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 ده:چکی

کارآفرینی و رفتار کسب و کار در کشور های درحال توسعه از جمله ایران با توجه به بحران بیکاری که با آن  زمینه و هدف:

روبرو هستند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. وضعیت اقتصادی و ترکیب جمعیت امروز، مارا نیازمند یافتن راهکار هایی 

ین راستا داشتن الگو های مناسب آموزش در دانشجویان و داشتن برنامه هایی برای تشویق در صحنه اقتصادی می کند. در ا

 دانشجویان به روی آوردن به سمت کارافرینی و ایجاد کسب و کار های جدید ضروری میباشد.

کی قزوین در شتحلیلی میباشد که در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پز-مطالعه حاضر از نوع توصیفی :روش

( و 9111صورت گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد اوشن و همکاران) 9911سال 

 SPSSاز نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها به منظور ( استفاده گردید. 7002موستاکیس ) و واسیلیس زامپتاکیس دایس لئون

 استفاده شد.   Pearson Correlation, MANOVA و متناسب با اهداف پژوهش از روش های آماری استفاده شد 20

سال با انحراف  28.17یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه،  یافته ها:

 کارآفرینی همبستگی پذیری و فرهنگ رقابت به ا نگرشپیرسون، بین سن ب  بر اساس آنالیز همبستگیسال بود.  6.297معیار 

بررسی رگرسیون  r= -0.210 ,P-Value= 0.002  ( ،  .( r= -0.177 ,P-Value= 0.01 ) معنادار و معکوس وجود دارد) 

 r= -0.259 ) خطی چندگانه نشان داد که نگرش به کسب وکار از نظر آماری تاثیر معنادار و معکوس بر رفتار کارآفرینی دارد ) 

,P-Value<0.001. 

باتوجه به یافته های مطالعه عدم آمادگی دانشجویان به فعالیت های خوداشتغالی و بروز رفتارکارافرینی و تمایل  نتیجه گیری:

آنان به کارمند شدن نشان از تغییر در نگاه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دارد که میتوان علت آن را شیوع پاندمی کرونا 

دانست زیرا با شیوع این بیماری بسیاری از کسب و کارهای نوپا و شخصی به دلیل وضعیت بحرانی تعطیل و کم کار شدند 

بنابراین دانشجویان با توجه به مشاهده اتفاقات پیش آمده علی رغم داشتن نگرش به کسب و کار، تمایل به بروز رفتار کارافرینی 

 ت مالی و فکری از طریق روی آوردن به مشاغل دولتی میباشد.نداشتند و ترجیح آنان بر ایجاد ثبا

 رفتار کارافرینی، نگرش کسب و کار، دانشجویان تحصیلات تکمیلیکلیدواژه ها: 
 


