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 Studies conducted by researchers show that entrepreneurship, 
although affected by some of the individual behavioral traits, is 
nonetheless instructive and can be developed with appropriate 
strategies. The main purpose of this study was to review and 
compare entrepreneurship traits of students at different faculties 
of Iran University of Science and Technology (IUST). In this study, 
questionnaires were used as a research tool. This research was 
applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of 
method. The results of this study showed that although the 
students of this university did not have a high entrepreneurship 
score on average, 7% of the students had entrepreneurial 
characteristics and more than 49% of the students were in 
relatively good condition. The results indicate that the 
characteristics of success and risk-taking among the students of 
Iran University of Science and Technology were higher than other 
characteristics, followed by the characteristics of determination, 
creativity and independence. The average student 
entrepreneurship was not significantly different from other 
faculties, except in the Railway Faculty, which was more favorable 
than other faculties. It should be noted that entrepreneurship 
tools had the same results regarding entrepreneurship of IUST 
students and their overlap rate was approximately 90%. 
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     پژوهشی مقاله      

هاي شخصیتی کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه  ارزیابی مشخصه 
  علم و صنعت ایران) 

    3یانیآشت یمحب نیمیس،  2، محمدمهدوي مزده *1يمحمدرضا زاهد

    . استادیار، دپارتمان مدیریت مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران -١
  . دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران -٢
 .رانی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، اعیصنا  یدانشکده مهندس  ،ع یصنا یارشد مهندس  ی کارشناس -٣

  

  چکیده     اطالعات مقاله 

  06/11/1398 دریافت مقاله: 
  05/09/1399 بازنگري مقاله: 
 18/09/1399پذیرش مقاله: 

  
هاي رفتاري اي خصلت دهند که کارآفرینی، اگرچه متأثر از پاره ها نشان می بررسی 

توان با راهکارهاي مناسب دادنی است و میباشد، با این وجود امري آموزشفردي می 
بخشید  توسعه  را  خصیصه   .آن  مقایسه  و  بررسی  تحقیق،  این  اصلی  هاي هدف 

هاي مختلف این کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران و مقایسه دانشکده 
باشد. نامه میباشد. ابزار تحقیق، پرسش ها میدانشگاه از لحاظ دارا بودن این خصیصه 

یفی پیمایشی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، تحقیقی توص 
دهد دانشجویان این دانشگاه به طور میانگین، امتیاز کارآفرینی باالیی نتایج نشان می 

ولی   ویژگی   7ندارند  این  دانشجویان  از  از  درصد  بیش  و  دارند  را  از   49ها  درصد 
دانشجویان نیز در شرایط نسبتاً خوبی قرار دارند. نتایج تحقیق بیانگر این است که 

ریسک توفیق  هاي ویژگی و  و صنعت طلبی  علم  دانشگاه  دانشجویان  بین  در  پذیري 
هاي طلبی در رده هاي عزم و اراده، خالقیت و استقالل ایران، امتیاز بیشتر و خصیصه 

که از سایر  آهن راه  بعد قرار دارند. میانگین کارآفرینی دانشجویان به جز در دانشکده
دارد، در سها وضعیت مطلوب دانشکده  دانشکده تري  تفاوت معنی ایر  با هم ها  داري 

هاي کارآفرینی هر دو نتیجه یکسانی در خصوص کارآفرینی دانشجویان ندارد. ابزار 
 90ها تقریباً حدود  پوشانی نتایج آن دانشگاه علم و صنعت ایران داشت و میزان هم 

  درصد بود.
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 مقدمه 
بینی عوامل محیطی، کوتاه شدن طول عمر محصوالت،  پیشرفت روزافزون فناوري، تغییرپذیري سریع و غیرقابل پیش 

اند که انقالبی در  مداري و بسیاري عوامل دیگر، دست در دست هم داده و موجب شده باور روزافزون به سیستم مشتري 
ها، در کشورهاي پیشرفته از سالیانی  ها و شرکت وجود آید. مدیران ارشد جوامع و همچنین سازمان به اذهان مدیران جوامع  

هاي نوینی براي حفظ خود در شرایط  دنبال راهکار هاي اخیر، به طور جدي به یافته در سال هاي توسعه قبل و در کشور 
یت و رقابت دگرگون شده و مدیرکارآمد جایگزین مدیر سنتی  اند. باید مفاهیم سازمان، کار، کیف سخت رقابتی امروز برآمده 

وجود آیند و بدین ترتیب توسعه و ارتقاي اقتصادي و در یک کالم بستر مناسب براي  هاي خالق و بکر به شود. ایده 
سرآمدي  سازمان یا نهاد سبب دستیابی به مراتب باالي   کارآفرین در یک  گیري از نیروهاي بهره کارآفرینی فراهم گردد.  

هاي جدید اقتصادي در جامعه  توانند نیروي محرکه فعالیت شود. کارآفرینان می آن نهاد یا سازمان از لحاظ اقتصادي می 
زایی و کم کردن نرخ بیکاري و از سوي دیگر به رشد و توسعه اقتصادي کشور  شوند و از این طریق از یک سو به اشتغال 

ترین محورهاي پیشرفت اقتصادي در تمامی دنیا، مورد توجه  به عنوان یکی از مهم   کمک کنند. بنابراین توسعه کارآفرینی، 
اي قرار گرفته است. به طور مشخص به منظور توسعه کارآفرینی باید دو گروه از عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی مورد  ویژه 

شناختی یاد  هاي روانشناختی و جامعه ه توجه قرار گیرند. معمواًل در ادبیات موضوع از این دو گروه تحت عنوان دیدگا 
هاي فردي مشترک بین افراد کار آفرین را شناسایی  ها و خصلت کنند تا ویژگی شود. در گروه اول، محققان تالش می می 

و اقدام به آموزش آن در سطح جامعه کنند. این در حالی است که در گروه دوم، محققان در راستاي شناسایی، معرفی و  
ها،  ن عوامل تأثیرگذار محیطی هستند. در این رابطه تالش عمده معطوف به این مسئله است که با انواع تشویق فراهم کرد 

  ; ۲۰۱۸  ، ي مراد )   هاي مادي و معنوي، شرایط جامعه را براي فعالیت افراد خالق و کارآفرین مهیا کرد تسهیالت و حمایت 
      . ( ۲۰۰۳  ا، ی ک   ي د ی سع 

 بیان مسئله 
باشد، اما با این وجود، امري  هاي رفتاري فردي می اي خصلت دهد که کارآفرینی، متأثر از پاره ها نشان می بررسی 

هاي استراتژیک براي رشد و توسعه  بخشید. از جمله گام توان با راهکارهاي مناسب آن را توسعه  آموزش دادنی است و می 
هاي کشور است. در حقیقت به میزانی  کارآفرینی، رسیدگی به امر آموزش در بخش آموزش عالی و به طور ویژه دانشگاه 

ا  ه هاي فردي کارآفرینی را کسب یا این ویژگی که دانشجویان، به عنوان نیروهاي متخصص آینده کشور بتوانند مشخصه 
هاي جدید به حل معضل بیکاري و رشد و توسعه  اندازي فعالیت را در خود تقویت کنند خواهند توانست از طریق راه 

اهمیت می  نیز حائز  تأثیرگذار محیطی  به همین منوال شناخت عوامل  باشد و چنانچه  اقتصادي کشور کمک کنند. 
هاي فردي دانشجویان تقویت شود  ریزي کنند که خصلت برنامه   اي گونه ها، بتوانند به ویژه دانشگاه هاي آموزشی، به محیط 
توان امیدوار بود که بسیاري  وکار به ایشان آموزش داده شود می اندازي کسب ها و فنون الزم براي کارآفرینی و راه و ابزار 

 هاي اقتصادي بهبود یابد. از معضالت کشور در عرصه 
ابتدا باید  شود.  گویی به این نیاز محسوب می گام نخست براي پاسخ   ها ارزیابی وضعیت موجود دانشجویان دانشگاه 

  شده براي ارزیابی میزان کارآفرینی، وضعیت موجود جامعه مورد تحقیق را ارزیابی کرد هاي مطرح بتوان به کمک شاخص 
ریزي براي آینده  برنامه تا سپس بتوان به تبع آن و براساس نیازهایی که از درون این ارزیابی استنتاج خواهد شد نسبت به  

رود که  می   ر هاي شخصیتی تأثیرگذار بر کارآفرینی انتظا اقدام نمود. با توجه به تنوع آراي دانشمندان در خصوص مؤلفه 
نامه استاندارد  اند نیز یکسان نباشد. این تحقیق ابتدا دو پرسش هایی که براي این منظور فراهم شده سنج مقیاس  و ها  مدل 

هاي  و ابزار سنجش ویژگی  ي این منظور را مقایسه کرد. سپس با مقایسه دو مدل آزمون جامع کارآفرینی شده برا طراحی 
شود. همچنین  هاي موجود بین دو ابزار، ارزیابی و برآورد می پوشانی و تفاوت تالش شده است تا میزان هم  کارآفرینان ایرانی 
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هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و  ارآفرینی، مؤلفه با استفاده از یکی از این دو ابزار، یعنی مدل جامع ک 
 کند.   هاي مختلف آن را ارزیابی می دانشکده 

 مروري بر ادبیات موضوع 
گیري  رسد بهره هاي گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما به نظر می با وجود اینکه کارآفرینی از دیدگاه 

تري از کارآفرینی را موجب  اي مناسب به هم متصل کند و تفسیر مناسب ها را به گونه ن نگرش از رویکردي که بتواند ای 
شناختی فرد، دالیل کارآفرین بودن یا نبودن را از منظر  رسد. این رویکرد با بررسی عوامل درون شود ضروري به نظر می 

  ۱( ۲۰۱۴  ، و همکاران   و ی آنتون ) فرینی تعبیر شده است  شناسانه کارآ کند و از آن به رویکرد روان هاي شخصیتی بیان می مؤلفه 
معتقد است    ۳اي صورت پذیرفته است. مک کلند . در این زمینه تاکنون تحقیقات گسترده ۲( ۲۰۱۵،  و همکاران   ورهان )   و 

کلند  طلبی، نیاز به قدرت و نیاز عاطفی یا احساس تعلق. مک که در کارآفرینان سه نیاز وجود دارد نیاز به توفیق یا توفق 
در حیدرآباد هندوستان انتخاب کرد و پس از تحقیقاتی  ۱96۴بازرگان را در سال    ۵۲هاي خود،  براي آزمون تجربی فرضیه 

گیرد ولی  گیري کرد که اگرچه روحیه انسان براي توفیق در دوران کودکی شکل می تیجه که روي این گروه انجام داد ن 
و    ج ی کردنائ )   توان با یک برنامه صحیح آموزش، روحیه خالق و رسالت کاري را در افراد به وجود آورد در عین حال می 

 . ( ۲۰۰۷،  همکاران 
رفتارهایی مشتمل بر نیت  عبارت از مجموعه  ن یک فعالیت تجاري،  وا عن که کارآفرینی به  دهند ها نشان می پژوهش 

و    ی ل )   و   ۴( ۱9۷۱واندرولف،  ) جدید است  پذیري، نوآوري، مدیریت عمومی و ایجاد یک واحد تجاري  عملکرد، مخاطره 
 . ۵( ۲۰۱۷  ، همکاران 

دراکر،  ) نهفته است    و خالقیت   عملکرد است که در بطن آن نوآوري کارآفرینی نوع خاصی از  معتقد است    6دراکر 
ها  که آن   افراد کارآفرین برشمرده است   براي   طی تحقیقاتی که انجام داده نوزده ویژگی را   ۷بروس جی وایتینگ .  ( ۲۰۰۷

عبارتند از: اعتماد به نفس، پشتکار، انرژي زیاد،    ها این خصیصه   . سازد را از نظر شخصیتی از افراد عادي جامعه جدا می 
ها، استقالل،  پذیري، واکنش مثبت در مقابل چالش اتخاذ ریسک حساب شده، نیاز به موفقیت، خالقیت، ابتکار، انعطاف 

رد با مردم، دوراندیشی،  هاي متعدد، سودگرا، توانا در برخو بینی، ادراکی بودن، داراي منابع کافی بودن، داراي مهارت خوش 
 . ( ۲۰۰۷  ، و همکاران   فرد   یی دانا ) و    ( ۲۰۰۰  ، ی فتح )   گو در مقابل انتقادات رهبري پویا، مسئول و پاسخ 

پذیري  طلبی و انعطاف طلبی، خالقیت، توفیق کارآفرینی انجام داده است، استقالل در تحقیقی که در خصوص    گلرد 
ثرترین ویژگی در توسعه  ؤ هاي شخصیتی زنان کارآفرین بر شمرده و خصیصه توفیق طلبی را به عنوان م را از ویژگی 

 . ( ۲۰۰۴گلرد،  )   معرفی کرده است وکار زنان ایرانی  کسب 
م با خالقیت و نوآوري را کارآفرینی دانسته و  أ کار توسط افراد و هدایت آن تو و ایجاد شدن کسب   ۸( ۱99۵  ، ي الو ) 

   . داند وکار را تا مرحله پیروزي بر رقبا ضروري می گسترش کسب 

 
1 Antonio 
2 Werhahn 
3 Mc Cellend 
4 Vanderwolf 
5 Li 
6 Druker 
7 Jey Wating 
8 Lavioe 
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همکاران   شکرشکن )  همکاران   رانکو ) و    ( ۲۰۰۳،  و  تحقیقی،    ۱( ۲۰۱۷  ، و  پیشرفت،  در  انگیزه  رابطه  بررسی  به 
که  دهد  می نشان    ایشان . پژوهش  اند ه نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پرداخت پذیري، خالقیت و عزت مخاطره 

   . رابطه معناداري وجود دارد   ، بین انگیزه پیشرفت و خالقیت با کارآفرینی دانشجویان 
همکاران  يخسرو ) دستگاه   (۲۰۰6،  و  مدیران  در  کارآفرینی  سنجش  براي  الگویی  ارائه  دولتی  ضمن  هاي 

پذیري  سیالی، خالقیت و نوآوري، انعطاف کوشی، خطرپذیري، کانون مهارگري،  هاي اصلی این الگو را سخت لفه ؤم
 . اندده کرو تردید و تحمل ابهام بیان  

طلبی، استقالل   هاي خوداتکایی،گیژ نتایج تحقیقات درباره کارآفرینی نشان داد که اکثر کارآفرینان زن داراي وی
نفس آنها از مردان  اعتمادبه پذیري و  میزان خصیصه ریسک و    پذیري هستندسکیپذیري، کنترل درونی و رانعطاف 

 .۴( ۲۰۱6  ،یو کوهتماک  رنیس)و    ۳( ۲۰۱۴  ،یومیفا  و  وسیچیگودوناو)و    ۲( ۲۰۰6  ن،یمونیس)کمتر است  
سنجش کارآفرینان ایرانی    سازيارائه الگوي بومی  منجر بههایی که  در بررسی  (۲۰۰۷و همکاران،    چیکردنائ)

پذیري، کانون کنترل بیرونی، نیاز به پیشرفت،  این ابزار را ریسک گیري به کمک  قابل اندازه هاي  گردید خصیصه 
 . اندطلبی برشمرده گرایی، تحمل ابهام، رویاپردازي، چالش سالست فکري، عمل 

هاي کارآفرینی  قابلیت  ،کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان  هايدر بررسی قابلیت   (۲۰۰6  ،و همکاران  يبدر )
اند  و همچنین نشان داده   اندکردهبیان    پذیري و خالقیتدرونی، انگیزه پیشرفت، ریسکطلبی، کنترل  را استقالل 
ل درونی، انگیزه پیشرفت و خالقیت باالتر از  رطلبی، کنتهاي کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقالل که قابلیت

هاي دانشگاهی در  نیز آموزش   تر بوده است وپایین   ،پذیري از نمره متوسط معیار حد میانگین بوده و نمره ریسک 
 . (۲۰۱۷  ،و همکاران  یعقوبی)  ثر نبوده استؤهاي کارآفرینی دانشجویان مپرورش ویژگی 

ابزارهاي نوآوري آن را بهبود  که یک فعالیت مخاطره   استکارآفرین فردي   پذیري را آغاز کرده و از طریق 
 .۷(۲۰۱۴  ،یو ارگنل  بوز)،  6( ۲۰۱۷  ،و همکاران  یانیجیدل)،  ۵( ۱99۳  ،يفرا )بخشد  می

با بررسی برخی روحیات کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه شیراز و مقایسه آن با مدیران    (۲۰۰۴  ،ی ارائیآ)
پذیري  و ریسک صنایع به این نتیجه رسید که مدیران از انگیزه پیشرفت باالتري نسبت به دانشجویان برخوردارند 

 دانشجویان از مدیران صنایع باالتر بوده است. 
 دهد.پذیرفته در خصوص کارآفرینی فردي را نشان می اي از تحقیقات صورتنمونه   ۱جدول  
هایی که ممکن است براي فرد  شود اگرچه اتفاق نظر کاملی در خصوص تمام ویژگیگونه که مالحظه میهمان

از این ویژگی ها با هم مشترک هستند. تفاوت در این  کارآفرین قایل شود وجود ندارد ولی تعداد نسبتاً زیادي 
 هاي کارآفرینانه شده است.  بی ویژگیهاي مختلف براي ارزیاطور طبیعی منجر به تولید ابزار ها بهویژگی

هاي کارآفرینی  ، براي ارزیابی قابلیت در پژوهشی (۲۰۱۷ ،و همکاران صحت)و نیز  (۲۰۰6و همکاران،  يبدر )
خالقیتپرسشنامه  از استفاده بادانشجویان    و ۱۰راتر  درونی کنترل ،9هرمنس  پیشرفت انگیزه ،۸تورنس  هاي 

 
1 Runco 
2 Simonin 
3 Gudonavicius & Fayomi 
4 Siren & Kohtamaki 
5 Fry 
6 Deligianni 
7 Boz & Ergeneli 
8 Torens 
9 Hermens 
10 Rater 
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بر  پرسشنامه 1پیترز و هیسریج پذیريریسک و طلبیاستقالل  شامل   مقیاس  نوع از پاسخبسته  سؤال  ۵۵اي 

 کردند.  تهیه 2لیکرت بنديدرجه 
 

 پذيرفته در خصوص کارآفرينی فردی. تحقيقات صورت1جدول 
 یفرد  ینيدر کارآفر رگذاريتأث یهاصهيخص نام محقق

 .آیدهاي بارز افراد کارآفرین به شمار می طلبی از ویژگی و توفیق  پذیريریسک  ( ۲۰۲۰خاناچاه،  ينقدو  یقربان)

 ۳( ۲۰۰6  ن،یو گاتل یل)
ریسکتوفیق   هايخصیصه و  ویژگیطلبی  جمله  از  را  زنان  پذیري  هاي 

 .باشدکارآفرین می 
فا  وسیچیگودوناو) و    رنی س)  ،   ( ۲۰۱۴  ،یومیو 

 (۲۰۱6 ،یو کوهتماک رنیس)، ۴(۲۰۱۷ ،همکاران
پذیري، طلبی، انعطاف هاي خوداتکایی، استقاللزن داراي ویژگی   کارآفرینان

 .هستند پذیريسکیکنترل درونی و ر
 .هاي زنان استپذیري و عزم اراده از جمله ویژگیو ریسک طلبیتوفیق (۲۰۰6و همکاران،  يبدر)

 .(۲۰۰۴گلرد، )
هاي کارآفرینان  پذیري را از جمله ویژگیطلبی و ریسکاستقالل   هايخصیصه

 .داندخصوص زنان میبه

 ( ۱99۳ ،يفرا)
مخاطره   هايخصیصه و  نسبی  استقالل  چون  عواملی  پذیري کارآفرینی 

 .باشدمی

 (۲۰۰۴ ،یارائیآ)
را می ریسک   هايخصیصه از دالیل مهم در رسیدن  پذیري و خالقیت  توان 

 .کارآفرینان به موفقیت دانست

 ( ۲۰۱۴ ،یومیو فا وسیچیگودوناو)
توفیق  طلبی،استقالل اراده و ریسکخالقیت،  و  از جمله طلبی، عزم  پذیري 
 .باشدهاي کارآفرینان مستقل میویژگی

 ( ۱99۵ ،يالو)
وکار و نوآوري را از جمله عوامل یک فرد کارآفرین در ایجاد کسب  خالقیت

 .داندمی

 .(2007، دراکر)
مهمریسک  طلبی،استقالل اراده  و  عزم  و  توفیقپذیري  عامل  پذیري ترین 

 .باشدکارآفرینان می

 ( ۲۰۰۷و همکاران،  چیکردنائ)
از جمله آن  نوزده  توان به  ها میویژگی براي افراد کارآفرین وجود دارد که 

 .پذیري اشاره کردطلبی، عزم و اراده و ریسکطلبی، خالقیت، توفیقاستقالل
همکاران،    یانیجیدل)،  (۱99۳  ،يفرا) ،  (۲۰۱۷و 
 ،  (۲۰۱۴ ،یو ارگنل لیآن)

 .باشدپذیري میهاي او متکی بر مخاطره داند که فعالیترا فردي می   کارآفرین

 ( ۱9۷۱واندرولف، )
مخاطره   نیت مؤلفهعملکرد،  از  را  نوآوري  کارآفرینی  پذیري،  اصلی  هاي 

 .اندبرشمرده 

 ( ۲۰۲۰خاناچاه،  يو نقد يزاهد)
ریسک   تمایل هدف  به  به  رسیدن  در  کارآفرین  یک  اصلی  پذیري مشخصه 

 .باشدمی

 ( ۲۰۱6 ،یو کوهتماک رنیس)
پذیري توان نیاز به موفقیت و مخاطره خصوصیات مهم افراد کارآفرین می   از

 .را برشمرد

 ( ۲۰۱۷ ،و همکاران رانکو)
می  نوآوري را  خالقیت  کسب و  در  کارآفرینان  موفقیت  عوامل  از  وکار توان 
 .دانست

 (۲۰۰۷فرد و همکاران،  ییدانا)
پذیري نسبی  طلبی دارند و از خصیصه ریسک کارآفرین، خصیصه توفیق افراد

 .نیز برخوردارند

 
1 Hisrich& Piterz 
2 Likert 
3 Li & Gatlin 
4 Sirén 
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 یفرد  ینيدر کارآفر رگذاريتأث یهاصهيخص نام محقق

 ( ۲۰۰۷و همکاران،  جیکردنائ)
هاي  سنجش کارآفرینان ایرانی که مبتنی بر ویژگی  يسازالگوي بومی  ارائه

تحمل  عملگرایی،  فکري،  سالست  پیشرفت،  به  نیاز  بیرونی،  کنترل  کانون 
  .باشدطلبی میابهام، رویاپردازي، چالش 

 (۲۰۰6و همکاران،  يخسرو)
متغیر  ارائه براساس  که  مدیران  براي  کارآفرینی  سنجش  براي  هاي الگویی 

نوآوري،  سخت و  خالقیت  سیالی،  مهارگري،  کانون  خطرپذیري،  کوشی، 
 .پذیري و تردید و تحمل ابهام طراحی گردیده استانعطاف 

 (۲۰۰6و همکاران،  يبدر)
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان را استقالل طلبی، کنترل   هايقابلیت

 .اندپذیري و خالقیت برشمرده درونی، انگیزه پیشرفت، ریسک

 ( ۲۰۰۴گلرد، )
توفیق  طلبی، استقالل انعطاف خالقیت،  و  ویژگیطلبی  از  هاي  پذیري 

طلبی را به عنوان مؤثرترین  شخصیتی زنان کارآفرین است و خصیصه توفیق
 .باشدوکار زنان ایرانی میویژگی در توسعه کسب

همکاران،  ) و  همکاران، )  ، (۲۰۰۳شکرشکن  و  رانکو 
۲۰۱۷ ) 

از شاخصه  ري،پذیمخاطره  هاي اصلی در کارآفرینی دانشجویان به خالقیت 
 .آیدحساب می

 ( ۲۰۲۱، آقایی و همکاران )
پذیري از جمله  خالقیت، توفیق طلبی، عزم و اراده و ریسک   طلبی،استقالل
 .باشدهاي کارآفرینان مستقل میویژگی

 
به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه خالقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با    ( ۲۰۰۳شکرشکن و همکاران،  ) 

آزمون    - ۲ینی شما،  فر سنجش صفات کارآ   - ۱نامه استاندارد شده  پرسش   ۵کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه اهواز از  
 اند. نفس استفاده کرده نامه عزت پرسش   - ۵ه انگیزش پیشرفت و  نام پرسش   - ۴نامه خالقیت،  پرسش   - ۳گردش کارآفرینانه،  

هاي  هاي دولتی، مؤلفه ضمن ارائه الگویی براي سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاه   ( ۲۰۰6و همکاران،    ي خسرو ) 
پذیري و تردید و تحمل  نون مهارگري، سیالی، خالقیت و نوآوري، انعطاف کوشی، خطرپذیري، کا اصلی این الگو را سخت 

 اند. ابهام بیان کرده 
هاي کارآفرینی مؤسسات تحقیقاتی انجام داده است، مقیاس  در تحقیقی که در زمینه خصیصه   ( ۲۰۰۴  ، ی عقوب ی ) 

خصیصه  و  کردند  ارائه  کارآفرینی  سنجش  براي  انعطاف استانداردي  ابهام  هاي  تحمل  نوآوري،  و  خالقیت  پذیري، 
گیري  وسیله آن اندازه بودن، تالش براي موفقیت را به پذیري، آمادگی براي حل مسئله، پشتکار، امیدواري، درونی  ریسک 

 کرده است. 
هاي  هایی که تالش کرده است که به صورت یکپارچه و در یک مجموعه واحد، ویژگی نامه یکی از اولین پرسش 

رده  طراحی ک   ۱سنجی است که جامعه کارآفرینان هند با نام آزمون جامع کارآفرینی کارآفرینی را ارزیابی کند مقیاس 
بر  این پرسش   است.  توفیق مؤلفه خالقیت، استقالل   ۵باشد و  سؤال می   ۵۴نامه مشتمل  و    طلبی، طلبی،  اراده  و  عزم 

نامه با  نامه به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسش کند. روایی محتوایی این پرسش گیري می پذیري را اندازه ریسک 
هاي شخصیتی  زالی و همکاران براي ارزیابی ویژگی اي مختلف تأیید شد.  ه در پژوهش   ۲استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ 

 اند. دانشجویان مازندران از این پرسشنامه استفاده کرده 
اند که  هاي کارآفرینی ایرانیان طراحی کرده گیري مشخصه اي را براي اندازه پرسشنامه   ( ۲۰۰۷و همکاران،    ج ی کردنائ ) 
پذیري، کانون کنترل هر فرد، نیاز به موفقیت، سالست فکري،  هاي ریسک گیري مؤلفه سؤال بود و قابلیت اندازه   9۵شامل  
 طلبی را دارد. گرایی، تحمل ابهام، رویاپردازي و چالش عمل 

 
 کار گرفته شده است.نامه را مؤسسه کارآفرینی هند طراحی کرده و در تحقیقات زیادي بهاین پرسش  ۱

2 Alpha Cronbach 
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شده براي ارزیابی  تحقیق به آن پرداخته خواهد شد، ابتدا دو ابزار معرفی هاي  یافته گونه که در  همان   در تحقیق حاضر 
هاي شخصیتی افراد کارآفرین با یکدیگر مقایسه شدند و سپس از این ابزار براي ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان  ویژگی 

ها به طور  اي دانشگاه هاي توسعه ریزي تواند براي برنامه قیق می دانشگاه علم و صنعت استفاده خواهد شد. نتایج این تح 
 عموم و دانشگاه علم و صنعت به طور خاص مورد استفاده قرار گیرد.   

 مواد و روش تحقیق 

هایی که براي گسترش  ریزي توان در برنامه تحقیقی کاربردي است؛ زیرا از نتایج آن می  تحقیق حاضر از نظر هدف، 
  - تحقیقی توصیفی   مند شد. همچنین این تحقیق از نظر روش، پذیرد بهره نی در بین دانشجویان صورت می توان کارآفری 

نفر    ۷۸۰۰ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري این تحقیق شامل  آوري داده پیمایشی است و براي جمع 
باشد. با توجه به اینکه یکی از اهداف  صنعت ایران می از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علم و 

مشخصه  مقایسه  تحقیق  دانشکده این  در  کارآفرینی  می هاي  مختلف  روش  هاي  از  آماري  نمونه  انتخاب  براي  باشد 
هاي مورد نیاز در هر طبقه )دانشکده( به صورت مستقل و با  اي استفاده شد و تعداد نمونه گیري تصادفی طبقه نمونه 

 اده از فرمول استف 
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سطح   معرف   Zبیانگر تعدادجامعه آماري،   Nتعیین گردید. در این فرمول   

نسبت صفت متغیر بوده و چون مقدار آنها در مطالعات قبلی برآورد نشده است؛     pو qو    ۱/ 96درصد و برابر    9۵اطمینان  
در این فرمول میزان خطا را نشان داده و    dدر نظر گرفته شده است.  ۰/ ۵بنابراین مقدار هر یک از آنها در این تحقیق  

نفر پسر    ۱۵6۰د که از این تعداد  باش نفر می   ۲۳۸۴است. بر این اساس تعداد حجم نمونه برابر با    ۰/ ۰۵مقدار عددي آن  
   نفر دختر هستند.   ۸۲9و  

 . توزيع فراوانی نمونه آماری دانشجويان 2جدول  

 رديف  جنسيت  فراوانی  درصد 
 ۱ پسر  ۱۵6۰ 6۵
 ۲ دختر  ۸۲9 ۳۵
 ۳ کل  ۲۳۸9 ۱۰۰

 
هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت دو ابزار اخیر، یعنی  گیري مشخصه در تحقیق حاضر براي اندازه 

هاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی مورد استفاده و  نامه ابزار سنجش مشخصه نامه آزمون جامع کارآفرینی و پرسش پرسش 
و براساس روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد.    SPSSافزار  کمک نرم نامه به  اند. میزان اعتبار دو پرسش مقایسه قرار گرفته 

هاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی  ژگی درصد و اعتبار ابزار سنجش وی   ۸۷براین اساس اعتبار آزمون جامع کارآفرینی برابر  
که روایی آنها    توان استدالل کرد ها می نامه درصد مورد سنجش قرار گرفت. در خصوص روایی محتوایی پرسش   9۰برابر  

 باشند. اند و قابل اعتماد می را متخصصان و خبرگان فن سنجیده 

 هاي پژوهش یافته 

 مقایسه دو ابزار 
هاي شخصیتی کارآفرینان به  شده براي ارزیابی مشخصه یکی از اهداف این تحقیق، مقایسه دو ابزار سنجش ساخته 

نامه  هاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی )پرسش نامه اول( و ابزار سنجش مشخصه هاي آزمون جامع کارآفرینی )پرسش نام 
هاي دانشگاه مقدور نبود، این کار  پرسشنامه در تمامی دانشکده آوري نتایج دو  جایی که توزیع و جمع باشد. ازآن دوم( می 

به صورت موردي و صرفًا در دانشکده مهندسی صنایع صورت پذیرفت. جامعه آماري براي این بخش از تحقیق برابر با  
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ه است  آمد دست و حجم نمونه آماري براي این منظور که با استفاده از فرمول بیان شده در بخش روش تحقیق به  652
آوري آن اقدام شد. نتایج  ها توزیع و نسبت به جمع زمان بین نمونه نامه به صورت هم باشد. دو پرسش می   261برابر با  

دست آمده است در  به   SPSSافزار نامه براي آزمون فرض که با استفاده از نرم آمده از هر کدام از این دو پرسش دست به 
ها در ضمیمه  نامه هاي مزبور و روش امتیازدهی به این پرسش نامه ونه از پرسش خالصه شده است. یک نم   ۴تا    ۲جداول  

قبول براي افرادي که داراي خصایص  نامه، حداقل مقدار قابل با توجه به اینکه در هر دو پرسش  آورده شده است.   ۱
توان فرض صفر را  این می ، بنابر ۲6۵و در پرسشنامه دوم    ۳۷نامه اول باشد، در پرسش باشند مشخص می کارآفرینی می 

 به شکل زیر بیان کرد: 
هاي کارآفرینی دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع برابر یا بیشتر از حداقل نمره  فرض صفر: میانگین نمره خصیصه 

 باشد. قابل قبول در پرسشنامه می 

 نامه های توصيفی کارآفرينی دو پرسش . آماره 3جدول  

 ميانگين خطای استاندارد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  کارآفرينی 

 ۰.۴۱۴9۴ 6.۳۷۴۴۵ ۲۷.۰۲۱۲ ۲۳6 نامه اول پرسش 

 ۲E۵۵6۲  .۱ ۳۴.۱6۵۸۵ ۲.۵۵۳6۸ ۱۷9 نامه دوم پرسش 

 
نامه  شود، میانگین خصیصه کارآفرینی دانشجویان دانشکده صنایع از پرسش مشاهده می   ۳گونه که در جدول  همان 
نامه  قبول در دو پرسش باشد که به ترتیب از حداقل مقدارهاي قابل می   ۱6۲.۵۵نامه دوم برابر با  و از پرسش   ۲۷اول برابر با  

 هاي استنباطی نیز تأیید شود.  با استفاده از آماره   تر است ولی این مطلب باید ( کوچک ۲6۵( و ) ۳۷) 

 ها های استنباطی کارآفرينی پرسشنامه . آماره 4جدول  

 داری سطح معنی  درجه آزادی  t ارزش آزمون 
اختالف  
 ميانگين 

 درصد   95ای  برآورد فاصله 

 حد بال  حد پايين 

۳۷ -24.049 235 .000 -9.97881 -10.7963 -9.1613 

۲6۵ -40.120 178 .000 -102.45251 -107.4919 -97.4131 

 

  ۵تر از بود و کوچک  ۰/ ۰۰۰دست آمده از طریق هر دو پرسشنامه داري به دهد که سطح معنی نشان می  ۴جدول 
دانشجویان  شود و ادعاي اینکه  باشد. بنابراین فرض صفر با استفاده از نتایج هر کدام از دو پرسشنامه رد می می  درصد 

قبول نیست. از سوي دیگر در هر دو آزمون حد باال و  دانشکده مهندسی صنایع داراي خصیصه کارآفرینی هستند، قابل 
( و  ۳۷توان نتیجه گرفت که میانگین خصیصه کارآفرینی از مقادیر مورد آزمون، ) حد پایین منفی است؛ بنابراین می 

 تر است. (، کوچک ۲6۵) 

را مالک قرار داده و نمرات    ۲پرسشنامه پر شده شماره    ۱۷9همگرایی دو پرسشنامه، تعداد    به منظور بررسی میزان 
ایم. نتایج این مقایسه که با استفاده از  کارآفرینی کسب شده توسط هر فرد را در دو پرسشنامه با یکدیگر مقایسه کرده 

س این مقایسه ضریب همبستگی دو  آورده شده است. بر اسا   ۱روش رگرسیون خطی به دست آمده است در نمودار  
 باشد. درصد می   ۷۴.۵آزمون برابر با  

نامه فوق و با توجه به کمتر  گرایی دو پرسش ، با توجه به هم ۲نامه شماره  رغم باالتر بودن میزان اعتبار پرسش علی 
ر گرفتن محدودیت تحقیق  تر بودن آن براي توزیع و همچنین با در نظ هاي آزمون جامع کارآفرینی، ساده بودن تعداد سؤال 

نامه اول به  ها در کالس قایل شده بودند( در تحقیق حاضر، پرسش نامه )محدودیت زمانی که استادان براي توزیع پرسش 
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در دانشکده صنایع به   ۱نامه شماره هاي داده شده به پرسش عنوان ابزار تحقیق انتخاب شد. از سوي دیگر تعداد پاسخ 
نامه  بیشتر بودند و این امر نیز دلیل دیگري بود تا در این تحقیق از پرسش   ۲نامه شماره  سش توجهی از پر میزان قابل 

   استفاده شود.   ۱شماره  

 
 2و  1نامه پوشانی دو پرسش. مقايسه هم1نمودار 

 های تحقيق فرضيه 

 باشد: ده فرضیه فرعی به شرح زیر می عالوه بر مقایسه صورت پذیرفته، این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و  
قبول در  فرضیه اصلی: میانگین نمره کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برابر یا بیشتر از حداقل نمره قابل 

 باشد. نامه می پرسش 
اقل نمره  طلبی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برابر یا بیشتر از حد فرضیه فرعی اول: میانگین نمره خصیصه استقالل 

 باشد. نامه می قبول در پرسش قابل 
قبول  فرضیه فرعی دوم: میانگین نمره خصیصه خالقیت دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برابر یا بیشتر از حداقل نمره قابل 

 باشد. نامه می در پرسش 
بیشتر از حداقل نمره    طلبی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برابر یا فرضیه فرعی سوم: میانگین نمره خصیصه توفیق 

 باشد. نامه می قبول در پرسش قابل 
فرضیه فرعی چهارم: میانگین نمره خصیصه عزم و اراده دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برابر یا بیشتر از حداقل نمره  

 باشد. نامه می قبول در پرسش قابل 
علم و صنعت برابر یا بیشتر از حداقل نمره    پذیري دانشجویان دانشگاه فرضیه فرعی پنجم: میانگین نمره خصیصه ریسک 

 باشد. نامه می قبول در پرسش قابل 
گانه دانشگاه علم و صنعت باهم برابر  هاي یازدهفرضیه اصلی دوم: میانگین نمره کارآفرینی دانشجویان در دانشکده 

 است.  
پذیري، عزم  طلبی، ریسک گانه کارآفرینی، شامل استقالل هاي پنج هاي فرعی ششم تا دهم: میانگین نمره خصیصه فرضیه 

 گانه دانشگاه علم و صنعت با هم برابر است.  هاي یازده طلبی دانشجویان در دانشکده و اراده، خالقیت و توفیق 
باشند  نامه می هاي ذکر شده در پرسش هاي پژوهش داراي مرز مشخص، برابر با حداقل با توجه به اینکه فرضیه 
هاي پژوهش یکسان خواهند بود و نیازي به  هاي صفر( عینًا با فرضیه هاي آماري )فرضیه بنابراین در این موارد فرضیه 

 باشد.  ها نمی تعریف مجدد آن 

نمرات 

  2پرسشنامه 
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پذیري، عزم و اراده، خالقیت و  طلبی، ریسک انگین متغیرهاي کمی کارآفرینی، استقالل هدف این تحقیق مقایسه می 
  ۱باشد. بنابراین با استفاده از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه طلبی با حداقل موردقبول آزمون جامع کارآفرینی می توفیق 

  هاي توصیفی خالصه نتایج حاصل از آماره   6  و   ۵جداول  توان این موضوع را بررسی کرد.  درصد می   9۵در سطح اطمینان  
دهند. این  پذیرفته نشان می صورت مستقل صورت ها به هاي کارآفرینی را که براي هرکدام از خصیصه و استنباطی متغیر 
 اي است و براي هر مؤلفه، مستقاًل انجام شده است. آزمون، یک دامنه 

 دانشجويان  های کارآفرينی. نتايج آزمون ميانگين خصيصه5جدول 

 ميانگين  خصيصه 
سطح 

 داریمعنی
 ارزش
 آزمون 

 %95ای برآورد فاصله
 آزمون نتيجه

 حد بال  حد پايين 
 رد فرض اصلی - ۸/ ۱۴۸ - ۸/ ۵۵۸ ۳۷ ۰/ ۰۰۰ ۲۸/ 66 کارآفرینی  

 رد فرض اول  - ۲/ ۳6۵ - ۲/ ۵۱۴ 9 ۰/ ۰۰۰ 6/ ۵6 طلبیتوفیق
 فرض دومرد  - ۱/ ۲۷۸ - ۱/ ۴۴۵ ۴ ۰/ ۰۰۰ ۲/ 6۴ طلبی استقالل
 رد فرض سوم - ۱/ ۵۴6 - ۱/ ۷۳6 ۸ ۰/ ۰۰۰ 6/ ۳۵۸ پذیري ریسک 

 رد فرض چهارم - ۱/ ۱۸۳ - ۱/ ۳۱9 ۸ ۰/ ۰۰۰ 6/ ۷۴۸ عزم و اراده
 رد فرض پنجم - ۱/ 6۱۷ - ۱/ ۷۲6 ۸ ۰/ ۰۰۰ 6/ ۳۲۸ خالقیت

 
هاي  دهنده آن است که دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران از میانگین خصیصه نشان   ۵اگرچه نتایج جدول  
درصد از دانشجویان این    ۷نشان داده شده است    6گونه که در جدول  باشند، با این حال، همان کارآفرینی برخوردار نمی 

طلبی برخوردارند. همچنین میزان  ویان از خصیصه توفیق درصد از دانشج   ۲۰دانشگاه داراي خصیصه کارآفرینی بودند،  
  ۲۵باشند به ترتیب  پذیري، عزم و اراده و خالقیت می طلبی، ریسک هاي استقالل درصد دانشجویانی که داراي خصیصه 

 باشد.  درصد می   ۲۱درصد و    ۳۰درصد و    ۳۳/ ۵درصد،  

 ها . بررسی ميانگين خصيصه6جدول 

 دانشجويان واجد شرايط درصد  ميانگين  خصيصه 
 ۷ ۲۸/ 66 کارآفرینی 

 ۲۰ 6/ ۵6 طلبیتوفیق
 ۲۵ ۲/ 6۴ طلبی استقالل
 ۳۳/ ۵ 6/ ۳۵۸ پذیري ریسک 

 ۳۰ 6/ ۷۴۸ عزم و اراده
 ۲۱ 6/ ۳۲۸ خالقیت

  ۳۴،  ۳۷باشد که چنانچه نمره حداقل کارآفرینی به جاي  از سوي دیگر نتایج تحقیق بیانگر این نکته حایز اهمیت می 
هاي مناسب سطح کارآفرینی دانشجویان را به طور  نظر گرفته شود، یا به تعبیر دیگر چنانچه بتوان به کمک آموزش در  

درصد افزایش پیدا    ۵۰گاه میزان دانشجویان داراي خصیصه کارآفرینی به میزان  نمره افزایش داد، آن   ۳میانگین به میزان  
 خواهد کرد. 

بندي پنج مؤلفه کارآفرینی در دانشگاه اقدام کرد، براي  وان نسبت به رتبه ت می   6رغم اینکه بر اساس جدول  علی 
طلبی، عزم و  هاي استقالل تر الزم است از آزمون فریدمن استفاده شود. شایان ذکر است که خصیصه بندي صحیح رتبه 

ه علم و صنعت ایران به  اي هستند که دانشجویان دانشگا هاي وابسته پذیري متغیر طلبی، خالقیت و ریسک اراده، توفیق 

 
1 One Sample T Test 
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ها را دارد. براي این منظور فرض زیر را در  بندي این خصیصه اند و بنابراین آزمون فریدمن، قابلیت اولویت آنها پاسخ داده 
 گیریم. نظر می 

پذیري دانشجویان دانشگاه علم و  طلبی، خالقیت و ریسک طلبی، عزم و اراده، توفیق فرض صفر: پنج مؤلفه استقالل 
 از اولویت یکسانی برخوردار هستند.   صنعت 

 . ميانگين رتبه7جدول

 هارتبه

 ارزش رتبه میانگین رتبه 

 1 3.53 طلبیتوفیق

 4 1.10 طلبی استقالل

 3 3.33 خالقیت

 1 3.53 پذیري ریسک 

 2 3.50 عزم و اراده

 
 . نتايج آزمون فريدمن 8جدول 

 تعداد  2244

 خی دو ۴۳6۵

 درجه آزادي  ۴

 داري سطح معنی ۰/ ۰۰۰

 
هاي هر  اي توصیفی است که میانگین رتبه ( آماره ۷باشد. خروجی اول )جدول  نتایج آزمون، شامل دو خروجی می 

هاي هر متغیر، مقدارآماره کاي دو، درجه آزادي و  ( به ترتیب تعداد داده ۸دهد. خروجی دوم )جدول  متغیر را نشان می 
آمده  دست داري به کند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن، ازآنجایی که سطح معنی می داري را ارائه  سطح معنی 

درصد است، فرض صفر رد شد و ادعاي یکسان بودن رتبه )اولویت(    ۵بود و کمتر از    ۰/ ۰۰۰براي این تحقیق برابر  
ها یکسان نیستند. بر این اساس،  تبه توان نتیجه گرفت که میانگین ر شود. پس می هاي کارآفرینی پذیرفته نمی خصیصه 

پذیري، رتبه اول، خصیصه عزم و اراده، رتبه دوم،  طلبی و ریسک هاي توفیق حاکی از آن است که خصیصه   ۷نتایج جدول  
 طلبی، رتبه چهارم را در بین دانشجویان دانشگاه دارند. خصیصه تمایل به خالقیت، رتبه سوم و خصیصه استقالل 

 ها ه دانشکد مقایسه  

  مهندسی شیمی، صنایع، عمران، فیزیک،   ریاضی،   راه آهن،   هاي برق، هاي کارآفرینی در دانشکده بررسی خصیصه 
گونه که  باشد. همان مواد و متالوژي، معماري و شهرسازي و مکانیک، یکی دیگر از اهداف اصلی این تحقیق می   کامپیوتر، 

این تحقیق، هر دانشکده به صورت یک جامعه در نظر گرفته شد و حجم نمونه  برداري نیز بیان شد، در  در روش نمونه 
هاي کارآفرینی به عنوان متغیرهاي کمی وابسته  صورت مستقل محاسبه شده است. با توجه به اینکه خصیصه براي آن به 

گانه استفاده  هاي یازده انشکده هاي کارآفرینی د طرفه براي مقایسه میانگین ویژگی توان از آزمون واریانس یک می   باشند، می 
 دهد.  خالصه نتایج حاصل از این دو آزمون را نشان می   9کرد. جدول  
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 ها های کارآفرينی دانشکده طرفه و توکی خصيصه . خالصه نتايج آزمون تحليل واريانس يك 9جدول  

 نتيجه آزمون داریسطح معنی درجه آزادی  ها خصيصه
 بندی اولويت 

 هادانشکده 

 ۱۰ کارآفرینی 
۰ /۰ 

 
 آهنراه  متفاوتند

 آهنراه  متفاوتند %۰۱6 ۱۰ توفیق طلبی 

 یکسانند یکسانند %۱۵۴ ۱۰ استقالل طلبی 

 یکسانند یکسانند %۱۵۴ ۱۰ ریسک پذیري 

 متفاوتند ۰/ ۰ ۱۰ خالقیت

  کامپیوتر، فیزیک، برق، ریاضی، راه آهن،:۱گروه 
 معماري و شهرسازي 

  مکانیک، برق، مهندسی شیمی، صنایع،:۲گروه 
 مواد و متالوژي عمران،

 راه آهن متفاوتند ۰/ ۰ ۱۰ عزم واراده 

 
طلبی، خالقیت و عزم و  هاي توفیق داري براي کارآفرینی و مؤلفه دهد، سطح معنی نشان می   9گونه که جدول  همان 

باشد. نتایج این جدول نشان  پذیري بیشتر از آن می طلبی و ریسک هاي استقالل درصد و براي مؤلفه   ۵اراده، کمتر از  
هاي  ها از اولویت یکسانی برخوردارند و خصیصه تمامی دانشکده پذیري در  طلبی و ریسک هاي استقالل دهد که مشخصه می 

توان با استفاده از آزمون توکی  ها اولویت یکسانی ندارند. بنابراین می طلبی و عزم و اراده در دانشکده کارآفرینی، توفیق 
کور، حاکی از آن است که  هاي مذ بندي خصیصه بندي آنها اقدام کرد. نتایج آزمون توکی در مورد اولویت نسبت به اولویت 

از نظر خصیصه خالقیت،  ها دارند. همچنین  تري را نسبت به سایر دانشکده در مجموع، دانشکده راه آهن، شرایط مناسب 
راه دانشکده  دانشکده   کامپیوتر،   فیزیک،   برق،   ریاضی،   آهن، هاي  سایر  به  نسبت  شهرسازي  و  شرایط  معماري  از  ها 
 باشند.  دار می ر برخو  تري مطلوب 

 گیري بحث و نتیجه 
خصوص در  باشد. به هاي کارآفرینی می تأمل این تحقیق مقایسه همپوشانی دو ابزار سنجش ویژگی از نتایج قابل 

حالتی که یکی از این ابزارها بومی و دیگري غیربومی است. اگر چه دو ابزار کارآفرینی آزمون جامع کارآفرینی و ابزار  
دهند، با  هاي متفاوتی از کارآفرینی فردي را مورد ارزیابی قرار می خصیتی کارآفرینان ایرانی مؤلفه هاي ش سنجش ویژگی 

باشد که بیانگر همگرایی نسبتًا باالي دو  درصد می   ۷۴/ ۵ این وجود ضریب همبستگی بین نتایج حاصل از دو پرسشنامه 
 ها تحلیل شود.  امه تواند به عنوان روایی هرکدام از این پرسشن نامه است و می پرسش 

خالقیت    پذیري، طلبی، ریسک طلبی، توفیق هاي استقالل در این تحقیق بر پایه ابزار آزمون جامع کارآفرینی، خصیصه 
ها در بین دانشجویان  هاي شخصیتی یک فرد کارآفرین معرفی شد و سپس این ویژگی و عزم و اراده به عنوان مؤلفه 

دهد  گانه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می هاي یازده کده دانشگاه علم و صنعت ایران و دانش 
درصد از دانشجویان، شرایط الزم    ۷ندارند اما   که دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران خصیصه کارآفرینی نسبتًا باالیی 

جویان داراي شرایطی هستند که با تالش اندک  درصد از دانش   ۴9براي کارآفرین بودن را دارا هستند. همچنین بیش از  
و همکاران،    ج ی کردنائ ) مطالعات  هاي الزم براي کارآفرین شدن را کسب کنند.  توانند حداقل ریزان دانشگاهی می برنامه 
توانند  ریزان آموزش عالی می دهد و حکایت از این دارد که برنامه در دانشگاه مازندران نیز نتایج مشابهی را نشان می   ( ۲۰۰۷

 اي کشور به ارمغان بیاورند.    هاي چشمگیري را بر تر به مقوله کارآفرینی، موفقیت با توجه جدي 
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پذیري در بین دانشجویان دانشگاه علم وصنعت  طلبی و ریسک هاي توفیق مؤلفه بر اساس نتایج حاصل از تحقیق،  
از سویی دیگر، تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته نشان  ها برخوردار هستند.  نسبت به سایر خصیصه  ایران از امتیاز بیشتري 

طلبی به ترتیب  خصیصه عزم و اراده در بین دانشجویان این دانشگاه در رتبه دوم و خصایص خالقیت و استقالل داد که  
که همبستگی مثبتی    ( ۲۰۰۷فرد و همکاران،    یی دانا ) هاي سوم و چهارم قرار دارند. این نتیجه به نحوي با نتایج  در رتبه 

  در مورد زنان   ( ۲۰۰۴گلرد،  ) تحقیقات خانم  خوانی دارد.  باشند هم پذیري قایل می طلبی و ریسک بین خصیصه توفیق 
ها در  طلبی یکی از مؤثرترین ویژگی ایرانی، اگرچه مختص به دانشجویان نبود نیز تأییدکننده این مطلب است که توفیق 

پذیري  بیانگر این مطلب است که نمرات ریسک   ( ۲۰۰6و همکاران،    ي بدر ) باشد. از سوي دیگر،  کارآفرینی زنان ایرانی می 
پذیري  رسد ریسک تري دارد؛ بنابراین اگرچه به نظر می ها رتبه پایین در مقایسه با سایر ویژگی دانشجویان دانشگاه اصفهان  

اجتماعی براي رسیدن به هدف نیز    - هاي مختلف سیاسی توان در روحیه خطرپذیري ایشان در عرصه دانشجویان را می 
هاي مختلف تفاوت داشته باشد و در  دانشگاه   تواند در ها می مشاهد کرد اما میزان و رتبه آن در مقایسه با سایر خصیصه 

تري وجود دارد. این مطلب از این نظر حایز اهمیت است که به گفته اکثر  این رابطه هنوز نیاز به تحقیقات گسترده 
طلبی،  پذیري و توفیق ریسک   هاي ، خصیصه ( ۲۰۱6  ، ی و کوهتماک   رن ی س ) ،  ( ۲۰۲۰،  و همکاران   ي زاهد ) از جمله  محققان،  

ها  ه دانشجویان ایرانی به هر دلیل واجد یا فاقد این ویژگی شود و چنانچ هاي کارآفرینان محسوب می ترین ویژگی از مهم 
 باشند باید مورد توجه قرار گیرد. 

گانه دانشگاه علم و صنعت، حاکی از آن است که در  هاي یازده هاي کارآفرینی در دانشکده بندي خصیصه اولویت 
پذیري در  طلبی و ریسک ها داراست. استقالل تري را نسبت به سایر دانشکده مجموع، دانشکده راه آهن، شرایط مناسب 

  کامپیوتر،   فیزیک،   برق،   ریاضی،   آهن، هاي راه دانشکده خالقیت،    از نظر خصیصه ها از اولویت یکسانی برخوردارند و  دانشکده 
دار هستند. قابل توجه است که دانشجویان  ر برخو  تر ها از شرایط مطلوب سازي نسبت به سایر دانشکده معماري و شهر 

شان نیز به طور میانگین  ها برخوردارند و تجربه کاري ای آهن از میانگین سنی باالتري نسبت به سایر دانشکده دانشکده راه 
آهن را به این عوامل  ها باالتر است؛ بنابراین شاید بتوان باالتر بودن رتبه کارآفرینی دانشجویان دانشکده راه از سایر دانشکده 

 باشد.  تر به این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتري می وابسته دانست ولی براي پاسخ صریح 
 گردد: هاي زیر ارائه می هاي صورت پذیرفته پیشنهاد در خاتمه با توجه به نتایج و بحث 

دانشگاه  -1 از  یکی  عنوان  به  ایران،  صنعت  و  علم  دانشگاه  اینکه  به  توجه  می با  شناخته  مادر  از  هاي  و  شود 
آموزش عالی کشور باید با  ، رسد هاي بسیار باالیی در ارتباط با صنعت نیز برخوردار است، به نظر می توانمندي 

هاي  ریزي به دالیل پایین بودن نمره کارآفرینی دانشجویان توجه کند و در این زمینه برنامه   جدیت بیشتري 
 تري را براي آموزش و پژوهش در دستور کار خود قرار دهند. جدي 

گانه دانشگاه  هاي یازده هاي صفت کارآفرینی دانشجویان دانشکده داري که در ویژگی هاي معنی با توجه به تفاوت  -2
هاي کاري و اجتماعی  هاي آموزشی، توزیع جنسیتی، سابقه فعالیت رسد عوامل و فعالیت ، به نظر می علم و صنعت 

گذار بر کارآفرینی شناسایی شوند. براي  هاي مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و عوامل اجتماعی تأثیر دانشکده 
رتبه  بودن  باال  بین  ثابت شود  دانشکده  نمونه چنانچه  کارآفرینی  این  راه بندي  دانشجویان  و سابقه کار  آهن 

هاي جدید آموزشی که دانشجویان حین تحصیل ملزم به  دانشکده، همبستگی مثبتی وجود دارد، تأسیس دوره 
تواند  هاي کارشناسی ارشد در صورت داشتن سابقه کار می هاي کاري باشند یا پژوهش دانشجویان در دوره فعالیت 

 شی قرار گیرد. ریزان آموز در دستور کار برنامه 
هاي کشور نیز صورت پذیرفته  شود تحقیقات مشابه با این تحقیق در مورد دانشجویان سایر دانشگاه پیشنهاد می  -3

 هاي آموزشی دست یافت. ریزي بندي این نتایج به برنامه تا بتوان از جمع 
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رار گیرند تا بدین وسیله  هاي کشور از منظر میزان کارآفرین بودن مورد پژوهش جدي ق شود دانشگاه پیشنهاد می  -4
گذاري و  هاي مؤثر محیطی در کارآفرینی دانشجویان را شناسایی و متناسب با آن نسبت به سرمایه بتوان فاکتور 

 ریزي در این زمینه اقدام کرد. برنامه 
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 ضمایم 

مقادیر   جمع  با  برابراست  آزمودنی  براي  کارآفرینی  عددي  مقدار  مزبور،  پرسشنامه  امتیازدهی  روش  مطابق 
که حداکثر و حداقل آن براي هر    ریسک پذیري واستقالل طلبی  عزم واراده، توفیق طلبی،  هاي خالقیت، خصیصه 

قابل کسب از این پرسشنامه براي معرفی   نشان داده شده است. بنابراین بیشترین امتیاز  ۱ویژگی در جدول شماره  
 باشد.  و می  ۳۷و کمترین مقدار برابر    ۵۴شدن به عنوان کارآفرین  

 ها. حداقل و حداکثر مقدار خصيصه1جدول 

 نام خصيصه 
حداقل مقدار  

 خصيصه 

حداکثر مقدار  

 خصيصه 
 نام خصيصه  حداقل مقدار خصيصه نام خصيصه 

 ۱۲ 9 طلبیتوفیق ۱۲ ۸ عزم و اراده  

 6 ۴ طلبی استقالل ۱۲ ۸ خالقیت  

 ۱۲ ۸ پذیري ریسک  ۵۴ ۳۷ کارآفرینی  

 
هاي  گیري مولفه سؤال بود و قابلیت اندازه  9۵مشتمل بر    "ابزار سنجش کارآفرینان ایرانی" پرسشنامه دوم، به نام  

و ریسک رویاپردازي  ابهام،  تحمل  عملگرایی،  فکري،  سالمت  موفقیت،  به  نیاز  فرد،  هر  کنترل  کانون  پذیري، 
 دارد.ا را بیان میهمیزان امتیاز این خصیصه    ۲طلبی را دارد. جدول شماره  چالش 

 

 ها در ابزار سنجش کارآفرينان ايرانی . امتيازدهی خصيصه2جدول  

 بسيار قوی قوی ضعيف بسيار ضعيف  مقوله 
 ]۵۷-۷۲) ]۵۱-۵۷) ]۴۳-۵۱) ]۱۸-۴۳) پذیري ریسک 

 ]6۰ -6۸) ]۵۵-6۰) ]۴9-۵۵) ]۱۷-۴9) کانون کنترل بیرونی 

 ]۵۳-6۰) ]۴۸-۵۳) ]۴۴-۴۸) ]۱۵-۴۴) نیاز به پیشرفت 

 ]۴۳-۵۲) ]۳۸-۴۳) ]۳۴-۳۸) ]۱۳-۳۴) سالست فکري 

 ]۳۰ -۳۲) ]۲۸-۳۰) ]۲۵-۲۸) ]۸-۲۵) عملگرایی 

 ]۲6 -۴۴) ]۲۲-۲6) ]۱۸-۲۲) ]۱۱-۱۸) تحمل ابهام

 ]۲۳-۲۸) ]۲۱-۲۳) ]۱9-۲۱) ]۷-۱9) رویاپردازي 

 ]۲۱-۲۴) ]۱9-۲۱) ]۱6-۱9) ]6-۱6) طلبیچالش 

 ]۳۰۳-۳۸۰) ]۲۸۳-۳۰۳) ]۲6۴-۲۸۳) ]9۵-۲6۴) کارآفرینی 
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