینی یا خودکارآمدی ر قصدد منفی یا مثبت

 کمتر تواندمی وی کارآفرینی خودکارآمدی نکنند، تأیید را تصمیم این برجسته افراد اگر ،اما .یابد افزایش است ممکن فرد کارآفرینی خودکارآمدی
 را مطرح کرد. کارآفرینی قصد و ذهنی هنجارهای بین ۀمعنادار بودن رابط ۀتوان فرضیمیدرنتیجه، . باشد

 صورت زیر در نظر گرفت:تحقیق را به هایهو فرضی مطالعه میتوان مدل مفهومی ،براساس آنچه گفته شد ،بنابراین

 پژوهش میمفهو مدل: 1 شکل

                                                           
1. Sobjective norm 

ینی  آموزش کارآفر

 خودکارآمدی

 هنجارهای ذهنی

ینی  قصد کارآفر
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 های تحقیقفرضیه

 دارد.ر قصد کارآفرینی دداری : آموزش اثر معنیاول ۀفرضی
 . ر قصد کارآفرینی دارددداری دوم: خودکارآمدی تأثیر معنی ۀفرضی
 کارآفرینی دارند.ر قصد دسوم: هنجارهای ذهنی تأثیر معناداری  ۀفرضی

 شناسی روش

 تأثیر کارآفرینی دانشجویان گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ برای قصد رد که است عواملی از آگاهی مطالعه این نهایی هدف کهبا توجه به این
. است بخش دو دارای نظرسنجی رد نامهپرسش. شد آوریجمع ساختاریافته ۀنامپرسش از ایمجموعه ساختن طریق از اولیه هایداده ،گذاردمی

در بخش  .است شده طراحی فعلی فعالیت نوع و خانوادگی ۀسابق ،مقطع تحصیلی جنسیت، ازجمله شناختیجمعیت شامل اطالعات اول بخش
 میزان تا شد خواسته دهندگانپاسخ از هایی که چارچوب مطالعه را تشکیل دادند،سازه خصوصدر دهندگانپاسخ هاینظر ارزیابی منظوربه ،دوم

 کارآفرینی قصد و ذهنی ، هنجارهای( BernatDoanh & ,2019)خودکارآمدی (،2017et al,  Kabir) کارآفرینی آموزش بارۀدر را خود توافق
(Liñán & Chen, 2009در ) بیان کنند. موافق کامال   و موافق مخالف، نه موافق نه ،مخالف ،مخالف کامال   از تاییپنج یطیف 

سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ جامعۀ آماری این مطالعه را تشکیل دادند  دانشجویان
گیری هدفمند و شدند و از روش نمونه انتخاب ،با استفاده از روش کوکران ،مطالعه ۀنمون منزلۀدانشجو به 204نفر است که  430ها که تعداد آن

 .گردشگری قرار داده شد ۀهای کالسی دانشجویان دانشکدها را در گروهنامهها لینک پرسشآوری دادهجمع منظوربه انه استفاده شد.داوطلب
 نسبتا   ۀنمون یک ازها داده سریع آوریجمع برای روش مناسبی که است این گیرینمونه خاص روش این انتخاب اساسی دالیل ،بنابراین

  د.کنمی فراهم محققان برای آسان روشی با ی و معتبرگیراندازهقابل
 کارآفرینی قصد رد که متغیرهایی میان ساختاری ۀرابط آزمایش ( برایSEM-PLS) 1جزئی مربعات حداقل ساختاری معادالت مدل

 تخمین امکان که است ساختاری معادالت سازیمدل از آماری تحلیل نوعی کار گرفته شد. حداقل مربعات جزئیه گذارند بمی تأثیر گوپاسخ
 .کندمی فراهم را نهفته متغیرهای با معلولی و علت ۀرابط ۀپیچید هایمدل

 از دوم، ۀمرحل در. ها محاسبه شده استآوری دادهابزار جمع پذیریاطمینان ارزیابی برای شدهو واریانس استخراج کرونباخ آلفای ابتدا،
 ضرایب برای ساختاری معادالت مدل سرانجام،. سنجیده شودن آ هایمعیار و تحقیق مدل تجربی روایی تا شودمی استفاده تأییدی عاملی تحلیل

 شده ازآوریهای جمعداده آماری تحلیلوبرای تجزیه کهضمن این. شد استفادهمی مفهو چارچوب در پیشنهادی ۀرابط هر برای تخمینی مسیر
 است. شده استفادهSmart-PLS3 و  SPSS24 افزارهاینرم

 های تحقیق یافته

 تحلیل توصیفی

 دهد: دهندگان را برحسب گروه و درصد فراوانی نشان میشناختی شامل جنسیت، تحصیالت، سن و درآمد پاسخهای جمعیتمشخصه 1جدول 
  

                                                           
1. Partial Least Square (PLS) 
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 شناختی نمونههای جمعیتتوصیف مشخصه: 1جدول 

درصد  جنسیت درصد مقطع تحصیلی

7/47  کارشناسی
 دختر 7/57

6/34  کارشناسی ارشد

7/17  پسر 3/42 دکتری

درصد ینی در خانواده  سن )سال( درصد سابقۀ کارآفر

1/30  20کمتر از  5/11 دارای عضو فرد کارآفرین در خانواده

 فاقد عضو کارآفرین در خانواده 9/69

7/43 20-30 

2/37 30-40 
 40بیشتر از  6/7

 هایافتهتحلیل استنباطی 

 )مدل بیرونی( گیریبرازندگی مدل اندازه

 ،اول ۀدر مرحل .دشومی انجامگیری و مدل ساختاری یابی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی در دو بخش ترتیبی مدل اندازهمدل
ب، روایی همگرا، پایایی مرکخ، از آلفای کرونبا گیری با استفادههای اندازهارزیابی مدلهای )مدل بیرونی( از طریق شاخص گیریمدل اندازه
قبول برای آلفای کرونباخ قابل 7/0 مقادیر بیشتر از ،انعکاسی یدر مدل .شودمیبررسی   tب مسیر و ضریب معنادارییو همچنین ضرا روایی واگرا

های یکسانی هستند و ر هر مدل دارای وزنپذیکه متغیرهای مشاهده استشاخص آلفای کرونباخ این فرض  دهد.میبودن شاخص را نشان 
پایایی »( با عنوان 1974) همکاران و ورتسپیشنهادی ع این مشکل از شاخص فمنظور ربه گیرد.میها را با هم برابر درواقع اهمیت نسبی آن

 ازشود، مقادیر پایایی مرکب را میها استفاده که هنگام محاسبه از بارهای عاملی گویهاین دلیلبه ،در این شاخص .شودکمک گرفته می «مرکب
هستند و بنابراین  7/0نتایج بررسی پایایی نشان داد که این مقادیر بیشتر از  .(hair et al., 2012) دهدآلفای کرونباخ بیشتر و بهتر نشان می

 .شودتأیید می هاپایایی گویه
این  (Barclay et al., 1995)پذیر آن است پنهان توسط متغیرهای مشاهدهمنظور از شاخص روایی همگرا سنجش میزان تبیین متغیر 

که متغیرهای پنهان موردنظر  دهدمیاین مقدار نشان  .قبول استمقدار قابل 5/0و حداقل مقدار  است 1شدهشاخص میانگین واریانس استخراج
 کنند.پذیرهای خود را تبیین میدرصد واریانس مشاهده 50حداقل 

ضریب مسیر و بار عاملی در  که ستا معنابدین ،رار گیردق +96/1تا  -96/1 ۀبازاز خارج  t ۀ، اگر مقدار آمارtب معنادری یضرا بر طبق
 96/1بیشتر از برای هریک از بارهای عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود  t ۀشدمقادیر محاسبه .استمعنادار  درصد 95سطح اطمینان 

. نتایج مربوط به این گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادنامه برای اندازهتوان همسویی سؤاالت پرسشلذا می .برآورد شده است
 مده است: آ 2در جدول  هاشاخص

پذیرهای متغیر پنهان آن مدل با میزان افتراق مشاهده توان با توجه بهمیگیری انعکاسی را توانایی یک مدل اندازه یروایی تشخیصی یا واگرا
روایی تشخیصی درواقع مکمل روایی همگرا است که تمایز نشانگرهای یک متغیر پنهان از سایر  سنجید.پذیرهای موجود در مدل سایر مشاهده

 .دهدرا نشان مینشانگرهای دیگر در همان مدل ساختاری 

                                                           
1. Averagr Variance Extracted (AVE) 
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 تحقیق متغیرهای گیریاندازه مدل: 2 جدول

 گویه سازه
بار 

 عاملی
 tمقدار 

یانس  میانگین وار
 شدهاستخراج

پایایی 
 مرکب

آلفای 
 کرونباخ

دی
رآم

دکا
خو

 

69/0 ای را دارم.رو شدن با هر اتفاق غیرمنتظرهمن توانای روبه  69/16  

677/0  824/0  817/0  

ای خود های مقابلهتوانم به تواناییمانم، زیرا میمن در مواجهه با مشکالت آرام می
 اعتماد کنم.

72/0  49/15  

حل پیدا توانم چندین راهمیشوم، میرو من اطمینان دارم که وقتی با مشکل روبه
 کنم.

43/0  02/6  

64/0 من در نشان دادن خالقیت و نوآوری استعداد فراوانی دارم.  36/13  
77/0 دهم.میمن استعداد فراوانی برای رهبری و حل مسئله از خود نشان   63/25  

70/0 گذاران بالقوه روابط مطلوبی ایجاد و آن روابط را حفظ کنم.توانم با سرمایهمن می  95/11  
79/0 های جدید بازار را برای محصوالت و خدمات جدید ببینم.توانم فرصتمی  84/28  

80/0 جهانگردی را ندارم.من مهارت و توانایی الزم برای موفقیت در جایگاه کارآفرین   91/25  

نی
فری

ارآ
ش ک

موز
آ

 

79/0 کارآفرینی باید در دانشگاه تدریس شود.  52/26  

790/0  769/0  732/0  
83/0 کند.میهای کارآفرینی به دانشجویان در شروع کار کمک دوره  03/39  

های فعالیتها کند که در دانشگاهآموزش کارآفرینی دانشجویان را تشویق می
 کارآفرینی انجام دهند.

88/0  02/43  

80/0 وکار محدود شود.های کارآفرینی نباید فقط به دانشجویان بازرگانی و کسبفعالیت  23/26  

نی
 ذه

ای
اره

نج
ه

 

خانواده و نزدیکان من به آیندۀ کاری من در جایگاه کارآفرین تمایل و نگرش مثبتی 
 دارند.

66/0  15/10  

736/0  786/0  792/0  
46/0 دانند.میها و مشاغل دیگر دوستان من فعالیت کارآفرینی را با ارزش تراز فعالیت  64/3  

59/0 های کارآفرینی بسیار متناسب است.فرهنگ با فعالیت  75/7  
های آن، ارزشمند در نظر گرفته رغم ریسکدر کشور ما، فعالیت کارآفرینی، علی

 شود.می
64/0  79/7  

نی
فری

ارآ
د ک

قص
 

79/0 من برای کارآفرینی در حوزۀ گردشگری برای هر کاری آماده هستم.  63/22  

626/0  826/0  797/0  

67/24 0.81 ای من کارآفرین شدن در حوزه گردشگری استهدف حرفه  
من تمام تالشم را برای شروع و ادارۀ شرکت خودم در حوزۀ گردشگری انجام خواهم 

 داد
84/0  28/38  

شرکتی تأسیس کنم یا  من مصمم هستم که در آینده، در حوزۀ گردشگری،
 وکاری ایجاد کنم.کسب

77/0  17/26  

68/0 اندازی کنم.من مصمم هستم شرکتی در حوزۀ گردشگری راه  01/15  
73/0 اندازی کنم.ام راهمن قاطعانه قصد دارم در آینده کاری مرتبط با رشتۀ تحصیلی  63/16  
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  الرکر ـ فورنل آزمون

پذیرهای خود داشته باشد تا بتوان گفت روایی هسایر متغیرهای پنهان پراکندگی بیشتری در بین مشاهد ازباید موردنظر  متغیر پنهان ،طبق این معیار
 متغیرهای با پنهان متغیر آن بستگیهم حداکثر از بیشتر باید پنهان متغیر هر ۀشدجذر میانگین استخراج ،این اساس دارد. بر زیادیتشخیصی 

 .(Fornell & Larcker, 1981) باشد دیگر پنهان

 الرکر ـ فورنلنتایج آزمون  :3جدول 

ینی هنجارهای ذهنی خودکارآمدی  ینی آموزش کارآفر  قصد کارآفر
823/0 خودکارآمدی     

699/0 هنجارهای ذهنی  889/0    

ینی 690/0 آموزش کارآفر  716/0  858/0   
ینی 654/0 قصد کارآفر  770/0  698/0  791/0  

 یساختار  مدل یابیارز 

شود. ضریب تعیین مقدار واریانس حاسبه میم (Q2) و ضریب تناسب پیش بین  (F2) ،اندازه اثر(R2) نیاین آزمون توسط ضریب تعی
دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته قابل استناد ضریب تعیین نشان می دهد.زا را در مدل ساختاری نشان میهای درونسازه ۀشدتشریح

 معادلهدف  ۀبرای ساز 75/0و  5/0، 25/0 برابر   R2مقادیربه متغیر مستقل است. برای تأیید مدل، این ضریب باید به اندازۀ کافی بزرگ باشد. 
 (.hair et al., 2012)دشومی گرفتهنظر  درتوجه ضعیف، متوسط و قابل

شده که سازۀ حذفدهد و برای ارزیابی اینزای معین از مدل حذف شود را نشان میهنگامی که یک سازۀ برون R2اندازۀ اثر تغییر در مقدار 
 15/0، ضعیف() 02/0 ترتیباین شاخص به میزان ،1988در کوهن نظر براساس  رود.کار میزا دارد بههای درونتوجهی بر سازهاثر قابل

 .(hair et al.,2014) شودمی)قوی( تفسیر  35/0 )متوسط( و

 اثر ۀشاخص انداز : 4 جدول

ینی   قصد کارآفر

325/0 خودکارآمدی  

321/0 هنجارهای ذهنی  

ینی 423/0 آموزش کارآفر  

را بررسی کنند.  1گیسر ـ استون (𝑄2) ، محققان باید مقدار و اندازه اثر یبینپیشمعیاری برای دقت  منزلۀبه  𝑅2عالوه بر ارزیابی بزرگی مقدار 
تناسب )( 2(PLS_SEMسازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی )مدل وقتی ا  مشخص است. مدل بینپیش تناسبمعرف این سنجه 

 بینیپیش تناسب ،معینزای انعکاسی درونمتغیر مکنون یک برای  ،بیشتر از صفر (𝑄2)دهد،. در مدل ساختاری، مقدار بین را نشان میپیش
  (.hair et al., 2014دهد )را نشان می ۀ خاصساز برای این مدل

                                                           
1. Stone-Gaisser 

2. Partial Least Squre Structural Equation Modeling 
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یب تعیین و تناسب پیش :5 جدول  پبینشاخص ضر

یب تعیین  یب تعیین تعدیل ضر  Q² (=1-SSE/SSO) شدهضر

ینی 659/0 قصد کارآفر  641/0  352/0  

وابسته است.  قصد کارآفرینی به متغیرهای خودکارآمدی، هنجارهای ذهنی و آموزش کارآفرینی تغییرات درصد 9/65توان گفت که می ،بنابراین
 ۀدر دامن مدل بینپیششاخص تناسب  ،. همچنینکنندرا تبیین می قصد کارآفرینیدرصد تغییرات  9/65 ی مستقلمتغیرها ،تربه عبارت ساده

 .قبول قرار داردقابل

 هاهیفرض آزمون و ریمس بیضرا بودن معنادار
 که است تکرار 500 برای استراپ بوت رویۀ از حاصل نتایجدهد. نشان می tای همدل معادالت ساختاری پژوهش را همراه با آماره 6جدول 

کند. بر طبق این مدل، آزمون می t ۀمعادالت ساختاری را با استفاده از آمار میاقع تما. این مدل درودهدمی نشان را( t-value) ضرایب معناداری
 است ومعنادار  درصد 95دهد ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان مینشان  ،قرار گیرد+ 96/1تا  -96/1 ۀباز از خارج t ۀاگر مقدار آمار
بط بین متغیرهای مستقل و وابسته را آزمون توان روامی ،است. لذا 96/1 بیشتر از هابرای هریک از مسیرها یا روابط بین سازه t ۀشدمقادیر محاسبه

 .ندنکنتایج جدول آنچه را محقق براساس روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بیان کرده است آزمون می ،کرد. درواقع

 تحقیق هایهفرضی ۀخالص :6جدول 

یب مسیر )   نتیجه سطح معناداری tآمارۀ  خطای استاندارد (𝛃ضر

ینی خودکارآمدی  548/0 قصد کارآفر  057/0  587/9  001/0P< تأیید 

ینی هنجارهای ذهنی  676/0 قصد کارآفر  045/0  037/15  001/0P< تأیید 

ینی  ینی آموزش کارآفر 699/0 قصد کارآفر  046/0  268/15  001/0P< تأیید 

 گیری نتیجهبحث و 

ها و بررسی اثر مستقیم آموزش آن آموزشی هایدوره در کارآفرینی آموزش خصوصدر گردشگری دانشجویان دیدگاه درک مقاله این هدف
که  گرفت نتیجه توانمی ،به ادبیات نظری و نتایج تجربی توجه با .ها بودر قصد کارآفرینی آندکارآفرینی، خودکارآمدی و هنجارهای ذهنی 

 نیز کارآفرینی و هنجارهای ذهنی آموزش و است شغلی هایایجاد فرصت و اقتصادی ۀتوسع به دستیابی برای مناسب کارآفرینی راهکاری

 بحران بیکاری بهبود و گردشگری آموختگاندانش اشتغال و تفکر قصد کارآفرینی ایجاد برای ارزشمندی راهکار و رفتار کارآفرینانه درآمدپیش

 است.
 محققان که وجود داردقصد کارآفرینی دانشجویان  درمهمی  ۀرابطمشخص شد که  کارآفرینانه، قصد هنجارهای ذهنی و رابطۀ به توجه با

 معتقد هستند آموزش کارآفرینی به که دانشجویانی در کارآفرینی قصدها، براساس گزارش. اندبه آن توجه کرده تجربی ومی مفهو از نظرکمتر 
 اشاره کردند.  نیز به این مسئله (2017دانیل و همکاران ) چشمگیر است.

 به کارآفرینی موردنیاز منابع سایر و هاتوانایی ها،مهارت از تریینانهبواقع درک های کارآفرینیآموزش که کنیممی استنباط این خصوص در
 موفقیت برایالزم  منابع حاضر حال در کهاین از ها راآن . همچنین،هستند های جدیدو تأسیس شرکت ایجاد شغل درپی که دهندمی دانشجویانی

گاه می کارآفرینی ایحرفه پیگیری یا کارآفرینی نوعی ازیاندراه در سازگار ( Solesvik, et al.,2014)( ۀبا نتایج مطالع نتایج این کند.را ندارند آ
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قصد  دربارۀها بلکه نگرش و ذهنیت آن ،کندهای کارآفرینی فقط بر مهارت دانشجویان تمرکز نمیآموزش که استدالل کردند ها. آناست
صرف  مطالعه این از مهمی بخش کارآفرینانه، قصد رد خودکارآمدی مستقیم تأثیرات به توجه با بر این، عالوه. دهدارتقا مینیز  را کارآفرینی

 بیشتر دانشجویان دانش و خودکارآمدیهرچقدر  ،که کردیم فرض ما. شد دانشجویان قصد کارآفرینی این سازه در نقش آزمایش و سازیمفهوم
 .دهدمی افزایش را هاآن کارآفرینی قصد امر این که دارند کارآفرینی از تریمثبت درک باشد،

 آموزش ( ،Daniel et al., 2017; Ibrahim & Lucky, 2014) است سازگار قبلی مطالعات با ، کهاین مطالعه هاییافته طورکلی،به
خودکارامدی  که داد نشان همچنین مطالعه این. کرد برجسته کارآفرینی قصد مهم هایکنندهیبینپیش منزلۀبه را هنجارهای ذهنی و کارآفرینی

 ,.Esfandiar et al) ات قبلیبا نتایج مطالعگیری این نتیجهاست که  گردشگری دانشجویان بین کارآفرینی قصد در یمهم ۀکنندتعیینعامل 

 .استسو ( هم2019
ی  یابزار منزلۀمدل این مطالعه را به توانندمی کارآفرینی ۀگذاران حوزسیاست  های قصد کارآفرینی توسطمحرک شناسایی برایکم 

 .کنند ها استفادهسایر رشتهدانشجویان حتی  و گردشگری دانشجویان
 نگرش بهبود برای را مناسبی آموزشی هایروش باید استادان قصد کارآفرینی، رداول مبنی بر معنادار بودن آموزش  ۀفرضی ۀبا توجه به نتیج

 دانشجویان مثبت نگرش افزایش به تواندمی واقعی کارآفرینان موفق تجربیاتدر میان گذاشتن  مثال، برای .بیابند کارآفرینی به دانشجویان مثبت
 هدف با کارآمد و مؤثر آموزشی و درسی هایبرنامه تدوین برای تشخیصی کمکی توانداین مطالعه می مدل ،بنابراین کند. کمک کارآفرینی به

 .باشد کارآفرینانه هایفعالیت پرورش
 اتخاذ با. باشند داشته بیشتری توجه دانشجویان جمعی و فردی کارآمدی تقویت شود بهمیتوصیه  هابه دانشگاه ،دوم ۀنتایج فرضی سبراسا

 آموزشی هایبرنامه این هایتکنیک. های درسی گنجانده شودسطح خودکارآمدی در برنامه یارتقا هایتکنیک/هادوره، آموزشی یهابرنامه
 دربارۀ بحث موفق، کارآفرینی هایطرح از بازدید وکار،کسب اندازیراه ،گروهی کار خالق، وکارکسب تفکر هایمهارت تواند شاملمی

 باشد. فعال یادگیری ترگسترده طوربه و فقمو کارآفرینان با مالقات صنایع، از بازدید تجاری، یهاطرح
گذاران و به سیاست ،لذا .دارند کارآفرینی قصد رد داریمعنی و مثبت تأثیر ذهنی هنجارهای که کندمی ثابت مطالعه سوم این ۀفرضی

 کنند.  حمایتمادی و معنوی  از جنبۀها را شود دانشجویان و خانوادهریزان پیشنهاد میبرنامه
 بعدی تحقیقات برای را هاییفرصت که است بوده همراه هاییمحدودیت با ی دست یافته است،مهم هاییافتهبه  این مطالعه اینکه وجود با

 است شده انجام آموزش کارآفرینی مزایای کمی دربارۀ نسبتا   مطالعات های دانشگاهی،موزش کارآفرینی در رشتهآ رشد رغمعلی. کندمی فراهم
(Solesvik et al., 2014).  هستند بیشتری توجه نیازمند در کارآفرینی نوآوری خالقیت، پذیری،مانند ریسکمفاهیمی.  

برخی  ،بنابراین .شده است محدود کنندگردشگری تحصیل می ۀدر رشت که دانشجویانی و فرهنگ علم و دانشگاه به مطالعه این
ی  تحقیقاتنیاز باشد که  و شود محدود رشته این به است ممکن هایافته تعمیم در ما هایمحدویت  اعتبار بررسی برای بیشتری کیفی وکم 

 . انجام شود هارشته و هادانشگاه سایر خصوصدر شدهارائههای یافته
دانشجویان  از تعداد چه که کنیم بینیپیش توانیمنمی درنتیجه،. دانشگاه از بعد واقعی رفتار تا داشت تمرکز کارآفرینی قصد بر مطالعه این

 آیا که بررسی این مسئله منظوربه ،شودپیشنهاد می ،بنابراین .کرد خواهند محقق بزرگ و کوچک هایسازمان درزمینۀ را خود کارآفرینی قصد
 هایبازه ای کارآفرینی درهآموزش نتایج یا نه، شودمی تبدیل سازمانی گوناگون هاینهزمی در کارآفرینانه اقدامات به دانشجویان کارآفرینی قصد

  د.نشو بررسی و تحلیل( مکرر و) طوالنی زمانی
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آموختگان سایر دانش بهتوان این مطالعه را که میازجمله این بررسی کرددیگری را  هایبعدی موضوعات و زمینه تحقیقاتتوان در می
های کارآفرینی مهارت درخصوصمیانجی  مثابۀتوان نقش خودکارآمدی را بهمی ،آورد. همچنین به دست یهای جدیدداد و بینش تعمیمها رشته

 . کردو قصد کارآفرینی مطالعه 
 اکوسیستم و تحصیلی هایزمینه ،جنسیت مانند جدیدی متغیرهای افزودن با را تحقیق آتی مدل تحقیقاتشود که پیشنهاد می ،سرانجام

 .دهند بسط و گسترش کارآفرینی هایشیوه و ادبیات مرور در مشارکت و سازیغنی منظوربه و کارآفرینی
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The Role of Entrepreneurship Education, Self-Efficacy, and Mental Norms 

on Entrepreneurship Intention in the Tourism Industry 

(Case Study: A Survey of Students' Perspectives of the Faculty of Tourism, 

University of Science and Culture) 

Latif Soofi1, Saeed Daylami2  

Abstract 

Today universities in many developing countries are trying to lead students into entrepreneurial 

activities to reduce unemployment among graduates. However, disinclination to be an entrepreneur is 

very common among students. Therefore, this study examined the intention of entrepreneurship among 

tourism students at the University of Science and Culture. In this research, a cross-sectional research 

design with a quantitative approach has been used. In this study, the random sampling method was used 

to select 204 participants who provided information about self-efficacy, entrepreneurship education, and 

entrepreneurial mental norms, and their relationship with entrepreneurial intention among tourism 

students. Structural equations of partial least squares with Smart PLS software were used to analyze the 

data. Overall, this study showed that entrepreneurship education, mental norms, and self-efficacy are 

strongly associated with intention of entrepreneurship among tourism students. This study concludes 

that entrepreneurship education, and mental norms along with students' self-efficacy are essential factors 

for the realization of entrepreneurship intentions. Limitations and future directions are also discussed in 

this study. 
Keywords: Entrepreneurship intention, Self-Efficacy, Mental norms, Entrepreneurship education 
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