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 چکیده

دانش به عالي مطرح گشته؛ و نياز هاي اخير، توجه به كارآفريني و آموزش آن، در سطح آموزش در دهه     
 در كشور افزايش ترويج كارآفريني پايدار، جهت آموزشي هايبرنامه كارآفرين، در راستاي توسعه گانآموخت

 منبع عنوان يك ها، بهدانشگاه دانشجويان كارآفرينانه روي اين پژوهش وضعيت گرايش يافته است. مسأله پيش

نانه، آزمون جامع كارآفريني در هاي كارآفريمنظور سنجش مشخصه پژوهش، به است. در اين كارآفريني بالقوه
نفر از دانشجويان دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي  120قالب پرسشنامه پژوهشي در بين 

توزيع گرديده است. نتايج پاياني تحقيق، حکايت از اثر معنادار سوابق و رشته تحصيلي دانشجويان دانشکده 
 ي، بر نيمرخ كارآفريني آنان دارد.مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشت
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 مقدمه. 1

عنوان يك رفتار اجتماعي مطلوب شناخته شده و مسئوالن  هاي اخير، كارآفريني، بهطي سال     
رو،  دانند. از اينيزي براي توسعه آن را براي ايجاد تحول در عرصه اقتصاد ضروري ميركشور، برنامه

هاي شخصيتي كارآفرينان اختصاص يافته بخش اعظمي از تحقيقات كارآفريني، به تبيين ويژگي
ها سازند. اين ويژگيكارآفرينان را از غير كارآفرينان متمايز مي "هاي شخصيتيويژگي"است؛ زيرا 

كار، قابل آموزش و يادگيري  و اندازي كسبد ساير رفتارهاي كارآفرينانه، نظير نحوه ايجاد و راهمانن
ها است و تکيه بر رو، پيتر دراكر معتقد است، كارآفريني رفتار مبتني بر افکار و ديدگاه هستند. از اين

 .[1الهام و اشراق ندارد ]

عنوان يك منبع بالقوه  ها را بهدانشجويان دانشگاه ضروري است گرايش كارآفرينانه هر حال،  به     
ها به  گرايش و دانش كارآفريني دانشجويان، احتماالً بر تمايل آنكارآفريني، مورد مطالعه قرار داد. 

 هايويژگي و متغيرها بنابراين، بر اساس جايگاه گذارد.اندازي كسب و كارشان در آينده تأثير ميراه

هاي كارآفرينانه پژوهش شناخت و سنجش مشخصه هدف اين كارآفريني ـبيني پيش در شخصيتي
 دانشجويان دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي است. 

 
 . مبانی چارچوب نظری و پیشینه تحقیق 2

نشأت گرفته  "آغاز كردن"به معناي "Entreprendre" فرانسوي  كلمه از "كارآفريني" واژه     
است و معناي ايجاد كار و  "Enterpreneurship"ارآفريني معادل فارسي كلمه واژه ك است.

كردن  خالصه .[12] زايي است دهد؛ البته كارآفريني داراي مفهومي ارزشمندتر از اشتغالزايي مي اشتغال
گرفتن پيامدهاي مثبت و مهم آن خواهد شد. كارآفريني به  زايي، موجب ناديدهكارآفريني به اشتغال

ها، ترغيب به نوآوري و توسعه آن، افزايش اعتماد به نفس،  شدن خالقيت هاي: بارور راه خود ويژگيهم
ايجاد و توسعه تکنولوژي، توليد ثروت در جامعه، و افزايش رفاه عمومي نيز دارد. با نگاهي جامع به 

آوردهاي  يکي از ره زاييتوان از همه پيامدهاي مهم آن بهرمند شد. هر چند كه اشتغالكارآفريني، مي
مخاطرات يك فعاليت  تا شوداست كه متعهد مي شخصيكارآفرين  ،هر حال  . بهمهم كارآفريني است

از راه تشکيل  فرآينـد ايجـاد ارزش ،كارآفريني لذا، .كندو تقبل ، اقتصادي را سازماندهي، اداره
كارآفرين بنابراين، . باشدمي ها گيري از فرصت منظور بهره  به، فردي از منابعمجموعه منحصر به

 كارآفريني در .[12باشد ]مياش سودآوري و رشد  و هدف اصلي، كندرا ايجاد و اداره مي بنگاهي

است  روبرو دستاوردهاقطعيت  عدم و خطرپذيري جديد، با سازمان يك يا جديد و كار و كسب اندازي راه
[11 ،1]. 
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 چون: مباحثي بر نظرانصاحب شود؛ لذا،مي متفاوت ايطشر خاص كارآفريني، هايدرتبيين ويژگي     

 و پيگيري شناسايي، فرآيند كارآفريني دارند. بر اساس اين ديدگاه، شناسايي، تأكيد و آفرينيارزش

 ارزش اين .شودها تعريف مي آن از ناشي ارزش حداكثرسازي منظور به ها،از فرصت برداريبهره

 فرصت است. كارآفريني قلب باشد. فرصت، سياسي داشته و اقتصادي، ،اجتماعي، مذهبي تواند ابعاد مي

 حاضر به پرداخت ها، آن تأمين براي جامعه افراد كه باشد؛نشده، مي تأمين و نيازهاي پنهان

 .[1هستند ] هايش هزينه
اگرچه كارآفريني، مفهومي است كه ابتدا در اقتصاد مطرح شده؛ و تا دهه ششم قرن بيستم      
هاي شده؛ ليکن به تدريج نقش آن در نظريهدي نيز بيشتر از سوي اقتصاددانان به آن پرداخته ميميال

اي از علم مديريت را كارآفرينانه، شاخه شناختي روانهاي اقتصادي كمرنگ شده، و با ورود نظريه
 خوشاخير، دست سال صد يك طول در مديريت و سازماني از آنجا كه دانش خود اختصاص داد. به

 تغييرات، توجه تسريع منظور به هاسازمان ،1390 دهه اوايل از است؛ شده بنيادي و تحوالتي تغييرات

ها هاي نهادي سازمانجزو ويژگي نوآوري امروزه، براي بقا، دادند. نشان نوآوري و خالقيت به بااليي
 يك سازمان، به اختارس تا متناسب با است خالق افراد روش، تشويق بنابراين، بهترين شده است؛

 با بسيار، كارآفريني احتمال به ساخت خاطرنشان ،139۱ سال در شومپيتر، .شوند تبديل كارآفرين
 ارتباط كارآفريني شومپيتري ايده از محققان غالب بعد، به آن زمان از است. مرتبط نوآورانه شخصيت

 . كردند تبعيت شخصيتي هايويژگي با
وي . دارند موفقيت به نياز شديدي مردم، عامه برعکس كارآفرينان كه ريافتد( 1311) لندكلهمك     

"جامعه كامياب"كتاب  در
1
اش طلبي و توسعه اقتصاديبين ميزان نياز يك ملت به توفيقبيان داشت  

اي است و سازد كه توسعه اقتصادي پديده پيچيدهاو خاطر نشان مي ،رابطه وجود دارد. با اين وجود
نتيجه، متغيرهاي  طلبي توضيح داده شود. درتواند براساس ميزان نياز يك ملت به توفيقصرفاً نمي

 .[۱] مثل انگيزه رابطه و نياز به كنترل فرد ؛ديگري بايد مورد توجه نيز قرار داده شوند

 ويژگي عنوان به كارآفرين فرد شخصي هايشايستگي كه شد باعث لندكلهمك علمي هايتالش     
 آموزش براي را جديدي محيطي، شرايط سريع تغييرات .شود كارآفريني تحقيقاتي حوزه وارد دائمي،

 منظور كشور، به در كارآفريني هايتوانمندي توسعه لزوم اين شرايط، برايند است. كرده ايجاد عالي

 حل و موجود، هايظرفيت توسعه استفاده، بدون هايظرفيت از گيريجديد، بهره كارهاي و كسب ايجاد

ها و  ها و موقعيت اي كه در تشخيص فرصت كارآفرينان با توانمندي ويژهاجتماعي است.  مشکالت
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جانبه و توانند دولت را در رسيدن به توسعه همه ها دارند، مي ايجاد حركت در جهت توسعه اين موقعيت
 آموختگاندانش يراخ هايسال رو، در از اين حل مشکالت اقتصادي و تحوالت اجتماعي ياري نمايند.

 پاسخ در .[1هستند ] خودشان براي مستقل كارهاي و كسب ايجاد به مندجدي عالقه طور به هادانشگاه

 آموختگاندر دانش كارآفريني هايتوانمندي ايجاد ها،دانشگاه جديد مأموريت ها،چالش اين به

 بيان كنند. به آماده اين نقش ايفاي براي را خود ابتدا بايد ها، دانشگاهمنظور بدينعالي است.  آموزش

 كارآفريني توسعه واقع، است. در "كارآفرين هايدانشگاه" سوي به راهي "دانشگاهي كارآفريني"ديگر، 
 در ديدگاه سنتي، .[1باشد ]ها مي آن از حمايت و افراد كارآفرين پرورش و شناسايي نيازمند جامعه، در

 مادرزادي و ذاتي صفات جزء ها آن  کهاين يا گرفت، و ياد يا داد متعلي تواننمي را كارآفريني خصوصيات
 ها، مدل داراي ديگر علوم، همانند علم، يك عنوان به "كارآفريني" اما در ديدگاه نوين، هستند؛

آموزش كارآفريني  ها را آموخت و به رفتار تبديل كرد. توان آنسازوكارهايي است كه مي و فرآيندها
تنها  1310گسترش بسيار يافته؛ براي مثال، در اياالت متحده امريکا، در سال  سال گذشته 50طي 

 900، 1390كردند؛ اما در اوايل دهه هاي كارآفريني را ارائه ميها رشتهتعداد معدودي از دانشگاه
 1050به  1330دادند و اين آمار در كار كوچك را ارائه مي و هاي كارآفريني و كسبدانشگاه رشته

 1100رشته در بيش از  2200شگاه افزايش يافت. امروزه، تنها در آن كشور، آموزش كارآفريني به دان
 .[1۱دانشگاه رسيده است ]

فرآيند كارآفريني، داراي اجزاي نگرشي و و رفتاري است: از نظر نگرشي، فرآيند كارآفرينانه به      
هاي جديد و ايجاد تغييرهاي خالقانه فرصتگيري و استفاده از هتمايل يك فرد يا سازمان براي بهر

اي از اقدامات است كه براي شناسايي و اشاره دارد؛ و از نظر رفتاري، فرآيند كارآفريني شامل مجموعه
دست آوردن  ارزيابي يك فرصت، تعريف يك مفهوم تجاري و كاري، شناسايي منابع مورد نياز، به

اي كارآفريني پديده باشند.كار، ضروري مي و از كسب برداريسازي و بهرهمنابع ضروري، و پياده
كردن آن در  تأثير عوامل مختلفي قرار دارد؛ بنابراين، نهادينه پيچيده و چندبعدي است كه تحت

بينانه، و بلندمدت ها ـ اعم از خصوصي يا دولتي ـ مستلزم رويکردي سيستماتيك، واقعسازمان
 كارآفرين افراد شخصيتي هايوسيله ويژگي به تواندمي يكارآفرين آيا كه موضوع اين باشد. مي

رو،  از اين است. كرده جلب خود به اخير دهه چند طول در را محققان از بسياري شود، توجه بيني پيش
 شود تا به سؤال زير پاسخ داده شود:در اين تحقيق تالش مي

 كارآفرينانه هايتي داراي ويژگيدانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهش دانشجويان آيا "

 "هستند؟
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هاي كارآفرينانه سؤال زير در اين پژوهش همچنين، جهت بررسي تأثير سوابق تحصيلي بر ويژگي     
 باشد :مطرح مي

 "هاي كارآفرينانه تفاوت وجود دارد؟هاي مختلف آموزشي، از نظر ويژگيآيا بين دانشجويان گروه"

 دهه شروع .بود متمركز هاويژگي يا اقدامات بر كارآفريني هايپژوهش ،1310 دهه اوايل تا     
 تمركز راستاي در مطالعات، حجم بااليي از رو، اين از. گرديد همگام "كارآفريني دهه آغاز" با ،1390

 تا بودند آن پي در آثار اين. درآمدند تحرير رشته به كارآفرينان، شخصيتي هايخصيصه و هاويژگي بر
 را1 خود از ارزيابي هاينيزآزمون نظران صاحب تعدادي از. كنند توصيف را كارآفرينان مهم هايويژگي

 هر راستا، اين در. كردند طراحي شدن كارآفرين زمينه در افراد هايقابليت ارزيابي منظور به
 كارآفرين غير از كارآفرين تمايز مبناي را آن و كرده، تمركز خاصي متغيرهاي يا متغير بر پژوهشگري

 براي را متعددي شخصيتي و رفتاري هايويژگي صاحبنظران و پژوهشگران .است نموده معرفي
خطرپذيري،  دروني، كنترل طلبي، كانونويژگي: توفيق 9در اين پژوهش،  اند.كرده كارآفرينان مطرح

ورد ( م1طلبي )مطابق مدل شکل ي، روياپردازي، و چالشعملگرايفکري،  تحمل ابهام، سالست
 گيرد.ارزيابي قرار مي

 

 مدل مفهومي تحقيق .1شکل 
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و بيشتر از ديگران كار  ؛انديشند كارآفرينان به موفقيت مي .است "طلبيتوفيق"،  اولين ويژگي     
 حد در او در موفقيت به نياز كه فردي .باشندمي پيشرفت و رشد مند به، عالقهرو از اين؛ كنند مي

 چالشي اهداف و مسائل و از باشد،مي باالتر عملکرد جستجوي در كه است يشخص بااليي وجود دارد،
 .[9] باشدبرخوردار مي كاري هايانجام فعاليت در رقابتي روحيه و از پشتکار و برد،مي لذت
هاي  از ويژگي ـ پذيريريسكـ و يا خطرپذيري  .است "خطرپذيري"، ويژگي دوم افراد كارآفرين     

از نتيجه آن  اينکهرغم عليا ـ كارآفرينان فعاليت و كارهاي جديدي ر، واقع  ن است. درعمده كارآفرينا
 شدهحساب هستند؛ كه روميانه اشخاصي . البته كارآفرينانكنند شروع ميـ  اطمينان كامل ندارند

 دارمق اندمايل بلکه باشد؛ زياد آن مخاطره كه نيستند فعاليتي پي در لزوماً آنان. كنندمي ريسك
ويژگي  .[3بپذيرند ] شود ـمي تلقي معمولي كار، و كسب يك شروع براي ـ كه را مخاطره از متوسط

به دنبال تئوري و  ، و تنهاهستند عملگرا. اين افراد  گردد آنان بازمي "عملگرايي"سوم كارآفرينان به 
 باشند.مين ي از اين قبيلمسائل
و هميشه به دنبال ، رآفرينان به وضع موجود راضي نيستندكا .است "طلبي چالش"، چهارم  ويژگي     
 .[3باشند ]ميكارها دادن  انجامبهتر 
 دروني كنترل كانون داراي شود. كارآفرينانمربوط مي "دروني كانون كنترل"ويژگي پنجم، به      
 نيروهاي يا اقبال، سرنوشت، به را شکست يا موفقيت و دارند ايمان خود كه، به طوري به باشند؛مي

 است؛ و خودشان نفوذ و كنترل تحت ها،پيشرفت و هاشکست آنان، عقيده به. دهندنمي مشابه، نسبت
 .[3دانند ]مي مؤثر عملکردشان نتايج در را خود
در  متعددمتنوع و  افکاربه معناي توانايي گردآوري است؛ كه  "سالست فکري"ششمين ويژگي،      

يابي از يك موضوع، چنانچه در حل يك مسئله يا مفهوم، طبيعي است شد.باميرابطه با يك موضوع 
هاي عملي بهتري حلتوان به راهمي، از تجزيه و يا تركيب افکار مختلف ؛فکرهاي متنوع صورت گيرد

قدرت  انسانبه  يسالست فکر، اضافه بر آند؛ ، كمتر دچار خطا شمسأله و هنگام حل؛ يافته دست
 .[5دهد ]مي شتر مسئله راتحليل بي و تجزيه

عنوان بخشي از زندگي،  پذيرفتن عدم قطعيت به ،"قدرت تحمل ابهام"هفتمين ويژگي، يعني      
آنکه توانايي ادامه حيات با دانشي ناقص دربارة محيط، و تمايل به آغاز فعاليتي مستقل است، بي

ارآفرينان به مراتب بيشتر از افراد ككه رسد  به نظر مي .شخص بداند كه آيا موفق خواهد شد يا خير
 .[3] قدرت تحمل ابهام را داشته باشند، ديگر
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توانايي و ظرفيت ايجاد و توسعه   روياپردازي،است.  "روياپردازي"و در نهايت، هشتمين ويژگي      
 .[10] يك آرمان از آينده است

 بيان و اندپرداخته تار كارآفرينانهرف و خالقيت بين ارتباط بررسي به (1993) همکاران و اردكاني     

 رفتار و كارآفرينانه هايويژگي از عنوان يکي به افراد خالقيت بين داريمعنا يرابطه كه دارندمي

 .[2] دانندمي خالقيت را كارآفرينانه رفتار هايپايه يکي از آنان ديگر، عبارت به دارد. وجود كارآفرينانه
كار را  وزارت در كارآفرينانه ي رفتارهايتوسعه بر كارآفريني آموزش ( تأثير1991مهرآباد ) سعيدي

رفتارهاي  بروز بر مثبتي تأثيرات كارآفريني هايدوره برگزاري دهدمي است؛ كه نشان بررسي كرده
 .[1] است داشته كار وزارت در كارآفرينانه

پرداخته مازندران ويان دانشگاهدانشج كارآفريني هايمشخصه ارزيابي به (1991همکاران ) و زالي     
اين  در و داشته كارآفريني هايويژگي دانشجويان درصد 21تحقيق،  از نمونه دهدمي نشان نتايج اند.

 مالحظه دانشگاه بيشتر اين دانشجويان نزد در اراده و عزم ويژگي ها،ويژگي ساير با مقايسه در ميان،

 يفاصله دانشجويان، و خالقيت خطرپذيري طلبي،ستقاللا طلبي،توفيق هايويژگي امتياز و شودمي
 .[1] دارند قبول قابل امتياز حداقل با كمي
 كارآفرينانه و نيت رفتار بروز امکان گرايش و ( ادراك از2001همکارانش ) و گوئررو اي،مطالعه در     

 دانشجويان بيشتر كه سيدندنتيجه ر اين به در نهايت، و كردند بررسي كاتالونيا دانشجويان ميان در را

 .[19] شك داشتند آن اجراي در خود ه تواناييب كه حالي در بودند، مندعالقه جديد يك كار ايجاد به

 كارآفريني در شناسايي وضعيت آموزش كارآفريني و نيازسنجي آموزش به (1931صفري و همکاران )
هاي علوم  دهد تقريباً در همه رشته مي نشان اين بررسي نتايج اند.پرداختههاي علوم انساني  رشته

داراي  ،چه از ديد دانشجويان و چه از ديد استادان ،انساني دانشگاه، وضعيت آموزش كارآفريني
هاي  هاي فرعي علمي آموزشي و حتي شيوه وضعيت نامناسبي است. در حقيقت مواد، محتوا و برنامه

وكار به دانشجويان وضعيت   كارآفريني و كسبهاي علوم انساني در انتقال مفاهيم  تدريس در رشته
هاي علوم انساني دانشگاه، گنجاندن موضوعات آموزشي  از نظر استادان رشته ،مناسبي ندارند. همچنين

وكار، ارتباطات، مديريت و سازمان، قوانين و مقررات حقوقي و   وكار، طرح كسب  چون: مباني كسب
وكار، بازاريابي، مديريت   ار الکترونيك، تأسيس كسبوك تجاري، حسابداري، مديريت مالي، كسب

آموزشي در ـ  عنوان يك واحد علمي هاي كارآفريني، به الملل، مهارت وكار بين استراتژيك، كسب
واحدهاي درسي دانشجويان، براي گسترش دانش و مهارت كارآفريني و افزايش آگاهي كارآفرينانه 

 .[9] دانشجويان الزم است
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 تحقیق شناسی روش. 3

از  تحقيق اين است، كارآفريني دانشجويان هايتبيين وضعيت ويژگي كه تحقيق مسأله به توجه با     
 رفتار و انگيزش ها،نگرش عقايد، باورها، زندگي، هايرو، واقعيت از اين. باشدنوع پيمايشي مي

يان دانشکده مديريت و دانشجو كليه شامل تحقيق، آماري جامعه .گيردمي قرار مورد توجه دانشجويان
 1100به حجم حدود  1930-31حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي در نيمسال اول سال تحصيلي 

گيري تصادفي استفاده از روش نمونه تايي از آن، با 120ي باشد؛ كه يك نمونهدانشجو مي
گي بودند. پرسشنامه كامل و قابل رسيد 103پرسشنامه،  120شده انتخاب شد. از بين  بندي طبقه

 اين در تحقيق استفاده شد. يپيشينه و نظري مباني تدوين براي ايكتابخانه روش همچنين، از
 .استفاده شد "ينانكارآفر يتيشخص هاييژگيسنجش وابزار "پرسشنامه بومي و استاندارد  از تحقيق،

 .[10اشد ]بكارآفرينان مي شخصيتي هايسؤال به منظور سنجش ويژگي 35اين پرسشنامه حاوي 
براي بررسي اعتبار ابزار بومي شناسايي كارآفرينان ايراني، از شيوه آلفاكرونباخ به عمل آمد. اعتبار 

توجه به نتايج آزمون آلفاكرونباخ، موردي در پرسشنامه وجود ندارد كه با  شد. با 32/0كلي پرسشنامه، 
هاي  در نهايت، اعتبار هر يك از مقياس ي معناداري افزايش يابد. حذف آن، اعتبار پرسشنامه به اندازه

 .ارائه شده است 1گانه در جدول  نه
 

 هاي شناسايي كارآفرينان ايراني . اعتبار مقياس1جدول 

 شده همبستگی اصالح آلفاکرونباخ مقیاس ردیف
آلفا در صورت حذف مقیاس از 

 پرسشنامه

 12/0 02/0 919/0 طلبي توفيق 1

 55/0 19/0 919/0 كانون كنترل دروني 2

 5۱/0 19/0 329/0 خطرپذيري 9

 11/0 ۱0/0 991/0 تحمل ابهام ۱

 51/0 55/0 931/0 سالست فکري 5

 5۱/0 12/0 111/0 روياپردازي 1

 51/0 5۱/0 110/0 گراييعمل 1

 12/0 02/0 921/0 طلبيچالش 9

 151/0 كل 3
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درصد است كه در  11گانه، برابر با  هاي هشت ، ضريب آلفاكرونباخ كلي مقياس1مطابق جدول      
درصد افزايش  12مانده به هاي باقي طلبي، اعتبار مقياسصورت حذف مقياس نياز به موفقيت و چالش

بررسي  "زمان همروايي "و  "روايي سازه"گيري، دو نوع:  براي تعيين روايي ابزار اندازه يابد. مي
 كه نتايج آن در ادامه ارائه گشته است.شود  مي

ي تحليل عاملي، تأييدي  هاي تحقيق، نتيجه توجه به داده ابزار: با "روايي سازه"الف( بررسي و تعيين  
دست آمد. در نمودار مذكور، كارآفرين متغير مکنون  شود، به مشاهده مي 2در نمودار شکل  آنچهمطابق 

 گيري )مشاهده( شده، هستند. ندازهو بقيه عوامل هشتگانه، متغيرهاي ا
% مربوط به كارآفريني 92طور مستقل )از صد در صد(  بر اين اساس، خطرپذيري متعادل، به     
% مربوط به 91هاي روياپردازي و كنترل دروني، هر كدام به ميزان  عامل در حالي كهشود؛  مي

شتر از ساير متغيرها به كارآفريني مربوط % ، بي91طلبي با ضريب شوند؛ اما عامل توفيقكارآفريني مي
 ارائه شده است. 2هاي برازندگي مدل شناسايي كارآفرينان در جدول شود. شاخص مي

 

 

 . تحليل عاملي تأييدي ابزار شناسايي كارآفرينان2شکل 
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 هاي برازندگي مدل شناسايي كارآفرينان . شاخص2جدول 

 تفسیر مقدار نماد شاخص برازندگی ردیف

  كاي دو 1
95/29 

(P=0/250) 

آزمون كاي دو برازش دقيق مدل را با 
 كند. هاي مشاهده شده تأييد مي داده

 1325/1  نسبت كاي دو به درجه آزادي 2
هاي مشاهده شده  برازش مدل با داده

 شود. تأييد مي

9 
جذر برآورد ميانگين واريانس 

 خطاي تقريب
RMSEA 010/0 

كوچکتر از  چون حد پايين اين برآورد
است، بنابراين درجه تقريب مدل  05/0

در جامعه كوچك و مدل مورد تأييد 
 ۱ است.

اي ميانگين واريانس  برآورد فاصله
 خطاي تقريب

RMSEA (01۱/0-000/0) 

 

ي  گيري درباره البته الزم به يادآوري است كه مدل بايد داراي برازندگي كافي باشد. براي تصميم     
ها را نشان  ، آن2هاي متعددي وجود دارد كه جدول  شده، شاخص هاي مشاهده با داده برازندگي مدل

بين متغيرهاي  همپراشيآزمون كاي دو اين فرضيه را كه مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي  دهد. مي
آزمايد. مقادير كوچك آن نشانگر برازندگي بيشتر است. مقدار كاي دو  مشاهده شده است، مي

%( است. از آنجا كه 25داري  )با سطح معنا 95/29درجه آزادي، برابر با  20اين مدل، با  محاسباتي در
باشد؛ لذا آزمون كاي دو برازش درصد مي 05/0سطح معناداري آزمون مذكور، بزرگتر از ميزان خطاي 

  كند. شده، تأييد مي هاي مشاهده دقيق مدل را با داده
است؛ كه مقدار كمتري نسبت به كاي  139/1رجه آزادي، برابر با دو تحقيق به د البته، نسبت كاي     

گيرد. از طرف ديگر، ريشه دوم  باشد. به همين دليل، برازندگي مدل مورد تأييد قرار مي دو اوليه مي
درصد است. اين شاخص نشانگر درجه تقريب مدل  01/0برابر با  (RMSEA)ميانگين خطاي تقريب 

اي اين شاخص كوچکتر باشد، درجه تقريب مدل در  حد پايين برآورد فاصلهدر جامعه است. هر اندازه 
كوچکتر  RMSEAتوجه به حد پايين شاخص  جامعه كوچکتر و بنابراين مدل برازش خواهد داشت. با

توان نتيجه گرفت كه درجه تقريب مدل در جامعه بزرگ نيست و مدل از  رو ، مي است؛ از اين 05/0از 
 باشد.وردار ميبرازندگي كافي برخ

ابزار: روايي همزمان يکي از انواع روايي مالك )وابسته به  "زمان همروايي "ب( بررسي و تعيين 
طور دقيق، عناصر مهم  گيري است كه به دقت ابزار اندازه  معيار( است. روايي مالك، نشانگر درجه

ست كه: آيا ابزار سنجش قادر كند. در روايي مالك اين سوال مطرح ا بيني ميمتغير مورد نظر را پيش
 ها بر اساس آن هست يا خير؟ بيني متغير مالك و شناسايي و تفکيك آزمودنيبه پيش
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هايي را كه  گيري بتواند به نحو مطلوب آزمودنيمطرح است كه ابزار اندازه زمان هنگامي همروايي      
اين نوع روايي، تفکيك و تمايز  با هم تفاوت دارند، از يکديگر متمايز كند. بنابراين، هدف اصلي

با  زمان ور همط ها از يکديگر است؛ اما در اين روايي، اطالعات مربوط به متغير مالك به آزمودني
 شود. آوري مياجراي آزمون جمع

هاي شخصيتي  بنابراين، هشت ويژگي عمده كارآفرينان كه در پرسشنامه استاندارد سنجش ويژگي     
 ند از: ا شوند، عبارتنجيده ميكارآفرينان ايراني س

. 1طلبي . توفيق5پذيري متعادل . ريسك۱. سالست فکري 9. روياپردازي 2. كانون كنترل 1
 .عملگرايي. 9. تحمل ابهام 1طلبي  چالش

ايجاد شوند( با  پژوهشگرهايي كه قبالً وجود نداشته و بايد توسط هاي اوليه )دادهداده ،گونه بدين     
 دست آمد. هاي تحقيق به، جهت آزمون فرضيهروش ميداني

 های پژوهش یافته. 4
پيش از ورود به بحث، بايد متذكر شد كه اين تحقيق به دنبال تعيين روابط علّي و معلولي نيست،      

پردازد. از سوي ديگر، در تحقيق حاضر، تالش در انتخاب و تنها به توصيف وضع موجود مي
التحصيلي و ورود به مقطع كارشناسي ـ به لحاظ نزديکي آنان به ايام فارغ هاي پايانيدانشجويان ترم

 بازار كار ـ بوده است .
 گردد:با مطالعه و بررسي نتايج سواالت مشخصات كلي افراد، مالحظه مي

 .دهندمي تشکيل را آقايان آن درصد ۱0 ها، وخانم را نمونه اعضاي از درصد 10حدود ـ 
درصد دانشجويان تحصيالت  ۱3 نمونه، دانشجو مقطع كارشناسي، و عضايا از درصد 51حدود ـ 

 باشند.تکميلي مي
 شاغل هم هستند. نمونه اعضاي از درصد 19حدود ـ 
 اند.فاقد مهارتي خاص بوده درصد ۱9داراي مهارت خاص و  درصد 51از ميان كل اعضاي نمونه، ـ 

درصد عدم  90درصد ابراز تمايل و  10كار جديد،  و كسباندازي مندي به راهدر ارتباط با ميزان عالقهـ 
كار جديد  و مندي به ايجاد كسباند؛ كه خود گوياي سطح بااليي از عالقهتمايل خود را اعالم نموده

 باشد.مي
هاي تحصيلي دانشکده مديريت و حسابداري در گام بعدي، به بررسي تطبيقي دانشجويان رشته     

سوال پرسشنامه براي هشت مشخصه كارآفريني،  35هاي ، بر اساس نتايج پاسخدانشگاه شهيد بهشتي
 شده است: پرداخته
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 پذيري متعادلويژگي نخست: ريسك
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 هاي تحصيليپذيري متعادل دانشجويان بر حسب رشته . توزيع ريسك1 نمودار

هاي دانشکده را اري از اين ويژگي در كل رشته، نشانه آن است كه برخورد1مالحظه نمودار      
توان در سطح ضعيف ارزيابي نمود؛ و فقط شايد دانشجويان رشته مديريت كارآفريني، در مقايسه،  مي

طور خاص، دانشجويان رشته مديريت مالي  ها قرار داشته باشند؛ و البته بهاز سطح بهتري از ساير رشته
وي نبوده؛ و لذا نياز به بهبود اين ويژگي، در ميان دانشجويان اين داراي افرادي با امتياز بسيار ق

 باشد.دانشکده، محسوس مي

 دومين ويژگي: كانون كنترل دروني

 

 هاي تحصيليدروني دانشجويان بر حسب رشته كنترل كانون: . توزيع 2نمودار 
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يان رشته مديريت كارآفريني ـ كه عمدتاً قوي هستند ـ و دهد كه بجز دانشجو، نشان مي2نمودار      
ها از تنوع وسيعي در امتيازهاي باشند ـ دانشجويان ساير رشتهرشته حسابداري ـ كه عمدتاً ضعيف مي

 مکتسبه ـ از بسيار قوي تا بسيار ضعيف ـ برخوردار هستند.

 سومين ويژگي: نياز به موفقيت
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 هاي تحصيليموفقيت دانشجويان بر حسب رشته به نياز: . 9مودار ن

 

هاي گردد كه بجز در رابطه با دانشجويان رشته، مالحظه مي9در يك نگاه اجمالي به نمودار      
شوند؛ دانشجويان ساير مديريت كارآفريني و مديريت اجرايي، كه در سطح بسيار قوي ارزيابي مي

 گردند.ضعيف ارزيابي ميها در سطح بسيار رشته

 چهارمين ويژگي: سالست فکري

 

 هاي تحصيليفکري دانشجويان بر حسب رشته . توزيع سالست۱نمودار 
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هاي: مديريت ، امتيازات سواالت اين ويژگي به ترتيب براي، دانشجويان رشته۱بر اساس نمودار      
در حالي اند؛ يت اجرايي، عمدتاً در سطوح قوي و بسيار قوي قرار گرفتهكارآفريني، حسابداري، و مدير

 ها، بيشتر در سطوح ضعيف و بسيار ضعيف تجمع دارند.كه دانشجويان ساير رشته

 عملگراييپنجمين ويژگي: 
 

 

 

 

 هاي تحصيليدانشجويان بر حسب رشته توزيع عملگرايي. 5نمودار 

 

، وجود دو گروه با امتيازهاي ضعيف و بسيار قوي، با آماره 5نمودار توجه در رابطه با  نکته جالب     
نظر گرفتن دانشجويان  نسبتاً مساوي، در ميان دانشجويان رشته مديريت كارآفريني است. بدون در

ها، تنوع سطوح شوند ـ در ميان دانشجويان ساير رشتهرشته مديريت مالي ـ كه ضعيف ارزيابي مي
 از بسيار قوي تا بسيار ضعيف ـ زياد است.ـ  "عملگرايي"ويژگي 

 ششمين ويژگي: تحمل ابهام

 هاي تحصيليابهام دانشجويان بر حسب رشته . توزيع تحمل1نمودار 
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هاي اين دانشکده، دانشجويان نمونه مورد بررسي در سطوح ، تقريباً در كليه رشته1مطابق نمودار      
 باشند.ه؛ و لذا از تحمل ابهام بااليي برخوردار ميقوي و بسيار قوي از اين ويژگي قرار داشت

 هفتمين ويژگي: روياپردازي
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 هاي تحصيلي. توزيع روياپردازي دانشجويان بر حسب رشته1نمودار 

 

هاي: مديريت كارآفريني، حسابداري، مديريت اجرايي، و مديريت تعداد دانشجوياني كه از رشته     
ها در حد اوري اطالعات، در سطح امتياز بسيار قوي قرار دارند؛ نسبتاً زياد است؛ ليکن ساير رشتهفن

 متوسط يا ضعيف قرار دارند.

 طلبيهشتمين ويژگي: چالش

 

 هاي تحصيليطلبي دانشجويان بر حسب رشته. توزيع چالش9نمودار 
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ها در سطح بسيار كدام از رشتهبراي اين ويژگي، دانشجويان هيچ  9ودار هر چند كه با مالحظه نم     
هاي مديريت اجرايي و مديريت كارآفريني شوند؛ ليکن در مقايسه، دانشجويان رشتهقوي ارزيابي نمي

ها در باشند. در اين حال، پراكندگي باقي رشتهاز شرايط بهتري در رابطه با اين ويژگي، برخوردار مي
هاي اكنون، توزيع ميانگين نيمرخ تر است.طح: قوي و ضعيف و بسيار ضعيف، همگونس  سه

 شود.ارائه مي 3هاي مختلف اين دانشکده مطابق نمودار كارآفريني دانشجويان رشته
 

 

 هاي تحصيليهاي كارآفريني دانشجويان بر حسب رشته. توزيع نيمرخ3نمودار 
 

ـ و رشته  "ضعيف"، نشانگر آن است كه بجز رشته مديريت صنعتي ـ كه در سطح 3مودار ن     
قرار  "متوسط"ها در سطح شوند؛ ساير رشتهـ ارزيابي مي "قوي"مديريت كارآفريني ـ كه در سطح 

 ارزيابي نمود. "متوسط"توان در سطح دارند؛ و در مجموع، كل دانشکده را مي
  

 ادگیری و پیشنه نتیجه .5

هرچند كه  آموزش عالي بود.آموختگان هاي كارآفرينانه دانشهدف اين پژوهش، ارزيابي ويژگي     
ترديد، شود؛ بيهاي كارآفرينانه نمونه مورد بررسي در سطح متوسط ارزيابي ميدر مجموع، ويژگي

ان دانشکده نتايج پاياني حاصل از تحقيق، حکايت از اثر معنادار سوابق و رشته تحصيلي دانشجوي
 فردي مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي، بر نيمرخ كارآفريني آنان دارد. همچنين، عوامل

 بر هاآن و رشته تحصيلي جنسيت كه طوري به دارد، كارآفرينانه هايبا ويژگي داريمعنا يرابطه

 با مرتبط هاي آموزشيهمچنين، شركت در كالس .باشدمي تأثيرگذار آنان يهاي كارآفرينانهويژگي

شود. البته نبايد تأثير عوامل ديگري، نظير محيط كارآفرينانه مي هايويژگي موجب پرورش كارآفريني،
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گذارد و همچنين حوادث دوران زندگي فرد، فرد مي شخصيت بر شگرفي تأثيرات كودكي كه دوران
 فراموش شوند. 

هاي مطالعه، نمايان شوند. دو سايه محدوديت نتايج تحقيق حاضر و الزامات وابسته بايد در     
ي اين تحقيق، تنها از دانشکده مديريت و ، نمونهآنکهتر باشند: اول محدوديت شايد قابل توجه

است؛ بنابراين، نتايج تحقيق حاضر، قابليت تعميم به  حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب شده
اي اين مطالعه بر اطالعات نمونه آنکه،ها را ندارد. دوم ها و يا دانشکدهدانشجويان ساير دانشگاه

تر، نتايجي با قابليت اطمينان بيشتر اي وسيعاست و در صورت استفاده از نمونهمحدود تکيه كرده 
 دست خواهد آمد. به

 .دارد است، همخواني گرفته صورت تاكنون كه مرتبطي هاي پژوهش با تحقيق، اين نتايج     
 بروز بر مثبتي تأثيرات كارآفريني هايدوره برگزاري دهد كهمي مهرآباد نيز نشان سعيديهاي  يافته

 كه در همکاران نشانگر اين مطلب است و نتايج پژوهش زالي .[1است ] داشته رفتارهاي كارآفرينانه

 يازامت و شودمي مالحظه بيشتر دانشجويان نزد در اراده و عزم ويژگي ها،ويژگي ساير با مقايسه

 حداقل با كمي يفاصله دانشجويان، و خالقيت خطرپذيري طلبي،استقالل طلبي،توفيق هايويژگي

 كه همکارانش حاكي از اين است و گوئررو ي،همچنين نتيجه مطالعه .[1] دارند قبول قابل امتياز

 آن اجراي در دخو به توانايي كه حالي در بودند، مندعالقه جديد يك كار ايجاد به دانشجويان بيشتر

هاي علوم انساني  تقريباً در همه رشته كه دهد نشان ميبررسي صفري و همکاران  .[19شك داشتند ]
دانشگاه، وضعيت آموزش كارآفريني چه از ديد دانشجويان و چه از ديد استادان داراي وضعيت 

هاي تدريس در  شيوههاي فرعي علمي آموزشي و حتي  نامناسبي است. در حقيقت مواد، محتوا و برنامه
وكار به دانشجويان وضعيت مناسبي ندارند   هاي علوم انساني در انتقال مفاهيم كارآفريني و كسب رشته

 كه نتايج اين تحقيقات با نتايج تحقيق حاضر همسويي دارد. ،[9]
 گردند:هاي پژوهش حاضر، پيشنهادهاي ذيل ارائه ميبر اساس يافته

هاي آموزشي، برگزاري ميزگردهاي كارشناسي و مصاحبه با ريق برنامهوسايل ارتباط جمعي از ط. 1
توانند عالوه بر ايجاد انگيزش و مهارت در افراد بالقوه، ارتقا و ترويج فرهنگ كارآفرينان نمونه مي

  كارآفرينانه در جامعه را تسريع بخشند.
 با شودتوصيه مي دانشجويان، هكارآفرينان هايويژگي بر محيطي و فردي عوامل تأثير به توجه با. 2

 نسبت را هاآن نهادهاي آموزشي ـ و خانواده نهاد جمله ـ از اجتماعي نهادهاي به همگاني هايآموزش

 و دروني كنترل پذيري،ريسك قبيل: از؛ كارآفريني هايويژگي كه ايگونه به خود فرزندان پرورش به

 .كنند آگاه شود، تقويت طلبياستقالل
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 بيشتري اراده و عزم ويژگي از دانشجويان اينکهبا نظر به  كه است اين نکته ترين مهم م،سرانجا. 9

 خالقيت ، روحيه توانمي رفتاري ـ هايآموزش ويژهـ به آموزش كارآفريني طريق از هستند؛ برخوردار

 هدف كه است كرد؛ بديهي تقويت ها آن در را طلبياستقالل و طلبي، خطرپذيري ،توفيق انگيزه

 اين در نهايت، باشد؛ و دانشجويان در مهارت ايجاد و دانش انتقال كارآفريني بايد هايآموزش

 شود محتوايمي پيشنهاد رو، اين نمايد. از ايجاد ها آن در را كارآفرينانه هايبايد نگرش ها آموزش

    بكس اندازينحوه راه با آشنايي نوآوري، و خالقيت ايجاد ها در راستايآموزشي دانشگاه هايبرنامه
هاي چندگانه ـ مانند: مهارت هايمهارت ايجاد و ايحرفه هايگسترش تخصص وكار و همچنين

 .شود تنظيم رهبري، فني و مديريت منابع انساني ـ
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