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 اهمیت رغم به د،هرچن کند؛ می ایفا کارآفرینی در مهمی نقش جنسیت که است آن از حاکی شواهد امروزه، :چکیده 

 که موظف به تربیت نیروهاي ، کارآفرینیة دانشکداستثنايبهاست،  شده انجام متعددي در این زمینه مطالعات موضوع

 ۀکارآفرینان قصد در جنسیتی تفاوتهاي تأثیر بررسی پژوهش اصلی هدف  بنابراین،.متخصص در کارآفرینی است

کارآفرینی دانشگاه  ةدانشکد ارشد کارشناسی دانشجویان پژوهش ماريآ ۀجامع. است کارآفرینی ةدانشکد دانشجویان

تصادفی  گیري نمونه روش ،آنها از نفر 239 تعداد )Krejcie, 1970(مورگان  و کرجسی جدول بهتوجهبا که تهران بودند

 نتایج .SPSSافزار آماري  رمها از ن  تحلیل دادهبرايشد و  استفاده نامهپرسش از ها داده گردآوري براي. شدند انتخاب ساده

 نگرش و هنجارهاي برايبین دانشجویان دختر و پسر در خصوص مفاهیم اصلی قصد کارآفرینانه  دهد  تحقیق نشان می

 کارآفرینی در این ةدار وجود داشته و برخالف اکثر تحقیقات گذشته دختران دانشجوي دانشکد اذهنی تفاوت معن

در بین زنان شاغل . شود با ورود متغیر اشتغال در دو جنسیت تفاوتهایی مشاهده می. تر از پسران هستند خصوصیات قوي

اما در مورد مردها . دهد داري نشان می ان بوده و تفاوت معنشاغال شده و رفتار کارآفرینی بیشتر از غیر کنترل رفتار ادراك

ن و داري بین شاغال اآفرینانه تفاوت معنشده و رفتار کارچهار عامل نگرش، هنجارهاي ذهنی، کنترل، رفتار ادراك

  .ن مشاهده شده استغیرشاغال

  

کارآفرینی، جنسیت، نگرش کارآفرینانه، هنجارهاي ذهنی، کنترل رفتار ادراك   :کلیدييها  هواژ

  شده، تمایل به کار آفرینی، رفتار کارآفرینانه
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 مقدمه .1

وري، نوآوري و ایجاد اشتغال شناخته  ي، بهرهعنوان پیشران رشد اقتصاد اي به طور فزاینده کارآفرینی به

 قبل، به ۀدر ده توسعه مانند ایران، بسیاري از کشورهاي درحال براساس همین اثر مثبت کارآفرینی، .شود می

 اساسی براي مشکالت مختلف مانند عدم بهبود اقتصادي، افزایش نرخ ةحل بالقو عنوان راه کارآفرینی به

 شغل به ۀ دانشگاهی و ناتوانی بخش خصوصی و دولتی براي ارائآموختگاندانشازحد  بیکاري، تعداد بیش

 اقتصادي ۀ کارآفرینی عامل بسیار مهمی در رشد و توسع،که حالی در .اند نگریسته دانشگاهیآموختگان دانش

وکار   تحقیقات اندکی راجع به عوامل دخیل بر قصد افراد براي شروع کسب.توسعه استحالدر کشورهاي در

بنابراین درك این نکته بسیار حائز اهمیت است که کدام عوامل بر قصد و رفتار  ؛شده است  جدید انجام

  .(Karimi, 2013)  کارآفرینانه مؤثر است

دهد که تصویر  گذاران اجازه می ، مشاوران و قانونانادت قصد کارآفرینانه به اسۀپیشیندرك 

دهند و برداشتها و  گذاري جدید را شکل می گذاران سرمایه نیانچگونه باورهاي بنیات واضحی از اینکه 

بررسی . داشته باشنددهند،  وکار را تحت تأثیر قرار می اندازي یک کسب راه ها چگونه قصد انگیزه

 به اهمیت کارآفرینی در ایجاد شغل و رشدتوجهکند با هایی که افراد را به کارآفرینی تحریک می انگیزه

 فرهنگی  ـ بر اساس رویکرد سازمانی، محیط اجتماعی.(Fatoki, 2014) مهم است اقتصادي بسیار

عهده  گیري نگرشهاي شخصی و رفتارهاي اقتصادي مانند کارآفرینی بر تواند نقش حیاتی در شکل می

 ۀ رابطةکنند تواند تعیین  بنابراین می؛ فرهنگی است ـجنسیت عامل مهمی در محیط اجتماعی. گیرد

عنوان جزئی مهم   فعالیتهاي کارآفرینانه زنان به،در سالهاي اخیر. و قصد کارآفرینانه باشدکارآفرینی 

بان جهانی کارآفرینی دیده« تحقیقات مطابق. شده است  در رشد اقتصادي شناخته
1

 فعالیتهاي »

ر کارآفرینانه زنان نقش کلیدي در رشد اقتصادي برخی کشورها دارد که این امر در بازارهاي نوظهو

 باوجود افزایش تعداد زنان کارآفرین، کارآفرینی هنوز با ویژگیهاي مردانه همراه .نمود بیشتري دارد

  ).Karimi, 2014(است زنان کارآفرین اغلب کمتر از مردان تعداد است و 

وکار جدید  شناختی وجود دارد که بر نگرش و تمایل افراد براي شروع کسب چهار عامل اصلی جمعیت

هاي به رفتارجنسیت و اینکه آیا که به تفاوت میان زنان و مردان  ؛است جنسیت اول عامل .اردگذ می اثر

 ۀدوم پیشینعامل . توجه داردشود یا خیر  وکار جدید منجر می اندازي کسب  راهدر فردي خاصی 

 شناسان به این نتیجهروان.  است تحصیلیۀچهارم پیشینعامل  زندگی و محلسوم عامل خانوادگی، 

 چندسطحی است که شامل باورهاي فرهنگی و توزیع منابع در سطح يرسیدند که جنسیت ساختار

. کالن، الگوهاي رفتاري در سطح کنش و رفتارهاي متقابل، و نقشها و هویتها در سطح خرد است

____________________________________________________________________ 
 

1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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کنند، ساختار جنسیتی یک  صورت همزمان یکدیگر را تقویت می هر سطح به یندها دراکه فر ازآنجا

  .(Rittippant, 2011) کند طور قدرتمندي نابرابري را تشدید می  چندسطحی است که بهسیستم

دهد تفاوتهاي جنسیتی در   نشان می،روي کارآفرینان بالقوه متمرکز است  که بر،برخی مطالعات

وکار و نیز در روشهاي جذب سرمایه با هدف اخذ انواع بهتر و  اي مختلف انجام کسبهماوراي راه

این تفاوتهاي جنسیتی براي زنان به هنگام شرکت . گذاري وجود دارد تر از فرصتهاي سرمایه گسترده

کند  این واقعیت تأکید می. سازتر است ه با محدودیتها مشکلهکارانه به دلیل مواج و در فعالیتهاي کسب

کاذب جنسیتی به اینکه در وراي این تفاوت توجه با،که نیاز به یک تغییر ذهنیت فرهنگ کارآفرینانه

هاي اجتماعی  شبکه .(Sánchez, 2014) شود  احساس می،گرفته است قصد کارآفرینانه مورد هدف قرار

ساز تفاوت جنسیتی  دلیل نوع تفاوت در حمایتها زمینهکارآفرینانه یکی دیگر از بخشهایی است که به

حمایتهایی باشد که کارآفرینان  اجتماعی ممکن است به دلیل ۀتفاوتهاي جنسیتی در ساختار شبک. شده است

کردن  وجو و فراهم دهد زنان بیشتر تمایل به جست  تحقیقات نشان می، براي مثال؛اند زن و مرد دریافت کرده

هاي   مردان بیشتر به حمایتهاي اطالعاتی در شبکه،که  درحالی. خود دارندۀحمایتهاي احساسی در شبک

مراتبی دارد که   نظام باورهاي جنسیتی یک ارزیابی سلسله.)Klyver, 2007( دارندتمایل اجتماعی خود 

دهد که چرا زنان تمایل این مسئله توضیح می. رفتارهاي مردانه و خصوصیات آن بر رفتارهاي زنانه برتري دارد

این ادراکات فعالیتهاي .  خود و محیط کارآفرینانه را کمتر از مردان مطلوب بدانندةشد دارند تا رفتار درك

  .(Díaz-García, 2010) کند زنان را محدود میۀرآفرینانکا

کالورید
1

 تفاوت جنسیت بر قصد و رفتار ۀخاطرنشان کردند که مطالع) 1996( و همکاران 

. کند  با مردان کمک  مقایسه  تواند به ما در فهم دالیل درصد پایین کارآفرینی در زنان درکارآفرینی می

شده مربوط به کشورهاي غربی مانند آمریکا و   کارآفرینی زنان انجام زمینۀ رعالوه بیشتر مطالعاتی که د به

 که شامل ،توسعه رحالدتفاوت جنسیت در کارآفرینی در  کشورهاي ي مربوط به پژوهشها. انگلیس است

 است تا آن  مسئله، این پژوهش به دنبال  اینبهتوجه با).Karimi, 2013( بسیار اندك است ،شود ایران می

 کارآفرینی  دانشجویان دانشکدةۀنقش تفاوتهاي جنسیتی در قصد کارآفرینانبه این پرسش پاسخ دهد که 

 ،رواینشود؟ از چگونه است؟ آیا بین زنان و مردان شاغل و غیرشاغل تفاوتی در قصد کارآفرینانه مشاهده می

 کارآفرینی ةنشجویان دانشکدهدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر جنسیت بر قصد و رفتار کارآفرینانه دا

  .استدانشگاه تهران 
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   تحقیقۀادبیات و پیشین .2

 عنوان ساختار اجتماعی  جنسیت به  

بودن است که در آن ویژگیهایی به مردان و زنان نسبت  جنسیت ساختاري اجتماعی از مؤنث و مذکر

شود   میتقسیمبخش   دوجنسیت به.  مفاهیمی مانند زنانگی و مردانگی قرار داردباشود که  داده می

آن مردانگی بر زنانگی   دروپردازد   میه و مردانهاي زنان  از رفتارهاي کلیشهايمجموعه ۀکه به ارائ

مراتبی رفتار و خصوصیات شخصیتی   بنابراین به حمایت از ارزیابی سلسله؛کرده است برتري پیدا

خصوص هاي بعدي آن به ید و توسعهوکارهاي جد در بحث فرایند کارآفرینی تحلیل کسب. پردازد می

 زنان در ۀ مشخص است که تجربیات کارآفرینان،بر این اساس. ستا بسیار متنوع ۀویژگیهاي مردان

له در بیشتر ادبیات این ئگرفته است که این مس  ارزش و هنجارهاي مردانه شکل اي بیشتر با زمینه

 ادبیات عمومی  والمللی رهنگستانهاي بیندر یک نگاه جامع به ف. شود موضوع مورد تأکید واقع می

گیري درخصوص مسائل کلیدي  توان شواهد زیادي براي نتیجه اینترنتی مرتبط با زنان کارآفرین می

تر  کنند جوان اندازي می  را راهيوکار که کسب اند که زنان هنگامی صورت کلی دریافته به. شناسایی کرد

 خدمات و ۀ بیشتر در حیطاند کردهکتهایی که زنان تأسیس تمرکز شرۀحیطبارة در. از مردان هستند

وکار گزارش داده  ملی زنان صاحب کسبۀسسؤم. (Marlow, 2005) گیرند فروشی قرار می بخش خرده

. کرده است  افزایش پیدا%33 به %5وکار از  ، درصد زنان صاحب کسب1992 تا 1970است که از 

که تعداد  داشته است، درحالی درصدي 54، افزایش 1990ا  ت1975مردان خوداشتغال از سال تعداد 

کار جدید،  و  شروع کسبةدرخصوص انگیز. شود برابر می زمانی دوةزنان خوداشتغال در همین باز

شین
1

عنوان اند که تفاوتی بین زنان و مردان در انتخاب کارآفرینی به ابراز داشته) 2007( و همکاران 

 زنان و مردان را در کارآفرینی نشان ة که قابلیت بالقو،مطالعات تجربی. اردابزاري در استقالل وجود ند

موسر متیوس وبه اعتقاد .  تقریباً وجود ندارد،دهند
2

 بیشتري به شروع ۀمردان تمایل و عالق) 1996 (

اسکریر. کارهاي کوچک نسبت به زنان دارند و کسب
3

دریافتند که مردان ترجیحات ) 1990 ( و دیگران

   .ري به کارآفرینی نسبت به زنان دارندباالت
 

 تفاوت جنسیتیهايهنظری   

تواند  با حقوق زنان و تحلیل روابط جنسیتی دارد و می  طوالنی دررابطهايپیشینه فمینیستی نظریۀ

 اصلی لیبرال فمینیسم و ۀ دوشاخنظریهاین .  جنسیت و کارآفرینی باشدۀرویکرد مفیدي براي مطالع

____________________________________________________________________ 
 

1. Shane  
2. Matthews & Moser 
3. Scherer 
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موقعیتی رفتار  عوامل دلیلزنان به و مردان گویدمی لیبرال فمینیسم. داردفمینیسم اجتماعی 

رفتار ناشی  در جنسیتی تفاوتهاي که کند  می فرض اجتماعی فمینیسم ،که  درحالی؛دارندهم متفاوتی 

  .از عوامل وضعی است

 در ندرت پردازد به  مفید دیگري است که به تفاوت جنسیت در کارآفرینی میۀ نهادي، نظریۀنظری

 نورث.شده است استفاده اهتحقیق
1

دارد نهادها قواعد بازي در یک جامعه هستند یا  بیان می) 1990 (

شدن   دهی به تعامالت انسانی و تفاوت قائل تر، ابداع محدودیتهاي انسانی براي شکل طور رسمی به

تاري، هنجارهاي هاي رف نهادهاي غیررسمی شامل نشانه. میان نهادهاي رسمی و غیررسمی هستند

 نهادهاي رسمی شامل قوانین سیاسی و قضایی، ،که  و رسوم مخصوص است؛ درحالی رفتاري و آداب

هر دو نهاد رسمی و غیررسمی ممکن است باعث محدودیتها یا . هستندقوانین اقتصادي و پیمانها 

کنند،  نهادهاي  ینهادهاي رسمی براي کارآفرینی خلق فرصت م.  کارآفرینی شوندۀفرصتهایی در زمین

طور  بهزنان کارآفرین ةباردر. دهند غیررسمی به رسمیت شناختن کارآفرینان را تحت تأثیر قرار می

راي رفع تبعیض، مهیاسازي ی را ب، نهادهاي رسمی امور مربوط به قوانین جنسیتی و مقرراتخاص

 با اثر بر روي هادهاي غیررسمین. بر عهده دارندراي زنان، مقررات مالیاتی و غیره ـاجتماعی بن ـتأمی

 قرار دهد تأثیر تحت را زنان کارآفرینی است ممکن نیز جامعه در زنان نقش بارةدر باورها و نگرشها

)Desislava, 2011.(  
  

 هاي تفاوت میان زنان و مردان حوزه  

  :ست که به شرح زیر ادهدرخ میهایی متعددي   تفاوت میان زنان و مردان در کارآفرینی در حوزه

  عوامل اقتصادي. الف

 اساسی براي ورود به کارآفرینی ارائهۀدو فرضی:  فشار کارآفرینیۀفرضی ضرورت کارآفرینی   

ترس   وبیکاري، ناخشنودي از کار پیشینِ کارآفرین.  کششۀ فشار و فرضیۀفرضی: شده است

رینی در نظر  کارآفة فشار براي ورود به حوزۀعنوان عوامل اصلی فرضیدادن شغل به  از دست

براي  کشش عامل اصلی عنوان به زندگی از رضایت افزایش ظرفیت ،که درحالی. شوند گرفته می

در موارد خاص، اختالف درآمد و بیکاري . شود  کارآفرینی در نظر گرفته میةورود افراد به حوز

ن نسبت به دهد اثر فشار در زنا مطالعات نشان می. شوند عنوان عامل فشار در نظر گرفته می به

  ).Pushkarskaya, 2008(گذار بیشتر است ویژه در اقتصادهاي درحال مردان به

 اوري پیشرفته اشتیاق وکار با فنّ  کسبةزنان کمتر از مردان به فعالیت در حوز: ساختار صنعت

 ).OECD, 2012( خدمات دارند ةدارند و تمایل بیشتري به فعالیت در حوز
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 و تأهل وضعیت تحصیالت، سطح سن، مانند شناختی جمعیت عوامل: شناختی عوامل جمعیت 

 ).Pushkarskaya, 2010 (اندمرتبط خوداشتغالی با شدت به قومیتها

 25اي بین سنهاي  دهد، در دامنه شده نشان می نرخ کارآفرینیهاي نوپاي گزارش: ساختار سن 

زنان از کار خود دلیل آنکه سن پرورش و تربیت کودکان است، احتمال آنکه  سال به34تا 

فرزندانشان تقریباً  رشد است که زمانی آنها اشتغال به بازگشت و خارج شوند بیشتر است

 .شده است  تمام

 مشارکت از قوي ةکنند بینی پیش عامل یک زنان آموزش طورکلی، سطح به: سطح آموزش 

 . است کار بازار در زنان

 یا مادران نسبت به زنان  پذیرند می تأثیر انوادهخ ساختار از مردان از بیشتر زنان: ساختار خانواده

 .(Roche, 2013) .شوند کار به مشغول وقت تمام صورت به که دارد احتمال کمتر بدون فرزند
  

  خصوصیات شخصی. ب

 خودکارآمدي کارآفرینانه ویلسون، کیکال و مارلینا گزارش دادند اثر :کارآفرینانه خودکارآمدي 

 استتر از مردان  این اثر در زنان قوي است و متفاوت جنسیت بهجهتوکارآفرینی با اتنی بر

  ).1393ی، یرضا(
  

 جنسیت در تحقیقات کارآفرینی  

 روشنی بین جنسیت و قصد کارآفرینانه وجود ندارد، اما همچنان تأثیر جنسیت بر ۀباوجود آنکه رابط

هاي مطالعاتی و تحقیقاتی را   حوزهپایان است که بسیاري از کارآفرینی تا امروزه داستانی فراگیر و بی

آهل. ي کارآفرینی تحت تأثیر قرار داده است در زمینه
1

 کمتري ةکند زنان انگیز اشاره می) 2002 (

وکار دارند، آموزشهاي  اندازي کسب وکار خود دارند، اشتیاق کمتري به راه براي کارآفرینی یا رشد کسب

هاي مطلوب مدیریت زنانه   کمتر از شیوه،ندترگریز یسکبینند و نسبت به مردان ر مقدماتی کمتري می

اندازه از دوستان و خانواده رفتار غیرمنطقی مدیریتی از طریق کمک خواستن بیش  کنند، از استفاده می

براساس مطالعات تجربی، . نیستندقادر سازي مطلوب و بهینه  گیرند و درنهایت به شبکه در پیش می

 کارآفرینی نسبت به زنان دارند، تمایل بیشتر و قصد ۀبیشتري به حرف ۀکلی عالق طور مردان به

این تفاوتها در نگرش کارآفرینانه، ارزشها و . وکار نسبت به زنان دارند اندازي کسب تري براي راه قوي

هاي رفتاري نسبت  اي اجتماعی و انگیزههگیری تواند به جهت  با زنان می مقایسه رفتارهاي مردان در

  .دداده شو
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 رفتار نظري که اثر غیرمستقیم میان جنسیت و عوامل هستند دیگري از تحقیقات ۀدست

هرحال  به. اندقائلپیشینه کننده میان قصد کارآفرینانه و  کنند یا اثر تعدیل شده را بیان می ریزي برنامه

یت  این محققان که به اثر جنسۀچه این اثر مستقیم، غیرمستقیم یا اثري تعدیلی باشد، هم

هاي   که دسترسی به سرمایه،ضعف تاریخی زنان اند ادعاي خود را بیشتر بر روي یک نقطه پرداخته

آمدن فهم مشترکی در میان   وجود  خود باعث به خودي این به. اند  بنا نهاده،انسانی و اجتماعی است

 و سالیوان ).Shneora et al, 2013(نظران در موانع کارآفرینی میان زنان و مردان شده است  صاحب

عنوان یک متغیر مستقل، به  در طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که جنسیت به) 2012(میک 

 مالی و ساختار سرمایه ۀمتغیرهاي مختلفی مانند تبعیض در دسترسی به بازار، موفقیت و سود، سرمای

کننده استفاده  ان تعدیلعنو  جنسیت در کارآفرینی هم به،سوي دیگر از. شود سازي مرتبط می و شبکه

سالیوان و میک. عنوان میانجی شود و هم به می
1

تنها یک مورد را یافتند که از جنسیت ) 2012( 

 میان جنسیت و اصول مربوط به ۀسایر تحقیقات به رابط.  استکرده عنوان متغیر وابسته استفاده به

هاي خانوادگی  زمینه فرینانه و پیش، آموزشهاي کارآخطررفتار کارآفرینی مانند خودکارآمدي، تحملِ 

تحلیل روابط بین جنسیت و قصد کارآفرینی نیاز به در نظر گرفتن ابعاد . کنند کارآفرین اشاره می

 آموزشی و ۀشده که زمین  مشاهده ،مثالً. ها اثر بگذارندفردي دیگري دارد که ممکن است بر متغیر

  .(Rittippant et al., 2011) کنند فا می قصد کارآفرینانه ایۀتحصیالت نقش مهمی در توسع

  

 شدهریزي  رفتار برنامهنظریۀ  

 تاکنون 80 ۀاز ده. است کارآفرینی رفتارهاي براي ضروري و الزم نیازي پیش کارآفرینی، قصد

اندیشمندانی از کشورهاي مختلف به بررسی عوامل و متغیرهاي متعدد فردي، اقتصادي، اجتماعی و 

اند که بر قصد کارآفرینی تأثیرگذارند و الگوهاي مهمی ازجمله الگوهاي رویداد  تهشناسانه پرداخ روان

شاپیرو ۀکارآفرینان
2

 ۀ الگوي پتانسیل کارآفرینان،)1991( آجزن ةشد ریزي برنامه رفتار ۀ، نظری)1982( 

کروگر و برازیل
3 

دیویدسون ۀشناسان روان ـ ، الگوي اقتصادي)1994(
4

فرهنگی  ـ ی، الگوي شناخت)1995 (

 رفتار ۀنظری. اند ارائه شده) 2009 ( کروگر، الگوي قصد کارآفرینانه)1997 (5بیزنتیز و الئو ۀقصد کارآفرینان

 ارائه 1991هاي قصد کارآفرینانه است که آجزن در سال  ترین نظریه شده یکی از معروف ریزي برنامه

شده در اصل یک مدل  ریزي  رفتار برنامهۀشناسی اجتماعی، نظریدر ادبیات روان). 1393 ،ییرضا( کرد

____________________________________________________________________ 
 

1. Sullivan & Meek  
2. Shapero 
3. Krueger & Brazeal  
4. Davidsoon  
5 . Busenitz & Lau 



  وتهاي جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانۀ دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران       تأثیر تفا

  

52

هاي  فرضیه. استاي براي ارتباط میان نگرش فرد نسبت به یک رفتار خاص و یک رفتار واقعی  توسعه

شود و  ات افراد مشخص می از طریق نی، مستقیمشکلاصلی این نظریه بر این اساس است که رفتار، به

قرار ) شده توسط افراد فشار اجتماعی درك(هنی تحت تأثیر نگرش مثبت یا منفی و هنجارهاي ذ

 و به متغیرهایی ندهاي مستقیم رفتار بینی کننده  تمایالت افراد است که پیش،دیگرعبارت به. گیرد می

یابی فردي، هنجارهاي ذهنی، اطالعات اجتماعی  مانند نگرش نسبت به فعالیت، پاسخ ارزش

نگرش نسبت به فعالیتها و هنجارهاي ذهنی به . ارندشده بستگی ددردسترس و فشار اجتماعی ادراك

 اجرا یا عدم اجراي رفتار، متأثر از نگرش و ةشدبینی اطالعات شناختی بستگی دارد و پیامدهاي پیش

 )1393،  و دیگراناکبري( هنجارهاي ذهنی است

فتاري با رفتار  قصد رۀرابط.  هدف استبراي انجام رفتار فردي ة بیانگر شدت نیت و اراد:قصد رفتاري

بنابراین رفتار .  را دارندآنی درگیر شوند که قصد ی افراد تمایل دارند در رفتارها کهدهدنشان می

بدین معنی که قصد ). 1387،  و شاکريیعقوبی(  از قصد رفتاري و متصل به آن استپسهمیشه 

گیري براي  رینانه یا تصمیمثر بر رفتار کارآفؤدرآمد و عامل م عنوان پیشتوان به کارآفرینانه را می

 )1389،  و دیگرانبارانی( کارآفرین بودن و خلق یک کار جدید قلمداد کرد

کند چقدر یک فرد   ارزیابی ذهنی از عواقب یک رفتار است که درنهایت تعیین می:نگرش شخصی

نگرش نسبت پسندد یا خیر و از باورهاي رفتاري و ارزیابی نتایج رفتار که باعث حصول  رفتاري را می

  .شده است  شود تشکیل به رفتار می

شده توسط فرد براي انجام رفتار یا به عبارتی بازتاب   مقدار فشار اجتماعی درك:هنجارهاي ذهنی

کنند، عمل  آنچه دیگران فکر می افراد اغلب بر مبناي ادراك از. تأثیر و نفوذ اجتماعی بر فرد است

صورت بالقوه متأثر از افرادي است که ارتباط نزدیکی با آنها   به پذیرش رفتاربرايکنند و قصد آنها  می

  .دارند

اي از احساس فرد در مورد اینکه انجام یا عدم انجام یک رفتار تا درجه :شده کنترل رفتاري درك

این به آن معناست که نشان دهد فرد چگونه فشارهاي داخلی و  .استچه حد تحت کنترل ارادي وي 

 رفتار مطابق نظریۀ. کندار خود ادراك و بر اساس آن اقدام به انجام رفتاري خاص میخارجی را در رفت

 قصد فرد ۀوسیلتواند بهریزي است که میریزي شده هر نوع رفتاري نیازمند مقدار معینی برنامهبرنامه

 این کار قابل  براي انجامفرد قصد ۀکار جدید از طریق مطالعواندازي کسب راه،رو ازاین؛بینی شودپیش

 ؛کندشده اجرا می ریزيبرنامه  رفتارنظریۀشده یک نقش دوگانه در کنترل رفتار درك. بینی استپیش

در نقش دیگر خود، در تعامل با ) ت شکل گرفتپس از آنکه نی(یک نقش در شکل دادن به نیت 

مل ما به بررسی در سطح عوا .گذارندبر رفتار اثر میکه طور مشترك نگرش، هنجار و نیت به

شده بر روي  ریزي  رفتاري برنامهنظریۀ عوامل ۀواسط پردازیم که آیا جنسیت به هاي کلی می فرضیه
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گري   از چگونگی واسطهترروشنهاي  فرضیهبه گذارد و در سطح شاخصها،  قصد کارآفرینانه اثر می

 .(Maes, 2014)پردازیم   میاین نظریهبر روي عوامل ) باورها(شاخصهاي اعتقادي  جنسیت و تأثیر

. گیري از فرصتهاست  نوآورانه از منابع براي بهرهة استفادۀمثابرفتار کارآفرینانه به: رفتار کارآفرینانه

 انجام فعالیتهاي  :ست از ا رفتار کارآفرینانه عبارتۀ در زمینهاترین تعریف  یکی از کامل،ترتیببدین

 شناسایی و ،کهطوريبرداري از ترکیبات نوآورانه به  بهرهاز طریق ایجاد و) مثالً در سازمان(افراد 

 .(Mair & Marti, 2006) پیگیري فرصتها ممکن شود

  

 جنسیت، قصد کارآفرینانه و هنجارهاي اجتماعی  

 درك فشار ةکنند  منعکسعنوانبه ،شده هنجارهاي ذهنی ریزي  رفتار برنامهنظریۀ چارچوب مبنايبر

 ةدهند این مورد نشان. ات رفتاري میان زنان و مردان عامل مهمی هستندنیبینی    براي پیش،اجتماعی

طور  ازآنجاکه کارآفرینی به. شدن فرد است  درك افراد یا گروههاي مرجع در تأیید یا رد کارآفرین

 مردساالرانه است، وجود تعداد کم زنان در این حوزه موجب شده است زنان نقش ةسنتی یک حوز

. دادن قصد کارآفرینانه داشته باشند شدن به یک مدل نقش براي تحت تأثیر قرار  ضعیفی در تبدیل

 قصد بر اهمیت بیشتري قوي نقش برده شد که مدل در تحقیقات برخی دانشمندان به این نکته پی

 مهندسی باعث کاهش ة نبود یک الگوي قوي در حوز، مثالً؛دارد مردساالر هاي حرفه در زنان شغلی

نقش هم  هاي جنسیتی و الگو ازآنجاکه کلیشه. شود  براي کارآفرینی در این حوزه می زنانةانگیز

 در .توانند باورهاي افراد را نیز تحت تأثیر خود قرار دهند  میدارند،تجویزي و هم نقش توصیفی 

 ۀکلیش با افراد که این نتیجه حاصل شد جنسیتی هاي کلیشه به راجع بحث از  پسمطالعات اخیر

 که دهد می نشان این.  کمتري دارندۀوابستگی، همکاري یا مراقبت قصد کارآفرینان بر مبتنی زنانگی

 فضا ،است همراه عمل وکار کسب آن در که ،رقابتی الگوي دور از  رفتارهاي با که است زنانگی ۀکلیش

 هاي کلیشه که کرد استنباط توان می مطالعات این از. کند جنسیتی فراهم می تبعیض را براي

شود زنان نسبت به  است که موجب می کارآفرینی پرورش و  آموزش اجتماعی، حمایتهاي فقدان و جنسیتی

شده  که راجع به کنترل رفتار درك و درنهایت هنگامی شدن داشته باشند  مردان قصد کمتري براي کارآفرین

است یا  شرکت اندازي یک  موضوع موردنظر قدرت کنترل باورها نسبت به راه،شود در این زمینه صحبت می

 .(Maes et al., 2014) وکار است اندازي کسب  راهبراي فرصتها و منابع الزم  بودن یا نبودن برخورد باةنحو

شده تفاوت  کنترل رفتار دركةکنندبینیبین باورهاي بیرونی و درونی به عنوان پیش) 2002( آجزن

که احساسات بیرونی  درحالی،اي شخصی استاحساسات درونی کنترل مربوط به قابلیته .قائل شد

درك   به احساس کنترل درونی وخودکارآمدي معموالً .مربوط به ویژگیهاي محیطی و موقعیتی است

مطالعات گذشته  .مربوط به احساس کنترل بیرونی است کار وواندازي یک کسبمالی یک فرد براي راه

ري نسبت به مردان در فعالیتهاي مربوط به تدهد زنان احساسات کنترل درونی ضعیفنشان می
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   ، تجویزيو همند ا تشریحی و توصیفیهماز آنجا که قالبهاي جنسیتی و نقش مدل  .دارندکارآفرینی 

دارند که طور خاص در حوزه کارآفرینی بیان می بهثیر قرار داده و مثالًأباورهاي اصولی افراد را تحت ت

  .زنان نباید کارآفرین نشوند

  

  ارچوب و مدل نظري پژوهشچ .3

توان مدل   می شده عوامل تأثیرگذار بر قصد و رفتار کارآفرینانههاي پژوهشهاي انجام مبناي یافتهبر

  ).1شکل  (کردها ترسیم  مفهومی زیر را براي هدایت پژوهش حاضر و فرایند گردآوري داده

  

  

  

  

  

  

   آجزنةشدریزي رفتار برنامهنظریۀ: 1شکل 

  

  روش تحقیق .4

با استفاده از و  که با استفاده از تحلیل معادالت ساختاري استی و از نوع کاربردي علّ حاضر تحقیق

 کارآفرینی دانشکدة دانشجویان شامل تحقیق آماري ۀجامع.  انجام شده استSPSS و AMOSافزار نرم

   نفر از دانشجویان239 و است ساده تصادفی گیري نمونه روش اساسبر که است تهران دانشگاه

 تحقیق  ابزار.عنوان نمونه انتخاب و پایش شدند به1394در طی نیمه اول سال )  زن100 مرد و 139(

 سن، جنس، (دانشجویان عمومی مشخصات و ویژگیها به مربوط آن اول بخش بود که اي نامهپرسش

. است) کارآفرینی هاي امهبرن از انتظار و آموزشی دورة نوع مشاغل، نوع آموزشی، ةدور تحصیالت،

 شامل که بود شده ریزي برنامه رفتار نظریۀ هاي لفهؤم سنجش به مربوط نامهپرسش دوم بخش

 نامهپرسش این. است رفتار و قصد شده، ادراك رفتار کنترل ، ذهنی هاي هنجار نگرش، هاي مؤلفه

کارآفرینانه  نگرش سیبرر درخصوصپرسش  15 کارآفرینانه، قصد سنجش برايپرسش  4دربردارندة 

 پرسش 6 انتظارات، و امیدها ةکنند بررسی پرسش 5 شخصی، مطلوبیت ةکنند بررسی  پرسش4(

 سنجش پرسش 6 پذیري، امکان درك سنجش پرسش 4(شده  ادراك رفتار کنترل پرسش 16 ،)ارزشها

 براي پرسش 4( ذهنی  هنجارهاي سنجش براي پرسش 7 ،)باورها قدرت سنجش پرسشِ 6 و باورها عمق

بررسی سنجش رفتار براي  پرسش 18 و )شخصی منابع سنجش پرسشِ 3 و ییاجرا هاي انگیزه بررسی

 نگرش

 هنجارهاي ذهنی

 قصد

  تاريکنترل رف

 درك شده

 رفتار
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 پرسشهاي. استفاده شد)  بیشترین7 کمترین و 1(تایی   از طیف لیکرت هفتپرسشبراي سنجش . کارآفرینانه است

مطالعات هانس لروي طبق تحقیق
1

 تاداناس نظرات از نامهپرسش یروای تعیین براي. است شده طراحی )2009 (

 آلفاي ضریب و تکمیل مطالعهمورد ۀنمون توسط نامهپرسش 30 تعداد آن پایایی تعیین براي و است شده استفاده

، براي درك رفتار 79/0 ضریب آلفا براي عامل قصد و رفتار .است هشد محاسبه مختلف بخشهاي براي کرونباخ

  . برخوردارند روایی الزم از بوده و  7/0تر از  که همگی بزرگ محاسبه شد76/0 و براي هنجار 83/0

معیار از میانگین  انحرافۀ توصیف کیفی متغیرها از روش فاصلمنظوردر ادامه به
2

این .  استفاده شد

  شود که در آن امتیازات  توصیف کیفی متغیرها محسوب میبرايجمله روشهاي مطرح   روش از

 تبدیل ةنحو. )1384 ، کاخک احمدپورصدیقی و (تقسیم است  افراد به چهار سطح قابلةدست آمد به

  :اساس فرمول ذیل به دست آمده است شده به چهار سطح بر امتیازات کسب

A= ضعیف:   A<Mean- SD            B= متوسط:   Mean- SD < B < Mean 

C=خوب :  Mean < C < Mean + SD      D= عالی: Mean + SD < D 

 

 دو گروه مستقل T آزمون تفاوت میان متغیرهاي اصلی در بین دو گروه زن و مرد از آزمون براي

با که الزم به ذکر است .  تحلیل مسیر ارزیابی شدۀواسطکنش متغیرها بهاستفاده شده است و برهم

ه تحلیل  شاخصهاي کارآفرینی بود، سدر که در پی کشف تفاوت زنان و مردان ،توجه به هدف تحقیق

  . انجام شد)زنان و مردان(طور مجزا براي کل حجم نمونه مسیر به
  

  ها یافته .5

 2/58 زن و8/41جنسیت است؛  کارآفرینی ة نفر از دانشجویان دانشکد239 موردمطالعه شامل ۀنمون

 این  از .اندتحصیلبه  مشغول  حضوري ة دوردر آنها از نفر 136 و مجازي ةدور در دانشجویان از نفر103 ،مرد

 بخش در  شاغل5/28 شاغل، دانشجویان تعداد این  از.هستند شغل بدون نفر 68 و شاغل نفر 168 تعداد،

  ½ آزاد، مشاغل% 5 ، غیردولتی بخش در  1/7 ، دولتی بخش در شاغل 3/24 خصوصی،

 دانشجویان  از1/79. دارند مشاغل خانوادگی 1/2کار و  و اندازي کسب  درحال راه3/6 ، یاشتراک صورتبه

 ، موردمطالعه جمعیت  از.اند گذرانده را غیررسمی آموزش آنها از 3/11و  موردمطالعه مشغول به آموزش رسمی

 کلی به مباحث کارآفرینی ۀ عالق%15 .اند ینی نداشتهکارآفر آموزش هاي دوره گذراندن از خاصی توقع 5/2

 از دانشجویان تصور 1/33. کار را فراهم کنند و باندازي کس خواهند با بررسی بیشتر مقدمات راه  و میرنددا

به آنکه در  از آنها نیز باتوجه% 41 .توانند کارآفرین شوند کنند با کسب مهارتها و شایستگیهاي الزم می می

  .تمایل دارنداي کارآفرینی هه فراگیري مهارتها و شایستگیب ،اندازي شغل بودند  راهۀمرحل

____________________________________________________________________ 
 

1. Leory 
2. Interval of Standard Deviation from the Mean 
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  شجویان نسبت به متغیرهازیع سطوح کلی دانتو: 1جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سطوح  

  3/11  3/11  27  عالی

  6/53  3/42  101  خوب

  4/85  8/31  76  متوسط

  هنجارهاي ذهنی

  100  6/14  35  ضعیف

  8/13  8/13  33  عالی

  41  2/27   65   خوب

  3/88  3/47  113  متوسط

  نگرش

  100  7/11   28   ضعیف

  6/17  6/17  47  عالی

  4/59    8/41  102  خوب

  1/89  7/29    56  متوسط

  قصد

  100  9/10    34  ضعیف

  7/16  7/16   40   عالی

  7/47  31  74  خوب

  6/86  9/38    93   متوسط

  رفتار

  100  4/13   32    ضعیف

  1/15  1/15    36   عالی

  2/45  1/30    74   خوب

  2/86  98  41  متوسط

  ادراك

  100  31  13  ضعیف

  

نگرش این دربارة که  درحالی؛ از افراد درخصوص کارآفرینی خوب و عالی است6/53 هنجارهاي ذهنی

این . دارندمتوسط و ضعیف نگرشی موردمطالعه نسبت به کارآفرینی ) 5/74(موضوع برعکس بوده و اکثر افراد 

مورد  ولی رفتار و ادراك بیش از نیمی از ایشان در ؛کندقصد کارآفرینی نیز صدق میمورد موضوع در 

  وضعیت خوب و عالی )4/59(  قصد کارآفرینانه نیز اکثر افرادموضوعدر . کارآفرینی خوب و عالی بوده است

. در طیف وسط یعنی خوب و متوسط قرار دارند) 9/69(  درخصوص رفتار کارآفرینانه اکثریت،حالبااین. دارند

این جدول از این ). 1جدول ( رار دارندقافراد در حد متوسط و ضعیف ) 8/54(خصوص ادراك وضعیت اکثر در 

ولی رفتارهاي برخوردارند  خوبی شاخصهاي کارآفرینی نسبتاًاز دارد که درمجموع اکثر افراد حکایت 

  .است متوسطی در وضع ایشان ۀکارآفرینان
  

   دانشجویان زن و مرد براساس متغیرهاۀمقایس .6

 صحه Tیرهاي اصلی تحقیق بر نتایج آزمون توزیع فراوانی در بین زنان و مردان دانشجو درخصوص متغ

 خوب و % 50  متوسط،%32گو نسبت به کارآفرینی ضعیف،  از زنان پاسخ%5که نگرش طوريبه. گذارد می
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 %7/23ف، ی از دانشجویان مرد موردمطالعه نسبت به کارآفرینی ضع%20در مقابل نگرش . است عالی 13%

گیرند و  سطوح خوب و عالی زنان از مردان پیشی می  در،قعدروا. است عالی %8/10 خوب و %45متوسط، 

  ).2جدول ( نسبت به کارآفرینی دارند  تري نگرش قوي

 در سطح متوسط، %36 زنان دانشجو در سطح ضعیف، %10همچنین درخصوص هنجارهاي ذهنی 

ین  در بین مردان موردتحقیق ا،کهدرحالی. داشت در سطح عالی قرار %20 در سطح خوب و % 34

  در 2/30 در سطح متوسط، % 8/46 در حد ضعیف، %2/12ارقام به شکل دیگري متجلی شده است و 

آنچه مسلم است در سطوح خوب و عالی زنان نسبت به . اند  در سطح عالی بوده8/10سطح خوب و 

  .تري برخوردارند مردان از هنجارهاي ذهنی قوي

داري بین زنان و مردان مشاهده نشد و در اتفاوت معن)  و رفتاردقصشده، کنترل رفتار ادراك(درخصوص سایر موارد 

  ).2جدول (اند  جدول توزیع فراوانی نیز سطوح میانی جدول در هر دو جنسیت بیشترین درصد را به خود اختصاص داده

  توزیع سطوح دانشجویان به تفکیک جنسیت نسبت به متغیرها:2جدول 

  مردان  زنان    

  فراوانی  رصدد  فراوانی  درصد  سطوح  

  17  2/12  10  10  ضعیف

  65  8/46  36  36  متوسط

  42  2/30  34  34  خوب

هنجارهاي 

  ذهنی

  15  8/10  20  20  عالی

  28  1/20  5  5  ضعیف

  33  7/23  32  32  متوسط

  63  3/45  50  50  خوب
  نگرش

  15  8/10  13  13  عالی

  29  9/20  13  13  ضعیف

  56  3/40  44  44  متوسط

  40  8/28  31  31  خوب
  قصد

  1/10  14  12  12  عالی

  4/14  20  20  20  ضعیف

  5/34  48  26  26  متوسط

  6/39  55  38  38  خوب
  رفتار

  5/11  16  16  16  عالی

  25  18  11  11  ضعیف

  41  5/29  33  33  متوسط

  56  3/40  42  42  خوب
  ادراك

  17  2/12  14  14  عالی
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هاي  جویان زن و مرد در برنامهبین دانش)  دو گروه مستقلT( میانگین ۀنتایج آزمون مقایس

. داري وجود داشت اآموزش کارآفرینانه نشان داده است که بین نگرش و هنجارهاي ذهنی تفاوت معن

شده و قصد و رفتار کارآفرینانه  ادراك رفتار  کنترلةشده نتایج آزمون دربار به محاسبات انجامباتوجه

 و این دو گروه با رندداري با یکدیگر ندا افاوت معنگویاي آن است که میانگینهاي دو گروه زن و مرد ت

 و هر دو گروه زن و مرد از میانگین ند در میانگین هنجارهاي ذهنی با هم برابر%95سطح اطمینان 

نسبت به مردان شاغل به  کارآفرینی ان زنآنچه مسلم است دانشجوی). 3جدول (مشابهی برخوردارند 

همچنین زنان نسبت به . تري دارند اطمینان نگرش کارآفرینی قوي %95تحصیل در این رشته با بیش از 

  . ندرتري برخوردا مردان از هنجارهاي ذهنی قوي

 وضعیت اشتغال افراد باید گفت نگرش دانشجویان شاغل ازنظر  نتایج آزمون شاخصهاي کارآفرینی بارةدر

 هنجارهاي ذهنی  از نظر همچنین .  استدار ا اطمینان معن% 95ن است و این تفاوت با تر از غیر شاغالضعیف

له در خصوص کنترل رفتار ادراك شده و ئ این مس.ن دارندتري نسبت به غیر شاغالن وضعیت ضعیفشاغال

 اطمینان % 95ن هستند و با تر از غیر شاغالن ضعیفرفتار کارآفرینانه نیز مصداق دارد و همگی در بین شاغال

  . استداري نشان داده شده اتفاوت معن

  دانشجویان زن بر اساس وضعیت اشتغال هاي آزمون ۀ یافتهمقایس: 3جدول 

 متغیر متغیرها 

 بندي گروه

  میانگین

 

 تفاوت

 میانگین

 انحراف

 معیار
T  

 سطح

 داري معنی

 75/0 255/0 شاغل
 نگرش

 111/0 غیر شاغل
144/0 

04/1 
78/0 43/0 

 هنجارهاي 98/0 228/0 شاغل

 034/0 غیر شاغل ذهنی
194/0 

91/0 
96/0 33/0 

 رفتار کنترل 99/0 256/0 شاغل

 -305/0 غیر شاغل شده ادراك
149/0- 

2/1 
03/2 04/0 

 12/1 067/0 شاغل
 قصد

 084/0 غیر شاغل
017/0- 

94/0 
07/0- 93/0 

 رفتار 860/0 246/0 شاغل

 -165/0 غیر شاغل 
081/0 

863/0 
28/2 02/0 

  

  1394 ي پژوهش،ها یافته: مأخذ
  

 وضعیت اشتغال دانشجویان زن فقط شاخص ازنظردرخصوص نتایج آزمون شاخصهاي کارآفرینی 

ن و غیر داري بین شاغال ا اطمینان تفاوت معن%95شده با رفتار کارآفرینانه و کنترل رفتار ادراك
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تر از زنان  ضعیفشده در بین زنان شاغلکه میانگین رفتار ادراكطوري به؛شود ن مشاهده میشاغال

). 3جدول (شاغل هستند  تر از زنان غیر غیر شاغل است و درخصوص رفتار کارآفرینانه زنان شاغل قوي

الگوي رفتاري زنان دانشجو نسبت به کل جامعه حجم نمونه و مردان دانشجوي که الزم به ذکر است 

 اکثر زمینهداري در  افاوت معنمطالعه وضعیت بسیار متفاوتی دارند و زنان شاغل و غیر شاغل تمورد

  ).4جدول (متغیرهاي کارآفرینی ندارند 
  

  دانشجویان مردان بر اساس وضعیت اشتغال هاي آزمون ۀ یافتهمقایس :4جدول 

 متغیر متغیرها 

 بندي گروه

  میانگین

 

 تفاوت

 میانگین

 انحراف

 معیار
T  

 سطح

 داري معنی

 03/1 024/0 شاغل
 نگرش

 -710/0  شاغلغیر
686/0- 

993/0 
56/3 001/0 

 98/0 013/0 شاغل
 ذهنی هنجارهاي

 -544/0 غیر شاغل
531/0- 

036/1 
77/2 006/0 

 رفتار کنترل 87/0 159/0 شاغل

 -537/0 غیر شاغل شده ادراك

378/0-  

 93/0 
88/3 000/0 

 96/0 003/0 شاغل
 قصد

 -305/0 غیر شاغل
302/0 

84/0 
63/1 105/0 

 05/1 097/0 لشاغ
 رفتار

 -635/0 غیر شاغل
538/0- 

97/0 
49/3 001/0 

  1394هاي پژوهش،  یافته: مأخذ

  

شده و ، کنترل رفتار ادراكدر خصوص مردان دانشجو شاخصهاي کارآفرینی نگرش، هنجارهاي ذهنی

شود و در بین  ن مشاهده مین و غیر شاغالداري بین شاغال ا اطمینان  تفاوت معن%  95رفتار کار آفرینی با 

ردان دانشجو رفتاري مشابه  باید توضیح داد که مهباردراین).  4جدول ( ن استتر از شاغال ن قويغیر شاغال

. ا بین زنان و مردان شاغل و غیر شاغل وجود دارده و تفاوت فاحشی درخصوص شاخصندکل افراد نشان داد

نان و مردان شاغل و غیر شاغل وضعیت شده است که بین زتنها وجه مشترك در کنترل رفتار ادراك

  .تر بود مشابهی مشاهده شد و در غیر شاغلین قوي

  

  مسیر تحلیل .7

) شدهکنترل رفتار ادراك( دهد که عامل ادراك گویی در خصوص شاخصهاي کارآفرینی نشان میپاسخ

 و هنجار بر تمایل افراد  بر قصد یا تمایل افراد براي کارآفرینی اثرگذار است و سه عامل نگرش، رفتاراًمستقیم
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شده را تحت تاثیر قرار  کنترل رفتار ادراكةشدکه سه عامل یادطوري بهارد؛دغیر مستقیم براي کارآفرینی اثر 

  ).2شکل(گذارد  می ثیرأو ادراك بر تمایل افراد تدهد می

یون نمایان گویان و مردان در دیاگرام حاصل از آزمون رگرستفاوت رفتار زنان نسبت به کل پاسخ

.  زنان خارج شده و در رفتار ایشان جایگاهی نداردۀعامل قصد یا تمایل کارآفرینانه از معادل. است

 ایشان تأثیرگذار است و نگرش و ۀ بر رفتار کارآفریناناًمستقیم) شدهکنترل رفتار ادراك(ادراك زنان 

  ).3شکل  (اردد غیر مستقیم تأثیر هنجارها بر رفتار کارآفرینانه زنان دانشجوي دانشکده کارآفرینی 

 رفتار. دهد د و جایگاه خود را از دست میوشمی حذف یطور کلدر خصوص مردان عامل هنجار به

ایشان به ) یا تمایل( ادراك ایشان بر قصد.  موردآزمون شباهت بیشتري داردۀایشان به رفتار کل جامع

صورت غیرمستقیم بر رش و رفتار کارآفرینانه بهطور مستقیم اثرگذار است و دو عامل نگکارآفرینی به

 صورت غیر مستقیم بر قصد یا تمایل و از این طریق بهگذاردمیثیر أت) شدهکنترل رفتار ادراك( ادراك

   ).4شکل (  براي کارآفرینی اثرگذار است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل تحلیل مسیر رفتار کارآفرینی کل نمونه: 2شکل 

  

  

  

  

 

 

  ادراك قصد یا تمایل

R2=0.237 
E=0.763 

 نگرش

 رفتار

 هنجار

0.23 

0.55 

0.25 

0.14 
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  مدل تحلیل مسیر رفتار کارآفرینی زنان : 3شکل

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل تحلیل مسیر رفتار کارآفرینی مردان :4شکل 

 

  گیري بحث و نتیجه .8

عوامل کارآفرینی از نظر توجهی بین زنان و مردان نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تفاوت قابل

در تر بوده و این عاملی است که زنان  نان نسبت به کارآفرینی نسبت به مردان قوينگرش ز. وجود دارد

 آماري این مقاله ۀبه اینکه جامع باتوجه کهالزم به ذکر است. رفتارهاي کارآفرینانه از خود بروز دهند

موزشهاي که توان این تفاوتها را ناشی از آ  می است، دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بوده

  .این دانشکده دانست

 فتارر

R2=0.30 
E=0.70 

  ادراك

 نگرش

 جارهن

0.5
4 

0.52 

0.25 

R2=0.102 
E=0.898 

 ادراك  )تمایل(قصد

 نگرش

 رفتار

0.31 

0.71 

0.12 
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شده به دو عامل نیاز به ریزي  فشار و رفتار برنامهۀ در دو نظری،تر گفته شدهمانگونه که پیش

کند تا  تئوري فشار فرد را وادار مینظریۀ خوشنودي از کار و نیاز به درآمد یا اختالف درآمد در قالب 

 هنجارهاي ذهنی ،همچنین.  دهدنشاننانه از خود به سمت کارآفرینی سوق یافته و فعالیت کارآفری

ات رفتاري میان زنان و مردان بینی نی  و براي پیشاستکننده درك و فشار اجتماعی  افراد منعکس

نتایج حاصل از این تحقیق در معادالت رگرسیونی نشان داد که در . آید عامل مهمی به شمار می

گیرد، شکل مینفس ان کودکی در راستاي ارتقا اعتمادبه که از هم،پذیريمردان به سبب روند جامعه

 رگرسیونی مردان هنجارها ۀ لذا در معادل؛ زنان نداردةاندازاي به است توجه به هنجارها جایگاه ویژه

که براي زنان بحث نیاز درحالی.  و از معادله حذف شده نسبت به سایر عوامل نشان نداد هیچ اثرگذاري

باعث شده که عاملی نظیر تمایل یا اندك  بیشتري داشته و عواملی مثل درآمد و فرضیه فشار مصداق

 نسبت به سایر عوامل نشان  قصد کارآفرینانه از معادله رگرسیونی حذف شود و هیچ نوع اثرگذاري

  ندهد،

عنوان متغیر وابسته بیشترین تأثیرپذیري را از ادراك، هنجار و درعوض عامل رفتار کارآفرینانه به

  .رش داشته باشدنگ

 ما است که زنان در صورت ۀپذیري زنان و مردان در جامعتمام موارد ذکرشده ناشی از روند جامعه

شوند و بدون نیاز به قصد کارآفرینانه وارد  تر و رفتارگراتر از مردان میوجود فشارهاي خاص بااراده

 در مورد مردان به دلیل روند ، کهحال آنکه ؛کنند و اقدام به کارآفرینی میشوندمی عمل ۀعرص

تأثیر  پذیري هنجارها کمرنگ شده و نسبت به قصد کارآفرینانه و ادراك ایشان و سایر عوامل بی جامعه

گرایی مطلق  ر مستقیم ادراکشان است که حکایت از منطقیثأدرمقابل تمایلشان تحت ت. شود می

  .مردانه دارد

 قصد کارآفرینانه ایشان تفاوتی وجود ندارد و در به جهت وضعیت اشتغال زنان و مردان نسبت به

 مشابه بوده و تفاوت اًن تقریبن و غیرشاغالهر دو جنسیت تمایل یا قصد کارآفرینانه بین شاغال

شاغل نگرش،  تأمل این است که در بین مردان غیرنکته قابل. داري مشاهده نشده است امعن

ن است و بالقوه تر از شاغال ار کارآفرینانه قويشده و رفت هنجارهاي ذهنی، کنترل رفتار ادراك

آفرینی مستعدتر از زنان دانشجوي این رشته   کارةتوان در حوز  کارآفرینی را میۀدانشجویان مرد رشت

ن در اکثر عوامل مشاهده نشد و تنها عامل شاغال ن و غیرداري بین شاغال ا زیرا در بین زنان تفاوت معن؛دانست

داري نسبت به اتر بوده و تفاوت معن ن قويشده و رفتار کارآفرینانه در بین غیر شاغالکنترل رفتار ادراك

  .کندگراتر می فشارهاي خاص زندگی در بین زنان غیر شاغل آنها را عمل، درواقع. اند ن نشان دادهشاغال

رآفرینانه آنها کند و باعث مخدوش شدن رفتار کا  کافی ارضا نمیةهمچنین اشتغال زنان آنها را به انداز

  ها را رو بودند این دیوارهب با محدودیتهایی روپیشبلکه برعکس با اشتغال آنها که از. شود نمی
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آمده از اشتغال و مهارتهایی که در روند اشتغالشان کسب دسته و با بالهاي استقالل مالی بنندشکمی

 ۀآفرینانزنند که به رفتار کار  را رقم می تماعیاج  کنند سرمایه اند و تعامالتی که با جامعه برقرار می کرده

  .شود میمنجر بیشتر زنان شاغل نسبت به غیر دانشجویان زن غیر شاغل 

 تحقیقات گذشته ؛این موضوع در مورد کارآفرینی زنان با نتایج تحقیقات گذشته همخوانی دارد

  وزماندهی تداخل کار و خانوادهعنوان یک وسیله یا نتیجۀ سادهد که زنان کارآفرینی را به نشان می

دانند و آن را شاخصی براي سنجش موفقیت و عملکرد خود  سالمت فردي و استقالل فردي می

تر از مفهوم مالی آن است و در قصد  تعریف کارآفرینی براي زنان گستردهحقیقت، در . دانند می

 دانشجوي کارآفرینی شاغل نیز موضوع در خصوص زنان. (Leroy et al., 2009)   زنان مؤثر استۀکارآفرینان

 ،که درحالی؛تمایل به کارآفرینی ابزاري براي ساماندهی امور خانواده، امور فردي و زندگی و شغل است

 الزم به ۀبه طوري که بتوانند با تنظیم وقت و هزین. رود شاخص سنجش موفقیت ایشان نیز به شمار می

  .همۀ این امور رسیدگی کنند

  

   کاربرديياهپیشنهاد .9

 زنان دانشجوي کارآفرینی و ۀگرایانبه خصلت عملباتوجه: کارآفرینی مشترك زنان و مردان 

کارهایی مشترك بین وتوان پیشنهاد داد که کسب تفاوت نسبت به هنجارها می مردان بی

در واقع نقاط قوت هر یک نقطه ضعف طرف مقابل است و ترکیب . اندازي شودایشان راه

تواند به شروع   متشکل از زنان و مردان دانشجوي این رشته میگروههایییل ایشان و تشک

 .شودمنجر هاي کارآفرینی موفق  کارهاي موفق یا انجام پروژهوکسب

 پذیري قدرت ریسکو گرایی بیشتر  زنان خصلت عملچون: آموزش کاربردي براي زنان

پذیري ایشان صورت گیرد  نیاز است تا آموزشهاي الزم براي کاهش ریسک،کمتري دارند

  .شود
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