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 یدشه ی،تهران، عالمه طباطبائ هایارشد دانشگاه یکارشناس یاندانشجو یمورد

 (یلیو محقق اردب یبهشت
 

 4 هخواخالق یعلو  3 کیاینیمع یمهد ، 2عادل زاهد بالبالن   ،1 یمابراه یانیآر 

 :چکیده
های کارآفرینی دانشللجویان تحصللیالت تکمیلی انجام گرفت. ی قابلیتپژوهش حاضللر با هدف مطالعه

شناسی پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از نظر روش
د ان کارشللناسللی ارشللی آماری این پژوهش را دانشللجویای بود. جامعهمقایسلله _تکنیک تحلیلی: توصللیفی 

تشکیل  1812-1818های تهران، عالّمه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی در سال تحصیلی دانشگاه
سی داد. روش نمونهمی ساده بود و حجم نمونه با توجّه به مدل کرج صادفی  مورگان و با در  _گیری از نوع ت

شد که نفر در نظر گر 877قریب به  α=  25/2 نظر گرفتن خطای شنامه قابل تحلیل بود. 823فته  س ابزار  پر
شنامهآوری دادهجمع س ستفاده از آلفای کرونباخ برای کل ی قابلیتها پر ضریب پایایی با ا های کارآفرینی بود. 

ونی، طلبی، کنترل درهای استقاللدست آمد. نتایج نشان داد میانگین دانشجویان در مؤلفهبه 33/2پرسشنامه 
سکی و نمرهطلبتوفیق سط جامعه و در ری میانگین  پذیری و خالقیتی کل قابلیت کارآفرینی باالتر از حد متو

دار با پذیری تفاوت معنیی ریسکتر از حد معیار جامعه است. دانشجویان دختر و پسر تنها در مؤلفهها پایینآن
که  اندازی کار دارند و دانشجویانی به راه های کارآفرینی دانشجویانی که تمایلچنین بین قابلیتهم دارند. هم

ای تحصیلی ههای کارآفرینی دانشجویان گروهتمایل به راه اندازی کار ندارند در تعامل با جنسیت و بین قابلیت
ند ادار وجود ندارد. عالوه براین دانشللجویانی که در گذشللته اقدام به راه اندازی کار کردهمختلف، تفاوت معنی

پذیرترند و از خالقیت بیشتری برخوردارند و دانشجویانی که عملکرد تحصیلی بهتری یرین ریسکنسبت به سا
شتری دارای مرکز کنترل درونی شجویان، به میزان بی سه با دیگر دان ارآفرینی های کاند و قابلیتدارند در مقای

 باشند.بیشتری دارا می
 اعی مدرسه، ساختار فیزیکی مدرسجو اجتم، برنامه درسی پنهان،  یریپذجامعهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
توسلللعه در مفهوم واقعی و جامع خود نیازمند الزامات و پیش نیازهای متعددی اسلللت که وجود و 

ترین این پیش نیازها که سللازد. یکی از اسللاسللیها در نهایت، تحقق آن را امکان پذیر میحضللور آن
شللناسللی و جامعه اگون از جمله مدیریت، اقتصللاد، روانهای اخیر در ادبیات علوم گونویژه طی سللالبه

های مرتبط به آن و قابلیت 1شللناسللی مورد توجه و اهتمام جدی قرار گرفته اسللت، مفهوم کارآفرینی
ی اخیر، کارآفرینی تبدیل (. در طی دو دهه117 : ص1811، علومیفر، غالمیامینی، تمناییباشللد )می

ضوع اجتماعی  صادی و–به یک مو ست هم اقت شده ا ، 2فایول، گایلی)چنین تحقیقاتی مهم در جهان 
صتو انواع کارآفرینی به عنوان پدیده( 572: ص 2223 صیف فر ای ههای نوآورانه، فعالیتای برای تو

ملک  ،بیگیابتکارانه و تأکید بر نوآوری در خدمات، ابداع شلللده و جایگاه واالیی را یافته اسلللت )علم
 (.126ص : 1833، محمدی، مقیمی

تغییر و تحول شللکل جوامع به دنبال خود به تغییر و تحول نوع معضللالت و مشللکالت انجامیده 
ست؛ بر این مبنا  شاغل امروزه ا ست و ایجاد م شتر از هر زمان دیگری به نوآوری و کارآفرینی نیاز ا بی

ست )نوین برای ادامه صاد کشورها امری حیاتی ا سترندی حیات و پویایی اقت در  (.877: ص 8،7222دال
انجامیده  هاییاند که به توسعه و تولید نوآوریهای زیادی نمودههمین راستا کشورهای پیشرفته تالش

ست. می سی به این نوآوری گفت توانا ستر سعه یافته را د شورهای تو صاد ک سها که اقت اخته قدرتمند 
ست منوط به کارآفرین سی ا شورهای اتحادیها شورهای جت. ک سیا، چین، ایاالت نوبی اروپا، ک شرق آ

شورهای آمریکای التین مثال ستند )متحده و برخی از ک ژنی، مرادی، بیهایی قابل ذکر در این زمینه ه
 (.72: ص 1811کرمی، فالح حقیقی، 

نظران معتقدند که کارآفرینی موتور محرک توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل و اصالح صاحب
ی حاضر اقتصاد در سده (.81: ص 1812اشمی، مهرابی، ایمنی، نجاحی، هشود )اجتماع محسوب می

ی آفرین کارآفرینی، از نو زنده شده است. کارآفرینحال توسعه با نیروی حیاتکشورهای توسعه یافته و در
رک های انسانی دی ظرفیتی مهمی شده است و نیازمند هستیم نقش آن را در توسعهتبدیل به حرفه

 (.261: ص 2228، 4الک، کلینکنیم )شین، 
سعه را با چالش شورهای درحال تو شورهای جهان به ویژه ک سریع محیط، ک  هایتغییر و تحوالت 

های خالقانه و نوین اسلللت و در این جدید مواجه سلللاخته که نیازمند به کار گرفتن رویکردها و روش

                                                 
1 Entrepreneurship 
2 Fayolle, A., Gailly, B. 
3 Dahlstrand, A.L. 
4 Shan, S., Locke, E., and Collin, C 



 71 ...یکارشناس یاندانشجو یمورد ی)مطالعه یلیتکم یالتتحص یاندانشجو ینیکارآفر هاییتقابل یبررس

 

سللک و ه باشللد. کارآفرینی اغلب با ریتواند تعیین کنندمیان نقش کارآفرینی و وجود افراد کارآفرین می
تواند راهگشللای مسللائلی مانند بیکاری و عدم باشللد و توجه به آن میتعهد به پذیرش خطر همراه می

سواری، شه شد ) شورها با صادی ک شد اقت سفی، 1812ر از (، 54: ص 1812؛ نخعی، نخعی، نخعی، یو
صادی کووسوی دیگر، تحقیقات اخیر بیانگر نقش کلیدی کارآفرینان به چک یژه در ایجاد واحدهای اقت

شتغال ست که به ا سط ا سی، شود )زایی باال منجر میو متو به همین (. 121 : ص1812غفاری، یون
سیار مهمی دها در افراد میهای کارآفرینان و پرورش این قابلیتجهت تبیین قابلیت شته تواند نقش ب ا

 باشد.
صادی و اجتماعی، نظام آموزشی در حوزه ی تغییر و تحوالتبا توجه به نرخ فزاینده های علمی، اقت

سانی تحت آموزش  سترهای الزم، منابع ان صورتی اثربخش و کارآمد خواهد بود که بتواند با ایجاد ب در 
هارت و ویژگی به دانش، م یهخویش را  ند و روح نان تجهیز ک کارآفری کارآفرینی را در آنهای  ها ی 

 (.74: ث 1812حمدی،پرورش دهد )پورقاز، کاظمی، م
ی تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد، سه دلیل مهم توجه به الزم به ذکر است که خلق ثروت، توسعه

موضلللوع کارآفرینی بوده و برخی معتقدند در جوامع امروزین، الزم اسلللت انقالب کارآفرینی رخ دهد 
ل اصلی هر جامعه ناشی ( معتقد است که مشک2227ساندیب )(. 113 : ص1831خور، )آقاجانی، گنجه

ست و کارآفرینی آگاهی از فرصتاز عدم درک فرصت ست )به نقل از ها شده ا سودآور و کشف ن های 
سیاری از جوامع 1812خاوری،  صاد، در ب سریع در دنیای اقت صاددانان معتقدند که امروزه، تغییرات  (. اقت

کارآفرینی را (. 2221، 1ده اسللت )لیهای کارآفرینانه برای ایجاد ثروت افزوبر اهمیت پیگیری فرصللت
ضروریات جامعه شدن آن در حوزهباید یکی از  ست که مفید واقع  های ی اطالعاتی و هزاره جدید دان

های پیشرفته، نقش و چنین با گسترش فناوریکند. هماقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و... خودنمایی می
ترین منبع رشللد و توسللعه در همه شللود و جزء اصلللیای بیشللتر میطور فزایندهجایگاه کارآفرینان به

الوانی، بودالیی، قریب ؛ 2228، 8؛ بلک، اسللتامف36: ص 2224، 2کالینگیرند )مککشللورها قرار می
ی بررسی این پدیده در جوامع مختلف وجود دارد و پرداختن به زمینهرو ( از این81: ص 1812گرکانی، 

 ن راستا خالی از اهمیت نیست.های کارآفرینی افراد در ایقابلیت
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 بیان مسئله
ی نهادها و افراد باید دائماً بدیهی اسلللت که در جهان رقابتی امروز نه تنها کشلللورها، بلکه کلیه

ای هپذیری و سازگاری خود را افزایش دهند، برای دستیابی به این مهم پرورش ایدههای رقابتقابلیت
ضروری بهخالق و کارآفرینی که بتوانند خود را  سازگار کنند،  سته با دنیای جدید هماهنگ و  ظر نپیو

شده، معضل بیکاری علی رسد؛می سبب  صوص الخاما موضوع دیگری که لزوم توجه به کارآفرینی را 
ست، به سخت دست به گریبان ا ست که کشور با آن  شگاهی ا صیالن دان وری که طبیکاری فارغ التح

های مقتضلللی از طرف حلین و تفکر خوداشلللتغالی به عنوان راهرسلللد پرورش افراد کارآفرنظر میبه
 عربریملرگانی، حسلینیگیران کالن کشلور مورد توجه قرار گرفته اسلت )گذاران و تصلمیمسلیاسلت

 (.126: ص 1837، رضی، رضایی
هد و باعث رشد دکارآفرینی به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق می

چنین به این دلیل که دانش جدید را به خدمات و محصوالت جدید شود و همی جامعه میوسعهو ت
کند حائز اهمیت است. کارآفرینی عالوه بر ایجاد اشتغال، موجب باال رفتن کیفیت زندگی، تبدیل می

-یلکشود )صادقی، موری از منابع اصلی میهای اجتماعی و بهرهتوزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب

در مسیر  توانندمندند، میهای کارآفرینانه بهره(. افراد کارآفرین و کسانی که از قابلیت73: ص 1812نیا،
اهی ها را بشناسند و نسبت به نیازهای جدید آگای پیش کنشی عمل کنند، مسیر دگرگونیتحوالت حرفه

 الزم است که دانشجویان به آفرین باشند، بر این اساسیابند و در راستای ایجاد مشاغل جدید نقش
( اظهار داشته است، 2228ها رشد کند. آدرتس )های کارآفرینی در آنای پرورش یابند که قابلیتگونه

ذیری پی مسئله دارند، با ریسکگیری از نیروهای مولد که در خود برای حل خالقانهکارآفرینان با بهره
 تر تهدیدها و تنگناهای محیطیافت و سرعت هرچه تمامباشند با زیرکی، ظرو تحمل قابل توجه قادر می

ی خود به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار باال، کمبود ارز، تورم، را در جامعه
برداری کنند )به نقل از ها به نفع خود و جامعه بهرههای جدیدی را کشف و از آنجنگ و ... فرصت

 (.1812زارع، زارع،
ای است که حل مشکالت و ط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونهشرای

 کند. در این زمینه در گامهای جدید و متفاوتی از جمله کارآفرینی را طلب میحلتنگناها، الگوها و راه
در گام  ،دست آیدهای کارآفرینانه در افراد شناخت کافی بهاول، ضرورت دارد در باب چگونگی قابلیت

یق های دقهای کارآفرینانه مشخص شود و سرانجام، بر اساس پژوهشدوم سهم عوامل مؤثر بر قابلیت
های اجرایی مناسب در خصوص تربیت افراد کارآفرین مورد نیاز ریزیگذاری و برنامهعلمی سیاست

 اجتماعی اقدامات الزم انجام پذیرد. -ی اقتصادیتوسعه
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 های فردی کارآفرینان با محیطی است که درارآفرینی حاصل برخورد قابلیتکه کبا عنایت به این 
ها در خصوص ی تحقیقبا توجه به شاهدها و نتیجه چنین(، هم2222، 1اند )پستیگوآن نشو و نما یافته

 عوامل یی کارآفرینی و مطالعههای افراد کارآفرین، رویکرد و توجه به توسعهاهمیت کارآفرینی و قابلیت
ید آنماید. سؤالی که در این جا به ذهن میهای افرادکارآفرین ضروری میمربوط به آن از جمله قابلیت

های کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در چه وضعیتی است؟ و آیا بین این است که قابلیت
جویان دانشهای تحصیلی مختلف، های کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر، دانشجویان گروهقابلیت

دارای تمایل به راه اندازی کار و سایرین، دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف )خوب، متوسط، ضعیف( 
 ی راه اندازی کار و سایرین تفاوت وجود دارد یا نه؟و دانشجویان دارای سابقه

 هدف پژوهش
غ یکاری فاری اقتصلللاد و حل کردن بحران ببا توجه به اهمیت کارآفرینی در پیشلللبرد و توسلللعه

ضر با هدف ارزیابی و مقایسه شگاهی، پژوهش حا یان های کارآفرینی دانشجوی قابلیتالتحصیالن دان
شد و فرضیات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل  شد( انجام  سی ار شنا تحصیالت تکمیلی )مقطع کار

 قرار گرفت؛
 ارد.معیار جامعه تفاوت وجود دهای کارآفرینی دانشجویان و حد ی اول: بین میانگین قابلیتفرضیه
 های کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.ی دوم: بین قابلیتفرضیه
های کارآفرینی دانشجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند و سایرین ی سوم: بین قابلیتفرضیه

 در تعامل با جنسیت تفاوت وجود دارد.
های تحصللیلی مختلف در تعامل با های کارآفرینی دانشللجویان گروهی چهارم: بین قابلیتفرضللیه

 جنسیت تفاوت وجود دارد.
ایرین ی راه اندازی کار دارند و سهای کارآفرینی دانشجویانی که سابقهی پنجم: بین قابلیتفرضیه

 تفاوت وجود دارد.
وب، متوسط، ختلف )خهای کارآفرینی دانشجویان با عملکرد تحصیلی می ششم: بین قابلیتفرضیه

 ضعیف( تفاوت وجود دارد.

 ی پژوهشیچارچوب نظری و پیشینه
که  (Entreprendre) ی فرانسویی کارآفرینی کشور فرانسه است. این واژه، از واژهخاستگاه واژه

ست که در ابتدا آن را برای کسانی که مأموریت شده ا ست، گرفته  شدن ا های نظامی به معنای متعهد 
بردند. این واژه در ادبیات فارسلللی ابتدا به کار میداشلللتند و بعدها برای پیمانکاران دولت به را برعهده

                                                 
Postigo, S 1 
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ی کارآفرینی نخست توسط (. واژه1838داریانی، معنای کارفرما و سپس کارآفرین ترجمه شد )احمدپور
ارزش اقتصادی  ( برای اولین بار، اهمیت و نقش کارآفرینان را در ایجاد ثروت و1784-1632کانتیلون )

سمیت ) سایر عوامل تولید می( کارآفرینان را هم1776مورد بحث قرار داد. آدام ا ست و به آن چون  دان
ی های زیر، نوعی کارآفرینی است: ارائهبخشید. به نظر شومپیتر هرکدام از فعالیتهویتی ابزار گونه می

بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد ی روشلللی جدید در فرآیند تولید، گشلللایش کاالیی جدید، ارائه
صنعت. در نهایت، وی مشخصه شکیالت جدید در  ست )دادگری کارآفرین را نوآوری میهرگونه ت ، دان

ضیه را در می(. 76: ص 1831غالمزاده،  سب و کار و فر ست که خطر ک توان گفت کارآفرین فردی ا
را به صورت سود ارزش بازاری از محصوالتش  عوامل تولید خود به یکدیگر نزدیک کرده و پاداش خود

 (.2227، 1آورد )اٌکیکهبه دست می
( بیشللتر مورد توافق و اجماع محققین اسللت. کارآفرین کسللی اسللت که 1184تعریف شللومپیتر )  

سودآور تبدیل کند. وی ممکن  سر دارد که چگونه یک نظریه را به یک واقعیت  همواره این رؤیا را در 
رمند، کند. وی لزوماً هنیا کارگر نباشد، اما از سرمایه و نیروی کار به خوبی استفاده میدار است سرمایه

برداری مناسللب از علم، هنر و تخصللص دیگران را دارد متخصللص یا مخترع نیسللت، اما توان بهره
ی ها و یا مردمکند که کارآفرینان، افراد، گروه( اظهار می2227) 2(. کرکوود1812)محمودی، محمودی،

سیس و اداره می سب و کار جدیدی را تأ ستند که ک ای که حداقل برای بیش از یک نفر گونهکنند بهه
شتغال می شده نفوذ و پا را از آن ایجاد ا ستند که به حد و مرزهای نهادینه  کنند. کارآفرینان افرادی ه

صت شدهفراتر گذارده و فر سایرین نادیده گرفته  سط  خوبی درک میرا به اندهایی که به هر حال تو
کند: افرادی بیان می ”خمیره الزم“ی کارآفرینی خود در کتاب ولف در نظریه(. 2223، 8کنند )پلیتیس

شلللوند و افرادی که دارای این گونه باشلللند، کارآفرین میی کارآفرینی میکه دارای خمیره و مایه
، موسللویبه نقل از )ند شللد های طبیعی و شللخصللیتی نباشللند به هیچ وجه کارآفرین نخواهویژگی
سوی دیگر عده (.1812نیلی، سایر رفتارهای اند که قابلیتای بر این عقیدهاز  های کارآفرینی نیز مانند 

یتر اند و به قول پی ایجاد و راه اندازی کسللب و کار؛ قابل آموزش و یادگیریکارآفرینانه، از قبیل نحوه
خدری، ی بر تئوری و نه بر الهام و اشلللراق )به نقل از ( کارآفرینی رفتار اسلللت و مبتن1135) دراکر

شینه1812احمدی، شاره دارد که کارآفرینان دارای ویژگی(. پی صوصی مطالعات کارآفرینی ا ی های مخ
ا ههای شخصیتی است، رویکرد ویژگی(، به رویکردی که دنبال تبیین ویژگی2212، 4هستند )ماتیوک

                                                 
Okeke, B 1 

2 Kirkwood, J 
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های (. رویکرد ویژگی18: ص 1837هانگیری، کالنتری ثقفی،شللود )جیا رویکرد شللخصللیتی گفته می
ضیه که کارآفرینان دارای ویژگی صیتی بر روی این فر ستند که یها و ارزشها، دیدگاهشخ ک هایی ه

مایز میکند و آنها فراهم مینیروی محرک برای آن تآکید میها را از دیگران مت کند )گورول، کند 
 (.2226، 1اتسان

ادی تبلور های اقتصللشللکل گرفتن کارآفرینی باید گفت که کارآفرینی در بطن تئوریدر چگونگی 
هایی که از نظر کارکردی به کارآفرینان نسللبت یافت. به طور کلی تمامی اقتصللاددانان عالوه بر نقش

وان عن ها تنها کرزنر بود که کارآفرین را بهدانسللتند و در میان آندار نیز میها را سللرمایهدادند، آنمی
شدن کارآفرینی از نظریه سطه معرفی کرد. با خارج  صادی و همراه با پررنگوا شدن نقشهای اقت  تر 

 هایهای مبتنی بر ویژگیی نظریهشللناسللان با هدف ارائهی اقتصللادی، روانکارآفرینان در توسللعه
ررسللی ن، به بچنین با تفاوت قائل شللدن بین کارآفرینان با مدیران و غیرکارآفریناشللخصللیتی و هم

ا، هشلللناختی کارآفرینان پرداختند. این دسلللته از محققان با تمرکز بر رویکرد ویژگیهای روانویژگی
سبت دادند که در در جدولویژگی های مورد تفاهم ترین ویژگیمهم 1 های متعددی را به کارآفرینان ن

 محققان ارائه شده است.
 ظر محققان مختلفهای شخصیتی کارآفرینان از نویژگی :1 جدول

 نام محقق و سال تحقیق ویژگی
 

 طلبیاستقالل
(، جاکوبوویتز 1132) (، دانکل برگ و کوپر1171) (، هورنادی و آبود1165) (، لیتزینگر1168) دیویدز

 (1116) (، جنینگز، کوپر و کاکس1118(، فرای )1136) (، بورچ1132) و وایلدر

 
 پذیریریسک

 (، بروکهاوس1172) (، کالینز و مور1165) (، لیتزینگر1161) مک کلند(، 1343) جان استوارت میل
سلی و یودل1175) (، مانکوزو1174) (، الیلز1174)  (، بروکهاوس1132) (، الیلز1132) (، هال، بو
 (.1112) ( و شولتز1136) (، بورچ1135) (، دراکر1131) (، ولش و وایت1132)

 
 کنترل درونی

 

 (، برلند1178) (، بروکهاوس و راپکی1171) (، هورنادی و آبود1164) (، اتکینسلللون1157) روتر
ند سلللاوتی واری1174) پا ند،  ندرسلللون1176) (، برل   (، اسلللکان لن1173) (، تیمونز1177) (، ا
 (1132) (، ولش و یانگ1131) (، ولش و وایت1171) (،کرولیک1171)

انگیزه پیشللرفت )توفیق 
 طلبی(

 (، مک کلند و وینتر1161) (، واینر و رابین1163) (، اتکینسون1168) (، مک کلند1161) مک کلند
(، میرون و مک 1175) (، تیمونز1174) (، الیلز1172) (، کومیوز1171) (، هوناردی و آبود1161)

 (1116) (، جنینگز، کوپر و کاکس1171) کلند

 (1118) (، فرای1135) (، دراکر1173) (، تیمونز1184) شومپیتر خالقیت

 (.1812اس از غفاری و یونسی )اقتب 

                                                 
1 Gurol, Y., Atsan, N 
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در پژوهشی تأثیر  (2224) 1هوارد های کارآفرینان؛ها و ویژگیی قابلیتدر راستای بررسی و مطالعه
سی آموزان مورد بطلبی و ...( را بر کارآفرینی دانشپذیری، اسلتقاللهای کارآفرینی )ریسلکقابلیت رر

سید که رابطه ستققرار داد و به این نتیجه ر فراد وجود ها و توانایی کارآفرینی ایمی بین این قابلیتی م
های کارآفرینی ی قابلیتی مقایسللهکه در زمینه1811دارد. نتایج پژوهش مرادی و همکاران در سللال 

شان داد که توانایی و قابلیت کارآفرینی زنان شجویان مذکر و مؤنث بود ن سک) دان ، خالقیت( پذیریری
ی ( که به ارزیابی و مقایسلله2221فر و هاشللمی )پژوهش سللوختانلو، رضللوانبیشللتر از مردان بود. در 

شناختی مؤثر بر سطح کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران پرداختند نتایج های روانقابلیت
( در 2222) 2گالبریتتری برخوردارند. های کارآفرینی پاییننشللان داد زنان نسللبت به مردان از قابلیت

متری پذیری کی کارآفرینی نیز شاهد این مدعاست که زنان در مقایسه با مردان از میزان ریسکزمینه
ی ( در مطالعه1831برخوردارند و کمتر به دنبال راهبردهای متحمل خطر هسلللتند. رعدی افسلللوران )

ارآفرینی ک هایهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داده که بین قابلیتقابلیت
ی ( در مطالعه1812دار وجود ندارد. موسللوی، نیلی )دانشللجویان براسللاس متغیر جنسللیت تفاوت معنی

رینی، متغیر های کارآفهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان نشان دادند که از بین قابلیتقابلیت
ای تمایل به هی بر قابلیتطلبی دانشجویان مؤثر است ولجنسیت بر روی دو متغیر خالقیت و استقالل

پذیری، مرکز کنترل، انگیزه پیشللرفت، تحمل ابهام، سللالمت فکری، رؤیا پردازی و عملگرایی ریسللک
های کارآفرینی ( که در راسللتای مقایسلله بین قابلیت1811موثر نیسللت. پژوهش امینی و همکاران )

های ل کارآفرینی و مؤلفهی کدانشللجویان دانشللگاه کاشللان انجام شللده اسللت، نشللان داد بین نمره
 پذیری و خالقیت بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.ریسک

 شناسی پژوهشروش
 های کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلیی قابلیتپژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه

نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از  از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ ازانجام گرفت که 
 ی آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسیای بود. جامعهمقایسه _نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی 

های تهران، عالّمه طباطبائی، شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ارشد دانشگاه
گیری داد. روش نمونههزار نفر تشکیل می 22222های مختلف با حجم تقریبی ، در رشته1818-1812

 α=  25/2 مورگان و با در نظر گرفتن خطای _از نوع ساده بود. حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی 
ها از آوری دادهپرسشنامه قابل تحلیل بود. جهت جمع 823نفر در نظر گرفته شد که  877قریب به 

                                                 
1 Howard, S 
2 Galbraith, C 
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طلبی )با پایایی ی استقالل( در قالب پنج مؤلفهα=  33/2یایی های کارآفرینی )با پاقابلیت یپرسشنامه
68/2  =αبا پایایی (، ریسک( 64/2پذیری  =α 18/2(، کنترل درونی )با پایایی  =αتوفیق ،) طلبی یا

آوری های جمع( استفاده شد. دادهα=  31/2( و خالقیت )با پایایی α=  62/2ی پیشرفت )با پایایی انگیزه
دو گروهی مستقل، آنالیز  tای، آنالیز واریانس دو عاملی، تک نمونه tهای آماری ستفاده از آزمونشده با ا

 تجزیه و تحلیل گردید. (LSDواریانس یک راهه و و آزمون تعقیقی فیشر )

 هایافته
 های کارآفرینی دانشجویان و حد معیار جامعه تفاوت وجود دارد.ی اول: بین میانگین قابلیتفرضیه

ستقاللهای کارآفرینی دانشجویان پنج مؤلفهرای سنجش میزان قابلیتب پذیری، کطلبی، ریسی ا
طلبی و خالقیت دانشلللجویان در نظر گرفته شلللد. در ابتدا نرمال بودن متغیرها کنترل درونی، توفیق

مون زی اول از آبه منظور تجزیه و تحلیل فرضلیه. بررسلی گردید که همگی دارای توزیع نرمال بودند

ی برش آن بر اسللاس نظر متخصللصللان برای قابلیت تک متغیره اسللتفاده شللد که نقطه tآماری 
ی طلبی )انگیزه، برای توفیق5/42، برای کنترل درونی 15پذیری ، برای ریسلللک5/1طلبی اسلللتقالل
 در نظر گرفته شد. 125و برای کل قابلیت کارآفرینی  5/82، برای خالقیت 5/17پیشرفت( 

 
 هاهای کارآفرینی دانشجویان به تفکیک خرده مقیاس: میزان قابلیت2جدول 

   مقدارهای افراد نمونه مقدارهای معیار جامعه 

ه  ای ق  اب  ل  ی  ت

 کارآفرینی

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

df t 

 48/25* 827 81/2 16/12 21/2 5/1 طلبیاستقالل

 -21/13* 827 16/2 12/11 32/2 15 پذیریریسک

 52/26* 827 45/12 23/53 13/1 5/42 کنترل درونی

 42/1* 827 24/8 28/11 11/8 5/17 طلبیتوفیق

 -18/13* 827 43/4 66/27 28/4 5/82 خالقیت

 12/6* 827 53/14 27/182 17/18 125 قابلیت کارآفرینی

446/4>P* 

دار است. بدین معنی 11/2اطمینان گردد که فرض مطرح شده در سطح مشاهده می 2طبق جدول 
ار وجود دارد. دهای کارآفرینی دانشللجویان و حد معیار جامعه تفاوت معنیمعنی که بین میانگین قابلیت

نترل طلبی، کهای اسلللتقاللهای کارآفرینی، میانگین دانشلللجویان در مؤلفهچنین از بین قابلیتهم
های مؤلفه باشد و درفرینی باالتر از حد متوسط جامعه میی کل قابلیت کارآطلبی، و نمرهدرونی، توفیق

 تر از حد معیار جامعه است.ها پایینپذیری و خالقیت میانگین آنریسک
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 های کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.ی دوم: بین قابلیتفرضیه
سهچبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهای قابلیت کارآفرینی و هم ضیه  ای بودن نوعنین مقای فر

دوگروهی مسللتقل  tدر بین دو گروه مسللتقل دختر و پسللر، برای تجزیه و تحلیل فرضللیه از آزمون 
 استفاده شد.

 ها در دو گروه دختر و پسری کل کارآفرینی و مؤلفه: میانگین و انحراف معیار نمره8جدول 
-استقالل آماره متغیر

 طلبی

-ریسک

 پذیری

کنترل 

 درونی

-توفیق

 طلبی

 کارآفرینی خالقیت

 دانشجویان
 پسر
 

 133 133 133 133 133 133 تعداد

 13/182 78/27 28/11 37/57 48/12 12/12 میانگین

انلللحلللراف 
 معیار

44/2 21/8 23/12 25/8 62/4 32/14 

 دانشجویان
 دختر

 122 122 122 122 122 122 تعداد

 12/121 55/27 24/11 18/53 12/11 25/18 میانگین

انلللحلللراف 
 معیار

82/2 71/2 21/11 28/8 82/4 27/14 

 

شاهده می 8طور که در جدول همان شجویان دختر برابر شود، میانگین نمرهم ی کل کارآفرینی دان
ست و میانگین نمره 12/121 سر برابر ا شجویان پ ست؛ 13/182ی کل کارآفرینی دان ی و در مؤلفه ا

ران میانگین باالتری نسبت به پسران دارند. دانشجویان پسر نیز در طلبی دختکنترل درونی و استقالل
 یچنین در مؤلفهپذیری و خالقیت میانگین باالتری نسلللبت به دختران دارند. همی ریسلللکمؤلفه
 طلبی تفاوتی باهم ندارند و میانگین برابری دارند.توفیق

 دانشجویان دختر و پسرها در بین ی کل کارآفرینی و مؤلفهی نمره: مقایسه4جدول 
 ها در آزمون لونبرابری واریانس متغیر

(sig) 

df 

 
ی درج     ه

 آزادی

-س  طح معنی

 داری

 37/2 826 16/2 43/2 قابلیت کارآفرینی

 51/2 826 -58/2 47/2 استقالل طلبی

 22/2 826 35/8 51/2 ریسک پذیری

 83/2 826 -36/2 38/2 کنترل درونی

 13/2 826 -22/2 67/2 توفیق طلبی

 72/2 826 85/2 62/2 خالقیت
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. های کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر آمده استتحلیل استنباطی تفاوت بین قابلیت 4در جدول 
صورت کل بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت  شود در قابلیت کارآفرینی بهطور که مشاهده میهمان
ی ریسکشود در مؤلفهها مشاهده میی بین مؤلفهدر مقایسه (.p=37/2>25/2دار وجود ندارد )معنی

سر تفاوت معنی شجویان دختر و پ ست )پذیری بین دان که میانگین ( و نظر به اینp=22/2>25/2دار ا
توان گفت دانشللجویان پسللر دانشللجویان پسللر در این مؤلفه باالتر از دانشللجویان دختر اسللت می

ر بین داهای کارآفرینی تفاوت معنیی مؤلفهر بقیهباشلللند. دپذیرتر از دانشلللجویان دختر میریسلللک
 دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد.

های کارآفرینی دانشجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند و سایرین ی سوم: بین قابلیتفرضیه
 در تعامل با جنسیت تفاوت وجود دارد.

 ندازی کار( و داشتن توزیع نرمال متغیر قابلیتبا توجه به دو عاملی بودن )جنسیت و تمایل به راه ا 
 گیری شد.کارآفرینی جهت تحلیل استنباطی این فرضیه از آنالیز واریانس دو عاملی بهره

 
 ها: میانگین و انحراف استاندارد ترکیب عامل5جدول 

 فراوانی )نفر( انحراف استاندارد میانگین تمایل به راه اندازی کار جنسیت
 

 مذکر
 
 

 مؤنث

 بله
 خیر

 مجموع
 بله

 خیر
 مجموع

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

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

158 
85 
133 
33 
81 
111 

 
( بیشتر 13/182گردد که میانگین قابلیت کارآفرینی در دانشجویان پسر )مشاهده می 5طبق جدول 

های خطای نتایج آزمون لون سنجش برابری واریانس، 6( است. جدول 11/121از دانشجویان دختر )
 25/2تر از بزرگ Fشود، سطح خطای آماری طور که مشاهده میدهد. همانمتغیر وابسته را نشان می

بنابراین واریانس خطای این متغیر در بین هر دو جنسیت )مذکر و مؤنث( و  (؛sig=2/54>2/25است )
دارند و افرادی که تمایل به راه اندازی کار ندارد، با هم برابر بوده و افرادی که تمایل به راه اندازی کار 

 ها وجود ندارد.از این حیث تفاوتی بین آن
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 های خطای متغیر وابسته: نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس6 جدول

 (sig)داری معنی F df1 df2 متغیر وابسته

 54/2 828 8 72/2 قابلیت کارآفرینی

 
املی داری تأثیر جداگانه و تأثیر تعنتایج تحلیل آنالیز واریانس دو عاملی، بررسللی معنی 7جدول  در

 دهد.متغیرهای مستقل بر قابلیت کارآفرینی را نشان می
 

-: نتایج تحلیل واریانس دو عاملی برای اثر تعاملی جنسیت و تمایل به راه اندازی کار بر قابلیت7 جدول

 ویانهای کارآفرینی دانشج
متغیر  منبع

 وابسته

-سطح معنی MS F ی آزادیدرجه

 داری
قابلیت  جنسیت

 کارآفرینی
1 
1 
1 

828 

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

21/2 
11/2 
12/2 

53/2 
84/2 
قابلیت  تمایل به راه اندازی کار 84/2

 کارآفرینی

قابلیت  جنسیت* تمایل به راه اندازی کار
 کارآفرینی

 قابلیت خطا
 کارآفرینی

 
ی متغیر جنسیت بر متغیر قابلیت هگردد که تأثیر جداگانآمده، مشاهده می 7چه در جدول طبق آن

ی یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره دار نیست؛( معنیF ،2/25>2/53=ρ)1،828(=21/2) کارآفرینی

 دار ندارند.قابلیت کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنی

( F ،2/25>2/84=ρ)1،828(=11/2) اندازی کار بر قابلیت کارآفرینیی متغیر تمایل به راهتأثیر جداگانه

دانشجویانی که تمایل به  ی قابلیت کارآفرینییعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره دار نیست؛معنی

 دار ندارند.ر ندارند، با هم تفاوت معنیاندازی کااندازی کار دارند و دانشجویانی که تمایل به راهراه

یر عنوان متغیرهای مستقل بر متغاندازی کار بهچنین تأثیر تعامل بین جنسیت و تمایل به راههم

باشد و بنابراین فرض صفر دار نمی( معنیF ،2/25>2/84=ρ)1،828(=12/2) ی قابلیت کارآفرینیوابسته
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های کارآفرینی تمامی دانشجویان )دانشجویانی که تمایل به شود. به بیانی دیگر بین قابلیترد نمی

اندازی کار ندارند( در تعامل با جنسیت، تفاوت وجود دانشجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند وراه

 ندارد.

های تحصیلی مختلف در تعامل با های کارآفرینی دانشجویان گروهی چهارم: بین قابلیتفرضیه
 وجود دارد. جنسیت تفاوت

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، 

وابسته  نیز متغیر های کارآفرینی آن هاباشند و قابلیتهای خارجی( و جنسیت متغیر مستقل میزبان
 باشد.می

 

 ها در متغیر قابلیت کارآفرینیهای عامل: میانگین و انحراف استاندارد ترکیب3 جدول
 فراوانی )نفر( انحراف استاندارد میانگین گروه تحصیلی جنسیت

 
 

 مذکر 

 علوم انسانی
 علوم تجربی و کشاورزی

 علوم ریاضی و فنی
 زبان های خارجی

 هنر و معماری
 مجموع

26/181 
58/125 
38/123 

- 
16/187 
25/182 

67/14 
72/16 
18/14 

- 
18/11 
32/14 

116 
18 
52 
- 
6 

137 

 
 

 مؤنث 

 علوم انسانی
 علوم تجربی و کشاورزی

 علوم ریاضی و فنی
 زبان های خارجی

 هنر و معماری
 مجموع

51/123 
185 

56/182 
38/182 
62/121 
51/121 

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

77 
12 
16 
6 
5 

114 

 
های خطای متغیر وابسته نشان ، خروجی آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس1در جدول 

بنابراین واریانس خطای (؛ sig=2/32>2/25)است  25/2تر از بزرگ Fدهد که سطح خطای آماری می
ا هم برابر حصیلی بهای تاین متغیر قابلیت کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و پسر در تمامی گروه

 ها وجود ندارد.بوده و از این حیث تفاوتی بین آن
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 های خطای متغیر وابسته: نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس1جدول 

 (sig)داری معنی F df1 df2 متغیر وابسته

 32/2 212 3 57/2 قابلیت کارآفرینی

 
 لی آمده است.، نتایج تحلیل آنالیز واریانس دو عام12در جدول 

 
: نتایج تحلیل واریانس دو عاملی برای اثر تعاملی جنسیت و گروه تحصیلی بر قابلیت کارآفرینی 12جدول 

 دانشجویان
ی درجه متغیر وابسته منبع

 آزادی

MS F سطح معنی-

 داری
 1 قابلیت کارآفرینی جنسیت

4 
8 

212 

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

21/2 
16/2 
44/1 

12/2 
15/2 
28/2 

 قابلیت کارآفرینی گروه تحصیلی

 قابلیت کارآفرینی جنسیت* گروه تحصیلی

 قابلیت کارآفرینی خطا

 
 ی متغیر جنسیت بر متغیر قابلیت کارآفرینیشود که تأثیر جداگانه، مشاهده می12طبق جدول 

(21/2=)1،212(F ،2/25>2/12=ρمعنی )ی قابلیت گین نمرهیعنی به لحاظ آماری، میان دار نیست؛

 دار ندارد.کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنی

( F ،2/25>2/15=ρ)4،212(=16/2) ی متغیر گروه تحصیلی نیز بر قابلیت کارآفرینیتأثیر جداگانه

های ی قابلیت کارآفرینی دانشجویان در گروهیعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره دار نیست؛معنی

 دار ندارند.تحصیلی مختلف با هم تفاوت معنی

بر متغیر  عنوان متغیرهای مستقلچنین تأثیر تعامل بین جنسیت و گروه تحصیلی دانشجویان بههم

باشد و بنابراین فرض صفر دار نمی( معنیF ،2/25>2/28=ρ)8،212(=44/1) ی قابلیت کارآفرینیوابسته

های تحصیلی ابلیت کارآفرینی تمامی دانشجویان دختر و پسر در گروهشود. به بیانی دیگر بین قرد نمی

 دار وجود ندارد.مختلف، تفاوت معنی

ایرین ی راه اندازی کار دارند و سهای کارآفرینی دانشجویانی که سابقهی پنجم: بین قابلیتفرضیه 
 تفاوت وجود دارد.
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ارای ی دو گروه مستقل دانشجویان دقایسهکه به مبرای تجزیه و تحلیل این فرضیه با توجه به این
 دوگروهی مستقل استفاده شد. tپردازد از آزمون ی راه اندازی کار و سایرین میسابقه
 

ها در دو گروه دارای سابقه راه اندازی ی کل کارآفرینی و مؤلفه: میانگین و انحراف معیار نمره11جدول 
 کار و بدون سابقه

-استقالل آماره متغیر

 طلبی

-ریسک

 پذیری

کنترل 

 درونی

-توفیق

 طلبی

 کارآفرینی خالقیت

 
 داری سابقه

 

 128 128 128 128 128 128 تعداد

 12/181 55/23 84/11 53 86/12 35/12 میانگین

 22/17 75/4 41/8 62/11 11/8 71/2 انحراف معیار

 
 بدون سابقه

 138 138 138 138 138 138 تعداد

 42/121 21/27 22/11 46/53 61/11 24/18 میانگین

 76/12 17/4 12/8 66/1 73/2 23/2 انحراف معیار

 
ی کل کارآفرینی دانشجویان دارای شود، میانگین نمرهمشاهده می 11طور که در جدول همان

 یی کل کارآفرینی دانشجویان بدون سابقهاست و میانگین نمره 12/181ی راه اندازی کار برابر سابقه
طلبی و خالقیت دانشجویان دارای پذیری، توفیقهای ریسکاست. در مؤلفه 42/121ار برابر راه اندازی ک

طلبی و اللهای استقسابقه راه اندازی کار میانگین باالتری نسبت به دیگر دانشجویان دارند و در مؤلفه
ی سابقه است کهی راه اندازی کار کمتر از دانشجویانی کنترل درونی میانگین دانشجویان دارای سابقه

 راه اندازی کار ندارند.
 ها در بین دانشجویان دختر و پسری کل کارآفرینی و مؤلفهی نمره: مقایسه12جدول 

 t (sig) ها در آزمون لونبرابری واریانس متغیر

 
 داریسطح معنی ی آزادیدرجه

  222/2 قابلیت کارآفرینی
14/2 

 
82/211 

 
84/2 

  226/2 طلبیاستقالل
64/2- 

 
32/212 

 
52/2 

 22/2 824 13/2 283/2 پذیریریسک

 71/2 824 -87/2 253/2 کنترل درونی

 71/2 824 86/2 277/2 طلبیتوفیق

 225/2 824 32/2 125/2 خالقیت
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راه  یهای کارآفرینی دانشجویان دارای سابقهتحلیل استنباطی تفاوت بین قابلیت 12در جدول 
شود در طور که مشاهده میی راه اندازی کار آمده است. همانون سابقهاندازی کار و دانشجویان بد

دار وجود ندارد قابلیت کارآفرینی به صورت کل بین این دو گروه از دانشجویان تفاوت معنی
(25/2>84/2=pدر مقایسه .)ی و مؤلفه پذیریی ریسکشود که در مؤلفهها مشاهده میی بین مؤلفه

( و p=22/2>25/2دار است )ی کار و بدون سابقه تفاوت معنین دارای سابقهخالقیت بین دانشجویا
ان ها باالتر از دانشجویی راه اندازی کار در این مؤلفهکه میانگین دانشجویان دارای سابقهنظر به این

بت به اند نستوان گفت دانشجویانی که در گذشته اقدام به راه اندازی کار کردهبدون سابقه است می
رآفرینی های کای مؤلفهچنین از خالقیت بیشتری برخوردارند. در بقیهپذیرترند و همسایرین ریسک

 دار بین این دو گروه از دانشجویان مشاهده نگردید.تفاوت معنی
های کارآفرینی دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف )خوب، متوسط، ی ششم: بین قابلیتفرضیه

 ضعیف( تفاوت وجود دارد.
 ها در نظر گرفته شد.برای تفکیک دانشجویان در سه گروه خوب، متوسط و ضعیت معدل کل آن

در گروه ضعیف، دانشجویان دارای معدل کل بیشتر  14بدین منظور دانشجویان دارای معدل کل کمتر از 
شدند. در گروه خوب قرار داده  17در گروه متوسط و دانشجویان داری معدل کل باالتر از  17تا 14از 

ن نرمال چنیها در بین سه گروه و همی میانگینجهت تجزیه و تحلیل این فرضیه با توجه به مقایسه
، خروجی آزمون لون 18بودن توزیع متغیر از از آزمون آنالیز واریانس یک راهه استفاده گردید. در جدول 

ر تی آماری لون بزرگدهد که سطح خطاهای خطای متغیر وابسته، نشان میسنجش برابری واریانس
هم  با بنابراین واریانس خطای این متغیرها در بین دانشجویان هر سه گروه(؛ p>2/25)است  25/2از 

 ها وجود ندارد.برابر بوده و از این حیث تفاوتی بین آن
 

 های خطای متغیر وابسته: نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس18جدول 
 داریسطح معنی df6 df2 مقدار لون متغیر

 13/2 111 2 21/2 طلبیاستقالل

 25/2 111 2 17/2 پذیریریسک

 62/2 111 2 47/2 کنترل درونی

 12/2 111 2 82/2 طلبیتوفیق

 23/2 111 2 43/2 خالقیت

 74/2 111 2 82/2 قابلیت کارآفرینی
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 ، نتایج تحلیل آنالیز واریانس یک راهه آمده است.14در جدول 
 

 کارآفرینی های: نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای اثر عملکرد تحصیلی دانشجویان بر قابلیت14جدول 

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

گردد که بین سه گروه دانشجویان با عملکرد آمده است، مالحظه می 14طور که در جدول همان
 بیطلهای استقاللفهخوب، دانشجویان با عملکرد متوسط و دانشجویان با عملکرد ضعیف در مؤل

(48/2=)2،111(F ،2/25>ρریسک ،)2،111(=46/2) پذیری(F ،2/25>ρتوفیق ،)2،111(=57/1) طلبی(F ،
2/25>ρ2،111(=51/1) ( و خالقیت(F ،2/25>ρتفاوت معنی )ی کنترل اما در مؤلفه دار وجود ندارد؛

( بین F ،2/21<ρ)2،111(=12/5) ( و قابلیت کارآفرینی به صورت کلF ،2/25<ρ)2،111(=74/8درونی )
و قابلیت  ی کنترل درونیدار وجود دارد. برای پی بردن به کیفیت تفاوت مؤلفهاین سه گروه تفاوت معنی

 کارآفرینی به صورت کلی در بین سه گروه دانشجویان از آزمون تعقیبی فیشر بهره گرفته شد.
 

 F میانگین مجذورها مجموع مجذورها درجه آزادی متغیر و منبع

 طلبیاستقالل
 بین گروهی

 درون گروهی

 
2 

111 

 
82/27 
31/1117 

 
66/18 
61/5 

 
48/2 

 پذیریریسک
 بین گروهی

 درون گروهی

 
2 

111 

 
61/3 

13/1344 

 
84/4 
26/1 

 
46/2 

 کنترل درونی
 بین گروهی

 درون گروهی

 
2 

111 

 
72/756 
31/22214 

 
86/873 
17/122 

 
*74/8 

 طلبیتوفیق
 بین گروهی

 درون گروهی

 
2 

111 

 
72/88 
77/2231 

 
35/16 
46/11 

 
57/1 

 خالقیت
 بین گروهی

 درون گروهی

 
2 

111 

 
71/51 
83/8114 

 
36/21 
67/11 

 
51/1 

 قابلیت کارآفرینی
 بین گروهی

 درون گروهی

 
2 

111 

 
73/2162 
36/42222 

 
81/1231 
16/211 

 
**12/5 
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 لکرد تحصیلی خوب، متوسط و ضعیف: نتایج آزمون تعقیبی فیشر دانشجویان با عم15جدول 

 داریسطح معنی خطای انحراف معیار اختالف میانگین هاگروه متغیر
گروه دارای عملکرد متوسط با  کنترل درونی

 گروه دارای عملکرد خوب
36/8- 48/1 227/2 

قابلیت 
 کارآفرینی

گروه دارای عملکرد متوسط با 
 گروه دارای عملکرد خوب

61/6- 26/2 222/2 

 
سط )معدل مالحظه می 15طبق جدول  شجویان دارای عملکرد متو ( 17تا 14گردد که دو گروه دان

باالتر از  عدل  یان دارای عملکرد خوب )دارای م فه17و دانشلللجو یت ( در مؤل قابل ی کنترل درونی و 
 کهایندار دارند. با عنایت به با هم دیگر تفاوت معنی 11/2کارآفرینی به صورت کلی در سطح اطمنیان 

( و در قابلیت کارآفرینی 18/62ی کنترل درونی )میانگین دانشلللجویان گروه عملکرد خوب در مؤلفه
( و 26/57ی کنترل درونی )( بیشللتر از میانگین دانشللجویان گروه عملکرد متوسللط در مؤلفه22/184)

ست، می42/127قابلیت کارآفرینی ) صیلی بهتری( ا ضعیت تح شجویانی که و ر دارند د توان گفت دان
ارآفرینی های کاند و قابلیتمقایسلله با دیگر دانشللجویان، به میزان بیشللتری دارای مرکز کنترل درونی

 باشند.بیشتری دارا می

 گیرینتیجه
 باشلللند تأثیر انکارناپذیری درهایی که دارا میها و تواناییدر جوامع امروزی کارآفرینان با قابلیت

های مؤثر در حل شللورها دارند، و عمل آنان )کارآفرینی( یکی از راهی اقتصللادی و اجتماعی کتوسللعه
های کارآفرینی در بین ی قابلیتشلللود. در پژوهش حاضلللر به مطالعهبحران اشلللتغال محسلللوب می

ستا از بین قابلیت شد. در این را شد پرداخته  سی ار شنا شجویان مقطع کار صاحبدان ظران نهایی که 
لبی و طپذیری، کنترل درونی، توفیقطلبی، ریسلللکباشلللند، اسلللتقاللا میمعتقدند افراد کارآفرین دار

 خالقیت در بین افراد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است:
د دارد و دار وجوهای کارآفرینی دانشللجویان و حد معیار جامعه تفاوت معنیبین میانگین قابلیت -1

قابلیت فههای کارآفرینی، میدر بین  ی، طلبی، کنترل درونهای اسلللتقاللانگین دانشلللجویان در مؤل
ا نتایج باشلللد. این یافته بی کل قابلیت کارآفرینی باالتر از حد متوسلللط جامعه میطلبی و نمرهتوفیق

ستعداد کارآفرینی باالتر از ( که بیانگر نمره1835تحقیق بدری بدری، لیاقتدار، عابدی و جعفری ) های ا
سط دان ست و با یافتهحد متو صفهان ا شگاه ا سوران )شجویان دان که ( مبنی بر این1831ی رعدی اف

ی باالتر های کارآفرینقابلیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بیشتر خرده مقیاس
های که نمره( مبنی بر این2226و اتسللان ) گورولی ی مطالعهجهینتاز حد متوسللط جامعه اسللت، با 
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شجویان در مؤلفهک سط دان شده تو شتر از حد های نوآوری، توفیقسب  طلبی و مرکز کنترل درونی بی
های کارآفرینی که قابلیت( مبنی بر این1812ی تحقیق غفاری و یونسلللی )جهینتمیانگین اسلللت، با 
است، با  نی پیشرفت باالتر از حد میانگیطلبی، کنترل درونی و انگیزهی استقاللدانشجویان در زمینه

عهجهینت طال کاران )ی م یت( مبنی بر این1811ی مرادی و هم قابل یانگین  کارآفرینی که م های 
چنین در تحقیق حاضللر مشللاهده گردید در دانشللجویان باالتر از حد معیار اسللت، همخوان اسللت. هم

شجویان پایینهای ریسکمؤلفه ستپذیری و خالقیت میانگین دان ین یافته که ا تر از حد معیار جامعه ا
سوران )با نتیجه سک( مبنی بر این1831ی تحقیق رعدی اف شجویکه میانگین قابلیت ری ان پذیری دان

که قابلیت ( مبنی بر این1812ی تحقیق غفاری و یونسلللی )جهینتباالتر از حد معیار جامعه اسلللت، با 
وهش مرادی، کوهسللتانی و ی پژجهینتخالقیت باالتر از حد میانگین اسللت، ناهمخوان اسللت و با با 

یتکه دانش( مبنی بر این1837) زادهبهرام قابل کارآفرینی در آموزان متوسلللطه از نظر  یادین  های بن
ت، با تر اسللپذیری افراد از حد متوسللط پایینو ریسللک وضللعیت مطلوبی قرار ندارند و ویژگی خالقیت

های کارآفرینی دانشلللجویان ابلیتکه ق( مبنی بر این1811ی سلللعدی و سللللیمانی )ی مطالعهجهینت
شکده شامل تفکر انتقادی، خالقیت، انتقادپذیری، توانایی فعّالیت دان سینا  شگاه بوعلی  ی کشاورزی دان

پذیری در حد ضللعیفی قرار دارد، همسللو و همخوان اسللت. در تبیین پردازی و ریسللکدر بازار، خیال
یت کارآفرینی میی و نمرهطلبطلبی، کنترل درونی، توفیقهای اسلللتقاللقابل یت  قابل به تی کل  وان 

شیوه شگاهی و محیط اجتماعی شرایط محیطی، موقعیت جوانی،  صیل دان ی تربیتی، برخورداری از تح
شاره نمود و در تبیین این سککه چرا قابلیتا سط های ری شجویان از حد متو پذیری و خالقیت در دان

ر است هایی هستند که دارای ریسک کمتبه دنبال فعالیت ها بیشترتوان گفت که آنتر است، میپایین
گردد که از طریق رو در رو کردن رو پیشلللنهاد میی اجتماعی و کاری چندانی ندارند. از اینو یا تجربه

با واقعیت ئهدانشلللجویان  های دارای ریسلللک در ی تکلیفهای اجتماعی، ایجاد چالش ذهنی و ارا
شجویان در موقعیتهای کارآفرینی و کارگاهکالس سئله به های مختلف و مواجه کردن دان های حل م
نی های مهم در کارآفریهای مختلف برای بر انگیختن و تقویت خالقیت به ارتقای این قابلیتروش

 پرداخته شود.
ارای پذیری با هم دهای کارآفرینی، دانشللجویان دختر و پسللر تنها در قابلیت ریسللکاز قابلیت -2

های ابلیتپذیرند. در سایر قدار هستند و دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر ریسکتفاوت معنی
شده  سی  ستقالل)کارآفرینی برر شرفطلبی، کنترل درونی، توفیق طلبی یا انگیزها ت، خالقیت( و ی پی

ی جهینت ادار بین دختران و پسلللران وجود ندارد. این یافته بی کل قابلیت کارآفرینی تفاوت معنینمره
یان دانشلللجویان دختر و پسلللر در نمره( مبنی بر این1811پژوهش امینی و همکاران ) ی کل که م
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( 1833ی پژوهش فیض )افتهداری وجود دارد، با یپذیری تفاوت معنیهای ریسلللککارآفرینی و مؤلفه
جود ندارد، با و های کارآفرینی دانشللجویان دختر و پسللر تفاوتیکه در بین بیشللتر ویژگیمبنی بر این

های کارآفرینی دانشلللجویان در که بین قابلیت( مبنی بر این1831) ی رعدی افسلللوراننتیجه مطالعه
( مبنی بر 1812دار وجود ندارد و نتیجه مطالعه موسللوی و نیلی )تعامل با متغیر جنسللیت تفاوت معنی

ری، رؤیا فکابهام، سلللالمتهای مرکز کنترل، توفیق طلبی، تحمل که متغیر جنسلللیت بر قابلیتاین
( 1811ی مرادی و همکاران )ی مطالعهجهینتخوان اسلللت و با پردازی و عملگرایی موثر نیسلللت، هم

سکمبنی بر این شترکه میانگین قابلیت ری شجویان دختر بی سر از دان پذیری و خالقیت دان شجویان پ
های کارآفرینی، متغیر از بین قابلیت که( مبنی بر این1812ی موسللوی و نیلی )اسللت، با نتیجه مطالعه

(؛ 1811طلبی دانشجویان مؤثر است؛ مرادی و همکاران )جنسیت بر روی دو متغیر خالقیت و استقالل
گالبریت )2221سلللوختانلو و همکاران ) قابلیت کارآفرینی زنان (؛ مبنی بر این2222(؛  نایی و  که توا

که میان دانشللجویان ( مبنی بر این1811و همکاران )ی امینی متفاوت از مردان اسللت؛ نتیجه مطالعه
سر در نمره کل کارآفرینی و خالقیت تفاوت معنی ست که به نظر دختر و پ داری وجود دارد ناهمخوان ا

سد این ناهمخوانی به دلیل جامعهمی شی متفاوت و نیز گردآوری دادهر ستفادهی پژوه  های تحقیق با ا
ر دار در بیشلللتیقات باشلللد. عالوه بر این در تبیین عدم تفاوت معنیاز ابزارهای مختلف در این تحق

توان به گذراندن واحدهای درسی مشابه های کارآفرینی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر میقابلیت
های تربیتی و اجتماعی یکسللان این دو گروه اشللاره کرد. در نهایت با توجه به پایین و داشللتن تجربه
س شجویان دختر میکبودن مقدار ری سبتتوان گفت فرهنگپذیری دان  سازی در تغییر نگرش جامعه ن

شناخت و تقویت انگیزههای زنان در فعالیتبه توانمندی صادی،  ی ینانههای کارآفرها و قابلیتهای اقت
ای ایشان توسط نظام آموزشی های آموزشی متناسب با نیازهای حرفهچنین تدوین برنامهدختران و هم

 های مربوط باشد.ها و سایر سازمانکشور پیشنهادی به جا برای مسئوالن دانشگاه
شجویانی که تمایل به راه اندازی کار دارند و بین قابلیت -8 شجویان )دان های کارآفرینی تمامی دان

ین ادار وجود ندارد. دانشللجویانی که تمایل به راه اندازی کار ندارند( در تعامل با جنسللیت تفاوت معنی
 یست وباشد اما تنها شرط نکار میدهد گرچه کارآفرینی نیازمند انگیزه و تمایل افراد بهیافته نشان می

اً بر مبنای توان صرفو نمی اندلیدخهای دیگر نیز در کارآفرین شدن افراد تیقابل ها وی از تواناییاریبس
ضتمایل و عالقه به شکار در مورد توانایی کارآفرینی افراد ق ستا انجام تحقیقات بی تر اوت کرد. در این را

های آماری دیگر نیز مشهود است پیشنهاد می گردد تا مشخص گردد که آیا این عدم تفاوت در جامعه
 یا نه.
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شجویان گروهبین قابلیت -4 صیلی مختلف در تعامل با های کارآفرینی دان سهای تح ، شانتیجن
یافتهتفاوت معنی که ( مبنی بر این1811ی پژوهش مرادی و همکاران )جهینتبا  دار وجود ندارد. این 

شته ساس ر شجویان بر ا صیلی در قابلیتمیان دان نترل های کارآفرینی به جز قابلیت کهای مختلف تح
فاوت معنی تهدرونی ت یاف با  ندارد،  کاران )داری وجود  یان ( مبنی بر این1811ی امینی و هم که م

شکده شجویان دختر دان و با  داری وجود نداردهای کارآفرینی تفاوت معنیای مختلف از نظر قابلیتهدان
ی بین های کارآفرینی مقایسلللهکه در خرده مقیاس( مبنی بر این1831ی رعدی افسلللوران )یافته

شجویان گروه صیلی مختلف مبین تفاوت معنیدان ست. با توجّه به حاکم های تح ست همخوان ا دار نی
سان  شرایط یک شگاهبودن  شی در دان شی و پژوه شور و گذراندن واحدهایآموز سی های ک های در

های غیررسمی مختلف در سطح جامعه چنین وجود برنامههای تحصیلی مختلف و هممشترک در گروه
های تحصللیلی مختلف، این یافته ها و سللمینارها برای دانشللجویان گروهو دانشللگاه از جمله همایش

های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد براساس مجموع میزان قابلیت . دررسدیممنطقی به نظر 
ی تحصلللیلی، در پرورش های تحصلللیلی مختلف به یک اندازه اسلللت. لذا متغیر رشلللتهمتغیر گروه

آموزشللی  یتواند برنامهباشللد و دانشللگاه میهای کارآفرینی دانشللجویان متغیر تأثیرگذاری نمیقابلیت
 های مختلف تدوین و اجرا نماید.های کارآفرینی دانشجویان رشتهبلیتجامعی برای پرورش قا

ی راه اندازی کار و دانشلللجویان بدون های کارآفرینی دانشلللجویان دارای سلللابقهبین قابلیت -5
ها مشلللاهده گردید ی بین مؤلفهدار وجود ندارد. در مقایسلللهی راه اندازی کار تفاوت معنیسلللابقه

چنین د و همپذیرترناند نسبت به سایرین ریسکته اقدام به راه اندازی کار کردهدانشجویانی که در گذش
شتری برخوردارند. نظر به این سکاز خالقیت بی ضمن حدی از ری ری پذیکه هر نوع راه اندازی کار مت

تن رسد. عالوه بر این داشنظر میاست و به نوعی خالقیت نیز در آن دخیل است، این یافته منطقی به
زوده پذیری آنان افتواند بر میزان خالقیت و ریسللکی کاری در بین افراد دارای سللابقه نیز میجربهت

 باشد.
بین سلله گروه دانشللجویان با عملکرد خوب، دانشللجویان با عملکرد متوسللط و دانشللجویان با  -6

دار عنیو خالقیت تفاوت م طلبیتوفیق، پذیریطلبی، ریسللکهای اسللتقاللعملکرد ضللعیف در مؤلفه
ی کنترل درونی و قابلیت کارآفرینی به صلورت کل بین این سله گروه تفاوت اما در مؤلفه وجود ندارد؛

دار وجود دارد و دانشجویانی که وضعیت تحصیلی بهتری دارند در مقایسه با دیگر دانشجویان، به معنی
شتری دارای مرکز کنترل درونی شنشتری دارا میهای کارآفرینی بیاند و قابلیتمیزان بی ساس با د. بر ا

توان اس میآید و بر این اسدست میی فوق جزئیات بیشتری از قابلیت کارآفرینی دانشجویان بهنتیجه
های قوی و ضللعیف در دانشللجویان با عملکردهای تحصللیلی مختلف، از طریق با شللناسللایی ویژگی
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ی آموزش کارآفرینی به ود که برنامهشللها اقدام نمود. لذا سللفارش میآموزش، به تقویت و جبران آن
 چنین با شللناسللاییصللورت مسللتقیم و غیر مسللتقیم در دانشللگاه از جامعیت کافی برخودار باشللد. هم

ا نسبت به ههای تحصیلی مختلف؛ متناسب با نیازهای آنهای کارآفرینی دانشجویان با وضعیتویژگی
 ی محتوای آموزشی مناسب اقدام شود.ارائه

های فرضللیات بیان گردید، انجام مطالعه و پژوهش یشللنهاداتی که در خالل بحث یافتهعالوه بر پ
 های کارآفرینان به منظور اثرگذاری بر فرایند کارآفرینی و اجرایجهت بررسی و تبیین چگونگی قابلیت

 دی نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر پیشنهامدل مفهومی تحقیق حاضر در زمان و مکان دیگر و مقایسه
چون محدود بودن هایی همشللود. عالوه بر این، بدیهی اسللت که پژوهش حاضللر دارای محدودیتمی

ی مکانی و زمانی های کارآفرینی، بوده و در محدودهی آماری، بررسللی تعداد معدودی از قابلیتجامعه
ضر انجام پژوهش ضوع حا ست، لذا با توجه به اهمیت مو صی انجام گرفته ا شتر در خا جوامع های بی

 گردد.مشابه پیشنهاد می
 منابع

 انتشارات پردیس. تهران: .تعاریف، نظریات، الگوها() ینیکارآفر(. 1838داریانی، محمود. )حمد پورا -
های کارآفرینی (. ارزیابی قابلیت1811علومی، صدیقه. )فر، محمدرضا؛ غالمیامینی، محمد؛ تمنایی -

 .183-115، سال سوم، شماره چهارم، جامعه پژوهشی زن و -فصلنامه علمیدختران دانشجو. 
های روانشناختی کارآفرینان بر فرایند (. تبیین نقش ویژگی1831آقاجانی، حسنعلی؛ گنجه خور، زیبا. ) -

-142، 4، نامه مدیریت تحولپژوهشکارآفرینی مستقل )مورد مطالعه: کارآفرینان استان مازنداران(. 
113. 

های (. بررسی قابلیت1835اد؛ عابدی، محمدرضا؛ جعفری، ابراهیم. )بدری، احسان؛ لیاقتدار، محمدجو -
صفهان.  شگاه ا شجویان دان صلنامهکارآفرینی دان سریزی در آموزش عالیی پژوهش و برنامهف ال ، 

 .78 -12(، صص 42)پیاپی  2ی دوازدهم، شماره
-های تفکر و ویژگییوهی ش(. بررسی رابطه1812پورقاز، عبدالوهاب؛ کاظمی، یحیی؛ محمدی، امین. ) -

 . 67-35، 11، توسعه کارآفرینیی های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس. فصلنامه
های کارآفرینی مدیران. (. بررسی و سنجش ویژگی1837جهانگیری، علی، کالنتری ثقفی، ربابه. ) -

 .37-112، 1، ی کارآفرینیی توسعهفصلنامه
(. آموزش کارآفرینی در هزاره 1837). رضا؛ رضایی، سعید رضی، عربریمحسینی لرگانی، سیده مریم؛  -

در  ریزیی پژوهش و برنامهفصلنامه .جدید؛ زیرساختی برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی
 .111-187، 52ی ، شمارهآموزش عالی
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ب در کسهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی (. ارتباط بین مهارت1812خاوری، سیدعبداهلل. ) -

و کارهای کوچک و متوسط )مورد مطالعه: شهرستان ساری(. مجموعه مقاالت همایش ملی دانشگاه 
 ، دانشگاه مازندران بابلسر.1812کارآفرین، صنعت دانش محور، اردیبهشت 

های شخصیتی یک کارآفرین (. رابطه هوش معنوی با ویژگی1812خدری، نعیمه؛ احمدی، یوسف. ) -
یک سازمان صنعتی در شهر بندرعباس. مجموعه مقاالت همایش ملی دانشگاه از دیدگاه کارکنان 

 ، دانشگاه مازندران بابلسر.1812کارآفرین، صنعت دانش محور، اردیبهشت 
اخیر ایران، مطالعه موردی:  سال 72(. تحلیلی بر کارآفرینی در 1831، علیرضا. )غالمزاده؛ الهددادگر، ی -

 .61-12، 2شماره ، سال دهم، های اقتصادیپژوهش ینامهفصل .عملکرد یک کارآفرین نمونه
سوران، نقی. ) - شهید چمران ی قابلیت(. مطالعه1831رعدی اف شگاه  شجویان دان های کارآفرینی دان

 .128 -123(، 1) 6، 2-17. سال ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوازمجلهاهواز، 
های خانواده و ایجاد شخصیت کارآفرین گیی ویژی رابطه(. مطالعه1812زارع، بیژن؛ زارع، مرضیه. ) -

، 1812در فرزندان. مجموعه مقاالت همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، اردیبهشت 
 دانشگاه مازندران بابلسر.

شمت - سلیمانی، عطیه. )سعدی، ح شکده1811اله؛  شجویان دان شاورزی (. ظرفیت کارآفرینی دان ی ک
شگاه بوع سینای همدان. دان شاورزی ایرانلی  شماره3، جلد علوم ترویج و آموزش ک   -125، 2ی ، 

117. 
(. مروری بر کارآفرینی با تکیه بر کارآفرینی سازمانی. مجموعه مقاالت 1812شهسواری، احسان. ) -

 همایش کارآفرینی، مرکز عملی کاربردی کالردشت.
های کارآفرینانه و تبیین رابطه نشجویان از محیط(. ارزیابی دا1812صادقی، مهدی؛ ملکی نیا، عماد. ) -

 .61-31، 51، در آموزش عالی ریزیپژوهش و برنامهآن با قصد کارآفرینی. 
های (. تحلیل مسیر اثرات مؤلفه1833. )محمد دیسعلم بیگی، امیر؛ ملک محمدی، ایرج. مقیمی،  -

ی جلهمزمان ترویج کشاورزی ایران. فناوری ارتباطی و اطالعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سا
 .128-118(، 2) 42، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

ر اراک. نوهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام(. بررسی قابلیت1812غفاری، هادی؛ یونسی، علی. ) -
 .115-186، 8،انجمن آموزش عالی ایرانی فصلنامه

ی های شللخصللیتی کارآفرینی دانشللجویان )مطالعهبر ویژگی (. تأثیر جنسللیت1833فیض، داود. ) -
(، 8)7، روان شناختی زنان( –مطالعات اجتماعی ) ی مطالعات زنانفصلنامهموردی: دانشگاه سمنان(. 

 .25 -44صص 
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(. تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات روی اشتغال بخش 1812محمودی، مجید؛ محمودی، الهه. ) -

-561، 3 یشماره، سال نوزدهم، های اقتصادیو سیاست هاپژوهشی مهفصلنا .خدمات در ایران
513. 

ای (. ارزیابی مقایسه1811مرادی، حوریه؛ بیژنی، مسعود؛ کرمی، غالمحسین؛ فالح حقیقی، نگین. ) -
وزش آمهای کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی کشاورزی. های روانشناختی مؤثر بر نگرشویژگی

 .65-31، 68، مهندسی ایران
های بنیادین (. بررسللی ویژگی1837زاده، حسللینعلی. )مرادی، میترا؛ کوهسللتانی، حسللینعلی؛ بهرام -

ی راهکار جهت تقویت این ی خراسللان شللمالی و ارائهی متوسللطهآموزان دورهکارآفرینی در دانش
 .115 -123، 17ی ، شمارهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردپژوهشنامهها. ویژگی

های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. (. بررسی قابلیت1812موسوی، ستاره؛ نیلی، محمدرضا. ) -
، دانشگاه 1812مجموعه مقاالت همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، اردیبهشت 

 مازندران بابلسر.
اوری اطالعات و ارتباطات (. تأثیر فن1812نخعی، کریم؛ نخعی، حبیب؛ نخعی، فاطمه؛ یوسفی، فاطمه. ) -

 .58-56، 2، راهبردهای آموزشبر خالقیت کارآفرینی. 
راهکارها( در ) ها و پیشنهادهاچالش (،.1812الوانی، سیدمهدی؛ بودالیی، حسن؛ قریب گرکانی، مونا. ) -

 .85-46، 21ها و مراکز رشد، توسعه مفهومی کارآفرینی. پارک
ی (. توسللعه1812یمنی، سللیاوش؛ نجاحی، علی اکبر. )هاشللمی، سللیدسللعید؛ مهرابی، علی اکبر؛ ا -

ی موردی دهسللتان شللباب در اسللتان ایالم. روسللتایی با تأکید بر اشللتغال و کارآفرینی: مطالعه
 .85-53 ، صفحه1 ، شماره14ی روستا و توسعه، سال فصلنامه
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