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Abstract  
The purpose of this study was to analyze the effect of the perception of covid-
19 on the entrepreneurial intention of tourism students with respect to the 
mediating role of the two factors of proactiveness and optimism. The 
statistical population of this study included all students and graduates of the 
master's degree in tourism management of Maziar Institute of Higher 
Education in Royan in two majors of planning and marketing. Due to the 
epidemic disease situation and lack of face-to-face access to the statistical 
population, an electronic questionnaire was used on social networks with 
convenience sampling. Thus, 200 questionnaires without defects were 
collected, and the structural equation method with PLS software was used to 
analyze the data. Findings indicated that perception of Covid-19 did not 
directly affect students' entrepreneurial intent, but the mediating role of 
optimism in this regard was confirmed. The results also showed that the 
satisfaction of students' psychological needs directly and significantly affects 
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students' entrepreneurial intention indirectly through optimism. On the other 
hand, the results showed that optimism about the future situation is a key 
factor in strengthening the entrepreneurial intent of tourism students, which 
can reduce the negative effect of the perception of Covid-19. 

Introduction  
Entrepreneurship is a determining factor for economic and social 
development. Covid-19 is a severe disease caused by a new type of 
coronavirus first identified in December 2019 in Wuhan, China. The 
virus spread rapidly around the world. In the field of entrepreneurship 
literature, the entrepreneurial intention is considered to be the essential 
prerequisite for creating a business. Many researchers point out that 
satisfying or not satisfying basic psychological needs depends on the 
environment in which one lives. Perceptions of the epidemic can affect 
people's entrepreneurial intent by mentally perceiving risk, limiting 
positive behaviors, and neutralizing the satisfaction of basic 
psychological needs. Universities have also taken a step in this 
direction, and by adopting measures, they have tried to implement the 
indicators of an entrepreneurial university. They have tried to 
strengthen and lead students toward entrepreneurship by presenting 
various programs. Maziar Higher Education Institute, as the second 
center offering a master's degree in tourism in both planning and 
marketing in Mazandaran province, also pays serious attention to this 
issue and seeks to strengthen itself, students, and graduates towards 
entrepreneurial skills. Therefore, this study aims to identify the effects 
of the perception of COVID-19 and to satisfy the psychological needs 
of tourism students regarding their entrepreneurial intent with respect 
to the two mediating factors of proactiveness and optimism. 

Materials and Methods 
The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of 
nature and method. The statistical population of this research includes all 
students and graduates of the master's degree program in tourism management 
of Maziar Institute of Higher Education in Royan in two directions of planning 
and marketing. Due to the researchers' access to the students of this university 
as the second center providing master's degree education in tourism 
management in Mazandaran province, this statistical population was 
considered for research. Because of the Covid-19 pandemic and the lack of 
face-to-face access of researchers to the statistical community, the electronic 
questionnaire was used on WhatsApp social networks as a private message 
and Instagram (with at least 209 members). This way, the questionnaire link 
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was made available on social networks, and people were invited to answer the 
questionnaires. Thus, 200 questionnaires without defects were collected and 
used for analysis. The analysis method was based on structural equations with 
partial least squares using PLS software. 

Discussion and Results 
In this research, eight hypotheses were developed. The hypotheses were 
tested on the data obtained from the master's degree students in the field 
of tourism management using related tests and the method of the 
structural equation using the partial least squares method. The results 
showed that the variables of psychological need satisfaction and 
optimism significantly affect students' entrepreneurial intention. 
However, according to the path coefficient and significant numbers 
obtained between the variable of perception of Covid-19 and 
proactiveness on entrepreneurial intention, perception of Covid-19 and 
proactiveness do not significantly affect students' entrepreneurial 
intention. The fifth hypothesis of the research is that the effect of 
perception of Covid-19 on entrepreneurial intention through the 
proactiveness mediator variable, therefore at the 95% confidence level, 
the effect of the proactiveness mediating variable on the relationship 
between perception of Covid-19 and entrepreneurial intention is not 
significant. 
Regarding the sixth hypothesis of the research, i.e., the effect of 
perception of Covid-19 on entrepreneurial intention through the 
optimistic mediator variable, at the 95% confidence level, the mediating 
effect of optimism on the relationship between perception of Covid-19 
and entrepreneurial intention is significant. Regarding the seventh 
research hypothesis, i.e., the effect of psychological need satisfaction 
on students' entrepreneurial intention through the proactiveness 
variable, at a 95% confidence level, the effect of the proactiveness 
mediator variable on the relationship between psychological need 
satisfaction and entrepreneurial intention is not significant. Regarding 
the eighth hypothesis of the research, i.e., the effect of psychological 
need satisfaction on students' entrepreneurial intention through the 
mediating variable of optimism, at a 95% confidence level, the 
mediating effect of optimism on the relationship between psychological 
need satisfaction and entrepreneurial intention is significant. 

Conclusions 
Presently, students do not have a negative perception of Covid-19 and 
are somehow accustomed to it. According to the findings of the 
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descriptive section, they often seek to establish their businesses, 
especially in the field of online businesses. On the other hand, the 
mediating role of optimism has a positive effect on the entrepreneurial 
process and increases the chances of success of a new company. Slowly 
Thus, although the perception of Covid-19 does not affect students' 
entrepreneurial intentions, if accompanied by their optimism for the 
future, it can enhance students' entrepreneurial intent in an epidemic 
situation and reduce the negative effect of the perception of Covid-19. 
If students' psychological needs (autonomy, competence, and 
communication) are adequately met, it can act as an accelerator of 
entrepreneurial activity and ultimately increase their entrepreneurial 
intention. In other words, if these needs are met, people are more likely 
to be consistently involved in entrepreneurial behavior. In fact, having 
an optimistic outlook on the future is an essential factor, especially in 
conditions of uncertainty, and it helps a lot to become an entrepreneur 
in this environment. Given the state of the Covid-19 epidemic, where 
unemployment is high and job opportunities are limited, 
entrepreneurship is a solution that can generate higher returns than other 
alternative employment opportunities. In fact, in a crisis, optimistic 
entrepreneurs are more likely to believe in the success of their actions 
and, therefore, more likely to start a new business. As a result, almost 
two years after the epidemic, e-commerce has created new 
opportunities that students are aware of and looking to start their online 
businesses for entrepreneurship. 

Keywords: Covid-19, Satisfaction of Ssychological Need, Optimism,     
Proactiveness, Entrepreneurial Intention. 
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 قصد بر شناختیروان نیاز ارضاي و 19 - کووید از ادراك تأثیر
 و نگريشپی میانجی نقش با گردشگري دانشجویان کارآفرینانه

  بینیخوش

 ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه جهانگردي، مدیریت گروه دانشیار مصطفی محمدي 
  

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه گردشگري، مدیریت دکتري  مرتضی خزائی پول 
  

 امیر خزائی پول
 رویان، مازیار، عالی آموزش موسسه بازرگانی، مدیریت گروه مربی
 ایران

  چکیده
 وجهت با گردشگري دانشجویان کارآفرینانه قصد بر 19-کووید از ادراك ریتأث تحلیلباهدف پژوهش حاضر 

 انشجویاند کلیه شامل تحقیق این آماري جامعه. انجام شد ینیبخوش و ينگرشیدو عامل پ میانجی نقش به
 رویان هرش مازیار عالی آموزش موسسه جهانگردي مدیریت رشته ارشد کارشناسی مقطع لانیالتحصفارغ و

 دسترسی عدم و کرونا بیماري يریگهمه وضعیت دلیل به. است بوده بازاریابی و يزیربرنامه گرایش دو در
. شد تفادهاسدسترس اجتماعی با روش در  يهاشبکه در الکترونیکی پرسشنامه از آماري، جامعه به حضوري

 روش ازها داده لیوتحلهیتجز جهت و گردید يآورجمع نقص بدون پرسشنامه 200 تعداد ترتیب بدین
-ویدکو از ادراك که بود آن از حاکی تحقیق يهاافتهی. گردید استفاده PLSافزار نرم با ساختاري معادلات

 مورد رابطه این در ینیبخوش میانجی نقش اما نداشته ریتأث دانشجویان نانهیقصد کارآفر بر مستقیمطور به 19
طور به و تقیممسطور به دانشجویان یشناختروان نیازهاي ارضاي که داد نشان نتایج همچنین. گرفت قرار دیتائ

 نتایج دیگر رفط از. دارد معناداري ریتأث دانشجویان کارآفرینانه قصد بر ینیبخوش عامل طریق از غیرمستقیم
 دانشجویان هکارآفرینان قصد تقویت براي کلیدي عاملی آینده، وضعیت به نسبت ینیبخوش که داد نشان

  .دهد کاهش را 19-کووید از ادراك منفی اثر تواندیم که شودیم محسوب گردشگري

   .کارآفرینانه قصد نگري،پیش بینی،خوش شناختی،روان نیاز ارضاي ،19-کوویدها: کلیدواژه

  :نویسنده مسئولMorteza_khp66@yahoo.com 
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 مقدمه 
و  ۱است (ادرتسچ اجتماعی و اقتصادي توسعه براي کنندهتعیین عاملی کارآفرینی
داده (سینگر  افزایش را ارزش و ثروت خلق )،2016و همکاران،  ۲؛ فایول2015همکاران، 
 ).2015و همکاران،  ٤بخشد (بلانکوگونزالزمی بهبود را هاملت رفاه ) و2015، ۳و همکاران

 المللیبین و دانشگاهی جوامع در اهمیت کارآفرینیاجماع درباره  ها،سال طول در
 مطلوبنا و نامطمئن شرایط در آن ارتباط مورد در تحقیق ،حالنیباااست.  افتهیشیافزا

ویروسی  هیالرذاتمواردي از  2019). از دسامبر 2010، ٥است (برانزي و عبدالنور کم نسبتاً
است که در ابتدا با در معرض قرار گرفتن در بازار غذاهاي دریایی  شدهگزارشناشناخته 

نوعی کرونا ویروس  2020ژانویه  6هوانا در ووهان چین مرتبط بودند که متعاقب آن در 
نامیده شد (قربان زاده  19-بود که کووید هاانسانجدید کشف شد که قادر به آلوده کردن 

 مارس 11 در یافت که گسترش جهان سراسر ردسرعت به ویروس ). این1399و عابدي، 
 ار ریگهمه وضعیت رسمیطور به سازمان جهانی بهداشت کشور، 114 مشارکت با ،2020
سلامت ازنظر  هم شدید شوك یک 19-کووید گیري). همه2020، ٦ماهاسیکرد ( اعلام

 را الاب اطمینان عدم از ايسابقهبی محیط که بوده است جهانی اقتصاد براي هم و عمومی
 فزایشا براي را نقدینگی و يابودجه هايسیاست از ايمجموعه قبلاً هاکند، دولتمی ایجاد

 هايشبخ و شهروندان از حمایت ژهیوبه و خود اقتصادي و بهداشتی هايسیستم ظرفیت
 است. ماندهیباق تاریک آن اندازچشم ،حالنیباا امااند، کرده اتخاذ مختلف

 حملات طبیعی، بلایاي ها،جنگ مانند وقایعی )2010بروك و همکاران ( عقیده به 
 کل جمعیت ادراکات و انتظارات بر تأثیرگذاري پتانسیل ریگهمه يهايماریب و تروریستی

 مچنینه و داخلی ناخالص تولید و يگذارهیسرما کاهش با یطورکلبه را داشته و کشورها
 ی،طورکلبه این، بر ). علاوه2010و همکاران،  ۷بروكهستند ( همراه اطمینان عدم افزایش

 يهاتیفعال و جدید يوکارهاکسب ایجاد براي بلکه موجود يهاشرکت برايتنها ها نهآن

1 Audretsch 
2 Fayolle 
3 Singer et al 
4 Blanco González 
5 Branzei and Abdelnour 
6 Mahase 
7 Brück 
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 هکارآفرینان قصد ادبیات حوزه کارآفرینی، . درکنندیم ایجاد را ییهاچالش تجاري
عنوان به نانهکارآفری قصد. استشده گرفته نظر دروکار کسب خلق پیشایند نیتريضرور

 رتبطم رفتارهاي خاص برخی انجام بر را افراد توجه که است شدهفیتعر روانی حالت یک
؛ کریمی و همکاران، 2016و همکاران،  ۱(مارسچ کندیم متمرکزوکار کسب خلق با

1399 .( 
ا شخصیتی مرتبط ب فرآیندها و عوامل مورد در علمی ادبیاتتوجه قابل سهم علیرغم
 جایع،ف اطمینان، عدم شرایط دروکار کسب یک شروع قصد باها آن اما ارتباط کارآفرینی

 در ،یشناختروان نیاز است. ارضاي نگرفته قرار کافیموردتوجه  غیره و هايریگهمه
 نظر دروکار کسب فرآیند درك براي جالب درونی انگیزشی عامل یک گذشته، تحقیقات

 ۲فرانسوازکند ( عمل بحران با رویارویی براي عاملیعنوان به تواندیم که استشده گرفته
ارضا و یا عدم ارضاي  کنندیم اشاره محققان از بسیاري کهطور همان). 2017و همکاران، 

 ۳چنند (کیم زندگی آن در فرد که دارد محیطی به بستگی یشناختروان اساسی نیازهاي
 ). 2013، ٤؛ وانستیکیسته و راین2015و همکاران، 

 تأثیري از اند.کرده تحلیل ایمن و پایدار يهاتیموقع در را روابط این تحقیقات گذشته
 اعاتاطل باشند، داشته شوندیم تلقی خطرناك که ییهاتیموقع در توانندیها مآن که

 ذهنی ادراك طریق از تواندیم ریگهمه بیماري از ادراك این، بر علاوه. دارد وجود کمی
 ساسی،ا یشناختروان نیازهاي ارضاي خنثی کردن و مثبت رفتارهاي کردن محدود خطر، از
 ،شودیم لقیت خطرناك و نامطمئن که محیطی در. بگذارد تأثیر افراد کارآفرینانه قصد بر

 دیگري نیز عوامل به است ممکن روانی نیازهاي ارضاي و 19-کووید از ادراك تأثیر
 مطالعات زا برخی اخیر، هايسال در .است ينگرشیها پآن از باشد که یکی داشته بستگی
، ٥راویس و فریمناند (تداده را نشان کارآفرینانه قصد ونگر شیپ شخصیت بین مثبتی ارتباط
 ). 2018، ٦؛ روزیک بلاسکو و همکاران2017

1 Maresch 
2 Francoise 
3 Chen 
4 Vansteenkiste and Ryan 
5 Travis and Freeman 
6 Rosique-Blasco et al 
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 هاییمحرك زا پرهیز و مثبت هايمحرك بر تمرکز آتی، نتایج به مثبت دیدگاه داشتن
 و شودیم کارآفرینانه قصد افزایش به منجر شوند،می تلقی تهدیدکننده عنوانبه که

). نتیجه 2018و همکاران،  ۱کند (کلبررمی خاص رفتار یک اجراي مستعد را فرد ،جهیدرنت
) در میان دانشجویان نشان داد که ادراك از 2020تحقیق هرناندزسانچز و همکاران (

ن میان و در ای باشدیمی با قصد کارآفرینانه مرتبط شناختروانو ارضاي نیاز  19-کووید
 مثبت بگذارند.  ریتأثبر این رابطه  توانندیمی نیبخوشي و نگرشیپدو عامل 

ی، شور کارآفرینی با قصد نیبخوش) نیز نشان داد که بین 1398یق رضائی (تحق
که  کنندیمکارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. مطالعات بیان 

نگرش افراد به کارآفرینی بهبود یابد و آموزش  شودیمآموزش کارآفرینی باعث 
 نانهیارآفرکو مهارت کارآفرینی، ادراك مثبت از کارآفرینی و قصد  بادانشکارآفرینی 

 ). 1399ارتباط مثبت دارد (کریمی و همکاران، 
ي اندازراه) نشان داد دانشجویانی که قصد 2009ي تحقیق ماکو و تیسزکا (هاافتهی

از دانشجویانی هستند که چنین قصدي  ترنیبخوششخصی خود را دارند،  وکارکسب
 ). 1398د (رضائی، ندار

که غالب کشورها  باشدیمي اجتماعی هاچالش نیترمهمبیکاري از  معضلامروزه 
ساخته است که این مسئله بخصوص در میان  روروبهي بزرگی هاچالشایران را  ازجمله

). از 1396(رضائی و همکاران،  باشدیمدانشگاهی شدیدتر  لانیالتحصفارغدانشجویان و 
خصوص منفی شدیدي ب راتیتأثي ویروس کرونا طی چندسال گذشته ریگهمهطرف دیگر 

در حوزه گردشگري وارد داشته که منجر به بیکار شدن تعداد زیادي از شاغلین این بخش 
ثبت ایران به کارآفرینی، به دلیل اثرات م ژهیوبهشده است. در این راستا بسیاري از کشورها 

یکاري به رفع مشکلات ب تواندیمکه  اندکردهوه توجه حل اساسی بالق راهکی عنوانبهآن، 
سیر نیز در این م هادانشگاهدانشگاهی کمک شایانی کند.  آموختگاندانشدانشجویان و 

در  ي دانشگاه کارآفرینهاشاخصي سازادهیپگام برداشته و با اتخاذ تدابیري سعی در 
ي مختلف سعی در تقویت و سوق دادن دانشجویان به سمت هابرنامهخود بوده و با ارائه 

 . باشندیمکارآفرینی 

1 Kelberer 
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د مقطع کارشناسی ارش دهندهارائهدومین مرکز  عنوانبهموسسه آموزش عالی مازیار نیز 
ي و بازاریابی در استان مازندران نیز به این موضوع زیربرنامهگردشگري در دو گرایش 

به سمت  لانیالتحصفارغخود، دانشجویان و  تقویت درصددتوجه جدي نموده و 
 آن جربهت حال در که يایخیتار دوره به توجه بنابراین با؛ باشدیمي کارآفرینی هامهارت
 باعث عواملی چه اینکه درك است، با 19-کووید ریگهمهبیماري  آن مشخصه و هستیم
 بهبود رايب بهتري هايبرنامه توانیممی شوند،می نامطلوب شرایط در کارآفرینی هايانگیزه

ذا هدف ل .کنیم يزیرطرح گردشگري لانیالتحصفارغاین موضوع در میان دانشجویان و 
ی شناختروان نیازهاي ارضاي و 19 -کووید از ادراك این تحقیق شناخت اثرات

 و ينگرشیپ توجه به دو عامل واسط با آنان کارآفرینانه قصد بر دانشجویان گردشگري
 .باشدیم ینیبخوش

 تحقیق نظري چارچوب
ختی بر اهمیت عوامل شخصی، شنا کنندیمي نظري که فرآیند کارآفرینی را تحلیل هامدل

 دیتأکدید ج وکارکسبي یک اندازراهو تجویزي براي تعیین احتمال تمایل یک فرد براي 
 با مرتبط شخصیتی هايویژگی کارآفرینانه، قصد با مرتبط اصلی عواملازجمله . کنندیم

طور هب شخصیتی هايویژگی که دهدمی نشان قبلی مطالعات نتایج. است کارآفرینان
 دست هبآنچه  بر اقداماتشان، و تعیین اهداف کارآفرینان، تفکر نحوه بر توجهیقابل
). قصد 2007، 2؛ راچ و فرز2010و همکاران،  1گذارد (ژائومی تأثیر آورندمی

ی نیبخوشي و نگرشیپی، شناختروان، ارضاي نیازهاي 19-ویدکارآفرینانه، ادراك از کو
 گیرند.ی قرار میموردبررسدر ادامه  نانهیقصد کارآفربر  مؤثرعوامل  عنوانبه

 قصد کارآفرینانه
نقطه شروع سفر کارآفرینانه، وضعیت ذهنی کارآفرین است که  عنوانبهقصد کارآفرینانه 

و مبناي مهمی براي  کندیمهدایت  وکارکسبتوجه، تجربه و اقدام او را در جهت یک 
 ها،سال طول ). در1398(اوتادي و صفري،  شودیمتوسعه یک شرکت جدید محسوب 

 ضعیتیو گفته محققان، بر بنا است. جادشدهیا کارآفرینانه قصد درباره مختلفی هايمدل

1 Zhao 
2 Rauch and Frese 
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 یک يدازانراه براي فرد قصد بر تواندیم ،شودیم تلقی خطرناك یا نامطمئنعنوان به که
 نگرانهپیش فعالیت کهییازآنجا). 2020، ۱لیگوري و وینکلربگذارد ( تأثیروکار کسب
 جدید يوکارهاکسب تشویق در مهمی نقش دارد، هافرصتشناسایی  با نزدیکی ارتباط

 خطرناك که هاییزمینه مورد در ،گریدعبارتبه). 2000و همکاران،  ۲(کروگر کندیم ایفا
 و ناختیش شناختی،روان هايویژگی با مرتبط متغیرهاي سایر شوند،می تلقی نامطلوب یا

شند (داگلاس و با کنندهکمک کارآفرینانه قصد توسعه به توانندمی همچنان فرد شخصیتی
). اگرچه تحقیقات قبلی بر قصد کارآفرینانه 2014و همکاران،  ٤؛ جوآکونه2002، ۳شفرد

اما تعداد بسیار محدودي از تحقیقات بر قصد کارآفرینانه  اندکردهدانشجویان تمرکز 
 ).2011، ٥(سولیمن اندکردهدانشجویان گردشگري تمرکز 

ي بررسی قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري دریافت نهیدرزم) 1391اسفندیار ( 
که بیشتر دانشجویان از نگرش و خودباوري خوبی برخوردارند اما هنجارهاي اجتماعی و 

متغیرهاي  رونیازا. اندنکردهي اجتماعی لازم را از سوي جامعه کنونی درك هاتیحما
مانع موجود  درواقعمحیطی عوامل  عنوانبهي اجتماعی هاتیحماهنجارهاي اجتماعی و 

 گردشگري دانشجویان به شمار آمدند.  وکارکسبي اندازراهبراي 
 مدارك با که مدیرانی و کارکنان ) دریافت که نسبت1394ي (آبادضیفکیایی 
 به نسبت هستند کار به مشغول گردشگري صنعت مختلف يهابخش در مرتبط دانشگاهی

 هتلداري و گردشگري يهارشته لانیالتحصفارغ از مهمی بخش و است ترنییپا صنایع سایر
 مشاغل انگیزه، فقدان و کار نامناسب شرایط شغلی، رضایت عدمازجمله  متعددي دلایل به

 عوامل اییشناس گردشگري، در انسانی منابع اهمیت به توجه با. کنندیم رها را گردشگري
 قرارتوجه مورد گردشگري در اشتغال مورد در مرتبط يهارشته دانشجویان تصمیم بر مؤثر

 خود فردي لحاظ به دانشجویان که اکثریت دهدیم نشان همچنین نتایج تحقیق او .ردیگیم
 ضعیتو بین مشخصی ارتباط و دانندیم گردشگري در اشتغال براي لازم شرایط واجد را

  .ندارد وجود گردشگري در اشتغال و تحصیل ادامه به تصمیم و تحصیلی

1 Liguori and Winkler 
2 Krueger 
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4 Joe-Akunne 
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)، 2014، ۱(بولو و همکاران 19 -ادراك از کووید ریتأثبر  شدهانجامتحقیقات مختلف 
؛ 2019و همکاران،  ۳؛ بالوکو2000، ۲ی (راین و دسیشناختروانارضاي نیازهاي 

و همکاران،  ٥؛ بروزوفسکی2017ي (تراویس و فریمن، نگرشیپ)، 2019، ٤الجوباري
و  ۸؛ مادار2015و همکاران،  ۷؛ جیاکومین8201و همکاران،  ٦ی (لینیبخوش) و 2020

که این موضوع لزوم شناخت  اندگذاشتهصحه  نانهیقصد کارآفر) بر 2019همکاران، 
 .دهدیمعوامل را نشان  جانبههمه

 19 -ادراك از کووید
 انواع مچونه ییهابحران تأثیر تحت یراحتبه و دیگر بخش هر از بیش گردشگري بخش

 در مسئولین دلیل همین به). 2020 ،۹بایراق آق و گولیزاوغلو( ردیگیم قرار يریگهمه
 شگريگرد صنعت يآورتاب يهاياستراتژ و هاکیتاکت ،هاسال طی گردشگري صنعت

 يهارانبح براي ،هاياستراتژ و هاکیتاکت این بیشتر اما)؛ 2020 ،۱۰کولینزاند (داده توسعه را
 صنعت 2019 سال دسامبر در 19-کووید نام به ویروسی اینکه تا. بودند مناسب طبیعی

 یک قیتموف عدم کهاند نموده ینیبشیپ محققین همچنین،. کرد غافلگیر را گردشگري
 رانگردشگ براي ياعنوان بازدارندهبه آن، تکرار یا يریگهمه بحران این مهار در کشور
طور به و داد خواهد کاهش را گردشگري درآمد یتوجهطور قابلبه و کرد خواهد عمل

 ). 2020همکاران، و ۱۱گریچکرد ( خواهد ایجاد را ورشکستگی بالقوه
 و خطرناك ناامن، محیط یک از ناشی ادراکات روي بر کمی مطالعات ادبیات، در

 داشتهر وکاکسب یک ياندازراه قصد بر تواندیم ادراکات این که يریتأث و زیآممخاطره
). ادراك از خطر به باورهاي ذهنی یا 2008، ۱۲(جیبلوف و سندلر اندکردهباشد، تمرکز 

1 Bullough 
2 Ryan and Deci 
3 Baluku 
4 Al-Jubari 
5 Brzozowski 
6 Lee 
7 Giacomin 
8 Madar 
9 GülizUğur and Akbıyık 
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 داردي نامشخص ناشی از یک ریسک خاص اشاره هاتیموقعي ارزشی درباره هاقضاوت
 خطرناك، هايموقعیت به مربوط مطالعات معدود میان ). در1400قربانزاده و آقامحمدي، (

و  ۲؛ بولو2013، ۱بوزولی و بروكجنگ ( سناریوهاي به مربوط که یابیممی را مواردي
؛ 2001، ٤طبیعی (تیرنی و وب بلایاي ) و2004، ۳) تروریسم (تراورس2014همکاران، 

 . ) است2006، ٥تانگ
 ار شناختی و یشناختروان عوامل که ندارد وجود تجربی شواهد هیچ حاضر، حال در

 تحلیل گذارد،ب تأثیر کرونا گیرهمه وضعیت با رابطه در کارآفرینی قصد بر تواندمی که
 نبی منفی رابطه قبلی مطالعات ).2020، ۷؛ ترنر و اکینرمی2020و همکاران،  ٦کند (کوکرتز

و  ۸در تحقیقی توسط بولو اند.داده نشان راوکار کسبقصد ایجاد  و خطر ادراك از
ي بر قصد ایجاد آورتاب، خودکارآمدي و شدهادراكخطر  ریتأث) درباره 2013همکاران (

 افغانستان، خطر در جنگ طول در نامساعد شرایط ، نشان داده شد که تحتوکارکسب
یق است. نتایج تحق در ارتباط فرد یک کارآفرینانه قصد با منفیطور شده بهادراك

) نشان داد که کارآفرینان زن با سطح بالاي منبع کنترل درونی 2019جهانشاهی و همکاران (
ي هستند. از طرف دیگر تحقیق نائیجی و اسفندیاري ورآتابداراي سطح بالاتري از 

منفی  ریتأثي نوآورانه هاتیفعال) نشان داد که ادراك از خطر بر تصمیم به شروع 1394(
) نیز نشان داد که ادراك از 2020دارد. از طرف دیگر تحقیق هرناندزسانچز و همکاران (

است.  گذارریتأثشجویان گردشگري ي بر قصد کارآفرینانه دانداریمعن طوربه 19 -کووید
 ظرفیت به دهیشکل در را محیطی و اجتماعی روانی، عوامل تعامل اهمیت مطالعات این

 .دهدمی نشان نامشخص و نامطمئن هايموقعیت در افراد کارآفرینی
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 یشناختروانارضاي نیاز 
 اجراي در را افراد که است حیاتی منبعی انگیزه ،1گري تعیین خود نظریه اساس بر

 انگیزه این نظریه خاص،طور به). 2000، ۲(راین و دسی کندیم فعال و مصمم رفتارهایشان
 به منجر آنچه .یدرون انگیزه تا بیرونی انگیزه از ،کندیم يبندطبقه پیوستار یک روي بر را

 ظریهاین ن توسط که است اساسی یشناختروان نیاز سه ارضاي ،شودیم درونی انگیزش
). 1400نکوئی صدري و همکاران، ارتباط ( و شایستگی استقلال،: است شده يسازمفهوم

 رآوردهب نیازها این اگر و هستند ضروري رفتار تداوم براي نیازها این که شودیم استدلال
؛ کنند رکتش کارآفرینانه رفتار در مداومطور به که افراد دارد وجود بیشتري احتمال شوند،

ته قرارگرف یموردبررس کارآفرینی مورد در قبلی مطالعات درندرت به موضوع ایناما 
اري و است (الجوبشده گرفته نادیده انگیزه محرك يهاسمیمکان که معنی این به است،
 تهبرجس را آن انکاررقابلیغ ارتباط ،شدهانجام معدود مطالعات ،حالنیباا). 2019، ۳حسن
استقلال  ارضاي به نیاز نشان دادند که )2019و همکاران ( ٤بالوکو ،مثالعنوان. بهاست کرده

قصد  باوکار کسب راهنمایی و است مرتبط کارآفرینانه قصد با مثبتیطور به و خودمختاري
  .باشدیم مرتبط دهندمی نشان را خودمختاري از بالاتري سطوح که افرادي کارآفرینانه در

 اساسی نیازهاي ارضاي آن در که دریافتدر تحقیق خود  )2019( الجوباري
 رفتاري کنترل و ذهنی هنجارهاي کارآفرینی، به نسبت نگرش بر مثبتی تأثیر یشناختروان

د. همچنین دارن مثبتی بر قصد کارآفرینانه تأثیر خودنوبه به نیز هانیا و داردشده ادراك
ی شناختروان) در تحقیق خود دریافت که افراد با سطح بالاتر ارضاي نیاز 2019( ٥کاوازاکی

و  نگرانه از خود بروز دهند. طبق تحقیق فرانسوازبیشتري رفتارهاي کاري پیش احتمالبه
ی کننده نیبشیپ گانهسهی شناخترواناز نیازهاي  هرکدامارضاي  )2017همکاران (

ق . تحقیباشدیمقصد کارآفرینانه  تیدرنهاو  انهي از شخصیت کارآفرینداریمعن
 ی دانشجویانشناختروان) نیز نشان داد که ارضاي نیازهاي 2020هرناندزسانچز و همکاران (

 .اشدبیمدر ارتباط  وکارکسبي اندازراهگردشگري با قصد کارآفرینانه آنان براي 

1 Self-Determination Theory (SDT) 
2 Ryan and Deci 
3 Al-Jubari and Hassan 
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5 Kawasaki 
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 ينگرشیپ
ي هایژگیوی آن. این کار تنها شامل نیبشیپ صرفاًنه  باشدیمي شامل ایجاد تغییر نگرشیپ

نگر . رفتار غیرپیششودینمي و سازگاري نسبت به آینده نامطمئن ریپذانعطافمهم 
 .باشدیمی، اجازه به دیگران براي ایجاد رخدادها نینشعقبرفتاري است که شامل 

نگر از خودآگاهی، توفیق طلبی، سلطه گري و حیطه کنترل برخوردار شخصیت پیش
 ). 1397(خزائی،  باشدیم

 را ودخ محیط افراد که ردیگیم نظر در را امکان این نگرپیش رویکرد ی،طورکلبه
 تابعی هاتیموقع و شودیم کنترل فرد بیرونی و درونی عوامل توسط رفتار ،کنندیم ایجاد

وردبحث م کارآفرینی فرآیند در نگرانهپیش يریگجهت این بالعکس. و هستند افراد از
 فتارر و نگرپیش شخصیت بین معناداري رابطه زیادي تحقیقات. استقرارگرفته 

و  ۲؛ بروزوفسکی2019، ۱است (نانه داکردهیپ اقتصادي بحران دوران در حتی کارآفرینانه،
  .)2020همکاران، 

) مفهوم تمایل به اقدام را در مطالعه خود درباره قصد و پتانسیل 1994( ۳کروگر و برازیل
ي را با تصمیم براي نگرشیپ) 1999( ٤در نظر گرفتند. بچرر و مورر وکارکسبایجاد 

 مرتبط دانستند.  وکارکسبشروع یک 
 شانن شد، انجام بریتانیا يهادانشگاه دانشجویان در میان که ايمطالعه در )2019( ٥بل

 اهداف بر مثبت تأثیرگذاري در کلیدي عوامل ي،ریپذسکیر با همراه ي،نگرشیپ که داد
قیق . تحاندافتهیدست مشابهی نتایج به نیز )2019( ٦شوکلا و کومار .باشندیم کارآفرینانه

انجی می ریمتغیک  عنوانبهي نگرشیپ) نیز نشان داد که 2020هرناندزسانچز و همکاران (
 ریأثتو قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري را تحت  19 -رابطه بین ادراك از کووید

  .دهدیممثبت قرار 
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) در میان دانشجویان گردشگري و هتل داري نیز نشان داد که 2016( ۱تحقیق کوئه
 مطالعات ست. اینا رگذاریتأثمثبتی بر قصد کارآفرینانه آنان  طوربهي نگرشیپکیفیت 
 دیتائ ارند،د کارآفرینی قصد بر ي،نگرشیپ مانند شخصیتی، هايویژگی که را اهمیتی

 .کنندمی

 ینیبخوش
 هالتعکه به تفکر افراد درباره  داندیمی را حالتی شناختی نیبخوش )2009( ۲سیگلمن

 تیدرنها شده و نفساعتمادبهی صفتی است که باعث ایجاد نیبخوش درواقع. گرددیبرم
 ۳پیرس و ). فیلپ1399(صحت و همکاران،  شودیمي مثبت هااتفاقمنجر به رخ دادن 

 شگرانگرد که است ضروري هايارزش از یکی احتمالاً بینیخوش که کردند بیان) 2014(
 کمکها آن به غیرمنتظره رویدادهاي با مواجهه در است ممکن حتی و دارند نیاز آن به

 بررسی براي کلیدي مفهوم یک باید و است مرتبط رضایت و رفاه با ینیب. خوشکند
 و ٤سزگار( شود انجام بیشتري کارهاي زمینه این در باید بنابراین باشد، گردشگري

  ).2018 همکاران،
وزه مطالعات بسیار کمی حتی در ح کارآفرینانه و قصد ینیبخوشدرباره ارتباط بین 

 بحران، یک ) در2010و همکاران ( ٥گفته اکباساران . بنا بهاست گرفته گردشگري صورت
با  است مکنم بنابراین واعتقاددارند  خود اقدامات موفقیت به بیشتر نیبخوش کارآفرینان

 این هب اقدام کنند. برخی تحقیقات نیز جدیدوکار کسب یک ایجاد براي بیشتري احتمال
است (مادار و  کارآفرینی براي کلیدي نیاز یک ینیبخوش که انددهیرس نتیجه

 ). 2010، ٦؛ داشنیتسکی2019همکاران،
 دانشجویان زندگی از رضایت و ینیبخوش بررسی به که) 2012( همکاران و ۷آناوار

 اییبال نمره بینیخوشازنظر  دانشجویان که داد نشان پرداخت هتلداري و گردشگري
 خود زندگی از و بوده تربینخوش پسران به نسبت دختر دانشجویان و کردند کسب

1 Koe 
2 Seligman 
3 Filep and Pearce 
4 Garcês 
5 Ucbasaran 
6 Dushnitsky 
7 Ünüvar 
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 و تر¬بینخوش بود، بالاتر دانشجویان درآمد سطح چه هر همچنین و بودند ترراضی
 بین ردنفس اعتمادبه با ینیبخوش که دریافتند )2018همکاران ( و ۱بودند. لی تمندتریرضا

 . است مرتبط دانشجویان
 نتایج رانتظا که دانشجویانی که در تحقیق خود دریافتند )2015و همکاران ( ۲جیاکومین
 نشان راوکار کسبقصد ایجاد  از بالاتري سطوح داشتند را کارآفرینی در مثبت بیشتري

 )2019همکاران ( و ٤مادار و )2010همکاران ( و ۳برنوستر مطالعات از طرف دیگر، دادند.
طور به .نمودند بررسی را دانشجویان بین در کارآفرینانه قصد و ینیبخوش بین مثبت رابطه

 تمایلات و ینیبخوش بین ادبیات توسط شنهادشدهیپ نظري مثبت رابطه علیرغم خلاصه،
و  ٥یموناست (س شده سازه دو این بین روابط تجربی بررسی به کمی توجه کارآفرینی،
 ). 2000همکاران، 

 لیوتحلهیتجز براي مطالعه این گرفت، قرارموردبحث  قبلی يهابخش در کهطور همان
 تمرکزم موضوع این بر کنونی مطالعه. است کرونا ریگهمه وضعیت در کارآفرینی قصد
کننده  ینیبشیپ ریتأث ارضاي نیازهاي درونی، و 19-ازکووید ادراك چگونه که است

 ریتأثحت میانجی ت صورتبه را کارآفرینی قصد بر دانشجویان بینیخوش و ينگرشیپ
 :کندیم مطرح را زیر يهاهیفرض پژوهش این ،جهی. درنتدهندقرار می

منفی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري  طوربه 19 -فرضیه اول) ادراك از کووید
 است. مؤثر

مثبتی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان  طوربهی شناختروانفرضیه دوم) ارضاي نیاز 
 است. مؤثرگردشگري 

 ؤثرممثبتی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري  طوربهي نگرشیپفرضیه سوم) 
 است.

 ؤثرممثبتی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري  طوربهی نیبخوشفرضیه چهارم) 
 است.

1 Lee 
2 Giacomin 
3 Bernoster 
4 Madar 
5 Simon 
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ي نگرشیپغیرمستقیم از طریق متغیر میانجی  طوربه 19 -فرضیه پنجم) ادراك از کووید
 است. مؤثربر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري 

ی بر نیبخوشغیرمستقیم از طریق متغیر میانجی  طوربه 19 -فرضیه ششم) ادراك از کووید
 است. مؤثرقصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري 

ي نگرشیپاز طریق متغیر میانجی  میرمستقیغ طوربهی شناختروانفرضیه هفتم) ارضاي نیاز 
 است. مؤثربر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري 

ی نیبوشخاز طریق متغیر میانجی  میرمستقیغ طوربهی شناختروانفرضیه هشتم) ارضاي نیاز 
 است. مؤثربر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 
 )2020و همکاران،  1(هرناندزسانچز

 تحقیق روش
ماهیت و روش از نوع توصیفی پیمایشی  ازنظرهدف از نوع کاربردي و  ازنظرتحقیق حاضر 

ناسی مقطع کارش لانیالتحصفارغاست. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دانشجویان و 

1 Hernández-Sánchez 

ينگرشیپ  

ادراك از 

19-کووید  

ارضاي نیاز 

یشناختروان  

ینیبخوش  

قصد 
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ارشد رشته مدیریت جهانگردي موسسه آموزش عالی مازیار شهر رویان در دو گرایش 
 عنوانهبباشد. به دلیل دسترسی محققان به دانشجویان این دانشگاه و بازاریابی می يزیربرنامه

آموزش کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردي در سطح استان  دهندهارائهدومین مرکز 
 يریگهمه، این جامعه آماري جهت تحقیق مدنظر قرار گرفت. به دلیل وضعیت مازندران

کرونا و عدم دسترسی حضوري محققان به جامعه آماري، از پرسشنامه الکترونیکی در شبکه 
عضو) با روش  209اجتماعی اینستاگرام دانشگاه مختص رشته گردشگري (با حداقل 

اسخ دهند. پ هاپرسشنامهنشجویان دعوت شد تا به استفاده شد و از دا دسترسدر  يریگنمونه
نفر  127عضو، حداقل حجم نمونه  200با توجه به جدول مورگان براي جامعه آماري بالاي 

گردید و جهت  يآورجمعپرسشنامه بدون نقص  200. بدین ترتیب تعداد باشدیم
 36نامه تحقیق پرسشکه اشاره شد ابزار  طورهمانقرار گرفت.  مورداستفاده لیوتحلهیتجز
) بوده که در میان دانشجویان گردشگري 2020و همکاران ( ۱هرناندز سانچز يانهیگز

 5، یشناختروانارضاي نیاز  سؤال 12پرسشنامه شامل  سؤالاتبود.  قرارگرفته مورداستفاده
قصد  سؤال 6و  ینیبخوش سؤال 3، ينگرشیپ سؤال 10، 19 -کوویدادراك از  سؤال

بر اساس  لیوتحلهیتجزلیکرت بوده است. روش  يانهیگزکارآفرینانه بر اساس طیف پنج 
بوده است. براي تعیین  PLS افزارنرممعادلات ساختاري با حداقل مربعات جزئی با استفاده از 

) استفاده گردید که طبق CRپایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی (
) قرار داشتند. براي تعیین روایی ابزار 7/0همه ضرایب در سطح قابل قبولی (بالاتر از  3 جدول

) و AVEاز روایی صوري، روایی همگرا با استفاده از معیار میانگین واریانس استخراجی (
همه ضرایب در سطح  3و شکل  3) استفاده شد که طبق جدول FLضرایب بار عاملی (

 ينگرشیپ مؤلفهمربوط به  20و  19 سؤالقرار دارند. لازم به ذکر است  )5/0مطلوبی (بالاتر از 
 به دلیل پایین بودن بار عاملی از تحلیل حذف گردیدند.

 

 تحلیل توصیفی
در تحقیق  یموردبررس يهانمونهتحقیق، براي تبیین و توصیف  يهاهیفرضقبل از تحلیل 

 است. شدهارائه 1در جدول  هاآنحاضر، برخی از متغیرهاي جمعیت شناختی 
 

1 Hernández-Sánchez 
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 ي جمعیت شناختی پاسخگویانهایژگیو. 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سطوح نام متغیر جمعیت شناختی

 جنسیت
 4/41 83 زن
 6/58 117 مرد

 سن

 - - 20 ریز
 3/10 20 25تا  21

26-30 20 3/10 
31-35 27 8/13 
36-40 78 9/37 
 6/27 55 به بالا 41

 وضعیت تحصیلی
 3/48 96 دانشجو

 7/51 104 لیالتحصفارغ

 وضعیت اشتغال

کارمند شرکت 
 خصوصی

20 3/10 

 1/24 48 شرکت یا سازمان دولتی
 5/34 69 شخصی وکارکسب

شرکت خصوصی و 
 شخصی وکارکسب

15 9/6 

سازمان دولتی و 
 شخصی وکارکسب

- - 

 1/24 48 بیکار
 حوزه در جدیدي طرح و ایده داشتن

 وکارکسب یک ياندازراه براي گردشگري
 جدید

 7/51 103 بله

 3/48 97 خیر

 جدید شخصیوکار کسب ياندازراه قصد
 دوران در آفلاین یا آنلاینصورت به

 کرونا يریگهمه

 6/58 117 بله

 4/41 83 خیر

 جدیدوکار کسب حوزه
 35 70 گردشگري

 5/23 47 يگردشگر ریغ
 5/41 83 کدامچیه

 جدید وکارکسبآنلاین یا آفلاین بودن 
 5/38 77 آنلاین
 20 40 آفلاین

 5/41 83 کدامچیه
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دهد بیشترین میزان فراوانی در شاخص جنسیت مربوط نشان می 1که جدول  طورهمان
نفر  78با فراوانی  40-36ي سن رده سنی نهیدرزم)، %6/58نفر ( 117به مردان با فراوانی 

) و %7/51نفر ( 104با فراوانی  لانیالتحصفارغي وضعیت تحصیلی، نهیدرزم)، 9/37%(
) بوده است. %5/34نفر ( 69شخصی با فراوانی  وکارکسبي اشتغال، دارندگان نهیدرزم

گردشگري دانشجویان بیان کردند داراي ایده و طرح جدیدي در حوزه  %7/51همچنین 
 وکارکسبي اندازراهبیان داشتند قصد  %6/58جدید بوده،  وکارکسبي اندازراهبراي 

جدید  وکارکسبافراد اعلام کردند این  %5/41ي بوده و ریگهمهشخصی جدید در دوران 
پاسخگویان بیان کردند این  %5/38 تیدرنهاي غیر از گردشگري است و احوزهدر 

 آنلاین خواهد بود.جدید در حوزه  وکارکسب

 تحلیل استنباطی
ي تحقیق لازم است مشخص نماییم از هاهیفرضقبل از آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی 

بودن ابتدا به بررسی نرمال بودن یا ن از این رو،کدام روش معادلات ساختاري باید استفاده نمایم. 
 .میپردازیمدرصد  5اسمیرنف در سطح خطاي -با استفاده از آزمون کولموگروف هاداده

 اسمیرنوف -نتایج آزمون کولموگروف .2جدول 
 يداریمعنسطح  آماره آزمون متغیرهاي تحقیق

 003/0 683/1 یشناختروانارضاي نیاز 
 018/0 532/1 19 -ادراك از کووید

 000/0 175/2 ينگرشیپ
 000/0 981/2 ینیبخوش

 004/0 770/1 قصد کارآفرینانه

-نتیجه آزمون کولموگروف بر اساس ،دهدیمنشان  2 جدول در کهطور همان
 بوده درصد 5 از کمتر تحقیق متغیرهاي تمامی يداریمعن اسمیرنف در تمامی موارد سطح

اري با ساختمعادلات  روش از بنابراین؛ کندیم پیروي غیرنرمال توزیع ازها آن توزیع لذا
در  مدل یابی .است شدهاستفاده تحقیق فرضیات آزمون براي) PLS( جزئی مربعات حداقل

از  ي با استفادهریگاندازه، اولین مرحله، بررسی مدل شودیماس در سه مرحله انجام الپی
 لهیوسبهي، دومین مرحله مدل ساختاري دییتأي روایی، پایایی و تحلیل عامل هالیتحل
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ر مرحله و د شدهیبررسي برازش مدل هاشاخصضریب مسیر میان متغیرها و تعیین  برآورد
 ).1392(داوري و رضازاده،  ردیگیمقرار  موردسنجشسوم برازش مدل کلی 

 يریگاندازه مدل ارزیابی: اول مرحله
در این مرحله با استفاده از پایایی ترکیبی، آلفاي کرونباخ و روایی همگرا برازش مدل 

 .میدهیمقرار  یموردبررسرا  هاآن سؤالات، ابعاد و يریگاندازه

 نتایج تحلیل روایی و پایایی متغیرهاي تحقیق .3جدول 

 سؤالاتمنبع  سؤالاتتعداد  متغیر
ضریب آلفاي 

 کرونباخ

میانگین واریانس 
استخراجی 

)AVE( 

پایایی مرکب 
)CR( 

ارضاي نیاز 
 یشناختروان

12 
هرناندز سانچز و 

 )2020همکاران (
930/0 569/0 940/0 

 5 19 -ادراك از کووید
هرناندز سانچز و 

 )2020همکاران (
816/0 577/0 871/0 

 10 ينگرشیپ
هرناندز سانچز و 

 )2020همکاران (
890/0 559/0 910/0 

 3 ینیبخوش
هرناندز سانچز و 

 )2020همکاران (
807/0 721/0 886/0 

 6 قصد کارآفرینانه
سانچز و هرناندز 

 )2020همکاران (
865/0 598/0 899/0 

ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی براي تمام متغیرها بالاتر  3با توجه به نتایج جدول 
بوده که در سطح  5/0) بالاتر از AVEبوده و ضریب میانگین واریانس استخراجی ( 7/0از 

 يریگندازهاکه متغیرهاي تحقیق در مدل نتیجه گرفت  توانیمبنابراین ؛ قابل قبولی قرار دارند
یق به بررسی مدل ساختاري تحق توانیمو در ادامه  باشندیماز برازش قابل قبولی برخوردار 

 اقدام کرد.

 مرحله دوم: ارزیابی مدل ساختاري
 مکنون متغیرهاي بین ارتباط نشانگر که درونی مدل تا است لازم بیرونی مدل آزمون از پس

پژوهش  يهاهیفرض بررسی به توانیم درونی مدل از استفاده شود. با ارائه است، پژوهش
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که این ضریب  صورتنیبداست،  Zمعیار ضریب معناداري  نیتریاساسپرداخت. اولین و 
کرد  دیتائرا  هاآنبودن  داریمعن %95بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  1,96باید از 

 ).1392(داوري و رضازاده، 
راك از اد میرمستقیغمسیر مستقیم و  رازیغبه يداریمعنتمامی ضرایب  2مطابق شکل 

بوده که این امر معنادار بودن  1,96و قصد کارآفرینانه بیشتر از  ينگرشیپو  19 -کووید
. دومین معیار برازش دهدیمنشان  %95و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  سؤالات

، 19/0مدل است که سه مقدار  يزادرونط به متغیرهاي وبمر R2 مدل ساختاري ضرایب
 شوندیممقدار ملاك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي در نظر گرفته  عنوانبه 67/0و  33/0

 ).1392(داوري و رضازاده، 
 ی و قصدنیبخوشي، نگرشیپبراي سه متغیر وابسته  R2مقدار  3طبق نتایج شکل 

است که برازش متوسط روبه قوي را  603/0و  378/0، 090/0کارآفرینانه به ترتیب برابر 
. معیار سوم جهت سنجش برازش مدل ساختاري دهندیمبراي مدل ساختاري نشان 

این مقدار در مورد  کهیدرصورت. دهدیمی مدل را نشان نیبشیپاست که قدرت  1Q2معیار
را کسب نماید به ترتیب نشان از قدرت  35/0و  15/0، 02/0ار سه مقد زادرونیک سازه 

 .باشدیمی ضعیف، متوسط و قوي مربوط به آن نیبشیپ
 

 

1 Stone-Geisser Criterion 
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ي و قصد نگرشیپی، نیبخوشي هاسازهمربوط به  Q2مقدار  )4( طبق نتایج جدول
 .دهدیمبوده که برازش متوسط روبه قوي مدل ساختاري را نشان  02/0کارآفرینانه بالاتر از 

 Q2با معیار  زادرونبرازش متغیرهاي . 4جدول 

 
جمع مقادیر مربع مربوط به 

 )SSO( هاشاخص
جمع مربع مقادیر خطا در 

 SSE( 1-SSE/SSO( هاشاخصی نیبشیپ

 271669/0 998484/436 000000/600 ینیبخوش
 045155/0 751882/1527 000000/1600 ينگرشیپ

 345060/0 928361/785 000000/1200 نانهیقصد کارآفر

 مرحله سوم: برازش مدل کلی
 همکاران و هاوستنن. شودیم استفاده GOF شاخص از مدل، کل برازش براي در این مرحله

 رايب قوي و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه ترتیب به 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه) 2005(
GOF هستند که  مدل مناسب کیفیت نشانگر یک به نزدیک مقادیر همچنین. کردند معرفی

رابر براي مدل کلی این تحقیق ب آمدهدستبه. مقدار معیار دیآیم به دستاز طریق رابطه زیر 
 که نشانگر برازش کلی مدل در حد قوي است. باشدیم 464/0

GOF=√avrage (Comunalities)*R^2= ٤٦٤/۰ 

 تحقیق يهاافتهیو  هاهیفرضآزمون 
به بررسی و آزمون  توانیم PLSو ساختاري مطابق الگوي  يریگاندازهپس از بررسی مدل 

خلاصه نتایج آزمون  5تحقیق رسید. جدول  يهاافتهیتحقیق پرداخته و به  يهاهیفرض
 .دهدیماصلی تحقیق را نشان  يهاهیفرض

 ي اصلیهاهیفرضضرایب مسیر، ضریب معناداري و نتیجه  .5 جدول

 نتیجه tآماره  ضریب مسیر مسیر فرضیات

 رد 373.1 092.-0 قصد کارآفرینانه ← 19-ادراك از کووید فرضیه اول
 دیتائ 845.3 0.328 قصد کارآفرینانه ←یشناختروانارضاي نیاز  فرضیه دوم
 رد 284.1 0.070 قصد کارآفرینانه ←ينگرشیپ فرضیه سوم

 دیتائ 727.5 0.473 قصد کارآفرینانه ←ینیبخوش فرضیه چهارم
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(شکل  tاز ضرایب مسیر و ضرایب معناداري یا آماره  5در جدول  آمدهدستبهبا توجه 
 بر قصد کارآفرینانه دانشجویان ینیبخوشو  یشناختروان) متغیرهاي ارضاي نیاز 2و  1

 آمدهتدسبهمعناداري دارد اما با توجه به ضریب مسیر و اعداد معناداري  ریتأثگردشگري 
راك گفت که اد توانیمبر قصد کارآفرینانه،  ينگرشیپو  19 -کوویدبین متغیر ادراك از 

 معناداري ندارند. ریتأثبر قصد کارآفرینانه دانشجویان  ينگرشیپو  19 -از کووید
 متغیرها از یک آزمون پرکاربرد به يگریانجیمو نقش  هاهیفرضدر ادامه براي بررسی 

دو  متغیر میانجی در رابطه میان ریتأثاست که براي معناداري  شدهاستفاده 1نام آزمون سوبل
 به دستاز طریق فرمول زیر  Z-value. در آزمون سوبل یک مقدار رودیممتغیر دیگر به کار 

معنادار  95در سطح اطمینان % توانیم 96/1که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  دیآیم
 نمود. دیتائمیانجی یک متغیر را  ریتأثبودن 

𝑍𝑍 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑣𝑣 × 𝑏𝑏

�(b2 × 𝑠𝑠𝑎𝑎2) + (a2 × 𝑠𝑠𝑏𝑏2) + (𝑠𝑠𝑎𝑎2 × 𝑠𝑠𝑏𝑏2)
 

ضریب مسیر میان متغیر ) b، (متغیر مستقل و میانجی انضریب مسیر می) aه (در این رابط
خطاي استاندارد ) Sbو ( خطاي استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی )Sa، (میانجی و وابسته

 .باشدیم مسیر متغیر میانجی و وابسته
 2VAFه نامب ياآمارهاز طریق متغیر میانجی از  میرمستقیغهمچنین براي تعیین شدت اثر 

باشد  ترکینزد 1و هرچه این مقدار به  کندیمرا اختیار  1و  0که مقدار بین  شودیماستفاده 
کل  براثر میتقرمسیغاین مقدار نسبت اثر  درواقعمتغیر میانجی دارد  ریتأثبودن  تريقونشان از 

 :شودیماز طریق فرمول زیر محاسبه  VAF. مقدار سنجدیمرا 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝑣𝑣 × 𝑏𝑏

(𝑣𝑣 × 𝑏𝑏) + 𝑐𝑐
 

  

1 Sobel Test 
2 Variance Accounted For 
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 . میزان خطاي استاندارد میان متغیرهاي مستقل، وابسته و میانجی6جدول 
 (STERR)میزان خطاي استاندارد  مسیرها

 076917/0 قصد کارآفرینانه > 19 -ادراك از کووید
 075305/0 ینیبخوش >19-ادراك از کووید
 090508/0 ينگرشیپ >19-ادراك از کووید

 077511/0 کارآفرینانهقصد  >ینیبخوش
 052804/0 قصد کارآفرینانه >ينگرشیپ

 075512/0 قصد کارآفرینانه >یشناختروانارضاي نیاز 
 068722/0 ینیبخوش >یشناختروانارضاي نیاز 
 085690/0 ينگرشیپ >یشناختروانارضاي نیاز 

با توجه به رابطه آزمون سوبل و ضریب شدت اثر و میزان خطاهاي استاندارد روابط در 
بر قصد  19 -کوویدادراك از  ریتأثدر خصوص فرضیه پنجم تحقیق یعنی  6جدول 

 Z-valueقدار م قدر مطلق، با توجه به اینکه ينگرشیپکارآفرینانه از طریق متغیر میانجی 
متغیر  ریتأث %95در سطح اطمینان  جهیدرنت) -979/0( باشدیم 96/1 از ترکوچک آمدهدستبه

 . ستینو قصد کارآفرینانه معنادار  19 -کوویددر رابطه میان ادراك از  ينگرشیپمیانجی 
بر قصد کارآفرینانه  19 -کوویدادراك از  ریتأثدر خصوص فرضیه ششم تحقیق یعنی 

 آمدهدستبه Z-value، با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار ینیبخوشاز طریق متغیر میانجی 
متغیر میانجی  ریتأث %95در سطح اطمینان  جهیدرنت) 388/4( باشدیم 96/1 از تربزرگ
باشد. همچنین و قصد کارآفرینانه معنادار می 19 -کوویددر رابطه میان ادراك از  ینیبخوش

که این به معنی این است  باشدیم 70/0) برابر VAF( شدهمحاسبه میرمستقیغمیزان شدت اثر 
 ینیبخوشبر قصد کارآفرینانه از طریق متغیر میانجی  19 -کوویددرصد اثر ادراك از  70که 

بر قصد  یشناختروانارضاي نیاز  ریتأث. در خصوص فرضیه هفتم تحقیق یعنی شودیمتبیین 
طلق مقدار ، با توجه به اینکه قدر مينگرشیپکارآفرینانه دانشجویان از طریق متغیر میانجی 

Z-value 95در سطح اطمینان  جهیدرنت) 048/1( باشدیم 96/1 از ترکوچک آمدهدستبه% 
ارآفرینانه و قصد ک یشناخترواندر رابطه میان ارضاي نیاز  ينگرشیپمتغیر میانجی  ریتأث

 . ستینمعنادار 
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صد کارآفرینانه بر ق یشناختروانارضاي نیاز  ریتأثدر خصوص فرضیه هشتم تحقیق یعنی 
 Z-value، با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار ینیبخوشدانشجویان از طریق متغیر میانجی 

متغیر  ریتأث %95در سطح اطمینان  جهیدرنت) 77/2( باشدیم 96/1 از تربزرگ آمدهدستبه
-و قصد کارآفرینانه معنادار می یشناخترواندر رابطه میان ارضاي نیاز  ینیبخوشمیانجی 

که این به  باشدیم 23/0) برابر VAF( شدهمحاسبه میرمستقیغباشد. همچنین میزان شدت اثر 
ر بر قصد کارآفرینانه از طریق متغی یشناخترواندرصد اثر ارضاي نیاز  23معنی این است که 

 .شودیمتبیین  ینیبخوشمیانجی 

 هاشنهادیپو  يریگجهینت
 قصد بر یشناختروان نیاز ارضاي و 19 -کووید از ادراك ریتأث بررسی منظوربه حاضر تحقیق

 در. گرفت نجاما ینیبخوش و ينگرشیپ میانجی نقش با گردشگري دانشجویان کارآفرینانه
 مقطع دانشجویان از آمدهدستبه يهاداده از و گردید تدوین فرضیه هشت تحقیق این

 عادلاتم روش و مرتبط يهاآزمون از استفاده با جهانگردي مدیریت رشته ارشد کارشناسی
 .شد پرداخته هاهیفرض آزمون به جزئی مربعات حداقل روش به ساختاري
بر قصد کارآفرینانه  19 -کوویددر این تحقیق، ادراك از  5جدول  يهادادهطبق 

نادار ندارد (عدم مع ریتأث ينگرشیپمستقیم و با نقش میانجی  طوربهدانشجویان گردشگري 
در این رابطه  ینیبخوش) اما نقش میانجی 2020مطابقت با تحقیق هرناندزسانچز و همکاران، 

، جیاکومین و همکاران، 2018قرار گرفت (مطابقت با نتیجه تحقیق لی و همکاران  دیتائمورد 
. با توجه به ادبیات تحقیق )2020و هرناندزسانچز و همکاران،  2019، مادار و همکاران، 2015

 قصد جتاًینتعاملی خطرناك بیشتر باشد  عنوانبه 19 -کوویدهر چه میزان ادراك از 
که مشخص است بیش از دو سال  طورهمانکارآفرینانه هم کاهش خواهد یافت و برعکس. 

گذشته و با انجام واکسیناسیون میزان خطرات احتمالی کاهش  19 -کووید يریگهمهاز 
گفت که در زمان کنونی دانشجویان گردشگري  توانیماست. به همین دلیل  داکردهیپ

 يهاهافتیبه آن عادت کرده و با توجه به  ینوعبهنداشته و  19 -کوویدچندان درك منفی از 
در حوزه  خصوصبهخود  يوکارهاکسببه دنبال ایجاد  غال بابخش توصیفی، 

ثبتی بر فرآیند م ریتأث ینیبخوشف دیگر نقش میانجی . از طرباشندیمآنلاین  يوکارهاکسب
 گریدعبارتبه دهدیمکارآفرینانه داشته و شانس موفقیت یک شرکت جدید را افزایش 
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 یباارزش یشناختروانبودن دانشجویان گردشگري به بهبود اوضاع و شرایط منبع  نیبخوش
بنابراین ادراك از ؛ کندیمکمک فراوانی  هابحرانو  هااسترساست که به برخورد با 

ا اما اگر ب دهدینمقرار  ریتأثاگرچه قصد کارآفرینانه دانشجویان را تحت  19 -کووید
یان قصد کارآفرینانه دانشجو کنندهتیتقو تواندیمبه آینده همراه گردد  هاآن ینیبخوش

 دهد.را کاهش  19 -کوویدباشد و اثر منفی ادراك از  يریگهمهگردشگري در وضعیت 
 یتشناخرواناین تحقیق نشان داد که ارضاي نیاز  يهاافتهی، 5جدول  يهاداده بر اساس

 ریتأث ینیبوشخمستقیم و با نقش میانجی  طوربهبر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگري 
؛ فرانسواز و همکاران، 2020معنادار دارد (مطابقت با تحقیق هرناندزسانچز و همکاران، 

در این رابطه مورد  ينگرشیپ) اما نقش میانجی 2018؛ آیونسکیو، 2019؛ الجوباري، 2017
؛ هرناندزسانچز و همکاران، 2019با نتیجه تحقیق کاوازاکی،  قرار نگرفت (عدم مطابقت دیتائ

(خودمختاري،  یشناختروانکه اگر نیازهاي  دهدیمنتیجه حاصله نشان  قعدروا). 2020
 تواندیمباشد  شدهدادهپاسخصلاحیت و ارتباط) دانشجویان گردشگري به نحو مطلوبی 

نه آنان افزایش قصد کارآفرینا تیدرنهاکارآفرینانه و  يهاتیفعال دهندهشتابیک  عنوانبه
 که افراد دارد وجود بیشتري احتمال شوند، برآورده نیازها این اگر گریدعبارتبهعمل کند. 

نیز  ینیبخوشکنند. همچنین در این میان نقش  شرکت کارآفرینانه رفتار در مداوم طوربه
 یشناختوانریعنی ارضاي نیازهاي ؛ است قرارگرفته دیتائمورد  رگذاریتأثیک عامل  عنوانبه

(با کاهش اثر منفی شرایط نامطمئن) در دانشجویان گردشگري  ینیبخوشبه همراه تقویت 
زایش کرونا، اف يریگهمهقصد کارآفرینانه آنان را در یک وضعیت عدم اطمینان،  تواندیم

نی عوامل محرك کارآفری عنوانبه یشناختروانو ارضاي نیازهاي  ینیبخوشبنابراین ؛ دهد
مال اینکه افراد یک رخداد منفی یا بحران را با که احت شوندیمشناخته  يریگهمهدر شرایط 

  .دینمایمموفقیت سپري کنند، تقویت 
ارآفرینانه بر قصد ک يداریمعنمستقیم و  ریتأث ينگرشیپحاکی از آن است که  5جدول 

دانشجویان گردشگري نداشته است (عدم مطابقت با تحقیق هرناندزسانچز و همکاران، 
ویان بر قصد کارآفرینانه دانشج ینیبخوشمستقیم  ریتأث) اما 2018؛ هیو، 2017، 1؛ باسار2020

؛ 2020است (مطابقت با تحقیق هرناندزسانچز و همکاران،  قرارگرفته دیتائگردشگري مورد 

1 Basar 
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). باید توجه داشت 2018؛ لی و همکاران، 2021؛ وانگ و همکاران، 2019مادار و همکاران، 
صیت افراد مرتبط بوده و شخ تیباشخصونی بوده که بیشتر مفهومی در ينگرشیپکه 

د داراي این . افراشودیمیک گرایش رفتاري براي تغییر محیط تعریف  عنوانبه نگرشیپ
را تشخیص داده و در  هافرصت، شوندینمخصوصیات توسط نیروهاي موقعیتی محدود 

ا آن تغییر شرایط ب يجابه دهندیمنگر ترجیح کنند اما افراد غیرپیشاقدام می هاآنجهت 
یکی  عنوانبهه نگرانگفت سطح شخصت پیش توانیمو منفعل عمل کنند.  داکردهیپتطبیق 

ی در وضع مطلوبی نبوده یعن یموردبررسدر میان دانشجویان  باارزش یشناخترواناز منابع 
 سعی در اندشدهکرونا که با آن مواجه  يریگهمهاثرگذاري فعال بر محیط  يجابه هاآن

 سازگاري در برابر آن دارند. 
یط در شرا توانندیمکه افراد  شودیممنبعی توصیف  عنوانبه ينگرشیپ درواقع

 براي غلبه بر موانع زندگی کمک هاآنو نامطلوب و مخرب، بکار برند که این به  زااسترس
ان انه دانشجویبر قصد کارآفرین ینیبخوشمثبت  ریتأثخواهد نمود. از طرف دیگر 

 رواقعدباشد. حاکی از اهمیت آن در محیط عدم اطمینان می يریگهمهگردشگري در شرایط 
به آینده عامل مهمی بخصوص در شرایط عدم اطمینان بوده و  نانهیبخوشداشتن دیدي 

 ران،وضعیت بح یک در درواقع. کندیمکارآفرینی در این محیط کمک فراوانی  قصدبه
 بیشتري احتمالهب بنابراین و اعتقاددارند خود اقدامات موفقیت به بیشتر نیبخوش کارآفرینان

نامطمئن  محیط بیرونی که یزمانبنابراین، ؛ کنندیماقدام  جدید وکارکسب یک ایجاد براي
ر جایگزین براي غلبه ب يهاحلراهبراي یافتن  ییهامهارتاست، افرادي که معتقدند داراي 

سیار زیاد از ب احتمالبه) هستند، ینیبخوشمثبت آن موقعیت ( يهاجنبهاز  يریگبهرهموانع با 
 ینیبخوش. لذا، دهندیمخود استفاده نموده و قصد کارآفرینانه خود را توسعه  يهامهارت

کرونا  يریگهمهعاملی کلیدي براي تقویت قصد کارآفرینانه در وضعیت  عنوانبه تواندیم
  کارآفرینانه را کاهش دهد. يهاتیفعالبر  19 -کوویدبوده و اثر منفی 

 19 -وویدکادراك از  ریتأثاول، چهارم، پنجم و ششم یعنی  يهاهیفرضبا توجه به نتیجه 
 ییهاشنهادیپ ينگرشیپو  ینیبخوشمستقیم و غیرمستقیم از طریق  طوربهبر قصد کارآفرینانه 

 نفساعتمادبه. افزایش شودیمکرونا داده  يریگهمهدر راستاي تقویت این عوامل در دوران 
. اگرچه گرددیمدر دوران کرونا پیشنهاد  هاآن يهااضطرابو  هاینگرانافراد و کاهش 

دانشجویان گردشگري نسبت به آینده نزدیک بعد از کرونا، تضمینی  نفساعتمادبهبهبود 
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ر یک د هاآناحتمال اینکه  تواندیمیک کارآفرین نیست اما  عنوانبه هاآنبراي موفقیت 
مسیر کارآفرینانه قرار گیرند را بیشتر خواهد کرد. از طرف دیگر مطالعات نشان داده که 

را در افراد تشویق و تقویت کرد لذا براي این  ینیبخوشو  ينگرشیپدو عامل  توانیم
میان  در هاشگاهدانمطالعاتی مرتبط با کارآفرینی در مدارس و  يهابرنامهمنظور تشدید 

وزش دانش به آم ماًیمستقگردد. براي مثال مربیان باید دانشجویان گردشگري پیشنهاد می
 يهامهارتتوسعه  کنندهتیتقوبرنامه درسی که  يهاپروژهآموزان و دانشجویان و ترویج 

 فردي مفید افراد براي توسعه ذهنیت کارآفرینانه کار کنند. 
بر  یشناختروانارضاي نیازهاي  ریتأثدوم، هفتم و هشتم یعنی  يهاهیفرضبا توجه نتایج 

ي این حوزه به دانشجویان گردشگر ینیبخوشو  ينگرشیپقصد کارآفرینانه با نقش میانجی 
ي خود در سه حوزه یعنی نیاز به خودمختار یشناختروانبه تقویت نیازهاي  گرددیمپیشنهاد 

زیرا لازمه رسیدن  ؛و نیاز به برقراري رابطه اقدام کنند و استقلال، نیاز به صلاحیت و شایستگی
کارآفرینانه  يهاتیفعالبراي  يریگهمهو بهزیستی در شرایط کنونی  یشناختروان سلامتبه

باشد. اگر این نیازها برآورده گردند فرد کنجکاوتر، می یشناخترواننیازهاي ثانویه  نیتأم
شده و احساس هدفمندي بیشتري خواهد نمود اما در صورت عدم  ترمشتاقتر و خلاق

اش براي انجام و تل افتهیکاهش، انگیزه و بهزیستی روانی در افراد هاآنپاسخگویی مناسب به 
خواهد شد. براي تقویت نیاز خودمختاري در دانشجویان گردشگري  فرساطاقتکارها، 

 هاازمانسو براي افرادي که در  شنهادشدهیپشخصی و کارآفرینانه  وکارکسب ياندازراه
اي تقویت نیاز گردد. برتوصیه می هاآندادن استقلال بیشتر و حمایت بیشتر از  باشندیمشاغل 

دانشجویان به دنبال تقویت یادگیري خود رفته و خبره شدن در  شودیمشایستگی توصیه 
راي تقویت نیاز برقراري یک حوزه و تعیین اهداف شغلی مشخص را مدنظر قرار دهند. ب

اي هها و استفاده مثبت از شبکهها و همایش، حضور در کنفرانسيسازشبکهارتباط، 
 . گرددیماجتماعی در این زمینه توصیه 

ی از کرونا بیش از نیمگیري همهبخش توصیفی در این وضعیت  يهاافتهی بر اساس
دارند که در حوزه  يوکارکسب ياندازراهدانشجویان داراي ایده نوآورانه بوده و قصد 

از شرایط  الدو سبعد از  باًیتقر. این بدین معنی است که باشدیمگردشگري و بخش آنلاین 
 یخوبهبجدیدي خلق کرد که دانشجویان  يهافرصت، حوزه تجارت الکترونیک يریگهمه

 قصدبهود آنلاین خ يوکارهاکسب ياندازراهبه این موضوع واقف شده و درصدد 
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 گذاردیم ریأثتتحقیق  يهاافتهیباشند. یکی از مسائلی که همواره در نتایج و کارآفرینی می
 مواجه است.  هاآنهایی است که پژوهشگر با محدودیت

محدودیت این تحقیق در  نیترمهم، يریگهمهصرفه نظر از محدودیت زمانی و شرایط 
 میعمتیک دانشگاه بوده که این موضوع قدرت  صرفاًنظر گرفتن دانشجویان گردشگري 

رسی گردد به برسازد لذا به پژوهشگران آتی توصیه میرا با محدودیت مواجه می هاافتهی
داخته تا بر آن پر مؤثرگردشگري و عوامل  يهادانشکدهقصد کارآفرینانه دانشجویان سایر 

ا توجه فراهم گردد. همچنین ب هاآنبیشتر  يریپذمیتعمو  هاافتهیاز این طریق امکان مقایسه 
قصد  ، بررگذاریتأثعواملی  عنوانبهبه اینکه متغیرهاي جمعیت شناختی ممکن است 

که خود جاي بررسی دارد، لذا به  بگذارند ریتأثکارآفرینانه دانشجویان گردشگري 
یشتر سی بو برر موردتوجهآتی  يهاپژوهشاین موضوع را در  گرددیمپژوهشگران توصیه 

 قرار دهند.
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شخصیتی و رفتاري در تبیین قصد  يهایژگیو ریتأث). بررسی 1398اوتادي، محمد و صفري، سعید. (
 .520-500 صص )،4(12، توسعه کارآفرینی کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردي: دانشگاه شاهد).

گاه دکتري، دانش. رساله براي هتلداري ج.ا.ایران نانهیکارآفرمدل بازاریابی ). 1397خزائی پول، مرتضی. (
 علامه طباطبایی تهران.

بر قصد  رگذاریتأث يهاعامل). 1396رضائی، روح اله، شرفی، لیلا، نجفلو، پریسا وگلباز، شیرین. (
انجی نگرش نسبت می براثر دیبا تأککارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزي دانشگاه زنجان 

 .111 -96 صص ،40 ش کشاورزي،پژوهش مدیریت آموزبه رفتار کارآفرینانه. 
 و شور کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزي ینیبخوش). رابطه بین 1398رضائی، مسعود. (

 .160-145 صص ،49، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزيدانشگاه تربیت مدرس. 
بر اشتیاق  ینیبخوش ریتأث). بررسی 1399صحت، آذرچهر، هادي زاده، الهام و عبدي جمایران، علی. (

مثبت (موردمطالعه: کارآفرینان مستقر در پارك علم و  يهاجانیهکارآفرینانه با نقش تعدیل گري 
 .156-145 صص )،5(17 کارآفن،فناوري دانشگاه تهران). 

بر نیت  19-کوویدادراك از ریسک ابتلا به  ریتأث). بررسی 1400قربان زاده، داود و آقامحمدي، جواد. (
 يهااذبهجي گردشگران نسبت به گردشگري بدون تماس، مطالعه موردي: بازدیدکنندگان از رفتار

 .31-15 صص)، 1(8، گردشگري شهريگردشگري شهرستان آمل در موج دوم شیوع. 
ی نیات تجرب ینیبشیپایمن در  یبستگدل). بررسی نقش 1399قربان زاده، داود و عابدي، احسان. (

مطالعات مدیریت . 19-کوویدصد گردشگري در دوران شیوع ویروس گردشگران در سفر به مقا
 .177-145 صص ،15 گردشگري،

). بررسی قصد کارآفرینی اجتماعی 1399کریمی حصاري، فرشید، روستا، علیرضا و مرادي، سعید. (
 )،1(9، عهگردشگري و توس. هادانشگاهبر نقش آموزشی  دیتأکدانشجویان در صنعت گردشگري با 

 .187-173 صص
بر تصمیم به اشتغال در گردشگري دانشجویان کارشناسی  مؤثرعوامل  ).1394. (، زهرهيآبادضیفکیایی 

، و چهارمین همایش ملی گردشگري یالمللنیباولین همایش  دانشکده گردشگري دانشگاه سمنان،
 .همدان پایدار، ستیزطیمحجغرافیا و 

میم به بر تص ینیبخوشو  ازحدشیب نفساعتمادبه ریتأث). 1394نائیجی، محمدجواد و اسفندیاري، زینب. (
-531 صص )،3(8، وسعه کارآفرینینوآورانه؛ نقش میانجی ادراك از خطر. ت يهاتیفعالشروع 

550. 
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بوم گردي و  يهازهیانگ). رابطه 1400نکوئی صدري، بهرام، حیدري بروجنی، الهه و فهرست، فاطمه. (
تماعی مطالعات اجبازدید مجدد از منطقه گردشگري در منطقه سلیمان تنگه ساري، استان مازندران. 

 .106-83 صص )،17(9 گردشگري،
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