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بررسی ارتباط بین انگیزه پیشرفت، خلاقیت و خود کارآمدی با کار آفرینی  

 دانشجویان پسردر

 39-5931دانشکده فنی شهید بهشتی شهرستان اردکان در سال 

 

 1بتول داعی زاده اردکانی

 

 چکیده
آفرینی دانشجویان پسردانشکده فنی شهید بهشتی شهرستان هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین انگیزه پیشرفت، خلاقیت و خود کارآمدی با کار 

نظریات مختلف انگیزشی از جمله، رویکرد رفتاری، شناختی، نظریه انگیزش پیشرفت اساس مبانی نظری این تحقیق را  می باشد. 1939-1931اردکان در سال 

تعداد  حیتصح بیضرنفر بوده است که با استفاده از  1111داد جامعه آماری . تعروش مطالعه در تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است شوند.شامل می

روش گردآوری اطلاعات با استفاده از چهار  گیری در دسترس بوده است.اند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونهنفر به عنوان نمونه انتخاب شده 111

ضریب پایایی که  ( می باشدGSESسنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان و خود کارآمدی )(، CTخلاقیت عابدی)( هرمنس، T.M.Aپرسشنامه انگیزه پیشرفت)

می  83و برای پرسشنامه خودکارامدی  49، انگیزه پیشرفت 48، برای پرسشنامه کارآفرینی 48به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خلاقیت 

که در بخش تحلیلی به آزمون فرضیات از  حاصل از اجرای آزمون به دو صورت توصیفی)میانگین، درصد و انحراف معیار( و تحلیلی استفاده شده است نتایجباشد.  

های انگیزه لفههای به دست آمده در پژوهش نشان دهنده رابطه معنی دار میان تمامی مونتایج حاصل از داده طریق رگرسیون چندمتغییره  پرداخته شده است. 

نتیجه حاصل شده در  پیشرفت و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان است ولی داده ها نتوانستند رابطه خودکارآمدی بر کارآفرینی دانشجویان را پیش بینی کنند.

تند که در اکثر تحقیقات نیز مورد تایید قرار های مهمی در رابطه با کارآفرینی هسدهد که، انگیزه پیشرفت، خلاقیت و خودکارآمدی مولفهاین تحقیق نشان می

 گرفتند.

 : خلاقیت، انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی، کارآفرینیواژگان کلیدی

 

 مقدمه

باشند، چرا که دیگر مواد  امروز سازمان ها، دانشگاه ها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهره گیری بیشتر از اطلاعات و دانشدر جهان رقابتی 

می  اولیه، زمین و سایر مواد طبیعی منبع مهم و اساسی به شمار نمی روند و بر خلاف گذشته ثروتمند ترین مردم، افراد دانش مدار و کارآفرین

پیشه ی آنها کارآفرینی است. از این رو بسیاری از دانشگاه های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بهره گیری از کارآفرینی را آغاز  باشند که

ر از نموده اند و این بذل توجه در قالب تدوین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های علمی جهت بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی و مهمت

های آنها فعالیت افراد تا حدود زیادی به سطح و نوع انگیزه موزش کارآفرینی در موسسات علمی و آموزشی و دانشگاه ها ظاهر گردیده است.آن آ

 کنددهد و آن را هدایت میبستگی دارد.در حقیقت، انگیزه است که به رفتار آدمی انرژی می

پیشرفت، ریسک پذیری،  ویژگی های تشکیل دهنده روحیه کارآفرینی را شامل انگیزه( 1391 ) 1(به نقل از مک کللند1941بدری وهمکاران )

های ذکر شده در افراد باعث تقویت قابلیت های  کنترل درونی، خلاقیت و استقلال طلبی می داند. براساس تحقیقات انجام شده،پرورش ویژگی

وان کار افرینی در دانشگاههای فنلاند نشان دادند،در میان تمامی مدل ها و (در پزوهشی تحت عن2118)9و پاسیو2نورمی کارآفرینی آنان می شود.

زه روشهایی که برای آموزش و ارتقاء کار آفرینی در دانشگاههای فنلاند استفاده می شده است،تنها مدل موثر...سطح خود کفایی،خلاقیت و انگی

( 2119) 8هایی که در کار آفرینی نقش مهمی  دارد،انگیزه پیشرفت است.و اسلاوینشود.یکی دیگر از ازمتغیرپیشرفت بود که به کار آفرنی منجر می

در پژوهشی نشان داده است،افرادی که دارای سطح بالایی از انگیزش پیشرفت هستند برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا 
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دهند. در این ی کشند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه میهستند.حتی پس ازآنکه در انجام کاری با شکست روبرو شوند،از آن دست نم

های نظیر نیاز به پیشرفت،ریسک ( در پژوهش خود نشان داده اندکه ویژگی2119) 4و کالین8زمینه تحقیقات دیگریوجود دارد  مثلا شان 

ن پذیری،تحمل ابهام،مرکز کنترل درونی،خود کارآمدی و هدف گزینی،جزو مهم ترین عوامل برای داشتن انگیزه کار آفرینی می باشند.برخی محققی

( نشان 2112) 11( وپوستیگو1338)11(شاین1341) 3دارد پرداخته اند.دراکر های خود به عامل خلاقیت که نقش مهمی در کار افرینیدر پژوهش

( نشان داد که انگیزه پیشرفت از 1941نقل ازبدری 1341دادکه خلاقیت مهمترین ویژگی کارآفرینان می باشند. با این وجود، تحقیقات سولومون )

کارآفرینی  وخلاقیت آنچنان لازم و ملزوم یکدیگر هستند. که می توان  ( معتقد است موضوع1341ویژگی اصلی کار آفرینان می باشند.  دراکر)

شود کارآفرینان کار ها را به سمت پیشرفت و توسعه سوق  -گفت کارآفرینی بدون خلاقیت ونوآوری حاصلی ندارد به همین دلیل گفته می

ام دادن کار ها استفاده ی کند و روش جدید تولید را به کار می دهند.کار آفرین فراوردهای جدیدی را معرفی میکند،از راههای جدید برای انجمی

کند.کار آفرین فردی است خلاق که با نوآوری خود همواره موجب انقلاب در زندگی برد.منابع جدید را شناسایی کرده و بازارهای جدید را کشف می

 شود.روزمره می

د کارآمدی می باشد در رابطه خود کارآمدی تحقیقات صورت گرفته از جمله کروگرو مولفه دیگر که در کار آفرینی نقش بسزایی دارد مبحث خو 

( در مدل امکان سنجی قصد کارآفرینی خود متغیری به نام خود کارآمدی دسترسی به کسب و کار را مطرح کردند. که بر اساس آن 1338برایزل)

باشد،درصد امکان سنجی آن کسب و کار بیشتر است. ویا بوید هر چه اعتماد فرد به خود در شکل گیری وظایف کار آفرینی بیشتر 

دهدو در شکل گیری کسب و کار تاثیر دارد.به بیان ( بیان می دارند که خود کارآمدی،توسعه قصد کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می1338ووزیکیس)

( نیز عنوان 1338 ) 2. در همین ارتباط شاینشان بستگی دارد.دیگرقصد شروع کسب و کار،تا رسیدن به مرحله عمل،به باور افراد درمورد موفقیت

 ) 9هم چنین، هووارد کارآفرینان واقعی مشاغل جدید را بیشتر به دلایل نوآوری و خلاقیت شروع می کنند تا انگیزه های اقتصادیه کرده است ک

ری، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی و اعتماد به نفس و جسارت ( در پژوهشی تاثیر توسعه قابلیت های کارآفرینی )استقلال طلبی، ریسک پذی2118

 کرد و نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین این ویژگی ها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد.   نفر بررسی 811خلاقیت( را بر کارآفرینی 

گری کردندوبه این نتیجه رسیدند که انگیزه پیشرفت معتبرترین بازن تحقیقاتی راکه در زمینه کارآفرینی بود، (1331درهمین زمینه شاور واسکات)

های شخصیتی و نشان دادند بین ویژگی (2111) ( وزانگ2111های گسترده افرادی چون زانگ)پیش بینی کننده کار آفرینی می باشد.اما پژوهش

هایشان ارتباط وجود دارد.لذا به منظور پیش مدیریت توانایی های توجیهی آنها درهای تفکر رابطه وجود دارد و ابعادشخصیتی افراد با شیوهسبک

بینی رابطه بین انگیزه پیشرفت، خلاقیت وخود کارآمدی بر کار آفرینی دانشجویان این پژوهش شکل گرفت. وتوجه به پیشینه پژوهشی و 

دی بر کار آفرینی دانشجویان پسر دانشکده فنی های موجود هدف از پژوهش حاضربررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت،خلاقیت وخود کارآمنظریه

توفیق طلبی، کانون کنترل می باشد.  بدین منظور پژوهشگر بر آن است تا ابعاد کارآفرینی ) 39-31شهید بهشتی شهرستان اردکان در سال 

 رار دهد.درونی، ریسک پذیری متعادل، رویا پردازی، سلامت فکری و عمل گرایی ( با دیگر متغیرها مورد سنجش ق

 پیشینه پژوهشی تحقیق

هرمزگان  استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کارکنان دیدگاه از کارآفرینی با پیشرفت انگیزه رابطه ( به بررسی1938احمدی در سال )

 سطح های مولفه تنها آن های مولفه از و داشته وجود داری معنی رابطه کارآفرینی و انگیزه پیشرفت بین: داد نشان حاصل نتایج پرداخته است.و

(به بررسی رابطه بین کارآفرینی با انگیزه پیشرفت  1938ناطقی در سال ).باشند می کارآفرینی بینی پیش به قادر نگری آینده و قوی بالا،انگیزه آرزو

 همچینین و تخصصی دروس کارآفرینی، درس از آنها نمره با آموزان دانش کارآفرینی میزان بین که داد نشان تحقیق این پرداخته است. نتایج

کارآفرینی نشان  قصد و خلاقیت بین ( در تحقیق خود با عنوان رابطه1938شکیبا) .دارد وجود مثبتی معنادار ی رابطه آموزان دانش پیشرفت انگیزه

یان انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است داده است که رابطه معناداری بین خلاقیت و قصد کارآفرینی وجود دارد. این تحقیق در بین دانشجو

 درصد مورد تایید واقع می گیرد. 33که، رابطه بین خلاقیت و قصد کارآفرینی در سطح اطمینان 
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 نور پیام دانشجویان موردی مطالعه دانشجویان کارآفرینی تقویت بر کارآفرینانه خودکارآمدی تاثیر ( در تحقیق خود با عنوان بررسی1939فولادی)

بیجار به بررسیی رابطه بین خودکارآمدی و کارآفرینی پرداخته است. این فرضیه در سطح معناداری کمتر از یک هزارم تایید شده  شهرستان

 دانشگاه انسانی علوم دانشکده: موردی مطالعه) فردی کارآفرینی به تمایل با خودکارآمدی بین ( به بررسی رابطه1932است.حسن پور و همکاران )

 آنان تمایل با شاهد دانشگاه انسانی علوم دانشکده دانشجویان جنسیت طبق بر خودکارآمدی بین که داد نشان تحقیق پرداخته است. نتایج (شاهد

 تحصیلی مقاطع دانشجویان خودکارآمدی بین. باشد می دختران از تر قوی پسران در رابطه این البته. دارد وجود معناداری رابطه کارآفرینی به

 این باشد بالاتر تحصیلی مقاطع چه هر البته. دارد وجود معناداری رابطه کارآفرینی به آنان تمایل با شاهد دانشگاه انسانی علوم دانشکده مختلف

 بین که دهد می نشان تحقیق همچنین. ندارد وجود کارآفرینی به تمایل پائین، خودکارآمدی با دانشجویان بین همچنین و است تر قوی همبستگی

 .دارد وجود مستقیمی و متوسط رابطه «کارآفرینی به تمایل» و «بالا خودکارآمدی با دانشجویان»

 بوکان مرکز نور پیام دانشگاه دانشجویان کارآفرینی با خلاقیت و نفس عزت رابطه ، محبوبی در تحقیقی تحت عنوان بررسی1931در سال 

( مشخص شد که آموزش 1931اده )زاحمدی، حاتمی، احدی، و اسدکارآفرینی دانشجویان وجود دارد.نشان داد که، رابطه معناداری بین خلاقیت و 

 .  شوددانش آموزان می  های ارتباطی منجربه بهبودی خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی مهارت

دهد که، رابطه معناداری بین این دو متغیر می، به بررسی رابطه بین خودکارآمدی و کارآفرینی پرداخته است. نتایج نشان 2111کاردون در سال 

از ارتباط بین این دو متغیر بحث کرده است. در نظر جوشی در هر حالتی ارتباط  2111وجود دارد.جوشی در کتاب خلاقیت و کارآفرینی در سال 

انجام شد، مشاهده گردید کسانی که فکر  (1990)که توسط شاور، ویلیامز و اسکات  معناداری بین خلاقیت و کارآفرینی وجود دارد.در مطالعه ای

 دهند.های یک فرد کارآفرین را دارند خلاقیت و انگیزه پیشرفت بیشتری را نشان میمی کردند ویژگی

( در بررسی خود با طرح نقش خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی معتقد است که کارآفرینان واقعی مشاغل جدید را بیشتر به 1994شاین )

 111در پژوهش خود با عنوان نقش انگیزه بر کارآفرینی با بررسی  (1343سولومون )های اقتصادی.کنند تا انگیزهنوآوری و خلاقیت شروع میدلایل 

ه و کارآفرین به این نتیجه رسید که انگیزه کارآفرینان در شروع به کار، تصمیم به خلق چیزهای نو، بدیع و متفاوت بود و سود اقتصادی انگیز

  رک اولیه رفتار کارآفرینی نبوده است.مح

 روش تحقیق

ی شهید ندانشکده فپسر از دانشجویان  نفر 1111. جامعه آماری در این پژوهش باشدمی همبستگی نوع از و است توصیفی حاضر تحقیق روش

دانشجویان دانشکده فنی شهید بهشتی نفر از  111در حال تحصیل می باشند. تعداد  1931-39بهشتی شهرستان اردکان که در سال تحصیلی 

بود.ابزار گرد آوری اطلاعات در فقط به خاطر سهولت در نمونه گیری  این روش انتخاب اردکان که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

 :این تحقیق چهار نوع پرسشنامه است که به ترتیب شامل

 ( هرمنس T.M.Aپرسشنامه انگیزه پیشرفت) -
سوال وبر مبنای ده ویژگی تهیه شده بود. پس از اجرای آزمایشی و تجزیه وتحلیل سوالاتو محاسبه یکی یک سوالات با کل  23پرسشنامه اول که با 

شده  هآزمون به عنوان پرسشنامه نهایی برگزیده شد.سوالات پرسشنامه به صورت سوالات نا تمام بیان شده است.و به دنبال هر جمله چند گزینه داد

شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به  گزینه نوشته شده است.این گزینه ها بر حسب اینکه8سوال  23است.جهت یکسان سازی ارزش سوالات برای هر 

خ برای محاسبه پایایی ازمون انگیزش پیشرفت از روش ازمون آلفای کرانبا1381هرمنس در سال  شود.کم یا کم به زیاد باشدبه آنها نمره داده می

/. بدست آمد با استفاده از روش باز ازمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از 48استفاده کرد ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان 

ا و /.به دست آمد.در پژوهش حاضر روایی آزمون توسط اساتید راهنم48گذشت سه هفته مجدادا به کار آزموان داده شد.ضریبب پایای بدست امده 

دهد /.بدست آمده.که قابل قبول می باشدو نشان می31مشاور مورد تایید قرارگرفته است.و پایای ان در پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

   که سوالات از نظر درونی با آزمون همبستگی معنا دار ی دارند.

 (CTپرسشنامه خلاقیت عابدی) -

(مشهور است بر اساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال CTسنجش خلاقیت عابدی)پرسشنامه سنجش خلاقیت که به آزمون 

سوالی آن در دانشگاه 91به وسیله عابدی در تهران ساخته شده است.این پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و ودر نهایت فرم 1999

سه گزینه ای دارد که از چهار خرده آزمون سیالی، بسط،ابتکار و انعطاف پذیری  سوال91کالیفرنیا به وسیله عابدی تدوین گردید. این آزمون 
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سطو تشکیل شده است.گزینه ها نشان دهنه میزان خلاقیت پایین،متوسط و بالا می باشد که نمره یک برای خلاقیت پایین،نمره دو برای خلاقیت متو

 (.1982ی.) عابد نمره سه برای خلاقیت بالا در نظر گرفته شده است.

 (GSES) پرسشنامه خود کارآمدی -
عبارت  18مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران دارای شود. ( استفاده میGSESبرای سنجش خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی شرر )

مل میل به آغازگری رفتار، ( بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شا1342است. شرر و مادوکس )

روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی  کند.میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می

 اثبات شده است. لذا این مقیاس از نظر آماری قابل توجیح می باشد.  %89و همچنین در پژوهش ملک شاهی و همکاران  %83بختیاری به میزان 
 

 ینان:کارآفر یتیشخص یژگیهایسنجش و پرسشنامه -

 
 
 

 مقیاس ابعاد مختلف پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان -5جدول 

 آلفاکرونباخ مقیاس ردیف
همبستگی اصلاح 

 شده

آلفا در صورت حذف مقیاس از 

 پرسشنامه

 82/1 12/1 414/1 توفیق طلبی 1

 11/1 94/1 484/1 کانون کنترل درونی 2

 18/1 89/1 329/1 خطرپذیری 9

 91/1 81/1 491/1 تحمل ابهام 8

 19/1 11/1 431/1 سلاست فکری 1

 18/1 82/1 991/1 رویاپردازی 9

 18/1 18/1 981/1 عمل گرایی 8

 82/1 12/1 429/1 چالش طلبی 4

 

موفقیت و چالش طلبی، اعتبار درصد است که در صورت حذف مقیاس نیاز به  99گانه برابر های هشتمطابق جدول فوق، آلفاکرونباخ کلی مقیاس

باشد. به هر حال، با توجه به اینکه در اکثر تحقیقات پیشین دار نمییابد. که در سطح مقیاس معنیدرصد افزایش می 82های باقی مانده به مقیاس

های مزبور به تنهایی به اندازه کافی قیاسهای کارآفرینی، این دو مقیاس به کرات مورد تأکید قرار گرفته است و همچنین اعتبار هر یک از مو نظریه

 شود.های مزبور از پرسشنامه حذف نمیزیاد است. از این رو مقیاس

 . روایی ابزار شناسایی کارآفرینان ایرانی2

 ست.شود که نتایج آن در ادامه ارائه شده اگیری، دو نوع روایی سازه و روایی همزمان بررسی میبرای تعیین روایی ابزار اندازه

 الف( بررسی و تعیین روایی سازه ابزار:

شود، به دست آمده است. در نمودار مزبور، ی تحلیل عاملی تأییدی مطابق آنچه در نمودار زیر مشاهده میهای حاصله، نتیجهبا توجه به داده

 گیری )مشاهده( شده هستند.کارآفرین متغیر مکنون و بقیه عوامل هشتگانه، متغیرهای اندازه

های رویاپردازی و شود در حالی که عاملمربوط به کارآفرینی می %92مطابق نمودار مذکور، خطرپذیری متعادل، به طور مستقل )از صد در صد( 

 ، بیشتر از سایر متغیرها به کارآفرینی%49شوند. اما عامل توفیق طلبی با ضریب مربوط به کارآفرینی می %41کنترل درونی، هر کدام به میزان 

 شود. مربوط می
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 های برازندگی مدل شناسایی کارآفرینانشاخص -2 جدول

 تفسیر مقدار نماد شاخص برازندگی ردیف

1 
  کای دو

41/29 
(P=0/250) 

آزمون کای دو برازش دقیق مدل را با 

 کند.شده تأیید میهای مشاهده داده

2 
 نسبت کای دو به درجه آزادی

 
1321/1 

های مشاهده شده تأیید برازش مدل با داده

 شود.می

جذر برآورد میانگین واریانس  9

 خطای تقریب
RMSEA 191/1 

 11/1چون حد پایین این برآورد کوچکتر از 

است، بنابراین درجه تقریب مدل در جامعه 

ای میانگین برآورد فاصله 8 است.کوچک و مدل مورد تأیید 

 واریانس خطای تقریب
RMSEA (118/1-111/1) 

 

های مشاهده شده، ی برازندگی مدل با دادهگیری دربارهالبته لازم به یادآوری است که مدل فوق باید دارای برازندگی کافی باشد. برای تصمیم

 دهد.وجود دارد که جدول فوق آنها را نشان میهای متعددی شاخص

 شوند عبارتند از: های شخصیتی کارآفرینان ایرانی سنجیده میویژگی عمده کارآفرینان که در پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی 4بنابراین، 

 . عملگرایی4. تحمل ابهام 8طلبی . چالش 9. توفیق طلبی 1. ریسک پذیری متعادل 8. سلاست فکری 9. رویا پردازی 2.کانون کنترل 1

های تحقیق به هایی که قبلاً وجود نداشته و باید توسط پژوهشگر ایجاد شوند( با روش میدانی جهت آزمون فرضیههای اولیه )دادهبدینوسیله داده

 دست آمد.

 استاندارد، انحراف و معیار انحراف میانگین، صد،در فراوانی، جمله از توصیفی آمار های روش از هها داد تحلیل برای اطلاعات آوری جمع از پس

 .شد استفاده دو خی و پیرسون همبستگی ضریب جمله از استنباطی آمار های روش از و همبستگی آزمون

 

 تحلیل داده ها

 توصیف متغیر کارآفرینی، انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیت 

2X

dfX /2

 

 کارآفرین

 چالش طلبی

 خطرپذیری متعادل

 کانون کنترل درونی

 توفیق طلبی

 سلاست فکری

 عملگرایی

 تحمل ابهام

 رویاپردازی

Chi-square = 23/85  ,  d.f = 20 

p-value = 0/24891   ,  RMSEA = 0/060 

23/0 

18/0 

18/0 

45/0 

10/0 

30/0 

18/0 

97/0 
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 توزیع میانگین و انحراف استانداردجدول  -9جدول

 های کارآفرینی، انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیتمتغیر

 متغیر تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین بیشترین دامنه

551 212 591 15/22 21/205 050  کارآفرینی 

93 29 11 11/2 02/93 050   انگیزه پیشرفت 

21 99 92 21/1 95/19 050  خودکارآمدی 

12 511 19 11/20 23/509 050  خلاقیت 

20 10 90 21/1 21/10 050  ریسک پذیری 

21 11 29 23/1 21/91 050   کانون کنترل  

20 15 25 51/1 91/92 050   توفیق طلبی  

53 91 59 1/1 95/21 050  سلامت فکری  

51 21 3 55/1 23/51 050   عمل گرایی  

21 92 59 51/9 91/29 050   تحمل ابهام  

3 52 3 05/9 15/51 050   رویا پردازی  

50 51 1 51/9 12/52 050   چالش طلبی  

 

های آن، انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیت را نشان های کارآفرینی و مولفهمیانگین و انحراف استاندارد متغیر 1-8های جدول شماره داده

ها در دهد که میانگین نمره آزمودنیآمده در متغیرهای کارآفرینی، انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیت نشان میدهد لذا اطلاعات بدستمی

( و خلاقیت M ،21/8=SD=91/19(، خودکارآمدی )M ،88/4=SD=14/93(، انگیزه پیشرفت )M ،81/24=SD=48/211متغیر کارآفرینی )

(43/119=M ،11/21=SDوده است. ب 

بین انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی رابطه معنادار وجود دارد. به 

آزمون رگرسیون استفاده گردید. منظور بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی از 

 جهت اجرای آزمون رگرسیون نیاز به پش فرضهای آماری مربوط به این آزمون است که در ادامه آمده است

نشان  2-8همخطی چندگانه یکی از پیش فرضهای انجام تحلیل رگرسیون است نتایج همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین در جدول شماره 

است از مفروضه هم  11)عامل افزایش واریانس( کمتر از  Vif1بالاتر است و مقدار ارایه شده  11/1از  toleranceبه اینکه مقدار دهد با توجه می

وجود ندارد که نتوان معادله رگرسیون را انجام داد  3/1خطی چندگانه رعایت شده است یعنی بین متغیرهای پیش بینی ضریب همبستگی بالای 

 لذا انجام معادله رگرسیون برای این فرضیه امکان پذیر است. 

 نه بین متغیرهای پیش بینجدول همخطی چندگا -1جدول 

هم خطی 

 چندگانه

Tolerance Vif 

 59/5 21/0  انگیزه پیشرفت

 51/5 21/0 خودکارآمدی

                                                           
1-variance inflaction factor  
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 03/5 35/0 خلاقیت

 نمودار بهنجاری
 می 1-8در نمودار بهنجاری نقاط روی خط مورب مستقیم از انتهای سمت چپ به سمتِ بالای سمت راست می باشند با توجه به نمودار شماره 

 .توان گفت که نقاط روی خط انحراف زیادی از بهنجاری وجود ندارد بنابراین داده ها از بهنجاری لازم برخوردارند و انجام تحلیل مجاز است

 
 های پژوهشنمودار بهنجاری متغیر -5نمودار 

 نمودار یکسانی پراکندگی

های بدست آمده در مرکز )در امتداد تقریباً مستطیل شکل دارند. اکثر نمره های استاندارد، پس مانده ها، توزیعیدر نمودار پراکندگی پس مانده

جمع قرار دارند لذا با ملاحظه نمودار و اینکه نمرات توزیع مستطیل شکل دارند می توان گفت که نمرات همه متغیرهای پراکندگی  نقطه صفر(

 یکسانی دارند.

 
 های پژوهشنمودار بهنجاری متغیر 2نمودار

 های رگرسیون امکان استفاده از این آزمون وجود دارد.این می توان گفت که با توجه به مفروضهبنابر

 متغیرهای مستقل بر کارآفرینی ضرایب همبستگی رابطه -1جدول

 احتمال 

 اشتباه معیار

 ضریب

 تعیین واقعی

 ضریب

 تعیین

 ضریب

 همبستگی
 مدل

11/22 91/0 93/0 92/0 5 

 

دهد که ضریب های آماری ضریب همبستگی و ضریب تعیین ناشی از رگرسیون همزمان آورده شده است نتایج نشان میشاخص 1در جدول شماره

های مستقل وارد شده می باشد. با توجه به ضریب تعیین آورده شده، متغیر 92/1همبستگی بدست آمده بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر با 

دهند که نتایج معنی دار بودن درصد از کل تغییرات کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی را نشان می 93/1، در معادله رگرسیونی تحقیق

 آمده است. 8-8آزمون در جدول شماره 
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 تحلیل رگرسیون تاثیر  9جدول

 متغیرهای مستقل بر کارآفرینی

Sig F 
 میانگین

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات

 منبع

 تغییرات

005/0 31/20  01/50122  9 
22/

95119 

اثر 

 رگرسیونی

  

50/101  31 
21/

12331 
 باقی مانده

 500 
19/

20115 
 کل

نتایج آزمون رگرسیون آمده است در این معادله رگرسیونی متغیرهای مستقل )انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیت( بعنوان  9در جدول شماره

 F متغیر مستقل و کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی بعنوان متغیر وابسته وارد معادله شده است و نتیجه حاکی از معنادار بودن میزان

 (. Sig=111/1و  F=31/21است )

با توجه به نتیجه بدست آمده می توان گفت که فرضیه ی بین انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده  

در  8شماره  فنی رابطه معنادار وجود دارد تایید می گردد برای مشخص کردن اینکه کدام متغیر تاثیر بیشتری در ارتباط بین متغیرها دارد جدول

 ادامه آمده است.

 ضرایب رگرسیون و -1جدول

 تبیین متغیرهای پیش بین

Sig t Beta 
خطای 

 استاندارد
B 

 منبع 

 تغییرات

005/0 21/

9 
 

12/22 
 ثابت 29/91

005/0 
13/1 13/0 

22/0 
99/5 

انگیزه 

 پیشرفت

 خودکارآمدی 93/0 99/0 50/0 25/5 295/0

 خلاقیت 22/0 55/0 20/0 11/2 051/0

 

شاخصهای مربوط به تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی به تفکیک ضرایب آنها آورده  1-8در جدول جدول

بتا آمده است. ضریب  1-8( برای متغیر مستقل بصورت جداگانه جهت تعیین تاثیر آنها در جدول شمارهBetaشده است. ضریب تاثیر استاندارد )

های مستقل بر کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی است. نتایج نشان داد که متغیر مستقل نشان دهنده جهت و بویژه شدت تاثیر متغیر

( می توانند پیش بینی کننده >11/1p( و متغیر خلاقیت در سطح)>11/1pانگیزه پیشرفت با توجه به سطح معناداری می تواند در سطح)

توانایی پیش  21/1و 83/1های انگیزه پیشرفت و خلاقیت به ترتیب با بتایانشجویان پسر آموزشکده فنی می باشد بدین معنا که متغیرکارآفرینی د

رد در بینی کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی را دارند. با توجه به بتای بدست آمده می توان گفت که به ازای افزایش یک انحراف استاندا

کند اما متغیر خودکارآمدی نمره تغییر می  21/1و 83/1های انگیزه پیشرفت و خلاقیت، کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی برابر با متغیر

 نتوانسته است که کارآفرینی در دانشجویان پسر آموزشکده فنی را پیش بینی کند.

 29/98+  24/1× خلاقیت  99/1× فرمول رگرسیون به این شرح است: کارآفرینی= انگیزه پیشرفت

 نتیجه گیری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

( و >11/1pهای این فرضیه نشان داد که متغیر مستقل انگیزه پیشرفت با توجه به سطح معناداری می تواند در سطح)نتایج حاصل از تحلیل داده

های انگیزه باشد بدین معنا که متغیر( می توانند پیش بینی کننده کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی می >11/1pمتغیر خلاقیت در سطح)

توانایی پیش بینی کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی را دارند. با توجه به نتایج بدست  21/1و 83/1پیشرفت و خلاقیت به ترتیب با بتای

کارآفرینی دانشجویان پسر آموزشکده فنی های انگیزه پیشرفت و خلاقیت، آمده می توان گفت که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر

کند اما متغیر خودکارآمدی نتوانسته است که کارآفرینی در دانشجویان پسر آموزشکده فنی را پیش بینی کند. نمره تغییر می  21/1و 83/1برابر با 

( همسو 2111( فیلیپس )1348سمیت و ماینر )(، ا1349(، سکستون و باومن )1391های مک کلند )نتایج این فرضیه را می توان با نتایج پژوهش

مبنی بر رابطه بین انگیزه پیشرفت و خلاقیت با کارآفرینی که با توجه به  1944های شکوفه در سال دانست. همچنین این تحقیق همسو با یافته

خلاقیت یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر کارآفرینی توان نتیجه گرفت که، انگیزه پیشرفت و سطح معناداری مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین  می

 باشد.می

 رفتار آن که ویژه رفتار در یک گرفتن پیشی برای آرزو از است عبارت پیشترفت انگیزه .باشد می پیشرفت انگیزه کارآفرینی بین پیش متغیر اولین

 را خود اقتصادیهای فعالیت که افرادی در به پیشرفت نیاز که ردک گیری نتیجه (1392کللند) مک. باشد در آمده معیار یا ملاک صورت به ویژه،

 برای فرد گیری در تصمیم و بوده کشورها اقتصادی توسعه اصلی انگیزه پیشرفت، نیاز به که است کللند معتقد مک. باشد می بالاتر کنند،می آغاز

وجود  با که رسیدند نتیجه این به دادند انجام که های مختلفیبررسی ( در2111باومن) و سکستون همچنین، .دارد سزایی به تاثیر شدن کارآفرین

 گیری جهت یک کارآفرینان موفق مطالعات در است، شده استفاده پیشرفت سنجش انگیزه برای مختلف ابزارهای از مختلف تحقیقات در اینکه

 برای فرافکن روش یک از شد، ( انجام1338و ماینر ) اسمیت توسط که دیگر تحقیق در. است شده ثابت مشاهده صورت به بالا پیشرفت انگیزة

 رابطة آنها هایتجارت خانه و شرکتها شد ر و کارآفرینان پیشرفت تمایلات که بین رسیدند نتیجه این به و کردند استتفاده پیشترفت انگیزه سنجش

 تمایل به بالا خودکارآمدی دارای افراد چون شود قائل تفکیک ناموفق و موفق آفرینان کار بین تواند می همچنین خودکارآمدی .وجوددارد مثبت

 و کوئن. باشد ضروری پیگیری کار برای است ممکن بالا کارآمدی خود است از مشکلات پر جدید کار و کسب پول چون و دارند بیشتر پشتکار

 به گرایش و کارآفرینی برای تمایلات دانشجویان رشد در خودکارآمدی .دارند بالاتری خودکارآمدی که  کارآفرینان اند داده نشان (2118همکاران)

 ها خودکارآمدی آن وسیله به کارآفرینی تمایلات در پذیری خطر قبلی وهای تجربه یادگیری، اثرات دیگر عبارت به. دارد تاثیر مثبت کارآفرینی

 افزایش و آمیز مخاطره عملکرد با ارتباط مثبتی آنها گرانه ابداع رفتارهای داشتند بالایی خودکارآمدی کارآفرینانه که دانشجویانی. است تبیین قابل

 .داشت آنه عملکرد

 افرادی وجود در پیشرفت انگیزه. است بالاتر کنندمی آغاز را اقتصادی خودهای فعالیت که افرادی در پیشرفت انگیزه های این پژوهشیافته طبق

 که نگری آینده کندوکارآفرینانمی یک تحر کارآفرینی برای را افراد انگیزه این در واقع. هستتتند موفق کارآفرینانههای فعالیت در که دارد

 به تاثیر شدن برای کارآفرین دانشجو گیری در تصمیم پیشرفت، انگیزه. نماید می هدایت رشد سوی به نیز را کرده باشند تاسیس جدیدهای شرکت

 .دارد سزایی

های با توجه به اینکه در پژوهش حاضر اهمیت کارآفرینی در دانشجویان و تاثیرات مثبت آن هویدا شد، پیشنهادات زیر جهت اینکه سازمان

 دانشگاهی و پژوهشی برای کارآفرینی دانشجویان اهمیت بیشتری قائل شوند، مفید به نظر می رسد: 

نده شود تا برای انجام فعالیتها نیازی به لطمه زدن به ساعت دروس رسمی نباشد و دانشجو وقت خاصی تحت عنوان کارآفرینی دانشجویان گنجا-1

 با خیال راحت و وقت آزاد به فعالیت ها بپردازد.

 امکانات و بودجه خاصی تحت عنوان کارآفرینی در دانشگاه در نظر گرفته شود تا استعدادهای دانشجویان به نحو احسن هویدا گردد. البته هم-2

 شود.اکنون این بودجه را در سرانه دانشگاه به میزان اندکی در نظر می گیرند، اما معمولا صرف امور کارآفرینی نمی

 به طور کلی وزارت علوم مسئولین و اساتید و متولیان امر را نسبت به اهمیت کارآفرینی و تاثیر آن در دانشجویان آگاه کند. -9

 به مناسب بانکی نرخ بهره با بانکی تسهیلات ارائه قانونی برای مراحل و کاهش الزامات مانند بانکی قرراتم و قوانین جدی بازنگری و اصلاح-8

 دانشجویان کارآفرین و مشتاق

 ها دانشگاه و دبیرستان راهنمایی، تحصیلی ابتدایی، مقاطع در کارآفرینانه آموزش و کارآفرینی آموزش-1

 کارهای کوچک در محیط دانشگاهی و کسب رشد مراکز و آوری فن و علم هایپارک ی توسعه-9

 در ها دانشگاه و پرورش و آموزش در تحصیلی کلیه سطوح در نوآوری و کارآفرینیهای بازارچه و جشنواره برگزاری-8

 گذاران ایرانیسرمایه  و ای حرفه کارآفرینان توسط نوآور و خلاقهای ایده از حمایت و بهره برداری منظور به ملی و استانی سطح-4
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