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چکیده
هدف تحقیق شناسائی عوامل فردی مؤثر بر افزایش کارآفرینی دانشآموختگاا رشاتت تح ایلی
دانشگاهی در دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهرا مرکزی بود .جامعت ی آماری شاامل
کلیت دانشآموختگا دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهرا مرکزی میباشد کت با استفاده
از جدول برآورد حجم نمونت مورگا  503نفر بت صورت نمونت گیری ت ادفی انتخاب گردیدناد .روش
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و بت منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامت محقاق
ساختت بت منظور شناسائی عوامل فردی مؤثر بر افزایش کارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت تح ایلی
دانشگاهی استفاده شد کت روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت .اطالعات گردآوری شده
با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSبا روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیت و تحلیال
قرار گرفت .یافتت تحقیق با استفاده از آزمو های همبستگی تاوبیکنادال و اسا یرمن نشاا داد کات
عوامل فردی دانش آموختگا شامل خودباوری ،میل بت نتیجات ،ریسا پا یری ،هادایت و رهباری،
خالقیت و آیندهنگری در افزایش کارآفرینی آنها نقش دارد.
کلمات کلیدی :عوامل فردی ،کارآفرینی ،دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی

 1گروه کارافرینی بین الملل دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز
 2دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز
 3دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز
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 -1مقدمت
در جها امروز ،توسعت کارآفرینی نقش مؤثری در توسعت اقت ادی ،اجتماعی ،صانعتی و سیاسای
هر کشور دارد و از سویی بت عنوا مهمترین راهکار رفع معضل بیکاری داناشآموختگاا دانشاگاهی
محسوب میشود .از آنجاییکت آموزش عالی یکی از زیرساختهای اساسی توسعتی هرکشور شامرده
می شود بت همین لحاظ توجت بت آموزش عالی یکی از دغدغتها مهام ت امیمگیارا و برناماتریازا
کشورها بوده است بت طوریکت در بسایاری از دانشاگاههاای کشاورهای پیشارفتت و در حاال توساعت،
مدتهاست کت بهره گیری از کارآفرینی آغاز شده است و در قالب محتوای استراتژیها ،سیاساتهاا و
برنامت های عملی ،توجت خاصی بت بسطو تقویت روحیت کارآفرینانت دانشآموختگاا دانشاگاهی شاده
است (یاناگ 1و هماکارا  .)6012 ،در کشور ما در طول سیساال گ شاتت ،رشاد کمای دانشاجویا
دانشگاه های نظری از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است اما کیفیت آنا باا نیازهاای باازار کاار
سازگار نبوده است بت طوریکت این امر منجر بت بروز یکی از معضالت اساسی کشور با عنوا بیکااری
دانش آموختگا دانشگاهی نظری شده است .در این خ وص تحقیقات ی آمار نشا مایدهاد کات
 %00از بیکارا دانشگاهی فاقد مهارتهای الزم و تعدادی از آ ها هم کت دارای تخ ص میباشند و
فاقد روحیت کارجویی و کارآفرینی هستند  .بسیاری از محققا و پژوهشگرا این عرصت معتقدند میا
فقدا مهارت الزم و نامناسب بود آموزشهای ارائتشده بت دانشجویا رابطتای مستقیم وجاود دارد
(وود .)6015 ،6در سال های اخیر با توجت بت برخی از اشکاالت آموزش عالی مانند عدم امکاا جا ب
مؤثر دانش آموختگا در بازار کار ،عدم رعایت تناسب بین رشتتهای تح یلی و فعالیتهای شاللی و
ج ب حداکثری دانشآموختگا دانشگاهها در بخاشهاای غیرتولیادی و غیرماؤثر ،بات دانشاگاه آزاد
اسالمی با توجت بت رسالت ،ماهیت و اهداف ویژهای کت در تربیت نیاروی انساانی مااهر و کارآماد در
سطوح تخ ی مورد نیاز بازار کار و بخش های مختلف اقت ادی و صنعتی کشور دارد توجت خاص و
ویژهای شده است بت طوریکت نقش این دانشگاه را در مقایست با سایر دانشاگاههاای کشاور در مقولات
کارآفرینی و اشتلال برجستتتر و بارزترنموده است (وا لوی 5و هماکارا .)6012 ،
 -2بیا مسئلت
مهم ترین دستاوردهای کاارآفرینی در توساعت کشاورها ،ایجااد اشاتلال ،رفااه ،ثاروت و شاناخت
فرصتهای شللی مناسب است .گسترش فرهنگ کاارآفرینی بات عناوا یکای از نیازهاای اروری
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جامعت ،نیازمند توجت اساسی بت امر آموزش در مقولت کارآفرینی است .اهمیت توسعت کارآفرینی بتحدی
است کت مطابق با برنامت چهارم توسعت اقت ادی ،اجتمااعی و فرهنگای ،دولات موااف اسات توجات
ویژهای بت بحث کارآفرینی و حمایت از طرحهای خوداشتلالی بنماید و با توجت بت بند ج ماده  60ایان
قانو  ،دولت میبایست تدابیر الزم ،بت منظور اصاالح نظاام آماوزش کشاور جهات ارتقاای تواناایی،
خالقیت ،مهارت ،نوآوری ،خطرپ یری ،کارآفرینی و ایجاد روحیت آموختن و پژوهش داناشآموختگاا
دانشگاهی را اتخاذ نماید (نوروزی و سریع القلم .)1533 ،همچنین ،این برنامت دولت را مواف سااختت
توسعت کمی و کیفی تربیت نیروی انسانی متخ ص ،متعهد ،دانشمدار ،خالق و کارآفرین ،منطبق باا
نیازهای نهضت نرمافزاری را فراهم سازد .تدوین سند فرابخشی توسعت اشتلال در کااهش بیکااری از
جملت اقدامات اجرایی برنامت توسعت کشور بوده و از اهمیت بت سازایی برخاوردار اسات .از طرفای بار
اساس سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایرا در افق  1101هجری شمسی ،ایرا در پایا برنامت بات
عنوا کشوری توسعت یافتت با جایگاه اول اقت ادی ،علمی و فناوری در سطح منطقت ،با هویت اسالمی
و انقالبی ،الهام بخش در جها اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالمللی ترسیم شده اسات
(مجلل چوبقلو و همکارا  .)1530 ،برای تحقق راهبردی این سند ،میتوا اهدف آرمانی بازار کاار را
افزایش اشتلال پایدار و رفع معضل بیکاری و همچنین دسترسی بت فرصتهاای برابار اشاتلال بارای
تمام گروههای جامعت عنوا کرد .بخشی ازسیاست هایی کت در راستای دستیابی بت این اهاداف فاوق
اتخاذ شده است ،عبارتند از :الف) ارتقای سطح کیفی آموزشهای ارائت شده برای نیروی کار با تأکیاد
بر آموزشهای معطوف بت نیاز بازار کار .ب) ارتقاای ساطح کیفای مراکاز کاریاابی و ادارات خادمات
اشتلال بت منظور کاهش هزینت های استخدام و افزایش کارایی انتخاب نیروی کار و ایجاد رقابت سالم
و متواز بین مراکز کاریابی دولتی و خ وصی .ج) حمایت از مراکز آموزشی غیردولتای باا تأکیاد بار
آموزشهای مهارتیهمانند آموزشهای دانشگاه آزاد اسالمی متناسب با ج ب دانشآموختگا در بازار
کار (فراهانی و همکارا .)1531 ،
باتوجت بت آنچت ذکرشد بت نظر میرسد نقش و مأموریت دانشگاه آزاد اسالمی در مقولت کارآفرینی و
اشتلال ،برجستتتر از سایر دانشگاههای آموزش عالی باشد .دانشگاه آزاد اساالمی بات عناوا یکای از
دانشگاه های آموزش عالی با هدف ایجاد زمینت مناسب برای فعالیت همت جانبت در گساترش اعاتالی
دانش ،ارتقای شاخص های کمی و کیفی و منزلت اجتماعی آموزشهای کاربردی فعالیت مینماید کت
رسالت تربیت نیروی انسانی متخ ص و کارآمد فعالیت مینماید .آموزشهای دانشگاه آزاد اسالمی بت
دلیل ماهیت طرح و تأکید بر جنبت های کاربردی در آموزش از اهمیت ویاژه و اساتراتژیکی برخاوردار
است .این آموزش ها در واقع ی نوع مهارت اندوزی بر اساس تقا ای بازار کار اسات کات باا ایجااد
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ی شلل تخ ی باعث بهبود توانایی فردی و تخ ی دانشجویا میشود .این نوع آموزشها یکی
از عوامل مهم و مؤثر بر توسعت و اثربخشی کارآفرینی در سطح کشور است .دانشگاه آزاد اساالمی باا
برنامتریزی ،اجرا و ارزیابی دقیاق فعالیاتهاای آموزشای کارآفرینانات باعاث تربیات نیاروی انساانی
متخ ص ،ماهر و کارآفرین و آمادهکار برای خدمت در تمامی بخشهای اقت ادی ،اجتماعی ،صنعتی
و فرهنگی کشور شده و موجب پیشرفت و توسعت تکنولوژی و فناوریکشور شده و از طریاق طارح و
اجرای ایدههای جدید ،فرصتهایی را برای وقوع فرآیندهای کارآفرینی ملی ایجاد نموده است (شریف
زاده و عبداهلل زاده .)1533 ،یکی دیگر از اهداف دانشگاه آزاد اسالمی ،تربیات نیروهاای متخ اص و
ماهری است کت بتوانند پس از تکمیل تح یالت ،بت عنوا مؤسس ،کسبوکاری را ایجااد نمایناد و
خود استخدامکننده باشند .اکنو دانشگاه آزاد اسالمی بت عنوا یکی از عوامل مهم در ایجاد تفکار و
انگیزه کارآفرینی کشور باعث باالبرد سطح علمی و دانش فنی و مهاارتی دانشاجویا شاده اسات،
بتگونتای کت نتایج ی آمار نشا میدهد  %53دانشآموختگا این نظام آموزشی ،شاغل و با روحیت
کارآفرینانت میباشند (ر ایی و همکارا .)1536 ،
دانشآموختت دانشگاه آزاد اسالمی در یکی از مشاغل تخ ی مورد نیاز بازار کار آموزش دیاده و
دارای دانش کافی ،توانایی و تخ ص الزم برای احراز آ شلل است .او با توجت بت ماهیت ایان ناوع
آموزش ها در مقایست با سایر دانشآموختگا نظاامهاای آموزشای دیگار دارای نارک بیکااری بسایار
پایینتری مینماید .مهمترینعامل مؤثر در پایینبود نارک بیکااری داناشآموختگاا دانشاگاه آزاد
اسالمی ،اثربخشی ماهیتی آموزشها در مهارت آموزی منطبق با نیاز بازار کار است .دانشآموختگاا
دانشگاه آزاد اسالمی بت افرادی مبدل شدهاند کت بت کار و کارآفرینی و بروز کارهای خالقانات گارایش
معنیداری نشا داده و ایدههای نو ارائت می نمایند .اینا منشاء ایجااد شالل ،توساعت کساب و کاار،
افزایش بازدهی در بهبود فرآیندهای کاریکشور شده پس بت انتظار استخدام دولتی نمانده بلکات خاود
استخدامکننده نیروی کار هستند (ر ایی و همکارا .)1536 ،
همتی پژوهاشگرا  ،بار نقاش کاارآفرینی بات عناوا عامل کلیدی بهباود عملکارد اقت اادی
شرکتی ،منطقتای و ملی تأکید کردهاند .اما تاکنو مطالعتای کت بت شناساایی عوامال فاردی داناش
آموختگا دانشگاه آزاد اسالمی خ وصاً رشتت تح یلی مدیریت پرداختت باشد و عوامال تاثیرگا ار را
معرفی کرده باشد ،وجود ندارد و این خال مطالعاتی در زمینت کارآفرینی بت چشم می خورد .بنابراین ،در
این مطالعت محقق در نظر دارد کت عوامل فردی مؤثر بر افزایش کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت
تح یلی دانشگاهی خ وصاً دانش آموختگا دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی را شناسایی نماید
و این شکاف مطالعاتی را پر نماید.
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 -3مبانی نظری تحقیق
 -1 - 3کارآفرینی
تعاریف متعددی در مورد کارآفرینی مطرح گردیده است کت در ذیل بت برخی از آ اشاره میکنایم.
در دایره المعارف بریتانیکا کارآفرین اینگونت تعریف شدهاست :شخ ی کات کسابوکاار و یاا مؤسسات
اقت ادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آنرا میپ یرد .کارآفرینی فرآیند خلق چیزی
جدید و با ارزش با اخت اص زما و بکارگیری تالش الزم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی ،روانی و
اجتماعی است کت هدف آ رسید بت ر اایت فاردی ماالی و اساتقالل اسات .اقت ااددا مشاهور
اتریشی ،جوزف شوم یتر میگوید :کارآفرین نیروی محرکة اصلی در توسعة اقت ادی و موتاور توساعت
میباشد و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیبهای تازه از مواد .شوم یتر مشخ ة اصالی
کارآفرین را «نوآوری» میداند و کار ی کارآفرین را تخریب خالقانت تعریف میکند (ابرو و گرینویچ،1
.)6015
تقریباً در همت تعاریف کار آفرینی ،این توافقنظر وجود دارد کت ما درباره رفتاری بحث میکنیم کت:
پیشگام است ،سازوکارهای اجتماعی و اقت ادی را برای تبدیل منابع و موقعیتها بت و عیت عملای،
سازماندهی یا سازماندهی مجدد میکند و با مخاطره و شکست همراه است .بطاور کلای ،کاارآفرینی
میتواند در ست زمینت یا قالب ذیل شکل بگیرد (احمدی و امیدی نجفآبادی:)1531 ،
 .1در قالب افراد مستقل و غیروابستت بت ساازما ؛ الاف) کارآفریناا شخ ای ،ب) کاارآفرینی
مستقل.
 .6در قالب کارکنا سازما ؛ پ) کارآفرینی سازمانی ،ت) کارآفرینی درو سازمانی.
 .5در قالب سازما ؛ ث) سازما کارآفرین ،ج) کارآفرینی سازمانی.
 -2 - 3آموزش کارآفرینی
تحول و دگرگونی کت در مقولهی کارآفرینی روی داده ،تماامی جهاا را متاأثر کارده اسات؛ بات
گونهای کت دنیای کار و تجارت برای همیشت متاثر از این مقولت خواهاد باود .برای مثال ،میتاوا بات
شروع قدرتمندانتی فعالیتهای کارآفرینی در کشور آمریکا طای ده سال گ شتت اشاره کرد .آمار مربوط
بت ثبت شرکتهای تجاری جدید ،رقمی در حدود  200هزار مؤساستی تجاری در سال است .هر چند
تعداد زیادی از این مؤسستها و واحدهای تجااری ممکان است در گ شاتت واحادهای کاوچکتر و یاا
تعاونی مانند باشند ،اما تمایل و گارایش آنهاا بت سمت کارهایی با خطرپ یری باالتر ،چات بات هنگاام
شروع کار و چت در مراحل توساعت و پیشرفت مؤسست ،افزایش یافتت است .آمار دقیقتر نشاا میدهااد
Abreu and Grinevich
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کات در ساال  1333میالدی تعداد  500هزار مؤسستی تجاری کوچ بات ثبات رسایدهاناد .از ساال
 1350میالدی تاکنو حدود پان د شرکت بزرگ ،بیش از پانج میلیاو فرصات شااللی را از دسات
دادهاند ،اما آمار نشا میدهد کت در مقابل این رقم ،حدود  51میلیو فرصت شللی جدید هام ایجااد
شده است (بابایی و همکارا  .)1533 ،در سال  32نیز تنها ی زمینتی شللی کوچ توانست یاا
میلیو و شش د هزار فرصت شللی جدید ایجاد کند 13 .درصد از واحدهای تجاری کات بسیار سریع
در حال رشد بوده و توسعت یافتت بودند  31درصد از شابکتی ایجااد فرصاتهاای شاللی را بات خاود
اختا اص داده بودناد و حادود کمتر از ی سوم این واحدها از فناوری پیشرفتهای برخوردار بودناد
(بیناز.)6013 ،1
کسبوکارهای کوچ  ،یعنی آنهایی کت دارای کمتر از پان د نفار شااغل هااستند 35 ،درصاد از
نیروی کار خ وصی را استخدام کارده و هامچناین  10درصاد از میازا فروش و  31درصد از تولید
ناخالص داخلی مرباوط بات بخاش خا وصی را بات خاود اخت ااص میدهناد 12 .درصاد از تماامی
واحدهای تجاری کت اکنو در آمریکا مشلول بت فعالیت هستند ،اارف یا ساال گ شاتت بات ثبات
رسیدهاند و واحدهای تجاری کوچکتر هم حدود  20درصد از اختراعاات و اکتاشافات جدیااد را باات
ناام خاود ثبات کاردهاناد .با وجود این دادهها و یافتههای جدید ،روشن است کت باید پ یرفت تعاداد
واحادهای تجاری جدید ،چیزی حدود  200هزار واحد در ی سال است و چند میلیو شالل جدیااد
هم در قالب طرحهای خود اشتلالی ،همت سالت ایجاد خواهد شد (پاورسا و مکدوگالب.)6013 ،6
بتطور متوسط در آمریکا در هر سال بت ازای هر  500نفر ی واحد جدیاد باات ثباات میرساد .از
آنجایی کت هر کدام از این واحدها حداقل  6مدیر یا مال دارند ،بنابراین در هر سال از هر  130نفار،
ی شخص پایهگ ار ی واحد کسبوکاار جدیاد مایشاود (جااکوب 5و همکاارا  .)6015 ،اصاوالً
دانش آموختگا بیشتری هم درگیر مسائل مربوط بت راهاندازی ی واحاد جدیااد میشاوند کات آماار
مربوط عدد  1بت  16را نشا میدهد؛ یعنی از هر  16نفر دانش آموختت ی نفر درگیر راهاندازی یا
واحد تجاری جدید است .نتیجتی نهایی ایان اسات کات آمریکا آمار بسیار خاوبی در زمیناتی ایجااد
موسستهای جدید تجاری دارد .از بین حدود  2میلیو واحدی کت ثبت شدهاند (ت شاعبت و یاا چناد
شعبت) بت طور متوسط رقمای حادود  200هزار تا  500هزار واحاد ،هار ساالت بات ایان آماار افازوده
میشوند (پورشریعت و همکارا .)1533 ،
1
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این آمار و ارقام را میتوا بت این شکل تفسیر کرد کت میزا ثبت این واحادها در ی سال ،رقمی
حدود  11الی  12واحد در هر  100شرکت و واحاد ثبات شاده اسات .میتوا ادعاا کارد ،آمریکاا در
طاول  10ساال گ شتت بت باالترین میازا عملکارد اقت اادی خاود دساتیافتاات و ایاان نتیجااهی
تاشویق ،ترغیب و نیز بهبود و ارتقای کیفیت فعالیتهای کارآفرینانت در زمیناتهااای گوناااگو اسات
(جنکینز و اسمیت.)6015 ،1
بت طور خالصت ،میتوا گفت کات واحادهای کارآفرینانات بات دو صاورت کاامالً روری و تعیین
کننده در بازار اقت ادی ساهیم هاستند .در حالات اول ،ایان واحادها قسامت جاداییناپا یر فرآیناد
تحول و دگرگونی هستند کت در بازار رو بت گسترش است .اینها در ابداع شیوههای جدید کت منجر بات
تلییرات فنااوری و افازایش تواناایی تولیاد خواهد شد ،نقش مهمی ایفا میکنناد (دبااکر و وگاولرز،6
 . )6013باید گفت کت چنین واحدهایی در جستجوی تلییر و تحول و رقابات هساتند ،چاو در حاال
دگرگو کرد ساختار کلی بازار هستند .اقت اد بازار ،واحدهای سازمانی پویایی را شامل میشاود کات
همواره در حاال تبادیل شد بوده و واحدهای تازه بت ثبت رسیده را در برنمیگیرد .ایان واحاادها در
جاستجوی آیندهاند و سعی دارند آینده را از آ خود نمایند ،نت این کت میاراث گ شاتت را حفا کنناد
(خرسندی یامچی و همکارا .)1531 ،
در حالت دوم نیز سهم این واحدها بت ایان شاکل اسات کات مجارای اصالی ورود میلیونها نفر بت
جریا و روند کلی اقت اد هستند .این واحدها بت میلیونها نفر از جملات زنا  ،مهاجرین و اقلیاتهاای
دیگر کشورها امکا میدهند کت در زمینتی فعالیاتهاای اقت ادی بت موفقیتهایی دست یابند .بارای
مثال ،میتوا بت آمریکاا اشااره کارد کات همواره در پی رسید بت آ بوده ،از این رو دستیابی بت رشد
اقت ادی ،فرصتهای برابر شللی و پیمود مسیر رشد میتواند مجرای اصلی رسید بت این هدف باشد
 .اماا در ایان فرآیند کت میتوا آ را نوعی فرآیند دگرگونی نامید ،مقولتی کاارآفرینی نقاش بااسیار
مهم و غیرقابل انکاری در ایجاد «همبستگی اجتمااعی» بات عهاده دارد؛ ایان اتحاااد و همبساتگی
میتواند فعالیتهای مربوط بت بخشهای پیشرفتت و دارای فناوری بااال را بات یکادیگر مارتبط سااختت و
ناوعی حالات الازامآور بات آنهاا بدهاد (ذوالفقاری و همکارا .)1530 ،
کارآفرینی را میتوا ی فرآیند پویا نامید؛ کت شامل آرما  ،تحول ،دگرگاونی و خالقیت میشاود.
این فرآیند بت کاربرد و استفادهی نیرو و انگیزهی افراد در جهت خلاق و اجرای ایدههای نو و همچنین
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راهحلهای کاربردی احتیااج دارد .اجازای اصالی ایاان فرآیناد شاامل ماوارد زیار اسات (ر اایی و
همکارا :)1536 ،
 میل بت خطرپ یری حساب شده براساس زما ،
 ارزش خالص یا فرصت شللی،
 توانایی تشکیل ی تیم در ارتباط با انجام ی کار پرخطر،
 داشتن مهارت خالق در نظم بخشید بت منابع مورد نیاز،
 داشتن مهارت اساسی در پیریزی و طراحی ی طرح منسجم و پایدار شللی،
 داشتن چشماندازی برای یافتن فرصتهایی کت دیگرا نمیتوانناد در یا موقعیاات باتهام
ریختت و پرآشوب دریابند.
از این جنبت ،کارآفرینی چیزی فراتر از اشتلالزایی محض اسات .هر چند میتاوا آ را از اجزای
مهم پیکره ی اقت ادی بت حساب آورد ،اما مطمئناً ایان مقولات تماام آ چیزی نیسات کات تاا اینجاا
دربارهاش بحث شد .ویژگایهاا و مشخا تهاای جاستجوی فرصتها یعنی پ یرفتن خطرها بادو
پشتوانتی امنیتی و نیز تحمل سختی کنار زد ی ایدهی قدیمی برای رسید بات واقعیات ،همات و
همات در کناار هام باا یا دیادگاه و دورنمایی ویژه ترکیب شده و کارآفرینا را بات شادت تحات
تأثیر قرار مایدهاد (رنولات .)6012 ،1شااید بتوا این دیدگاه را «دید کارآفرینانت» ناام بارد کات بات
آرامای از ساوی افاراد در حاال پ یرش است .از این منظر داخل یا خاارج هار مؤساستی انتفاااعی
یاا غیرانتفااعی یاا فعالیتهای تجاری و غیر آ با هدف پیشبرد ایدههای خالق میتواند ناشا داده
شاود .پس میتوا نتیجت گرفت کت مفهوم کارآفرینی ی مفهوم منسجم بوده کت بت گوناتای کاامالً
نوآورانت در زمینتی اشتلال فردی نقش ایفا میکند .بت جرأت میتوا گفات کات این دیدگاه چگونگی
هدایت و پیشبرد فعالیتهای اقت ادی را در تماامی ساطوح و در همهی کشورها دچار تحول شاگرفی
کرده است (شریف زاده و عبداهلل زاده .)1533 ،این دگرگونی در ی مفهوم اقتاا ادی آغااز شاده و
کارآفرینی هم در این مسیر نقش غالب ایفا میکند .نسل جاوا اماروز در ابتدای قر بیستو یکام از
زما انقالب صنعتی تا کنو در مقام نسل کارآفرینانت قارار دارد .آمار هم این ادعا را ثابت میکند .در
حال حا ر  3/2میلیو جوا آمریکایی زیر 51سال فعالیت اقت ادی و کسب و کار خود را بات طاور
جدی دنبال کرده و فعالیت خود را آغاز کردهاند .در این میا  ،ی سوم ،کار آفرینا جدیادی هساتند
کت سن آنا کمتر از سیسال است .چیزی حدود  20درصد و حتی بیشتر هم باین  15تااا  63سااالت
Renault
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باوده و میخواهند کارفرمای خود باشند .دیگر این کت حدود  50درصد ،کارآفریناا آیناادهی آمریکاا
 15تا  51سالت هستند (زالی و همکارا .)1536 ،
این آماار روزافازو تنهاا بات کاار آفریناا اختا اص نادارد ،بلکات در مااورد کسابوکارهاای
جدید مخاطرهآمیز در چند سال گ شتت رشد قابل توجهی داشاتت اساات .تعاداد دانشاگاههاا و مراکاز
آموزش عالی کت دورههاای مرباوط بات کاارآفرینی را ارائات میدهناد از چناد دورهی انگشات شامار
دهتی  1300بت تعاداد  1200دوره در ساال  6003افزایش یافتت است (فراهانی و همکارا .)1531 ،
 -3 - 3عوامل فردی موثر بر کارآفرینی
در دنیای در حال تحول و پیشرفت امروز کت زندگی را خواستت یا ناخواستت تحت تااثیر قارار مای
دهد ،کام یابی برای جوامعی است کت از نیروی ماهر و متخ ص ،خالق و خودباور برخاوردار باشاند،
چرا کت اکنو در عرصت ی جهانی افراد خالق و مبتکر بت عنوا کار آفرینا  ،منشا تحول های بزرگی
در زمینت ی صنعتی ،تربیتی و خدماتی شده اند .زیرا کار آفرین کسی است کت در نوآوری پایش قادم
بوده و فرایندهای جدیدی را ایجاد کرده ،مشاغل نو بت وجود می آورد و صانعت جدیادی را ساازما
میدهد .محققا معتقدند کت کار آفرینا موفق از طریق سازگاری راهبردهای کارآفریناناتی خاود باا
قابلیتهای سطح باالی جامعت میتوانند گام های بلندتر و استوارتری را برای بهبود او اع اقت اادی
جامعت بردارند (گلدفاارب و هنرکسان.)6015 ،1
کارآفرینا برای دستیابی بت موفقیت پیوستت در تالش برای تبدیل رویاها و ایده های خالقانتی
خود بت حقیقت هستند .اما در این میا کارآفرینی موفق ،بیش از آ کت ی فعالیت اقت اادی باشاد،
نوعی هنر بوده و این در حالی است کت تعریف این فعالیت هناری بار اسااس روشهاای موجاود یاا
اثرهای محیطی کار ،بسیار دشوار بوده و عن ر اصلی این معضال ،ریشات در شارایط نااملموس کاار
آفرینی موفق دارد .اما آنچت کت مسلم است این کت برای موفقیت ،فرد باید صافتهاا و مهاارتهاای
فردی مختلفی را دارا باشد .اما چنانچت تمامی شرایط و عوامل فردی هم مساعد باشد ،موفقیت حاصل
نخواهد شد مگر آ کت عوامل محیطی بت شاکل مطلاوبی فاراهم شاوند (گورائاااو 6و هماااکارا ،
 .)6011بت همین دلیل در تربیت افراد کارآفرین و بت ویژه هدایت آنها بت سامت و ساوی موفقیات دو
گروه از عوامل مد نظر قرار می گیرند :یکی رویکردها ،ویژگی ها و رفتار کار آفرینانتی فرد و دیگری
عواملی کت محیط را برای فعالیت کار آفرینانت مساعد می کناد .در عامال اول (دیادگاه روانشاناختی)
ویژگی های کارآفرینا را برای فرد بیا کرده و راههای کسب این توانمندیها و ویژگیهاا را بات او
Goldfarb and Henrekson
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نشا می دهند تا فرد با کسب تواناییهای فردی دست بت فعالیتهای کار آفرینانت بزند .اما عامل دوم
(دیدگاه جامعت شناختی) محیط را متناسب با فعالیات کاارآفرین تنظایم کارده و باا اناواع تساهیالت،
حمایتها و تشویقها جامعت را برای فعالیت افراد خالق و کارآفرین مهیا میکند (لین  1و همکاارا ،
 .)6011شناخت این ویژگی ها و شرایط و ارایت ی آنها در ی فرایند آموزشی بت طور قابال مالحظات
ای تمایل کار آفرینانتی فراگیرا را تلییر داده ،امکا خوداشتلالی آنها را بیشتر کرده ،اطمینانی برای
افرادی کت ق د شروع کسب و کار را دارند فراهم می کند و در نهایت احتمال موفقیت کار آفرینانتی
آنها را افزایش میدهد (مجلل چوبقلو و همکارا .)1530 ،
کارآفرینی دارای پیامدهای مثبت و مهمی همچو  :بارور شد خالقیتها ،ترغیب بات ناوآوری و
توسعت آ  ،افزایش اعتماد بت نفس ،ایجاد و توسعت تکنولوژی ،تولید ثروت در جامعات و افازایش رفااه
عمومی است .عو امل کلیدی در مورد کارآفرینی وجود دارد کت عبارتند از :شناخت هدف ،داشتن افاق،
بکارگیری خالقیتهای ذهنی ،جامعت گرا و جامعت پ یر بود  ،شهامت ،ابتکار ،امیدوار و ریسا پا یر
بود  ،واقع بینانت برخورد کرد با تفاوت بین خالقیت ها و فرصت ها (نل 6و همکاارا .)6016 ،
تا بت حال ویژگی زیادی در خ وص کارآفرینا بیا شده است .همت کارآفرینا در صفات فردی
یکسا نیستند اما ویژگی های عمومی در آنها وجود دارد کت عبارتناد از :خالقیات و ناوآوری ،هادف
گرایی ،ریس پ یری ،فرصت گرایی و فرصت شناس ،آینده نگری و دوراندیشی ،انعطاف پ یری ،اهل
کار و عمل ،رهبری ،اعتماد بت نفس و خودباوری ،واقع بینی (نوروزی و سریع القلم.)1533 ،
جدول  :1ویژگیهای فردی کارآفرینی
مولفتها
ویژگیهای فردی
اعتماد بت نفس ،استقالل رای ،خوشبینی
خودباوری
میل بت نتیجت نیاز بت کامیابی ،منفعت شناسی ،ایستادگی ،پشتکار ،پیش قدمی
توانایی ریس پ یری ،اشتیاق بت کارهای بزرگ
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 -4پیشینت تحقیق
در این بخش بت بررسی و ارزیابی برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شاده در حاوزه مو اوع
مطرح شده در پژوهش حا ر پرداختت میشود .بت عنوا مثال؛ بابایی و همکاارا ( )1533در مطالعات
خود این چنین عنوا کردند کت کارآفرینی دانشگاهی از رسالتهای جدید دانشگاهها پس از رسالتهای
آموزش و پژوهش است .هدف از انجام پژوهش آنها ،شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهرا بوده است .این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جهت
گردآوری اطالعات از پرسشنامت استفاده شده است ،س س براسااس اطالعاات مادل مفهاومی بارای
عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی طراحی شد .جامعت آماری  51شرکت دانش بنیا مستقر در پارک
علم و فناوری دانشگاه تهرا در نظر گرفتت شد و با استفاده از روشهای تحلیل آماری بررسی شدند،
تاااثیر عواماال درو سااازمانی (اعتماااد نهااادی) و عواماال باارو سااازمانی (نیروهااای دولتای ،رقبااا و
رقابتپ یری و پیشرفت فناورانت) بر کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهرا مورد
مطالعت قرار گرفتت است .پایایی متلیرها از طریق آلفای کرونباک محاسبت ،کت اعتمااد نهاادی  02061و
عوامل برو سازمانی  02506استخراج گردید .یافتتها نشا میدهد کت عوامل درونساازمانی (اعتمااد
نهادی) و عوامل برو سازمانی با کارآفرینی دانشگاهی رابطت مثبت و معنیداری دارند .نوروزی و سریع
القلم ( )1533در مقالت خود ،ابتدا بت تعریف مفاهیم و مبانی کارآفرینی اشاره کردند و بعاد از آ آناالیز
کلی ،ی سری موانع موجود درکارآفرینی دانشگاهی و عواملی کت باعث پایین آمد یا پایین ماناد
سرعت کارآفرینی در دانشگاه ها می شاود و عاواملی را کات بارای افازایش سارعت کاار آفرینای در
دانشگاهها باید انجام شود را بررسی نمودند .مناً ی سری اقداماتی را کت باید دانشاگاهها و مراکاز
آموزش عالی انجام دهند تا درمسیر کارآفرینی قدم بگ ارند و بتوانند در ایان دنیاایی کات باا سارعت
درتلییر و تحول می باشد پا برجا بمانند را بیا نمودند .شیوه تحقیق در این مقالت بیشاتر کتابخاناتای
است و از مطالعات میدانی نیز از جملت مشکالت ساختاری و جنسیتی و دیگر فاکتورهای موثر بررسی
و پیشنهادات استفاده گردیده است .در این بررسی سعی شده اکثر موانع راهبردی و کاربردی الزم ارائت
گردد .پورشریعت و همکارا ( )1533در مقالت خود بت بررسی و عیت عوامل سااختاری و کاارآفرینی
دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری (وابستت بت نیروی هوائی ارتش جمهوری اساالمی ایارا )
پرداختت اند .نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و بت جهت شیوه تحقیق از نوع آمیختت میباشد .جامعت
آماری پژوهش ،اعضاء هیئت علمی دانشگاه هوائی شهید ستاری بودهاند و جهت گاردآوری دادههاا از
ابزارهای م احبت و پرسشنامت استفاده شده است .در مرحلت اول برای شناسائی عوامل ساختاری ماؤثر
بر کارآفرینی دانشگاهی از تحلیل محتوای م احبتها استفاده شد و دادههای حاصل از  3م ااحبت باا
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کارآفرینا دانشگاهی ،مبنای تحلیل قرار گرفت .تحلیل محتوای دادههای کیفی نشا داد کت عوامال
ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی عبارتناد از :سااختار ساازمانی ،تجهیازات و
امکانات فیزیکی ،راهبرد سازمانی ،فرآیندهای کاری ،سامانت نظارتی ،سامانت پژوهشی ،سامانت پرداخت،
سیستم مالی ،مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع اطالعاتی .در مرحلت دوم ،پرسشنامت بین  551نفر
از اعضاء هیئت علمی توزیع گردید و دادههای حاصال از پرسشانامت نشاا داد کات و اعیت عوامال
ساختاری و همچنین و عیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی در حاد نسابتا مطلاوب اسات.
شریف زاده و عبداهلل زاده ( )1533در مطالعت خود این چنین عنوا نمودند کت از آنجا کات کاارآفرینی
دانشگاهی برای بسیاری از موسستهای آموزش عالی کشاورزی در ایرا پدیده بت نسبت جدیادی بات
شمار می آید ،این فرآیند بت خوبی برای آ ها تبیین نشده است .تحقیق آنها در دو مرحلات و باا هادف
شناسایی و اولویت بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی بت انجام رسیده
است .جامعتی آماری شامل  61تن از خبرگا با تجربتی عملی ،تجربتی مدیریتی در سیاستگزاری
و پشتیبانی نهادی و تجربتی حرفتای بت شکل آموزش و پژوهش در زمینتی کاارآفرینی دانشاگاهی
برای مشارکت در بررسی دلفی بود .بررسی دلفی در ست دور انجام شد و در نتیجت 3 ،گزیدار و  0معیار
برای اولویت بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی شناساایی شادند .در
مرحلت ی دوم تحقیق ،با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلتمراتبی ،گزیدارها و معیارهای اساتخراج شاده
برای اولویت بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی اولویتبنادی شادند.
دادههای مورد نیاز از راه تکمیل  61پرسشنامت توسط نمونتای از خبرگا بر مبنای مقایستهای زوجی،
گردآوری و از نرمافزار  Expert Choiceبرای تحلیل دادههای گردآوری شده بهره گرفتت شاد .در
نتیجت ،پنج شیوهی کارآفرینی دانشگاهی از منظر همتی هفت معیار مورد مطالعت رتبتبندی شدند .بار
این پایت؛ تاسیس شرکتهای دانشبنیا  ،با وز نسبی  ،0/621باالترین رتبت را احراز کارد .تاسایس
شرکت تعاونی دانشگاهی ،با وز نسبی  ،0/616و واگ اری یا فروش امتیاز اختراعهاا ،باا وز نسابی
 ،0/615در رتبت ی دوم و سوم و انجام طرح تحقیقاتی برو دانشگاهی ،با وز نسبی  ،0/156در رتبات
چهارم قرار گرفت .سرانجام ،ارایت خدمات مشاورهای ،با وز نسبی  ،0/033در رتبتی آخر قرار گرفتند.
هر سازوکار پیامد ویژه خود را دارد .در نتیجتی این تحقیق ،مجموعتای از ملزومات نهادی ،حرفتای و
زیرساختی مورد نیاز برای پرداختن موسست های آموزش عاالی کشااورزی بات کاارآفرینی دانشاگاهی
معرفی شده است.
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بیناز )6013( 1باا بررسای اماکا کساب درآماد مالی بیشاتر توساط دانشاگاهیا در انگلساتا
باا گزینتهاای مختلاف تجاریساازی در چندیان دانشاگاه بریتانیاا ،چهاار گزینات زیر را بارای
تجاریساازی پیشانهاد کارده اسات :اعطاای حاق بهرهبارداری یاا لیساانس داراییهاای معناوی،
راهانادازی شارکتهای زایشای ،مشااورهدهی بات صاورت فاردی ،و نوشاتن کتاب .در نتیجت تحقیق
دباکر و وگولرز )6013( 6انواع مختلاف ارتباطاات رسمی بارای تباادل داناش بت صاورت زیر معرفی
شاده اسات :راهاندازی شارکتهای مبتنای بر فناوری بات کوشاش محققاا  ،تحقیقاات مشترک،
تعریاف و اجارای پاروژههاای مشاترک تحقیاق و توساعت از ساوی موسساتهای علمای و
بناگاههاا؛ توساعتی اناواع دارایایهاای فکاری موسساتهای علمای از رهگا ر ثبات و حفااات و
پرواناتدهی آ هاا؛ و نیاز ،هماکاری مشاترک در آماوزش ،آماوزشهاای پیشارفتت برای کارکنا
شارکتها و تبادل کارکناا تحقیقاتی بیان شارکتها و موسساتهای تحقیقاتای .یاناگ 5و هماکارا
( )6012باا بررسای عاملهاای تاثیرگا ار بار کارآفرینای دانشاگاهی کات بات صورت پیمایشای و با
نظرخواهای از گروهی از کارآفریناا دانشاگاهی دارای اختاراع ثبت شاده انجاام شاده اسات،
شابکت کارآفرینانات ،زیرسااختهای ساازمانی ،کنشاگری پیشگساتر کارآفرینانات ،قابلیتهاای
کارآفرینانات و مشاروعیت کارآفرینانات و پاداشهاای کارآفرینانات را بت عنوا عاملهاای کلیادی
تاثیرگا ار برشامردهاند .رنولات )6012( 1در یا بررسای باا عناوا سارمایتگ اری دانشاگاهی و
مشاوق های دانشاگاهی بارای کارآفرینی اعضای هیاات علمای ،کارآفرینای دانشاگاهی را در قالاب
رفتاار کارآفرینانات اساتادا از راه سات گزینات هماکاری باا صنعات ،ثبات اختاراع و شارکتهای
انشاعابی مالحظات کارده و بیاا داشاتت ایان امار میتواناد بار بهارهوری تالشهای دانشاگاهها در
انتقاال فنااوری تاثیار بگا ارد .وا لوی 3و هماکارا ( )6012بات بررسای رابطات دو نشاانگر
عملکارد پژوهشاگرا دانشاگاهی ،شاامل انتشار (شیوه سانتی) و ثبت اختاراع (شایوه کارآفرینانات)
در بلژیا پرداختتاناد و بات ایان نتیجات رسایدهاند کت مخترعاا بات طاور معنایداری نسابت بات
دیگار هماکارا انتشاارات بیشاتری دارناد.
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 -5فر یات تحقیق
بت منظور هدایت مسیر تجزیت و تحلیل ،شش فر ایت بار اسااس یافتاتهاای شناساایی شاده در
بررسیهایی کت در پژوهشهای مربوطت صورت پ یرفتت است ،تدوین گردیدند .این فر یات عبارتناد
از:
 .1خودباوری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بر افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
 .6میل بت نتیجت دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بر افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
 .5ریس پ یری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بر افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
 .1هدایت و رهبری دانش آموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بر افزایش کارآفرینی آنها تااثیر
دارد.
 .3خالقیت دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بر افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
 .2آیندهنگری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بر افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
با ارزیابی و بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینت مو وع مطرح شده در پاژوهش
حا ر و همچنین فر یات ارائت شده در این مطالعت ،مدل مفهومی زیر پیشنهاد می گردد:

H1
H2
H3
H4
H5
H6

شکل  :1مدل مفهومی محقق ساختت مطالعت حا ر
 -6روششناسی تحقیق
روش تحقیق از نظر نوع استنتاج داده ها استقرایی و از نظر هدف کاربردی اسات .همچناین ایان
تحقیق از روشهای تحقیق توصیفی نیز محسوب می شود چو تحقیاق درصادد شناساائی عوامال
فردی مؤثر بر افزایش کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی میباشد از این رو در زمره
تحقیقات توصیفی قرار میگیرد.با توجت بت آنکت تحقیق حا ر بت بررسی روابط بین متلیرها می پاردازد
بنابراین روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
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 -1 - 6داده ها و مقیاس اندازهگیری
در این تحقیق پس از مطالعتی کتابخاناتای باا توجات بات اطالعاات باتدساتآماده ،بات ارائاتی
پرسشنامتای کت یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری بت شمار میرود ،مورد استفاده قرار گرفت.
در این پژوهش از پرسشنامت محقق سااختت شناساائی عوامال فاردی ماؤثر بار افازایش کاارآفرینی
دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی استفاده شد .پرسشانامت فاوق از دو قسامت تشاکیل شاده
است .قسمت اول در برگیرنده سؤاالتی است کت بت ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن ،جنسایت،
میزا تح یالت و میزا سابقت کار می پردازد و قسمت دوم کت حاوی  16سوال پنج گزینتای اسات
کت آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر سوال در دامنت ای از نمرات ( 1خیلی کم) تا ( 3خیلی زیاد) ابراز
مینماید .این پرسشنامت از هفت زیر مقیاس خودباوری (سواالت  ،)2-1میل بات نتیجات (ساواالت -0
 ،)16ریس پ یری (سواالت  ،)15-15هدایت و رهبری (سواالت  ،)61-13خالقیات (ساواالت -63
 ،)50آیندهنگری (سواالت  )52-51و کارآفرینی (سواالت  )16-50تشکیل شده است.
 -2 - 6روایی و پایایی ابزار تحقیق
 1 - 2 - 6روایی
مق ود از روایی آ است کت ابزار اندازهگیری واقعاً بتواند خ ی ت مورد نظر را اندازه بگیارد و نات
متلییر دیگری را ،بت عبارت دیگر منظور از روایی ی تحقیق ،میزا دقات شااخصهاا و معیارهاایی
است کت در راه سنجش پدیده مورد نظار تهیات شادهاند .جهات تعیاین روایای صاوری و محتاوایی
پرسشنامت های محققساختت شناسائی عوامل فردی مؤثر بر افزایش کارآفرینی دانشآموختگا رشاتت
تح یلی دانشگاهی پس از مطالعت عمیق مبانی نظاری تحقیاق ابتادا تعاداد  15ساوال در خ اوص
مو وع مطرح شده در پژوهش حا ار طراحای گردیاد ،سا س در اختیاار  10نفار از متخ این و
کارشناسا آ حیطت قرار گرفتت و در نهایت پس از ح ف برخی از سواالت روایی  16سوال پرسشنامت
محقق ساختت مورد تایید قرار گرفت.
 2 - 2 - 6پایایی
اعتماد یا پایایی مسئلت کمی و تکنیکی است و بیشتر ناار بت این سؤال است کت ابزار اندازهگیاری
با چت دقت و صحتی پدیده یا صفت موردنظر را اندازه گیری میکند .بت منظور بررسی میازا پایاایی
پرسشنامتهای محقق ساختت ابتدا پرسشنامت فوق بین  50نفر از دانش آموختگاا دانشاکده مادیریت
دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهرا مرکزی توزیع و پس از پاساخگویی جماع آوری شاد ،آنگااه جهات
بررسی میزا پایایی از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید و با بهرهمندی از روش آلفای کرونبااک مقادار
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پایایی برای پرسشنامت بدست آمد .در جدول زیر میزا پایایی ابعاد پرسشنامت بت تفکیا
است.
جدول  :6میزا آلفای کرونباک برای متلیرهای پژوهش
متلیرها
خودباوری
میل بت نتیجت
ریس پ یری
هدایت و رهبری
خالقیت
آیندهنگری
کارآفرینی

ارائات شاده

ریب آزمو
02512
02513
02330
02063
02500
02020
02361

 -3 - 6جامعت و نمونت آماری
جامعة آماری این پژوهش ،شامل کلیت دانشآموختگا دانشاکده مادیریت دانشاگاه ازاد اساالمی
واحد تهرا مرکزی می باشد .نمونتگیری یکی از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است ،تا آنجا کت
بت نظر الیس و روبرتز ،مفهوم اساسی در آمار اجتماعی ،نمونت و جامعت آمااری مای باشاد .بار اسااس
تعریف ،نمونت عبارت است از تعدادی از افراد جامعت کت صفات آنها با صفات جامعت مشابهت داشاتت و
معرف جامعت بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعت برخوردار باشند .جهت انتخاب حجام نمونات از
رابطت کوکرا استفاده گردید .در زیر رابطت کوکرا و پارامترهای آ شرح داده شده است:
( )1

Nt 2 pq
1500  1.96  0.5  0.5

 305
2
2
2
) ( N  1)  t pq (0.05)  (1500  1)  (1.96  0.5  0.5

n

در این رابطت داریم :n ،حداقل حجم نمونت :N ،حجم جامعت آماری :t ،مقدار متلیر نرماال واحاد
متناار با سطح اطمینا  1232 ،1-αدر نظر گرفتت میشود :  ،میزا اشتباه مجاز ،معادل :p ،0203
برآورد نسبت صفت متلیر و  .1-p :qدر این تحقیق ،تعداد جامعت آماری  1300نفر می باشد کات باا
استفاده از معادلت کوکرا  ،تعداد افراد مورد بررسی برابر با  503نفر ارزیابی شادهاناد و ایان افاراد بات
صورت کامالً ت ادفی و رندوم از میا جامعت آماری بت عنوا نمونت آماری انتخاب شدند.
ویژگیهاای جمعیاتشناختی نمونتی آماری مطابق با دادههای جدول  6میباشد.
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جدول  :5ویژگیهاای جمعیاتشناختی نمونتی آماری
متلیر جمعیت
شناختی

گروه

 60تا  50سال
 50تا  10سال
سن
 10تا  30سال
 30بت باال
ز
جنسیت
مرد
فوق دی لم
لیسانس
میزا تح یالت
فوق لیسانس و باالتر
بین  1تا  3سال
بین  3تا  10سال
میزا سابقت کار
بین  10تا  60سال
 60سال بت باال
کل افراد

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی صحیح
56
110
111
10
35
136
12
135
30
60
663
15
65
503

1023
1323
5221
525
5621
25
1321
3125
6323
523
0321
323
326
100

1023
1025
50.3
521
5525
2226
1322
3520
5022
523
0325
2
325
100

درصد فراوانی
تجمعی
1023
3520
3222
100
5525
100
1322
2321
100
523
5125
3020
100
100

نتایج آنالیز آمارههای توصیفی نشا می دهد کت سن  1023درصد از افراد پاسخگو  60تا  50سال،
 1025درصد افراد  50تا  10سال 5023 ،درصد افراد  10تا  30سال و بقیت دارای سن بااالی  30ساال
هستند .با توجت بت نتایج می توا دریافت کت بیشتر افراد مورد بررسی دارای سن بین  50تا  10ساال
هستند 5525 .درصد از افراد پاسخگو ز و  2226درصد از افراد پاسخگو مرد می باشند .باا توجات بات
نتایج می توا دریافت کت بیشتر افراد مورد بررسی مرد هستند .میزا تح یالت  1322درصاد افاراد
پاسخگو فوق دی لم 3520 ،درصد افراد پاسخگو لیسانس و  50220درصد افراد فوق لیساانس و بااالتر
میباشد .با توجت بت نتایج میتوا دریافت کت مدرک بیشتر افراد مورد بررسای ،لیساانس مای باشاد.
میزا سابقت کار  523درصد افراد پاسخگو بین  1تا  3سال 0323 ،درصد افراد پاساخگو باین  3تاا 10
سال 2 ،درصد افراد پاسخگو بین  10تا  60سال و  325درصد افراد پاسخگو  60سال بت باال می باشد.
با توجت بت نتایج میتوا دریافت کت میزا سابقت کار بیشتر افراد مورد بررسی ،بین  3تا  10سال مای
باشد.
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 -7یافتتها
 -1 - 7آزمو کولموگروف-اسمیرنف
قبل از آزمو فر یات بایستی نوع آزمو مناسب برای آزمو آنها تعیین شود .بر اساس نرمال
بود و یا نبود دادههای جمعآوری شده؛ نوع آزمو تعیین می گردد .بت منظور بررسی و ارزیابی
نرمال بود از آزمو کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد .با توجت بت دادههای جدول  1مشاهده
میشود کت سطح معناداری آزمو نرمال بود داده در متلیر یاد شده بزرگتر از  0/03است .بنابراین با
اطمینا  0/33میتوا بیا نمود کت متلیرهای یادشده از مفرو ت نرمال بود برخوردار می باشند،
بنابراین می توا از آزمو های پارامتری جهت آزمو فر یتهای تحقیق استفاده کرد.
جدول  :1نتیجت آزمو کولموگروف-اسمیرنف
متلیرها
خودباوری
میل بت نتیجت
ریس پ یری
هدایت و رهبری
خالقیت
آیندهنگری
کارآفرینی

ریب آزمو
02002
02021
02050
02110
02055
02005
02100

سطح معناداری
02656
02125
02600
02506
02101
02161
02532

 -2 - 7آزمو فر یات
در این بخش بت بررسی و ارزیابی فر یات تحقیق پرداختت می شود.
فرضیه اول :خودباوری دانش آموختگان رشته تحصیلی دانشگگا ی بگر افگ ایش
کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
برای ارزیابی این فر یت از آزمو رگرسیو استفاده شد کت در زیر نتاایج آ ماورد تحلیال قارار
گرفتت است.
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جدول  :3رایب پردازش مدل رگرسیونی
متلیر
مستقل
عرض از
مبدا
خودباوری

رایب

متلیر وابستت :کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی
سطح
مقدار آمار آزمو
انحراف معیار رایب
معناداری
t

62505

02651

112355

02000

02553

02032
آماره F
سطح معناداری آماره
F
ریب تعیین
ریب تعیین تعدیل
شده
آماره دوربین-واتسو

22100

02000
502600

تحلیل
واریانس
آزمو
توا تبیین
استقالل خطا

نتیجت
پ یرش فر یت
برها

02000
02555
02110
12255

سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کت فر یت با  33درصاد اطمیناا
پ یرفتت شده و بین خودباوری و کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رابطت معنااداری
وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02555میتوا گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی
برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شده ( ،)02110گواه بر این واقعیت مای باشاد
کت متلیر مستقل در حدود  13درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-
واتسو ( )12255نیز چو بین  1/3تا  6/3میباشد ،پس میتوا نتیجتگیری کرد کات باین متلیرهاا
مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو وجود ندارد .سطوح معنیداری مقادار
ریب متلیر مستقل خودباوری نشا میدهد کت این متلیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائت شاده بار
متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از ساوی دیگار،
سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهد کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد.
از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت خودباوری با عالمت مثبت گزارش شده اسات و نشاا
دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است.
فرضیه دوم :میل به نتیجه دانش آموختگان رشته تحصیلی دانشگا ی بر اف ایش
کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
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برای ارزیابی این فر یت از آزمو رگرسیو استفاده شد کت در زیر نتاایج آ ماورد تحلیال قارار
گرفتت است (جدول  .)2سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کت فر ایت باا
 33درصد اطمینا پ یرفتت شده و بین میل بت نتیجت و کارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت تح ایلی
دانشگاهی رابطت معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02361میتوا گفات کات
مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شاده (،)02601
گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  60درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می
نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12531نیز چاو باین  1/3تاا  6/3مایباشاد ،پاس مایتاوا
نتیجتگیری کرد کت بین متلیرها مشکل وجود خود همبستگی ساریالی در اجازای اخاالل رگرسایو
وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل میل بت نتیجت نشا میدهد کت ایان متلیار
مستقل در مدل رگرسیونی ارائت شده بر متلیر وابساتت کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت تح ایلی
دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهد کت مادل
رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفات میال بات
نتیجت با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مساتقیم باین ایان ارایب باا متلیار
وابستت است.
جدول  :2رایب پردازش مدل رگرسیونی
متلیر
مستقل
عرض از
مبدا
میل بت
نتیجت
آزمو

رایب
02610
12015
تحلیل
واریانس
توا تبیین

استقالل خطا

متلیر وابستت :کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی
نتیجت
سطح
انحراف معیار رایب مقدار آمار آزمو
t
معناداری
پ یرش فر یت
02005
02115
02101
برها
02000
32051
02115
آماره F
سطح معناداری آماره
F
ریب تعیین
ریب تعیین تعدیل
شده
آماره دوربین-واتسو

512323
02000
02361
02601
12531
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فرضیه سوم :ریسکپذیری دانگشآموختگگان رشگته تحصگیلی دانشگگا ی بگر
اف ایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
برای ارزیابی این فر یت از آزمو رگرسیو استفاده شد کت در زیر نتاایج آ ماورد تحلیال قارار
گرفتت است.
جدول  :0رایب پردازش مدل رگرسیونی
متلیر مستقل
عرض از مبدا
ریس پ یری

رایب
52223
02112
تحلیل
واریانس

آزمو
توا تبیین
استقالل خطا

متلیر وابستت :کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی
سطح
مقدار آمار آزمو
نتیجت
انحراف معیار رایب
معناداری
t
02000
552201
02033
پ یرش فر یت
برها
02000
22105
02061
502630
آماره F
سطح معناداری آماره
02000
F
02551
ریب تعیین
ریب تعیین تعدیل
02110
شده
12001
آماره دوربین-واتسو

سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کت فر یت با  33درصاد اطمیناا
پ یرفتت شده و بین ریس پ یری و کارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت تح ایلی دانشاگاهی رابطات
معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02551میتوا گفت کت مدل ارائت شاده باا
دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیاین تعادیل شاده ( ،)02110گاواه بار ایان
واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  13درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیاین مای نمایناد.
مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12001نیز چو بین  1/3تا  6/3میباشد ،پس میتوا نتیجتگیری کرد
کت بین متلیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو وجود نادارد .ساطوح
معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل ریس پ یری نشا میدهد کات ایان متلیار مساتقل در مادل
رگرسیونی ارائت شده بر متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشاگاهی ،تاثیرگا ار
هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا مایدهاد کات مادل رگرسایونی دارای
عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت ریس پا یری باا عالمات
مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است.
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فرضیه چهارم :دایت و ر بری دانشآموختگان رشته تحصگیلی دانشگگا ی بگر
اف ایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
برای ارزیابی این فر یت از آزمو رگرسیو استفاده شد کت در زیر نتاایج آ ماورد تحلیال قارار
گرفتت است.
جدول  :5رایب پردازش مدل رگرسیونی
متلیر مستقل
عرض از مبدا
هدایت و
رهبری

رایب
62615
02100
تحلیل
واریانس

آزمو
توا تبیین
استقالل خطا

متلیر وابستت :کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی
سطح
مقدار آمار آزمو
انحراف معیار رایب
معناداری
t
02000
162055
02150
02010
آماره F
سطح معناداری آماره
F
ریب تعیین
ریب تعیین تعدیل
شده
آماره دوربین-واتسو

102003

02000

نتیجت
پ یرش فر یت
برها

1002103
02000
02325
02510
12361

سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کت فر یت با  33درصاد اطمیناا
پ یرفتت شده و بین هدایت و رهبری و کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح ایلی دانشاگاهی رابطات
معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02325میتوا گفت کت مدل ارائت شاده باا
دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیاین تعادیل شاده ( ،)02510گاواه بار ایان
واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  56درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیاین مای نمایناد.
مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12361نیز چو بین  1/3تا  6/3میباشد ،پس میتوا نتیجتگیری کرد
کت بین متلیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو وجود نادارد .ساطوح
معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل هدایت و رهبری نشا میدهد کت این متلیر مساتقل در مادل
رگرسیونی ارائت شده بر متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشاگاهی ،تاثیرگا ار
هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا مایدهاد کات مادل رگرسایونی دارای
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عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت هدایت و رهبری با عالمت
مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است.
فرضیه پنجم :خالقیت دانش آموختگان رشته تحصیلی دانشگگا ی بگر افگ ایش
کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
برای ارزیابی این فر یت از آزمو رگرسیو استفاده شد کت در زیر نتاایج آ ماورد تحلیال قارار
گرفتت است.
جدول  :3رایب پردازش مدل رگرسیونی
متلیر
مستقل
عرض از
مبدا
خالقیت
آزمو

رایب
02265
02503
تحلیل
واریانس
توا تبیین

استقالل خطا

متلیر وابستت :کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی
نتیجت
سطح
انحراف معیار رایب مقدار آمار آزمو
t
معناداری
پ یرش فر یت
02005
12023
02330
برها
02000
32561
02153
552365
آماره F
02000
سطح معناداری آماره
F
02525
ریب تعیین
02152
ریب تعیین تعدیل
شده
12225
آماره دوربین-واتسو

سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کت فر یت با  33درصاد اطمیناا
پ یرفتت شده و بین خالقیت و کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رابطات معنااداری
وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02525میتوا گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی
برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شده ( ،)02152گواه بر این واقعیت مای باشاد
کت متلیر مستقل در حدود  11درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-
واتسو ( )12225نیز چو بین  1/3تا  6/3میباشد ،پس میتوا نتیجتگیری کرد کات باین متلیرهاا
مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو وجود ندارد .سطوح معنیداری مقادار
ریب متلیر مستقل خالقیت نشا میدهد کت این متلیر مستقل در مدل رگرسایونی ارائات شاده بار
متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از ساوی دیگار،
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سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهد کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد.
از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت خالقیت با عالمت مثبت گزارش شاده اسات و نشاا
دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است.
فرضیه ششم :آینده نگری دانش آموختگان رشته تحصیلی دانشگا ی بر اف ایش
کارآفرینی آنها تاثیر دارد.
برای ارزیابی این فر یت از آزمو رگرسیو استفاده شد کت در زیر نتاایج آ ماورد تحلیال قارار
گرفتت است.
جدول  :10رایب پردازش مدل رگرسیونی
متلیر
مستقل
عرض از
مبدا
آیندهنگری

رایب

متلیر وابستت :کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی
سطح
مقدار آمار آزمو
انحراف معیار رایب
معناداری
t

02315

02530

12023

02005

02253

02051
آماره F
سطح معناداری آماره
F
ریب تعیین
ریب تعیین تعدیل
شده
آماره دوربین-واتسو

32561

02000
562030

تحلیل
واریانس
آزمو
توا تبیین
استقالل خطا

نتیجت
پ یرش فر یت
برها

02000
02161
02100
12521

سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کت فر یت با  33درصاد اطمیناا
پ یرفتت شده و بین آیندهنگری و ع کارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت تح ایلی دانشاگاهی رابطات
معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02161میتوا گفت کت مدل ارائت شاده باا
دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیاین تعادیل شاده ( ،)02100گاواه بار ایان
واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  15درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیاین مای نمایناد.
مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12225نیز چو بین  1/3تا  6/3میباشد ،پس میتوا نتیجتگیری کرد
کت بین متلیرها مشکل وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو وجود نادارد .ساطوح
معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل آیندهنگری نشا مایدهاد کات ایان متلیار مساتقل در مادل
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رگرسیونی ارائت شده بر متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشاگاهی ،تاثیرگا ار
هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا مایدهاد کات مادل رگرسایونی دارای
عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت آیندهنگری با عالمت مثبت
گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است.
 -8نتیجتگیری
در مورد فر یت اول کت بیا می کند خودباوری دانشآموختگا رشاتت تح ایلی دانشاگاهی بار
افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد ،سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کات
فر یت با  33درصد اطمینا پ یرفتت شاده و باین خودبااوری و کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت
تح یلی دانشگاهی رابطت معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02555مایتاوا
گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شاده
( ،)02110گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  13درصد از تلییرات متلیر وابستت را
تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12255نیاز چاو باین  1/3تاا  6/3مایباشاد ،پاس
میتوا نتیجتگیری کرد کت بین متلیرها مشکل وجود خاود همبساتگی ساریالی در اجازای اخاالل
رگرسیو وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل خودباوری نشا میدهد کت ایان
متلیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائت شده بر متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح ایلی
دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهد کت مادل
رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت خودباوری
با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است.
نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشی از نتایج گزارش شاده در مطالعاات یانااگ 1و همااکارا
( ،)6012وود ،)6015( 6وا لااوی 5و هماااکارا ( ،)6012نااوروزی و سااریع القلاام ( ،)1533ناال 1و
همکاارا (  ،)6016مجلل چوبقلو و همکارا ( )1530و لین  3و همکارا ( )6011همخوانی دارد.
در مورد فر یت دوم کت بیا می کند میل بت نتیجت دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بار
افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد ،سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کات
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فر یت با  33درصد اطمینا پ یرفتت شده و بین میل بت نتیجت و کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت
تح یلی دانشگاهی رابطت معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02361مایتاوا
گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شاده
( ،)02601گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  60درصد از تلییرات متلیر وابستت را
تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12531نیاز چاو باین  1/3تاا  6/3مایباشاد ،پاس
میتوا نتیجتگیری کرد کت بین متلیرها مشکل وجود خاود همبساتگی ساریالی در اجازای اخاالل
رگرسیو وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل میل بت نتیجت نشا میدهاد کات
این متلیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائت شده بر متلیار وابساتت کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت
تح یلی دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهاد
کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبادا و مولفات
میل بت نتیجت با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم باین ایان ارایب باا
متلیر وابستت است .نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشای از نتاایج گازارش شاده در مطالعاات
گورائااو 1و همااکارا ( ،)6011گلدفاارب و هنرکسان ،)6015( 6فراهانی و همکارا ( ،)1531شریف
زاده و عبداهلل زاده ( ،)1533زالی و همکارا ( ،)1536رنولات )6012( 5و ر ایی و همکارا ()1536
همخوانی دارد.
در مورد فر یت سوم کت بیا می کند ریس پ یری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی بار
افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد ،سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کات
فر یت با  33درصد اطمینا پ یرفتت شده و بین ریس پ یری و کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت
تح یلی دانشگاهی رابطت معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02551مایتاوا
گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شاده
( ،)02110گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  13درصد از تلییرات متلیر وابستت را
تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12001نیاز چاو باین  1/3تاا  6/3مایباشاد ،پاس
میتوا نتیجتگیری کرد کت بین متلیرها مشکل وجود خاود همبساتگی ساریالی در اجازای اخاالل
رگرسیو وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل ریس پ یری نشا میدهاد کات
این متلیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائت شده بر متلیار وابساتت کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت
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تح یلی دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهاد
کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبادا و مولفات
ریس پ یری با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم باین ایان ارایب باا
متلیر وابستت است .نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشای از نتاایج گازارش شاده در مطالعاات
ذوالفقاری و همکارا ( ،)1530دباکر و وگولرز ،)6013( 1خرسندی یامچی و همکارا ( ،)1531جنکینز
و اسمیت ،)6015( 6جاکوب 5و همکارا ( )6015و پورشریعت و همکارا ( )1533همخوانی دارد.
در مورد فر یت چهارم کت بیاا مای کناد هادایت و رهباری داناشآموختگاا رشاتت تح ایلی
دانشگاهی بر افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد ،سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا
می دهد کت فر ایت باا  33درصاد اطمیناا پ یرفتات شاده و باین هادایت و رهباری و کاارآفرینی
دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رابطت معناداری وجود دارد .همچنین باا توجات بات اریب
تعیین ( )02325میتوا گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از ساوی دیگار ،مقادار
ریب تعیین تعدیل شده ( ،)02510گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  56درصد
از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12361نیز چو بین  1/3تا
 6/3میباشد ،پس میتوا نتیجتگیری کرد کت بین متلیرها مشکل وجود خود همبستگی ساریالی در
اجزای اخالل رگرسیو وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل هادایت و رهباری
نشا میدهد کت این متلیر مساتقل در مادل رگرسایونی ارائات شاده بار متلیار وابساتت کاارآفرینی
دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از
مبداء نشا میدهد کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز مای باشاد .از ساوی دیگار ،ارایب
عرض از مبدا و مولفت هدایت و رهبری با عالمت مثبت گزارش شاده اسات و نشاا دهناده رابطات
مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است .نتایج بت دست آمده از این فر یت باا بخشای از نتاایج
گزارش شده در مطالعات ذوالفقاری و همکارا ( ،)1530دباکر و وگولرز ،)6013( 1خرسندی یامچی و
همکارا ( ،)1531جنکینز و اسمیت ،)6015( 3جاکوب 1و همکارا ( )6015و پورشریعت و همکاارا
( )1533همخوانی دارد.
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در مورد فر یت پنجم کت بیا می کند خالقیت دانشآموختگاا رشاتت تح ایلی دانشاگاهی بار
افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد ،سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کات
فر یت با  33درصد اطمینا پ یرفتت شده و بین خالقیت و کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح یلی
دانشگاهی رابطت معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02525میتوا گفات کات
مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شاده (،)02152
گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  11درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می
نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12225نیز چاو باین  1/3تاا  6/3مایباشاد ،پاس مایتاوا
نتیجتگیری کرد کت بین متلیرها مشکل وجود خود همبستگی ساریالی در اجازای اخاالل رگرسایو
وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل خالقیت نشا میدهد کت این متلیر مستقل
در مدل رگرسیونی ارائت شده بر متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشاتت تح ایلی دانشاگاهی،
تاثیرگ ار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهد کت مادل رگرسایونی
دارای عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت خالقیت باا عالمات
مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است .نتایج بات
دست آمده از این فر یت با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعاات پاورساا و مکادوگالب،)6013( 6
1
بیناز ،)6013( 5بابایی و همکارا ( ،)1533احمدی و امیدی نجفآباادی ( )1531و ابارو و گریناویچ
( )6015همخوانی دارد.
در مورد فر یت ششم کت بیا می کند آیندهنگری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشاگاهی بار
افزایش کارآفرینی آنها تاثیر دارد ،سطح معناداری آماره  Fکمتر از  3درصد بوده و نشا می دهد کات
فر یت با  33درصد اطمینا پ یرفتت شده و بین آیندهنگری و ع کاارآفرینی داناشآموختگاا رشاتت
تح یلی دانشگاهی رابطت معناداری وجود دارد .همچنین با توجت بت ریب تعیین ( )02161مایتاوا
گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر ،مقدار ریب تعیین تعدیل شاده
( ،)02100گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود  15درصد از تلییرات متلیر وابستت را
تبیین می نمایند .مقدار آماره دوربین-واتسو ( )12225نیاز چاو باین  1/3تاا  6/3مایباشاد ،پاس
میتوا نتیجتگیری کرد کت بین متلیرها مشکل وجود خاود همبساتگی ساریالی در اجازای اخاالل
1
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رگرسیو وجود ندارد .سطوح معنیداری مقدار ریب متلیر مستقل آیندهنگری نشا میدهد کت این
متلیر مستقل در مدل رگرسیونی ارائت شده بر متلیر وابستت کارآفرینی دانشآموختگا رشتت تح ایلی
دانشگاهی ،تاثیرگ ار هستند ،از سوی دیگر ،سطح معنی داری عرض از مبداء نشا میدهد کت مادل
رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد .از سوی دیگر ،رایب عرض از مبدا و مولفت آیندهنگری
با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا دهنده رابطت مستقیم بین این رایب با متلیر وابستت است.
1
نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعاات پاورساا و مکادوگالب
( ،)6013بیناز ،)6013( 6بابایی و همکارا ( ،)1533احمدی و امیادی نجافآباادی ( )1531و ابارو و
گرینویچ )6015( 5همخوانی دارد.
 -9پیشنهادات
با توجت بت نتایج بت دست آمده از پروژه حا ر ،می توا پیشنهادات زیر را در این رابطت ارائت نمود:
 .1تقویت پارامتر ابتکار عمل دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رشتت مدیریت
 .6تقویت پارامتر خالقیت دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رشتت مدیریت
 .5تقویت پارامتر ریس پ یری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رشتت مدیریت
 .1تقویت پارامتر قدرت ت میم گیری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رشتت مدیریت
 .3تقویت پارامتر توانایی رهبری دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رشتت مدیریت
 .2متمایل نمود دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رشتت مدیریت
 .0وسیع نمود دید و نگرش دانشآموختگا رشتت تح یلی دانشگاهی رشتت مدیریت در قبال
کارآفرینی
 -11منابع
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(مطالعت موردی :دانشاکده کشااورزی و مناابع طبیعای دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد علاوم و تحقیقاات تهارا )،
پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ،سال دوم ،شماره .5
بابایی محمدر ا ،نبی بیدهندی مهشید ،نظری قهرودی محمدمهدی ( )1533عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهرا  ،کنفرانس بین المللی کسب و کار  :فرصت ها و چالش ها ،رشت ،دانشاگاه
فنی و حرفت ای میرزاکوچ صومعت سرا.
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