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 ، نگرش به کسب و کار خانگی و خودکارآمدی رابطه باورهای کاریابی

 با رفتار کارآفرینانه دانشجویان 

 
 کاترین فکری دکتر 

 استادیار گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی ، مرودشت ، ایران

 عبداهلل شفیع آبادی دکتر

 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 پریسا زابلی 

 اسی ارشد مشاوره، مشاور تحصیلی آموزش و پرورش استان تهران شهرستان شهریارکارشن

 یاسمین زارع

 دانش اموخته کارشناسی ارشد گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی ، مرودشت ، ایران

 مرجان رضوی قهفرخی

 سالمی ، مرودشت ، ایراندانش اموخته کارشناسی ارشد گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد ا

 
 چکیده پژوهش 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای کاریابی ، نگرش به کسب و کار خانگی و خودکارامدی عمومی با               

انی رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت بود. جامعه اماری کلیه دانشجویانی بودند که در محدوده زم

اجرای پژوهش در دانشکده های علوم انسانی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کالس داشتند. نمونه گیری به شیوه 

خوشه ای تک مرحله ای انجام شد. بدین شکل که ابتدا از بین کالس های دانشکده علوم انسانی تعدادی کالس و از بین کالس 

الس انتخاب شد و دانشجویان آن کالس ها به پرسشنامه های باورهای کاریابی، نگرش به های دانشکده علوم تربیتی تعدادی ک

کسب و کار خانگی ، خودکارآمدی عمومی ، و رفتار کارآفرینانه پاسخ دادند. سپس داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 

یابی ، نگرش به کسب و کار خانگی و خودکارآمدی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدندو نتایج نشان داد که بین باورهای کار

با رفتار کارآفرینانه رابطه معنادار وجود دارد و بین سه متغیر ذکر شده نگرش به کسب و کار خانگی بیشترین قدرت     عمومی

 پیش بینی و خودکارآمدی عمومی کمترین قدرت پیش بینی رفتار کارآفرینانه را دارا بوده است.

 باورهای کاریابی ، نگرش به کسب و کار خانگی ، خودکارامدی عمومی ، رفتار کارآفرینانه کلیدواژه ها :
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 مقدمه 

به دلیل افزایش جمعیت جوانان، رشد و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن جایگزین شدن ماشین آالت صنعتی به  بیکاریمساله 

گذاری شود، پایین بودن نرخ سرمایهریس مین چه در نظام آموزشی تدجای نیروی انسانی، ناهماهنگی بین نیازهای بازار کار با آ

ریزی ، کمبود تخصص و مهارت نیروی کار، ضعف برنامههای انجام شده در کشورسرمایه گذاری یا عدم استفاده مطلوب از

 -یجاد مراکز فنیگذاری الزم برای اصحیح در جهت توسعه اقتصادی، ضعف فرهنگ کار در کشور، در نظر نگرفتن سرمایه

انصار  ؛1831)کشاورزی،  یکی از مسائل اساسی جامعه امروز است و هرگز نباید مورد غفلت قرار گیردو...  1ای و کارآفرینیحرفه

 (. 1831؛ شفیع آبادی، 1833الحسینی، 

ای نه ر که بازهم در آینده( ادامه تحصیل در مقاطع باالت1هر دانشجو پس از فارغ التحصیلی چهار گزینه پیش رو دارد:       

( 1اندازد، ریزی را به تعویق میگیری و برنامهریزی برای اشتغال دارد و فقط مدت کوتاهی این تصمیمچندان دور نیاز به برنامه

گیرد و غالبا بصورت استخدام دائم نیست لذا با کوچکترین تغییر و تحولی ممکن استخدام که در حال حاضر به سختی صورت می

(خویش فرمایی یعنی در استخدام هیچ سازمان و شرکتی نبودن و کار کردن برای خود 8است فرد شغل خودش را از دست بدهد، 

( کارآفرینی به معنی ایجاد شغل برای خود و دیگران. در این بین کارآفرینی فواید 4بدون ایجاد موقعیت شغلی برای دیگران، و 

آورند، کارآفرینان برای ایجاد کنند و پول و رفاه بیشتری بدست میینان برای خودشان کار میبیشتری دارد از جمله این که کارآفر

تر از همه این که شود، و مهمشغل جدید باید کارهای مختلفی را انجام بدهند و همین تنوع باعث رضایت درونی آنان می

کنند در حالی که استفاده ان تحصیل کسب کردند استفاده میکارآفرینان برای ایجاد شغل جدید از تمام دانش و مهارتی که در دور

از تمام دانش و مهارت آموخته شده حین تحصیل در یک سازمان یا شرکت امکان پذیر نیست. به عالوه کارآفرینی منبع عمده 

جامعه است  اشتغال، رشد اقتصادی، نوآوری، ارتقاء کیفیت محصول و خدمات، رقابت اقتصادی، و تحرک اجتماعی در سطح

یافته در سراسر دنیا به مقوله های کشورهای توسعه(.  بر همین اساس دانشگاه1001و همکاران ،  1؛ هیسریچ1831)چیوایی، 

و الزم است که ما نیز به پرورش دانشجویان کارآفرین بیش از پیش بیاندیشیم. در این راه شناخت  اندکارآفرینی توجه نموده

بینی کننده رفتار کارآفرینانه دانشجویان یکی از راهکارهای مناسب برای برنامه ریزی جهت پرورش متغیرهای مرتبط و پیش 

کارآفرینی در دانشگاه است که مطالعات کمتری درباره اش صورت گرفته است. لذا در این پژوهش برآن شدیم تا سه رابطه سه 

 .ه باشد را با بروزرفتار کارآفرینانه  بررسی کنیمرتباط داشتامتغیری که به نظر می رسد می تواند با کارآفرینی 

مطرح شد. در الگوی یادگیری بندورا، خودکارآمدی یک ساختار  1311مفهوم خود کارآمدی از سوی بندورا در سال                 

می گردد که فرد قادر  شناختی معرفی می شود که در آن تجارب یادگیری بر روی هم انباشته می شود و موجب این باور یا انتظار

به انجام موفقیت آمیز یک وظیفه یا اقدام است. انتظارات خود کارامدی واسطه های مهمی برای رفتار محسوب می گردد. از نظر 

بندورا خود کارآمدی است که تعیین کننده آغاز یا عدم آغاز از سوی فرد، میزان تالشی که در آن مصرف می دارد، و میزان پشتکار 

گفته    1004قامت او در آن فعالیت در مواجهه با موانع و مشکالت می باشد. باورهای کاریابی همانطور که آرولمانی در سالو است

یکی دیگر از متغیرهای مهم در تصمیم گیری شغلی است . باورها را می توان تحت عنوان احتمال ذهنی وجود یک ارتباط بین 
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ش ها،  مفاهیم یا اسنادها تعریف نمود. باورهای کاریابی به داوری های ذهنی فرد موضوع مورد باور، برخی موضوعات ، ارز

نسبت به خود در ارتباط با  انتخاب  شغل اشاره دارد و جریان تصمیم گیری شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی دیگر از 

گی است. کسب و کار خانگی به هر نوع فعالیت روش های کاریابی که شیوع فراوانی در کل دنیا پیدا کرده است کسب و کار خان

اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی می شود گفته می شود. کسب و کار خانگی 

        از نظر ایجاد شغل ، نوآوری در عرضه محصول یا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشوری

؛ هلمز ، و 1311،  8می شوند و  برای جوانان نقطه شروع مناسبی برای راه اندازی کسب و کار شخصی است )آگزین و فیشبین

، به نقل از  حق شناس ، عابدی، حسینیان، باغبان، سمیعی، و 1001،  1؛ دیگلمان و سابیچ1000،  1؛ استانجر1331،  4اسمیت و کن

 (. 1833صالحی، 

بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رابطه خودکارامدی با کارآفرینی در برخی از پژوهش ها بررسی و               

تایید شده است . لیکن ارتباط دو متغیر دیگر یعنی باورهای کاریابی و نگرش کسب و کار خانگی علیرغم جستجوهای فراوان 

ین پژوهشی که بطور همزمان قدرت پیش بینی کنندگی این سه متغیر را روی رفتار همچن .محقق مورد بررسی قرار نگرفته بود

کارآفرینانه مورد مقایسه قرار داده باشد یافت نشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف رفع خالهای موجود تحقیقاتی در این زمینه  

کاریابی و نگرش به کسب و کار خانگی با رفتار  بدنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین خودکارآمدی عمومی، باورهای

 کارآفرینانه دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد؟ 

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده        

 
طی پژوهش هایی نشان داده اند که خودکارآمدی ، متغیر شناختی اصلی در عملکرد کارآفرین  ( 1334بوید و همکاران )  -

دارند که  ر زمینه رفتارکارآفرینانه و ارتباط آن با ادراک افراد انجام داده براین نقطه نظر تاکیدکه د (1001) دیرمول . است

  (.1831همکاران ، ادراک افراد بر رفتار کارآفرینانه موثر است ) به نقل از دهقانی و 

های دانشجویان به عنوان در پژوهشی روی دانشجویان دانشگاه سنگاپور به مطالعه ویژگی  (1001)  1فان، ونگ ،و وانگ -

عوامل راه اندازی کارآفرینی پرداختند. این ویژگی ها شامل تجارب، باورها درباره سازماندهی، و نگرش نسبت به 

نگرش ها و گرایش به کارآفرینی دارند و در نتیجه     واسطه ای بین  کارآفرینی بودند. نتایج نشان داد که باورها نقش

 ینی کننده قوی برای گرایش به کارآفرینی هستند.  باورها و نگرش ها پیش ب
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جهت گیری کارآفرینی،       ( در مطالعه ای به بررسی روابط بین سه متغیر مفهوم خود، 1001)  3پون ، آینادین و جونت -

به ابعاد گرایش به کارآفرینی ، توجه   .کارآفرینان پرداختند 31و عملکرد موسسه با استفاده از داده های نظر سنجی از 

نوآوری ، تمایل به ریسک پذیری ، و پرکاری به عنوان عوامل میانجی در رابطه مفهوم خود با عملکرد موسسه در نظر 

گرفته شدند. نتایج نشان داد که منبع کنترل درونی ارتباط مثبت با عملکرد موسسه دارد، و جهت گیری کارآفرینی نقش 

از طریق اثر  ، خودکارآمدی عمومی هیچ اثر مستقیم بر عملکرد موسسه ندارد امادر مقابل .واسطه ای در این رابطه ندارد

در نهایت، انگیزه پیشرفت به طور قابل توجهی به  بر جهت گیری کارآفرینی عملکرد موسسه را تحت تاثیر قرارداده.

 جهت گیری کارآفرینی و یا عملکرد موسسه ارتباط ندارد.

کارآفرینی  و نیات کارآفرینی،در پژوهشی به بررسی رابطه جنسیت،  خودکارامدی  (0110)  3ویلسون ، کیکول و مارلینو -

پرداختند. نتایج نشان داد بین  مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد بزرگساالن نوجوانان و دو گروه نمونه برای

و تاثیر آموزش  خودکارامدی و حرفه ارتباط وجود دارد ، خودکارآمدی کارآفرینی بین هر دو جنس یکسان است

 کارآفرینی در برنامه های مدیریت بازرگانی بر خودکارآمدی زنان بیش از مردان است. 

در مطالعه ای به بررسی  سبک شناختی و ریسک پذیری در خودکارامدی ( 1001و کیکول )  10باربوسا، گرهارد -

را دانشجویان کارآفرینی در سه دانشگاه  نفری از  113بدین منظور یک نمونه .کارآفرینی و نیات کارآفرینی پرداختند

شناسایی نتایج نشان داد که افراد با ریسک پذیری باال سطوح باالتری از نیات کارآفرینی و کارآمدی را در  .بررسی کردند

نشان دادند. در حالی که افراد با سطح پایین ریسک پذیری سطوح پایین تری از نیات کارآفرینی و  فرصت ها

افراد با سبک شناختی شهودی نیز  ا در روابط و تحمل نشان دادند. همچنین مشخص شد کهخودکارامدی ر

مدیریت اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید، و ظرفیت برای  ،خودکارآمدی پایین تری در ارتباط با سرمایه گذاران

تری از خودکارامدی شناسایی افراد شهودی که ریسک پذیری باالیی داشتند سطوح باال دارند.در عین حال .تحمل ابهام

  .را به نمایش گذاشتندها  فرصت

در پژوهشی به بررسی روابط بین جنس، تحصیالت کارآفرینی، و  ( 3100)  11و گریفتس  باربوسا،، مارلینو، کیکول  -

سه  خودکارامدی کارآفرینی با نیت و رفتار پرداختند. بدین منظور داده ها ی حاصل از گروه های نمونه مختلف در

سطح مختلف آموزش رشد شغلی یعنی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان، دانشجویان مدیریت بازرگانی، و بزرگساالن 

نتایج تجزیه و تحلیل بر اهمیت خودکارامدی کارآفرینی به عنوان یک جزء کلیدی در فهم عالقه  .شاغل جمع آوری شد

و تاثیر مثبت تحصیالت کارآفرینی بر خودکارآمدی در زنان نسبت کارآفرینی و انتخاب انتخاب شغل واقعی تاکید داشت 

 . به مردان  قوی تر بود
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ساله در انگلیس تاثیر آموزش یا  44تا  13فرد  1000( در پژوهشی روی 1003) 11لی وی، هارت، و انی دایک دنس -

ارغ التحصیالن و غیر فارغ کسب و کار را بر شناخت فرصت های کارآفرینی و تقویت مهارت های کارآفرینی در بین ف

التحصیالن دانشگاهی بررسی کردند. نتایج نشان داد که ترکیب اموزش های دانشگاهی و آموزش های محل کسب و کار 

 می تواند قابلیت کارآفرینی همه جانبه ای را برای فارغ التحصیالن و غیر فارغ التحصیالن فراهم کند.

ررسی نقش واسطه ای جنسیت در رابطه بین خودکارآمدی با رشد نیات فردی ( در پژوهشی به ب1011)  18مارتینز کمپو -

کلومبیا پرداخت و  -نفری از دانشجویان مقطع کارشناسی در برانکیا 11برای تبدیل شدن به کارآفرین در یک گروه 

ال تکمیل وظایفش متوجه شد که خودکارآمدی کارآفرینی این قابلیت را دارد که باور یک مرد یا زن را در زمینه احتم

 برای موفقیت در شروع و ایجاد یک کسب و کار جدید تغییر بدهد. 

در تحقیقی به بررسی رابطه بین جهت گیری کارآفرینی با خودکارامدی در دانش  1011)  14 تاپ ، کالکوگلو ، و دیلک -

سی کامپیوتر، تسهیالت و پخت اموزان شرکت کننده در برنامه های شغلی دبیرستان مثل مدیریت کسب و کار، برنامه نوی

و پز غذا ، مراقبت از پوست و مو و... در ترکیه پرداختند و متوجه شدند که  حمایت های اجتماعی و اعمال پدر و مادر  

و معلمان و دوستان روی خودکارامدی دانش اموزان موثر است و دانش اموزان دارای احساس خودکارامدی باال اعتماد 

ک روشن تری از فرصت ها دارند. بنابراین آنان نتیجه گرفتند که خودکارامدی یک عامل مهم در به نفس بیشتر و در

 موفقیت آینده و قصد کارآفرینی دانش آموزان است.

در تحقیقی به بررسی رابطه خودکارآمدی ، نیات کارآفرینی و جنسیت در بین گروهی از  (1014)  11شینر، هسو و پاول -

متوجه شدند که بین خودکارآمدی با نیات کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و دانش جویان پرداختند و 

 جنسیت نقش تعدیل کننده را در این رابطه بازی می کند.
 

رابطه  باورها و خودکارآمدی کاریابی را با رفتار کاریابی زنان  "در پژوهشی  (1831صالحی ، عابدی ، و فرحبخش ) -

کردند و به این نتیجه رسیدند که بین خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی رابطه معنادار وجود  بررسی  "بیکار شهرکرد

دارد و خودکارامدی کاریابی رفتار کاریابی را پیش بینی می کند اما بین باورهای کاریابی و رفتار کاریابی رابطه معنادار 

 وجود ندارد.

رفتار کارآفرینانه انجام دادند.   ی با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی با تحقیق (1831، غضنفری ، و عبداللهی )  دقیصا -

نفری از کارآفرینان منطقه شهرستان شهرضا به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب  100به همین منظور یک نمونه 

رینانه استفاده گردید. برای شدند و برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی و رفتار کارآف

تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد 

درصد واریانس خود کارآمد کارآفرینی را تبیین  44/8به تنهایی « اطمینان به عملی ساختن ایده خود»که در مرحله اول 

                                                 
Levie,Hart & Anyadike Danes 11 

Martinez Campo 18 

Top, Çolakoğlu & Dilek 14 

Shinner , Hsu, Powell   11   
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درصد واریانس  11/1توسعه محیط کار جهت ترغیب دیگران به فعالیت های( تازه به تنهایی »ه دوم می کند و در مرحل

به پایان رسیدن »درصد واریانس خود کارآمدی کارآفرینی را تبیین می کنند. در مرحله سوم  11/3و به طور همزمان 

درصد واریانس خود کارآمد کارآفرینی  11اول درصد و همزمان با دو متغیر  18/1به تنهایی « موفقیت آمیز هر کار جدید

را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که خود کارآمدی همبستگی مثبت معناداری با رفتار کارآفرینی دارد. نتایج 

 دیگر نشان داد که جنسیت کارآفرینان پیش بینی کننده معنادار خود کارآمدی کارآفرینی است و میزان سرمایه در ابتدای

 کار پیش کننده معنادار رفتار کارآفرینانه می باشند.

( در پژوهشی عوامل شکل 1831، به نقل از دهقانی ، هنرپروران ، و فکر ی ،  1833صادقی و غضنفری و عبدالهی )  -

عه گیری رفتارهای کارآفرینانه را بررسی و به دو دسته  عوامل درون فردی و برون فردی تقسیم کرده اند. در این مطال

خودکارآمدی یکی از مهم ترین عوامل درون فردی که بر رفتار کارآفرینانه اثرگذار بود شناخته شده است . همچنین 

 مشخص شده است که خودکارآمدی به تشخیص فرصت های  کارآفرینی  کمک می کند. 

علمان مقطع راهنمایی کارآمدی مبا احساس رابطه نگرش شغلی را  "در پژوهشی  (1830حجازی ، صادقی ، و خاکی )  -

رابطه  معمانمدی آبا احساس کار و مولفه های آن  بررسی کرد . نتایج نشان داد بین نگرش شغلی معلمان "کهریزک 

 روابط این متغیرها در هر دو جنس معنادار بوده است. معنادار وجود دارد. همچنین 

ابطه خودکارآمدی کارآفرینی و باورهای کاریابی و ر "( در تحقیقی 1831حیدری ، جاللی ، غالمی ، و محمدی نژاد )  -

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین خودکارآمدی و تصمیم گیری ، بین خودکارامدی و  "تصمیم گیری شغلی 

 باورهای کاریابی و بین تصمیم گیری و باورهای کاریابی رابطه مثبت وجود دارد. 

( در پژوهشی به بررسی رابطه خودکارآمدی با کارآفرینی کارکنان دانشگاه آزاد 1831دیندارلو ، محمد زاده و کشاورز )  -

کارمند دانشگاه انتخاب  111کارمند از بین  181شهرستان مرودشت پرداختند. با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی 

که بین خودکارآمدی و مولفه های آن  شدند و به پرسشنامه های خودکارآمدی و کارآفرینی پاسخ دادند . نتایج نشان داد

شامل میل به تالش برای پیشرفت و مقاومت در برابر موانع رابطه وجود دارد و میل به تالش برای پیشرفت می تواند 

 کارآفرینی را  پیش بینی کند.

رش شغلی روی ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی درس کارآفرینی با نگ1831تقی پور و نور االئی )  -

کاربردی شهرستان چالوس انجام دادند. به شیوه تصادفی و براساس جدول مورگان  –دانشجویان  دانشگاه های علمی 

دانشجو انتخاب و به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. نتایج نشان داد بین نگرش شغلی و مولفه های آن شامل تمایل  118

ی ، و احساس شغلی با پیشرفت تحصیلی درس کارآفرینی رابطه مثبت و به خودکارآمدی ، رضایت شغلی ، عالقه شغل

 معنادار  وجود دارد.

مدی و تمایل به کارآفرینی فردی را در بین آرابطه خودکار "( در پژوهشی 1831حسن پور ، حسینی ، و صغری ) -

ت با تمایل به کارآفرینی رابطه دانشجویان دانشگاه شاهد بررسی کردند . نتایج نشان داد بین خودکارآمدی بر طبق جنسی

معنادار وجود دارد که در پسران قوی تر از دختران است و  همچنین هرچه مقطع تحصیلی دانشجویان باالتر باشد 

 ایل به کارآفرینی باالتر است.مهمبستگی خود کارآمدی با ت
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 "ا با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه رفتار کارآفرینانه ر "( در پژوهشی 1831دهقانی ، هنرپروران ، و فکری ) -

کردند . نتایج نشان داد که بین رفتار کارآفرینانه و سه بعد آن شامل شناخت فرصت ها ، تصمیم گیری ، و تعیین   بررسی

 خودکارامدی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. راهبردها با 

بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم پیشتحقیقی به  در (1838حسینیان ، پردالن ، عابدی ، نیلفروشان ، و حیدری )  -

ازتمام دانشجویان دانشگاه اصفهان  بودجامعه این پژوهش عبارت  پرداختند .گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی 

نفر به روش نمونه گیری  130ازمیان جامعه آماری نمونه ای به حجم بودند ومشغول به تحصیلی  31-38که در سال 

(،خود کارآمدی 1331داده ها با استفاده از پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور )شد. انتخاب   سادهتصادفی 

 spss(گرداوری شدند و با استفاده از نرم افزار 1331( و خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی بتز)1834کاریابی صالحی )

درصد متغیر  43لبستگی دوسوگرا و ایمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادن که سبک های د

 درصد متغیر خود کارامدی باور های کاریابی را پیش بینی می کنند. 81خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی و 

رابطه بین قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان رشته های در پژوهشی به بررسی  (1838)  نیرضا -

نفر از  413جامعه آماری تحقیق شامل  پرداخت.لگری متغیر جنسیت در این رابطه کشاورزی و آزمون اثر تعدی

تن از آن ها از طریق روش نمونه  131که تعداد  نددانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود

آفرینانه اثر مثبت و معناداری گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی کار

درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق مشخص  40بر قصد کارآفرینانه داشت و در حدود 

شد که متغیر جنسیت از اثر تعدیلگری در رابطه بین قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه برخوردار بود؛ به نحوی 

 رای دانشجویان دختر غیرمعنادار، ولی برای دانشجویان پسر مثبت و معنادار بود.که این رابطه ب

بررسی رابطه بین انگیزه موفقیت، نوآوری، تحمل ابهام،  ( در پژوهشی به1018حیدری ، مدنی و رستمی )  -

 ی خمینخودکارآمدی، عزت نفس و خود شکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالم

 1010-1003نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی خمین در سال  400نمونه از این مطالعه شامل  پرداختند.

، کارآفرینی  برای جمع آوری داده ها، آزمون جهت گیری .که با توجه به نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند بودند

، و عزت نفسمقیاس تحمل ابهام، پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه پرسشنامه انگیزه موفقیت، مقیاس نوآوری، 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که گرایش کارآفرینی رابطه  .مورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه خودشکوفایی

عزت نفس و  آوری، اعتماد به نفس، خودکارآمدی، خودشکوفایی ، انگیزه موفقیت، نو هایمثبت و معنی داری با متغیر

عزت نفس و  پیشرفت قدرت پیش بینینشان داد که متغیر انگیزه  گانهنتایج تحلیل رگرسیون چند .تحمل ابهام دارد

 دارد.  در دانشجویان دانشگاه را کارآفرینی جهت گیری

 

 روش پژوهش 
 

ابی با رفتار کارآفرینانه است. جامعه مطالعه توصیفی از نوع همبستگی زیرا این پژوهش بدنبال تبیین رابطه باورهای کاری       

آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در سال تحصیلی 
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ه . بدین ترتیب که از بین کالس های هر دانشکده  تعدادی بشدانجام  تک مرحله نمونه گیری به شیوه خوشه ای بودند. 34-38

،  پرسشنامه باورهای کاریابیچهار تصادف انتخاب شدند و پرسشنامه روی دانشجویان آن کالس ها اجرا شد.  ابزار  اندازه گیری 

 خصات آن ها به شرح زیر است:شکه م بودو رفتار کارآفرینانه  نگرش به کسب و کار خانگی ، خودکارآمدی عمومی

، 1811ساخته شده و توسط براتی )11س برای سنجش خودکارآمدی توسط شرر این مقیا پرسشنامه خودکارآمدی عمومی: -الف

گزینه کامال مخالفم ،  1سؤال است که با  11( ترجمه و اعتباریابی شده است. دارای 1833به نقل از حق شناس و همکاران ، 

 1تا  1از راست به چب نمره  11،  و18، 3،  3، 8، 1مخالفم، خد وسط ، موافقم ، و کامال موافقم نمره گذاری می شود.  سراالت 

می گیرند و بقیه سؤاالت معکوس نمره گذاری می شوند.  ضریب پایایی آزمون با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن 

گزارش شده است. همچنین همبستگی های بدست آمده با دو مقیاس عزت  13/0و از طریق ضریب آلفای کرانباخ  11/0برابر 

 خودارزیابی با مقیاس خودکارامدی در جهت تاییر اعتبار سازه آزمون بوده است.نفس و 

( ساخته 1833، به نقل از حق شناس و همکاران ، 1834این مقیاس توسط صالحی )پرسشنامه باورهای کاریابی :   -ب            

دودی مخالف ، و کامال مخالف دارد نمره گذاری گزینه کامال موافق ، موافق ، تا ح 1سؤال است. هر سؤال با   18شده و دارای 

معکوس نمره گذاری می شوند. . پایایی  18، و  11،     1،  1می گیرند . سؤاالت  1، و 1،  8،  4،  1می شود که به ترتیب نمره 

 گزارش شده است . 31/0نفری و محاسبه ضریب آلفای کرانباخ  10این مقیاس با اسنفاده از نمونه 

نقل از حق شناس و همکاران ،  ، به 1831این مقیاس توسط زمانی )پرسشنامه نگرش به کسب و کار خانگی :  -ج           

گزینه کامال موافق ، موافق ، تا حدودی مخالف ، و کامال مخالف دارد که به  1سؤال است. هر سؤال  14( ساخته شد. دارای 1833

 38/0نفری و محاسبه ضریب آلفای کرانباخ  10نمره می گیرند. پایایی این مقیاس با اسنفاده از نمونه  1، و 1،  8،  4،  1ترتیب 

 گزارش شده است .

 10( ساخته شده است . 1831این مقیاس توسط فکری ، شفیع آبادی ، نورانی پور ، و احقر ) پرسشنامه رفتار کارآفرینانه :     

و گزینه خیر نمره صفر می گیرد. حداقل نمره صفر  1سؤال دارد که با دو گزینه بلی و خیر نمره گذاری می شود.  گزینه بلی نمره 

ا است. روایی محتوایی این آزمون توسط متخصصان تایید شده است و روایی مالکی آن ب 10و نقطه برش  10داکثر نمره و ح

محاسبه  30/0مقایسه نمرات افراد عادی و کارآفرین مناسب ارزیابی شده است. اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 

.بستگی پیرسون و ضریب تعیین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندشده است. داده ها با استفاده از ضریب هم  

 

   یافته ها 
با رفتار کارآفرینانه  ، نگرش به کسب و کار خانگی ، و خودکارآمدی عمومیباورهای کاریابیبین پژوهش :  1فرضیه 

 د.رابطه معنادار وجود دار دانشجویان

 

 

 

 

                                                 
Sherer -11  
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خانگی و  ، نگرش به کسب و کار رسی رابطه باورهای کاریابینتایج ضرایب همبستگی پیرسون جهت بر  1جدول

با رفتار کارآفرینانه خودکارآمدی عمومی  

شاخص                               

 متغیرها 

انحراف  میانگین

 استاندارد

 سطح معنادارای Rمیزان 

90/11 رفتار کارآفرینانه  90/9  131/9  93/9  

88/11 باورهای کاریابی  08/9    

تار کارآفرینانهرف  90/11  90/9  101/9  991/9  

نگرش به کسب و کار 

 خانگی

11/81  89/13    

90/11 رفتار کارآفرینانه  90/9  110/9  991/9  

09/91 خودکارآمدی عمومی  00/19    

 

آفرینانه از رفتار کار با ، نگرش به کسب و کار خانگی ، خودکارآمدی عمومی  جهت بررسی رابطه بین باورهای کاریابی        

، نگرش به کسب و کار  بین باورهای کاریابینشان می دهد  محاسبه شده  Rضریب همبستگی پیرسون استفاده شده میزان 

فرض صفر تحقیق رد  %09و با اطمینان  رفتار کارآفرینانه رابطه معنادار آماری وجود دارد  با خانگی و خودکارآمدی عمومی

 میشود.

 

ودکارآمدی عمومی ، باورهای کاریابی ، و نگرش به کسب و کار خانگی در پیش بینی رفتار سهم خپژوهش :  2فرضیه 

 . کارآفرینانه متفاوت است

جهت بررسی سهم هریک از متغیرهای پیش بین در تبیین تغییرات متغیر مالک )رفتار کارآفرینانه ( از آمار رگرسیون چندگانه 

 .استفاده شده است که نتایج زیر حاصل شد

 

 

خالصه آمارهای برازش مدل رگرسیون 1جدول  
 

 ضریب همبستگی چند گانه
R 

 ضریب تعیین

R2 

 ضریب تعیین تعدیل شده

39/9  90/9  98/9  

درصد از  8میباشد که  98/9بر اساس نتایج جدول فوق  مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در مدل رگرسیون وارد شده  

 تبیین می کند .  تغییرات میزان رفتار کارآفرینانه را
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 خالصه نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون 3جدول 
 

 سطح معناداری Fمیزان  میانگین مجذورات  درجه آزادی جمع مجذورات 

 90/108 3 77/899 منبع رگرسیون

 00/18 100 99/7718 منبع باقیمانده 001/0 30/0

  575 33/4258 کل

کوچکتراست معنی دار گزارش شده است و نشان می دهد متغیرهای   01/0ده که از خطای  در مدل وارد ش fمقدار به دست آمده 

پیش بین از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادرند به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر مالک)رفتار کارآفرینانه( را تبیین 

 کنند.

 

 

(  باورهای کاریابی، نگرش به کسب و کار خانگی و خودکارآمدی عمومیبین )ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای پیش 4جدول

 (رفتار کارآفرینانهبر متغیر مالک)

 متغیرهای پیش بین متغیر مالک

 

ضریب 

 متغیرهای

 پیش بین

خطای 

 استاندارد

ضریب 

استاندارد شده 

متغیرهای پیش 

 بین)بتا(

آماره 
t 

سطح 

 معنادری

رفتار 

 کارآفرینانه

 918/9 37/1 111/9 99/9 13/9 ریابیباورهای کا

 991/9 71/3 11/9 93/9 11/9 نگرش به کسب و کار خانگی 

 919/9 33/1 130/9 91/9 99/9 خودکارآمدی عمومی

بر اساس نتایج جدول فوق سهم هر یک از متغیرهای پیش بین در تبیین متغیر مالک) رفتار کارآفرینانه( به ترتیب قدرت پیش بینی 

 زیر می باشد  : به شرح 

بیشترین قدرت پیش بینی متغیر مالک )رفتار کارآفرینانه ( را  11/0نگرش به کسب و کار خانگی ، با میزان ضریب بتای  -1

داشته است . به عبارت دیگر به ازای افزایش یک انحراف استاندراد در متغیر نگرش به کسب و کار خانگی میزان رفتار 

 ستاندارد افزایش خواهد یافت . انحراف ا 11/0کارآفرینانه ی 
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دومین متغیری  است که قدرت پیش بینی متغیر مالک )رفتار کارآفرینانه (  14/0باورهای کاریابی ، با میزان ضریب بتای  -1

را داشته است . به عبارت دیگر به ازای افزایش یک انحراف استاندراد در متغیر باورهای کاریابی میزان رفتار کارآفرینانه 

 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .  14/0

آخرین متغیری  است که قدرت پیش بینی متغیر مالک )رفتار  18/0خودکارآمدی عمومی ، با میزان ضریب بتای  -8

کارآفرینانه ( را داشته است . به عبارت دیگر به ازای افزایش یک انحراف استاندراد در متغیر خودکارآمدی عمومی میزان 

 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .  18/0رینانه رفتار کارآف

 

 بحث و نتیجه گیری 

 

با رفتار کارآفرینانه  باورهای کاریابی، نگرش به کسب و کار خانگی ، و خودکارآمدی عمومیبین پژوهش :  1فرضیه        

کاریابی ، نگرش به کسب و کار خانگی و  د. نتایج نشان داد که بین سه متغیر باورهایرابطه معنادار وجود دار دانشجویان

 خودکارآمدی عمومی با رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

( ، فال ، 1831( به نقل از دهقانی و همکاران ) 1001( و دیرمول ) 1334بوید و همکاران ) این نتایج با یافته های          

( ، مارتینز و کمپو 1003( ، کیکول ، مارلینو ، باربوسا ، و گریفتس )1001ن و جونت ) ( ، پون ، آینادی1001ونگ ، و وانگ )

( ، 1831( ، صادقی ، غضنفری و عبدالهی ) 1014( ، شینر ، هسو ، و پاول )1011)       ( ، تاپ ، کالکوگلو ، و دیلک 1011)

( ، حسن پور ، حسینی ، و 1831ده و کشاورز ) ( ، دیندارلو، محمدزا1831حیدری ، جاللی ، غالمی ، و محمدی نژاد ) 

 ( همخوان است.1838( و رضایی ) 1831( ، دهقانی ، هنرپروران ، و فکری ) 1831جعفری ) 

علت رابطه مثبت خودکارآمدی را با رفتار کارآفرینانه و تشابهش با نتایج پژوهش های ذکر شده به عنوان پژوهش های           

زیرا در سیستم بندورا احساس کارایی به احساس کفایت ، شایستگی اهیت احساس خودکارآمدی نسبت داد.همخوان می توان به م

و قابلیت کنار آمدن با زندگی اشاره دارد. برآورده ساختن و حفظ کردن معیارهای عملکرد ، احساس کارایی را باال می برد. ناکامی 

ی آورد. افرادی که احساس کارایی پایینی دارند احساس می کنند که درمانده در برآورده ساختن و حفظ کردن آن ها آن را پایین م

هستند و نمی توانند رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند. آن ها معتقدند که هرگونه تالشی که می کنند بیهوده است. وقتی انان 

ی ثمر باشد سریعا قطع امید می کنند. کسانی که با موانعی روبرو می شوند چنانچه تالش مقدماتی آنان برای برخورد با مشکل ب

احساس کارایی بسیار پایینی دارند حتی سعی نمی کنند کنار بیایند زیرا متقاعد  شده اند که هر کاری که انجام می دهند بی فایده 

سطح آرزوها را پایین  است. آنان می پرسند چرا باید حتی تالش کنند ؟ احساس کارایی پایین می تواند انگیزش را تخریب کرده،

آورد، در توانایی های شناختی اختالل ایجاد کند و بر سالمت جسمانی تاثیر ناگوار بگذارد. افرادی که احساس کارایی باالیی دارند 

موفق معتقدند که می توانند به نحو موثری با وقایع و موقعیت ها برخورد کنند. چون آنان انتظار دارند که در غلبه کردن بر موانع 

شوند ، در کارها استقامت به خرج می دهند و اغلب در سطح باال عمل می کنند. آنان در مقایسه با کسانی که احساس کارایی 

پایینی دارند به توانایی های خود اطمینان بیشتری داشته و خودناباوری ناچیزی نشان می دهند. آنان مشکالت را به جای تهدید ، 

در جستجوی موقعیت های تازه هستند. احساس کارایی باال ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح  چالش می دانند و فعاالنه

آرزوها را باال می برد، و توانایی حل مساله و تفکر تحلیلی را بهبود می بخشد ) شولتز و شولتز، ترجمه یحیی سید محمدی ، 
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است. علت رابطه مثبت باورها ی کاریابی با رفتار کارآفرینانه را می  ( و تمام موارد ذکر شده برای بروز رفتار کارآفرینانه الزم1833

شناخت عموما به عنوان یک عامل مهم و تاثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری شغلی افراد توان به اهمیت باورها نسبت داد زیرا 

فراد از تعامل بین عواطف ، شناخت ها تشخیص داده شده است. تحقیقات اختصاصی بر این نکته اشاره دارند که رفتارهای شغلی ا

، و محیط های شغلی تاثیر می پذیرند. بنابراین تغییر در عواطف  و ساختار شناختی می تواند     رفتار های شغلی را متحول سازد 

فتار کارآفرینانه می (. علت رابطه مثبت نگرش به کسب و کار خانگی را با ر9831شناس ، عابدی، حسینیان، باغبان، سمیعی، و صالحی، )حق

زیرا راه اندازی توان به تشابه و نزدیکی کارآفرینی با کسب و کار خانگی نسبت داد زیرا کاهی حتی کسب و کار حانگی مقدمه کارآفرینی است. 

یک خط تلفن آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده و آسان است. به عنوان نمونه هر فرد می توانید با یک دستگاه رایانه و 

یک کسب و کار اینترنتی راه بیندازد و کارها و خدمات مختلفی را به مردم عرضه و از این راه برای خود درآمد کسب کند. 

 (. 1831)چیوایی ، 

سهم خودکارآمدی عمومی ، باورهای کاریابی ، و نگرش به کسب و کار خانگی در پیش بینی رفتار پژوهش :  2فرضیه 

دومین سهم و  ی کاریابینتایج نشان داد که نگرش به کسب و کار خانگی بیشترین سهم، باورها. وت استکارآفرینانه متفا

 کمترین سهم را در پیش بینی رفتار کارآفرینانه داشته است. عمومی خودکارآمدی

نوع فعالیت اقتصادی در به هر به تشابه متغیرها نسبت داد. به عبارت دیگر کسب و کار خانگی علت این نتایج را می توان      

؛ مهاجری و   1831محل سکونت شخصی گفته می شود که با استفاده از وسایل و امکانات منزل راه اندازی شود ) چیوایی ، 

آدمی ریسک پذیر و دارای اعتماد به نفس است که (. لذا کسب و کار خانگی نوعی ایجاد کار است و کارآفرین 1833اسدی، 

کارآفرینی کسی است که خطر مالی شروع ، اجرا و مدیریت یک کسب و کار می فروشد. به عبارت دیگر  محصول خود را با سود

یا وظیفه خاصی را عهده دار می شود ، به عبارت دیگری فردی است که مخاطرات کسب و کار به عهده گرفته ، آن را نظم می 

کسب و کار خانگی با کارآفرینی در نوآوری و بسط و گسترش مهاجری و اسدی(. بنابراین وجه تمایز  بخشدد و اداره می کند )

تولیدات در کارآفرینی است و در واقع کسب و کار خانگی برای بسیاری از افراد شروع حرکت بسوی کارآفرینی است بنابراین 

فردی که به این  طبیعی است که نگرش مثبت به کسب و کار خانگی بیشترین سهم را در پیش بینی کارآفرینی داشته باشد چون

نوع کسب و کار نگرش مثبت دارد درواقع تمایل دارد برای خود کار کند و تولید کار را به استخدام ترجیح می دهد بنابراین انتظار 

می رود که در رفتار کارآفرینانه هم نمره بیشتری کسب کند. اما علت این که باورهای کاریابی دومین سهم را در پیش بینی رفتار 

فرینانه داشتند این است که باورهای کاریابی منفی فرد را منزوی و گوشه گیر می کند چون به او می قبوالند که نمی تواند کارآ

نقشی در کاریابی داشته باشد و باید تابع محدودیت های محیطی عمل کند و منتظر فرصت بماند تا شاید استخدام شود اما 

و تکاپو برای کاریابی تشویق می کند و برای او نقش فعالی در این زمینه قائل است باورهای کاریابی مثبت فرد را به تالش 

بنابراین طبیعی است که باورهای کاریابی سهم مهمی در پیش بینی رفتار کارآفرینانه داشته باشند. چون فرد را به این فکر می کند 

خود و دیگران ایجاد شغل نماید. اما علت این که  که بجای منتظر استخدام بودن دست به کار شود و با کارآفرینی برای

خودکارامدی کمترین سهم را در پیش بینی رفتار کارآفرینانه در این پژوهش داشته این است که در این پژوهش خودکارآمدی 

ک وظیفه اشاره به باورهای فرد در خصوص انجام موفقیت آمیز یعمومی مورد توجه قرار گرفت. خودکارآمدی عمومی به معنای 

بنابراین فردی که خودکارآمدی عمومی اش باال (. 9831شناس ، عابدی، حسینیان، باغبان، سمیعی، و صالحی، )حقیا رفتار خاص دارد

باشد در مورد انجام وظایف خود احساس کارایی دارد اما الزاما دلیل ندارد که به سوی رفتار کارآفرینانه تمایل داشته باشد به همین 
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تغیر گرچه  رابط مثبتی با رفتار کارآفرینانه داشته اما در مقایسه با دو متغیر دیگر که وجوه تشابه بیشتری با اشتغال و خاطر این م

کارآفرینی داشتند سهم کمتری در پیش بینی رفتار کارآفرینانه داشته است در حالی که اگر خودکارامدی کارآفرینی یا خودکارامدی 

 ومی در این پژوهش در نظر گرفته شده بود شاید نتایج به نحو دیگری بود. کاریابی بجای خودکارآمدی عم

روی دانشجویان دو دانشکده از دانشکده های دانشگاه  تحقیقمهمترین محدودیت این پژوهش این بود که با توجه به اجرای       

هرها باید احتیاط کرد. براساس نتایج بدست آزاد اسالمی واحد مرودشت در تعمیم پذیری نتایج به دانشجویان سایر رشته ها و ش

آمده از پژوهش به مسئولین محترم دانشگاه ها پیشنهاد     می شود با برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی برای 

 خودکارامدی عمومی ، رشد باورهای مثبت کاریابی و احساس دانشجویان در طول سال های تحصیل در دانشگاه نسبت به تقویت

ایجاد نگرش مثبت نسبت به کسب و کار خانگی در آنان اقدام کنند تا زمینه بروز رفتار کارآفرینانه را بعد از اتمام  علی الخصوص

 افزایش دهند . دانشجویانتحصیالت  در 

 تشکر و قدردانی 

حمایت مالی این واحد  و با این مقاله حاصل یافته های طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت است     

 می آید.   دانشگاهی انجام شده است. لذا بدین وسیله از مسئولین محترم دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل 

 

 

 منابع 

 .، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی رودهن"بررسی عوامل موثر در بیکاری "( 9833انصارالحسینی، فاطمه سادات )
کنفرانس ( بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی درس کارآفرینی با نگرش شغلی ، 1831و نوراالئی ، فاطمه )  تقی پور ، حسینعلی

 .ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دانشگاه مازندران

 ، تهران : دانش پرور ، چاپ اول. کارآفرینی (1831چیوایی ، فیروز ) 

فصلنامه پژوهش ( نگرش شغلی و احساس کارآمدی معلمان، 1830خاکی ، سکینه خاتون )  حجازی ، الهه ؛ صادقی ، ناهید ؛ و

 .13-33، 1(1، ) های کاربردی روان شناختی

 ( بررسی رابطه خودکارآمدی و تمایل به کارآفرینی فردی در بین 1831حسن پور ، حسینی ، و صغری )

بینی خودکارمدی کاریابی و  (  پیش1838نیلفروشان ، و حیدری )  حسینیان ، سیمین ، پردالن ، نوشین؛ عابدی ، محمد رضا ؛

 . 13-31،  13( 1) ، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،  تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی

کاربرد ( 1833وان )حق شناس ، لیال ؛ عابدی ، محمد رضا ؛ حسینیان ، سیمین ؛ باغبان ، ایران ؛ سمیعی ، فاطمه ؛ و صالحی ، رض

 ، اصفهان : نوشته ، چاپ اول . تحصیلی –آزمون ها در راهنمایی و مشاوره مسیر شغلی 

 شغلی ،  ( بررسی رابطه خودکارآمدی و باورهای کاریابی و تصمیم گیری1831حیدری ، جاللی ، غالمی ، و محمدی نژاد ) 

 اه شاهد .، تهران : دانشگ کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور دومین
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 ، بابلسر : دانشگاه مازندران همایش ملی دانشگاه کارآفرینی ) صنعت دانش محور( دانشجویان دانشگاه شاهد،

  ( رابطه رفتار کارآفرینانه با خودکارآمدی وعملکرد تحصیلی در 1831دهقانی ، شکوه ؛ هنرپروران، نازنین ؛ فکری، کاترین )

  ، کارآفرینی  ، دومین کنگره بین المللی ، مدیریتنشگاه آزاد واحد مرودشتدانشجویان کارشناسی  ارشد مشاوره دا

 قم : موسسه نورباران اندیشه.و توسعه اقتصادی ، 

( رابطه بین خودکارآمدی با کارآفرینی  کارکنان دانشگاه آزاد 1831دیندارلو ،سیاوش ؛ محمد زاده ف کمال ؛ و کشاورز ، محمد ) 
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