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  چکيده
  

های  ارائه آموزش. ندها در تالش برای ايفای نقش مؤثرتر در جامعه پيرامون خود هست امروزه دانشگاه
های نوين  های کارآفرينانه، يکی از کارکرد کارآفرينی به منظور پرورش دانشجويانی با داشتن ويژگی

در اين رابطه، شناخت . باشد ها و مراکز آموزشی برای حرکت در جهت نيازهای جامعه می دانشگاه
ها و مراکز آموزشی برای  انشگاهتواند به پيشبرد اهداف د های کارآفرينانه دانشجويان، می ويژگی
اين پژوهش با هدف بررسي . های آموزشی کارآفرين محور کمک نمايد ريزی و اجرای برنامه برنامه

های  روحيه كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم و در چارچوب کلی پژوهش
انشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامعه آماری پژوهش د.  پيمايشی به انجام رسيده است‐ توصيفی

گيری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب  ها به روش نمونه  نفر از آن١١٥ايالم بوده است که تعداد 
  و روش تنصيفروش آلفاي كرونباخ. اند انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته

 برابر ضرايب محاسبه شده به ترتيبمقدار ستفاده شده است که ا ها به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه
نيز با  پرسشنامه  محتواييروايي .باشد  كه براي انجام تحقيق قابل قبول مي بوده است٥١/٠و  ٨٩/٠

از  ها با استفاده تجزيه و تحليل داده . شده است تأييدمرتبط با موضوعكارشناسان و اساتيد نظرخواهي از 
طلبي،  نتايج پژوهش نشان داده است که روحيه تحمل ابهام، توفيق.  انجام گرفته استSPSSنرم افزار 
طلبی در  پذيري، خالقيت و کنترل درونی در بين بيشتر دانشجويان در سطح باال و روحيه استقالل ريسک

ن همچنين، مقايسه روحيه کارآفرينی بين دانشجويان ورودی جديد و دانشجويا. سطح پايين بوده است
داری بين اين دو گروه وجود  های کارآفرينانه تفاوت معنی سال آخر نشان داده است که از نظر ويژگی

دانشجويان دختر و پسر تنها از نظر ميزان خالقيت با يکديگر تفاوت داشته و دانشجويان . نداشته است
 کارآفرينانه تفاوت های اند و در مورد ساير ويژگی دختر از ميزان خالقيت باالتری برخوردار بوده

  .داری بين دانشجويان دختر و پسر مشاهده نشده است معنی
  

پذيري،  طلبي، ريسک  کارآفرينی، روحيه کارآفرينانه، تحمل ابهام، توفيق:های کليدی واژه
  طلبی خالقيت، کنترل درونی، استقالل

  
  مقدمه

مطالعات انجام گرفته در نقاط مختلف جهان نشان 
گذاري در زمينة  ريزي و سرمايه امهداده است كه برن

كارآفريني در رشد و توسعة اقتصادي كشورها بسيار مؤثر 
سزايي  بوده و در كاهش بيكاري در سطح جوامع نقش به

براساس نظريات اقتصادي و تجارب حاصله در . داشته است

  E-mail:m_homauon@yahoo.com ۰۹۱۲‐۵۸۵۶۸۳۰:تلفن همايون مرادنژادی:  نويسنده مسئول*
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موتور "اقتصادهاي پيشرفته و در حال رشد، كارآفرينان 
گردند و  محسوب مي" يمحركة رشد و توسعة اقتصاد

آوردهاي مهم كارآفريني  زايي يكي از ره اشتغال
باتوجه به اين كه نتايج ). Ahmadpor,2001(باشد مي

تحقيقات متعدد در كشورهاي مختلف دنيا نشان داده است 
هاي  ها و توانايي كه بخش عمدة دانش، بينش، مهارت

موزش مرتبط با خصلت و رفتار كارآفريني اكتسابي و قابل آ
است، اين موضوع به عنوان يك عامل بسيار مهم و 
ها  تأثيرگذار در توسعة اقتصادي مورد عنايت خاص دانشگاه

و محافل توسعه در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه 
قرار گرفته است به طوري كه تنها در آمريكا در بيش از 

هاي آموزش كارآفريني ارائه   دانشكده و دانشگاه دوره۶۰۰
  ).Ahmadpor,2002(گردد مي

متأسفانه در كشور ما در چند برنامة اخير توسعه، توجه 
خاصي به اين موضوع مهم نگرديده است و حتي تا اواخر 

اندركاران و   اين مفهوم براي بسياري از دست۱۳۷۰دهة 
افراد جامعه ناشناخته و غريب بود و به همين دليل، تا 

مناسبي در ريزي و بسترسازي  زمان مذكور برنامه
 اجتماعي و نظام آموزشي كشور براي ‐هاي اقتصادي  حوزه

  . توسعه و آموزش كارآفريني صورت نگرفته بود
 اجتماعي، ‐ كشور ما در شرايط كنوني توسعة اقتصادي

هاي مهمي نظير فرار مغزها، عدم  با مسايل و نارسايي
توانايي بخش دولتي در استخدام بيشتر دانش آموختگان 

ها و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري در ميان  دانشگاه
گذاري دولت  آموختگان آموزش عالي، كاهش سرمايه دانش

سازي دولت و افزايش دادن  به خاطر سياست كوچك
مشاركت بخش خصوصي در توسعة اقتصادي كشور، عدم 
تحرك و رشد اقتصادي كافي، حركت به سوي آزادسازي 

 رو است؛ بنابراين، در اقتصاد و دگرگوني در بازار كار روبه
چنين شرايطی آموزش و پرورش كارآفرينان بالقوه و 

  .بالفعل از اهميت مضاعفي برخوردار است
دهد  تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور نشان مي

كه در وضعيت كنوني، آموزش عالي قادر نيست فراگيران 
از . اشتغالي آماده كند خود را براي اشتغال در بازار كار خود

خودي خود و آني  اشتغالي به هاي خود طرف ديگر، فعاليت
كنند،  آيند و نه ايجاد اشتغال مي نه به وجود مي

واحدهاي . كه تاكنون در ايران چنين بوده است چنان هم
زماني ) اعم از صنعتي، توليدي، تجاري و خدماتي( كوچك
توانند رشد و توسعه يابند و در نتيجه ايجاد شغل كنند  مي

پذير و  جو، خطر  افرادي توانمند، خالق، مبتكر، فرصتكه از
در نتيجه، . )lameei, 2004(اهل كار و عمل برخوردار باشند

سازي افراد به منظور فعاليت موفق در بازار كار  آماده
كه زمينه ساز و كمك كنندة توسعة  اشتغالي به نحوي خود

هاي خاصي  ها و آموزش اقتصادي باشند، نيازمند برنامه
است كه از آن تحت عنوان آموزش كارآفريني نام برده 

ها و  در طي فرايند آموزش كارآفريني ويژگي. شود مي
اندازي و مديريت  هاي كارآفرينانه، كه براي راه توانمندي

كسب و كارهاي كارآفرينانه الزم و ضروري است، در 
  . گردد مخاطبان تقويت مي

 تالش كارآفريني) Timmons)  ۱۹۹۴براساس نظر 
. براي ايجاد آن چيزي است كه عمالً وجود نداشته است

بردن از يك فرصت در جايي  كارآفريني فوت و فن بهره
ها و  ها، ضد و نقيض است كه ديگران نابساماني

 براي ۲فنیكارآفريني دانش . ها را شاهد هستند سردرگمي
پيدا كردن، نظم و ترتيب دادن و كنترل منابعي است كه 

 ديگران استفاده شده است، همچنين، دانش اغلب توسط
در نهايت، . باشد چگونگي استفاده بهينه از منابع مالي مي

كارآفريني تمايل به پذيرش ريسك محاسبه شده ـ هم 
فردي و هم مالي ـ و سپس انجام دادن هر آن چيزي است 

سازد تا امتيازات مورد نظر و دلخواه  كه براي فرد ممكن مي
  ).Timmons,1994(ردخود را بدست آو

نخستين اقدام جدي در زمينة توسعه و آموزش 
در  آوري كارآفريني در سطح وزارت علوم، تحقيقات و فن

 و با تصويب طرح توسعة كارآفريني در ۱۳۸۰سال 
طرح مذكور پس . صورت گرفت) كاراد(هاي كشور دانشگاه

. هاي كشور به اجرا درآمد از تصويب در تعدادي از دانشگاه
ها اقدام به  منظور اجراي طرح کاراد، تعدادی از دانشگاهبه 

هاي خود را در سه  تأسيس مركز كارآفريني نموده و برنامه
بخش تحقيقات، آموزش و ترويج كارآفريني اجرا 

  ).Eskandari, 2006(اند نموده
هاي آموزشي کشور   بنابراين، با توجه به رسالت نظام

عه و توسعه در تربيت نيروي فعال اقتصادي جام
هاي کارآفرينانه در جامعه و نيز با توجه به نقش  فعاليت

هاي عالي براي تربيت  دانشگاه آزاد اسالمي در ارائه آموزش
ها  نيروي مولد جامعه و نيز اهميت همسويي اين آموزش

با افزايش روحيه کارآفرينانه دانشجويان، ضرورت دارد تا 

                                                                                         
1. Know – how  
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يني در نظام آموزشي اقدامات مورد نياز براي تلفيق کارآفر
دانشگاه آزاد و افزايش روحيه کارآفرينانه دانشجويان 

اين پژوهش با هدف بررسي روحيه . صورت پذيرد
کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم 
صورت گرفته است، تا با آگاهي از روحيه کارآفرينانه 

مورد ريزي  دانشجويان، مديران دانشگاه نسبت به برنامه
هاي کارآفريني در دانشگاه آزاد  نياز براي توسعه آموزش

تواند  نتايج اين پژوهش مي. اسالمي واحد ايالم اقدام نمايند
روشن نمايد كه تا چه حد نظام آموزشي دانشگاه آزاد 

های كارآفرينانه  اسالمي واحد ايالم در جهت توسعه ويژگی
  .نمايد دانشجويان حركت مي

پژوهش به برخی از مطالعات در بررسی پيشينه 
گرفته در رابطه با موضوع پژوهش حاضر در در داخل  انجام

  .و خارج از کشور اشاره شده است
Rissal )۱۹۹۲ ( نيز در پژوهشي، خالقيت و نوآوري را

هاي کارآفرينانه عنوان  مؤثرترين ويژگي در انجام فعاليت
 Rissal, 1992 .(Druker )۱۹۸۶( ،Schein(کرده است

در مطالعات خود به اين ) ۲۰۰۲ (Postigo و) ۱۹۹۴(
پذيري دانشجويان از  اند که نمره ريسک نتيجه رسيده

با ) Postigo )۲۰۰۲. تر بوده است ميزان نمره معيار پايين
بررسي و ارزيابي وضعيت موجود آموزش کارآفريني 
دانشجويان آرژانتيني نتيجه گرفته است که از نظر 

هاي  ها براي کارآفريني دوره ورهترين د دانشجويان مهم
در ) Howard )۲۰۰۴. آموزش خالقيت و نوآوري است
خالقيت، (هاي کارآفريني پژوهشي تأثير توسعه قابليت

پذيري، کنترل دروني، انگيزه پيشرفت و  ريسک
آموزان مورد بررسي  را بر کارآفريني دانش) طلبي استقالل

ستقيمي بين اين قرار داد و به اين نتيجه رسيد که رابطه م
  .ها و توانايي کارآفريني افراد وجود دارد قابليت

Khedmati) ۲۰۰۱ ( در پژوهشی به بررسی زمينه بروز
و پرورش ويژگی های کارآفرينی در بين دانش آموزان 
دبيرستان های پسرانه کرج پرداخته است و نتيجه گرفته 
است که انگيزه پيشرفت، استقالل طلبی، ريسک پذيری و 

. ترل درونی دانش آموزان از ميانگين باالتر بوده استکن
Bromandnasab) ۲۰۰۳ ( در پژوهشي به بررسي رابطه

پذيري، خالقيت و عزت نفس  انگيزه پيشرفت، مخاطره
دانشجويان پرداخته است و نتيجه گرفته است که بين 
انگيزه پيشرفت و خالقيت و کارآفريني دانشجويان رابطه 

در پژوهشی به ) Azizi) ۲۰۰۴. ردداري وجود دا معني

بررسی زمينه های پرورش کارآفرينی در دانشجويان سال 
آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتی 
پرداخته است و نتيجه گرفته است که بين متغيرهای 
کنترل درونی، انگيزه پيشرفت، استقالل طلبی، ريسک 

 بودن آنها رابطه پذيری و خالقيت دانشجويان با کارآفرين
  . معنی داری وجود دارد

Yaraei) ۲۰۰۵ ( در پژوهشی به بررسی برخی از
ويژگی های کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه شيراز و 
مقايسه آن با ويژگی های کارآفرينانه مديران صنايع 
پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که مديران صنايع از 

ه دانشجويان برخوردار بوده انگيزه پيشرفت باالتری نسبت ب
اما، ريسک پذيری دانشجويان باالتر از مديران صنايع . اند

 در پژوهشی با عنوان )Eskandari ) ۲۰۰۶.بوده است
بررسي و تبيين راهكارهاي توسعة كارآفريني در نظام 
آموزش عالي كشاورزي ايران نتيجه گرفته است که 

کارآفرينانه دانش شناختی افراد بر عملکرد  های روان ويژگی
 & Sharifzadeh. آموختگان کشاورزی مؤثر بوده است

Zamani )۲۰۰۸ ( در پژوهشی، روحيه کارآفريني در
دانشجويان کشاورزي دانشگاه شيراز را بررسي کرده  و به 

اند که بين دانشجويان سال دوم و سال  اين نتيجه رسيده
  چهارم و دانشجويان دختر و پسر از نظر سطح روحيه

 .Badri,a. et al. داري وجود ندارد کارآفريني تفاوت معني
هاي کارآفريني دانشجويان  به بررسي توانايي) ۲۰۰۷(

دانشگاه صنعتي اصفهان و مقايسه آنها با دانشجويان 
اند و به  کننده به مرکز کارآفريني دانشگاه پرداخته مراجعه

ي و اند که ميانگين خالقيت، کنترل درون اين نتيجه رسيده
کننده به مرکز کارآفريني  طلبي دانشجويان مراجعه استقالل

  . دانشگاه بيشتر از دانشجويان دانشگاه اصفهان است
  

  ها مواد و روش
همان گونه که در مقدمه اشاره گرديد، اين پژوهش با 
هدف بررسی روحيه کارآفرينی دانشجويان دانشگاه آزاد 

قات توصيفی ـ اسالمی واحد ايالم و در چارچوب کلی تحقي
بر اساس پيشينه پژوهش برای . پيمايشی انجام شده است

های تحمل ابهام،  بررسي روحيه کارآفرينانه، ويژگی
پذيري، خالقيت، کنترل درونی، و  طلبي، ريسک توفيق

 .طلبی دانشجويان مورد مطالعه قرار گرفته است استقالل
در تعيين حجم نمونه كل نيز براساس قواعد مربوط به 



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۹۶

 

 روش .استفاده گرديد عيين اندازه نمونه از فرمول كوكران ت
.  بودگيری نيز تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب نمونه

  ۶۴۲بدين ترتيب، تعداد دانشجويان طبقات انتخاب شده 
 نفر از ۱۱۵ که از ميان آنها تعداد نفر برآورد گرديد

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم به روش 
گيری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و  ونهنم

با . اند با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته
توجه به اهميت ارزيابی ويژگی های روانشناختی 
کارآفرينانه، ابزار پژوهش به گونه ای انتخاب گرديد که 
 بتواند ارزيابی مناسبی از وضعيت ويژگی های روانشناختی

به همين منظور، برای . کارآفرينانه دانشجويان ارائه دهد
های کارآفرينانه در ميان دانشجويان از  تعيين سطح ويژگي

ابزارهای استاندارد شده همسو با ويژگی های اجتماعی 
برای اين کار از ابزار تحمل ابهام . کشور ما استفاده شد

Samad) ۲۰۰۳(طلبي  ، توفيقAhmadpor & Moghimi 
، تمايل )۲۰۰۲( Moghimi، مرکز کنترل دروني )2006(

طلبی  به مخاطره و ريسک، گرايش به خالقيت و استقالل
 & Ahmadporبه نقل از  (١مؤسسه توسعه کارآفريني هند

Moghimi، 2006 (به منظور تشخيص . استفاده شده است
 و روش آلفاي كرونباخ از دو روش ها پايايي پرسشنامه

ضرايب محاسبه شده مقدار است که استفاده شده  تنصيف
 كه براي انجام  بوده است۵۱/۰و  ۸۹/۰ برابر به ترتيب

 پرسشنامه  محتواييروايي .بوده استتحقيق قابل قبول 
 مرتبط با موضوعكارشناسان و اساتيد نيز با نظرخواهي از 

از نرم  با استفادهها  تجزيه و تحليل داده.  شده استتأييد
توصيفي و  از دو روش آمار. فته است انجام گرSPSSافزار 

استنباطي جهت تجزيه وتحليل اطالعات استفاده شده 
 ميانگين، درصد توان به ها مي  که از جمله اين روشاست

توصيف . ها اشاره کرد های مقايسه ميانگين  و آزمونفراواني
وضعيت ويژگی های کارآفرينانه دانشجويان با توجه به ابزار 

بدين صورت که در بررسی .  استپژوهش صورت گرفته
وضعيت تحمل ابهام و توفيق طلبی با توجه به داده های 
ابزار، تقسيم بندی سطوح آنها در سه سطح کم، متوسط و 
زياد انجام شده است و در بررسی وضعيت ريسک پذيری، 
خالقيت، کنترل درونی و استقالل طلبی آنها با توجه به 

                                                                                         
1. Entrepreneurship Development Institute of India (EDI-
I) 

ح باال و پايين انجام شده داده ها و ابزار پژوهش در دوسط
  .است
  

   بحث  
شناسی پژوهش نيز اشاره  گونه که در روش همان

گرديد، در اين مطالعه، روحيه کارآفرينانه دانشجويان با 
طلبي، تمايل به  استفاده از شش ويژگي تحمل ابهام، توفيق

مخاطره و ريسک، گرايش به خالقيت، مرکز کنترل دروني، 
در ادامه ابتدا وضعيت  . شده استطلبی بررسي و استقالل

روحيه دانشجويان مورد مطالعه ذکر گرديده است و سپس 
نتايج مقايسه روحيه کارآفرينانه دانشجويان دختر و پسر با 

در پايان نيز روحيه کارآفرينانه . يکديگر آورده شده است
دانشجويان ورودی جديد و دانشجويان سال آخر با يکديگر 

  . گرفته استمورد مقايسه قرار 
   وضعيت تحمل ابهام.۱ 

در اين مطالعه به منظور بررسی وضعيت تحمل ابهام 
استفاده ) Samad) ۲۰۰۳دانشجويان از آزمون تحمل ابهام 

بر اساس اطالعات گردآوري شده و تحليل . شده است
توان ميزان تحمل   آمده از اين آزمون، می نتايج به دست

کم، متوسط و زياد مطابق ابهام دانشجويان را در سه سطح 
  .بندی کرد طبقه) ۱(جدول

  
  گويان وضعيت تحمل ابهام پاسخ ‐ ۱جدول

  درصد  فراواني  ميزان تحمل ابهام
  ۹/۳۳  ۳۹  کم

  ۷/۲۸  ۳۳  متوسط
  ۴/۳۷  ۴۳  زياد
  ۱۰۰  ۱۱۵  کل

  
  طلبي   وضعيت توفيق.۲

طلبی  در اين مطالعه به منظور بررسی وضعيت توفيق
 hmadpor & Moghimiطلبی  يقدانشجويان از آزمون توف

بر اساس اطالعات گردآوري .  استفاده شده است)۲۰۰۶(
توان  شده و تحليل نتايج بدست آمده از اين آزمون، می

طلبي دانشجويان را در سه سطح کم، متوسط  ميزان توفيق
  .بندي کرد طبقه) ۲(و نمودار) ۲(و زياد مطابق جدول
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  نگويا طلبي پاسخ وضعيت توفيق ‐ ۲جدول
درصد  فراواني  طلبي سطح توفيق

۲/۴۵  ۵۲  کم
 ۵/۳۶  ۴۲  متوسط
۳/۱۸  ۲۱  زياد
 ۱۰۰  ۱۱۵  کل

  
   تمايل به مخاطره و ريسک.۳

ميزان تمايل به مخاطره و ريسک در بين دانشجويان 
بر اساس پرسشنامه مؤسسه توسعه کارآفريني هند بررسي 

بر مبناي تفسير نتايج به دست آمده از اين . شده است
توان دانشجويان را در دو طبقه تمايل به  رسشنامه، ميپ

. بندي کرد ريسک باال و تمايل به ريسک پايين طبقه
توزيع فراواني دانشجويان را در دو طبقه تمايل ) ۳(جدول

  . به ريسک باال و پايين نشان داده است
  

وضعيت تمايل به مخاطره و ريسک  ‐ ۳جدول
  گويان پاسخ

  درصد  فراواني  تمايل به ريسک
  ۵/۵۶  ۶۵  باال

  ۵/۴۳  ۵۰  پايين
  ۱۰۰  ۱۱۵  کل

  
    گرايش به خالقيت.۴

ميزان گرايش به خالقيت در بين دانشجويان نيز بر 
اساس پرسشنامه مؤسسه توسعه کارآفريني هند بررسي 

بر مبناي تفسير نتايج به دست آمده از اين . شده است
 توان دانشجويان را در دو طبقه گرايش پرسشنامه، مي

بندي  بيشتر به خالقيت و  گرايش کمتر به خالقيت طبقه
توزيع فراواني دانشجويان را در اين دو ) ۴(جدول. کرد

  . طبقه نشان داده است
  

  گويان وضعيت خالقيت پاسخ ‐ ۴جدول
  درصد  فراواني  گرايش به خالقيت

  ۸/۵۴  ۶۳  باال
  ۲/۴۵  ۵۲  پايين
  ۱۰۰  ۱۱۵  کل

    وضعيت مرکز کنترل دروني.۵
وضعيت مرکز کنترل دروني در بين دانشجويان بر 

بررسي ) ٢٠٠٢ (Moghimiکنترل اساس آزمون مرکز 
بر مبناي تفسير نتايج به دست آمده از اين . شده است
توان دانشجويان را در دو طبقه مرکز کنترل  آزمون، مي

) ۵(دروني باال و مرکز کنترل دروني پايين مطابق جدول
  . بندي کرد طبقه
  

  گويان وضعيت مرکز کنترل دروني پاسخ ‐ ۵جدول
 درصد فراواني  مرکز کنترل دروني

  ۴/۷۷  ۸۹  باال
  ۶/۲۲  ۲۶  پايين
  ۱۰۰  ۱۱۵  کل

  
  طلبی  وضعيت استقالل.۶

طلبی در بين دانشجويان براساس پرسشنامه  استقالل
بر مبناي . مؤسسه توسعه کارآفريني هند بررسي شده است

توان  ين پرسشنامه، ميتفسير نتايج به دست آمده از ا
طلبی باال و  دانشجويان را در دو طبقه استقالل

  . بندي کرد طبقه) ۶(طلبی پايين مطابق جدول استقالل
  

  گويان طلبی پاسخ وضعيت استقالل ‐۶جدول
  درصد  فراواني  طلبی استقالل

  ۵/۴۳  ۵۰  باال
  ۵/۵۶  ۶۵  پايين
  ۱۰۰  ۱۱۵  کل

  
ينانه دانشجويان هاي کارآفر  در ادامه اين بخش، ويژگي

چنين دانشجويان ورودي جديد و سال  دختر و پسر و هم
  .آخر با يکديگر مقايسه شده است

هاي کارآفرينانه بين   مقايسه ويژگي.۱
  دانشجويان دختر و پسر

به منظور بررسي وجود يا عدم وجود تفاوت بين 
هاي کارآفرينانه دانشجويان دختر و پسر از آزمون  ويژگي

نتايج به دست آمده .  استفاده شده است tگينمقايسه ميان
بر اساس . نشان داده شده است) ۷(از اين آزمون در جدول

اطالعات جدول، در مورد پنج ويژگي تحمل ابهام، 
طلبی  پذيري، کنترل دروني، و استقالل طلبي، ريسک توفيق
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داري بين دانشجويان دختر و پسر مشاهده  تفاوت معني
ر گرايش به خالقيت بين دانشجويان ولي، از نظ. نشده است

 درصد وجود ۵داري در سطح  دختر و پسر تفاوت معني
داشته است و ميزان خالقيت دانشجويان دختر بيش از 

  .دانشجويان پسر بوده است
هاي کارآفرينانه بين دانشجويان   مقايسه ويژگي‐ 

  ورودي جديد و دانشجويان سال آخر

 تفاوت بين به منظور بررسي وجود يا عدم وجود
هاي کارآفرينانه دانشجويان ورودي جديد و  ويژگي

 استفاده  tدانشجويان سال آخر از آزمون مقايسه ميانگين
) ۸(ون در جدولنتايج به دست آمده از اين آزم. شده است

  .نشان داده شده است

   
  هاي کارآفرينانه دانشجويان دختر و پسر  مقايسه ويژگي‐ ۷جدول

  داري سطح معني tآماره   انحراف معيار  نگينميا  جنسيت  ها گيژوي
  دختر  تحمل ابهام

  پسر
۳۶/۱۸  
۸۱/۱۸  

۹۹/۳  
۸۹/۳  ۵۸/۰‐  ۵۵۹/۰  

  دختر  طلبي توفيق
  پسر

۳۰/۱۰  
۸۲/۹  

۱۴/۲  
۷۳/۱  ۳۰/۱  ۱۹۶/۰  

  دختر  پذيري ريسک
  پسر

۰۲/۱۶  
۹۵/۱۵  

۳۴/۱  
۷۸/۱  

۲۱/۰  ۸۲۷/۰  

  دختر  خالقيت
  پسر

۳۴/۱۸  
۵۵/۱۷  

۰۰/۲  
۸۷/۱  ۱۶/۲* ۰۳۲/۰  

  دختر  ترل درونيکن
  پسر

۰۴/۱۴  
۲۸/۱۴  

۲۹/۱  
۲۵/۱  

۹۹/۰‐  ۳۲۱/۰  

  دختر  طلبی استقالل
  پسر

۴۰/۸  
۶۴/۸  

۳۸/۱  
۲۲/۱  ۹۸/۰‐  ۳۲۸/۰  

   درصد۱دار در سطح   معني** درصد             ۵دار در سطح  معني*
  

  هاي کارآفرينانه دانشجويان ورودي جديد و سال آخر  مقايسه ويژگي‐ ۸جدول
  داري سطح معني tآماره   انحراف معيار  ميانگين  يسال ورود  ها گيژوي

  سال اول  تحمل ابهام
  سال آخر

۰۰/۱۹  
۱۸/۱۸  

۳۶/۳  
۱۸/۳  ۹۳۶/۰  ۳۵۳/۰  

  سال اول  طلبي توفيق
  سال آخر

۰۷/۱۰  
۱۰/۱۰  

۳۸/۲  
۹۷/۱  

۰۵۰/۰‐  ۹۶۰/۰  

  سال اول  پذيري ريسک
  سال آخر

۴۰/۱۵  
۹۶/۱۵  

۵۲/۱  
۲۴/۱  

۵۷/۱‐  ۱۲۰/۰  

  سال اول  خالقيت
  سال آخر

۰۰/۱۸  
۸۳/۱۷  

۹۲/۱  
۰۶/۲  

۳۲۰/۰  ۷۵۰/۰  

  سال اول  کنترل دروني
  سال آخر

۳۰/۱۴  
۱۰/۱۴  

۵۵/۱  
۱۸/۱  

۵۶۰/۰  ۵۷۸/۰  

  سال اول  طلبی استقالل
  سال آخر

۷۳/۸  
۶۰/۸  

۴۳/۱  
۳۰/۱  

۳۷۷/۰  ۷۰۸/۰  

  
 بر اساس اطالعات جدول، در مورد شش ويژگي 

طلبي، گرايش به خالقيت،  تحمل ابهام، توفيق
طلبی تفاوت  نترل دروني، و استقاللپذيري، ک ريسک
داري بين دانشجويان ورودي جديد و سال آخر  معني

توان نتيجه گرفت که  بنابراين، مي. مشاهده نشده است
هاي آموزشي دانشگاه در طي دوران تحصيل  فعاليت

دانشجويان، تأثيري در بهبود روحيه کارآفريني آنها نداشته 
  . است
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  ها نتيجه گيری و پيشنهاد
 بر اساس يافته های پژوهش، در مجموع ميزان ‐ 

همچنين، . تحمل ابهام بيشتر دانشجويان باال نبوده است
روحيه توفيق طلبي بيشتر دانشجويان نيز در حد متوسط 

 Khedmatiاين نتيجه برخالف يافته های . بوده است
. می باشد) ۲۰۰۸( Sharifzadeh & Zamaniو ) ۲۰۰۱(

 Bromandnasabساس نتايج اين در حالی است که برا
بين انگيزه پيشرفت و کارآفريني دانشجويان ) ۲۰۰۳(

 -همچنين، براساس پژوهش . داري وجود دارد رابطه معني

Eskandari )۲۰۰۶ (شناختی افراد بر  های روان ويژگی
عملکرد کارآفرينانه دانش آموختگان کشاورزی مؤثر بوده 

ان صنايع از مدير) Yaraei) ۲۰۰۵است و براساس نتايج 
نتايج . توفيق طلبي نسبت به دانشجويان برخوردار بوده اند

حاکی از تاثير توفيق طلبي بر ) Ratzburg) ۲۰۰۳پژوهش 
نيز ) Howard) ۲۰۰۴پژوهش . نرخ رشد کارآفرينی است

نشان دهنده تأثير انگيزه پيشرفت بر توانايي کارآفريني 
ئوري شناسي از جمله ت هاي روان تئوري. افراد است

Mcclelland) ۱۹۷۱ (گيرند كه كارآفرينان نياز  نتيجه مي
براساس نتايج پژوهش های . شديدي به توفيق طلبي دارند

 Kuratko& Hodgetts) ۱۹۹۵( ،Fry) ۱۹۹۳( ، Jennings 

& Seaman) ۱۹۹۴ ( نيز تحمل ابهامات از ويژگی های
نيز با ) Wainer & Rubin) ۱۹۶۹. فرعی کارآفرينان است

اند كه نياز به   كارآفرين به اين نتيجه رسيده۵۱ي بررس
بنابراين، با . توفيق طلبي باال با عملكرد باال مرتبط است

توجه به اهميت داشتن روحيه تحمل ابهام و توفيق طلبي 
باال برای شروع و ادامه يک کسب و کار کارآفرينانه، 

گردد که مديران آموزشی و کارآفرينی  پيشنهاد می
های آموزشی مورد نياز برای افزايش  موقعيتدانشگاه، 

روحيه تحمل ابهام و توفيق طلبي دانشجويان را فراهم 
های افزايش تحمل ابهام و توفيق طلبي  نمايند و آموزش

های روانشناختی کارآفرينانه دانشگاه  در اولويت آموزش
اين کار مستلزم تغيير در روش ها و موقعيت . قرار گيرد

ز عزم راسخ برنامه ريزان آموزشی های آموزشی و ني
دانشگاه برای سوق دادن آموزش ها در جهت کارآفرينانه 

  .است
 بر اساس اطالعات گردآوري شده، در مجموع روحيه ‐ 

ريسک پذيري، خالقيت و کنترل درونی بيشتر دانشجويان 
اين نتيجه همسو با يافته های . درحد باال بوده است

Khedmati) ۲۰۰۱ ( وSharifzadeh & Zamani) ۲۰۰۸ (

اما، در مورد ريسک پذيری . می باشد) Ahmed) ۱۹۸۵و 
 Drucker) ۱۹۹۸( ،Scheinدانشجويان برخالف نتايج  

بوده است چرا که آنان در ) ۲۰۰۲ (Postigoو ) ۱۹۹۴(
اند که نمره  مطالعات خود به اين نتيجه رسيده

وده تر ب پذيري دانشجويان از ميزان نمره معيار پايين ريسک
نشان داده است که ) Azizi) ۲۰۰۴نتايج پژوهش . است

بين متغيرهای کنترل درونی، انگيزه پيشرفت، استقالل 
طلبی، ريسک پذيری و خالقيت دلنشجويان با کارآفرين 

پژوهش های . بودن آنها رابطه معنی داری وجود دارد
Schein) ۱۹۹۴( ،Drucker) ۱۹۹۸ ( وPostigo) ۲۰۰۲( 

که خالقيت مهم ترين ويژگی کارآفرينان نشان داده است 
نيز در پژوهشي، خالقيت و ) Rissal) ۱۹۹۲. بوده است

هاي  نوآوري را مؤثرترين ويژگي در انجام فعاليت
 Howardنتايج پژوهش . کارآفرينانه عنوان کرده است

نيز نشان داده است که بين ريسک پذيري، ) ۲۰۰۴(
وانايي کارآفرينانه خالقيت و کنترل درونی دانش آموزان و ت

بنابراين، پيشنهاد . آنان رابطه مستقيمی وجود دارد
های  های الزم برای افزايش ساير ويژگی گردد آموزش می

کارآفرينانه نزد دانشجويان فراهم شود تا با داشتن پرورش 
های کارآفرينانه  های کارآفرينانه، برای انجام فعاليت ويژگی

  .در جامعه آماده گردند
ساس اطالعات گردآوري شده، نيمی از  بر ا‐ 

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم دارای روحيه 
اين نتيجه، همسو با يافته های . استقالل طلبي باال هستند

Khedmati) ۲۰۰۱ ( وSharifzadeh & Zamani) ۲۰۰۸ (
گردد که  بنابراين، پيشنهاد می. می باشد) Azizi) ۲۰۰۴و 

ای افزايش روحيه استقالل طلبي نزد های الزم بر آموزش
ساير دانشجويان فراهم شود تا با داشتن روحيه استقالل 

اندازی کسب و کارهای کارآفرينانه به  طلبي، در راستای راه
  .طور مستقل گام بردارند

 بر اساس اطالعات گردآوري شده، دانشجويان دختر ‐ 
ت دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم دارای روحيه خالقي

اين نتيجه، . بيشتری نسبت به دانشجويان پسر هستند
 & Sharifzadehو ) Agra )۲۰۰۲برخالف با يافته های 

Zamani) ۲۰۰۸ (نتايج پژوهش. می باشد 

Bromandnasab) ۲۰۰۳  ( نشان داده است که بين
داري وجود  خالقيت و کارآفريني دانشجويان رابطه معني

ان دهنده تأثير نيز نش) Howard) ۲۰۰۴پژوهش . دارد
بنابراين، با توجه . خالقيت بر توانايي کارآفريني افراد است



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۱۰۰

 

به اهميت خالقيت و نوآوری در کارآفرينی و نظر به اينکه 
هسته اساسی کارآفرينی بر خالقيت استوار است، پيشنهاد 

های کارآفرينانه برای  گردد که در ارائه آموزش می
خالقيت تاکيد های  دانشجويان پسر بر آموزش مهارت

بديهی است اين کار نيازمند تحول . بيشتری صورت گيرد
  .در شيوه های تدريس و نحوه آموزش به دانشجويان است

 بر اساس اطالعات گردآوری شده، دانشجويان ورودی ‐ 
های تحمل  جديد و دانشجويان سال آخر از نظر ويژگي

طلبي، گرايش به خالقيت، ريسک پذيري،  ابهام، توفيق
داري با  رل دروني، و نياز به استقالل تفاوت معنيکنت

اين نتيجه، همسو با يافته های  . اند يکديگر نداشته
Sharifzadeh & Zamani) ۲۰۰۸( ،Khedmati) ۲۰۰۱ ( و

Azizi) ۲۰۰۴ ( و برخالف يافته هایHezarjaribi 
در ) ۲۰۰۸ (Sharifzadeh & Zamani.   می باشد)۲۰۰۴(

 اند که بين دانشجويان  جه رسيدهپژوهش  خود به اين نتي
 کارآفريني  سال دوم و سال چهارم از نظر سطح روحيه

هاي  به عبارت ديگر، فعاليت. داري وجود ندارد تفاوت معني

آموزشي دانشگاه در طي دوران تحصيل دانشجويان، 
. تأثيري در بهبود روحيه کارآفريني آنها نداشته است

  رش دانشجويان با بنابراين، با توجه به اهميت پرو
ويژگی های کارآفرينانه و نيز با عنايت به اينکه امروزه در 
دنيا ميزان موثر بودن يک دانشگاه در جامعه به ميزان 
دانش آموختگان کارآفرين آنها بستگی دارد، پيشنهاد 

گردد تا اقدامات اساسی برای تحول در محتوای دروس  می
ا ماهيت و نيز تغيير شيوه های تدريس متناسب ب

کارآفرينانه، زمينه پرورش دانش آموختگان کارآفرين 
فراهم گردد و ترتيبی اتخاذ گردد تا دانشجويان در طول 
دوران دانشجويي خود در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم، 

های  های کارآفرينی را بگذرانند و مهارت آموزش
 از جمله اقدامات ديگری که. کارآفرينانه را کسب نمايند

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم می تواند برای کارآفرين 
محور نمودن آموزش های خود انجام دهد اين است که در 
گزينش اعضای هيات علمی به توانايي افراد برای ارائه 

  .آموزش های کارآفرينانه توجه نمايد
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