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 بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان با تأکید بر  

 هنجارهای خانوادگی
 

 *1فرشته غیاثوند غیاثی

 ایران ،تاکستان ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تاکستان. دانشکده کشاورزي1

 18/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 19/11/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 کااارآفرینی دارد هايفعالیت  و اهداف به دستیابی در هایشتوانایی به فرد یک باور بر داللت  کارآفرینانه خودکارآمدي

عوامل مؤثر بر خودکارآمدي کارآفرینانه  پژوهش با هدف بررسی پذیرد. اینتاثیر می مختلفی عوامل از آن گیريشکل که

همبستگی و از نظاار   -ها توصیفیخانوادگی انجام شد. پژوهش از نظر گردآوري دادهدانشجویان با تأکید بر هنجارهاي  

نفر( بود که باار  3000)واحد تاکستان  یدانشگاه آزاد اسالماست. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان  هدف کاربردي

 افاارارنرم از هاتحلیل دادهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت نفر از آنها به 341 اساس جدول کرجسی و مورگان

SPSS  شااد    ابرار تحقیق پرسشنامه بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاااي کرونبااار بررساای  .استفاده شد(0/ 9=α .)

ت علمی گروه مشاوره و روانشناساای و مدرسااان درس خواهی از اعضاي هیأروایی پرسشنامه به روش محتوایی با نظر

نتایج مقایسه میانگین نشان داد خودکارآماادي کارآفرینانااه دانشااجویان در بااین مقااا   تح اایلی   .کارآفرینی تایید شد

داري داشاات. نتیجااه تحلیاال مختلف و همچنین بین دانشجویان با سبک تربیتی و  بقه اجتماعی مختلف، تفاوت معنی

د تح یلی دانشجویان در مجموع پذیري، سبک تربیتی،  بقه اجتماعی و عملکررگرسیون نشان داد متغیرهاي مسئولیت 

هاااي تحقیااق نشااان داد کااه درصد از تغییرات خودکارآمدي کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کرد. همچنین یافتااه  60/ 7

 افااراد و  کارآفرینی  موثر بر ق د  عوامل  ترینمهم  از  یکی  بلکه  مثبتی در کارآفرینی افراد دارد،  تاثیر  تنها  خودکارآمدي نه

هاااي خااود را  باار محااور خودکارآماادي و هاي آموزشی برنامهشود نظاملذا پیشنهاد می  .است   جدید  هايشرکت   ایجاد

اجتماعی مرسوم  راحی و بااا در نظاار داشااتن   –خانوادگی    هايبا توجه به ارزش  توانمندسازي کارآفرینانه دانشجویان

دانشااجویان تاثیرگااذار ق  هاادف ارتقاااي کااارآفرینی ا در تحقاا هاي فردي و خانوادگی پیاده و ارزشیابی نمایند تتفاوت

 باشند.
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 مقدمه 

گذشااته،  در ساات.ا هاااتفاوت جهااان امروز، جهان

 تغییاارات دنااد با بیشتري داشتند ولی جوام  همگونی

 جهااان و زناادگی انسااان دگرگااون دهرة اخیر، يسده

 و رسااوم آداب و هااافرهناا از  افاارادي گردیده است.

اند کااه از نظاار ارزشاای و شااده جماا  هم دور مختلف

 ,Kobayashiعقیدتی با هم بساایار متفاااوت هسااتند )

 انتقااال هااا(. در ایاان تغییاارات شااتابان خانواده2010

 ترینعمااده و فرهنگاای هااايارزش اصاالی دهناادگان

 بااا اجتماااعی مهاام هستند. این پایگاه رفتاري الگوهاي

 قاارار تاااثیر تحاات  را اعضاء رفتار خود تحکم و قدرت

 ساایطره تحاات  پنهااان با نیرویی نیر را جامعه و دهدمی

 در بررگسااالی تا تولد لحظه از آورد. کودکانمیرد خود

 را خااانوادگی هااايویژگی و رفتارها و خانواده، صفات

 از بازتااابی رفتارشااان و کنناادمی جااذب خااود بااه

 رشااد آن در کااه اساات  فضااایی از هاااآن هايبرداشاات 

 (. هنجارهااا در1391همکاااران،  انااد )بهاارادي وکرده

شااود شناسی به الگوي رفتاري گفته میاصطالح جامعه

کند و اکثریت جامعااه ها را تنظیم میکه روابط و کنش

هاااي (. ساابکGiannetti, 2004به آن پایبنااد هسااتند )

با در انطباق  افراد  تربیتی و الگوهاي رفتاري بر توانایی  

هاااي شرایط و ماادیریت خااود در مواجااه بااا موقعیت 

پیاااشینه جدیااد تاثیرگااذار خواهااد بااود. از  رفاای 

اار وکاا ب خاااانواده، قااارار گااارفتن در معااار  کاس

ي کاارآفرینی در ي قبلای در زمیناهدیگاران و تجرباه

کارآفرینانااه خودکارآماادي    نگارش افاراد ناسبت باااه

 (.Carr et al., 2007)  تأثیرگذار خواهاد باود  افراد

 درک  ت ااااا سهول یااا دشااواري بااه خودکارآماادي

 ارهااا اش خاص  عملی  انجام  براي  شخص  توسط  دها ش

 باااه فااارد یاااک اعتقااااد دیگااار، عبارتباااه. دارد

را  فعااالیتی انجااام بااراي خود شخ ی یااا ایااا واناا ت

و   ماکوپولوسیآس بق تحقیق    گویند.خودکارآمدي می

 عن اار  یااک  تواناادمی  ن تاثیر والدین و الگوهاهمکارا

 فااردي  کااارآفرینی  خودکارآمدي  سطح  در  کننده  تعیین

توانااایی خااویش،  درک  مااوارد، از بساایاري در. باشااد

براي   فرد  که  است   واقعی  هايمهارت  از  ترکننده  تعیین

 مااا کااه است  دلیل  همین  به.  نیاز دارد  خاص  رفتار  یک

 او درک   داا توانمی  ردااا ف  یک  محیط  که  باوریم  این  بر

 ت ااا پیشرف  راياا ب  را  او  ق د  نتیجه  در  و  یاا توانای  از

 والاادینی .(Asimakopoulos et al., 2019دهد ) دا رش

داراي تجربیات مختلفاای   ،هاي مختلفی دارندکه حرفه

هاي اجتماااعی ها ارزشنتیجه فرزندان آنو در    هستند

 کننااد. خااانواده نااه تنهااا درمختلفاای را تجربااه می

صااالحیت تح اایلی   حتاای در  هاي اجتماعی وارزش

انجااام   دروالاادین    ، بلکه توانمندياست   ثرؤ فرزندان م

هاي اجتماعی کسب موفقیت   اي خود دروظایف حرفه

 (.1386، سیف) ثیر بسرایی داردأفرزندان نیر ت

 براي  هستند  باالیی  خودکارآمدي  داراي  که  افرادي

 افاارادي از بیشتر و کنندمی کار ترسخت   کار  یک  انجام

 کنندمی  دنبال  را  کار  آن  دارند،  پایینی  خودکارآمدي  که

(. Shapero et al., 1982دهند )می ادامه آن را سپس و

 در مهاام مفهااوم یااک عنااوان بااه خودکارآمد دانشجوي

 ظهااور سال گذشااته سی  ول در آموزشی هايپژوهش

 محققان میالدي تاکنون، 1990 دهه اویل است. از کرده

 عوامل آموزشی کردند تا تالش عالی آموزش بخش در

 تحاات  را دانشجویان خودکارآمدي که کنند شناسایی را

 (.  1397خواه و همکاران، دهد )خالقتاثیر قرار می

 خودکارآماادي نااه  کااه  دهدمی  نشان  علمی  شواهد

 از  ییکاا   بلکه  مثبتی در کارآفرینی افراد دارد،  تاثیر  تنها

 افااراد در ایجاااد کااارآفرینی ق ااد عواماال مهمتاارین

 بنااابراین، .(Chen, 1998اساات ) جدیااد هايشاارکت 

 و بهبود خودکارآمدي افراد نیاز به برخاای  ارتقاء  جهت 

 در  یاااا کارآفرین  ارتقاء  براي  آموزش  در  اصالحات  از

 ادراک   ارآمديااااا ودک اا خ  افاارایش  هاادف  بااا  جوانان

تنهااا تحاات تاااثیر   خودکارآمدي افراد  البته.  است   شده

بلکه رفتار افراد   نیست،  کارآفرینی  هايمهارت  آموزش
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 عااا فی و رواناای حمایاات  از و بااوده شایسااته بایااد

 بااا .(Asimakopoulos et al., 2019شااوند ) برخوردار

 هااايآموزش عااالی باار آمااوزش ه تاکیاادک این به توجه

 از اسااتفاده بااراي است، تااالش دستاورد محور متمرکر

 دانشااجویان در ایاان زمینااه مهااارت و آگاااهی دانااش،

 زمینااه در کااه معتقدند رسد. محققانمی نظربه ضروري

 فرآینااد در دانشااجویان اعتقااادات و آمااوزش، افکااار

خودکارآماادي در ایاان بااین  دارد. مهمی نقش یادگیري

 یااادگیري در مهاام متغیااري کلیاادي و عن اار یااک

 یااادگیري و انگیاارش باار کااه اساات، داارا دانشااجویان

 (. درPajares et al., 2014گااذارد )می تاثیر دانشجویان

 کااه  دهاادماای  نشااان  شااواهد  کارآفرینی،  آموزش  مورد

 هادانشااگاه  و  مدارس  در  آموزش کارآفرینی  هايبرنامه

 بااا (.Karami et al., 2016) داردگیري افاارایش دشاام

توجااه بااه شااواهد مربااوی بااه تاااثیر مثباات آمااوزش 

کارآفرینی بر خودکارآماادي افااراد و ق ااد کااارآفرینی 

 عوامل  همه  بتوان  تا  است   الزم  بیشتري  مطالعاتافراد،  

 مااورد  را  هاي آموزشاای کااارآفرینیتاثیرگذار بر برنامه

 ;Thomas et al., 2014) داد قااارار بررسااای

Asimakopoulos et al., 2019.) ،این واحد به  خانواده

ک اجتماعی از ارکان عمااده و از نهادهاااي کود  اهرظ

با رفتار خااود والدین  رود.  میشمار  ه  بهرجامعه  اصلی  

هاي جدید خلق ایده  ،اعتماد به نفستوانند در رشد  می

هاااي خانواده و تعیین مساایر شااغلی فرزناادان نقش  در

(. منظاااور از 1368 )سااایف، اساسااای ایفاااا کنناااد

تشااخیص   کارآفرینانه در تحقیق حاضاارخودکارآمدي  

 هااا بااهمهارت  تباادیل  هاي خویش برايتواناییفرد از  

کارآماادي  کااارآفرینی اساات. همچنااین خااود اقدامات

 الگااوبرداري یااا ايمشاااهده تجربیات شامل کارآفرینانه

 امکااان ایاان همساااالن که در بین دانشااجویان واست 

در  .سااازدفااراهم می یکاادیگر مقایسااه براي را مناسب 

در  فاارد کااه فیریولااوکیکی و رواناای هاينهایت حالت 

 کنااد، ماننااد اضااطراب،می احساااس خااود درون

 و ناااتوانی هیجااان، و زا، تاانشاسااترس هااايواکنش

 و خودکارآماادي قاادرت را مثباات  روحی هايوضعیت 

تاااثیر  پااژوهشبر همین اساس در ایاان کنند. می تلقی

هنجارهاي خانوادگی )هنجارهاي آموزشی، هنجارهاي 

در  رفتاااااري خااااانوادگی، هنجارهاااااي تربیتاااای(

مورد بررسی قرار دانشجویان    انهکارآفرینخودکارآمدي  

 .گیردمی

 

 پیشینه تحقیق 

 Awogbenle et)تحقیق آووگیل و همکاران نتایج 

al., 2010) اکثاار  کااه دهااددر کشور نیجریه نشااان می

 شااتریکسب درآمااد ب  يرا براخود اشتغالی    جویاندانش

 گااریعبااارت د بااهدهنااد. یم حیتاارجدر آینااده خااود 

 یاز صفات اصل  یکی، که  ينوآور  قیاز  ر  انیدانشجو 

 يهااات یاا فعالدساات بااه  شود،  یمحسوب م  نانیکارآفر

 ,.Awogbenle et al) ناادزنزا میاشااتغال ینیکااارآفر

 یتیشخ ااا هااااي یژگ یو ریبااارخالف ساااا(. 2010

تحاات  يخودکارآمااد ،هستند ستایکه نسبتاً ا  ینیکارآفر

گذشااته   اتیمانند آموزش و تجرب  يانهیعوامل زم  ریثات

 نیاا از محققااان باار ا ی(. برخاا Hall, 2003) قاارار دارد

 اتیخ وصاا  ریمشااابه سااا يباورنااد کااه خودکارآمااد

 یماننااد منباا  کنتاارل اساات، اگردااه از برخاا   یشخ 

عبااارت اساات از   "منب  کنترل"ها متفاوت است.  جنبه

 یاقدامات ، در حال  جیبه قدرت افراد بر نتا  یاعتقاد کل

در انجااام   یقاا یاعتماااد بااه نفااس عم  يکه خودکارآمد

 ي، خودکارآماادنیاا باار ا  عااالوه.  خاص اساات   يکارها

 میرتبط تعماا م  يعملکردها  ای  فیوظا  ریتواند به سایم

، نکاااهیتر اجالاااب  .(Chen et al., 1998) ابااادی

ق ااد   يهاالگو   یاصل  يهالفهمؤ از    یکی  يخودکارآمد

 نیباا  یفاا یظر یفناا   يهااگرده تفاوت،  است   ینیکارآفر

 (.Segal et al., 2005ها وجود دارد )آن

هااا را قااادر آن  ،جویاندانشاا   افرایش خودکارآمدي

ها را ادامه دهنااد و دالش  يشتریتالش ب  باسازد تا  یم
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بااه اهااداف   یابیدست  يرا برا  ییهايها و استراتژبرنامه

 (.et al., 2003 Shaneکننااد ) نیتاادو ینیباالتر کارآفر

 صیمالک تشختواند  می  يخودکارآمدهمچنین صفت  

 کسب وکااار جادیا جدي  که ق د  یاز کسان  نانیکارآفر

 ,Lope Pihie) در نظاار گرفتااه شااودخااود را ندارنااد 

 خااود هايپژوهش ( در2008میلر ) و (. پادارس2009

 عمااومی ذهناای توانایی مانند که خودکارآمدي دریافتند

 گذارد.می تح یلی افراد تاثیر پیشرفت  بر

 نشااان (1397خواه و همکاران )تحقیق خالق نتایج

 نظریااه شااناخت  باار مبتناای آموزشاای هايبرنامه که داد

 خودکارآماادي کارآفرینانااه امکااان افاارایش اجتماااعی

هااا اهمیاات برخاای پژوهش دارنااد. را دانشااجویان

 خودکارآمدي را در کیفیت زندگی )کیایی و همکاران،

(، 2013( تمایریااافتگی )نیااارکی و همکاااران، 1395

و  1391 همکاااران، و پیشرفت تح اایلی )ابوالقاساامی

Goulao, 2014انگیاارش تح اایلی ،) (Ferda Bedel, 

(، عملکاارد 1397)اصل دهقان،  پذیريانعطاف(، 2016

(، حمایاات 1395تح اایلی )پریشااانی و همکاااران، 

( و 1391خانواده )رحمانیااان کوشااککی و همکاااران،  

 ,.Chemers et al., 2011; Bink et al) تعهااد علماای

 دهاادمی نشااان زیادي دهند. تحقیقاتنشان می( 2006

 هااايو جنبااه دانشااجویان عملکرد بر خودکارآمدي که

 و وظااایف انتخاب پشتکار، مانند هاآن رفتار از مختلفی

 (.1397 همکاران،  خواه وگذارد )خالقمی تاثیر ...

 را خودکارآماادي قوي حس هاموفقیت  کلی،  وربه

ه باا  دهند،را کاهش می حس این هاشکست  و سازندمی

قااوي  حس از قبل هاشکست  این که هنگامی خ وص

 خود قوي یافته، اتفاق بیفتند. حسهتوسع خودکارآمدي

نیازمنااد  شود ونمی منجر موفقیت  به آسانی به کارآمدي

 دشوار هايموقعیت و  موان  بر در غلبه زیادي تجربیات

 ؛1397)غیاثوند غیاااثی، پشتکار است  و تالش  ریق از

 (. 1397خواه و همکاران،  خالق

 و جامعااه باار خااانواده تااأثیر اهمیاات  بااه توجااه بااا

بررسی شیوه اعمال قدرت و  ،انسان هویت  گیريشکل

 صااحیح شیوة سبک تربیتی خانواده امري حیاتی است.

کنااد. یم فاارق دیگر فرهن  تا فرهنگی از قدرت اعمال

 خااانواده  در  قاادرت  اعمااال  وهگیااري شاایراي اناادازهب

گویااه سااه بعااد از  20نیا با  خوشفر و محمدي مقیاس

را   گیرانااه()اقتدارگرا، دموکراتیااک، سااهل  ابعاد قدرت

 (. از1393)خوشاافر و همکاااران،  ساانجش کردنااد

گیاار و نوع رفتار مقتدرانااه، سااهل  دیدگاهی دیگر، سه

والاادین بااا فرزناادان از هاام تفکیااک رفتااار  همسااتبدان

 بااه والاادین دموکراتیااک، یااا اقتااداري نوع در. دشو می

 بااه نساابت  دهنااد،می گااوش مخااالف فرزنااد نظرهاي

 و تشویق موق  به و بیشتري دارند پذیرش او يخواسته

 توانااایی گیر، والاادینسااهل رفتار نوع کنند. درمی تنبیه

 رفتااار عاقالنااه انتظار آنان از و ندارند را فرزندان کنترل

 والدین قدرت یشنما مستبدانه رفتار نوع در د.ندارن هم

انجااام  را کاااري بایااد فرزناادان و است  نمایان خوبی به

 والاادین رفتارهاي خواهند. لذا نوعمی والدین که دهند

 و اجتماااعی مهااارت نفس، اعتماد به برداري،در فرمان

 رفتارهاااي باار و اساات  مااؤثر رأي فرزناادان اسااتقالل

(. Baumrind, 1967) اساات  اثرگااذار آیندهر د فرزندان

در تحقیق حاضر براي سنجش سبک تربیتی والدین از 

( و 1393هاي خوشااافر و همکااااران )تلفیاااق گویاااه

( استفاده شد. همچنااین عااواملی نظیاار 1976بانمریند )

رعایت نظم، کمک به همنوع، صداقت، مثبت اندیشی، 

پایبندي به آداب و رسوم، رعایاات قااوانین، شااکیبایی، 

برقراري ارتبای سازنده، عقل معاش که توسط محققان 

دگی مااؤثر باار هاااي خااانواعنااوان ویژگیمختلااف بااه

کارآفرینی هنجارهاي رفتاري خااانواده مااورد بررساای 

احماادپورداریانی،   ؛1385اند )سعیدي کیااا،  قرار گرفته

خودکارآماادي  اهمیاات  در نظاار گاارفتن (. بااا1386

 در افااراد هااايموفقیت  و بهبود عملکاارد در کارآفرینانه

تح اایلی و در نهایاات  موفقیاات  از جملااه زناادگی
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 زمینااه بررساای در تحقیقاااتی انجااام افااراد،کااارآفرینی 

 نظاار بااه ضروري دانشجویان خودکارآمدي کارآفرینانه

هاي سااال اساات کااه در سیاساات   10رسد. بیش از  می

کالن دانشگاه آزاد اسالمی درس کارآفرینی و پروکه به 

صورت اجباري در مقط  کاااردانی ه  ارزش سه واحد ب

گردد. ه میو ب ورت اختیاري در مقط  کارشناسی ارائ

با ایاان حااال دانشااجویان بیشااتر تحاات تاااثیر محاایط 

توانااد اجتماعی و خانواده قرار دارند و این محاایط می

هاااي تکمیلاای بااه اي در آموزشنقااش تعیااین کننااده

کااه  دارد نظاار در مطالعااه دانشجویان ایفا کند. لذا ایاان

خودکارآمااادي  خاااانوادگی بااارهنجارهااااي  نقاااش

 باورهاااي یا فرد یک خودباوري عنوان به کارآفرینانه را

هایش شایسااتگی و هااامورد صااالحیت  در اششخ ی

هدف کلی تحقیااق بررساای  دهد. لذا قرار بررسی مورد

تاثیر هنجارهاي خانوادگی بر خودکارآمدي کارآفرینانه 

دانشجویان است. اهااداف اخت اصاای تحقیااق شااامل 

بررسی تاثیر هنجارهاي آموزشی تح یلی، هنجارهاي 

بیتی و هنجارهاي رفتاري خانواده و تاثیر هریک باار تر

 خودکارآمدي کارآفرینانه دانشجویان است.

 

 روش تحقیق 

ین تحقیق از لحاظ هدف، کااااربردي و از لحااااظ ا

درجه نظارت و کنترل، میدانی و از لحااظ گاااردآوري 

همچناین .  هاا از ناوع تحقیقاات توصایفی اسات داده

اساات. هاااي پیمایشاای تحقیقي تحقیق حاضر در زمره

هااااا و در تحقیاااق حاضااار ابااارار گااااردآوري داده

شااامل دو بخااش   ايگیاري متغیرها، پرسشاانامهانادازه

بااا توجاااه بااه کااه  محقااق ساااختهبااود. بخااش اول 

که بااراي  داردوب نظري و اهداف تحقیق تدوین شد

سنجش هنجارهاااي خااانوادگی جامعااه آماااري مااورد 

هاي خانوادگی )متغیرهاااي استفاده قرار گرفت. هنجار

مستقل( تحقیق در سااه بخااش )هنجارهاااي آموزشاای 

خانواده، هنجارهاي رفتاري خانواده، هنجارهاي تربیتی 

(. در 1خانواده( مورد بررساای قاارار گرفتنااد )جاادول  

از پرسشاانامه اسااتاندارد بخااش دیگاار پرسشاانامه  

 17( حاااوي 1982خودکارآماادي شاارر و همکاااران )

لیکرت به منظور ساانجش میااران گویه در قالب  یف  

خودکارآمدي دانشجویان )متغیروابسته تحقیق( استفاده 

شد. قابل ذکر است این پرسشنامه در تحقیقات داخلی 

 ؛1392همکاااران،    بسیاري محققین از جملااه )دالور و

 ؛1392درتاااو و همکاااران،    ؛1394صفا و همکاااران،  

 ( استفاده شده است.1392محسنی و همکاران، 

نفاار از  3000ه آماااري تحقیااق حاضاار شااامل جامع

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان بود که 

 جاادول کرجساای و مورگااان نفر براساااس 341 تعداد

آزمون مقدماتی به منظور  شدند. انتخاب عنوان نمونهبه

نفر از دانشااجویان   25سنجش پایایی ابرار تحقیق بین  

)دانشجویان مقط  کارشناساای دانشااگاه جااام  علماای 

میران آلفاي کرونبار کاربردي قروین( صورت گرفت.  

آورده شااده   2هاي مختلف پرسشنامه در جدول  بخش

است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط هیااأت علماای 

ره و روانشناسااای و مدرساااان درس گاااروه مشااااو

بااراي ارسااال تاییااد قاارار گرفاات.  کااارآفرینی مااورد

پرسشاانامه بااه دلیاال عاادم دسترساای حضااوري بااه 

دانشااجویان، شااماره تلفاان همااراه  و آدرس ایمیاال 

دانشجویان از انفورماتیااک دانشااگاه اخااذ شااده و بااه 

مااورد از   341ها بااه تعااداد  صورت ت ادفی پرسشنامه

ارسااال شااد.  هاي موجوده و ایمیلهاي اخذ شدشماره

ها از  ریااق فضاااي مجااازي پس از ارسال پرسشاانامه

پااس از گااردآوري   پرسشنامه تکمیل شااد.  206تعداد  

شااد و  SPSSافاارارنرمهاي افااراد وارد هااا پاسااخداده

 ها تجریه و تحلیل شد.داده
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تعاریف مفهومی و کارکردي متغیرهاي تحقیق -1جدول 

 مقیاس سنجش  تعریف مفهومی نام متغیر 

 نسبتی  سن افراد، تعداد افراد خانواده  ، تعداد افراد خانواده سن

رشته، مقط  تح یلی افراد  

 و جنسیت 
 اسمی رشته و مقط  تح یلی افراد، جنسیت 

 نسبتی  تعداد  تعداد افراد خانواده 

 هنجارهاي تربیتی 

گردد که بر  در تربیت فرزندان بر می والدین رفتارهاي نوع

رأي   استقالل و اجتماعی مهارت نفس، اعتماد به فرمانبرداري،

 گذارد. فرزندان اثر می

 اي رتبه - یف لیکرت

 رفتاري خانوادههنجارهاي 

رعایت نظم، کمک به همنوع، صداقت، مثبت اندیشی، پایبندي  

به آداب و رسوم، رعایت قوانین، شکیبایی، برقراري ارتبای  

 سازنده، عقل معاش 

 اي رتبه - یف لیکرت

هنجارهاي آموزشی 

 خانواده 

ها و نحوه برگراري کالسهاي  معدل و رضایت از کیفیت کالس

 عملی درس کارآفرینی
 اي( نسبتی،  یف لیکرت)رتبه

 خودکارآمدي کارآفرینانه 

 (، 1982پرسشنامه استاندارد خودکارآمدي شرر و همکاران )

 و اهداف به دستیابی در  هایشتوانایی به فرد یک باور سنجش

 کارآفرینی  هايفعالیت

 اي رتبه - یف لیکرت

 
 هاي مختلف پرسشنامه آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي بخشضریب  -2جدول 

 کرونبار  يضریب آلفا تعداد گویه  گویه ردیف

 95/0 17 خودکارآمدي  1

 89/0 4 هنجارهاي آموزشی خانواده  2

 88/0 10 هنجارهاي رفتاري خانواده 3

 90/0 13 هنجارهاي تربیتی خانواده 4

 93/0 7 مشخ ات عمومی  5

هاي تحقیااق در دو بخااش توصاایفی و یافتااه ها:یافتههه

. نتااایج حاصاال استنبا ی مورد تحلیل قرار گرفته است 

سااال   19نشان داد متوسط سن پاسااخگویان  از تحقیق  

درصااد  72( اساات. حاادود 5/ 65)انحااراف معیااار: 

پاسخگویان زن بودند. توزی  فراواناای دانشااجویان باار 

درصد(   52اساس رشته نشان داد اکثریت پاسخگویان )

درصااد آنااان   21هاي علااوم انسااانی، حاادود  در رشته

درصااد نیاار در   27مهندسی کشاااورزي و  هاي  دررشته

هاي فنی و مهندسی مشغول به تح اایل هسااتند. رشته

کاااردانی و درصد پاسااخگویان در مقطاا    44/ 3حدود  

 درصااد 15حاادود  درصد در مقط  کارشناسی و  40/ 5

پاسخگویان نیر در مقطاا  کارشناساای ارشااد و باااالتر 

 52مشغول تح یل هسااتند. نتااایج نشااان داد حاادود  

 کنند. نفره زندگی می 4درصد پاسخگویان در خانواده  
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سبک تربیت خانوادگی   -3 جدول

 درصد معتبر  درصد  فراوانی سبک تربیتی 

 6/47 6/47 98 اقتدارگرا 

 1/79 6/31 65 دموکراتیک 

 3/91 1/12 25 سهل گیرانه 

 100 7/8 18 بدون پاسخ 

 -- 100 206 جم 

 

نتایج تحقیق نشان داد اکثریت پاسخگویان )حدود 

درصد( در  بقااه اجتماااعی متوسااط قاارار دارنااد.   55

درصد پاسخگویان نیاار در  بقااه اجتماااعی   36حدود  

درصااد  7/ 8متوسااط بااه باااال قاارار داشااتند وتنهااا 

پاسخگویان در  بقااه اجتماااعی در  بقااه متوسااط بااه 

 (.4پایین قرار دارند )جدول 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس طبقه اجتماعی پاسخگویان -4 جدول

 درصد معتبر  درصد  فراوانی  بقه اجتماعی 

 8/7 8/7 16 پایین تر از متوسط 

 7/60 9/54 113 در حد متوسط 

 1/96 9/35 74 متوسط به باال 

 100 5/1 3 بدون پاسخ 

 -- 100 206 جم 

 
 40  هاي تحقیق مشخص شد حدودیافتهبر اساس  

اي خااانوادهدرصااد پاسااخگویان )اکثریاات آنااان( در 

درصد پاسخگویان   28اند و حدود  پدرساالر رشد یافته

 16/ 5انااد و در خااانواده فرزنااد ساااالر پاارورش یافته

اند مادرساااالر باارره شاادهدرصااد آنااان در خااانواده 

 (.5)جدول 
 

 تربیتی خانواده هنجارهاي توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس  -5 جدول

 درصد معتبر  درصد  فراوانی هنجارهاي تربیتی خانواده

 8/39 8/39 86 پدرساالر 

 3/56 5/16 35 مادرساالر 

 5/84 2/28 58 فرزندساالر 

 100 5/15 27 بدون پاسخ 

 --- 100 206 جم 

 

مقایسااه میااانگین  ویتناای بااراينتااایج آزمااون من

هنجارهاي رفتاري خانواده بر اساس جنسیت نشان داد 

، "انضاابای  میااران رعایاات نظاام و"هاي  در مورد گویه

، "کااار و تااالشبها دادن به  "،  "راستگویی و صداقت "

میااران کمااک بااه "و  "میااران مساائولیت پااذیري"

بااین پاسااخگویان زن و   داريتفاوت معناای  "همنوعان

تااوان اي میدارد. با توجه به میااانگین رتبااه  مرد وجود

برقااراري ارتبااای "جاار گویااه  ه  بکه  گونه بیان کرد  این

ها دانشااجویان زن، در سااایر گویااه  "سازنده با دیگران

میااران رعایاات نظاام و انضاابای باااالتر، راسااتگویی و 
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دادن بیشتر به کار و تااالش، میااران ءصداقت بیشتر، بها

پذیري باااالتر و میااران کمااک بااه همنوعااان مسئولیت 

 (.6)جدول  بیشتري را دارند

 

 اري خانواده بر اساس جنسیت پاسخگویانمقایسه میانگین هنجارهاي رفت -6جدول 

 هنجارهاي رفتاري خانواده
 میانگین رتبه اي 

Z داري سطح معنی 
 مرد  زن

93/108 میران رعایت نظم وانضبای   97/89 928/2 0001/0** 

29/103 راستگویی و صداقت   87/89 501/2 05/0* 

 *011/0 529/2 58/96 93/108 مثبت اندیشی

28/106 کار و تالش بها دادن به   88/94 76/2 05/0* 

68/99 برقراي ارتبای سازنده با دیگران   01/113 305/2 021/0* 

 *049/0 543/2 28/99 19/105 میران مسئولیت پذیري 

 *009/0 626/2 26/87 02/110 میران کمک به همنوعان 

یک درصد معنی داري درسطح   **

 

کال والاایس بااراي مقایسااه ساا نتااایج آزمااون کرو

میانگین خود کارآمدي کارآفرینانااه دانشااجویان نشااان 

 بااا توجااهخودکارآمدي کارآفرینانه دانشجویان    که  داد

مقا   تح یلی مختلف، سبک تربیتی مختلف و  بقه 

 (.7داري دارد )جدول مختلف تفاوت معنیاجتماعی  

 
 

 هاي مختلف دانشجویان بین گروه مقایسه میانگین نمره خودکارآمدي کارآفرینانه  -7جدول 

 Chi-square Sig اي میانگین رتبه شهرستان  متغیر 

 رشته 

 42/132 انسانی

 08/132 کشاورزي 171/0 535/3

 26/125 فنی مهندسی 

 مقط  تح یلی 

 50/90 کاردانی

 01/100 کارشناسی  037/0 570/6

 26/125 ارشد وباالتر 

 سبک تربیتی 

 92/99 اقتدارگرا 

 13/148 دموکرات  01/0 75/38

 11/95 سهل گیرانه 

 هنجارهاي تربیتی خانواده

 83/112 پدرساالر 

 65/101 مادرساالر  663/0 821/0

 14/109 فرزندساالر 

  بقه اجتماعی 

 50/116 متوسط به پایین 

 30/112 متوسط  001/00 189/31

 85/55 متوسط به باال 
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: در ایاان متغیرهاي مؤثر بر خودکارآمدي دانشجویان

وارد کااردن متغیرهااایی کااه همبسااتگی  باااقساامت 

ي تحقیااق )خودکارآماادي داري با متغیاار وابسااتهمعنی

، رابطااه رگرسیون دنااد متغیااره  دردانشجویان( داشتند  

کااه دهااار متغیاار  نشان دادنتایج  .  علی آنها بررسی شد

پذیري افااراد، ساابک تربیتاای خااانواده،  بقااه مسئولیت 

رصااد د 60/ 7اجتماااعی و عملکاارد تح اایلی قادرنااد 

تغییااارات متغیااار وابساااته پاااژوهش یعنااای میاااران 

خودکارآمدي کارآفرینانه دانشجویان مااورد مطالعااه را 

مانده مربااوی بااه درصد باقی  40تبیین نمایند و حدود  

شود که در این مطالعه توسط پژوهشااگر متغیرهایی می

 (.8اند )جدول شناسایی نشده

 مقدار تاثیر متغیرهاي اثرگذار بر میزان خودکارآمدي کارآفرینانه پاسخگویان -8 جدول

 استاندارد ضریب غیر متغیرهاي مستقل 

B 

استاندارد   ضریب

Beta 
t Sig 

 001/0 826/4 -- 689/0 ضریب ثابت 

 115/0 178/0 150/3 001/0 ( 1X) مسئولیت پذیري

 059/0 139/0 337/2 001/0 ( 2Xسبک تربیتی )

 096/0 274/0 670/4 020/0 ( 3X بقه اجتماعی )

 175/0 438/0 690/7 002/0 ( 4Xعملکرد تح یلی)
 R=0.607       =0.3692F=29.352           R                     درصد                                      1داري در سطح معنی **

 

و   برازش مناسب حاکی از    F  دار بودن آزمونمعنی

 بتااا،است. براساس آماااره  رگرسیون  داري معادله  معنی

 رگااذارترین متغیاار مسااتقل باار متغیاار وابسااتهیثات

 پااذیريمساائولیت متغیاار    )خودکارآمدي دانشااجویان(،

ثیرگااذاري باار ات  ترتیب اهمیاات به  سایر متغیرها.  است 

پااژوهش )خودکارآماادي کارآفرینانااه  متغیاار وابسااته

ساابک تربیتاای پاسااخگویان،  بقااه شامل    دانشجویان(

معادلاااه اجتمااااعی و عملکااارد تح ااایلی هساااتند. 

 رگرسیونی عبارت است از: 
Y=0.689+0.115X1+0.059X2+0.096 X3+0.175 

X4 

 

 بحث و نتیجه گیری 

 اجتماااعی، نظااام هايدگرگونی و تحوالت امروزه

 به که است  تکنولوکي و علم پیشرفت  از ناشی اقت ادي

 جدیااد نیازهاااي و هاها، ضاارورتدیدگاه به خود نوبه

 جوام  بقاي و حیات تداوم رو این است. از شده منجر

 با مقابله منظور به جدید هايروش و هاراه ارائه نیازمند

 تولیااد ابااداع، دلیل نوآوري، همین است. به مشکالت

 از باایش نااو  هااايروش و فرایناادها جدید، مح والت

(. از 1387 ،انهمکار دارند )مشایخی و  ضرورت پیش

 مساائوالن دغدغه ترینو اساسی مهمترین از  رفی یکی

 راه حل یافتن که است  بیکاري اخیر، هايسال در کشور

است )بکان و همکاااران،  اهمیت  حائر این دغدغه براي

 زندگی افااراد بااویژه در که متغیرهایی جمله (. از1399

 در کارکردهاااي و اي داردبرجسته نقش نوجوانی دوره

اساات.  خودکارآماادي دارد، ریشااه والاادین و خااانواده

 بااه زندگی در مؤثر عنوان عاملیبه خودکارآمدي مفهوم

 اجااراي در هااایشتوانایی و هااامهارت از فاارد درک 

دارد. نتایج تحقیق  تأکید عملکردي خاص آمیرموفقیت 

 خودکارآماادي بااا نشااان داد ساابک تربیتاای خااانواده

و  بهاارادي هايیافتااه بااا یافتااه د. ایندار رابطه فرزندان

( 1397اصل دهقااان و همکاااران )و    (1391)  همکاران

هاي اي ساابکاست. با توجه بااه میااانگین رتبااه همسو 

 هااايخانواده در گفت  توانمی یافته این تبیین در تربیتی

 بیشااتري انعطاااف پااذیري از دموکرات افااراد خااانواده

مشااکالت و  در مواجااه بااا برخوردار هستند. بنااابراین
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شااود. حاال می گفتگااو  موضااوعات، مسااائل از  ریااق

مستقل  صورتدر حل مسائل به هاخانواده این فرزندان

 شااود. بنااابراینموفق هستند و از فرزندان حمایاات می

 اسااتقالل و خودکارآماادي حااس از رودماای احتمااال

نتااایج تحقیااق نشااان داد دو باشااند.  برخوردار بیشتري

زیااادي  متغیر سبک تربیتی و  بقه اجتماعی تاثیر بسیار

)خودکارآمدي( داشااتند.   بسته تحقیقدر تبیین متغیر وا

همسو بااا نتااایج تحقیااق کیااایی و همکاااران این نتایج  

 و زارعیااان (1397اصل دهقان و همکاااران )(، 1395)

 است. از  رفی انسجام در خااانواده احساااس (1385)

 خااانواده اعضاااي کااه اساات  عا فی تعهد و همبستگی

 در دگونااه هاااخانواده که یکدیگر دارند. این به نسبت 

کننااد، اشاااره بااه می حفاا  را خود پایداري تغییر، عین

 . (Rada, 2014پذیري دارد )انعطاف

ها تفاااوت هاي تحقیااق در بیشااتر گویااه بق یافته

داري بین هنجارهاي رفتاري دانشجویان دختاار و معنی

پسر وجود داشت. در سایر تحقیقات نیر بااا توجااه بااه 

الگااوگیري متفاااوت از والاادین هاي زیسااتی و  تفاوت

داري بین خودکارآمدي دختران و پسااران تفاوت معنی

(. بنا به نظریااه 1397مشاهده شده است )اصل دهقان،  

( هاار دااه دنیاااي فرزناادان 1390شولت و همکاااران )

ساااالن کند، الگوهاااي بیشااتري از همگسترش پیدا می

 بنیانگااذاران و اصاالی هايسااتون شااکگیرنااد. بیمی

 هااانآ رفتاااري هااايویژگی و هسااتند والاادین دهخانوا

 و اثاار داشااته باشااد خانواده کارکردهاي بر هم تواندمی

رفتااار خودکارآماادي  و هاااویژگی بر ايعمده نقش هم

  .باشد داشته فرزندان

 بق نتایج تحلیل رگرسیون یکی از عوامل مؤثر بر 

خودکارآفرینی دانشجویان عملکرد تح یلی آنان بااود. 

نیر  (Lope Pihie, 2009, Hall, 2003) نتایج تحقیقات

حاااکی از ایاان اساات کااه بااین عملکاارد تح اایلی و 

داري وجااود دارد. خودکارآماادي افااراد رابطااه معناای

شااناخت  ییتواناااو الزم  یمهااارت اساساا  همچنااین

خاادمات  ایاا مح ااول   دیاا تول  ییبازار و توانااا  يازهاین

با مهارت خودکارآماادي   ازهاین  نیا  نیتأم  يمناسب برا

ارتبای دارند. از  رفی این یافته همسو با نتایج تحقیق 

(Bink et al., 2006)  ویژگاای کااه نشااان داد است کااه

 ی، تجربه صنعتیعال  التیبا سطح تح   خودکارآمدي

ها ارتبای هاي دانشگاهی آنافراد و آموزش  یتیریو مد

اد اعتقاا   "ینیکااارآفر  يخودکارآمااد"نظاار    نیاز ادارد.  

راه  يهااا بااراییهااا و توانابااه مهارت یشخ اا  يجااد

 ت یاا موفقساامت آن بااه  ت یوکار و هااداکسااب   يانداز

 است.

 پیشنهادها 

شااود هاي تحقیااق پیشاانهاد مییافتااه  با توجااه بااه

هااااي اجتماعااای بیشاااتري از رغیاااب و حمایات ت

دانشاجویان در محیاط خاناواده، دانشاااگاه و جامعاااه 

مثبات از ساوي   بازخاوردصاورت گیارد؛ تشاویق و  

در این زمینه بسیار مااؤثر خاناواده و اساتادان دانشاگاه 

شااود نظااام آموزشاای بنابراین پیشاانهاد میخواهد بود.  

اساااس   هاااي آموزشاای را بااردانشگاه محتواي برنامااه

گااذاري خانوادگی مرسوم پایااه  –هنجارهاي اجتماعی  

هااا و ارزشاایابی دانشااجویان نموده و در اجااراي دوره

هاي فردي بااه هنجارهاااي ضمن در نظر داشتن تفاوت

حاکم بر محیط اجتماعی و خانوادگی فراگیااران توجااه 

هاي تدریس و الگوهاي آموزشاای داشته باشد و سبک

یاات و ر و مشارکتی توانمند ساز را در اولمحو خا ب  م

 قرار دهند.  

 شااتریدارند، ب  يباالتر  ینیکارآفر  ییکه کارآ  یکسان

هسااتند و از   ینیکااارآفر  يهات یمند به انجام فعالعالقه

 بردن موان  موجااود در  نیها و از ببا دالش  ییارویرو

کننااد و یم نانی، احساس ا ميگذارهیسرما جادیروند ا

هاادایت   و رشااد  ت یاا را به ساامت موفق  يگذارهیسرما

هاي پیشاارفته آموزش  شودکنند. بنابراین پیشنهاد میمی

اي مرتبط بااا خودکارآماادي بااراي هاي دورهو آموزش

 دانشجویان برگرار شود. 
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 باار تاثیرگااذار عواماال بهتاار شااناخت  تااوان بااامی

هاااي ماارتبط و آموزش بااا ،دانشااجویانخودکارآماادي 

مشارکت افراد خااانواده،  هاي مرتبط بابرگراري کارگاه

 مناسااب  صورت به را خودکارآمدي دانشجویان ویژگی

آن از  ریااق  نقااش مثباات  بر عالوه نتیجه در و هدایت 

التح اایالن بااا تااوان هاي افراد، فارغافرایش توانمندي

کلاای نتااایج ایاان   وره باالي کارآفرینی تربیت نمود. ب

دانشگاه   انیدانشجو   رهیاز انگ  یتوجهدرک قابلتحقیق  

بااه درک   . همچناایندهاادنشان ماایرا    ینیکارآفر  يبرا

 يباارا  ییعنوان مبنااابااهفااردي    يهااات یصالح  ت یاهم

 تمرکاار  کمک نموده و  ینیکارآفرسمت  هدایت افراد به

براي تالش و موفقیت افراد    رونید  يهارهیبر انگ  شتریب

آموختگااان دانااش  ،نشااگاهد. شایسته اساات داتاکید شو 

 ینیکااارآفر  يهاتوسعه نگرش  گذاريبا ارزشخود را  

نگاارش در   نیاا ا  رایاا ز  آمااوزش دهااد،  يو خودکارآمد

 انتخاااب شااغل  ياشتغال و هاام باارا  يهم برا  آموزش

لااذا بهتاارین پیشاانهاد در ایاان رابطااه .  است   مؤثر  دیمف

کارآفرینای موفاق هااي  وکارهاا و  رحمعرفی کساب 

نفااوذ ها و افااراد ذيبه همراه خانواده  و بازدید از آناان

، بحاث و کار گروهی، یادگیاري تجربی بر دانشجویان

کارگیري اساتادان متخ اص و باتجرباه اساااتفاده و به

شاااود تااا بااه شاااکل مطلوبااای ایااان بااااور را در 

خودکارآمااادي و  دانشاجویان ایجااد کناد کاااه آنااان

انااادازي و ماادیریت یاااک زم بااراي راهالتوانایااای 

 .وکار کارآفریناناه موفاق را دارنادکساب 
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Abstract 

Entrepreneurial self-efficacy indicates a person's belief in his/her abilities in achieving 

entrepreneurial goals and activities in that the formation of entrepreneurial self-efficacy is 

influenced by various factors. The main purpose of this study was to investigate the factors 

effect on students’ entrepreneurial self-efficacy with emphasis on family norms. This research is 

applied research SMEs in the framework of descriptive-survey research. The statistical 

population of this study consisted of 3000 students in Islamic Azad University, Takestan 

Branch. The data of 341 people were collected randomly based on Krejcie and Morgan table in 

2020. SPSS software was used for data analysis. Cronbach's alpha coefficient was calculated 0.9 

in order to determine the reliability of the questionnaire. The content validity of the 

questionnaire was also confirmed by consulting the faculty members of the Counseling and 

Psychology Department and the instructors of the entrepreneurship course. The results of mean 

comparison showed that there is significant difference between entrepreneurial self-efficiency 

and “educational level”, “educational style” and “social class” variables. Also, the results 

showed that the variables of responsibility, educational style, social class and academic 

performance explain 60.7% of the changes in the dependent variable of the entrepreneurial self-

efficacy of student. Findings showed that self-efficacy not only has a positive effect on 

entrepreneurship, but also it is one of the most important factors in the intention of 

entrepreneurship and the creation of new companies. Therefore, it is suggested that educational 

systems design their educations based on self-efficacy and entrepreneurial empowerment of 

students according to family norms and social values and implement and evaluate them with 

individual and family differences in order to be effective in achieving the goal of promoting 

student entrepreneurship. 
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