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  چکیده
 ین. در ااست مهم زمینه یندر ا ها دانشگاهآشکار و نقش  جوامع توسعةرشد و  در ینیکارآفر یتاهم مروزها

 یانم در آن بر ثرؤمو عوامل  ینیکارآفر استعداد یمایشی،پ -یفیپژوهش توص یقطر از ،کاربردی یقتحق
نفر نمونه  370 (نفر 3422) نظر مورد جامعة. با توجه به شد بررسی آخر و اول در سال یدانشجویان کارشناس

و با استفاده از  یو مورگان انتخاب شدند. پس از بررس یبا استفاده از جدول کرجس ساده تصادفی روش به
 در ودرصد  97 اول سال در گانه هشتمشهود  تغیرم دادنشان  هاداده ساختاری، معادلةو  همبستگی ، tآزمون

 ینسال اول باالتر یاندر دانشجو .شود میرا شامل  ینینامشهود استعداد کارآفر متغیردرصد  96 آخر سال
سال آخر مربوط به  یانو در دانشجو یاپردازیو رو ییعملگرا یرمشترک مربوط به متغ صورت بهرتبه 

 ابهام تحملو  گراییعمل ی،سالست فکر پذیری، ریسک های ویژگیدر  دو گروه ینا ین. باست طلبی چالش
چالشو  رویاپردازی موفقیت، به نیاز کنترل، کانون هاییژگیاما در و ،ندارد وجود داریمعنی اختالف

 ییناستعداد کارآفر ،درنهایت. شود می دیده یشترسال اول ب یاندانشجو درکه  است دارمعنی اختالف طلبی
 آموزشی هایبرنامه کارآمدی   کم کاهش، این و است بوده کمتر اول سال بهسال آخر نسبت  یاندر دانشجو

 .دکن می آشکار یشپاز  یشرا ب یژگیو ینبهبود ا یبرا ریزیبرنامه ضرورت و
 

 .کارآفرینی های ویژگی ،مازندران ،آموزشی های برنامه ،ینیکارآفر استعداد :کلیدی های واژه

                                                           
 Email: mehdy1352@yahoo.com :ویسندة مسئولن *

 منابع طبیعی ساری علوم کشاورزی و دانشگاه
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 مقدمه
 سرعت بهکه  شوند می یطیوارد مح یآموزش عال مراکز از التحصیل فارغ یاندانشجو امروزه

 ییررا تغ یشغل های فرصتمرتبط با  لعوام و فناوری یط،در مح ییراتتغ ایناست.  ییردرحال تغ

 در تحول و تغییر (.Collins et al., 2004: 454) کنند می یجادرا ا یدیمشاغل جد و دهند می

 یعنی ؛است شده نیز هادانشگاه رسالت در تحول و تغییر موجب جامعه نیازهای و شرایط

 سمت به دوباره یبعد هایو با تحول است به سمت پژوهش رفته -ها آن ةاولی رسالت -آموزش

و  یاقتصاد وضعیت (.12 :1388 همکاران، و زاده شریف) ستا    داده جهت تغییر کارآفرینی

 و کند می اقتصادی ةصحن در رو پیش های زمینه یافتن نیازمند را ما نیزامروزه  یتیجمع یبترک

از  ینهبه ةاستفاد و تربیت و آموزش برای مناسب راهکارهای و ها الگو داشتن راستا این در

(. از آنجا 38 :1389 ی،و فخر یبی)ط دارد ضرورت یدر جوامع امروز ینفعال و کارآفر یروین

تبدیل شود، برای « بحران»در آینده به  شایدکه این امر، مشکلی اجتماعی و اقتصادی است و 

 :1388 همکاران، و زادهیف)شر ریزی درست و هماهنگ نیازمندیم به برنامه شکردنبرطرف

شناخت عوامل و  و شدن کارآفرینبه  یاندانشجو یقتشو یبرا ها برنامه سری یک (.12

 و ینیکارآفر عوامل(. Engle et al., 2010: 36) است ضروری سازی تصمیم ندهاییفرا

 فقط کهشوند  ییشناسا باید یو پرشتاب ناپذیر اجتناب های دگرگونیو  یطیمح یعسر ییراتتغ

از  یخورداربر ،یتوانمند ینا یبرا .دارند را آن با مواجهه و بینی پیشتوان  ،توانمند افراد

 ،عالی آموزش اساسی مسائل از یکی نبنابرای ؛است ناپذیر اجتناب یامر کارآفرینی های ویژگی

 هدف ،رو این از .است التحصیالن فارغ در کارآفرینی های مهارت کردن نهادینه و توسعه

 تحصیل دوران در دانشجویان کارآفرینی استعداد وضعیت بررسی تحقیق این در پژوهشگر

 همچنین و -آموختگیدانش زمان تا ورود بدو از -زمینه این در دانشجویان وضعیت تا است

 ةتوسع برای الزم هایپیشنهاد ئةارا و بررسی به و کند درک را هاآن هایویژگی چگونگی

 .بپردازد دانشجویان کارآفرینانة هایتوانایی

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی
 آن به توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای از بسیاری هک است مهمی بسیار مقولة کارآفرینی
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 هایفرصت ایجاد برای نیرومند یابزار به کارآفرینی ،کشورها این در. دارند جدی توجه

 بحران مانند مشکالتی رفع موجب تواندمی هاآن از گیریبهره که است شده تبدیل مناسب

 کیفیت کاهش وری،بهره چشمگیر کاهش پویا، و خالق انسانی نیروی کمبود اشتغال،

 آموزش و پرورش کشورها ،رواین از. شود رقابت و اقتصاد رکورد خدمات، و محصوالت

 و ذبیحی) اندداده قرار خویش اجتماعی -اقتصادی ةتوسع هایبرنامه اولویت در را کارآفرینان

 با شناسانروان ی،اقتصاد ةتوسع در کارآفرینان نقش شدنپررنگ از پس (.53: 1385 ،مقدسی

 و کارآفرینان بین شدنلئقا تفاوت و شخصیتی هایویژگی بر مبتنی هاییهنظر ئةارا هدف

و  یپرداختند )کرباس ینانکارآفر شناختیروان هایویژگی بررسی به کارآفرین، غیر مدیران

 هایژگیوی کارآفرینان که کند میاشاره  یزن کارآفرینی مطالعات ةپیشین(. 29 :1381 ،همکاران

 بههستند،  شناختیروان ها ویژگی این از بعضی. (Matviuk, 2010: 65) دارند  متفاوتی

 «شخصیتی رویکرد» یا «اه ویژگی رویکرد»است  یتیشخص یژگیو یینتب دنبال بهکه  یرویکرد

 ینبر ا یتیصشخ های ویژگی یکرد(. رو90 :1387 ی،ثقف یو کالنتر یری)جهانگ شود میگفته 

 ینیروی که دارند هایی ارزشو  ها دیدگاه ها، ویژگی ینانکارآفر که کند یم تأکید یهفرض

 ,Gurol & Atsan) شود می یگراند از ها آن یزتما موجبو  کند   می فراهم هاآن یمحرک برا

 رواج کارآفرینی رویکردهای سایر با مقایسه در شخصیتی های ویژگی رویکرد. (28 :2006

 یمشترک هایویژگی دهدمی نشان تحقیقات. ( Kruzic & Pavic, 2010: 216) دارد شتریبی

 شناخت که است دلیل این به ها ویژگی این کردن بیان اهمیت. دارد وجود کارآفرینان بین

 کارآفرینی به شروع که شود می افرادی موفقیت یا تشویق موجب موفق کارآفرینان های ویژگی

 موجب امر این. ندک ایجاد خود در را هاآن کند می سعی ها ویژگی این نیدنش با فرد. کنند می

 ةده چند از (.28: 1387 کیا،سعیدی) شودمی کارآفرینانه هایفعالیت دادن انجام به او بیشتر میل

 کارآفرینان شخصیتی هایویژگی کشف ددرصد پژوهشگران و شناسانروان برخی ،پیش

 پذیری،مخاطره نفس،اعتمادبه خالقیت، پیشرفت، ةانگیز را حقیقاتت این ةعمد محور. برآمدند

 افرادی کارآفرینان دهدمی نشان مطالعات این. دهندمی تشکیل پذیریولیتئمس و کنترل کانون

 و تعهد نفس، عزت فکری، استقالل اراده، و عزم دارای و خود به متکی پذیر،مخاطره خالق،
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 بارةدر 2004 سال در تحقیقی در 1هوارد (.90: 1386 اران،همک و کردنائیج) هستند پشتکار

 بین مستقیم ایرابطه که گیردمی نتیجه آموزاندانش در کارآفرینی هایقابلیت پرورش

 و درونی کنترل پیشرفت، ةانگیز پذیری،ریسک طلبی،استقالل) کارآفرینی های قابلیت

 بدری(. 167: 1388 اعتمادی، و مقدمجعفری) دارد ودوج افراد کارآفرینی توانایی و( خالقیت

 قابلیت گیردمی نتیجه اصفهان دانشگاه دانشجویان کارآفرینی هایقابلیت بارةدر پژوهشی در

 از باالتر( خالقیت و پیشرفت ةانگیز درونی، کنترل طلبی،استقالل) دانشجویان کارآفرینی

 داریمعنی تفاوت آخر سال و اول سال شجویاندان کارآفرینی هایقابلیت بین و است میانگین

 دانشجویان کارآفرینی هایمشخصه بر تحقیق با( 1384) زالی(. 255 :1383 بدری،) دارد وجود

 پذیری، ریسک طلبی، استقالل طلبی، توفیق ویژگی پنج که گیرد می نتیجه مازندران دانشگاه

 اعتمادی و مقدم جعفری. دارد وجود یکم میزان به دانشجویان بین در اراده و عزم و خالقیت

 گیرد می نتیجه دانشجویان، کارآفرینانة نگرش ای مقایسه ارزیابی منظور به پژوهشی در( 1388)

 شخصیتی های ویژگی به نسبت تهران دانشگاه کارآفرینی مدیریت دانشجویان نگرش که

 دو از پس( خالقیت و ابهام تحمل پذیری، ریسک درونی، کنترل موفقیت، به نیاز) کارآفرینی

( 2009) همکاران و2 سوختانلو(. 178 :1388 اعتمادی، و مقدمجعفری) است یافته بهبود سال

 کارآفرینی سطح بر اثرگذار شناختی روان های قابلیت ةمقایس و ارزیابی به پژوهشی در نیز

 های دوره و تحصیلی طوحس دادند نشان و پرداختند تهران دانشگاه کشاورزی دانشجویان

 و سوختانلو) دهد نمی افزایش را کشاورزی دانشجویان کارآفرینی های قابلیت سطح ،دانشگاهی

 ها دانشگاه اقتصادی، توسعة و رشد در کارآفرینی اهمیت به توجه با(. 175 :2009 همکاران،

 های برنامه ،ملی و ای منطقه محلی، نیازهای و آموزش تحت هایوهگر های ویژگی برحسب

 در(. 16: 1387 ،نصراصفهانی و طیبی) ندکرد اجرا و طراحی را متعددی پژوهشی و یآموزش

 کارآفرینی کلیدی هایویژگی از هریک وضعیت بررسی با خواهیم می ،تحقیق این

 ابهام، تحمل عملگرایی، فکری، سالست موفقیت، به نیاز درونی، کنترل کانون ،پذیری ریسک)

 آشنایی ،(227 :1386 همکاران، و کردنائیج) (کارآفرینی استعداد ،طلبی چالش ،رویاپردازی

                                                           
1. Howard 

2. Sookhtanlo 
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 تا کنیم هئارا هاییپیشنهاد ،تحقیق های محدودیت رعایت و ها برنامه های ضعف و ها قوت با

 در کارآفرینی توسعة کردن نهادینه راستای در آموزشی نوین های برنامه اجرای یا اصالح ةزمین

 .شود فراهم کشور آموزش های سیستم

 

 تحقیق شناسی روش

 ها داده گردآوری روش نظر از پژوهش این تحقیق، هایهدف و موضوع ماهیت به توجه با

 ةشامل کلی پژوهش آماری ةجامع. است یو از نظر هدف کاربرد یمایشیپ -توصیفی

 یعلوم کشاورز هایدانشگاه شامل دولتی هایدانشگاه اول)سال  یوستهپ یدانشجویان کارشناس

درمجموع  که شود میمازندران(  ی[ و علوم پزشکبابلسربابل، مازندران ] یو مهندس یفن ،یسار

 یتصادف ةشیو بهنفر نمونه  370 و مورگان یاستفاده از جدول کرجس با و بودنددانشجو  3422

 ایگزینه 95 ةپرسشنام پژوهش، این در ها داده آوری  جمع ابزارشدند.  انتخابساده 

 طراحان. است( 1386 ،و همکاران یج)کردنائ ینیاستعداد کارآفر شسنج ةاستانداردشد

 پایایی و رواسازی مرحله سه از پسآزمون  ینا در را شده استفاده های پرسش رواییپرسشنامه 

، 88/0 کنترل کانون، 82/0 طلبیتوفیق ترتیب)به کرونباخ آلفای روش از استفاده با آن

 عملگرایی، 66/0 رویاپردازی، 89/0 فکری سالست، 83/0 ابهام تحمل، 92/0 پذیری ریسک

 سال) دانشگاه به ورود زمانی مرحلةدو  در پرسشنامه. کردند تأیید( 83/0 طلبیچالش و 67/0

 منظور به. سپس شد یو گردآور توزیع( تحصیل آخر سال) دانشگاه از خروج و (تحصیل اول

 ها سنجش تفاوت ایبر وابسته t)آزمون  یآمار های آزموناستفاده از  با ها داده تحلیل و تجزیه

 ،Liserlو  SPSSفزارهایانرم یقاز طر و( یرهامتغ ینروابط ب یبررس ایبر ساختاری ةمعادل و

 .ندشد طولی ارزیابیو  بررسیمطالعه،  دانشجویان

 

 ها یافته

 هاآن درصد 96 و زن درصد 65 و مرد درصد 35 و،دانشج 370 مجموع از دهد می نشان نتایج

 دولتی درصد 43 آزاد، دانشجویان درصد 50 پدر شغل .هستند سال 25 -18 سنی محدودة در



1393 زمستان ،4 شماره ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      760  

 ریاضی، دیپلم درصد 54 شده مطالعه دانشجویان مجموع از. ندادند پاسخی نیز درصد 7 و است

 به و پرسش سه البق در نتایج یرسا. هستند انسانی دیپلم درصد 14 و تجربی دیپلم درصد 32

 .شود می داده نشان زیر شرح

 
 چگونه خروجی و ورودی دانشجویان در کارآفرینی های ویژگی و استعداد وضعیت .1

  ؟است
 57 پذیری، ریسک ویژگی در درصد 73 به نزدیک ورودی دانشجویان در ،2 جدول براساس

 ویژگی در درصد 60 فکری، سالست گیویژ در درصد 63 پیشرفت، به نیاز ویژگی در درصد

 در درصد 72 به نزدیک ،خروجی دانشجویان در .هستند ضعیف بسیار و ضعیف طلبیچالش

 سالست ویژگی در درصد 5/61 پیشرفت، به نیاز ویژگی در درصد 69 ،پذیریریسک ویژگی

 در ،همچنین. اند ضعیف بسیار و ضعیف طلبیچالش ویژگی در نیز درصد 5/64 و فکری

 ویژگی در درصد 61 ،کنترل کانون ویژگی در درصد 61 به نزدیک ورودی دانشجویان

 بسیار و قوی رویاپردازی ویژگی در درصد 54 ابهام، تحمل ویژگی در درصد 62 عملگرایی،

 در درصد 60 کنترل، کانون ویژگی در درصد 52 به نزدیک ،خروجی دانشجویان در .ندا قوی

 رویاپردازی ویژگی در نیز درصد 48 و ابهام تحمل ویژگی رد درصد 66 عملگرایی، ویژگی

 دانشجویان درصد 65 به نزدیک دهدمی نشان نتایج ،درنهایت .هستند قوی بسیار و قوی

 کارآفرینی استعداد نظر از نیز خروجی دانشجویان درصد 5/69 به نزدیک همچنین و ورودی

 در دانشگاه به ورود ابتدای در اندانشجوی درصد 35 به نزدیک. ندا ضعیف بسیار و ضعیف

 به تحصیل انتهایی سال در مقدار این کهدرحالی .بودند قوی بسیار و قوی کارآفرینی ویژگی

 .کندمی پیدا کاهش درصد 5/30
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 هایژگیاز و یکبراساس هر شده مطالعه جامعة یفراوان یعتوز .1 جدول

 ویژگی
 قوی بسیار قوی ضعیف ضعیف بسیار

 راوانیف
 درصد
 فراوانی

 فراوانی
 درصد
 فراوانی

 فراوانی
 درصد
 فراوانی

 فراوانی
 درصد
 فراوانی

 متعادل یریپذیسکر
 9 32 18 67 36 135 37 136 اول سال
 11 39 17 64 40 148 32 119 آخر سال

 درونی کنترل کانون
 51 188 10 37 19 72 20 73 اول سال
 30 112 22 82 23 84 25 92 آخر سال

 موفقیت به نیاز
 17 64 25 92 21 77 37 138 اول سال
 10 34 22 81 25 94 44 161 آخر سال

 فکری سالست
 14 52 1/23 85 22 82 41 151 اول سال
 15 55 5/23 87 18 67 5/43 161 آخر سال

 عملگرایی
 36 134 25 92 20 73 19 71 اول سال
 5/32 120 5/27 101 22 82 18 67 آخر سال

 ابهام تحمل
 33 121 29 108 21 78 17 62 اول سال
 5/37 139 5/28 106 21 78 13 47 آخر سال

 رویاپردازی
 32 118 22 82 19 71 27 99 اول سال
 28 105 20 74 18 67 34 124 آخر سال

 طلبی چالش
 23 85 17 62 35 130 25 93 اول سال
 5/15 57 20 74 5/36 135 28 104 آخر سال

 رینیکارآف
 12 43 23 84 25 93 40 150 اول سال
 8 31 22 81 27 98 43 160 آخر سال

 
 تفاوت خروجی و ورودی دانشجویان در کارآفرینی های ویژگی و استعداد بین آیا .2

  دارد؟ وجود
 سالست ابهام، تحمل و پذیری ریسک یژگیو های خروجی و ورودی بین دهد مینشان  نتایج

 درونی، کنترلکانون  هاییژگیاما در و ،ندارد وجود داریمعنی تالفاخ عملگراییو  فکری

 و ها ورودی ینب ینی،استعداد کارآفر یتو در نها طلبیچالش و رویاپردازی موفقیت، به نیاز

 .دارد وجود داری معنیاختالف  درصد 99 ینانبا اطم شده پژوهش ةجامع هایخروجی
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 ها یژگیاز و یکبراساس هر T یآزمون آمار .2 جدول

 sig معیار خطای معیار انحراف میانگین ویژگی 

 متعادل یریپذیسکر
 43/0 44/8 08/45 اول سال

288/0 
 44/0 62/8 70/45 آخر سال

 درونی کنترل کانون
 46/0 87/8 34/55 اول سال

005/0 
 50/0 68/9 73/53 آخر سال

 موفقیت به نیاز
 39/0 60/7 42/45 اول سال

000/0 
 34/0 69/6 08/44 آخر سال

 فکری سالست
 41/0 90/7 80/34 اول سال

940/0 
 40/0 82/7 76/34 آخر سال

 عملگرایی
 21/0 20/4 33/27 اول سال

282/0 
 26/0 04/4 03/27 آخر سال

 ابهام تحمل
 30/0 91/5 03/23 اول سال

417/0 
 35/0 90/6 48/23 آخر سال

 رویاپردازی
 23/0 56/4 41/20 اول سال

002/0 
 29/0 65/5 34/19 آخر سال

 طلبیچالش
 22/0 41/4 25/17 اول سال

004/0 
 26/0 11/5 34/16 آخر سال

 کارآفرینی
 56/1 15/30 68/2 اول سال

001/0 
 72/1 26/33 64/2 آخر سال

  
 و ورودی دانشجویان کارآفرینی استعداد زمینة در ها ویژگی از هریک وضعیت .3

 ؟است چگونه روجیخ

 شناختیعوامل روان ةکنند تبیین یرهشت متغ یمدل معادالت ساختار یق،تحق یتوجه به مدل مفهوم با

% و 05کمتر از  RMSEA. با توجه به شود میارائه  یزرلل افزار نرم یبراساس خروج ینیاستعداد کارآفر

GFI  وNFI 97 اول سال در توانند می گانه هشتمشهود  یراست، متغ بودهدرصد  90از  یشترکه ب یزن 

 . شود شاملرا  ینینامشهود استعداد کارآفر متغیردرصد  96 آخر سال در ودرصد 
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 اول سال ساختاری، ةمعادل مدل تحلیل و ها داده .4 جدول

 نامشهود متغیر E = کارآفرینی استعداد

 مشهود متغیر T آمارة رد/تأیید استاندارد ضرایب رتبه برآوردی ضریب

 پذیری ریسک 84/6 تأیید 38/0 ششم 19/3

 کنترل کانون 31/6 تأیید 35/0 هفتم 38/3

 موفقیت به نیاز 63/13 تأیید 68/0 دوم 22/5

 فکری سالست 22/12 تأیید 62/0 سوم 98/4

 عملگرایی 12/15 تأیید 74/0 اول 72/3

 ابهام تحمل 73/8 تأیید 47/0 پنجم 24/3

 رویاپردازی 28/15 تأیید 74/0 اول 20/4

 طلبی چالش 76/9 تأیید 52/0 چهارم 26/2
RMSEA= 0/041, GFI= 0/99, AGFI= 0/97, NFI= 0/98, NNFI= 0/96,  شود تأیید میکلیت مدل 

 

 مدل رد /تأیید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اول سال ویاندانشج در نامشهود متغیر و مشهود ةگان هشت متغیرهای شرایط ساختاری ةمعادل مدل .1 نمودار

84/6 

63/13 

22/12 

31/6 

12/15 

73/8 

28/15 

76/9 

 پذیریریسک

 کنترل کانون

 به نیاز
 موفقیت

 فکری سالست

 عملگرایی

 ابهام تحمل

 رویاپردازی

 طلبیچالش

 استعداد
 کارآفرینی

 T آمارة

38/0 

68/0 

62/0 

35/0 

74/0 

47/0 

74/0 

52/0 

 پذیریریسک

 کنترل کانون

 به نیاز
 موفقیت

 فکری سالست

 عملگرایی

 ابهام تحمل

 ازیرویاپرد

 طلبیچالش

 استعداد
 کارآفرینی

 استاندارد ضرایب
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 آخر سال ساختاری، معادلة مدل تحلیل و ها داده .5 جدول

 نامشهود متغیر E = کارآفرینی استعداد

 مشهود متغیر T آمارة رد /تأیید استاندارد ضرایب رتبه برآوردی ضریب

 پذیری ریسک 97/4 تأیید 27/0 هشتم 40/2

 کنترل کانون 76/8 تأیید 47/0 ششم 11/4

 موفقیت به نیاز 45/10 تأیید 54/0 چهارم 86/3

 فکری سالست 93/9 تأیید 52/0 پنجم 77/3

 عملگرایی 73/14 تأیید 71/0 سوم 66/2

 ابهام تحمل 60/6 تأیید 36/0 هفتم 56/2

 رویاپردازی 49/16 تأیید 78/0 دوم 70/3

 طلبی چالش 38/17 تأیید 81/0 اول 52/3
 مدل رد/تأیید  ,RMSEA= 0/043, GFI= 0/98, AGFI= 0/96, NFI= 0/97, NNFI= 0/94 شود تأیید میکلیت مدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 آخر سال دانشجویان در نامشهود متغیر و مشهود ةگان هشت متغیرهای بین روابط ساختاری ةمعادل مدل. 2 نمودار

 

97/4 

45/10 

93/9 

76/8 

73/14 

60/6 

49/16 

38/17 

 پذیریریسک

 کنترل کانون

 موفقیت به نیاز

 فکری سالست

 عملگرایی

 ابهام تحمل

 رویاپردازی

 طلبیچالش

 استعداد
 کارآفرینی

 T مقدار

27/0 

54/0 

52/0 

47/0 

71/0 

36/0 

78/0 

81/0 

 پذیریریسک

 کنترل کانون

 موفقیت به نیاز

 فکری سالست

 عملگرایی

 ابهام تحمل

 رویاپردازی

 طلبیچالش

 استعداد
 کارآفرینی

 استاندارد ضرایب
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 گیری نتیجهو  بحث
در  یطول یقیتاکنون تحق که یمگیر می نتیجهموضوع  این زمینة در یقاتمطالعات و تحق مرور با

 ورتص به یزن برخیمشابه و  تقریباً تحقیقاتی اگرچه ،است نگرفتهپژوهش انجام  موضوع زمینة

 در دانشجویان اغلب دهدینشان م پژوهش ینا نتایج حال، ینبا ا .شودمی یافت طولی غیر

 یجبا نتا ییژگو یندر ا یان. ضعف دانشجوندهست یفضع یارو بس یفضع پذیریریسک ویژگی

 زادهعبداهلل و زادهیفشر ،(1389) مقدم نژاد  قاسم(، 1384) بدری(، 1384) زالیپژوهش 

 ویژگی در دهدمی نشان ایجنت ،همچنین. دارد همسویی (1997هافشتد ) ینو همچن (1391)

 ،دیگر عبارتبه ؛ندارد وجود آماری تفاوت ورودی و خروجی دانشجویان بین پذیری،ریسک

تفاوت  ینبهبود بخشد. ا یانرا در دانشجو پذیرییسکر یژگینتوانسته است و یوزشآم یطمح

در  یریخطرپذ ةمقایس به کهدارد  همسویی( 1389) یو شعبانعل یمراد یجبا نتا یآمار

( در 1388) یو اعتماد مقدم جعفری یجسال اول و سال چهارم پرداخته بودند و با نتا یاندانشجو

 ترم آخر متفاوت است.  یاندر دانشجو یژگیو ینا بهبود زمینة

 این. هستند یقو یارو بس یقو یکانون کنترل درون یژگیدر و دانشجویاناز  یمیاز ن بیش

( 1384) بدری و( 1391) زاده عبداهللو  زاده شریف ،(1389) مقدم نژاد قاسمپژوهش  یجبا نتا امر

نسبت به  یخروج یانودانشج در درونیکانون کنترل  ویژگی ،همچنین .ندارد همسویی

 وجود داریمعنی اختالف ها خروجی و ها یورود یناست و ب ترضعیف یورود یاندانشجو

بهبود  یرا برا یمساعد یطنه تنها نتوانستند شرا شده مطالعه هایدانشگاه ،دیگر عبارتبه ؛دارد

امر به علت  ینا شاید .داشتند همراه به یزن را یژگیو ینبلکه کاهش ا ،فراهم آورند یژگیو ینا

و  مقدمجعفری نتایج با البته که باشد ها و توان دانشگاه یارخارج از اخت یاجتماع یطشرا

 ترم آخر متفاوت است.  یاندر دانشجو یژگیو ینبهبود ا بر مبنی( 1388) یاعتماد

 ضعف. هستند یفضع یارو بس یفضع یتبه موفق یازن یژگیدر و دانشجویاناز  یمیاز ن بیش

 همسویی( 1384) بدری و( 1389) مقدم نژادقاسم پژوهش نتایج با ویژگی این در یاندانشجو

 ةنتیج. دارد همسویی( 1391) زادهعبداهلل و زادهشریف( و 1384) زالی یجبا نتا ولی ،ندارد

نسبت به  یخروج یاندر دانشجو یتبه موفق یازن یژگیو دهدینشان م یآمار یلو تحل یهتجز



1393 زمستان ،4 شماره ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      766  

 شده پژوهش ةجامع هایخروجی و ورودی بین و است بوده کاهش به رو ورودی دانشجویان

 کهدارد  همسویی( 1389) یو شعبانعل یمراد یجامر با نتا ینوجود دارد. ا دارییاختالف معن

 سال اول و سال چهارم پرداخته بودند. یاندر دانشجو یشرفتپ ةیزانگ ةمقایس به

 نتایج باامر  این .ندهست یفضع یارو بس یفضع کریسالست ف یژگیدر و یاندانشجو اغلب

 یلو تحل یهتجز ةنتیج. دارد همسویی( 1392) مردانشاهی و( 1391) زادهعبداهلل و زادهشریف

 تفاوت ورودی و خروجی دانشجویان بین فکری، سالست ویژگی در دهدینشان م یآمار

 .ندارد وجود آماری

 یخروج یاندانشجو ینو ب هستند یقو یارو بس یتحمل ابهام قو یژگیدر و یاندانشجو بیشتر

 بر مبنی( 1391) زادهعبداهلل و زادهیفشر یجامر با نتا ینوجود ندارد. ا یتفاوت آمار یو ورود

( در 1388) یو اعتماد مقدمجعفری نتایج با همچنین و صفت این در دانشجویان بودنقوی

بر  یمبن 1هافشتد نتایج با ،همچنین .ترم آخر همسو است یاندر دانشجو یژگیو ینبهبود ا زمینة

  .است( همسو 10 :1384 یفی،)لط ها یرانیدر ا یدابهام و قبول ترد یرشپذ یلباالبودن پتانس

 نتایج با امر این. هستند یقو یارو بس قوی نیز ییعملگرا یژگیو در یاندانشجو اغلب

. ندارد همسویی( 1391) ادهزعبداهلل و زاده شریف یجبا نتا اما است،( همسو 1392) مردانشاهی

 وجود آماری تفاوت ورودی و خروجی دانشجویان بین ویژگی، ایندر  دهدینشان م نتایج

 .ندارد

امر با  ین. اهستند یقو یارو بس یقو یاپردازیرو یژگیدر و دانشجویاناز  نیمیبه  نزدیک

 یاندانشجو بینارد. ند یی( همسو1392) مردانشاهی و( 1391) زاده عبداهللو  زاده شریف یجنتا

نسبت  یخروج یاندر دانشجو رویاپردازیوجود دارد و  داری معنیاختالف  یو خروج یورود

 .است بوده کاهش به رو ورودی دانشجویان به

 بودنضعیف. هستند یفضع یارو بس یفضع طلبی چالش یژگیو در یاندانشجو اغلب

نشان  نتایجدارد.  یی( همسو1391) زاده عبداهللو  زاده شریف یجبا نتا یژگیو یندر ا یاندانشجو

 بوده کاهش به رو ورودی دانشجویان بهنسبت  یخروج یاندر دانشجو طلبیچالش دهد می

 .دارد وجود داری معنی اختالف ها یو خروج ها ورودی بین و است
                                                           
1. Hofsted 



 ...و ورودی دانشجویان در کارآفرینی استعداد بررسی

 

767  

 نشان نتایج. است یفضع بسیار یا ضعیف یاندانشجو یتدر اکثر ینیکارآفر استعداد

رو به  یورود یاندانشجو با مقایسه در یخروج یاندر دانشجو ینیکارآفر استعداد هدد می

 وجود دارد.  داریمعنی اختالف ها خروجی و هایورود ینکاهش بوده است و ب

 یرو غ یممستق روابط ةهم دهد مینشان  یجنتا نیز ها ویژگی از هریک وضعیت زمینة در

سال اول و  یاناست و در دانشجو شده یدأیت کارآفرینی عداداست با مشهود های متغیر ینب یممستق

در  شده مطالعه یررا شامل شود. از هشت متغ ییراتتغ درصد 96 و 97 تواندمی ترتیبآخر به

 یاپردازیو رو ییعملگرا یرمشترک مربوط به متغ صورترتبه به ینباالتر ،سال اول یاندانشجو

رتبه  ینسال آخر باالتر یاناما در دانشجو ،ر دارندقرا یبعد ةدر درج یرهامتغ یگرو د است

 یجکه نتا طورقرار دارند. همان یبعد ةدر درج یرهامتغ یگرو د است طلبیچالش یرمربوط به متغ

 یتاولو ییرمشابه نبوده است. تغ یلدر سال اول و آخر تحص ییراتروال تغ ،دهد مینشان 

 که ییجنتا ینو همچن آن ةرتب یارتقا و اول جایگاه به چهارم جایگاه از طلبیچالش یژگیو

نشان از ضرورت توجه  ،کند یم یانب سال آخر یاندر دانشجو را آن داریکاهش و اختالف معن

 دارد.  یژگیو ینبه ا یژهو

 بهبود و بروز در خود اهداف به نیل در نتوانستند شده مطالعه هایدانشگاه ،نتایج براساس

 هایکاستی تنها نه و باشند موفق شده مطالعه کارآفرینانة هایویژگی و کارآفرینی استعداد

 دانشجویان، ضعف این افزایش شاهد بلکه ،ندادند کاهش را وپرورشآموزش نظام در موجود

 ثباتیبی و اجتماعی شرایط و محیطی عوامل است ممکن. هستیم نیز تحصیل پایانی سال در

 تفکر درنهایت و انگیزه کاهش بر ثرؤم عاملی وانعنبه تحقیق، زمانی ةدور در حاکم اقتصادی

 گیریشکل بر( 1387 ،همکاران و کردنائیج) آمابلی خالقیت فرایند مدل طبق خالق،

 تسهیل و شدنکارآفرین در آموزش نقش به توجه با اما باشد، گذاشته منفی اثری کارآفرینی

 ها آموزش دهدمی نشان که گرفت  صورت یمطالعات کار بازار به التحصیالنفارغ انتقال

 ةحوز متفکران یا کارآفرین به تبدیل را ها آن کنند، تربیت پذیر مسئولیت را افراد توانند می

 خطرپذیر و موفق وکار، کسب های چالش در آمیزی موفقیت طور به ها آن تا نندک کارآفرینی

 :Urbano, 2008) نندک می کمتر را وکارهاکسب شکست و بیکاری میزان ،نتیجه در .کنند



1393 زمستان ،4 شماره ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      768  

 از نشان ،هاویژگی این در ضعیف دانشجویان باالی تقریباً درصد ةمشاهد .(336-337

 رغم علی شده مطالعه هایدانشگاه آموزشی هایبرنامه در ثرؤم عوامل مجموعه ناکارآمدی

 سال دانشجویان از باالیی درصد مشاهدة. دارد جامعه بر حاکم اجتماعی شرایط و مشکالت

 دادبرون و نتایج عنوانبه و ندهست ضعیف بسیار یا ضعیف کارآفرینانه هایویژگی در که آخر

 و اشتغال عرصة به ورود درحال یا متقاضی( مطالعه مورد هایدانشگاه) عالیآموزش نظام

 نوآوری، خالقیت، باید ،ها دانشگاه در. دارد بسیار تدبیر و ملأت جای ،هستند جامعه در فعالیت

 .گیرد قرار نظر مد زیربنایی اصل عنوانبه کارآفرینی قابلیت و استعداد درنهایت و ییشکوفا

 و( 6 :1388 دیگران، و اردکانی اسعید) کارآفرینانه رفتار و کارآفرینی خالقیت، مدل طبق

 بر باید نیز دیگر پژوهشی و آموزشی های برنامه کارآفرینی، هایروش و اصول آموزش ضمن

 دنبالبه و دشو تبدیل کارآفرین و پویا یدانشگاه به بتواند تا شود همسو و زیری پایه آن مبنای

 برسند باور این به باید ها دانشگاه ،بنابراین .دهد جامعه تحویل را کارآفرین و خالق عناصر آن

 پیرامون، محیط با تطبیق و سازگاری انعطاف، نداشتن صورت در اجتماعی، سیستم عنوانبه که

 اصلی هدف به نیل در دیگر سوی از و هندد می دست از را خود اثربخشی و ابق سو یک از

 یها برنامه بازبینی ،رو این از. شوند نمی موفق -است جوامع گری هدایت و پیشروی که -خود

 گیریشکل هدف راستای در باید و است ضروری ها برنامه فوق حتی و پژوهشی آموزشی،

 حال شرایط در تنهانه که نیازهایی. باشند جامعه ةجانبهمه زهاینیا ساختنبرآورده در ها دانشگاه

 .دنز می رقم را جامعه آتی ةتوسع و رونق بلکه باشد، مرداندولت مددرسان تواندمی

 

 هاپیشنهاد
 کسب اندازیراه به تمایل در کارآفرینی هایویژگی از برخورداری نقش بهتوجه  با

 راهکارهای دشو می پیشنهاد ها،دانشگاه یورود دانشجویان ضعف همچنین و وکار

 ها شیوه از استفاده مرتبط، هایکارگاه یبرگزار :جمله از ها،ویژگی این بهبود و تقویت

 یشگاهی،آزما ی،)کارگاه عملی هاییتتوجه به فعال ی،آموزش ةخالقان و نوین ابزار و

 ادامه نیز ها دانشگاه در تحصیل حین در و آغاز آموزیو...( از دوران دانش یکارورز

 .یابد
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 و نوین های روش تا دشو فراهم مدرسان و معلمان برای بازآموزی و آموزشی هایدوره 

 .بندند کار هب تدریس در و فراگیرند را کارآفرینی آموزش و نگرش تغییر راهکارهای

  ی،رویاپرداز موفقیت، به نیاز درونی، کنترل کانون های ویژگیکاهش  به توجه با 

بهبود و  یبرا ،خروجی دانشجویان در ینیاستعداد کارآفر یتدر نها و طلبی شچال

 ینیاز متخصصان امر کارآفر گیری بهرهبا  باید نانهکارآفری شخصیتی های ویژگی توسعة

 ینا یتتقو یالزم برا و متناسب آموزشی های برنامهو  یطمح ی،آموزش ریزی برنامهو 

موجود فراهم  های ضعف دنکر برطرف و جبران ةزمین تا شودو اجرا  تدوین ها یژگیو

 . شود

 یا داشتندر  آموزاندانش تحصیلی محیط و دروس رشته، تأثیرتوجه به نقش و  با 

 -شد دیده ها یژگیو و یپلمنوع د ةرابط در آن تأثیر که -کارآفرینی استعداد نداشتن

 .دشو می یشنهادپ آموزاندانش آموزشی محیط و درسیمنابع  ازیس  مناسب و بازبینی

 اینو پرورش  تقویت ،ینیاستعداد کارآفر در طلبی چالش یژگیو یتاهم بهتوجه  با 

 .است یتو در اولو ضروری ها کارگاه و هادوره برگزاری طریق از ویژگی

 پژوهش و ریزی برنامه ،آن های ویژگی بهبود و کارآفرینی فرهنگ ترویج منظور به 

 و آموزشی های برنامه و گرفته صورت نشریات و ومیعم یها رسانه هماهنگی با الزم

 .شود اجرا باید خصوص این در الزم ملی یترویج
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