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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine the mechanisms through which cultural values are 

associated with entrepreneurial motivations and intentions in in two Persian-speaking countries, 
namely, Iran and Afghanistan. To do so, two cultural values, namely independent and 
interdependent self-construal, were integrated within the Theory of Planned Behavior. Data were 
collected by a questionnaire from a sample of 452 agricultural students who were selected from the 
two public universities in the two countries. The results of structural equation modeling showed 
that the independent and interdependent self-construal were indirectly related to entrepreneurial 
intentions via attitude towards entrepreneurship and perceived behavioral control. The results 
showed that there was not a significant difference between the two countries according to the 
relationship between the cultural values and the motivational variables of the theory of planned 
behavior (i.e., attitudes toward entrepreneurship, subjective norms, and perceived behavioral 
control) and the relationship between the motivational variables and entrepreneurial intentions. The 
finding and implications of this research can let both policy makers and educators for developing 
effective strategies and promoting entrepreneurship among agriculture students.  

  
Keywords: Entrepreneurship, Cultural Values, Entrepreneurial Intentions, Theory of Planned 

Behavior, Iran, Afghanistan 
 
 

Extended abstract 
Objectives 

The significance of cultural values and norms for individual decision-making and cognitive 
processes involved in entrepreneurship is often acknowledged, but little empirical attention has 
been paid to the role of cultural values and norms, especially in the early pre-action phase of the 
entrepreneurial process in developing countries. The mechanisms of culture influences on 
entrepreneurial intentions are not well understood. A greater understanding is therefore required of 
the ways in which culture influences entrepreneurship. The purpose of this study was to examine 
the mechanisms through which cultural values are associated with entrepreneurial motivations and 
intentions in two Persian-speaking countries, Iran and Afghanistan. To do so, two cultural values, 
namely independent and interdependent self-construal were integrated within the Theory of 
Planned Behavior. 
 
Methods 

In terms of purpose, the present study is an applied research and has been conducted through 
descriptive-survey method. The study population was including 1250 senior bachelor agriculture 
students at Bu-Ali Sina University in Iran and Samangan University in Afghanistan. According to 
the table of Krejcie and Morgan, 452 of them were selected via proportional stratified sampling 
(Iran: 231, Afghanistan: 221). A questionnaire was used to collect data. Self-Construal Scale (SCS: 
Singelis, 1994) was used to measure the cultural values. The questionnaire consists of 30 items 
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with a five-point Likert scale. The Linen and Chen questionnaire (Liñán & Chen, 2009) was used 
to measure the variables of the Theory of Planned Behavior. This questionnaire measures the four 
variables of the Theory of Planned Behavior. The content and face validities of the questionnaire 
were confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha 
coefficient. Data were then analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modelling 
(PLS-SEM) by SmartPLS 3.0 software. 
 
Results 

The results showed that attitudes toward entrepreneurship and perceived behavioral control 
were significantly related to entrepreneurial intentions. There was, however, no significant 
relationship between subjective norms and entrepreneurial intentions. Moreover, the finding 
showed that the independent and interdependent self-construal were indirectly related to 
entrepreneurial intentions via attitude towards entrepreneurship and perceived behavioral control. 
The results also showed that there was not a significant difference between the two countries 
according to the relationship between the cultural values and the motivational variables of the 
Theory of Planned Behavior (i.e., attitude towards entrepreneurship, subjective norms and 
perceived behavioral control) and the relationship between the motivational variables and 
entrepreneurial intentions 
 
Discussion 

Based on the Theory of Planned Behavior, this study investigated the effect of cultural values, 
namely independent and interdependent self-construal, on entrepreneurial motivations and 
intentions in the Iranian and Afghan contexts. It also examined the mediating role of motivational 
factors, namely attitude towards entrepreneurship, subjective norms and perceived behavioral 
control, on the relationship between cultural values and entrepreneurial intentions. Consistent with 
our expectations, all hypotheses, except the direct relationship between subjective norms and 
entrepreneurial intentions were confirmed. These results are supported by the literature (e.g., 
Karimi et al., 2019; Farrukh et al., 2019; Liñán et al., 2016). This study addressed the role of 
cultural values on entrepreneurial intentions among Iranian and Afghan agriculture students and 
opened avenues for further investigations. The findings provide support for the assumption that 
external variables including cultural values can relate indirectly to behavioral intention via the 
antecedents of intentions and determine- at least in part- the relative importance of attitude toward 
entrepreneurship, subjective norms, and perceived behavioral control for behavioral intention 
(Fishbein & Ajzen, 2010). According to the results, the perceived behavioral control has the 
strongest and the subjective norms has the weakest relation on their entrepreneurial intentions for 
agricultural students of Iran and Afghanistan. This result suggests that the formation of students' 
entrepreneurial intentions is based more on the personal considerations than the normative and 
social considerations. By examining cultural values at the level of the individual and integrating 
this information into a cognitive model of entrepreneurial intentions, we have contributed to a 
better understanding of the individual-level cultural values themselves and their roles in the 
formation of entrepreneurial attitudes and intentions. Moreover, the findings of the research have 
implications for theory and practice and can provide useful insights into promoting and developing 
students’ entrepreneurial motivations and entrepreneurial intentions. To enhance entrepreneurial 
intentions, educators and counselors could improve perceived behavioral control and positive 
attitudes toward entrepreneurship. According to the literature (Karimi et al., 2014, 2019), using 
entrepreneurial role models, providing authentic learning opportunities (e.g., real-life business 
design and implementation), conducting case studies on successful entrepreneurs, and playing the 
film and story of their lives in the classroom could help to increase the motivational factors. 
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 هاي فرهنگی و قصد کارآفرینانه دانشجویان رابطه بین ارزش
 فرهنگی کشاورزي: یک تحلیل میان
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 چکیده

هاي فرهنگی با است که از طریق آن ارزش ییهاکار و سازهدف پژوهش حاضر بررسی 
انگیزش و قصد کارآفرینانه در دو کشور فارسی زبان، یعنی ایران و افغانستان رابطه دارند. 

-مدل رفتار برنامه بامستقل و وابسته  يریخودتفسین منظور، دو نوع ارزش فرهنگی، یعنی بد
دانشجوي  452با استفاده از پرسشنامه از  پژوهشهاي ریزي شده ادغام و بررسی شدند. داده

نفر از دانشگاه سمنگان) گردآوري شدند.  221نفر از دانشگاه بوعلی سینا و  231کشاورزي (
بی معادالت ساختاري نشان داد که خودتفسیري مستقل و وابسته به طور یانتایج مدل

غیرمستقیم و از طریق نگرش نسبت به کارآفرینی و کنترل رفتاري درك شده با قصد 
نگرش،  یعنی( یزشیعوامل انگ ینسب تیاهمکارآفرینانه رابطه داشتند. نتایج نشان داد که 

) در هاي فرهنگیارزش یعنیها (آن ندیآشیپ  شده) ودرك يو کنترل رفتار یذهن يهنجارها
گذاران و آموزشگران تواند به سیاستداري ندارند. نتایج این مطالعه میتفاوت معنیدو کشور  

انه در بین کارآفرین هايء و توسعه فعالیتدر تدوین و توسعه راهبردهاي اثربخش براي ارتقا
 کمک کند.  دانشجویان کشاورزي

 
-برنامه رفتار نظریه کارآفرینانه، قصد هاي فرهنگی،ارآفرینی، ارزش: كکلیدي هايواژه

 شده، ایران، افغانستان ریزي
 

 مقدمه
دهد که کارآفرینی یک منبع ادبیات تحقیق نشان می

وري و ضروري ایجاد شغل، توسعه اقتصادي، افزایش بهره
و قصد نقش   (Karimi et al., 2017)رفاه اجتماعی است 

اندازي کسب و کارهاي فتار کارآفرینانه و راهمهمی در ر
 ;Kautonen et al., 2015)کند جدید بازي می

Drnovšek et al., 2010) .آیندهاي قصد پیش در زمینه
غربی و در حال  کارآفرینانه به ویژه در کشورهاي غیر

توسعه مانند ایران و افغانستان اطالعات کمی وجود دارد 
(Karimi et al., 2017; Farrukh et al., 2019) بیشتر .

شده درباره کارآفرینی در کشورهاي تحقیقات انجام

توسعه یافته غربی انجام شده که بیشتر فردگرا هستند و 
هاي فردي، اجتماعی و فرهنگی تفاوت از لحاظ ارزش

گرا اي با کشورهاي غیرغربی در حال توسعه جمععمده
دهاي به دستاوردارند و به همین دلیل ممکن است 

یافته غربی قابل کاربرد در کشورهاي توسعه دست آمده
 ,.Bruton et al)در کشورهاي درحال توسعه نباشد 

2008; Karimi et al., 2019)که رغم اینعلی ،. همچنین
مورد اذعان همگان است  رفتار و تأثیر فرهنگ بر نگرش

(Kirkley, 2016) اطالعات بسیار کمی درباره تأثیر ،
فردي بر  سطح هاي فرهنگی درگیريا و جهتهارزش

آیندهاي آن وجود دارد. قصد و رفتار کارآفرینانه و پیش
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کنند که مطالعات بیشتري محققان پیشنهاد می ،بنابراین
فرهنگی بر قصد کارآفرینانه انجام  يهاارزشدرباره تأثیر 

  .(Farrukh et al., 2019; Karimi et al., 2019)شود 
 ینیدر حوزه کارآفر قیتحق اتیادبري از گیبا بهره

هاي گیريریزي شده و جهتدرباره مدل رفتار برنامه
پژوهش حاضر یک مدل قصد کارآفرینانه در فرهنگی، 

هاي و اثرات عوامل انگیزشی و ارزش شدهتدوین 
فرهنگی در سطح فردي بر روي قصد کارآفرینانه در دو 

یران و فارسی زبان در حال توسعه یعنی اکشور 
، خاص. به طور قرار گرفته استبررسی مورد افغانستان 

گري عوامل تا نقش میانجی داردپژوهش حاضر سعی 
هاي فرهنگی و قصد کارآفرینانه رابطه ارزشبر انگیزشی 

ایران و افغانستان را  دو کشوردانشجویان کشاورزي 
یافته قصد کارآفرینانه در مدل توسعه نیا. بررسی کند

ي پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هاپژوهش
تر و بینش بیشتري نسبت به قصد این مدل درك عمیق
در کند. هاي فرهنگی فراهم میکارآفرینانه و ارزش

همچنین به تدوین مداخالت آموزشی  ،پژوهش حاضر
قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان کمک  ءبراي ارتقا

فی در رابطه با قصد و هاي مختلها و نظریهالگو. کندمی
و  ترینمتداول ،رفتار کارآفرینانه ارایه شده است. لیکن

١ریزي شدهها نظریه رفتار برنامهمعتبرترین آن  Ajzen, (

ترین ، مهمهینظر نیا اساس برباشد. می (1991
. است نانهیقصد کارآفر ،ینیکننده رفتار کارآفرتعیین

قصد  گر آن است کهانیمختلف هم ب يهاپژوهش
 ینیکارآفر رفتار کننده ینیبشیپ نیمهمتر نانهیکارآفر

 قصد. (Kautonen et al., 2015)باشد یم ندهیآ در
 یزشیانگ سازه ای مؤلفه سه ریأثت تحت زین نانهیکارآفر

 یفشار اجتماع یعنی( یذهن ي: (الف) هنجارهادارد قرار
انجام ندادن رفتار  ایانجام  يشده توسط فرد برادرك
(ب) نگرش  ؛)دیکسب و کار جد کی آغازو  ینیفرکارآ

 یمنف ایمثبت  یابیارزش یعنی( ینینسبت به کارآفر
کسب و  کی ياندازو راه ینیشخص از انجام رفتار کارآفر

درك شده (درك فرد  يو (ج) کنترل رفتار ؛)دیکار جد
 کار و کسب کی ياندازراه یآسان ای يدشوار زانیاز م
آن).  ندادنانجام  ایدر انجام  يو تیموفق زانیو م دیجد

                                                                                  
1. Theory of Planned Behavior  

 Banduraدر واقع مشابه مفهوم خودکارآمدي این مفهوم 
براي  توانایی. در هر دو مفهوم، احساس است )1997(

 ;Ajzen, 2002( استانجام رفتار مورد نظر بسیار مهم 

Fishbein & Ajzen, 2010(.  
را  شده يزیربرنامه رفتار هینظرپژوهشگران مختلف 

اند و رسی قصد کارآفرینانه دانشجویان به کار بردهبراي بر
اند که سه عامل انگیزشی با قصد کارآفرینانه ثابت کرده

 Alam et al., 2019; Joshi et  آنان رابطه مثبتی دارند

al., 2020; Shi et al., 2020) ؛Karimi, 2016, 2020 .(
ها در رفتارها، آن ینسب تیاهم و ینییقدرت تب البته
و  ستین کسانی مختلف يکشورها و هانمونه ها،تیموقع
 و ینسب تیاهم ،یفرهنگ-یاجتماع و ياقتصاد طیشرا

 ,.Karimi et al) کندیم لیتعد را آنها ریتاث زانیم

مطالعه حاضر در قدم اول به بررسی  ،بنابراین .(2016
روابط بین قصد کارآفرینانه و سه عامل انگیزشی در بین 

 ایران و افغانستاندو کشور  دانشجویان کشاورزي
به عنوان  زیر چه بیان شد، فرضیهبر اساس آنپردازد. می

 :شودارایه می هاي این پژوهشیکی از فرض
بین قصد کارآفرینانه دانشجویان و (الف) : 1فرضیه 

نگرش آنها نسبت به کارآفرینی، (ب) هنجارهاي ذهنی و 
 .ود داردکنترل رفتاري درك شده رابطه مثبتی وج) (ج

هاي اساسی مشترك اي از ارزشفرهنگ مجموعه
-رفتار اعضاي جامعه کمک می يریگشکلاست که به 

، یک جنبه مهم از رواز این. (Inglehart, 1997)کند 
-شکل ها همچنین درها هستند. ارزشفرهنگ، ارزش

گیري نگرش و وقوع رفتار بسیار حیاتی هستند 
(Dumas & Ter Hofstede, 2001; Homer & Kahle, 

ها به عنوان معیاري براي انتخاب رفتار، . آن(1988
ها به نشوند، زیرا آها و ترجیحات استفاده میقضاوت

ها نقش اند. ارزشدر فرد و فرهنگ بنا شده ايطور ریشه
کنند می ءهاي انسان ایفاگیريخیلی اساسی در تصمیم

(Farrukh et al., 2019; Karimi et al., 2019)  . 
هاي گیريهاي فرهنگی براي تصمیماهمیت ارزش

تأیید  یندهاي شناختی در کارآفرینی موردآفردي و فر
اما تحقیقات تجربی اندکی درباره  ،بیشتر محققان است

ي اولیه پیش از در مرحله ها به ویژهنقش این ارزش
یند کارآفرینی یعنی قصد کارآفرینانه انجام شده آاقدام فر
 ;Fayolle et al., 2010; Liñán et al., 2016)است 
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Karimi et al., 2019)شده. نتایج اندك تحقیقات انجام 
. بنابراین، درك و شناخت هستند متناقض ایمبهم  زین

هاي فرهنگی بر ارزش بیشتري از ساز و کار  تأثیر
 ;Bowen & De Clercq, 2008)کارآفرینی، الزم است 

Hayton et al., 2002) . 
تحقیقات انجام شده، ابعاد  بیشترعالوه، در به 

فرهنگ ملی مدنظر قرار گرفته و کشور را به عنوان یک 
 ,Hofstede)اند دست در نظر گرفته واحد کامل و یک

هاي و از این جهت، اطالعات کمی درباره تفاوت (2003
فردي و درون گروهی ارایه شده است. اعضاي یک جامعه 

جارهاي فرهنگی متفاوتی داشته ها و هنتوانند ارزشمی
گرا ممکن است برخی باشند. مردم در یک جامعه جمع

اوقات و در برخی شرایط به صورت فردگرا عمل کنند، 
طور که افراد در یک جامعه فردگرا ممکن است همان

 ;Triandis, 1995)بعضی اوقات  جمع گرا رفتار کنند 

Karimi et al., 2019)ی براي . استفاده از فرهنگ مل
 McCoy et)باشد بینی رفتار فردي، مناسب نمیپیش

al., 2005; Straub et al., 2002) ،به همین دلیل .
هاي کنند که در بررسی نقش ارزشمحققان پیشنهاد می

ها در فرهنگی بر قصد و رفتار کارآفرینی، باید این ارزش
 ;Shinnar et al., 2013)سطح فردي سنجیده شوند 

Karimi et al., 2019). 
هاي فرهنگی در تحقیقات ترین ارزشمهم

گرایی هستند. در مطالعه کارآفرینی، فردگرایی و جمع
١حاضر از خودپنداره یا خودتفسیري مستقل و وابسته  

گرایی در سطح فردي جمع و براي سنجش فردگرایی
کند ریزي شده فرض میاستفاده شد.  نظریه رفتار برنامه

توانند رفتار و ا مانند فرهنگ میزکه متغیرهاي برون
قرار دهند. نخست،  ریتأثقصد را به دو طریق تحت 

توانند قصد و رفتار افراد را به زا میمتغیرهاي برون
بر نگرش افراد (مانند  ریتأثصورت غیرمستقیم از طریق 

شده) نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك
توانند زا میونتحت تأثیر قرار دهند. دوم، عوامل بر

ها و قصد و رفتار را تعدیل روابط بین نگرش
. در این مطالعه  (Fishbein & Ajzen, 2011)نمایند

هاي فردي با قصد نحوه تأثیر غیرمستقیم ارزش

                                                                                  
1. Independent and interdependent self-construal 

 ریزيبرنامه رفتار نظریه هايمولفه کارآفرینانه از طریق
 شود.شده، بررسی می

تفسیري کنند که خودمارکوس و کیتایاما بیان می
ها در تفاوت فردي در ادراك مردم از جهان و نقش آن

. به (Markus & Kitayama, 1991)باشد جهان می
اي از مجموعه«عنوان  خودتفسیري بهعبارت دیگر، 

 اافکار، احساسات و اقدامات مربوط به رابطه یک شخص ب
بیان » متمایز از دیگران فردي عنوان دیگران و خود به

. در حالی که افراد ممکن (Singelis, 1994)د شومی
هاي فرهنگی خود وفادار بمانند یا نمانند، است به ارزش

گرا به خاطر اما به طور کلی، مردم در کشورهاي جمع
شان به دیگران، براي خودتفسیري وابسته منافع و اتکاي

ارزش باالیی قایل هستند. در مقابل، مردم در کشورهاي 
و پیشرفت فردي  دارندي مستقل فردگرا غالبا خودتفسیر

دهند. البته را نسبت به موفقیت گروهی ترجیح می
هاي فردي قابل توجهی در میزانی که ممکن است تفاوت

پذیرند، وجود داشته باشد و ها را میمردم این ارزش
هاي مستقل و وابسته را بعضی از افراد هر دو ارزش

 ,Singelis, 1994; Sinha & Tripathi)داشته باشند 

1994; Triandis & Suh, 2002) . خودتفسیريافراد با 
 فردي اهدافو رسـیدن بـه  فرديبه استقالل  ،مستقل

وابسته  خودتفسیريکه افراد با  حالیکنند، در تأکید می
 اهدافو رسـیدن بـه  اجتماعی گروهبه متناسب بودن با 

 به. (Yang, Nan & Zhao, 2017)د تأکید دارن جمعی
انفصال و  بهرا  مردملی، خودتفسیري مستقل، طور ک
، در حالی که دهدمی سوق دیگراناز  جدایی

 زمنیه با بیشتروابسته مردم را به ارتباط  خودتفسیري
. خودتفسیري مستقل دهدسوق می دیگرانو  اجتماعی

یافته ي کشورهاي توسعههافرهنگ با راستاهم معموالً
سیري وابسته به که خودتفغربی فردگراست، در حالی
گراست هاي شرقی جمعطور ذاتی مظهر فرهنگ

(Markus & Kitayama, 1991) .در ریاخ راتییتغ 
 يکشورها در ینیشهرنش شیافزا و خانواده يساختارها

باعث ایجاد تغییر در خودتفسیري افراد  توسعه، حال در
. گرایش به کشف (Zahid et al.,2018)شده است 

رد در افراد در کشورهاي در حال هاي منحصر به فویژگی
گرا افزایش پیدا کرده هاي جمعتوسعه حتی در فرهنگ

 ,Dogan & Ozmen, 2017; Mancha& Yoder)است 
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توان انتظار داشت که هر دو . بنابراین، می(2015
خودتفسیري مستقل و وابسته ممکن است نقشی اساسی 

-شگیري و توسعه قصد کارآفرینانه افراد و پیدر شکل
 آیندهاي آن در کشورهاي درحال توسعه بازي کنند.

ریزي شده، متغیرهاي مطابق با نظریه رفتار برنامه
هاي فرهنگی هاي شخصیتی و ارزشمانند ویژگی زابرون
توانند رفتار و قصد رفتاري افراد را به صورت می

ها آیندهاي آنبا پیش ارتباطغیرمستقیم و از طریق 
ي ذهنی و کنترل رفتاري (یعنی نگرش، هنجارها

 Fishbein & Ajzen) قرار دهند ریتأثشده) تحت ادراك

2010)   . 
١نظریه سلسله مراتبی شناختیبر اساس    Homer(

& Kahle, 1988)توانند به طور هاي فرهنگی می، ارزش
. این غیرمستقیم با قصد و رفتار ارتباط داشته باشند

تأثیر دارند و به  شها بر نگرکند که ارزشنظریه بیان می
رفتار و قصد رفتاري از طریق نگرش، طور غیرمستقیم  

این بدان معنا است که  دهد.قرار میرا تحت تأثیر 
٢دوربردغیرمستقیم یا ها به صورت ارزش رفتار و قصد  اب 

٣رفتاري ارتباط دارد و به صورت مجاور  اب مستقیمو  
دهد که ها ارتباط دارد. مدل به سادگی نشان مینگرش

یک سلسله مراتب شناختی وجود دارد که در آن از نظر 
سمت  ها) بهتر (یعنی ارزشتئوریکی اثر مفاهیم انتزاعی

به مفاهیم کمتر  و سپس ها)حد متوسط (یعنی نگرش
هاي کند. مدلانتزاعی (یعنی قصد و رفتار) حرکت می

از نظریه سلسله مراتبی شناختی در  استخراج شده
 تلف از جمله روانشناسی اجتماعیهاي مخحوزه

(Milfont et al., 2010)کننده و مدیریت ، رفتار مصرف
(Shim & Drake, 1990)  محیطی و مطالعات زیست

اند. در حوزه کارآفرینی هم نشان داده شده آزمون شده
 رفتار قابل استفاده است-نگرش-که چارچوب ارزش

(Soininen et al., 2013)معی وجود . ولیکن، مدل جا
هاي فرهنگی و ندارد که در آن قصد رفتاري، ارزش

ها با قصد کارآفرینانه شده و ارتباط آنها تلفیقنگرش
. این (Karimi et al., 2019) شده باشدتدوین و آزمون

                                                                                  
1. Cognitive hierarchy theory 
2. Distal 
3. Proximal 

را با تدوین یک مدل تلفیقی  ءتحقیق سعی دارد این خال
 قصد کارآفرینانه پر کند. بر اساس نظریه سلسله مراتبی

شود ریزي شده، فرض میشناختی و نظریه رفتاري برنامه
کند و بینی میها را پیشهاي فرهنگی، نگرشکه ارزش

 کنند. بینی میها هم قصد کارآفرینانه را پیشنگرش
افرادي  کردتوان فرض چه بیان شد میبر اساس آن

که داراي خودتفسیري مستقل باالیی هستند در مقایسه 
ودتفسیري وابسته باالیی دارند، نسبت به با افرادي که خ

منافع شخصی و اهداف فردي خود بیشتر متمایل 
توان انتظار داشت که چنین افرادي بنابراین، میهستند. 

 ازتري نسبت به کارآفرینی باشند. داراي نگرش مثبت
 ،دارند ییوابسته باال يریکه خودتفس يافراد گر،ید طرف

 يبرا يشتریب لیتما یو هماهنگ یحفظ هارمون يبرا
 موضوع نیدارند، ا گرانیبرآورده ساختن انتظارات د

 در یذهن يهنجارها تیاهم شیافزا باعثممکن است 
نگرش  Park & Levine (1999). مطابق با شود افراد نیا

 ،نسبت به رفتار با خودتفسیري مستقل رابطه مثبت دارد
که هنجارهاي ذهنی با خودتفسیري وابسته در حالی

هم  Zampetakis et al. (2015)فراد رابطه مثبت دارد. ا
گزارش دادند که خودتفسیري مستقل با نگرش 

 .Farrukh et alنتایج تحقیق کارآفرینی ارتباط داشت. 
-نشان داد که هنجارهاي ذهنی رابطه بین جمع )2019(

 کند.گري میگرایی و قصد کارآفرینانه را میانجی
دهد نشان می  Karimi et al. (2019)همچنین مطالعه 

 ذهنی رابطه هنجارهاي طریق از وابسته که خودتفسیري
 دارد. کارآفرینانه قصد با مثبتی

مستقل نسبت به  يریخودتفس: 2 هیفرض
رابطه  ینینگرش نسبت به کارآفر باوابسته  يریخودتفس

 . دارد يتريقو
وابسته نسبت به  يریخودتفس: 3 هیفرض
رابطه  ینیش نسبت به کارآفرمستقل با نگر يریخودتفس

  .دارد يتريقو
از یک طرف  Geletkanycz (1997) نظر مطابق با
تواند کنترل رفتاري درك شده یا اعتماد فردگرایی می

فرد براي دخالت در یک رفتار مشخص را متاثر سازد. از 
و نگرانی براي منافع دیگران گرایی طرف دیگر، جمع

بدیهی است که  فرد شود. تواند مانع اعتماد به نفسمی
ي خودکارآمدي و اعتماد به نفس است ، هسته"خویش"
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و بنابراین خودتفسیري مستقل در این زمینه نقس 
نتایج . (Cho, Su & Lee, 2009)کند اساسی ایفا می

نشان داد که کنترل  Farrukh et al. (2019)تحقیق 
ه شده رابطه بین فردگرایی و قصد کارآفرینانرفتاري درك

 .Karimi et alهمچنین مطالعهکند. گري میرا میانجی
 طریق از مستقل نشان داد که خودتفسیري  (2019)

 کارآفرینانه قصد با مثبتی رابطه شدهدرك رفتاري کنترل
توان فرض کرد افرادي که به سمت بنابراین، میدارد. 

فردگرایی تمایل بیشتري دارند در مقایسه با افرادي که 
ستند، سطح کنترل رفتاري درك شده گرا هجمع

 باالتري دارند. 
مستقل نسبت به  يریخودتفس: 4هیفرض
درك شده رابطه  يوابسته با کنترل رفتار يریخودتفس

  داشته باشد. يتريقو
به عنوان عوامل  آیندهاي قصد کارآفرینانه غالباًپیش

شوند فرهنگ و زمینه ویژه و وابسته به محیط دیده می
(Karimi et al., 2017; Lüthje & Franke, 2003)  و

در  شده يزیربرنامه رفتارعوامل موجود در مدل 
اند کشورهاي مختلف سطوح تأثیرات متفاوتی داشته

(Engle et al., 2010; Moriano et al., 2012) در یک .
انجام شد،  Munir et al. (2019)اي که توسط مطالعه

ا در نظریه رفتار نشان داده شد که روابط بین متغیره
ریزي شده و همچنین روابط عوامل شخصیتی و برنامه

در دو کشور  شده ریزيبرنامه رفتار نظریهمتغیرهاي 
 Linanچین و پاکستان متفاوت است. همچنین مطالعه 

& Chen (2009)   نشان داد که روابط بین متغیرها در
و در دو کشور اسپانیا  شده ریزيبرنامه رفتار نظریهمدل 

تایوان متفاوت است. بنابراین، در بررسی و تعیین قصد 
کارآفرینانه، باید فرهنگ و زمینه ویژه هر کشور را مد 

بر این اساس، . (Hallam et al., 2016)نظر قرار داد 
 شود:فرضیه زیر ارایه می

با  خودتفسیري مستقل و وابسته: رابطه 5فرضیه 
(یعنی نگرش ریزي شده متغیرهاي نظریه رفتار برنامه

نسبت به کارآفرینی، هنجارهاي ذهنی، کنترل رفتاري 
آیندهاي قصد شده و قصد کارآفرینانه) و رابطه پیشدرك

کارآفرینانه با قصد کارآفرینانه احتماال در بین دو کشور 
 .   استمتفاوت 

 

 
 

 روش تحقیق
هدف  نظر از نظر ماهیت کّمی، از پژوهش این

. استها میدانی کاربردي و از نظر روش گردآوري داده
این ، همانند تحقیقات پیشین در زمینه قصد کارآفرینانه

تحقیق هم بر تحقیق کمی و دانشجویان تمرکز داشت. 

ماهیت  غالباً هاي مورد تحقیق به علت این که سازه
ام گ یدانشجوی هايمطالعه نمونهروانشناختی داشتند، 

-روانشناختی رفتارها ارایه می بنیانررسی در ب یمهم
دهد، همچنان که در ادبیات مدیریت و کارآفرینی این 

 & Karimi et al., 2017; Urban) امر تایید شده است

خود تفسیري  
 وابسته

خود تفسیري 
 مستقل

 مدل مفهومی  پژوهش -1نگاره 
 

کنترل رفتاري درك 
 شده 

 هنجارهاي ذهنی قصد کارآفرینانه 

نگرش نسبت به 
 کارآفرینی
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Kujinga, 2017) .مطالعات در انیتمرکز بر دانشجو 
 يهایستگیها و شاییامکان بهبود توانا ینیکارآفر
 يبرا يمساعد نهیو زم آوردیم فراهم را آنان نانهیکارآفر

. به عالوه، کندیم جادیا ینیپرورش بذر کارآفر
دانشجویان اغلب استعداد، عالقه و انرژي براي تبدیل 

 & Urban) شدن به نسل بعدي کارآفرینان را دارند

Kujinga, 2017) .يکشاورز انیعلت انتخاب دانشجو 
 و رانیهر دو کشور ا درمطالعه هم آن است که  يبرا

 دیدر اشتغال و تول ینقش مهم يکشاورز افغانستان
کارآفرینی در این  ءارتقابنابراین و  دارد یناخالص مل

اي برخوردار است و احتمال العادهبخش از اهمیت فوق
بیشتري دارد که دانشجویان این رشته در آینده به 

 خوداشتغالی و کارآفرینی روي بیاورند. 
سوم و چهارم دوره این پیمایش بر دانشجویان سال 

هاي کشاورزي از دو دانشگاه ایران و کارشناسی رشته
افغانستان تمرکز داشت. تمرکز بر دانشجویان سال سوم 
و چهارم به این سبب بود که این افراد نسبت به 
دانشجویان ورودي جدید معموالً تصوّر و دورنماي نسبتاً 

د اي خوتري از برنامه و تصمیمات شغلی و حرفهروشن
به احتمال زیاد درگیر تصمیمات  دارند و خود براي آینده

 . جامعه(Karimi et al., 2014) اي خود هستندحرفه
 کارشناسی دانشجوي 1250 شامل مطالعه مورد

 و) دانشجو 650( سینا بوعلی دانشگاه در کشاورزي
 430بود که ) دانشجو 600( افغانستان سمنگان دانشگاه

 روش و بارتلت جدول از هاستفاد ها بااز آن نفر
متناسب  انتساب با ايطبقه تصادفی گیرينمونه

به منظور   برگزیده شدند، )طبقه عنوان به دانشگاه(
 و هاپرسشنامه افت ها و جلوگیري ازافزایش دقت داده

 600تعداد  نتایج پژوهش، بیشتر پذیريتعمیم
 470پرسشنامه بین دانشجویان توزیع گردید که تعداد 

 452ها، تعداد از بین آن وشنامه گردآوري شد پرس
 هاي آماري قرار گرفتندپرسشنامه مبناي تجزیه و تحلیل

، دانشگاه سمنگان 231(دانشگاه بوعلی سینا در ایران: 
هاي نمونه در هر ویژگی 1). جدول 221در افغانستان: 

شود طور که مالحظه میدهد. همانکشور را نشان می
از نظر ترکیب جنسیت، آموزش هاي کشوري نمونه

کارآفرینی، تجربه کارآفرینی و مدل نقش کارآفرینی به 

 هاتفاوت نیا ن،یبنابراداري متفاوت هستند. طور معنی
    .گرفت خواهند قرار نظر مد هاداده لیتحل در

 يزیربرنامه رفتار هینظر ریمتغ چهارسنجش  يبرا
 نسبت به نگرش نانه،یقصد کارآفر یعنی( شده

) شدهدرك يو کنترل رفتار یذهن يهنجارها ،ینیکارآفر
 (Linan & Chen, 2009) نامه لینن و چنشز پرسا

 د درپایایی این پرسشنامه در مطالعات متعد. استفاده شد
ته کشورهاي مختلف از جمله ایران مورد تایید قرار گرف

. مقیاس قصد (Karimi et al., 2014, 2017) است
د در به احتمال زیا": مانندگویه ( ششکارآفرینانه شامل 

) "کنم.اندازي میآینده نزدیک کسب و کار خودم را راه
باشد. نگرش نسبت به می 85/0 با ضریب آلفاي کرونباخ

ن و کارآفرین بود"(مانند:  پنج گویهکارآفرینی از طریق 
 )".یا داشتن یک شغل آزاد اصال براي من جذابیت دارد

 بود. 82/0کرونباخ این مقیاس  سنجیده شد. ضریب آلفا
اگر "(مانند:  براي سنجش هنجارهاي ذهنی از سه گویه

اندازي یک کسب و کار جدید بگیرم، صمیم به راهت
) "ام با تصمیم من موافق خواهند بود.اعضاي خانواده

کرونباخ براي این مقیاس  ياستفاده شد. ضریب آلفا
هم با شده بود. مقیاس کنترل رفتاري درك 81/0

استفاده از شش گویه که ترکیبی از خودکارآمدي و 
اندازي و راه ":مانندده شد (پذیري بودند، سنجیکنترل

). ضریب ".مدیریت یک کسب و کار براي من آسان است
 بود.  80/0کرونباخ براي این مقیاس هم  يآلفا

هم از  خودتفسیري مستقل و وابستهبراي سنجش 
١پرسشنامه خودتفسیري ) ,1994Singelis :لیس سینگ 

SCS) استفاده شد. این پرسشنامه هر یک از زیرمقیاس-
لیکرت  مقیاسگویه بر روي  15هاي خودتفسیري را با 

کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) مورد از (پنج امتیازي 
دهد. زیرمقیاس خودتفسیري مستقل میسنجش قرار 

گرایش فرد به سوي منحصر به فرد بودن در رفتار 
اجتماعی و شناخت و احساسات مرتبط با آن را ارزیابی 

 بدون دهممی انجام را خودم کار کند (مانند: منمی
کنند.). می فکر چه آن درباره دیگران که این به توجه

زیرمقیاس خودتفسیري وابسته گرایش فرد به سوي 
در رفتار اجتماعی و همبستگی و ارتباط با دیگران 

                                                                                  
1. Self-Construal Scale 
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کند ط با آن را ارزیابی میشناخت و احساسات مرتب
(مانند: برایم مهم است که به تصمیمات اتخاذ شده در 
گروه احترام بگذارم.). روایی و پایایی این پرسشنامه در 
کشورهاي مختلف از جمله ایران تایید شده است 

(Karimi et al., 2019) در پژوهش حاضر، ضریب پایایی .
ري وابسته و خودتفسی 74/0درونی خودتفسیري مستقل 

 ه دست آمد. ب 85/0
مدل پژوهش و روابط بین متغیرها با استفاده از 

و با  )SEM( 1سازي معادالت ساختاريروش مدل
 ارزیابی شد. (PLS)2جزئی  مربعات حداقل رویکرد
در بین محققان کارآفرینی توجه  PLS-SEM تکنیک

 ,.Karimi et al)بسیاري را به خود جلب کرده است

نیک مناسبی براي آزمون معادالت و تک  (2019
. با توجه به این (Hair et al., 2017)باشد ساختاري می

که هدف اصلی پژوهش حاضر گسترش تئوري موجود و 
بینی کنندگی تحلیل بود، همچنین بررسی ماهیت پیش

PLS-SEM هاي معادالت ساختاري از سایر تکنیک
 ;Hair et al., 2017)رسید تر به نظر میمناسب

Henseler et al., 2016) . 
شود: در دو مرحله انجام می PLS-SEMتحلیل در 

گیري به منظور مرحله اول مربوط به ارزیابی مدل اندازه
باشد و مرحله تعیین روایی و پایایی متغیرهاي مدل می

مدل ساختاري، یعنی آزمون  دوم مربوط به ارزیابی
نزاد و ها، واریانس تبیین شده متغیرهاي دروفرضیه

 Hair et)باشد قدرت پیش بینی متغیرهاي مختلف می

al., 2017)افزار اسمارت  نرم از هاداده تحلیل . جهت
 افزارهاي نرم کاربردترین پر از که یکی 3,2,83ال اس پی

 شد استفاده است، ساختاري معادالت سازيمدل
(Ringle et al., 2017) . 

 
 نتایج و بحث

 و زن پاسخگویان کل زا درصد 7/53 کلی طور به
 سنی میانگین. بودند مرد) درصد 3/46( هاآن مابقی

 در هاآن درصد 5/67 حدود. بود سال 22/23 هاآن
 کمترو  نداکرده شرکت کارآفرینی هايدوره یا و دروس

                                                                                  
1. Structural Equation Modeling 
2. Partial Least Squares 
3. SmartPLS 3.2.8 

 بودند کارآفرینی تجربه ها دارايآن از  سوم یک از
 انیدانشجو از یمین از شیب نیهمچن). درصد 1/30(
 کسب با و شناختندیم را نیکارآفر کی حداقل) 1/52(
 ).1(جدول  داشتند ییآشنا کینزد از او کار و

 قصد نیب داد نشان یهمبستگ آزمون يجهینت
 نگرش یعنی ق،یتحق يرهایمتغ ریسا و نانهیکارآفر
 ،يرفتار کنترل ،یذهن يهنجارها ،ینیکارآفر

-ینمع و مثبت يمستقل و وابسته رابطه يریخودتفس
 انیدانشجو نگرش هرچه ،یعبارت به. دارد وجود يدار

شدن  نیکارآفر يبرا باشد، ترمثبت ینیکارآفر به نسبت
قرار  انیو اطراف انیآشنا دییو تا تیمورد حما شتریب
-داشته باشند و به ارزش يشتریب يکنترل رفتار رند،یگ

 قصد باشند، بندتریپا یجمع و يفرد یفرهنگ يها
 ن،ی. همچنافتیخواهد  شیها افزانآ ينانهیکارآفر
 يهنجارها ،ینیکارآفربا نگرش  یفرهنگ يهاارزش

 رابطه مثبت دارد.    يرفتار کنترل و یذهن
 

 کشور دودر  هانمونه يهایژگیو -1 جدول
 یکل نمونه نمونه يهایژگیو

)452N=( 
 رانیا

)231n=( 
 افغانستان

)221n=( 
 5/23 94/22 22/23 (سال) سن
 %)( تیجنس

 پسر
 دختر

 
3/46 
7/53 

 
18 
82 

 
8/75 
2/24 

 آموزش
 (%) ینیکارآفر
 یبل
 ریخ

 
5/67 
5/32 

 
8/77 
2/22 

 
9/56 
1/43 

 ینیکارآفر تجربه
(%) 

 یبل
 ریخ

 
9/26 
1/73 

 
2/23 
8/78 

 
8/30 
2/69 

 مدل شناختن
 ینیکارآفر نقش

(%) 
 یبل
 ریخ

 
7/47 
3/52 

 
4/37 
6/62 

 
3/31 
7/68 
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 پژوهش يرهایمتغ اریمع انحراف و نیانگیم -2 جدول
 یکل نمونه 

)452N=( 
 رانیا

)231n=( 
 افغانستان

)221n=( 
 

قصد 
 ینیکارآفر

43/3 )03/1( 05/3 
)08/1( 

82/3 
)81/0( 

 

نگرش 
 ینیکارآفر

79/3 )97/0( 44/3 
)03/1( 

17/4 
)73/0( 

 

 يهنجارها
 یذهن

69/3 )10/1( 44/3 
)16/1( 

97/3 
)97/0( 

 

 71/2 )99/0( 11/3 يرفتار کنترل
)00/1( 

52/3 
)79/0( 

 

 يریخودتفس
 مستقل

4 )72/0( 91/3 
)72/0( 

10/4 
)70/0( 

 

 يریخودتفس
 وابسته

14/4 )73/0( 01/4 
)71/0( 

30/4 
)74/0( 

 

 
 يریگاندازه مدل یابیارز

 PLSدر  يریگاندازه مدل لیتحل در گام نینخست

از  با استفاده یبرازش مدل جهان ییکوین یشامل بررس
-مدل اندازه SRMRباشد. مقدار یم SRMRشاخص  

بوده که کمتر از مقدار  06/0  قیتحق نیا يریگ
 مدل برازش ییکوین نیبنابرا و بوده 08/0 يشنهادیپ
 مدل یابیارز مدل، برازش دییشود. بعد از تایم دییتا

 تمرکز رهایمتغ ییایپا و ییروا لیتحل بر يریگ اندازه
 يو آلفا یبیترک ییایپا مدل، ییایپا سنجش يبرا. دارد

 4. نتایج در جدول ندشد به طور موازي برآوردکرونباخ 
بر مبناي شود، طور که دیده میآورده شده است. همان

پایایی  توان بیان داشت کهمی نتایج به دست آمده
ها ي آنزیرا همه است،تایید  گیري موردهاي اندازهمدل

. روایی همگراي است 7/0پیشنهاد شده  آستانهباالي 
متغیرها با شاخص میانگین واریانس استخراج شده 

(AVE) نشان  4طور که جدول بررسی شد. همان
براي همه متغیرها نزدیک یا بیشتر  AVEدهد ضریب می
گر روایی همگراي مناسب مدل که بیان است 5/0از 

 .باشدگیري میاندازه
 روش از دهاستفا با هاسازه واگراي روایی نهایت، در
 شاخص و )Fornell & Larcker, 1981( الرکر و فورنل
  )HTMT(  خصیصه یک به خصیصه چند نسبت جدید

 در که طورهمان .)Henseler et al., 2015( شد بررسی
 هاسازه تمام AVE جذر مقدار شودمی مشاهده 3 جدول

 داخل جدول قطر در پررنگ صورت به که مقادیري(
 آن میان همبستگی مقدار از) ستا شده آورده پرانتز
 HTMT شاخص و است بیشتر دیگر هايسازه و سازه

 است 90/0 مقدار از کمتر ها¬سازه از یک هر براي هم
 .است گیرياندازه مدل واگراي روایی تایید گربیان که

 

 روایی واگرا یبررس -3جدول 
 HTMT   الرکر و فورنل

 5 4 3 2 1  6 5 4 3 2 1 ریمتغ
            75/0 ینید کارآفر. قص1
     85/0      76/0 73/0 ینی. نگرش کارآفر2
    83/0 71/0     85/0 67/0 58/0 یذهن يهنجارها. 3

   64/0 80/0 89/0    79/0 53/0 66/0 75/0 يرفتار کنترل. 4
  49/0 54/0 62/0 54/0   66/0 39/0 42/0 49/0 43/0 مستقل يریخودتفس. 5
 88/0 43/0 54/0 62/0 47/0  67/0 65/0 37/0 45/0 52/0 40/0 وابسته يریخودتفس. 6
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 ،یبیترک ییایپا کرونباخ، يآلفا ریمقاد -4 جدول
 AVE، 2R 2 وQ پژوهش پنهان يرهایمتغ 

 يآلفا سازه
 کرونباخ

 ییایپا
 یبیترک

AVE R2 Q2 

 يریخودتفس
 مستقل

 74/0 82/0 43/0 - - 

 يریخودتفس
 تهوابس

85/0 88/0 48/0 - - 

 کنترل
 يرفتار

80/0 87/0 62/0 17/0 09/0 

 يهنجارها
 یذهن

81/0 89/0 72/0 22/0 15/0 

نگرش 
 ینیکارآفر

82/0 87/0 58/0 30/0 16/0 

قصد 
 ینیکارآفر

85/0 88/0 59/0 68/0 37/0 

 
 يساختار مدل یابیارز

 ،يریگاندازه هايمدل ییایپا و ییروا دییپس از تا
 یبررس منظور به ساختاري مدل جینتا یابیارز بعد همرحل
شده  ینیب شیپ انسیو درصد وار قیتحق يهاهیفرض
پنهان  ریشده هر متغ نییتب انسیوار ای  2R ری. مقاداست
، %30، %68مدل قادر است به ترتیب  که دهندیم نشان

واریانس قصد کارآفرینانه، نگرش کارآفرینی،  %17و  22%
(جدول  و کنترل رفتاري را تبیین کندهنجارهاي ذهنی 

که  دهدنشان میگیسر -. به عالوه نتایج آزمون استون)4
در  2Qبینی مناسبی دارد زیرا مقادیر مدل قدرت پیش

. براي آزمون استي متغیرهاي پنهان مثبت همه
 )2f(ها، ضرایب مسیر استاندارد شده و اندازه اثر فرضیه

 5که در جدول  گونهروابط مفروض تحلیل شدند. همان
گر استرپینگ بیانشود، نتایج تحلیل بوتمشاهده می

 pدار بودن روابط بین نگرش نسبت به کارآفرینی (معنی

 p < 0.05)، هنجارهاي ذهنی ( β=37/0؛ 0.01 >
 p < 0.01) و کنترل رفتاري درك شده (β=08/0؛
الف، ب و   H1هاي باشد، بنابراین فرضیه) میβ=47/0؛

الف  H1شوند. اندازه اثر براي فرضیه یت میج حما
) بود. 2f=38/0ج بزرگ ( 1H) و براي 2f=18/0متوسط (

اگرچه تأثیر هنجارهاي ذهنی بر قصد کارآفرینانه 
)H1ي دار بود اما اندازه تأثیر کمتر از آستانهب) معنی

الزم به ذکر ). 2f=01/0براي اثرات کوچک بود ( 02/0

خودتفسیري مستقل م بین ي مستقیرابطهاست که 
)07/0=βبا قصد کارآفرینانه  وابسته ) و خودتفسیري

داد که  نشان همچنیننتایج  .)β=0-/04( دار نبودمعنی
) و β=21/0؛ p < 0.01( مستقل يریخودتفس نیب ابطهر

 p < 0.01( یذهن يهنجارها با وابسته يریخودتفس
 p < 0.01( مستقل يریخودتفس نیب ابطهر ،)β=30/0؛
 درك يرفتار کنترل با وابسته يریخودتفس) و β=26/0؛

 نیبودند. بنابرا داریمعن) β=19/0؛ p < 0.01( شده
 يشوند. اندازه اثر برایم تیحما H4 و H3 يهاهیفرض
 ابطه. هر چند که رندبود کوچک H4 و  H3 يهاهیفرض

) و β=24/0؛ p < 0.01( و مستقل يریخودتفس نیب
 > p( ینینگرش نسبت به کارآفر با وابسته يریخودتفس

 چهمطابق با هر آن اما ،بود داری) معنβ=35/0؛ 0.01
 نگرش و وابسته يریخودتفس نیرابطه ب شودیم مشاهده

 يریخودتفس نیاز رابطه ب تربزرگ ینیکارآفر به نسبت
 ن،یو بنابرا است ینیکارآفر به نسبت نگرش و مستقل

 . نیز مورد تایید نیست H2 هیفرض
 يریخودتفسدهد که یم ج نشانینتا نینهمچ
بر قصد  يداریمعن میرمستقیغ ریتأث وابستهو  مستقل
 ریزه تأثااندی دارند. به منظور بررس نانهیکارآفر

بر  میرمستقیغ ریتأث میبا تقس VAFاز آماره  میرمستقیغ
نشان داد که نگرش  VAFاستفاده شد. مقدار  یکل ریتأث

 يریخودتفسدرصد اثر کل  58/0 ینینسبت به کارآفر
عالوه کند. یم نییتب را نانهیقصد کارآفر يمستقل بر رو

 يدهد کنترل رفتارینشان م VAFمقدار  بر این،
بر قصد  مستقل يریخودتفسدرصد اثر کل  63شده درك

 نیبا توجه به ا ،رواز این. نمایدین مییرا تب نانهیکارآفر
باشد، یم %80و کمتر از   %80از  شیب VAFکه مقدار 

شده درك يو کنترل رفتار ینینگرش نسبت به کارآفر
را به  نانهیمستقل و قصد کارآفر يریخودتفس نیرابطه ب
مقدار   نیکنند.  همچنیم يگریانجیم ییجزطور 
VAF 76 ینینشان داد که نگرش نسبت به کارآفر 

قصد  يبر رو وابسته يریخودتفسدرصد اثر کل 
شده درك يکند و کنترل رفتاریم نییرا تب نانهیکارآفر
بر قصد  وابسته يریخودتفسدرصد اثر کل  69هم 

نگرش نسبت به  ،نیکند. بنابراین مییرا تب نانهیکارآفر
و قصد  وابسته يریخودتفس نیرابطه ب ینیکارآفر
 .کنندیم يگریانجیم ییطور جزبه همرا  نانهیکارآفر
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-شیپ دهد که سهی) هم نشان م5(جدول  یاثرات کل
 يکنترل رفتار، نانهیقصد کارآفر یکننده اصل ینیب

مستقل  يریخودتفس و نانهیشده، نگرش کارآفردرك
 نیترفیضع یذهن يکه هنجارها یهستند، در حال

 . است نانهیکننده قصد کارآفر ینیبشیپ
 تحلیل چند گروهی

  به منظور مقایسه و بررسی تفاوت در روابط موجود
ایران  دانشجویان دو کشور بین مفهومی حاضر مدل

)231=N) 221) و افغانستان=N یک تحلیل ،(PLS-

MGA  چند گروهی اجرا شد(Hair et al., 2017) براي .
حاکی  است که 09/0کمتر از  SRMRهر دو مدل ارزش 

است. نتایج به دست آمده با  قابل قبولیک برازش  از
داري مورد نشان داد که تفاوت معنی 5000استفاده از 

ایران و افغانستان در رابطه بین  دانشجویان دو کشور بین
شده وجود مستقل و کنترل رفتاري درك خودتفسیري

ولی در سایر روابط مفروض در مدل تحقیق تفاوت  ،دارد
). بنابراین، بخشی از 6داري وجود ندارد (جدول معنی

شود. به عبارت دیگر، در هر دو ي هفتم تایید نمیفرضیه
 نظریههاي فرهنگی و عوامل انگیزشی مدل کشور ارزش

گیري مدل قصد در شکل شده ریزيبرنامه رفتار
 کنند.   مشابهی ایفا می کارآفرینانه نقش تقریباً

 
 

 اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کلی  -5جدول 
 نتیجه آزمون CI f2فاصله اطمینان  (β)ضریب مسیر  مسیر

     میمستق اثرات
 شودالف حمایت می H1 18/0 27/0-47/0 37/0** کارآفرینانه قصد  ینیکارآفر نگرش

 شودب حمایت نمیH1 01/0 01/0-16/0 08/0* کارآفرینانه قصد  یذهن يهنجارها
 شودج حمایت می H1 38/0 39/0-56/0 47/0** کارآفرینانه قصد   يرفتار کنترل
 شودحمایت می H2 04/0 15/0-35/0 24/0** نگرش کارآفرینی  مستقل يریخودتفس
 شودحمایت می H2 09/0 24/0-45/0 35/0** نگرش کارآفرینی  وابسته يریخودتفس
 شودحمایت نمی H3 03/0 11/0-29/0 21/0** هنجارهاي ذهنی  مستقل يریخودتفس
 شودحمایت نمی H3 06/0 09/0-33/0 30/0** هنجارهاي ذهنی  وابسته يریخودتفس
 شودحمایت می H4 04/0 15/0-38/0 26/0** کنترل رفتاري  مستقل يریخودتفس
 شودحمایت می H4 02/0 07/0-30/0 19/0** کنترل رفتاري  وابسته يریخودتفس
       میرمستقیغ اثرات

   05/0-15/0 09/0** قصد کارآفرینانه  نگرش  مستقل  يریخودتفس
   08/0-18/0 13/0** قصد کارآفرینانه  نگرش وابسته  يریخودتفس

   00/0-04/0 02/0 قصد کارآفرینانه  هنجار ذهنی مستقل  يریخودتفس
   00/0-06/0 03/0 قصد کارآفرینانه  هنجار ذهنیوابسته يریخودتفس
   07/0-19/0 12/0** قصد کارآفرینانه  کنترل رفتاري  مستقليریخودتفس
   03/0-14/0 09/0** رینانهقصد کارآف  کنترل رفتاري وابسته  يریخودتفس

       یکل اثرات
   15/0-33/0 29/0** قصد کارآفرینانه  مستقل يریخودتفس
   15/0-34/0 19/0** قصد کارآفرینانه  وابسته يریخودتفس

      p≤ ،01/0*p≤ 05/0 
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 یگروه چند لیتحل جینتا -6 جدول
 p ارزش (β) ریمس تفاوت افغانستان (β) ریمس بیضر رانیا  (β) ریمس بیضر   روابط

 قصد  ینیکارآفر نگرش
 کارآفرینانه

22/0 28/0 04/0 72/0 

 قصد  یذهن يهنجارها
 کارآفرینانه

08/0 09/0 01/0 99/0 

 قصد   يرفتار کنترل
 کارآفرینانه

47/0 41/0 06/0 50/0 

 قصد  مستقل يریخودتفس
 کارآفرینانه

07/0 11/0 04/0 67/0 

قصد   وابسته يریخودتفس
 کارآفرینانه

04/0- 07/0- 02/0 80/0 

-نگرش  مستقل يریخودتفس
 کارآفرینی

22/0 29/0 07/0 52/0 

-نگرش  وابسته يریخودتفس
 کارآفرینی

31/0 37/0 06/0 54/0 

-هنجارهاي  مستقل يریخودتفس
 ذهنی

18/0 27/0 09/0 42/0 

-هنجارهاي  وابسته يریخودتفس
 ذهنی

31/0 22/0 09/0 42/0 

 009/0** 31/0 48/0 17/0 کنترل رفتاري   مستقل يریخودتفس
 13/0 19/0 02/0 21/0 رفتاري کنترل  وابسته يریخودتفس

 

 
 

  

*21/0/14
 

 خودتفسیري
  وابسته

 

 

 

**29/0 / 
 

 
  

  

**27/0/ 
 

 خودتفسیري
 ستقلم

 08/0/09/0  
 

**41/0 / 
 
 

 

 

  p < 0.05, **p < 0.01; SRMR=  08/0/ 07/0* ;افغانستان/ایران 
 ي آزمون روابط فرضی در مدل ساختاري پژوهشنتیجه -2نگاره 

 

 کنترل رفتاري 
R2=0/19/R2=0/20 

 قصد کارآفرینانه 
R2=0/77/R2=0/69 

 هنجارهاي ذهنی
R2=0/14/R2=0/017 

 نگرش
R2=0/22/R2=0/37 

 07/0/11/0  
 

 

 

 

04/0 / 
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 و پیشنهادها گیرينتیجه
شده و همچنین ریزيي رفتار برنامهبر اساس نظریه

ارآفرینانه، هدف ي قصد کتحقیقات پیشین در زمینه
در  هاي فرهنگیارزشپژوهش حاضر بررسی نقش 

گیري قصد کارآفرینانه دانشجویان بود. در این شکل
ساختاري یک مدل  التپژوهش با استفاده از مدل معاد
دانشجوي کشاورزي  452میانجی بر روي یک نمونه از 

در دو کشور ایران و افغانستان بررسی شد. نتایج این 
کند سعه ادبیات قصد کارآفرینانه کمک میتحقیق به تو

گیري در شکلهاي فرهنگی ارزشو به ویژه به نقش 
کند. قصد کارآفرینانه در دو کشور فارسی زبان تاکید می

ترین شده قوينتایج نشان داد که کنترل رفتاري درك
ارتباط را با قصد کارآفرینانه دانشجویان در هر دو کشور 

-ي مستقیم معنیي ذهنی رابطهدارد، ولیکن، هنجارها
داري با قصد کارآفرینانه نداشت. این نتایج با نتایج 

 ,Karimi, 2019خوانی دارد (مطالعات قبلی در ایران هم

گیري قصد آن است که شکل حاکی از). این نتیجه 2016
دانشجویان بیشتر بر مالحظات فردي  يهکارآفرینان

اعی. به عبارت مبتنی است تا مالحظات هنجاري و اجتم
آینده ممکن است  يهحرف يهدیگر، تصمیم گیري دربار

براي فرد اهمّیت زیادي داشته باشد و کمتر به عقاید و 
 ,.Karimi et al)نظرات دیگران در این رابطه توجه کنند 

اي، . یکی دیگر از دالیل احتمالی چنین نتیجه(2017
ي تواند آن باشد که مقیاس هنجارهاي ذهنی همهمی

جع و افراد مهم براي فرد و براي کارآفرینی هاي مرگروه
دلیل . (Zampetakis et al., 2015) گیردرا در بر نمی

تواند مربوط به رابطه غیرمستقیم هنجارهاي سوم هم می
 ;Linan & Chen, 2009)  باشدبا قصد کارآفرینانه ذهنی 

Trivedi, 2017) .ي قوي بین کنترل همچنین، رابطه
از  ناشیتواند شده و قصد کارآفرینانه میري دركرفتا

شرایط اقتصادي و سیاسی دو کشور باشد. وقتی کشوري 
از لحاظ اقتصادي و سیاسی ثبات الزم را نداشته باشد و 

توان شرایط محیطی براي کارآفرینی مناسب نباشد، می
هاي خود در انتظار داشت که اطمینان فرد به توانایی

اي دیریت کسب و کار، نقش تعیین کنندهندازي و ماراه
 ,Karimi)در تصمیم او براي کارآفرین شدن داشته باشد 

شود که . با توجه به این نتایج، پیشنهاد می(2016
و  ءریزان آموزشی براي ارتقااران و برنامهذگسیاست

توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان از راهبردهایی 
ود نگرش و خودکارآمدي استفاده کنند که منجر به بهب

آشنا کردن دانشجویان با  دانشجویان شود. مثالً
ها از نقش کارآفرینی درك آن يهاالگوکارآفرینان و ارایه 

ي کارآفرینی شان نسبت به حرفهکنترل رفتاري و نگرش
کند پذیر و مطلوب کمک میي امکانبه عنوان یک حرفه

)Karimi et al., 2014 .(اران میذگهمچنین، سیاست-
هایی براي تخصیص بودجه، توانند با تدوین سیاست

-مالیاتی به دانشجویان براي راه هايیارانهو  اعتبارات
اندازي کسب و کارهاي کوچک در خالل دوران تحصیل 
نقش حیاتی ایفا کنند و بدین طریق به کاشت بذر 

 کارآفرینی در مراحل اولیه کمک شایانی نمایند.
هاي پیشین راستا با پژوهشمهاي پژوهش هیافته

(Linan et al., 2016; Karimi et al., 2019; Farrukh et 
al., 2019) هاي فرهنگی پیشنشان داد که ارزش-

آیندهاي مهمی براي عوامل انگیزشی در نظریه رفتار 
ها از فرضیه تأثیر هستند. این یافتهشده ریزيبرنامه

رآفرینانه از هاي فرهنگی بر قصد کاغیرمستقیم ارزش
، ها (یعنی نظریه سلسله مراتب شناختی)طریق نگرش

 ،. همچنین(Homer & Kahle, 1988) کنندحمایت می
ریزي شده را تایید این فرض اساسی نظریه رفتار برنامه

هاي فرهنگی کند که متغیرهاي بیرونی مانند ارزشمی
ندهاي آن یعنی نگرش، آیقصد رفتاري را از طریق پیش

 دهدتحت تأثیر قرار می ذهنی و کنترل رفتاري هنجار
(Fishbein & Ajzen, 2010).  

بر اساس نتایج، سطوح باالي هر دو خودتفسیري 
مستقل و وابسته با نگرش مثبت به کارآفرینی ارتباط 
داشتند که در نهایت منجر به بهبود قصد کارآفرینانه 

بین رابطه ود ر. هرچند که انتظار میودشدانشجویان می
 هایافتهتر باشد، اما خودتفسیري مستقل با نگرش قوي

تري در این نشان داد که خودتفسیري وابسته نقش مهم
تواند مرتبط با کند. دلیل احتمالی آن میمیبازي زمینه 

گرا در دو کشور باشد، هرچند این زمینه فرهنگی جمع
 موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. 

 يریخودتفسشده بود بینی طور که پیشهمان
 علت به. دارد یذهن يهنجارها با يتريوابسته رابطه قو

و  یدارند بر منافع جمع لیتما گراجمع افراد که نیا
 ,Markus & Kitayama)تمرکز کنند  گرانیروابط با د

وابسته بر  يریخودتفس ریتأث رودیم انتظار ،(1991
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  مستقل باشد. يریخودتفساز  شتریب یذهن يهنجارها
 کندیم انیب نهیزم نیدر ا (Bochner, 1994) بونچر
 انتظارات و هاخواسته به انیفردگرا به نسبت انیگراجمع

 گرانید يازهاین به و ترحساس شانیاجتماع نهیزم
شده درك يآن که کنترل رفتار سوم. هستند  پاسخگوتر

مستقل قرار داشت.  يریخودتفس ریتأثتحت  شتریب
 دهندیم حیرا ترج يفرد شرفتیو پ که استقالل يافراد

 کسب را يقو یشخص کنترل احساس کی است ممکن
 ياندازراه نهیها در زمآن يو خودکارآمد باشند کرده

 تیدر نها که باشد افتهی شیافزا دیجد کار و کسب کی
 Karimi) شودیم هاآن نانهیقصد کارآفر بهبودبه  منجر

et al., 2019) .که بود آن ژوهشپ نیا گرید مهم جهینت 
 رفتار هینظر يرهایمتغ و یفرهنگ يهاارزش نیب روابط
 کشور دو يکشاورز انیدانشجو نیب درشده يزیربرنامه
 ازمندین افتهی نیا اگرچه. نداشتند يداریمعن تفاوت

 آن یاحتمال لیدل کی اما است شتریب یبررس و قیتحق
 Y نسل ایهزاره  نسل جوان افراد که باشد آن تواندیم

دارند  یمشترک يهانگرش و هاادراکات، ارزش
(Charters et al., 2011)  به نسبت يسازیجهان و 

بر  يشتریب ریتأثاز کشورها،  کیهر  يانهیزم يرهایمتغ
 داشته است.  انیدانشجو يرو

پژوهش  نیقابل ذکر ا جینتااز  گرید یکی نیهمچن
بر عوامل  یآن بود که هرچند هر دو ارزش فرهنگ

اما  ،داشتند ریتأثشده  يزیررفتار برنامه مدل یزشیگان
از  شتریمستقل ب يریخودتفسدر مجموع نقش 

نکته  نیا گرانیب افتهی نیوابسته بود و ا يریخودتفس
 يهاحرفه يبرا انهیفردگرا يهااست که ارزش

 & Knafo)کارآفرینانه و انتخاب شغل آینده مهم هستند 

Sagiv, 2004; Sagiv, 2002). ها را بنابراین، باید آن
هاي قصد کارآفرینانه مد نظر هنگام مطالعه تعیین کننده

 قرار داد. 
هاي فرهنگی به ویژه با توجه به نقش ارزش

ایندهاي انگیزشی خودتفسیري مستقل در بهبود پیش
ها و دیگر نهادهاي قصد کارآفرینانه دانشجویان، دانشگاه

ارتقاي کارآفرینی مورد  ها را برايآموزشی باید این ارزش
ها در مالحظه قرار دهند. با توجه به این نکته که ارزش

زندگی روزمره افراد ریشه دارند و در مراحل اولیه زندگی 

ها را به عنوان بخشی از توان آنگیرند، میشکل می
آموزشی مدارس در یک خط مشی بلند مدت  برنامه

القیت و کشور براي تشویق پیشرفت، تفکر مستقل، خ
و بنابراین به فعالیت کارآفرینانه  کردحل مساله تلفیق 

هاي . ارزش(Morales et al., 2019)کمک کرد 
آموزان و دانشجویان فردگرایانه ابزار مفیدي براي دانش

-باشد تا تصمیم بگیرند آیا آموزش کارآفرینی و رشتهمی
هاي مرتبط با آن براي شغل آینده در کارآفرینی دنبال 

 . (Gorgievsk et al., 2018)ند یا خیر کن
 يدارا ،يگرید پژوهش هر همچون پژوهش نیا

 از استفاده با پژوهش نیا يهاداده. است ییهاتیمحدود
 آن گرانیب که شد يگردآور یگزارش-خود پرسشنامه

 اگرچه. دارد وجود مشترك روش بیار احتمال که است
 لیامس گرید و بیار مساله االمکانیحت شد یسع
 يشنهادهایپ از يرویپ با مشترك روش انسیوار

Podsakoff et al.  (2003) کنیول ،شود داده کاهش 
 حذف کامال را مشترك روش بیار احتمال توانینم

 ندهیآ يهاپژوهش که شودیم شنهادیپ ،نیبنابرا. نمود
 منابع از استفاده با را خود يهاداده تا کنند یسع

 تا) مشاهده و مصاحبه مانند( ندینما يآورجمع چندگانه
. شود حذف مشترك روش بیار احتمال قیطر نیبد

 نیبنابرا و  بوده یمقطع نوع از حاضر پژوهش نیهمچن
 اثبات به را تیعل ساختاري معادالت یابیالگو از استفاده

 فرصت ،یطول مطالعات یطراح که جاآن از. رساندینم
 نیا انجام ند،آوریم فراهم تیعل یبررس براي را شتريیب

 برپژوهش  نی. در اشودیم هیتوص گرانپژوهش به کار
تنها دو دانشگاه در دو کشور  يکشاورز انیدانشجو
. کندیم محدود را جینتا يریپذمیتعمبود که  شده تمرکز
 ریسا در مشابه پژوهش شودیم شنهادیپ ن،یبنابرا

 يکشاورز انیدانشجو يرو بر کشور دو يهاهدانشگا
 يریپذمیتعم بتوان کامل نانیاطم با تا ردیگ صورت

ها، رغم این محدودیتولیکن، علی .داد انجام را جینتا
 براي ارزشمندي و مفید پژوهش حاضر پیشنهادهاي

 فراهم آموزشی ریزانبرنامه و آموزشگران ذاران،گسیاست
 اثربخشی تصمیمات تا کندمی کمک هاآن به و کندمی

 و نمایند اتخاذ کارآفرینانه فتارر افزایش و بهبود براي
 دهند. ءارتقا کشور دو هر در را کارآفرینی فرهنگ

 



 1400، 2 ، شماره52-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           324

 
REFERENCES 
1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational behavior and human decision 

processes, 50(2), 179-211. 
2. Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of 

Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665–683. 
3. Alam, M. Z., Kousar, S., & Rehman, C. A. (2019). Role of entrepreneurial motivation on entrepreneurial 

intentions and behaviour: theory of planned behaviour extension on engineering students in 
Pakistan. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 50-60. 

4. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.  
5. Bochner, S. (1994). Cross-Cultural Differences in the Self Concept: A Test of Hofstede's 

Individualism/Collectivism Distinction. Journal of Cross-Cultural Psychology, 25(2), 273-283.  
6. Bowen, H. P., & De Clercq, D. (2008). Institutional context and the allocation of entrepreneurial 

effort. Journal of International Business Studies, 39(4), 747-767. 
7. Bruton, G. D., Ahlstrom, D., & Obloj, K. (2008). Entrepreneurship in emerging economies: Where are 

we today and where should the research go in the future. Entrepreneurship theory and practice, 32(1), 1-
14. 

8. Charters, S., Velikova, N., Ritchie, C., Fountain, J., Thach, L., Dodd, T. H., ... & Terblanche, N. (2011). 
Generation Y and sparkling wines: a cross-cultural perspective. International Journal of Wine Business 
Research, 23(2), 161-175. 

9. Cho, H., J. So, & Lee, J. (2009). Personal, social, and cultural correlates of self-efficacy beliefs among 
South Korean college smokers. Health Communication, 24(4), 337-345.  

10. Dogan, V., & Ozmen, M. (2017). Belief in environmentalism and independent/interdependent self-
construal as factors predicting interest in and intention to purchase hybrid electric vehicles. Current 
Psychology, 1–12. http://dx.doi.org/10.1007/s12144-017-9705-6 

11. Drnovšek, M., Wincent, J., & Cardon, M. S. (2010). Entrepreneurial self‐efficacy and business start‐up: 
developing a multi‐dimensional definition. International journal of entrepreneurial behavior & 
research, 16(4), 329-348 

12. Dumas, M., & Ter Hofstede, A. H. (2001, October). UML activity diagrams as a workflow specification 
language. In International conference on the unified modeling language (pp. 76-90). Springer, Berlin, 
Heidelberg. 

13. Engle, R. L., Dimitriadi, N., Gavidia, J. V., Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., ... & Wolff, B. 
(2010). Entrepreneurial intent: A twelve-country evaluation of Ajzen's model of planned 
behavior. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(1), 35-57. 

14. Farrukh, M., Lee, J. W. C., Sajid, M., & Waheed, A. (2019). Entrepreneurial intentions: The role of 
individualism and collectivism in perspective of theory of planned behavior. Education+ Training. 

15. Fayolle, A., Basso, O., & Bouchard, V. (2010). Three levels of culture and firms’ entrepreneurial 
orientation: A research agenda. Entrepreneurship & Regional Development, 22(7-8), 707-730.  

16. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. 
Psychology press. 

17. Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and 
measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. 

18. Geletkanycz, M. A. (1997). The salience of ‘culture’s consequences’: The effects of cultural values on 
top executive commitment to the status quo. Strategic Management Journal, 18(8), 615-634. 

19. Gorgievski, M. J., Stephan, U., Laguna, M., & Moriano, J. A. (2018). Predicting entrepreneurial career 
intentions: values and the theory of planned behavior. Journal of career assessment, 26(3), 457-475. 

20. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 

21. Hallam, C., Zanella, G., Dorantes Dosamantes, C. A., & Cardenas, C. (2016). Measuring entrepreneurial 
intent? Temporal construal theory shows it depends on your timing. International Journal of 
Entrepreneurial Behavior & Research, 22(5), 671-697.  

22. Hayton, J.C., George, G., & Zahra, S.A. (2002). National culture and entrepreneurship: a review of 
behavioural research. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 33-52 

23. Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: 
updated guidelines. Industrial management & data systems, 116(1), 2-20.  

24. Henseler, J., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. 2015. A New Criterion for Assessing Discriminant Validity 
in Variance-based Structural Equation Modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1): 
115-135 

http://dx.doi.org/10.1007/s12144-017-9705-6


 325 ...هاي فرهنگی و قصد کارآفرینانه دانشجویانکریمی و سلمان مکریت: رابطه بین ارزش 

25. Hofstede, G. (2003). What is culture? A reply to Baskerville. Accounting, Organizations and Society, 
28(7-8), 811-813. 

26. Homer, P. M., & Kahle, L. R. (1988). A structural equation test of the value-attitude-behavior 
hierarchy. Journal of Personality and social Psychology, 54(4), 638-646.  

27. Iakovleva, T., Kolvereid, L., & Stephan, U. (2011). Entrepreneurial intentions in developing and 
developed countries. Education+ Training, 53(5), 353-370. 

28. Inglehart, R. (1997). Modernization and Post-modernization. Princeton: Princeton University Press. 
29. Joshi, M., Joshi, G., & Pathak, S. (2020). Awareness, entrepreneurial event theory and theory of planned 

behaviour as antecedents of student entrepreneurial intentions: an Indian perspective. International 
Journal of Business and Globalisation, 25(2), 170-184. 

30. Karimi, S. (2016). Studying the Role of Emotional Intelligence in Developing Entrepreneurial Intentions 
of Agricultural Students (Case Study: Bu-Ali Sina, Razi, Kordestan and Lorestan Universities). Iranian 
Agricultural Extension and Education Journal, 12(1), 71-84. [In Farsi] 

31. Karimi, S. (2020). The role of entrepreneurial passion in the formation of students’ entrepreneurial 
intentions. Applied Economics, 52(3), 331-344. 

32. Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., & Mulder, M. (2019). Understanding the Role of Cultural 
Orientations in the Formation of Entrepreneurial Intentions in Iran. Journal of Career Development, 
0894845319880264. 

33. Karimi, S., Biemans, H. J.A., Naderi Mahdei, K., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2017). Testing 
the relationship between personality characteristics, contextual factors and entrepreneurial intentions in a 
developing country. International Journal of Psychology, 52, 227–240. 

34. Karimi, S., Biemans, H., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2014). Effects of role models and gender 
on students’ entrepreneurial intentions. European Journal of Training and Development, 38(8), 694-727. 

35. Kautonen, T., van Gelderen, M., and Fink, M. (2015). Robustness of the theory of planned behavior in 
predicting entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(3), 655–
674. 

36. Kirkley, W. W. (2016). Creating ventures: decision factors in new venture creation. Asia Pacific Journal 
of Innovation and Entrepreneurship, 10(1), 151-167. 

37. Knafo, A., & Sagiv, L. 2004. Values and work environment: Mapping 32 occupations. European 
Journal for Psychology of Education, 19 (3): 255–273. 

38. Liñán, F., & Chen, Y. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to 
Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593- 617 

39. Liñán, F., Moriano, J. A., & Jae´n, I. (2016). Individualism and entrepreneurship: Does the pattern 
depend on the social context? International Small Business Journal, 34, 760–776. 

40. Lüthje, C., & Franke, N. (2003). The ‘making’of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial 
intent among engineering students at MIT. R&d Management, 33(2), 135-147. 

41. Mancha, R. M., & Yoder, C. Y. (2015). Cultural antecedents of green behavioral intent: An 
environmental theory of planned behavior. Journal of Environmental Psychology, 43, 145–154. 

42. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and 
motivation. Psychological Review, 98(2), 224–253. 

43. McCoy, S., Galletta, D. F., & King, W. R. (2005). Integrating national culture into IS research: The need 
for current individual level measures. Communications of the Association for Information 
Systems, 15(1), 12. 

44. Milfont, T.L., Duckitt, J., & Wagner, C. (2010). A cross-cultural test of the value-attitude-behavior 
hierarchy. Journal of Applied Social Psychology, 40(11), 2791-2813.  

45. Mirak Zadeh, A.,   Shiri, N. &   Hedaiatinia, S. (2014). Effect of Social Capital Dimensions on 
Entrepreneurial Intention of Agricultural Students. Iranian Journal of Agricultural Economics and 
Development Research, 45(2), 235-246. [In Farsi] 

46. Morales, C., Holtschlag, C., Masuda, A. D., & Marquina, P. (2019). In which cultural contexts do 
individual values explain entrepreneurship? An integrative values framework using Schwartz’s 
theories. International Small Business Journal, 37(3), 241-267. 

47. Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., & Zarafshani, K. (2012). A cross-cultural 
approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185. 

48. Munir, H., Jianfeng, C., & Ramzan, S. (2019). Personality traits and theory of planned behavior 
comparison of entrepreneurial intentions between an emerging economy and a developing 
country. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(3), 554-580. 

49. Park, H.S., & Levine, T. R. (1999). The theory of reasoned action and self-construal: Evidence from 
three cultures. Communication Monographs, 66, 199–218. 



 1400، 2 ، شماره52-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           326

50. Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N.P. (2003). Common method biases in 
behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of applied 
psychology, 88, 879-903. 

51. Rezaei, M. (2019). The Relationship between Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial 
Intention of Agricultural Students at University of Tarbiiat Modarres. Iranian Journal of Agricultural 
Economics and Development Research, 50(2), 409-419. [In Farsi] 

52. Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2017). SmartPLS—statistical software for structural equation 
modeling. Handbook of Market Research; Homburg, C., Klarmann, M., Vomberg, A., Eds. 

53. Sagiv, L. (2002). Vocational interests and basic values. Journal of Career Assessment, 10(2), 233-257. 
54. Shi, Y., Yuan, T., Bell, R., & Wang, J. (2020). Investigating the Relationship Between Creativity and 

Entrepreneurial Intention: The Moderating Role of Creativity in the Theory of Planned 
Behavior. Frontiers in Psychology, 11, 1209. 

55. Shim, S., Warrington, P., & Goldsberry, E. (1999). A personal value-based model of college students; 
attitudes and expected choice retailing careers. Family and Consumer Sciences Research, 28(1), 28-51 

56. Shinnar, R. S., Giacomin, O., & Janssen, F.  (2013). Entrepreneurial Perceptions and Intentions: The 
Role of Gender and Culture. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(3), 465-493.  

57. Singelis, T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construals. Personality 
and Social Psychology Bulletin, 20(5), 580-591. 

58. Sinha D & Tripathi RC (1994). Individualism in a collectivist culture: A case of coexistence of 
opposites. In U Kim, HC Triandis, C Kagitcibasi, SC Choi & G Yoon (Eds.), Individualism and 
collectivism: Theory, method and application (pp 123–136). Thousand Oaks: Sage. 

59. Soininen, S. J., Puumalainen, K., Sjögrén, H., Syrjä, P., & Durst, S. (2013). Entrepreneurial orientation 
in small firms–values-attitudes-behavior approach. International Journal of Entrepreneurial Behavior & 
Research, 19(6), 611-632. 

60. Straub, D., Loch, K, Evaristo, J. R., Karahanna, E., & Srite, M. (2002). Toward a Theory-Based 
Measurement of Culture.  Journal of Global Information Management, 10(1), 13-23. 

61. Triandis, H. C., & Suh, E. M. (2002). Cultural influences on personality. Annual review of 
psychology, 53(1), 133-160. 

62. Triandis, H.C. (1995), Individualism & Collectivism, Westview Press, New York, NY. 
63. Trivedi, R. H. (2017). Entrepreneurial-intention constraint model: A comparative analysis among post-

graduate management students in India, Singapore and Malaysia. International Entrepreneurship and 
Management Journal, 13(4), 1239-1261. 

64. Urban, B., & Kujinga, L. (2017). The institutional environment and social entrepreneurship 
intentions. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(4), 638-655. 

65. Yang, B., Nan, X., & Zhao, X. (2017). Persuasiveness of anti-smoking messages: Self-construal and 
message focus. Health Education, 117(4), 398-413.  

66. Yang, H. T., & Yen, G. F. (2018). Consumer responses to corporate cause-related marketing: A serial 
multiple mediator model of self-construal, empathy and moral identity. European Journal of Marketing, 
52(9/10), 2105-2127. 

67. Zahid, M. M., Ali, B., Ahmad, M. S., Thurasamy, R., & Amin, N. (2018). Factors affecting purchase 
intention and social media publicity of green products: The mediating role of concern for consequences. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(3), 225–236. 

68. Zampetakis, L. A., Kafetsios, K., Lerakis, M., & Moustakis, V. (2015). Investigating the role of self-
construal in the formation of entrepreneurial intentions. Frontiers in psychology, 6, 1085. 


	Extended abstract
	رابطه بین ارزشهای فرهنگی و قصد کارآفرینانه دانشجویان
	کشاورزی: یک تحلیل میانفرهنگی
	چکیده
	مقدمه
	روش تحقیق
	نتایج و بحث
	ارزیابی مدل اندازهگیری
	ارزیابی مدل ساختاری
	تحلیل چند گروهی
	نتیجهگیری و پیشنهادها


