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  هاي ایرانهاي کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاهبررسی ویژگی

 
 

 1ي بادآور نهندونسیدکتر 

 2ی زارعیمصطف

 
 

 چکیده
ها و مشخصات کارآفرینی در بین دانشجویان هدف اصلی این پژوهش بررسی و کشف ویژگی

ن دانشجویان کارآفرین محور و هاي ایران و ارزیابی گرایش کارآفرینی آنان از طریق مقایسه بی دانشگاه
نمونه این پژوهش به صورت تصادفی احتمالی . باشددانشجویانی که میل کمتري به کارآفرینی دارند می

با تفکیک دانشجویان کارآفرین . ساده از بین دانشجویان کارشناسی سه دانشگاه ایران، انتخاب شده است
نتایج . دو گروه از دانشجویان بررسی و مقایسه شده استهاي کارآفرینی بین این  از غیرکارآفرین، ویژگی

هاي ذکر شده، هاي خوداتکایی و تحمل ابهام، در سایر ویژگیحاکی از آن بود که به جز ویژگی
 هایی در مورد آموزش و پرورشاین پژوهش دیدگاه. دانشجویان کارآفرین داراي سطوح باالتري بودند

 هايوان نمونه، به منظور دستیابی به کارآفرینی بهتر، کدام ویژگیکارآفرینی ارائه می نماید، به عن
  .کارآفرینی توسعه داده شود

  
 کارآفرینی، خوداتکایی، آموزش، نوآوري :واژه هاي کلیدي

 

                                                           
 ،ایران زی تبر،زی واحد تبر،ی دانشگاه آزاد اسالم)اریاستاد(ی علمئتی عضو ه.1
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  مقدمه
 توسـعه   و 1کـارآفرینی  موضوع به اخیر هايدهه در جهان کشورهاي اکثر رویکرد

 .کـارآفرینی ایجـاد شـود    توسـعه  هـاي یاسـت س از مـوجی  تـا  گردیده موجب دنیا آن، در
 مـشکالت  بـر  آمـدن  فـائق  براي گذشته دهه سه طی را که حلی راه مختلف، کشورهاي

 انجـام  کـارآفرینی،  فرهنـگ  توسـعه  انـد، آورده روي به آن اجتماعی و اقتصادي مختلف
 و اتتحقیقـ  انجـام  آنـان و  به نیاز مورد آموزشهاي ارائه کارآفرینان، از الزم هايحمایت
 مراحـل  رونـد  و اقتـصادي  وضـعیت  در تأمل .است بوده زمینه این در الزم هايپژوهش
 توجه کارآفرینی موضوع به که توسعه حال در و پیشرفته کشورهاي توسعه در و پیشرفت

 در چـشمگیري  هـاي  پیـشرفت  به اندکشورها توانسته این که است آن نشانگر اند، نموده
 را هاي پیش آمده بحران حداقل یا و یابند دست اجتماعی و اقتصادي مختلف هايزمینه

 کردند،می بینی پیش آینده در را آنها وقوع که هاییبحران و گذاشته سر پشت سالمت به
 اروپـایی،  اتحادیه کشورهاي متحده، ایاالت به توانمی کشورها این ازجمله .نمایند مهار

 نام را اقیانوسیه و التین آمریکاي از کشورهاي برخی چین، آسیا، شرق جنوب کشورهاي
 شـدیدي  میل که گیردمی صورت افرادي دست به کارآفرینی، فرآیند تحقق واقع در. برد
 از العـاده خـارق  دورنماسـازي  پذیري، ریسک پافشاري، کوشی، سخت و دارند کامیابی به

 که است ديفر کارآفرین واقع  در.باشد می آنها روحی و روانی امتیازات و هاجمله ویژگی
 محـصول  معرفـی  بـه  مبـادرت  کـار  و کـسب  ایجاد یـک  طریق از و جدید فکر و ایده با

 بستر یک و ر دارند حضو جوامع در کلیه افراد گونه این اصوالً .کند می جامعه در جدیدي
  ).156، 1384احمدپور داریانی،(سازد  می تررنگ پر را آنان حضور مناسب، زمینه و

 از نیـز  توسـعه  حـال  در از کشورهاي برخی و قبل هايههد از پیشرفته کشورهاي
بهـره   جامعه، توسعه در اقتصادي کارآفرینان مثبت و مؤثر نقش به توجه با اخیر، هايدهه

 مورد اشتغال عدم و تورم رکود، نظیر معضالتی با مواجهه جهت را ظرفیت این از برداري
 هـاي  برنامـه  و هـا، سیاسـت  هـا، اتژياستر تدوین در حد توجه این اند که داده قرار توجه
 مناسـب  فضاي مشاوره، ایجاد و آموزش کارآفرینانه، رفتار و روحیه گسترش جهت عملی
 ایجـاد  موانـع،  رفـع  اقتصادي، اجتمـاعی،  مختلف هايعرصه در کارآفرینان فعالیت براي

                                                           
1. entrepreneurship  
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 قابـل  ایجنت و بوده جهانی بازارهاي به آنان دستیابی تسهیل و آنها بین و همکاري ارتباط
  ).157همان منبع،(است  داشته پی در نیز را توجهی

. انـد هاي کارآفرینان را مورد بررسی و آزمون قـرار داده         تحقیقات زیادي نوع ویژگی   
برخی تحقیقات، کنترل داخلی، میل به پیشرفت و میزان تحمل ابهام را به عنوان عوامل               

، در برخی تحقیقـات دیگـر میـل بـه           اند و همچنین  تعیین کننده کارآفرینی در نظر گرفته     
پیشرفت، ریسک پذیري، و نوآوري، به عنوان عوامل متمایز کننده کارآفرینان از مـدیران              

 در ایـن تحقیـق از شـش ویژگـی     .در کسب و کارهاي کوچک، مورد استفاده قرار گرفت    
 شده، مرکز کنترل داخلی،  استقالل، خالقیت و نـوآوري،   پذیري حساب   ریسک(کارآفرینی  

بـه منظـور تعریـف و بررسـی         )  طلبی یا نیاز به توفیق و قدرت تحمل ابهام          حس توفیق   
  . هاي کارآفرینی دانشجویان استفاده شده استویژگی

    هاي معرفی و شناخت کارآفرینان، بـه قـرن هجـدهم در کـشور فرانـسه بـر                 ریشه
رپیـشگی را بـه    اقتـصاددان فرانـسوي، فعالیـت خط     1زمانی که ریچارد کانتیلون   . گرددمی

 بـار  اولـین  براي میالدي، 1730 سالهاي حدود در ریچارد کانتیلون. کارآفرینی ارتباط داد
 .کرد مطرح اقتصادي هايفعالیت يتوسعه در عوامل مطرح از یکی عنوان به را کارآفرین

 درباره کارآفرینی و تـأثیر  ،)1943(3شومپیتر ژوزف و) 1803(2وي ژان باتیست سی از پس
 قـرن  اوایل يبرجسته اقتصاددان شومپیتر،. اند توسعه اقتصادي نظریاتی ارائه نمودهآن بر
 بررسـی  بـه  و کـرده  معرفی رشد اقتصادي يمحرکه موتور عنوان به را کارآفرینی بیستم،
 در جدیـد  روشـی  ارائـه  جدیـد،  کاالیی ارائه وي دیدگاه از. پرداخت آن مختلف هاي جنبه

 در جدیـد  تشکیالت هرگونه ایجاد و جدید منابع یافتن تازه، ريبازا تولید، گشایش فرآیند
 او  مطالعـات  ).Salehi, 2004, 17( کارآفرینان است هاي فعالیت از آن نظایر و صنعت

 به است، داشته بعدي، تحقیقات بر بسزایی تأثیر کارآفرینی، و اقتصادي يمورد توسعه در
 .نامندمی کارآفرینی علم پدر را وي نحوي که 

گوید کارآفرین کسی است که که فعالیت کوچک اقتصادي ، می)1985(4پیتر دراکر
نماید ها را تغییر و ماهیت آنها را دچار تحول میکند و ارزشرا با سرمایه خود شروع می

)Bygrave & Hofer, 2007, 13( . 5هیسریچ) فرآیند کارآفرینی است معتقد) 1988 

                                                           
1. Richard cantillon 
2. SAY. J.B(1803) 
3. Joseph Schumpeter(1943) 
4. Drucker, p(1985) 
5.Histrich(1988) 
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 اجتماعی و مالی، روحی خطرات پذیرش و ش بسیارتال و صرف وقت با نو، چیزي خلق
 ترز،یپ و چیستریه(است  استقالل و شخصی یت رضا مالی، منابع آوردن بدست براي

1383 ،12.( 
اندازي  گوید کارآفرین فرصتی را یافته و سازمانی را راهمی) 2004(1گریو باي لیامیو

 آن پیگیري منظور با سازمان نآ عملیات و ها کند و فرایند کارآفرینی تمام فعالیت می
 ).43، 1385ابراهیمی و همکاران، (گیرد می بر فرصتها را در

توان مجموعه بندي نماییم، کارآفرینی را می اگر بخواهیم تعاریف باال را جمع
وجود فرهنگ  .پذیري دانست مخاطره ونوآوري  در جهت خالقیت، هاییفعالیت

کارآفرین به . ر رفع بیکاري در اقتصاد یک کشور داردکارآفرینی از اهمیت بسیار باالیی د
کارآفرین با درك و . هاي خصوصی نیستدنبال ایجاد شغل از طرف دولت یا سایر بخش

هاي موجود و استفاده مناسب و بهینه از منابع و امکانات محصوالتی با شناخت فرصت
لکه براي سایر افراد نیز شود، بوي نه تنها خودش شاغل می. نمایدهزینه کمتر تولید می

 بیکاري نرخ کاهش عالوه بر نقشی که در تولید دارد، سبب. آفریندهاي شغلی می فرصت
 .گردد می اشتغال ایجاد براي دولت گذاري سرمایه به نیاز بدون

 و یاددهی قابل دانند کهرا وراثتی می کارآفرینی علم نظران صاحب از برخی
 يکارآفرینی را براي توسعه هايمهارت آموزش تأثیر هنظری این .بود نخواهد یادگیري

 گیريو شکل دنیا اقتصادي فضاي در تغییرات با ولی .داندمی منتفی کامالً دانش این
 و زمینه شکوفایی روز دانش از گیريبهره با که نواندیش کارآفرینان از جدیدي نسل

 هايفعالیت ينفجارگونهرشد ا باعث کردند، ایجاد را گوناگون بازارهاي در پذیرش
 کارآفرینی به را خود جاي کارآفرینی بودن توارثی ينظریه و بالطبع اقتصاد کارآفرینی در

 هايآموزش يتوسعه آن به دنبال و در دهه هشتاد کارآفرینی روند رشد .بدهد آموزشی
 موجب کارآفرینی هايکه آموزش دهدمی نشان ،90 يدهه در کارآفرینی تخصصی

 طراحی در ویژه به کارآفرینی هايمهارت سطح ارتقاء و کارآفرینی هايدر نسل تحول
 هايبحث وجود رغم به. شده است داري بنگاه مدیریت و و کار راهبردهاي کسب

 اند کهداده نشان کالن و خرد سطح در مطالعات اکثر متضاد، نظرهاي اظهار و مختلف
 که اند داده نشان خرد سطح در مطالعات یبرخ. است یادگیري و آموزش قابل کارآفرینی

 هاي دوره دیگر در که کسانی به نسبت آموزشی هاي دوره گونه این در کننده شرکت افراد
 سطح مطالعات. اندکرده اندازي راه بیشتري را کارهاي و کسب اند، کرده شرکت شغلی

                                                           
1. B, G, William 
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 اندازي راه نرخ ایشافز بر کارآفرینانه هايمهارت و دانش آموزش که داده نشان نیز کالن
 بهبود و اقتصادي يتوسعه باعث و دارد مثبت و مستقیم اثر اقتصادي هاي بنگاه رشد و

 ).Klofsten, 2009, 68(شد  خواهد جدید کارهاي و کسب گذاران بنیان کیفی و کمی
 به نیاز کارآفرینان که فرض این با که بود شناسانی روان اولین از  1لند کلهمک دیوید
 افراد در را نیاز این تا کرد طراحی را متعددي آموزشی هاي دوره دارند، باالیی توفیق
 را مثبتی نتایج نیز هندي بازرگانان به ها دوره این آموزش از او که چنان هم کند، تقویت
  . کرد دریافت

جمعیت  انتقال تسهیل براي هاشیوه مؤثرترین از یکی تواندمی کارآفرینی آموزش
چنین  که است داده نشان باره این در اروپا در مطالعات .باشد کار بازار به نالتحصیال فارغ

به  تبدیل را آنها و آورد بار به پذیرتر مسؤولیت را افراد است توانسته هایی آموزش
 هاي چالش در آمیزي موفقیت طور به و کند کارآفرینی يحوزه متفکران یا کارآفرین

 کارها کمتر و کسب شکست و بیکاري نرخ نتیجه در .کند خطرپذیر و موفق کار، و کسب
 ، اهداف)2002 (2 هیستریک و پیترز).Urbano & Et al, 2008, 240(است  شده

 شرکت که هاییویژگی .بررسی کردند کنندگان شرکت دیدگاه از را کارآفرینی آموزش
 بهبود يپایه بر و عملی شود بیشتر گنجانده ها دوره این در داشتند تأکید کنندگان
 یادگیري اصلی اهداف دیگر از برخی. بود شده گیري جهت افراد موفقیت احتمال

 به کار و کسب انواع و قوت ضعف نقاط شناخت يتوسعه شامل دانشجویان کارآفرینی
 و کسب ي اداره و اندازي منظور راه به الزم مهارتهاي ارزیابی براي هایی فرصت همراه

 از اطالع و آگاهی این بر عالوه ).13، 1383چ و پیترز، هیستری(بود  فرد خود در کار
 ذکر نیز منابع کسب و خالقیت دهی،سازمان ریزي، برنامه مالی، تامین اصول بازاریابی،

  .شده بودند
 و مشتاق کارآفرین 220 روي بر که ، نیز) 2004 (3هویزنتحقیقات لوروکس و ون

باشد هاي تحقیقات هیستریک و پیترز میشده بود مطابق با یافته انجام آموزش حال در 
)Colette & Et al, 2005, 37.(   

 آماده در آموزش هاي مقوله که دهند نشان تا کردند تالش ،)2006 (4دیلت و فول
. کندمی عمل ترموفق ها،روش سایر به نسبت کارآفرینی يحرفه براي دانشجویان سازي

 از. دارد وجود کارآفرینی آموزش ارزیابی روي پیش ايعمده هايآنها دریافتند، چالش
                                                           

1. McClelland 
2.  Histrich and Peters 
3. Loroux and Niev Wenhuiezen 
4. Dilts and Fowle 
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 خاص طور به و آنها مؤثر ارزیابی دیگر طرف از و ارزیابی معیارهاي طرف گزینش یک
 ارزیابی معیارهاي به توجه با .اندجمله آن از فرهنگی متغیرهاي و زمان به تأثیر توجه

گیري  اندازه و شده فراگیري هايمهارت یا خاص دانش ارزیابی آموزشی، يهمانند برنامه
 منظور به  .است پذیر امکان کلیدي، مفاهیم و ها تکنیک از دانشجویان درك چگونگی
                است ضروري طولی الگوهاي از استفاده کنندگان،شرکت رفتار سنجش

)Dilts & Fowler, 2006, 59.( 
است  داده نشان دنیا مختلف کشورهاي در متعدد نتایج تحقیقات که این به توجه با

 کارآفرینی رفتار و خصلت با تواناییهاي مرتبط و مهارتها بینش، دانش، عمدة بخش که
 در و تأثیرگذار مهم بسیار عامل یک عنوان به موضوع این آموزش است، قابل و اکتسابی
 و پیشرفته کشورهاي در توسعه محافل دانشگاهها و خاص عنایت مورد اقتصادي توسعۀ
 و دانشکده 600از  بیش در آمریکا در تنها که طوري به گرفته، رارتوسعه ق درحال

 آماده). 161، 1384احمدپور دریانی، (گردد ارائه می کارآفرینی آموزش هايدوره دانشگاه
 و ساز زمینه نحوي که به کار خوداشتغالی بازار در موفق فعالیت منظور به افراد سازي
         خاصی است هايآموزش و هابرنامه زمندنیا باشند، توسعۀ اقتصادي کنندة کمک

 آموزش فرایند طی در .شودبرده می نام کارآفرینی آموزش عنوان تحت آن از که
        مدیریت کسب و اندازيراه براي که کارآفرینانه، و توانمندیهاي کارآفرینی، ویژگیها

                      گردد  می تقویت در مخاطبان است، ضروري و الزم کارآفرینانه کارهاي و
)Stewart & Et al, 2010, 189.( 

 1990دهه  اوایل از اما  .بود تجربه و مادي منابع بر مبتنی گذشته، کارآفرینی در
 با تعامل در اقتصاد و دانش بر مبتنی کارآفرینی دانش، بر مبتنی نوآوري هاي پدیده

 دانش، مبتنی بر اقتصاد ظهور اصلی علت واقع، در. اند کرده پیدا توسعه و رشد یکدیگر
     داشتن دلیل به دانشگاه. است بوده دانش بر مبتنی کارآفرینی و نوآوري پیدایش
 محل علمی هیأت اعضاي و در قالب دانشجو انسانی يسرمایه مانند پایه هاي ویژگی
 مرجع رینت مهم عنوان به رو دانشگاه این از .است دانش بر مبتنی نوآوري براي مناسبی

 .کند کارآفرینی تواند می جدید دانش ياشاعه و تولید
هاي کارآفرینی سه عامل فردي، اجتماعی، و محیطی مطالعات در زمینه ویژگی

مدل عوامل اجتماعی پیشینه . اند تأثیرگذار بر رفتارهاي کارآفرینی را از هم متمایز نموده
هاي اجتماعی  را مورد ردي و گروههاي فشخصیتی، خانوادگی، دوره زندگی فرد، تجربه

هایی که در محتواي در حالیکه مدل عوامل محیطی برخی ویژگی .دهدآزمون قرار می
هاي محیطی، منافع غیرمستقیم، ها، فرصت محیط است مانند برخی باورها و ارزش
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گیرد هاي اجتماعی را در نظر میتحوالت اجتماعی، فرهنگ اقتصادي و برخی حمایت
)Robinson & Et al, 2005, 15.(  

این مکتب . هاي فردي همانند نگرش صفات مشخصه رهبري استمدل ویژگی
شود که در این مدل فرض می. شماردصفات خاصی را براي کارآفرینان موفق برمی

هاي منحصر به فردي دارند که آنها را از ها و نگرشهاي، انگیزشکارآفرینان ویژگی
  ).Hansemark, 2010, 32 (نمایددیگران متمایز می

شود بیشتر به دنبال این هاي فردي استفاده میدر تحقیقاتی که از مدل ویژگی
              شود و خصوصیات آنانی مطلب هستند که به چه کسی کارآفرین اطالق می

          گیردکه در کارآفرینی موفق و یا غیرموفق هستند مورد بررسی قرار می
)Bygrave &. Hofer, 1991, 19( ،)Littunen, 2007, 257 .( 

 .اندهاي کارآفرینان را مورد بررسی و آزمون قرار دادهتحقیقات زیادي نوع ویژگی
انجام گرفت، وي ) 2000 (1به عنوان نمونه، در تحقیقی که توسط انتریالگو و دیگران

ل تعیین کننده کنترل داخلی، میل به پیشرفت و میزان تحمل ابهام را به عنوان عوام
) 2010 (2همچنین، در تحقیقی که توسط استوارت و دیگران. کارآفرینی در نظر گرفت

انجام شد، میل به پیشرفت، ریسک پذیري، و نوآوري، به عنوان عوامل متمایز کننده 
  .کارآفرینان از مدیران در کسب و کارهاي کوچک، مورد استفاده قرار گرفت

هاي ارآفرینی به منظور تعریف و بررسی ویژگیدر این تحقیق از شش ویژگی ک
  پذیري حساب ریسک این عوامل عبارتند از. کارآفرینی دانشجویان استفاده شده است

طلبی یا نیاز به   ، حس توفیق 6، خالقیت و نوآوري5، استقالل4، مرکز کنترل داخلی3شده
  .8 ، قدرت تحمل ابهام7توفیق

ها داشتند، انتخاب یقات گذشته بروي آناین عومل را به علت تأکیدي که تحق
هاي مربوط به کارآفرینی، از این عوامل به عنوان به عالوه در بیشتر کتاب. ایمکرده
در ادامه به تشریح بیشتر این . اندهاي کارآفرینی یاد نمودههاي معتبر تعیین ویژگیگویه

  :پردازیمها میویژگی

                                                           
1. Entrialgo et al  
2. Stewart & et al  
3. Calculated Risk Taking  
4. Internal Locus of Control  
5. Independence  
6. Creativity and Innovation  
7. Drive to Achieve  
8. Tolerance for Ambiguity  
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ر مواجهه با یک وضعیت و شرایط ریسک ریسک پذیري به نوع رفتاري که افراد د
به عنوان نمونه کانیلتون . پذیرندکارآفرینان ریسک. دهند، اشاره دارددار از خود بروز می

 بیان نمود که عمده تفاوت بین کارآفرینان و کارکنان عادي در ریسک 1755در سال 
اي یران حرفهعمده تفاوت بین کارآفرینان و مد. پذیري و عدم قطعیت گروه اولی است

 باشدتوانایی باالي کارآفرینان در قبول ریسک به منظور کسب سود یا ضرر می
)Entrialgo & et al, 2008, 195( ،)Mueller & Thomas, 2002, 67.(  

هاي فرد  اغلب ریسک پذیري حساب شده را آن به عنوان یکی از مهمترین ویژگی
چرا که . آفرین با یک قمارباز متفاوت استپذیري در کار ریسک. کارآفرین بیان می نمایند

کارآفرینان در مواردي به . گیرد شده صورت می در مورد کارآفرین این کار بسیار حساب 
کند که نتایج حاصل از آن را مورد محاسبه قرار داده و موفقیت در آن  ریسک اقدام می

ر صورتی اقدام به به عالوه یک کارآفرین د. سود زیادي را براي وي در برداشته باشد
به هر حال، همواره این . کند که تالش خود را در موفق شدن آن مؤثر بداند ریسک می

       هاي دیگرریسک پذیرترند، وجود دارد اعتقاد که کارآفرینان نسبت به گروه
)Cromie, 2000, 23( ،)Mueller & Thomas, 2002, 68.( 

 یک شخص نسبت به عوامل و مرکز کنترل داخلی به این معنی است که دید
اتفاقات پیرامون او چگونه است، یا به عبارتی کنترل این اتفاقات و پیشامدها را از کجا 

 لذا دو دیدگاه در این مورد وجود دارد که شامل   ).Littunen, 2007, 303(داند  می
ه افرادي ک) 1996 (1بر طبق گفته روتر. مرکز کنترل خارجی و مرکز کنترل داخلی است

معتقد به مرکز کنترل خارجی هستند، معتقدند که این اتفاقات بر اساس شانس، 
اثر و  افتند و تصمیم و کارهاي خود را در آن بی شانسی و یا بدشانسی اتفاق می خوش

گروه دوم یعنی افرادي که داراي مرکز کنترل داخلی هستند، معتقدند . دانند نتیجه می بی
تماماً ناشی از رفتار خودشان است و خود را در به وقوع که پیشامدهاي پیرامون آنها 

به ذکر است که معموالً   البته الزم . دانند پیوستن و یا نپیوستن این پیشامدها مؤثر می
افراد به طور مطلق یکی از این دو دیدگاه را قبول ندارند، بلکه طرز تفکر آنها به صورت 

یقات نشان داده است که افراد کارآفرین معموالً تحق .اي بین این دو دیدگاه قرار دارد بازه
اتفاقاتی  تمامی مسئول را خود رو این باشند از می داخلی کنترل مرکز داراي افراد سایر از بیشتر

 ). Hansemark, 2010, 42(، )Rotter, 1996, 157( دانند می دهد، که پیرامون آنها رخ می
قدند که در مورد مرکز کنترل داخلی الزم به ذکر است که برخی از صاحبنظران معت

به . فرقی بین کارآفرینان و مدیران وجود ندارد و مدیران نیز داراي این خصوصیت هستند
                                                           

1. Rotter  
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توان بین صاحبان صنایع موفق و غیر عنوان مثال با استفاده از میل کنترل داخلی می
  ).Engle & Et al, 1997, 19(موفق تمایز قائل شد 

در ادبیات کارآفرینی، همواره . صات بارز کارآفرینان استخوداتکایی یکی از مشخ
شود که کارآفرینان نسبت به دیگران خوداتکایی باالیی دارند بر این نکته تأکید می

)Robinson & et al, 2005, 21.(1 بر طبق گفته کرومی) مستقل بودن و نیاز )2000 ،
یژگی کارآفرین مایل است که بر طبق این و. هاي کارآفرینان است به آن یکی از ویژگی

از . ي خودش انجام دهد و کار کردن براي دیگران برایش دشوار است کار را به شیوه
توان به برخی از خصوصیات  ترکیب دو خصوصیت مرکز کنترل داخلی و استقالل می

در حقیقت یک فرد مستقل با توجه . پذیري دست پیدا کرد یک کارآفرین مثل مسئولیت
لذا . گیرد کز کنترل داخلی، خود مسئولیت تمام کارهاي خود را بر عهده میبه داشتن مر

استقالل در مورد یک کارآفرین به این . باشد پذیر نیز می یک فرد کارآفرین مسئولیت
هاي گیرد، بلکه در مورد تصمیم ها را خود به تنهایی میمعنی نیست که وي تمام تصمیم

ترین نیازهاي یقت رئیس خود بودن یکی از قويدر حق. مهم نظر نهایی، نظر او است
  .کارآفرین است

به طور کلی هر نوع رفع نقیصه در فرایند خلق، ارائه، و تحویل ارزش، نوآوري نام 
براي برخورد با پویایی دنیاي امروز خالقیت و نوآوري از جمله خصوصیاتی هستند . دارد

رفتارهاي  از یکی عنوان به قیت هموارهنوآوري و خال. ها نیاز دارد ه یک کارآفرین به آنک
. )Entrialgo & et al, 2008, 203(گیرد کارآفرینی و کارآفرینان مورد تأکید قرار می

 آموزش  توان به وسیله دهد که قدرت خالقیت را در افراد می تحقیقات مختلف نشان می
یچیدگی و پویایی تواند بر پ کارآفرین با استفاده از خالقیت و نوآوري می. تقویت کرد

کند که نوآوري از پیتر دراکر ادعا می. جهان امروز غلبه کند و در کار خود موفق شود
گوید نوآوري یک جستجوي سیستماتیک وي می. مهمترین ابزارهاي کارآفرینان است
هاي جدید است ها با محصوالت، بازارها و ایدهبراي تغییر و استفاده از فرصت

)Cromie, 2000, 27(. خالقیت و نوآوري براي یک کارآفرین الزم و ملزوم یکدیگر 
با نوآوري . هستند و هیچ یک بدون دیگري به تنهایی براي کارآفرین مؤثر نیستند

 ).Stewart & et al, 2010, 209 (شوندکارآفرینان و مدیران از هم تمیز داده می
ها جهت توصیف این یکی از بزرگترین تئوري  یا نیاز به توفیقطلبی حس توفیق 

بر طبق این تئوري، میل به پیشرفت . است) 1961(کلندمیل تئوري انگیزشی مک

                                                           
1.Cromie  
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افرادي که این . کندعبارتست از نیرویی که انسان را به سمت موفقیت وکمال هدایت می
میل در آنها وجود دارد، تمایل شدیدي به حل مسأله توسط خود، تعیین اهداف بر اساس 

از . )Littunen, 2007, 307(گذراند کرد باالیی از خود به نمایش میتالش خود، و عمل
خصوصیت جنجـال . خصوصیات کارآفرین نیاز به توفیق و یا نیاز به مطرح بودن است

شدن  تـوان بـراي کارآفرینان ذکر کرد، نیاز به توفیق و مطرح انـگیزتـري کـه مـی بـر
هایی است وفیق طلبی، یکی از ویژگیهاي انجام شده میل به تبر طبق پژوهش. است

     هاي ذکر شده دارد که بیشترین ارتباط را با کارآفرینی در مقایسه با سایر ویژگی
)Ibid, 309.(  

. گیري وجود نداردابهام شرایطی است که در آن اطالعات کافی براي تصمیم
ی با نبود اگر شخص.  پاسخگویی مثبت به این شرایط استتواناییقدرت تحمل ابهام 

اطالعات کافی حاضر به تصمیم گیري در  شرایط ابهام باشد، قدرت تحمل ابهام باالیی 
از سویی دیگر، افراد با سطح پایین قدرت . )Robinson & et al, 2005, 32( دارد

تحمل ابهام در شرایط عدم اطمینان و تعریف نشده احساس نارضایتی و ناراحتی باالیی 
مدیران کارآفرین . واره سعی در اجتناب کردن از این شرایط دارندبنابراین، هم. دارند

 .همگی معتقدند که مدیران با توان تحمل ابهام باال بهتر از مدیران ریسک گریز هستند
کارآفرین براي شروع کار خود مجبور . ابهام یکی از خصوصیات دنیاي امروز است

. ار، مشتري، آمار و اطالعات استبه روبرو شدن با یک سري ابهامات در مورد بازار ک
 لذا کارآفرین معموالً از این گونه ابهامات. برخی از این ابهامات غیر قابل اجتناب هستند

هراسی نداشته و با شروع کار خود سعی در برطرف کردن آنها و نیز تغییر آنها به نفع 
 ).Entrialgo & et al, 2008, 202(هاي خود است خود دارد و مسئول نهایی تصمیم

  
  روش شناسی تحقیق
 هدف .باشدی مکاربردي هدف لحاظ از بوده و تحقیقات توصیفیاین تحقیق از نوع 

ها و مشخصات کارآفرینی در بین از این پژوهش بررسی و تجزیه تحلیل ویژگی
هاي کارآفرینی آنان از طریق مقایسه بین هاي ایران و ارزیابی ویژگیدانشجویان دانشگاه

 .باشدان کارآفرین محور و دانشجویانی که میل کمتري به کارآفرینی دارند، میدانشجوی
  جامعه و نمونه آماري -1

نمونه این پژوهش به  جامعه آماري این پژوهش دانشجویان دانشگاههاي ایران و
 صورت تصادفی احتمالی ساده از بین دانشجویان کارشناسی، از سه دانشگاه ایران

از بین ) ی تبریز، دانشگاه سراسري ارومیه و دانشگاه پیام نورشیرازدانشگاه آزاد اسالم(
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. )n=950( هاي مدیرت، اقتصاد و حسابداري انتخاب شده استدانشجویان ترم آخر رشته
علت انتخاب دانشگاههاي فوق به علت دسترسی محقق به این دانشگاهها بوده و علت 

ین است که ظرفیت بالقوه دانشجویان انتخاب دانشجویان به عنوان نمونه این تحقیق، ا
در ورود به بازارهاي کار زیاد است و اینکه اکثر آنها پس از تحصیل مسلماً به دنبال شغل 

 تایی 70جهت تعیین حجم نمونه ابتدا نمونه اولیه . و یا ایجاد شغل براي خود خواهند بود
د نمونه آماري براساس ، تعدا)433/0(انتخاب شد و پس از محاسبه انحراف معیار پاسخها 

 187هاي آماري بر اساس لذا تحلیل.  تعیین گردید200فرمول تعیین حجم نمونه 
  .)d=0.06( پرسشنامه عودت داده شده انجام گردید

2002

2
2

2

==
d

Z
N

δα  
  

اعتبار هر پژوهشی در گرو معتبر بودن ابزار گردآوري داده براي آن پژوهش قرار 
ها استفاده  ه در پژوهش حاضر از پرسشنامه براي گردآوري دادهک با توجه به این. دارد
سنجش اعتبار پرسشنامه . شود، باید از اعتبار پرسشنامه پژوهش اطمینان حاصل شود می

روایی اصطالحی است که به هدفی که . گیرد از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می
گونه روش آماري  هیچ. کند شاره میآزمون براي محقق ساختن آن طراحی شده است، ا

بنابراین براي تعیین روایی یک آزمون از قضاوت . براي تعیین ضریب روایی وجود ندارد
هاي  هاي آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدف متخصصان در این باره که سؤال

زار گردآوري در این پژوهش نیز براي اطمینان از روایی اب. شود برنامه هستند، استفاده می
کنندگان  داده از نظرات اساتید و متخصصان موضوع پژوهش همچنین تعدادي از تکمیل

  .پرسشنامه استفاده شد، و اصالحات الزم صورت گرفت
پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی . باشد پایایی بعد دوم سنجش اعتبار آزمون می

هاي آماري   برخالف روایی، روش.دهد گیري را نشان می ها در ابزار انداره منطقی پاسخ
ترین آزمون پایایی براي  معمول. مختلفی براي سنجش پایایی یک سنجه وجود دارد

اي از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ است که نوعی  هاي چند گزینه سؤال
ها در یک سنجه یا  دهندگان به همه سؤال هاي پاسخ آزمون از سازگاري منطقی پاسخ

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي ) 1(با توجه به جدول . باشد ه مییک پرسشنام
 است که میزان پایایی قابل قبولی را براي پرسشنامه 81/0کل سواالت پژوهش حاضر 

ارائه ) 1(نتایج آزمون پایایی براي هر یک از متغیرها در جدول . دهد پژوهش نشان می
 .شده است
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  رسشنامهضریب پایایی براي کل پ) 1(جدول

  محاسبات محقق: مأخذ
  

 پرسشنامه به دانشجویان، جهت پاسخگویی ارائه شد که از این تعداد 200تعداد 
این پرسشنامه از دو . نامه  در تجزیه تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند پرسش188حدود 

بخش اول، یک سري  متغیرهاي جمعیت شناختی و تمایل به . بخش تشکیل شده است
به منظور تفکیک دانشجویان کارآفرین از دانشجویان غیر . شود کارآفرینی را شامل می

 "اي براي کار دارید؟صیل چه برنامه بعد از تح"ایم که کارآفرین سوالی مطرح نموده
 بعد از تحصیل به دنبال ایجاد یک کسب و کار "پاسخ دهندگانی که به این سوال پاسخ 

از کل % 28. ایم داده بودند را به عنوان کارآفرینان بالقوه پذیرفته"شخصی خواهم بود
ار شخصی پاسخ دهندگان به این سوال پاسخ مثبت دادند و گزینه به دنبال کسب و ک

  . خواهم بود را انتخاب کرده بودند
هاي کارآفرینی آن دسته از دانشجویانی که به بخش دوم پرسشنامه، به ویژگی

، و آن دسته از دانشجویانی )میل به کارآفرینی دارند(دنبال کسب و کار شخصی هستند 
. استاشاره شده ) میل به کارآفرینی ندارند(که به دنبال کسب و کار شخصی نیستند

هاي کارآفرینی ذکر شده در فوق، بین این دو گروه از دانشجویان بررسی و سپس، ویژگی
پذیري  است که متغیرهاي ریسک) سوال( سنجه 40این بخش شامل . مقایسه شده است

طلبی یا نیاز  شده، مرکز کنترل داخلی، استقالل، خالقیت و نوآوري، حس توفیق  حساب
ها در بین کارآفرینان به اعتقاد ما این ویژگی. سنجندم را میبه توفیق و قدرت تحمل ابها
دهندگان خواسته شده در این قسمت از پرسشنامه از پاسخ. و غیرکارآفرینان متفاوت است

است که میزان موافقت و یا عدم موافقت خود را با گزینه مورد نظر، با توجه به مقیاس 
  .اي لیکرت مشخص نمایندپنج گزینه

تحقیق، متغیر میل به موفقیت یا توفیق طلبی با استفاده از مقیاس استاندارد در این 
متغیر میل به . ، سنجیده شده است)1997 (1استفاده شده به وسیله چانگ و دیگران
                                                           

1. Chang & et al  

  ریسک  
  کنترل  نوآوري  پذیري

  توفیق  استقالل  درونی
  طلبی

  تحمل
  ابهام

  84/0  89/0  76/0  836/0  80/0  76/0  آلفاي کرونباخ
  ها تعداد بخش

  6  6  6  6  8  8  )ها سؤال(
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 آیتمی روترز 29استقالل طلبی و میل به کنترل داخلی با استفاه از مقیاس استاندارد 
هاي جایگزین متعددي براي سنجش این اگرچه مقایس. سنجیده شده است) 1998(

متغیر توفیق طلبی وجود داشت ولی در ادبیات مورد مطالعه از مقیاس فوق بیشتر استفاده 
استفاده شده ) 1962 (1براي سنجش توانایی تحمل ابهام از مقیاس بودنرز. شده بود

ت، استفاده شده اس) 1996 (2 براي سنجش نوآوري از مقیاس شش آیتمی جکسون.است
ریسک پذیري نیز با . مورد استفاده قرار گرفته شده بود) 200 (3که توسط تامسون و مولر

 . سنجیده شده استKoh(1996)استفاده از مقیاس 
   

  هاي تحقیقفرضیه
پذیري را نسبت به دانشجویان مایل به کارآفرینی، سطوح باالتري از ریسک: 1فرضیه 

  .دهندنی دارند، از خود نشان میدانشجویانی که تمایل کمتري به کارآفری
دانشجویان مایل به کارآفرینی، سطوح باالتري از نوآوري را نسبت به : 2فرضیه 

  .دهنددانشجویانی که تمایل کمتري به کارآفرینی دارند، از خود نشان می
دانشجویان مایل به کارآفرینی، سطوح باالتري از خوداتکایی را نسبت به : 3فرضیه 

  .دهندکه تمایل کمتري به کارآفرینی دارند، از خود نشان میدانشجویانی 
دانشجویان مایل به کارآفرینی، سطوح باالتري از کنترل درونی را نسبت به : 4فرضیه 

  .دهنددانشجویانی که تمایل کمتري به کارآفرینی دارند، از خود نشان می
طلبی را نسبت به فیقدانشجویان مایل به کارآفرینی، سطوح باالتري از تو: 5فرضیه 

  .دهنددانشجویانی که تمایل کمتري به کارآفرینی دارند، از خود نشان می
دانشجویان مایل به کارآفرینی، سطوح باالتري از تحمل ابهام را نسبت به : 6فرضیه 

  .دهنددانشجویانی که تمایل کمتري به کارآفرینی دارند، از خود نشان می
هاي کارآفرینی ذکر شده است که مان ویژگیمتغیرهاي مستقل این تحقیق ه

شده، مرکز کنترل داخلی، استقالل، خالقیت و نوآوري،  پذیري حساب عبارتند از ریسک
طلبی یا نیاز به توفیق، قدرت تحمل ابهام، و متغیر وابسته تحقیق تمایل به  حس توفیق 

یده و در نظر باشد که ارتباط آن را با متغیرهاي مستقل تحقیق سنجکارآفرینی می
 . ایمگرفته

                                                           
1. Budners  
2. Jacjson  
3. Thomas & Mueller   
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هاي به طور خالصه، چهل سوال در یک پرسشنامه، با سواالتی از قبیل ویژگی
. جمعیتی، طبیعت کارآفرینی، و شش ویژگی ذکر شده با طیف لیکرت، آماده و تنظیم شد

  . صورت پذیرفت1390ها پنجاه روز طول کشید که در فصل بهار سال آوري دادهجمع
  

  آماره توصیفی
  نی پاسخ دهندگان کارآفري هایژگیو  نی پاسخ دهندگان کارآفري هایژگیو

  زن  مرد  زن  مرد
38  14  56  80  

  
  هاآزمون فرضیه

 ، به 1هاي این تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعهکلیه فرضیه
قرار گرفته ، مورد آزمون )کارآفرینان و غیرکارآفرینان( منظور مقایسه میانگین دو گروه 

براي آزمون تساوي میانگین دو جامعه الزم است ابتدا بررسی کنیم آیا . شده است
ها مقدم بر به عبارت دیگر آزمون تساوي واریانس. واریانس دو جامعه برابرند یا خیر

  Leveneها از آزمون جهت آزمون تساوي واریانس. ها استآزمون تساوي میانگین
هاي آماري مربوط به آزمون تساوي واریانس دو جامعه به  یهفرض. ایماستفاده نموده
  :باشد صورت زیر می

  
  
  

2که در آن 
1δ2، و )محور دانشجویان کارآفرین( واریانس جامعه اول

2δ واریانس 
کوچکتر  مربوط به آزمون لوین، Sigاگر . باشد ، می)دانشجویان غیرکارآفرین(جامعه دوم

شود و براي  ، رد می)هاي دو جامعه تساوي واریانس( درصد باشد، فرض صفر5از 
گیري در مورد میانگین اطالعات سطر دوم در جدول خروجی زیر را مورد بررسی  نتیجه

 درصد باشد، فرض صفر پذیرفته 5 آزمون لوین بزرگتر از Sigدهیم و اگر مقدار  قرار می
در جدول .  دهیم اطالعات سطر اول را مورد بررسی قرار میگیري  شود و براي نتیجه می

 درصد 5 آزمون لوین، فقط براي دو متغیر نوآوري و خوداتکایی بزرگتر از Sigزیر مقدار 
پذیرفتن (گیري در مورد این دو متغیر اطالعات سطر اول باشد، بنابراین براي نتیجه می

                                                           
1.independent samples t-tes  

2
2

2
11

2
2

2
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:

:

δδ

δδ
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H
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ه و براي سایر متغیرها اطالعات موجود را مورد بررسی قرار داد) ها فرض تساوي واریانس
  .دهیم را مورد بررسی قرار می) ها عدم پذیرش فرض تساوي واریانس( در سطر دوم

  
  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه) 2(جدول
  آزمون لوین براي

    ها  براي تساوي میانگینtآزمون   ها واریانستساوي 

  درجه  tمقدار   F Sigآماره 
  آزادي

Sig.  
(2-tailed) 

  اختالف 
  میانگین

  انحراف 
  معیار

پذیري      ریسک
تساوي  با فرض
  واریانسها

 عدم تساوي
  ها واریانس

  
869/39  

  

  
001/0  

  

  
622/2  
726/3  

  
185  
165  

  
000/0  

  
80648/0-  
80648/0-  

  
11429/0  
01427/0  

  نوآوري         
  تساوي واریانسها

عدم تساوي 
  ها واریانس

  
944/31  

  

  
242/0  

  
117/1  
276/2  

  
185  
165  

  
001/0  

  
5572/0-  
5572/0-  

  
81287/1  
28454/0  

  خوداتکایی        
  تساوي واریانسها

تساوي   عدم
  ها واریانس

  
298/21  

  

  
514/0  

  

960/0  
129/1  

  
185  
165  

  
213/0  

  
40301/1-  
40301/1-  

  
00324/2  
53293/1  

  کنترل درونی    
  تساوي واریانسها

 عدم تساوي 
  ها واریانس

  
412/18  

  

  
010/0  

  

  
112/3  
375/2  

  
185  
165  

  
004/0  

  
3372/0-  
3372/0-  

  
42730/0  
64002/0  

  طلبی توفیق
  تساوي واریانسها

عدم تساوي 
  ها واریانس

  
456/28  

  

  
000/0  

  

  
876/3  
400/2  

  
185  
165  

  
002/0  

  
6041/0-  
6041/0-  

  
51130/0  
82041/0  

  تحمل ابهام 
  تساوي واریانسها

 عدم تساوي 
  ها واریانس

  
322/42  

  

  
000/0  

  

  
856/0  
730/1  

  
185  
165  

  
642/0  

  
9261/0-  
9261/0-  

  
02311/0  
49230/0  

 
ها بدین ها، نتایج آزمون مقایسه میانگینبا در نظر گرفتن آزمون تساوي واریانس

 هاي دو جامعه هاي فوق فرضیه صفر، تساوي میانگیندر تمام فرضیه. باشد شرح می
  :د در نظر گرفته شده است درص95باشد، و فاصله اطمینان می
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. ایم  خالصه نموده3نتایج مربوط به آزمون مقایسه میانگین دو جامعه را در جدول 
آزمون ) Sig(داريکنید، با توجه به اینکه عدد معنی مشاهده می3همانطورکه در جدول 

 درصد است،  فرض صفر رد شده و 5هاي اول، دوم، چهارم، و پنجم کمتر از فرضیه
و به همین ترتیب، براي . شودهاي دو جامعه پذیرفته می عدم تساوي میانگینفرض
 درصد است که به معنی 5بزرگتر از ) Sig(داريهاي سوم و ششم، عدد معنیفرضیه

 . هاي دو جامعه استپذیرفته شدن فرض صفر که همان فرض تساوي میانگین
  

  هنتایج تحلیل آزمون مقایسه میانگین دو جامع) 3(جدول

غیر
مت

  

ري
پذی

ک 
یس
ر

  
ول
ه ا
ضی
فر

 

ري
وآو
ن

وم  
ه د
ضی
فر

یی  
تکا
ودا
خ

وم  
 س
ضیه

فر
نی  

درو
رل 
کنت

رم  
چها

یه 
رض
ف

  

بی
 طل
یق
توف

جم  
ه پن
ضی
فر

ام  
ابه

ل 
حم
ت

شم  
 ش
ضیه

فر
  

  t  622/2  276/2  129/1  112/3  876/3  856/0مقدار 

Sig  000/0  001/0  213/0  004/0  002/0  642/0  
  نتیجه

  رد  تأیید  یدتأی  رد  تأیید  تأیید  آزمون فرضیه

 محاسبات محقق: مأخذ

 
  تجزیه و تحلیل نتایج

هاي کارآفرینی به منظور آزمون شش ویژگی مربوط در این تحقیق از مدل ویژگی
شده، مرکز کنترل داخلی، استقالل،  پذیري حساب ریسک: به کارآفرینی که عبارتند از

مل ابهام استفاده شده طلبی یا نیاز به توفیق، قدرت تح خالقیت و نوآوري، حس توفیق 
 نفر مرد 38 نفر زن و 14دانشجویانی که تمایل به کارآفرینی داشتند، % 28از بین . است
در بخش اول پرسشنامه سوالی مبنی بر اینکه شغل پدر شما چیست؟ ذکر شده . بودند
این سوال بدین منظور طراحی شده است که مشخص شود که آیا در خانواده پاسخ . است

مشخص شد که . فردي که خود کسب کار شخصی داشته باشد، وجود دارددهندگان 
از والدین  دانشجویانی که تمایل به کارآفرینی داشتند، خود کسب کار و کار % 57

از والدین دانشجویانی که تمایل به کارآفرینی نداشتند، % 17شخصی داشتند و تنها 

211

210

:
:

µµ
µµ

≠
=

H
H
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اري فرهنگ خانوادگی بر تمایل این نتیجه، دیدگاه تأثیرگذ. کسب و کار شخصی داشتند
در فرهنگ ایرانی پدران بیشتر نقش الگو را براي . کندافراد به کارآفرینی را تأیید می

همچنین با توجه به کم بودن تعداد زنان کارآفرین در مقابل . نمایندفرزندان ایفا می
ان کمتر مردان کارآفرین، نشان از ویژگی و شرایط خاص کشور ایران است که در آن زن

نمایند و قسمت اعظم وقتشان را صرف امور خانه در کارهاي کارآفرینی شرکت می
  . نمایند می

 پذیرفته شد، این به معنی وجود اختالف معنی دار بین دو گروه دانشجویان 1فرضیه 
پذیري است، بنابراین دانشجویان کارآفرین و غیرکارآفرینان در ویژگی ریسک

  . پذیرترند دانشجویان غیرکارآفرین ریسککارآفرین در مقایسه با
دار بین دو گروه دانشجویان  پذیرفته شد، و این به معنی وجود اختالف معنی2فرضیه 

کارآفرین و غیرکارآفرینان در ویژگی میل به موفقیت است، بنابراین دانشجویان 
 کارآفرین در مقایسه با دانشجویان غیرکارآفرین از ظرفیت خالقیت و نوآوري

  . باالتري برخوردارند
دار بین دو گروه  پذیرفته نشد، این به معنی عدم وجود اختالف معنی3فرضیه 

دانشجویان کارآفرین و غیرکارآفرینان در ویژگی کنترل درونی است، بنابراین  
در این پژوهش تفاوتی بین دانشجویان کارآفرین و غیرکارآفرینان در ویژگی 

نسبت به عوامل و اتفاقات پیرامون خود وجود دید شخص کنترل درونی و یا 
   .ندارد

 پذیرفته شد، و این به معنی وجود اختالف معنی دار بین دو گروه دانشجویان 4 فرضیه 
کارآفرین و غیرکارآفرینان در ویژگی میل به استقالل طلبی است، بنابراین 

یشتري در دانشجویان کارآفرین در مقایسه با دانشجویان غیرکارآفرین تمایل ب
اندازي کار مستقل با مسئولیت خود دارند تا اینکه بخواهند براي دیگران کار  راه

  . کنند
 پذیرفته شد، و این به معنی وجود اختالف معنی دار بین دو گروه دانشجویان 5فرضیه 

طلبی است، بنابراین  غیرکارآفرینان در ویژگی میل به توفیق کارآفرین و
 مقایسه با دانشجویان غیرکارآفرین تمایل بیشتري به دانشجویان کارآفرین در
  . مؤفقیت و پیشرفت دارند

 پذیرفته نشد، و این بدان معنی است که اختالف معنی داري 6همچنین فرضیه 
بین دو گروه دانشجویان کارآفرین و غیرکارآفرینان در ویژگی تحمل ابهام وجود ندارد، 
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نشجویان کارآفرین و غیرکارآفرینان در توانایی بنابراین  در این پژوهش تفاوتی بین دا
گیري وجود ندارد، دیده پاسخگویی مثبت در شرایطی که اطالعات کافی براي تصمیم

  . نشد
  گیري بحث و نتیجه

هاي در این تحقیق بیشتر به دنبال این موضوع بودیم که کدام یک از ویژگی
 این گونه . ان ایرانی وجود داردکارآفرینی تأثیرگذار بر کارآفرینی در بین دانشجوی

پردازند، در زمینه آموزش کارآفرینی  هاي کارآفرینی میها که به بررسی ویژگیتحقیق
نمایند، که همین مورد انگیزه اصلی انجام این اطالعات سودمندي را ایجاد و ارائه می

بلکه آنان ایجاد شوند، با در نظر گرفتن این فرضیه که کارآفرینان متولد نمی. تحقیق بود
اي براي توسعه و آموزش هاي ویژهنماید که برنامهشوند، کشورها را مجاب میمی

هاي گوناگون استعدادهاي کارآفرینی  کارآفرینی تدارك ببینند، تا بتوانند با ایجاد فرصت
  .(Samli,2002,13)بالقوه افراد را شکوفا نمایند 

جویانی که تمایل به کارآفرینی دارند در نتایج نشان دهنده این موضوع بود که دانش
مقایسه با دانشجویانی که میل کمتري به کارآفرینی دارند، نوآورتر، داراي میل به 

ها با این یافته. پذیرتر هستندموفقیت یا توفیق طلبی بیشتر، ریسک پذیرتر، و استقالل
هاي گذشته ژوهشهاي موجود در این زمینه و همچنین با نتایج بدست آمده از پتئوري
  .باشدراستا میهم

با توجه به اینکه در دو ویژگی تحمل ابهام و میل به کنترل درونی  بین دو گروه 
دانشجویان متمایل به کارآفرینی و دانشجویان غیرکارآفرین اختالف معنی داري مشاهده 

ل به گیریم که اکثر دانشجویان قدرت تحمل ابهام باالیی دارند و مینشد، نتیجه می
  . کنترل درونی در بین دانشجویان ایرانی مشترك است

توان در ارتباط با تحول اقتصادي کشور در نظر همچنین نتایج بدست آمده را می
اگرچه دانشجویان غیرکارآفرین تأثیر منفی بر آینده شغلی کشور دارند ولی وجود . گرفت

ب امیدواري است و بایستی دو ویژگی مشترك کارآفرینی در بین دانشجویان ایرانی، سب
ریزي صحیح آموزشی و استفاده از ها با استفاده از یک برنامهسعی شود که سایر ویژگی

هاي صحیح آموزشی ارتقاء داده شوند، تا کشور را به سمت پیشرفت اقتصادي برنامه
 .بکشاند
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  پیشنهادات
د نحوه استفاده از علم هاي کشور آموزش کافی در موررسد که در دانشگاه به نظر می-1

شود و و دانش در جهت ایجاد کسب و کار و درآمدزایی، به دانشجویان ارائه نمی
دانشجو پس از اتمام دوره تحصیلی خود، آگاهی بسیار کمی در مورد نحوه به 
کارگیري علم و دانش خود در جهت ایجاد کسب و کار شخصی دارد و شاید به جرأت 

نیز در پی تالش و جستجوي خود شخص به وجود آمده بتوان گفت که این آگاهی 
هاي دانشگاهی، آموزش و پرورش این مقوله به شود در تمام رشتهپیشنهاد می. است

  . ها، و فرایندهاي آموزشی مورد توجه قرار گیرددانشجویان، در تمام دوره
ان ابزاري به هاي تجاري و بازرگانی به عنواندازي بازيهاي تیمی و راه ایجاد گروه-2

  .هاي کارآفرینیمنظور توسعه مهارت
طور جدي توجه   به،اي جوان در ایران است  که مقولهکارآفرینی به شودپیشنهاد می -3

 ایجاد و بسط و .در جامعه توسعه داد، اتخاذ کرد شود و راهکارهایی که بتوان آن را
اند زمینه تحرك نیمی از تو ویژه براي زنان، می توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه به

اي فراهم کند که در نهایت تولید ملی در کشور افزایش  گونه جمعیت جامعه را به
   .چشمگیري یابد و معضل بیکاري مهار شود

هاي اي از اثربخشی برنامههاي آموزشی، ارزیابی دوره ضرورت دارد در اجراي برنامه-4
 آموزش هاي برنامه ارزشیابی رتضرو به محققان از بسیاري. آموزشی به عمل آید

  . اند کرده اشاره کارآفرینی
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