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چکیده:
پژوهش حاضللر با هدف مطالعهی قابلیتهای کارآفرینی دانشللجویان تحصللیالت تکمیلی انجام گرفت.
روش شناسی پژوهش از نظر راهبرد اصلی :کمی؛ از نظر هدف :کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی :میدانی؛ از نظر
تکنیک تحلیلی :توصللیفی _ مقایسللهای بود .جامعهی آماری این پژوهش را دانشللجویان کارشللناسللی ارش لد
دانشگاههای تهران ،عالّمه طباطبائی ،شهید بهشتی و محقق اردبیلی در سال تحصیلی  1812-1818تشکیل
میداد .روش نمونهگیری از نوع ت صادفی ساده بود و حجم نمونه با توجّه به مدل کرج سی _ مورگان و با در
نظر گرفتن خطای  α = 2/25قریب به  877نفر در نظر گرفته شد که  823پر س شنامه قابل تحلیل بود .ابزار
جمعآوری دادهها پر س شنامهی قابلیتهای کارآفرینی بود .ضریب پایایی با ا ستفاده از آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه  2/33بهدست آمد .نتایج نشان داد میانگین دانشجویان در مؤلفههای استقاللطلبی ،کنترل درونی،
توفیقطلبی و نمرهی کل قابلیت کارآفرینی باالتر از حد متو سط جامعه و در ری سکپذیری و خالقیت میانگین
آنها پایینتر از حد معیار جامعه است .دانشجویان دختر و پسر تنها در مؤلفهی ریسکپذیری تفاوت معنیدار با
هم دارند .همچنین بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند و دانشجویانی که
تمایل به راه اندازی کار ندارند در تعامل با جنسیت و بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان گروههای تحصیلی
مختلف ،تفاوت معنی دار وجود ندارد .عالوه براین دانشللجویانی که در گذشللته اقدام به راه اندازی کار کردهاند
نسبت به سایرین ریسکپذیرترند و از خالقیت بیشتری برخوردارند و دانشجویانی که عملکرد تحصیلی بهتری
دارند در مقای سه با دیگر دان شجویان ،به میزان بی شتری دارای مرکز کنترل درونیاند و قابلیتهای کارآفرینی
بیشتری دارا میباشند.
واژگان کلیدی :جامعهپذیری  ،برنامه درسی پنهان ،جو اجتماعی مدرسه ،ساختار فیزیکی مدرس
 1کارشناسی ارشد رشتهی تحقیقات آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی( ،نویسنده ی مسئول)
 2دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 8استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 4استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی
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مقدمه
توسلللعه در مفهوم واقعی و جامع خود نیازمند الزامات و پیش نیازهای متعددی اسلللت که وجود و
حضللور آنها در نهایت ،تحقق آن را امکان پذیر میسللازد .یکی از اسللاسللیترین این پیش نیازها که
بهویژه طی سللالهای اخیر در ادبیات علوم گوناگون از جمله مدیریت ،اقتصللاد ،روانشللناسللی و جامعه
شللناسللی مورد توجه و اهتمام جدی قرار گرفته اسللت ،مفهوم کارآفرینی 1و قابلیتهای مرتبط به آن
میباشللد (امینی ،تمناییفر ،غالمیعلومی :1811 ،ص  .)117در طی دو دههی اخیر ،کارآفرینی تبدیل
به یک مو ضوع اجتماعی –اقت صادی و همچنین تحقیقاتی مهم در جهان شده ا ست (فایول ،گایلی،2
 :2223ص  )572و انواع کارآفرینی به عنوان پدیدهای برای تو صیف فر صتهای نوآورانه ،فعالیتهای
ابتکارانه و تأکید بر نوآوری در خدمات ،ابداع شلللده و جایگاه واالیی را یافته اسلللت (علمبیگی ،ملک
محمدی ،مقیمی :1833 ،ص .)126
تغییر و تحول شللکل جوامع به دنبال خود به تغییر و تحول نوع معضللالت و مشللکالت انجامیده
ا ست؛ بر این مبنا امروزه بی شتر از هر زمان دیگری به نوآوری و کارآفرینی نیاز ا ست و ایجاد م شاغل
نوین برای ادامهی حیات و پویایی اقت صاد ک شورها امری حیاتی ا ست (دال سترند :2227،8ص  .)877در
همین راستا کشورهای پیشرفته تالشهای زیادی نمودهاند که به توسعه و تولید نوآوریهایی انجامیده
ا ست .میتوان گفت د ستر سی به این نوآوریها که اقت صاد ک شورهای تو سعه یافته را قدرتمند ساخته
ا ست منوط به کارآفرینی ا ست .ک شورهای اتحادیهی اروپا ،ک شورهای جنوب شرق آ سیا ،چین ،ایاالت
متحده و برخی از ک شورهای آمریکای التین مثالهایی قابل ذکر در این زمینه ه ستند (مرادی ،بیژنی،
کرمی ،فالح حقیقی :1811 ،ص .)72
صاحبنظران معتقدند که کارآفرینی موتور محرک توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل و اصالح
اجتماع محسوب میشود (هاشمی ،مهرابی ،ایمنی ،نجاحی :1812 ،ص  .)81در سدهی حاضر اقتصاد
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با نیروی حیاتآفرین کارآفرینی ،از نو زنده شده است .کارآفرینی
تبدیل به حرفهی مهمی شده است و نیازمند هستیم نقش آن را در توسعهی ظرفیتهای انسانی درک
کنیم (شین ،الک ،کلین :2228 ،4ص .)261
تغییر و تحوالت سریع محیط ،ک شورهای جهان به ویژه ک شورهای درحال تو سعه را با چالشهای
جدید مواجه سلللاخته که نیازمند به کار گرفتن رویکردها و روشهای خالقانه و نوین اسلللت و در این
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میان نقش کارآفرینی و وجود افراد کارآفرین میتواند تعیین کننده باشللد .کارآفرینی اغلب با ریسللک و
تعهد به پذیرش خطر همراه میباشللد و توجه به آن میتواند راهگشللای مسللائلی مانند بیکاری و عدم
ر شد اقت صادی ک شورها با شد ( شه سواری1812،؛ نخعی ،نخعی ،نخعی ،یو سفی :1812 ،ص  ،)54از
سوی دیگر ،تحقیقات اخیر بیانگر نقش کلیدی کارآفرینان بهویژه در ایجاد واحدهای اقت صادی کوچک
و متو سط ا ست که به ا شتغالزایی باال منجر می شود (غفاری ،یون سی :1812 ،ص  .)121به همین
جهت تبیین قابلیتهای کارآفرینان و پرورش این قابلیتها در افراد میتواند نقش ب سیار مهمی دا شته
باشد.
با توجه به نرخ فزایندهی تغییر و تحوالت در حوزههای علمی ،اقت صادی و اجتماعی ،نظام آموز شی
در صورتی اثربخش و کارآمد خواهد بود که بتواند با ایجاد ب سترهای الزم ،منابع ان سانی تحت آموزش
خویش را به دانش ،م هارت و ویژگی های کارآفری نان تجهیز ک ند و روح یهی کارآفرینی را در آن ها
پرورش دهد (پورقاز ،کاظمی ،محمدی :1812،ث .)74
الزم به ذکر است که خلق ثروت ،توسعهی تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد ،سه دلیل مهم توجه به
موضلللوع کارآفرینی بوده و برخی معتقدند در جوامع امروزین ،الزم اسلللت انقالب کارآفرینی رخ دهد
(آقاجانی ،گنجهخور :1831 ،ص  .)113ساندیب ( )2227معتقد است که مشکل اصلی هر جامعه ناشی
از عدم درک فر صتهاست و کارآفرینی آگاهی از فر صتهای سودآور و ک شف نشده است (به نقل از
خاوری .)1812 ،اقت صاددانان معتقدند که امروزه ،تغییرات سریع در دنیای اقت صاد ،در بسیاری از جوامع
بر اهمیت پیگیری فرصللتهای کارآفرینانه برای ایجاد ثروت افزوده اسللت (لی .)2221 ،1کارآفرینی را
باید یکی از ضروریات جامعهی اطالعاتی و هزاره جدید دان ست که مفید واقع شدن آن در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و ...خودنمایی میکند .همچنین با گسترش فناوریهای پیشرفته ،نقش و
جایگاه کارآفرینان بهطور فزایندهای بیشللتر میشللود و جزء اصلللیترین منبع رشللد و توسللعه در همه
کشللورها قرار میگیرند (مککالین :2224 ،2ص 36؛ بلک ،اسللتامف2228 ،8؛ الوانی ،بودالیی ،قریب
گرکانی :1812 ،ص  )81از اینرو زمینهی بررسی این پدیده در جوامع مختلف وجود دارد و پرداختن به
قابلیتهای کارآفرینی افراد در این راستا خالی از اهمیت نیست.
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بیان مسئله
بدیهی اسلللت که در جهان رقابتی امروز نه تنها کشلللورها ،بلکه کلیهی نهادها و افراد باید دائماً
قابلیتهای رقابتپذیری و سازگاری خود را افزایش دهند ،برای دستیابی به این مهم پرورش ایدههای
خالق و کارآفرینی که بتوانند خود را پیو سته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند ،ضروری بهنظر
میرسد؛ اما مو ضوع دیگری که لزوم توجه به کارآفرینی را سبب شده ،مع ضل بیکاری علیالخ صوص
بیکاری فارغ التح صیالن دان شگاهی ا ست که ک شور با آن سخت د ست به گریبان ا ست ،بهطوری که
بهنظر میرسلللد پرورش افراد کارآفرین و تفکر خوداشلللتغالی به عنوان راهحلهای مقتضلللی از طرف
سلیاسلتگذاران و تصلمیمگیران کالن کشلور مورد توجه قرار گرفته اسلت (حسلینیلرگانی ،میرعرب
رضی ،رضایی :1837 ،ص .)126
کارآفرینی به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق میدهد و باعث رشد
و توسعهی جامعه میشود و همچنین به این دلیل که دانش جدید را به خدمات و محصوالت جدید
تبدیل میکند حائز اهمیت است .کارآفرینی عالوه بر ایجاد اشتغال ،موجب باال رفتن کیفیت زندگی،
توزیع مناسب درآمد ،کاهش اضطرابهای اجتماعی و بهرهوری از منابع اصلی میشود (صادقی ،ملکی-
نیا :1812،ص  .)73افراد کارآفرین و کسانی که از قابلیتهای کارآفرینانه بهرهمندند ،میتوانند در مسیر
تحوالت حرفهای پیش کنشی عمل کنند ،مسیر دگرگونیها را بشناسند و نسبت به نیازهای جدید آگاهی
یابند و در راستای ایجاد مشاغل جدید نقشآفرین باشند ،بر این اساس الزم است که دانشجویان به
گونهای پرورش یابند که قابلیتهای کارآفرینی در آنها رشد کند .آدرتس ( )2228اظهار داشته است،
کارآفرینان با بهرهگیری از نیروهای مولد که در خود برای حل خالقانهی مسئله دارند ،با ریسکپذیری
و تحمل قابل توجه قادر میباشند با زیرکی ،ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدیدها و تنگناهای محیطی
را در جامعهی خود به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار باال ،کمبود ارز ،تورم،
جنگ و  ...فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه بهرهبرداری کنند (به نقل از
زارع ،زارع.)1812،
شرایط اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونهای است که حل مشکالت و
تنگناها ،الگوها و راهحلهای جدید و متفاوتی از جمله کارآفرینی را طلب میکند .در این زمینه در گام
اول ،ضرورت دارد در باب چگونگی قابلیتهای کارآفرینانه در افراد شناخت کافی بهدست آید ،در گام
دوم سهم عوامل مؤثر بر قابلیتهای کارآفرینانه مشخص شود و سرانجام ،بر اساس پژوهشهای دقیق
علمی سیاستگذاری و برنامهریزیهای اجرایی مناسب در خصوص تربیت افراد کارآفرین مورد نیاز
توسعهی اقتصادی -اجتماعی اقدامات الزم انجام پذیرد.
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با عنایت به اینکه کارآفرینی حاصل برخورد قابلیتهای فردی کارآفرینان با محیطی است که در
آن نشو و نما یافتهاند (پستیگو ،)2222 ،1همچنین با توجه به شاهدها و نتیجهی تحقیقها در خصوص
اهمیت کارآفرینی و قابلیتهای افراد کارآفرین ،رویکرد و توجه به توسعهی کارآفرینی و مطالعهی عوامل
مربوط به آن از جمله قابلیتهای افرادکارآفرین ضروری مینماید .سؤالی که در این جا به ذهن میآید
این است که قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در چه وضعیتی است؟ و آیا بین
قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر ،دانشجویان گروههای تحصیلی مختلف ،دانشجویان
دارای تمایل به راه اندازی کار و سایرین ،دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف (خوب ،متوسط ،ضعیف)
و دانشجویان دارای سابقهی راه اندازی کار و سایرین تفاوت وجود دارد یا نه؟
هدف پژوهش
با توجه به اهمیت کارآفرینی در پیشلللبرد و توسلللعهی اقتصلللاد و حل کردن بحران بیکاری فارغ
التحصیالن دانشگاهی ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسهی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان
تح صیالت تکمیلی (مقطع کار شناسی ارشد) انجام شد و فر ضیات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گرفت؛
فرضیهی اول :بین میانگین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان و حد معیار جامعه تفاوت وجود دارد.
فرضیهی دوم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
فرضیهی سوم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند و سایرین
در تعامل با جنسیت تفاوت وجود دارد.
فرضللیهی چهارم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشللجویان گروههای تحصللیلی مختلف در تعامل با
جنسیت تفاوت وجود دارد.
فرضیهی پنجم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویانی که سابقهی راه اندازی کار دارند و سایرین
تفاوت وجود دارد.
فرضیهی ششم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف (خوب ،متوسط،
ضعیف) تفاوت وجود دارد.
چارچوب نظری و پیشینهی پژوهشی
خاستگاه واژهی کارآفرینی کشور فرانسه است .این واژه ،از واژهی فرانسوی ( )Entreprendreکه
به معنای متعهد شدن است ،گرفته شده است که در ابتدا آن را برای کسانی که مأموریتهای نظامی
را برعهده داشلللتند و بعدها برای پیمانکاران دولت بهکار میبردند .این واژه در ادبیات فارسلللی ابتدا به
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معنای کارفرما و سپس کارآفرین ترجمه شد (احمدپورداریانی .)1838 ،واژهی کارآفرینی نخست توسط
کانتیلون ( )1784-1632برای اولین بار ،اهمیت و نقش کارآفرینان را در ایجاد ثروت و ارزش اقتصادی
مورد بحث قرار داد .آدام ا سمیت ( )1776کارآفرینان را همچون سایر عوامل تولید میدان ست و به آن
هویتی ابزار گونه میبخشید .به نظر شومپیتر هرکدام از فعالیتهای زیر ،نوعی کارآفرینی است :ارائهی
کاالیی جدید ،ارائهی روشلللی جدید در فرآیند تولید ،گشلللایش بازاری تازه ،یافتن منابع جدید و ایجاد
هرگونه ت شکیالت جدید در صنعت .در نهایت ،وی م شخ صهی کارآفرین را نوآوری میدانست (دادگر،
غالمزاده :1831 ،ص  .)76میتوان گفت کارآفرین فردی ا ست که خطر ک سب و کار و فر ضیه را در
عوامل تولید خود به یکدیگر نزدیک کرده و پاداش خود را به صورت سود ارزش بازاری از محصوالتش
به دست میآورد (اٌکیکه.)2227 ،1
تعریف شللومپیتر ( )1184بیشللتر مورد توافق و اجماع محققین اسللت .کارآفرین کسللی اسللت که
همواره این رؤیا را در سر دارد که چگونه یک نظریه را به یک واقعیت سودآور تبدیل کند .وی ممکن
است سرمایهدار یا کارگر نباشد ،اما از سرمایه و نیروی کار به خوبی استفاده میکند .وی لزوماً هنرمند،
متخصللص یا مخترع نیسللت ،اما توان بهرهبرداری مناسللب از علم ،هنر و تخصللص دیگران را دارد
(محمودی ،محمودی .)1812،کرکوود )2227( 2اظهار میکند که کارآفرینان ،افراد ،گروهها و یا مردمی
ه ستند که ک سب و کار جدیدی را تأ سیس و اداره میکنند بهگونهای که حداقل برای بیش از یک نفر
ایجاد ا شتغال میکنند .کارآفرینان افرادی ه ستند که به حد و مرزهای نهادینه شده نفوذ و پا را از آن
فراتر گذارده و فر صتهایی که به هر حال تو سط سایرین نادیده گرفته شدهاند را بهخوبی درک می
کنند (پلیتیس .)2223 ،8ولف در نظریهی کارآفرینی خود در کتاب “خمیره الزم” بیان میکند :افرادی
که دارای خمیره و مایهی کارآفرینی می باشلللند ،کارآفرین میشلللوند و افرادی که دارای این گونه
ویژگیهای طبیعی و شللخصللیتی نباشللند به هیچ وجه کارآفرین نخواهند شللد (به نقل از موسللوی،
نیلی .)1812،از سوی دیگر عدهای بر این عقیدهاند که قابلیتهای کارآفرینی نیز مانند سایر رفتارهای
کارآفرینانه ،از قبیل نحوهی ایجاد و راه اندازی کسللب و کار؛ قابل آموزش و یادگیریاند و به قول پیتر
دراکر ( )1135کارآفرینی رفتار اسلللت و مبتنی بر تئوری و نه بر الهام و اشلللراق (به نقل از خدری،
احمدی .)1812،پی شینهی مطالعات کارآفرینی ا شاره دارد که کارآفرینان دارای ویژگیهای مخ صو صی
هستند (ماتیوک ،)2212 ،4به رویکردی که دنبال تبیین ویژگیهای شخصیتی است ،رویکرد ویژگیها
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یا رویکرد شللخصللیتی گفته میشللود (جهانگیری ،کالنتری ثقفی :1837،ص  .)18رویکرد ویژگیهای
شخ صیتی بر روی این فر ضیه که کارآفرینان دارای ویژگیها ،دیدگاهها و ارزشهایی ه ستند که یک
نیروی محرک برای آن ها فراهم میکند و آن ها را از دیگران متمایز میکند تآکید میکند (گورول،
اتسان.)2226 ،1
در چگونگی شللکل گرفتن کارآفرینی باید گفت که کارآفرینی در بطن تئوریهای اقتصللادی تبلور
یافت .به طور کلی تمامی اقتصللاددانان عالوه بر نقشهایی که از نظر کارکردی به کارآفرینان نسللبت
میدادند ،آنها را سللرمایهدار نیز میدانسللتند و در میان آنها تنها کرزنر بود که کارآفرین را به عنوان
وا سطه معرفی کرد .با خارج شدن کارآفرینی از نظریههای اقت صادی و همراه با پررنگتر شدن نقش
کارآفرینان در توسللعهی اقتصللادی ،روانشللناسللان با هدف ارائهی نظریههای مبتنی بر ویژگیهای
شللخصللیتی و همچنین با تفاوت قائل شللدن بین کارآفرینان با مدیران و غیرکارآفرینان ،به بررسللی
ویژگیهای روانشلللناختی کارآفرینان پرداختند .این دسلللته از محققان با تمرکز بر رویکرد ویژگیها،
ویژگیهای متعددی را به کارآفرینان ن سبت دادند که در در جدول  1مهمترین ویژگیهای مورد تفاهم
محققان ارائه شده است.
جدول  :1ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان از نظر محققان مختلف
ویژگی
استقاللطلبی

نام محقق و سال تحقیق
دیویدز ( ،)1168لیتزینگر ( ،)1165هورنادی و آبود ( ،)1171دانکل برگ و کوپر ( ،)1132جاکوبوویتز
و وایلدر ( ،)1132بورچ ( ،)1136فرای ( ،)1118جنینگز ،کوپر و کاکس ()1116

ریسکپذیری

جان استوارت میل ( ،)1343مک کلند ( ،)1161لیتزینگر ( ،)1165کالینز و مور ( ،)1172بروکهاوس
( ،)1174الیلز ( ،)1174مانکوزو ( ،)1175هال ،بو سلی و یودل ( ،)1132الیلز ( ،)1132بروکهاوس
( ،)1132ولش و وایت ( ،)1131دراکر ( ،)1135بورچ ( )1136و شولتز (.)1112

کنترل درونی

روتر ( ،)1157اتکینسلللون ( ،)1164هورنادی و آبود ( ،)1171بروکهاوس و راپکی ( ،)1178برلند
( ،)1174برلند ،پاند سلللاوتی واری ( ،)1176اندرسلللون ( ،)1177تیمونز ( ،)1173اسلللکان لن
(،)1171کرولیک ( ،)1171ولش و وایت ( ،)1131ولش و یانگ ()1132

انگیزه پیشللرفت (توفیق مک کلند ( ،)1161مک کلند ( ،)1168اتکینسون ( ،)1163واینر و رابین ( ،)1161مک کلند و وینتر
( ،)1161هوناردی و آبود ( ،)1171کومیوز ( ،)1172الیلز ( ،)1174تیمونز ( ،)1175میرون و مک
طلبی)
کلند ( ،)1171جنینگز ،کوپر و کاکس ()1116
شومپیتر ( ،)1184تیمونز ( ،)1173دراکر ( ،)1135فرای ()1118
خالقیت

اقتباس از غفاری و یونسی (.)1812
Gurol, Y., Atsan, N
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در راستای بررسی و مطالعهی قابلیتها و ویژگیهای کارآفرینان؛ هوارد )2224( 1در پژوهشی تأثیر
قابلیتهای کارآفرینی (ریسلکپذیری ،اسلتقاللطلبی و  )...را بر کارآفرینی دانشآموزان مورد برر سی
قرار داد و به این نتیجه ر سید که رابطهی م ستقیمی بین این قابلیتها و توانایی کارآفرینی افراد وجود
دارد .نتایج پژوهش مرادی و همکاران در سللال 1811که در زمینهی مقایسللهی قابلیتهای کارآفرینی
دان شجویان مذکر و مؤنث بود ن شان داد که توانایی و قابلیت کارآفرینی زنان (ری سکپذیری ،خالقیت)
بیشللتر از مردان بود .در پژوهش سللوختانلو ،رضللوانفر و هاشللمی ( )2221که به ارزیابی و مقایسللهی
قابلیتهای روان شناختی مؤثر بر سطح کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران پرداختند نتایج
نشللان داد زنان نسللبت به مردان از قابلیتهای کارآفرینی پایینتری برخوردارند .گالبریت )2222( 2در
زمینهی کارآفرینی نیز شاهد این مدعاست که زنان در مقایسه با مردان از میزان ریسکپذیری کمتری
برخوردارند و کمتر به دنبال راهبردهای متحمل خطر هسلللتند .رعدی افسلللوران ( )1831در مطالعهی
قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داده که بین قابلیتهای کارآفرینی
دانشللجویان براسللاس متغیر جنسللیت تفاوت معنیدار وجود ندارد .موسللوی ،نیلی ( )1812در مطالعهی
قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان نشان دادند که از بین قابلیتهای کارآفرینی ،متغیر
جنسیت بر روی دو متغیر خالقیت و استقاللطلبی دانشجویان مؤثر است ولی بر قابلیتهای تمایل به
ریسللکپذیری ،مرکز کنترل ،انگیزه پیشللرفت ،تحمل ابهام ،سللالمت فکری ،رؤیا پردازی و عملگرایی
موثر نیسللت .پژوهش امینی و همکاران ( )1811که در راسللتای مقایسلله بین قابلیتهای کارآفرینی
دانشللجویان دانشللگاه کاشللان انجام شللده اسللت ،نشللان داد بین نمرهی کل کارآفرینی و مؤلفههای
ریسکپذیری و خالقیت بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسهی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
انجام گرفت که از نظر راهبرد اصلی :کمی؛ از نظر هدف :کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی :میدانی؛ از
نظر تکنیک تحلیلی :توصیفی _ مقایسهای بود .جامعهی آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشگاههای تهران ،عالّمه طباطبائی ،شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی
 ،1812-1818در رشتههای مختلف با حجم تقریبی  22222هزار نفر تشکیل میداد .روش نمونهگیری
از نوع ساده بود .حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی _ مورگان و با در نظر گرفتن خطای α = 2/25
قریب به  877نفر در نظر گرفته شد که  823پرسشنامه قابل تحلیل بود .جهت جمعآوری دادهها از
Howard, S
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پرسشنامهی قابلیتهای کارآفرینی (با پایایی  )α = 2/33در قالب پنج مؤلفهی استقاللطلبی (با پایایی
 ،)α = 2/68ریسکپذیری (با پایایی  ،)α = 2/64کنترل درونی (با پایایی  ،)α = 2/18توفیقطلبی یا
انگیزهی پیشرفت (با پایایی  )α = 2/62و خالقیت (با پایایی  )α = 2/31استفاده شد .دادههای جمعآوری
شده با استفاده از آزمونهای آماری  tتک نمونهای ،آنالیز واریانس دو عاملی t ،دو گروهی مستقل ،آنالیز
واریانس یک راهه و و آزمون تعقیقی فیشر ( )LSDتجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها

فرضیهی اول :بین میانگین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان و حد معیار جامعه تفاوت وجود دارد.
برای سنجش میزان قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان پنج مؤلفهی استقاللطلبی ،ریسکپذیری،
کنترل درونی ،توفیقطلبی و خالقیت دانشلللجویان در نظر گرفته شلللد .در ابتدا نرمال بودن متغیرها
بررسلی گردید که همگی دارای توزیع نرمال بودند .به منظور تجزیه و تحلیل فرضلیهی اول از آزمون
آماری  tتک متغیره اسللتفاده شللد که نقطهی برش آن بر اسللاس نظر متخصللصللان برای قابلیت
اسلللتقاللطلبی  ،1/5برای ریسلللکپذیری  ،15برای کنترل درونی  ،42/5برای توفیقطلبی (انگیزهی
پیشرفت)  ،17/5برای خالقیت  82/5و برای کل قابلیت کارآفرینی  125در نظر گرفته شد.
جدول  :2میزان قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان به تفکیک خرده مقیاسها
ق اب ل ی ته ای
کارآفرینی
استقاللطلبی
ریسکپذیری
کنترل درونی
توفیقطلبی
خالقیت
قابلیت کارآفرینی

مقدارهای معیار جامعه

مقدارهای افراد نمونه

انحراف

میانگین

انحراف

df

استاندارد
2/21
2/32
1/13
8/11
4/28
18/17

12/16
11/12
53/23
11/28
27/66
182/27

استاندارد
2/81
2/16
12/45
8/24
4/43
14/53

827
827
827
827
827
827

میانگین
1/5
15
42/5
17/5
82/5
125

t
*25/48
*-13/21
*26/52
*1/42
*-13/18
*6/12

P>4/446

*

طبق جدول  2مشاهده میگردد که فرض مطرح شده در سطح اطمینان  2/11معنیدار است .بدین
معنی که بین میانگین قابلیتهای کارآفرینی دانشللجویان و حد معیار جامعه تفاوت معنیدار وجود دارد.
همچنین از بین قابلیت های کارآفرینی ،میانگین دانشلللجویان در مؤلفه های اسلللتقاللطلبی ،کنترل
درونی ،توفیقطلبی ،و نمرهی کل قابلیت کارآفرینی باالتر از حد متوسط جامعه میباشد و در مؤلفههای
ریسکپذیری و خالقیت میانگین آنها پایینتر از حد معیار جامعه است.
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فرضیهی دوم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهای قابلیت کارآفرینی و همچنین مقای سهای بودن نوع فر ضیه
در بین دو گروه مسللتقل دختر و پسللر ،برای تجزیه و تحلیل فرضللیه از آزمون  tدوگروهی مسللتقل
استفاده شد.
جدول  :8میانگین و انحراف معیار نمرهی کل کارآفرینی و مؤلفهها در دو گروه دختر و پسر
متغیر

آماره

دانشجویان
پسر

تعداد
میانگین
انلللحلللراف
معیار
تعداد
میانگین
انلللحلللراف
معیار

دانشجویان
دختر

استقالل-

ریسک-

کنترل

توفیق-

خالقیت

طلبی
133
12/12
2/44

پذیری
133
12/48
8/21

درونی
133
57/37
12/23

طلبی
133
11/28
8/25

133
27/78
4/62

133
182/13
14/32

122
18/25
2/82

122
11/12
2/71

122
53/18
11/21

122
11/24
8/28

122
27/55
4/82

122
121/12
14/27

کارآفرینی

همانطور که در جدول  8م شاهده می شود ،میانگین نمرهی کل کارآفرینی دان شجویان دختر برابر
 121/12ا ست و میانگین نمرهی کل کارآفرینی دان شجویان پ سر برابر  182/13ا ست؛ و در مؤلفهی
کنترل درونی و استقاللطلبی دختران میانگین باالتری نسبت به پسران دارند .دانشجویان پسر نیز در
مؤلفهی ریسلللک پذیری و خالقیت میانگین باالتری نسلللبت به دختران دارند .همچنین در مؤلفهی
توفیقطلبی تفاوتی باهم ندارند و میانگین برابری دارند.
جدول  :4مقایسهی نمرهی کل کارآفرینی و مؤلفهها در بین دانشجویان دختر و پسر
متغیر

برابری واریانسها در آزمون لون

df

()sig
قابلیت کارآفرینی
استقالل طلبی
ریسک پذیری
کنترل درونی
توفیق طلبی
خالقیت

2/43
2/47
2/51
2/38
2/67
2/62

هی س طح معنی-

درج
آزادی

2/16
-2/58
8/35
-2/36
-2/22
2/85

826
826
826
826
826
826

داری
2/37
2/51
2/22
2/83
2/13
2/72

بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی (مطالعهی موردی دانشجویان کارشناسی12 ...

در جدول  4تحلیل استنباطی تفاوت بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر آمده است.
همانطور که مشاهده می شود در قابلیت کارآفرینی به صورت کل بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت
معنیدار وجود ندارد ( .)p=2/37<2/25در مقایسهی بین مؤلفهها مشاهده می شود در مؤلفهی ریسک
پذیری بین دان شجویان دختر و پ سر تفاوت معنیدار ا ست ( )p=2/22<2/25و نظر به اینکه میانگین
دانشللجویان پسللر در این مؤلفه باالتر از دانشللجویان دختر اسللت میتوان گفت دانشللجویان پسللر
ریسلللکپذیرتر از دانشلللجویان دختر میباشلللند .در بقیهی مؤلفههای کارآفرینی تفاوت معنیدار بین
دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد.

فرضیهی سوم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند و سایرین
در تعامل با جنسیت تفاوت وجود دارد.
با توجه به دو عاملی بودن (جنسیت و تمایل به راه اندازی کار) و داشتن توزیع نرمال متغیر قابلیت
کارآفرینی جهت تحلیل استنباطی این فرضیه از آنالیز واریانس دو عاملی بهرهگیری شد.
جدول  :5میانگین و انحراف استاندارد ترکیب عاملها
جنسیت
مذکر

مؤنث

تمایل به راه اندازی کار
بله
خیر
مجموع
بله
خیر
مجموع

میانگین
182/13
182/17
182/13
181/21
127/21
121/11

انحراف استاندارد
14/55
16/15
14/32
14/22
14/86
14/82

فراوانی (نفر)
158
85
133
33
81
111

طبق جدول  5مشاهده میگردد که میانگین قابلیت کارآفرینی در دانشجویان پسر ( )182/13بیشتر
از دانشجویان دختر ( )121/11است .جدول  ،6نتایج آزمون لون سنجش برابری واریانسهای خطای
متغیر وابسته را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،سطح خطای آماری  Fبزرگتر از 2/25
است ()sig=2/54>2/25؛ بنابراین واریانس خطای این متغیر در بین هر دو جنسیت (مذکر و مؤنث) و
افرادی که تمایل به راه اندازی کار دارند و افرادی که تمایل به راه اندازی کار ندارد ،با هم برابر بوده و
از این حیث تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
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جدول  :6نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانسهای خطای متغیر وابسته
متغیر وابسته
قابلیت کارآفرینی

F
2/72

df1
8

معنیداری ()sig
2/54

df2
828

در جدول  7نتایج تحلیل آنالیز واریانس دو عاملی ،بررسللی معنیداری تأثیر جداگانه و تأثیر تعاملی
متغیرهای مستقل بر قابلیت کارآفرینی را نشان میدهد.
جدول  : 7نتایج تحلیل واریانس دو عاملی برای اثر تعاملی جنسیت و تمایل به راه اندازی کار بر قابلیت-
های کارآفرینی دانشجویان
منبع

متغیر

وابسته
قابلیت
جنسیت
کارآفرینی
قابلیت
تمایل به راه اندازی کار
کارآفرینی
جنسیت* تمایل به راه اندازی کار قابلیت
کارآفرینی
قابلیت
خطا
کارآفرینی

درجهی آزادی
1
1
1
828

MS
64/21
115/71
118/41
214/25

F
2/21
2/11
2/12

سطح معنی-
داری
2/53
2/84
2/84

طبق آنچه در جدول  7آمده ،مشاهده میگردد که تأثیر جداگانهی متغیر جنسیت بر متغیر قابلیت
کارآفرینی ( )ρ=2/53>2/25 ،F(1،828)=2/21معنیدار نیست؛ یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمرهی
قابلیت کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنیدار ندارند.
تأثیر جداگانهی متغیر تمایل به راهاندازی کار بر قابلیت کارآفرینی ()ρ=2/84>2/25 ،F(1،828)=2/11
معنیدار نیست؛ یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمرهی قابلیت کارآفرینی دانشجویانی که تمایل به
راهاندازی کار دارند و دانشجویانی که تمایل به راهاندازی کار ندارند ،با هم تفاوت معنیدار ندارند.
همچنین تأثیر تعامل بین جنسیت و تمایل به راهاندازی کار بهعنوان متغیرهای مستقل بر متغیر
وابستهی قابلیت کارآفرینی ( )ρ=2/84>2/25 ،F(1،828)=2/12معنیدار نمیباشد و بنابراین فرض صفر

بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی (مطالعهی موردی دانشجویان کارشناسی11 ...

رد نمیشود .به بیانی دیگر بین قابلیتهای کارآفرینی تمامی دانشجویان (دانشجویانی که تمایل به
راهاندازی کار دارند و دانشجویانی که تمایل به راهاندازی کار ندارند) در تعامل با جنسیت ،تفاوت وجود
ندارد.

فرضیهی چهارم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان گروههای تحصیلی مختلف در تعامل با
جنسیت تفاوت وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانس دو عاملی استفاده گردید .در این فرضیه گروه
تحصیلی دانشجویان (علوم انسانی ،علوم تجربی و کشاورزی ،علوم ریاضی و فنی ،هنر و معماری،
زبانهای خارجی) و جنسیت متغیر مستقل میباشند و قابلیتهای کارآفرینی آن ها نیز متغیر وابسته
میباشد.
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد ترکیبهای عاملها در متغیر قابلیت کارآفرینی
جنسیت

مذکر

مؤنث

گروه تحصیلی
علوم انسانی
علوم تجربی و کشاورزی
علوم ریاضی و فنی
زبان های خارجی
هنر و معماری
مجموع

میانگین
181/26
125/58
123/38
187/16
182/25

انحراف استاندارد
14/67
16/72
14/18
11/18
14/32

فراوانی (نفر)
116
18
52
6
137

علوم انسانی
علوم تجربی و کشاورزی
علوم ریاضی و فنی
زبان های خارجی
هنر و معماری
مجموع

123/51
185
182/56
182/38
121/62
121/51

15/28
14/88
11/32
7/23
12/21
14/21

77
12
16
6
5
114

در جدول  ،1خروجی آزمون لون جهت سنجش برابری واریانسهای خطای متغیر وابسته نشان
میدهد که سطح خطای آماری  Fبزرگتر از  2/25است ()sig=2/32>2/25؛ بنابراین واریانس خطای
این متغیر قابلیت کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و پسر در تمامی گروههای تحصیلی با هم برابر
بوده و از این حیث تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
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جدول  :1نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانسهای خطای متغیر وابسته
F
df2
df1
معنیداری ()sig
متغیر وابسته
2/32
212
3
2/57
قابلیت کارآفرینی

در جدول  ،12نتایج تحلیل آنالیز واریانس دو عاملی آمده است.
جدول  : 12نتایج تحلیل واریانس دو عاملی برای اثر تعاملی جنسیت و گروه تحصیلی بر قابلیت کارآفرینی
دانشجویان
منبع
جنسیت
گروه تحصیلی
جنسیت* گروه تحصیلی
خطا

متغیر وابسته

درجهی

MS

قابلیت کارآفرینی
قابلیت کارآفرینی
قابلیت کارآفرینی
قابلیت کارآفرینی

آزادی
1
4
8
212

2/12
84/36
823/61
214/21

F
2/21
2/16
1/44

سطح معنی-
داری
2/12
2/15
2/28

طبق جدول  ،12مشاهده میشود که تأثیر جداگانهی متغیر جنسیت بر متغیر قابلیت کارآفرینی
( )ρ=2/12>2/25 ،F(1،212)=2/21معنیدار نیست؛ یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمرهی قابلیت
کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنیدار ندارد.
تأثیر جداگانهی متغیر گروه تحصیلی نیز بر قابلیت کارآفرینی ()ρ=2/15>2/25 ،F(4،212)=2/16
معنیدار نیست؛ یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمرهی قابلیت کارآفرینی دانشجویان در گروههای
تحصیلی مختلف با هم تفاوت معنیدار ندارند.
همچنین تأثیر تعامل بین جنسیت و گروه تحصیلی دانشجویان بهعنوان متغیرهای مستقل بر متغیر
وابستهی قابلیت کارآفرینی ( )ρ=2/28>2/25 ،F(8،212)=1/44معنیدار نمیباشد و بنابراین فرض صفر
رد نمیشود .به بیانی دیگر بین قابلیت کارآفرینی تمامی دانشجویان دختر و پسر در گروههای تحصیلی
مختلف ،تفاوت معنیدار وجود ندارد.

فرضیهی پنجم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویانی که سابقهی راه اندازی کار دارند و سایرین
تفاوت وجود دارد.

بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی (مطالعهی موردی دانشجویان کارشناسی11 ...

برای تجزیه و تحلیل این فرضیه با توجه به اینکه به مقایسهی دو گروه مستقل دانشجویان دارای
سابقهی راه اندازی کار و سایرین میپردازد از آزمون  tدوگروهی مستقل استفاده شد.
جدول  :11میانگین و انحراف معیار نمرهی کل کارآفرینی و مؤلفهها در دو گروه دارای سابقه راه اندازی
کار و بدون سابقه
متغیر

آماره

استقالل-

ریسک-

کنترل

توفیق-

خالقیت

داری سابقه

تعداد
میانگین
انحراف معیار

طلبی
128
12/35
2/71

پذیری
128
12/86
8/11

درونی
128
53
11/62

طلبی
128
11/84
8/41

128
23/55
4/75

128
181/12
17/22

بدون سابقه

تعداد
میانگین
انحراف معیار

138
18/24
2/23

138
11/61
2/73

138
53/46
1/66

138
11/22
8/12

138
27/21
4/17

138
121/42
12/76

کارآفرینی

همانطور که در جدول  11مشاهده میشود ،میانگین نمرهی کل کارآفرینی دانشجویان دارای
سابقهی راه اندازی کار برابر  181/12است و میانگین نمرهی کل کارآفرینی دانشجویان بدون سابقهی
راه اندازی کار برابر  121/42است .در مؤلفههای ریسکپذیری ،توفیقطلبی و خالقیت دانشجویان دارای
سابقه راه اندازی کار میانگین باالتری نسبت به دیگر دانشجویان دارند و در مؤلفههای استقاللطلبی و
کنترل درونی میانگین دانشجویان دارای سابقهی راه اندازی کار کمتر از دانشجویانی است که سابقهی
راه اندازی کار ندارند.
جدول  :12مقایسهی نمرهی کل کارآفرینی و مؤلفهها در بین دانشجویان دختر و پسر
متغیر

برابری واریانسها در آزمون لون ()sig

قابلیت کارآفرینی

2/222

استقاللطلبی

2/226

ریسکپذیری
کنترل درونی
توفیقطلبی
خالقیت

2/283
2/253
2/277
2/125

t

درجهی آزادی

سطح معنیداری

2/14

211/82

2/84

-2/64
2/13
-2/87
2/86
2/32

212/32
824
824
824
824

2/52
2/22
2/71
2/71
2/225
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در جدول  12تحلیل استنباطی تفاوت بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دارای سابقهی راه
اندازی کار و دانشجویان بدون سابقهی راه اندازی کار آمده است .همانطور که مشاهده میشود در
قابلیت کارآفرینی به صورت کل بین این دو گروه از دانشجویان تفاوت معنیدار وجود ندارد
( .)p=2/84>2/25در مقایسهی بین مؤلفهها مشاهده میشود که در مؤلفهی ریسکپذیری و مؤلفهی
خالقیت بین دانشجویان دارای سابقهی کار و بدون سابقه تفاوت معنیدار است ( )p=2/22<2/25و
نظر به اینکه میانگین دانشجویان دارای سابقهی راه اندازی کار در این مؤلفهها باالتر از دانشجویان
بدون سابقه است میتوان گفت دانشجویانی که در گذشته اقدام به راه اندازی کار کردهاند نسبت به
سایرین ریسکپذیرترند و همچنین از خالقیت بیشتری برخوردارند .در بقیهی مؤلفههای کارآفرینی
تفاوت معنیدار بین این دو گروه از دانشجویان مشاهده نگردید.

فرضیهی ششم :بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف (خوب ،متوسط،
ضعیف) تفاوت وجود دارد.
برای تفکیک دانشجویان در سه گروه خوب ،متوسط و ضعیت معدل کل آنها در نظر گرفته شد.
بدین منظور دانشجویان دارای معدل کل کمتر از  14در گروه ضعیف ،دانشجویان دارای معدل کل بیشتر
از 14تا  17در گروه متوسط و دانشجویان داری معدل کل باالتر از  17در گروه خوب قرار داده شدند.
جهت تجزیه و تحلیل این فرضیه با توجه به مقایسهی میانگینها در بین سه گروه و همچنین نرمال
بودن توزیع متغیر از از آزمون آنالیز واریانس یک راهه استفاده گردید .در جدول  ،18خروجی آزمون لون
سنجش برابری واریانسهای خطای متغیر وابسته ،نشان میدهد که سطح خطای آماری لون بزرگتر
از  2/25است ()p>2/25؛ بنابراین واریانس خطای این متغیرها در بین دانشجویان هر سه گروه با هم
برابر بوده و از این حیث تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
جدول  :18نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانسهای خطای متغیر وابسته
متغیر
استقاللطلبی
ریسکپذیری
کنترل درونی
توفیقطلبی
خالقیت
قابلیت کارآفرینی

مقدار لون
2/21
2/17
2/47
2/82
2/43
2/82

df6
2
2
2
2
2
2

df2
111
111
111
111
111
111

سطح معنیداری
2/13
2/25
2/62
2/12
2/23
2/74

بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی (مطالعهی موردی دانشجویان کارشناسی27 ...

در جدول  ،14نتایج تحلیل آنالیز واریانس یک راهه آمده است.
جدول  : 14نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای اثر عملکرد تحصیلی دانشجویان بر قابلیتهای کارآفرینی
متغیر و منبع
استقاللطلبی
بین گروهی
درون گروهی
ریسکپذیری
بین گروهی
درون گروهی
کنترل درونی
بین گروهی
درون گروهی
توفیقطلبی
بین گروهی
درون گروهی
خالقیت
بین گروهی
درون گروهی
قابلیت کارآفرینی
بین گروهی
درون گروهی

درجه آزادی

مجموع مجذورها

میانگین مجذورها

F

2
111

27/82
1117/31

18/66
5/61

2/48

2
111

3/61
1344/13

4/84
1/26

2/46

2
111

756/72
22214/31

873/86
122/17

*8/74

2
111

88/72
2231/77

16/35
11/46

1/57

2
111

51/71
8114/83

21/36
11/67

1/51

2
111

2162/73
42222/36

1231/81
211/16

**5/12

*P>2/25. **P>2/21

همانطور که در جدول  14آمده است ،مالحظه میگردد که بین سه گروه دانشجویان با عملکرد
خوب ،دانشجویان با عملکرد متوسط و دانشجویان با عملکرد ضعیف در مؤلفههای استقاللطلبی
( ،)ρ>2/25 ،F(2،111)=2/48ریسکپذیری ( ،)ρ>2/25 ،F(2،111)=2/46توفیقطلبی (،F(2،111)=1/57
 )ρ>2/25و خالقیت ( )ρ>2/25 ،F(2،111)=1/51تفاوت معنیدار وجود ندارد؛ اما در مؤلفهی کنترل
درونی ( )ρ<2/25 ،F(2،111)=8/74و قابلیت کارآفرینی به صورت کل ( )ρ<2/21 ،F(2،111)=5/12بین
این سه گروه تفاوت معنیدار وجود دارد .برای پی بردن به کیفیت تفاوت مؤلفهی کنترل درونی و قابلیت
کارآفرینی به صورت کلی در بین سه گروه دانشجویان از آزمون تعقیبی فیشر بهره گرفته شد.

 90فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال هشتم ،شماره سوم ،بهار6931

جدول  :15نتایج آزمون تعقیبی فیشر دانشجویان با عملکرد تحصیلی خوب ،متوسط و ضعیف
متغیر
کنترل درونی
قابلیت
کارآفرینی

گروهها
گروه دارای عملکرد متوسط با
گروه دارای عملکرد خوب
گروه دارای عملکرد متوسط با
گروه دارای عملکرد خوب

اختالف میانگین
-8/36

خطای انحراف معیار
1/48

سطح معنیداری
2/227

-6/61

2/26

2/222

طبق جدول  15مالحظه میگردد که دو گروه دان شجویان دارای عملکرد متو سط (معدل 14تا )17
و دانشلللجو یان دارای عملکرد خوب (دارای م عدل باالتر از  )17در مؤل فهی کنترل درونی و قابل یت
کارآفرینی به صورت کلی در سطح اطمنیان  2/11با هم دیگر تفاوت معنیدار دارند .با عنایت به اینکه
میانگین دانشلللجویان گروه عملکرد خوب در مؤلفهی کنترل درونی ( )62/18و در قابلیت کارآفرینی
( )184/22بیشللتر از میانگین دانشللجویان گروه عملکرد متوسللط در مؤلفهی کنترل درونی ( )57/26و
قابلیت کارآفرینی ( )127/42ا ست ،میتوان گفت دان شجویانی که و ضعیت تح صیلی بهتری دارند در
مقایسلله با دیگر دانشللجویان ،به میزان بیشللتری دارای مرکز کنترل درونیاند و قابلیتهای کارآفرینی
بیشتری دارا میباشند.
نتیجهگیری
در جوامع امروزی کارآفرینان با قابلیت ها و توانایی هایی که دارا می باشلللند تأثیر انکارناپذیری در
توسللعهی اقتصللادی و اجتماعی کشللورها دارند ،و عمل آنان (کارآفرینی) یکی از راههای مؤثر در حل
بحران اشلللتغال محسلللوب میشلللود .در پژوهش حاضلللر به مطالعهی قابلیتهای کارآفرینی در بین
دان شجویان مقطع کار شنا سی ار شد پرداخته شد .در این را ستا از بین قابلیتهایی که صاحبنظران
معتقدند افراد کارآفرین دارا میباشلللند ،اسلللتقاللطلبی ،ریسلللکپذیری ،کنترل درونی ،توفیقطلبی و
خالقیت در بین افراد مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی از آن است:
 -1بین میانگین قابلیتهای کارآفرینی دانشللجویان و حد معیار جامعه تفاوت معنیدار وجود دارد و
در بین قابلیت های کارآفرینی ،میانگین دانشلللجویان در مؤلفه های اسلللتقاللطلبی ،کنترل درونی،
توفیقطلبی و نمرهی کل قابلیت کارآفرینی باالتر از حد متوسلللط جامعه میباشلللد .این یافته با نتایج
تحقیق بدری بدری ،لیاقتدار ،عابدی و جعفری ( )1835که بیانگر نمرههای ا ستعداد کارآفرینی باالتر از
حد متو سط دان شجویان دان شگاه ا صفهان ا ست و با یافتهی رعدی اف سوران ( )1831مبنی بر اینکه
قابلیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بیشتر خرده مقیاسهای کارآفرینی باالتر
از حد متوسللط جامعه اسللت ،با نتیجهی مطالعهی گورول و اتسللان ( )2226مبنی بر اینکه نمرههای
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ک سب شده تو سط دان شجویان در مؤلفههای نوآوری ،توفیقطلبی و مرکز کنترل درونی بی شتر از حد
میانگین اسلللت ،با نتیجهی تحقیق غفاری و یونسلللی ( )1812مبنی بر اینکه قابلیتهای کارآفرینی
دانشجویان در زمینهی استقاللطلبی ،کنترل درونی و انگیزهی پیشرفت باالتر از حد میانگین است ،با
نتی جهی م طال عهی مرادی و هم کاران ( )1811مبنی بر این که م یانگین قابل یت های کارآفرینی
دانشللجویان باالتر از حد معیار اسللت ،همخوان اسللت .همچنین در تحقیق حاضللر مشللاهده گردید در
مؤلفههای ریسکپذیری و خالقیت میانگین دانشجویان پایینتر از حد معیار جامعه است که این یافته
با نتیجهی تحقیق رعدی اف سوران ( )1831مبنی بر اینکه میانگین قابلیت ری سکپذیری دان شجویان
باالتر از حد معیار جامعه اسلللت ،با نتیجهی تحقیق غفاری و یونسلللی ( )1812مبنی بر اینکه قابلیت
خالقیت باالتر از حد میانگین اسللت ،ناهمخوان اسللت و با با نتیجهی پژوهش مرادی ،کوهسللتانی و
بهرامزاده ( )1837مبنی بر این که دانشآموزان متوسلللطه از نظر قابل یت های بن یادین کارآفرینی در
وضللعیت مطلوبی قرار ندارند و ویژگی خالقیت و ریسللکپذیری افراد از حد متوسللط پایینتر اسلت ،با
نتیجهی مطالعهی سلللعدی و سللللیمانی ( )1811مبنی بر اینکه قابلیتهای کارآفرینی دانشلللجویان
دان شکدهی ک شاورزی دان شگاه بوعلی سینا شامل تفکر انتقادی ،خالقیت ،انتقادپذیری ،توانایی فعّالیت
در بازار ،خیالپردازی و ریسللکپذیری در حد ضللعیفی قرار دارد ،همسللو و همخوان اسللت .در تبیین
قابلیت های اسلللتقاللطلبی ،کنترل درونی ،توفیقطلبی و نمرهی کل قابلیت کارآفرینی میتوان به
شرایط محیطی ،موقعیت جوانی ،شیوهی تربیتی ،برخورداری از تح صیل دان شگاهی و محیط اجتماعی
ا شاره نمود و در تبیین اینکه چرا قابلیتهای ری سکپذیری و خالقیت در دان شجویان از حد متو سط
پایینتر است ،میتوان گفت که آنها بیشتر به دنبال فعالیتهایی هستند که دارای ریسک کمتر است
و یا تجربهی اجتماعی و کاری چندانی ندارند .از اینرو پیشلللنهاد میگردد که از طریق رو در رو کردن
دانشلللجویان با واقعیت های اجتماعی ،ایجاد چالش ذهنی و ارائهی تکلیف های دارای ریسلللک در
کالسهای کارآفرینی و کارگاههای مختلف و مواجه کردن دان شجویان در موقعیتهای حل م سئله به
روش های مختلف برای بر انگیختن و تقویت خالقیت به ارتقای این قابلیت های مهم در کارآفرینی
پرداخته شود.
 -2از قابلیتهای کارآفرینی ،دانشللجویان دختر و پسللر تنها در قابلیت ریسللکپذیری با هم دارای
تفاوت معنیدار هستند و دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر ریسکپذیرند .در سایر قابلیتهای
کارآفرینی برر سی شده (ا ستقاللطلبی ،کنترل درونی ،توفیق طلبی یا انگیزهی پی شرفت ،خالقیت) و
نمرهی کل قابلیت کارآفرینی تفاوت معنیدار بین دختران و پسلللران وجود ندارد .این یافته با نتیجهی
پژوهش امینی و همکاران ( )1811مبنی بر این که میان دانشلللجویان دختر و پسلللر در نمرهی کل
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کارآفرینی و مؤلفههای ریسلللکپذیری تفاوت معنیداری وجود دارد ،با یافتهی پژوهش فیض ()1833
مبنی بر اینکه در بین بیشللتر ویژگیهای کارآفرینی دانشللجویان دختر و پسللر تفاوتی وجود ندارد ،با
نتیجه مطالعهی رعدی افسلللوران ( )1831مبنی بر اینکه بین قابلیتهای کارآفرینی دانشلللجویان در
تعامل با متغیر جنسللیت تفاوت معنیدار وجود ندارد و نتیجه مطالعه موسللوی و نیلی ( )1812مبنی بر
این که متغیر جنسلللیت بر قابلیت های مرکز کنترل ،توفیق طلبی ،تحمل ابهام ،سلللالمتفکری ،رؤیا
پردازی و عملگرایی موثر نیسلللت ،همخوان اسلللت و با نتیجهی مطالعهی مرادی و همکاران ()1811
مبنی بر اینکه میانگین قابلیت ری سکپذیری و خالقیت دان شجویان دختر بی شتر از دان شجویان پ سر
اسللت ،با نتیجه مطالعهی موسللوی و نیلی ( )1812مبنی بر اینکه از بین قابلیتهای کارآفرینی ،متغیر
جنسیت بر روی دو متغیر خالقیت و استقاللطلبی دانشجویان مؤثر است؛ مرادی و همکاران ()1811؛
سلللوختانلو و همکاران ()2221؛ گالبریت ()2222؛ مبنی بر این که توانایی و قابلیت کارآفرینی زنان
متفاوت از مردان اسللت؛ نتیجه مطالعهی امینی و همکاران ( )1811مبنی بر اینکه میان دانشللجویان
دختر و پ سر در نمره کل کارآفرینی و خالقیت تفاوت معنیداری وجود دارد ناهمخوان است که به نظر
میر سد این ناهمخوانی به دلیل جامعهی پژوه شی متفاوت و نیز گردآوری دادههای تحقیق با ا ستفاده
از ابزارهای مختلف در این تحقیقات باشلللد .عالوه بر این در تبیین عدم تفاوت معنیدار در بیشلللتر
قابلیتهای کارآفرینی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر میتوان به گذراندن واحدهای درسی مشابه
و داشللتن تجربههای تربیتی و اجتماعی یکسللان این دو گروه اشللاره کرد .در نهایت با توجه به پایین
بودن مقدار ریسکپذیری دانشجویان دختر میتوان گفت فرهنگ سازی در تغییر نگرش جامعه نسبت
به توانمندیهای زنان در فعالیتهای اقت صادی ،شناخت و تقویت انگیزهها و قابلیتهای کارآفرینانهی
دختران و همچنین تدوین برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای حرفهای ایشان توسط نظام آموزشی
کشور پیشنهادی به جا برای مسئوالن دانشگاهها و سایر سازمانهای مربوط باشد.
 -8بین قابلیتهای کارآفرینی تمامی دان شجویان (دان شجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند و
دانشللجویانی که تمایل به راه اندازی کار ندارند) در تعامل با جنسللیت تفاوت معنیدار وجود ندارد .این
یافته نشان میدهد گرچه کارآفرینی نیازمند انگیزه و تمایل افراد بهکار میباشد اما تنها شرط نیست و
بسیاری از تواناییها و قابلیتهای دیگر نیز در کارآفرین شدن افراد دخیلاند و نمیتوان صرفاً بر مبنای
تمایل و عالقه بهکار در مورد توانایی کارآفرینی افراد ق ضاوت کرد .در این را ستا انجام تحقیقات بی شتر
پیشنهاد می گردد تا مشخص گردد که آیا این عدم تفاوت در جامعههای آماری دیگر نیز مشهود است
یا نه.
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 -4بین قابلیتهای کارآفرینی دان شجویان گروههای تح صیلی مختلف در تعامل با جن سیت شان،
تفاوت معنیدار وجود ندارد .این یافته با نتی جهی پژوهش مرادی و همکاران ( )1811مبنی بر این که
میان دان شجویان بر ا ساس ر شتههای مختلف تح صیلی در قابلیتهای کارآفرینی به جز قابلیت کنترل
درونی ت فاوت معنیداری وجود ندارد ،با یاف تهی امینی و هم کاران ( )1811مبنی بر این که م یان
دان شجویان دختر دان شکدههای مختلف از نظر قابلیتهای کارآفرینی تفاوت معنیداری وجود ندارد و با
یافتهی رعدی افسلللوران ( )1831مبنی بر این که در خرده مقیاس های کارآفرینی مقایسلللهی بین
دان شجویان گروههای تح صیلی مختلف مبین تفاوت معنیدار نی ست همخوان ا ست .با توجّه به حاکم
بودن شرایط یک سان آموز شی و پژوه شی در دان شگاههای ک شور و گذراندن واحدهایهای در سی
مشترک در گروههای تحصیلی مختلف و همچنین وجود برنامههای غیررسمی مختلف در سطح جامعه
و دانشللگاه از جمله همایشها و سللمینارها برای دانشللجویان گروههای تحصللیلی مختلف ،این یافته
منطقی به نظر میرسد .در مجموع میزان قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس
متغیر گروه های تحصلللیلی مختلف به یک اندازه اسلللت .لذا متغیر رشلللتهی تحصلللیلی ،در پرورش
قابلیتهای کارآفرینی دانشللجویان متغیر تأثیرگذاری نمیباشللد و دانشللگاه میتواند برنامهی آموزشللی
جامعی برای پرورش قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان رشتههای مختلف تدوین و اجرا نماید.
 -5بین قابلیتهای کارآفرینی دانشلللجویان دارای سلللابقهی راه اندازی کار و دانشلللجویان بدون
سلللابقهی راه اندازی کار تفاوت معنیدار وجود ندارد .در مقایسلللهی بین مؤلفه ها مشلللاهده گردید
دانشجویانی که در گذشته اقدام به راه اندازی کار کردهاند نسبت به سایرین ریسکپذیرترند و همچنین
از خالقیت بی شتری برخوردارند .نظر به اینکه هر نوع راه اندازی کار مت ضمن حدی از ری سکپذیری
است و به نوعی خالقیت نیز در آن دخیل است ،این یافته منطقی بهنظر میرسد .عالوه بر این داشتن
تجربهی کاری در بین افراد دارای سللابقه نیز میتواند بر میزان خالقیت و ریسللکپذیری آنان افزوده
باشد.
 -6بین سلله گروه دانشللجویان با عملکرد خوب ،دانشللجویان با عملکرد متوسللط و دانشللجویان با
عملکرد ضللعیف در مؤلفههای اسللتقاللطلبی ،ریسللکپذیری ،توفیقطلبی و خالقیت تفاوت معنیدار
وجود ندارد؛ اما در مؤلفهی کنترل درونی و قابلیت کارآفرینی به صلورت کل بین این سله گروه تفاوت
معنی دار وجود دارد و دانشجویانی که وضعیت تحصیلی بهتری دارند در مقایسه با دیگر دانشجویان ،به
میزان بی شتری دارای مرکز کنترل درونیاند و قابلیتهای کارآفرینی بی شتری دارا میبا شند .بر ا ساس
نتیجهی فوق جزئیات بیشتری از قابلیت کارآفرینی دانشجویان بهدست میآید و بر این اساس میتوان
با شللناسللایی ویژگیهای قوی و ضللعیف در دانشللجویان با عملکردهای تحصللیلی مختلف ،از طریق
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آموزش ،به تقویت و جبران آنها اقدام نمود .لذا سللفارش میشللود که برنامهی آموزش کارآفرینی به
صللورت مسللتقیم و غیر مسللتقیم در دانشللگاه از جامعیت کافی برخودار باشللد .همچنین با شللناسللایی
ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان با وضعیتهای تحصیلی مختلف؛ متناسب با نیازهای آنها نسبت به
ارائهی محتوای آموزشی مناسب اقدام شود.
عالوه بر پیشللنهاداتی که در خالل بحث یافتههای فرضللیات بیان گردید ،انجام مطالعه و پژوهش
جهت بررسی و تبیین چگونگی قابلیتهای کارآفرینان به منظور اثرگذاری بر فرایند کارآفرینی و اجرای
مدل مفهومی تحقیق حاضر در زمان و مکان دیگر و مقایسهی نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد
میشللود .عالوه بر این ،بدیهی اسللت که پژوهش حاضللر دارای محدودیتهایی همچون محدود بودن
جامعهی آماری ،بررسللی تعداد معدودی از قابلیتهای کارآفرینی ،بوده و در محدودهی مکانی و زمانی
خا صی انجام گرفته ا ست ،لذا با توجه به اهمیت مو ضوع حا ضر انجام پژوهشهای بی شتر در جوامع
مشابه پیشنهاد میگردد.
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