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  بررسی تأثیر ویژگی هاي روان شناختی کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادي کشور
   )1391سال ورودي  دانشجویان کارآفرینی دانشگاه تهرانمطالعه موردي  ( 

   
  

  *1محمود کاتبی پور
  2ابک ضیاءدکتر ب

  
  

  چکیده
 اقتصادي توسعه و رشد ربان کارآفرین شناختی روان هاي ویژگی تاثیر بررسی تحقیق این از هدف

 )1391 ورودي( ارشد کارشناسی دانشجویان بین از نظر مورد نمونه پژوهش این در .باشد می کشور
 تحقیق مورد جامعه  حجم .است شده انتخاب تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی هاي رشته
 نظر در معرف نمونه عنوان به نفر 80متناسب، اي طبقه گیري نمونه فرمول براساس که باشد می نفر 420

 در استفاده مورد آماري روش .است ساخته محققپرسشنامه  اطالعات آوري جمع ابزار .است شده گرفته
 بینی پیش در را شناختی روان هاي مولفه از هریک سهم که باشد می چندگانه  رگرسیونپژوهش،  این

 از هریک بین که دهد می نشاناز این تحقیق  آمده  دست به یافته هاي .کند می مشخص کارآفرینی
 توان می  آن طریق از که دارد وجودۀ معناداري رابط کارآفرینی و شناختی روان هاي ویژگی هاي مولفه

  .کرد بینی پیش بر رشد و توسعه اقتصادي کشور را تاثیرات کارآفرینی
  شد و توسعه اقتصادير ویژگی هاي روان شناختی کارآفرینان، کارآفرین، :کلیدي هاي واژه

  
  

  
  

                                                           
ان تهر-،ایرانایش کسب و کار الکترونیکی،گردانشکده کارآفرینی، دانشجوي کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران-1
   )mkatebipour@yahoo.com) (نویسنده مسئول(
-کارآفرینی سازمانی، ایران، گروه دانشکده کارآفرینی، تهراندانشگاه )استادیار(عضو هیأت علمیدکتراي مدیریت کارآفرینی، -2

  )bziyae@ut.ac.ir(تهران 
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  مقدمه
هاي سازنده و خالق است و تنها زمانی یک  رشد و پویایی جامعه در گرو انسان

جامعه خواهد توانست به رشد و توسعه واقعی برسد که این امر از درون جامعه برخیزد و 
ود هاي درونی خویش و اتکا به بروز پتانسیل ها و تواناهایی خ افراد با توجه به ویژگی

تجزیه و تحلیل کنند،راه حل ها را ارائه دهند،آنگاه با عمل خویش  مسائل را شکافته،
  ). 8، 1387احمدپور داریانی، (موانع را برداشته و به مقصود برسند 

یکی از بزرگترین چالش هاي اقتصاد ایران در حال حاضر مسأله اشتغال و رونق 
نه تنها ریشه در فرهنگ ملی و سنتی تولید است و یکی از مؤثرترین راهکارهایی که 

از . ایران دارد بلکه از ابزارهاي بسیار کارساز توسعه اقتصادي است، کارآفرینی می باشد
این رو اولین گام جهت حرکت به سوي توسعه، اشاعه فرهنگ کار و توجه ویژه به فرایند 

  .کارآفرینی و اهمیت تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادي کشور می باشد
 و موجد تاثیرات حیاتی در أهاي عظیم انسانی منش افراد کارآفرین به عنوان سرمایه

چنان که با توجه به . ثرندؤروند پیشرفت جامعه و کشور هستند و در توسعه بسیار م
توانند از طریق شناسایی فرصتها، شرایط  گسترش روزافزون نیازهاي جدید در جوامع می

 سبب آرامش و ، خلق و ایجاد اثري مفید و برجستهباهایت را کنترل و مهار کنند و در ن
راحتی از کنار ه  آنان عالوه بر اینکه ب.شوندآسایش، رفاه و سعادت همه افراد جامعه 

هم ه گذرند و چون حالل، وضع اقتصادي موجود را ب  نمی خودمسائل و مشکالت اطراف
وري  به ارتقاي بهرهشوند، همچنین  ریزند، موجب تحرك در بخش اقتصادي می می

ها  کشورها پرداخته و از طریق اشتغال کارآمد و مولد به رشد و توسعه بسیاري از شاخص
  ).16، 1386میرعرب، (کنند کمک می

آفرینی به تقویت اقتصاد و   نوآوري و ارزش کارآفرینان به عنوان خون حیات بخش
ماندگی اقتصادي  مل عقبتوان چنین اظهار کرد که عا می .کنند اعتالي جامعه کمک می

توان با یک   البته می.در کشورهاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خالقیت فردي
اي که   روحیه کاري الزم را در جوامع تقویت نمود، به گونه،برنامه صحیح تعلیم و تربیت

  .شرایط الزم براي صنعتی شدن جوامع فراهم آید
 به معناي متعهد (Enterprenure)سوي به طور کلی واژة کارآفرینی ترجمه فران

اصطالح . می شود نیز گفته (Enterprender)شدن است که در زبان انگلیسی به آن 
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گردد تا مخاطرات یک فعالیت اقتصادي  کارآفرین به کسی اطالق می شود که متعهد می
  ). 11، 1389احمدي،( را سازماندهی، اداره و تقبل نماید 

مختلف و با توجه به زمینه هاي تخصصی گوناگون در کارآفرینی از جنبه هاي 
مدیران، اقتصاددانان، جامعه شناسان و روان . ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته است

در این میان . شناسان در طول سالیان از زاویه تخصص خود به کارآفرینی نگریسته اند
ثیرات محیط بر فرد و جامعه شناسان و روان شناسان ابعاد فرهنگی و اجتماعی و تأ

  .ژگی هاي شخصیتی کارآفرینان را مورد بررسی ویژه قرار داده اند وی
رویکرد رفتاري بر فعالیتهاي کارآفرینان که حاصل تالش محققین جامعه شناسی و 

 آغاز شد تا ضمن توجه به 1 توسط دیوید مک کلند1960روان شناسی است از دهۀ 
گونگی تشکیل یک فعالیت کارآفرینانه را مورد بررسی فعالیتهاي کارآفرینان، تمایل و چ

تجارب، : در این رویکرد عوامل محیطی و ویژگی هاي رفتاري فرد شامل. قرار دهد
مدنظر ... سن و  تحصیالت، درون خانواده، سوابق شخصی و فردي در دوران کودکی،

ي کمک به قرار گرفته است و قصد بر این است تا با ارائه برنامه هاي مناسب برا
کارآفرینان، مهارتها و دانش مورد نیاز آنان را افزایش دهند تا با بهبود فعالیت ها و 

  .عملکرد خود بتوانند به سودآوري بیشتري دست یابند
 کارشناسان و ،براساس تعاریف گوناگون :شناختی کارآفریناننویژگی روان 

ر ضرورت توسعه کارآفرینی  بروان شناسی و جامعه شناسیپردازان مختلف مسائل  نظریه
کید ویژه دارند و در عصر جهانی شدن نقش أتمبتنی بر ویژگی هاي روان شناختی افراد 

. دانند کشورها بسیار حائز اهمیت می...  آن را در تحول اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و
رفته در این تحقیق، شش ویژگی بارز روان شناختی کارآفرینان مورد توجه و پایش قرار گ

  :است که عبارتند از
عقیده فرد نسبت به اینکه وي تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی :2جایگاه کنترل

جایگاه کنترل بیانگر خصیصه اي است که تمایل . هست یا خیر را مرکز کنترل می نامند
  ).3 ،3،1998هیسریچ و پیترز(فرد را به کنترل هر چیز در زندگی نشان می دهد 

  

                                                           
1.David McClelland 
2.Locus of control 
3.(Robert D.Hysrych, Michael.Peters,1998,3) 
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هر گاه شخصی : موضع کنترل درونی را اینگونه تعریف می کند) 1966( 1راتر
بازخوردي را ناشی از عملکرد خود نداند و آن را به بخت و اقبال نسبت بدهد و یا آن را 
تحت کنترل دیگران بداند به کنترل بیرونی اعتقاد دارد و اگر شخصی رویدادي را پیامد 

افراد با مرکز کنترل بیرونی . نی معتقد استرفتار و ویژگی هاي خود بداند به کنترل درو
معتقدند وقایعی که خارج از کنترل آنها هستند، سرنوشت شان را تعیین می کند اما 

  ).82، 1383احمدپور داریانی، (کارآفرینان افرادي با مرکز کنترل درونی توصیف شده اند 
رنوشت، اقبال یا کارآفرینان موفق به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به س

آنها همچنین این ویژگی را دارند که وقایع پش آمده را . نیروهاي مشابه نسبت نمی دهند
  ).84همان منبع، (براي خود قابل کنترل می دانند 

. نیاز به استقالل با تمایل به کنترل، رابطۀ نزدیک دارد: 2حس استقالل طلبی
کار را به شیوه خودشان انجام دهند و عموما کارآفرینان افرادي هستند که می خواهند 

نیاز به استقالل، یعنی رئیس خود بودن که . کارکردن براي دیگران برایشان دشوار است
  ).3 ،3،1998هیسریچ و پیترز(یکی از قوي ترین نیازهاي کارآفرینان است 

مک . خصوصیت بحث برانگیزتر کارآفرینان، نیاز به توفیق است: 4نیاز به توفیق
ر نظریه کلی خود در مورد خصوصیت نیاز به توفیق در کارآفرینان، چهار خصیصه کلند د

  :را بیان می کند
 ولیت پذیري فردي در حل مشکالتؤمس -1
 تعیین اهداف و نیل به این اهداف با تالش شخصی -2
 ریسک پذیري متعادل که تابع مهارت در عملکرد است نه شانس -3
 م کار و تصمیيآگاهی به نتایج حاصل از اجرا -4

وي نتیجه می گیرد که نیاز شدید به توفیق، افراد را به سوي درگیر شدن با 
به بیان دیگر، توفیق ). 4 ،5،1998هیسریچ و پیترز(رفتارهاي کارآفرینانه سوق می دهد 

طلبی بیانگر تمایل به انجام دادن کار در سطح استانداردهاي عالی در جهت موفقیت در 
  ).83، 1383ور داریانی، احمدپ(موقعیت هاي رقابتی است 

                                                           
1.Rotter 
2.Need for independence 
3.(Robert D.Hysrych, Michael.Peters,1998,3) 
4.Need for achievement 
5.(Robert D.Hysrych, Michael.Peters,1998,4) 
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تقریبا در تمام تعاریفی که از کارآفرینان شده است به  :1تمایل به مخاطره جویی
ریسک پذیري به معناي پذیرش و استقبال از . نوعی از ریسک پذیري اشاره می شود

ریسک خواه ). 84، 1383احمدپور داریانی، (خطرات حساب شده در کسب و کار می باشد 
  .اه اجتماعی یا روانی، بخشی جدایی ناپذیر از فرایند کارآفرینی است مالی باشد خو

بر این باورند که کارآفرینان قادرند ) 1989 (3تراپمن و مورنینگ استار:2تحمل ابهام
به طور مؤثر با موقعیت ها و اطالعات مبهم، ناقص،غیرقطعی،سازمان نیافته و غیرشفاف 

  ).235: همان (کنار بیایند 
خالقیت به معناي آفرینش یک ایده یا طرح نو، عنصر اساسی :4نوآوريخالقیت و 

در فرایند کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهاي جدید است و نوآوري فرایند خلق چیزي 
    جدید است که ارزش قابل توجهی براي فرد، گروه، سازمان،صنعت یا جامعه فراهم 

ري در کارآفرینی به قدري ضروري است وجود نوآو) 1985 (5به گفته پیتر دراکر. می آورد
که می توان ادعا نمود کارآفرین بدون آن وجود ندارد و خالقیت نیز بدون نوآوري نتیجه 

بنابر این خالقیت و نوآوري حاصل از آن، براي بقا و موفقیت . اي حاصل نمی نماید
  ).88: همان (شرکت امري حیاتی است 

  
 

   ابزار و روش
ش به توصیف شرایط موجود می پردازد، از نوع تحقیقات از آنجا که این پژوه

توصیفی به شمار آمده و از طرف دیگر چون به بررسی رابطه مؤلفه هاي ویژگی هاي 
روان شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی با فعالیت هاي کارآفرینانه آنها می 

  .پردازد، لذا از نوع همبستگی می باشد
طالعه در این پژوهش، شامل دانشجویان دوره آموزشهاي جامعه آماري مورد م

تعداد این .  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشد1391الکترونیکی ورودي سال 
سازمانی، فناوري، آموزش :  نفر بوده که از بین گرایشهاي مختلف شامل420دانشجویان 

                                                           
1.Risk bearing 
2. Ambiguity tolerance 
3. Trapman & morning 
4. Creativity & innovation 
5. Peter Drucker 
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 و توسعه بر اساس و ترویج، گردشگري،کسب و کار جدید، کسب و کار الکترونیکی
  . نفر را به عنوان نمونه ي تحقیق در نظر گرفته ایم80فرمول نمونه گیري، 

در این پژوهش از روش نمونه گیري طبقه اي متناسب استفاده شده است که 
  . دانشجویان بر حسب گرایش تحصیلی به طبقات مختلف تقسیم شده اند

  

     روشی مستقیم براي کسب از پرسشنامه که یکی از ابزارهاي رایج تحقیق و
پرسشنامه . داده هاي تحقیق می باشد براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است

  .محقق ساخته و متناسب با اهداف پژوهش و محدودیت زمانی می باشد
  

در این تحقیق براي تعیین روایی ابزار اندازه گیري، از روایی محتوا و صوري 
ت آوردن روایی صوري پرسشنامه با بهره گیري از نظرها براي به دس. استفاده شده است

  .و راهنمایی هاي متخصصان و صاحب نظران، سؤاالت مورد بررسی قرار گرفته است
  

براي سنجش پایایی آزمون، یک مرحله پیش آزمون صورت گرفت بدین صورت 
ده،  نفر از نمونه هاي تحقیق به طور تصادفی انتخاب ش30که قبل از اجراي نهایی، 

سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت که داده هاي حاصل از آن توسط نرم 
  . به دست آمد0,87) 1آلفاي کرونباخ(تحلیل و ضریب پایایی  SPSSافزار

  

در پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده ها 
میانگین، (ابتدا از آمار توصیفیپس از استخراج داده هاي پرسشنامه، . استفاده شده است

و بعد از انجام تحلیل هاي ) میانه، واریانس، انحراف معیار و نمودار توزیع آماري نمونه
، جهت بررسی رابطه ي مولفه هاي روان شناختی با SPSSتوصیفی با کمک نرم افزار 

ر این روش آماري مورد استفاده د. کارآفرینی، از آمار استنباطی بهره گیري شده است
  .تحقیق، رگرسیون چندگانه می باشد

  .نشان داده شده است)1(مدل مفهومی تحقیق، به صورت خالصه در شکل شماره 
  

                                                           
1.Cronbach's alpha 
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 رابطه ي مولفه هاي روانشناختی با کارآفرینیمدل مفهومی؛    :1شکل شماره 
  

  یافته ها 
    ده و با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده بر حسب روش آماري انتخاب ش

هاي حاصل از پرسشنامه ها و متغیرهاي تحقیق  نشان داده می شود که بین هریک  داده
  :از مولفه ها با کارآفرینی رابطه وجود دارد و نتایج تحقیق به شرح زیر استخراج می گردد

  
  متغیرهاي وارد شده در مدل: 1-1جدول 

  روش   شده خارجمتغیرهاي  متغیرهاي وارد شده  مدل
  تخالقی

  استقالل طلبی
  مخاطره جویی
  جایگاه کنترل
  تحمل ابهام

1  

  نیاز به توفیق

0  Enter 

  
 خالقیت، استقالل طلبی، : ازمتغیرهاي وارد شده در مدل به روش اینتر عبارتند

مخاطره جویی، جایگاه کنترل، تحمل ابهام، نیاز به توفیق که نشان می دهد بین هر یک 
  . با کارآفرینی رابطه وجود دارداز مولفه ها

  
  

  شده  خالصه مدل:2-1جدول 
Change statistics  

Sig. F 
change  Df2  Df1  F 

change  
R square 
change  

Std.Error  
of the  

Estimmate  

Adjusted 
R square  R square  R  Model 

0,000  158  6  50,535  0,657  24,56430  0,644  0,657  
a

0,8
11 

1  

 

 کارآفرینی

 نیاز به توفیق

 جایگاه کنترل

 تحمل ابهام

 استقالل طلبی

 خالقیت و نوآوري

 مخاطره جویی
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را =R 81/0ژگی هاي روان شناختی و کارآفرینی مقدار  رابطۀ بین مؤلفه هاي وی
 درصد 66مشخص می شود که =R Square  66/0نشان می دهد و با عنایت به مقدار 

از تغییرات کارآفرینی توسط مؤلفه هاي ویژگی هاي روان شناختی قابل تبیین می باشد و 
  . می باشد، این رابطه معنی دار است0001/0با توجه به مقدار سطح که کمتر از 

 که در سطح =50,535Fهمچنین با توجه به تحلیل واریانس انجام شده و مقدار 
    معنی دار است، نتیجه می گیریم که معادله رگرسیون نیز معنی دار 0,0001کمتر از 
  .می باشد
 

  تحلیل واریانس :1جدول 
Sig.   F  Mean  

square  Df  Sum of square  Model 

0,000  50.536  30498.937 
603.405  

6 
158 
164  

182957.6 
95337.98 
27829.6 

Regression 
Residual 

tital  
  

 ضرایب متغیرها :2جدول 
Standaridized 

coefflcients  Standaridizedun  coefflcients  Sig.  t  
beta  Std.Error  b  

Model 

0,477  0,762-  21,430    16,308-  (constant)  
  جایگاه کنترل  2,66  0,482  0,141  2,626  0,009
  تحمل ابهام  0,680  0,324  0,130  2,100  0,037
  مخاطره جویی  2,794  1,212  0,116  2,304  0,023
  استقالل طلبی  1,031  180  0,304  5,713  0,000
  خالقیت  0,464  0,195  0,134  2,376  0,019
  نیاز به توفیق  1,353  0,116  0,634  11,678  0,000

 
  

 63 نهایت و با عنایت به ضرایب متغیرهاي به دست آمده، نیاز به توفیق در
 درصد، تحمل 13 درصد، خالقیت 14 درصد، جایگاه کنترل 30درصد،استقالل طلبی 

 درصد از تغییرات واریانس دانشجویان کارشناسی 12 درصد، و مخاطه جویی 13ابهام 
  .گاه تهران را تبیین می کندارشد رشته هاي کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانش
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  نتیجه گیري بحث و
ایج به دست آمده از محققان همخوانی نتایج به دست آمده از این تحقیق با نت

 ،)1388( و ادهمی) 1388( حیدري ،)1383( جعفرزاده ،)1377( احمدپور داریانی: دیگر
و ) 2003( 4، هیلدبراندو)1999( 3، درایسن و زورات)1992( 2، ریسال)1986( 1ورتمن
شناختی  هاي روان هاي ویژگی دار و مثبت بین مؤلفه داللت بر رابطه معنی) 2004( 5هوارد

  .با کارآفرینی دارد
 به یافته هاي تحقیق، پیشنهاد می گردد تا با عنایت به رابطۀ مؤلفه هاي توجهبا 

واد و ویژگی هاي روان شناختی و کارآفرینی، با تنظیم برنامه درسی مناسب و ارائه م
محتواي غنی و کاربردي مرتبط با این ویژگی ها در دروسی مانند مبانی کارآفرینی، 
عناصر خالقیت و نوآوري، مخاطره جویی و تقویت جایگاه کنترل درونی در اعماق ذهن 

با توجه به اهمیت پرورش این . دانشجویان و دانش پذیران پرورش یافته و نهادینه گردند
راد جامعه خصوصا جوانان، نوجوانان و نونهاالن که سازنده آینده ویژگی ها در تک تک اف

کشور خویش اند، این اقدام می تواند در بلند مدت از دوران مدرسه و تحصیالت ابتدایی 
یافته و با رویکرد کارگاهی و  ریزي شده و ساختار و پیش دبستانی به صورت برنامه

  .ی گرددکاربردي، در نظام آموزش و پرورش کشور عملیات
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که براي افزایش بهره وري 
فرایند کارآفرینی و تاثیر به سزاي آن در رشد و توسعه ي اقتصادي کشور باید ویژگی 

جایگاه  نیاز به موفقیت، ریسک پذیري، تحمل ابهام،: هاي روانشناختی که عبارتند از
ل و خالقیت و نوآوري را از طریق تربیت، آموزش و فراهم کنترل درونی، نیاز به استقال

  .نمودن بستر مناسب اجتماعی ارتقا داد
این میان نقش و اهمیت خانواده به عنوان کانون اندیشه نوگرایی، در ایجاد  در

روحیه خالقیت و نوآوري در افراد، گسترش روحیه کارآفرینی و توسعه کسب و کار جدید 
چرا که خانواده از نظر کمی و کیفی به پرورش روحیه و خلق . یر استدر جامعه، انکارناپذ

                                                           
1.Wortman 
2.Rissal 
3.Driessen & zoward 
4.Hilberando 
5.Howard 
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تحقق کارآفرینی مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و . پردازد ایده و کار در افراد می
  .ساحتهاي حیات فردي فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست

هن خود را به صورتی اگر والدین فرزند را به سمت و سویی ترغیب کنند تا ذ
منسجم سوق دهد، براي چنین فردي دستیابی به منابع اقتصادي ناشی از کار و تسخیر 

 ذهن فرد را ،چنین طرز تلقی از دنیاي پیرامون. شود فضاهاي جدید ارزش تلقی می
  . سازد اي نو و استقالل اقتصادي و کسب موفقیت دگرگون می نسبت به خلق ایده
نصر پویایی و تحرك را به ژرفاي وجود افراد تحت نفوذ و تواند ع خانواده می

وابسته به خود تزریق کند، به شکلی که فرد و جامعه در محیطی هماهنگ به تعامل 
 از این رو برنامه ریزي جهت گسترش و .بپردازند و قالبهاي اجتماعی نوآورانه شکل گیرد

رشد مدار براي والدین با بسط فرهنگ کارآفرینی از طریق رسانه و لزوم آموزش هاي 
هدف ارتقاي دانش کارآفرینی در نهاد خانواده امر موکد و مهمی است که سیاست 

  .گذاران کشور باید به آن نگاه ویژه اي داشته باشند
دور از ه الزم است دولتها و ملتها بدون در نظر گرفتن هرگونه تعلق و گرایش و ب

طور منسجم و با تمام توان و پتانسیل   بهاي عمل کردن، نگري و جزیره گونه قشري هر
هاي اقشار اجتماع   در سطح همه الیهکارآفرینیدر جهت آموزش، ترویج و توسعه واقعی 

وري و  خصوص در جامعه ما که از جهت اشتغال و بهره له بهأاین مس. همت گمارند
، اضطراب و هایی است، به تبع آن از ناامنی مهارت یافتگی نیروهاي آماده داراي کاستی

برد، حائز اهمیت است و الزم است که در کشور به اشاعه و  نامالیمات اجتماعی رنج می
به کارگیري کارآفرینان حمایت گردد و در این راه تمام از  و  همتترویج کارآفرینی

 .نهادهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و آموزشی باید همکاري الزم را بکنند
 آموزشی و پرورشی بسیار حیاتی خواهد بود تا در -اي علمیدر این میان نقش نهاده

. ایجاد، بسط و گسترش نهضت ملی کارآفرینی همه توان و ظرفیت خود را مصروف کنند
سپس بهتر است عالوه بر توجه و عنایت به مقوله کارآفرینی تمامی اساتید، نخبگان، 

انسجام و ساماندهی آن نیز سازي این فرهنگ متعالی در  در راه نهادینه... والن وؤمس
  .بسیار بکوشند و از هرگونه موازي کاري بپرهیزند

 سپاسگزاري
 می دانم تا قدردان فرضضمن سپاس و شکرگزاري به درگاه باریتعالی، بر خود 

راهنمایی و مدد استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر بابک ضیاء رئیس محترم اداره روابط 
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ایهاي  دوره هم و دانشجویان چنین کلیه، همدانشگاه تهرانکارآفرینی  بین الملل دانشکده
نهایت  .عزیز که در نهایت دقت و حوصله پاسخگوي سواالت پرسشنامه ها بوده اند باشم

قدرشناسی و سپاسم را به همسر و همراه فاضل و مهربانم سرکار خانم فرینوش اکبرزاده 
ک انجام این تحقیق و نگارش تقدیم می دارم که بدون همراهی و همیاري ایشان بی ش

  .این مقاله میسر نمی گردید
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