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چکیده:
هدف كلی این پژوهش بررسی قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالممی اسالتان
اصفهان بود .در این پژوهش پنج قابلیت استقمل طلبی ،ریسک پذیری ،توفیال طلبالی ،خمقیالت و
كنترل درونی مورد بررسی قرار گرفتند .پژوهش از نوع كاربردی بوده و از روش توصالیفی پیمایشالی
استفاده شده است .ابزار جمع آوری اطمعالات پرسشالنامه اسالتاندارد  55سالاايی اسالت متشالل از
پرسشنامههای خمقیت تورنس ،توفی طلبی هرمنس ،كنترل درونی راتر و استقمل طلبی و ریسک
پذیری هیسریچ و پیترز می باشد .پایایی پرسشنامه بالا اسالتفاده از ضالری آيفالای كرانبالا محاسالبه
گردید .بیشترین ضری آيفا مربوط به خمقیت با  0/92و كمترین مقدار مربوط به استقمل طلبی با
 0/87می باشد .روایی محتوایی با نظر پنج نفر از متخصصین و همبستگی هر متغیر با یالک سالاال
كلی مربوط به آن متغیر محاسبه گردید .نمونه آماری مشتم بر  300نفر از دانشجویان بر حسال
درجه دانشگاه از طری نمونه گیری تصادفی طبقهای متناس با حجم انتخاب شدند .نتالایج حاصال
از تحلی دادهها نشان داد قابلیتهای كارآ فرینالی دانشالجویان بالا تر از حالد میالانگین اسالت و در
متغیرهای توفی طلبی و خمقیت بیش از  85درصد دانشجویان نمره با ی معیار كس كردهاند.
کلید واژهها :قابلیتهای كارآفرینی ،دانشجو ،دانشگاه آزاد اسممی ،اصفهان.
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مقدمه
كارآفرینی موضوعی است كه در اواخر قرن بیستم مورد توجه محاف آموزشی كشالورهای جهالان
قرار گرفته است .اما مهم این است كه اكنالون در عرصاله جهالانی افالراد خالمو و مبتلالر باله عنالوان
كارآفرینان منشاء تحو ت بزرگی در زمینه صنعتی ،تربیتی و خدماتی شده اند .همچنین ،چرخالههالای
توسعه اقتصادی همواره با توسعه كارآفرینی به حركت در می آید ،به عبارت بهتالر ،كالارآفرینی موتالور
رشد و توسعه است و آنچه ما را بر آن داشالت تا دست به مطايعه چنین موضوعی ببریم ارزش با یی
است كه احساس میشود كارآفرینی و پرورش ایدههای خمو یافته است.
با توجه به اینله پدیده كارآفرینی موقعیتی است و فرد كارآفرین انسانی نوآور است و بالا ههنیالت
مثبتی كه دارد ،فرصتهای سودآور و كشف نشده را تشخیص میدهد و میكوشالد تالا تركیال هالای
جدیدی از منابع نادر را ارائه كند ،با پذیرش خطرهای ناشی از ابتلارات خویش ،با تالمش هالایی كاله
انجام میدهد خود و جامعه اش را بهره مند میسازد یا آنگونه كه [ ]1تیمونز )1990( 1معتقد است
كه كارآفرینی ایجاد یک چیز ا رزشمند از هیچ میباشد و كارآفرین كسی است كه دارای قالدرت در
با وتوانایی پیدا كردن خمء و فرصتها را دارد وقادر است از طری پرروش ایده و تبدی فلالر خالود
به یک محصول جدید اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید.
در این میان آنچه قاب هكر است این است كه منظور از ارزش صرفاً ارزش اقتصادی نبوده بلله
ارزش سیاسی ،اجتماعی ،تربیتی و حتی فرهنگی را میتواند شام شود .با توجه به آنچاله گفتاله شالد
بنظر می رسد مهمترین ماسساتی كه بتواند این ارزش آفرینی را در افراد پرورش دهالد دانشالگاههالا و
مراكز آموزش عايی هستند .از اینرو در دنیای سریع و رقابتی امروز توجه به كارآفرینی و ویژگالیهالای
كارآفرینان یلی از دغدغههای مهم نهادها و مراكز مختلف و با خص دانشگاهها در سراسر دنیاست
مطايعاتی كه در زمینه ارتباط بین ویژگیهای فردی و رشالد و توسالعه اقتصالادی صالورت گرفتاله
است ،نشان میدهند كه پیشرفت به یک گروه و مذه خاصی اختصاص نالدارد و بالا رشالد و توسالعه
برخی از ویژگیها در افراد می تالوان رشالد اقتصالادی را در جوامالع مختلالف فالراهم كرد(مالک كلنالد،

. Timmons
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 ]2[.)1961مک كلند )1961(1ویژگیهای افراد كارآفرین را شام توفی طلبی ،ریسالک پالذیری،
كنتالالرل درونالالی ،خمقیالالت و اسالالتقمل طلبالالی مالالیدانالالد]3[ .دراكالالر)1963(2بالاله نق ال از دهقالالانی و
هملاران( )2014ویژگی هایی را برای افراد كارآفرین پیشنهاد نمودهانالد ،كاله اهالم آنهالا عبارتنالد از:
توفی طلبی ،تمای به مخاطره پذیری ،استقمل طلبی ،مركز كنترل درونی و خمقیت.
بر اساس تحقیقات انجام شده پرورش ویژگیهای هكر شده در افراد باعال تقویالت قابلیالتهالای
كارآفرینی آنان میشود .برخی تحقیقات نشان می دهند كاله در افالراد قابلیالت هالایی وجالود دارد كاله
پرورش این قابلیتها موج كارآفرینی آنان میشود .از مهم ترین این ویژگالیهالا خمقیالت ،توفیال
طلبی ،ریسک پذیری ،كنترل درونی و ا ستقمل طلبی است.
در بیشتر كشورهای رو به رشد و از جمله ایران ،شرایط اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی به
گونه ای است كه ح مشلمت و تنگناها ،ايگوها و راه ح های جدید و متفاوتی را طلال مالی كنالد.
پدیده بیلاری فراتر از كشورهای در حال توسعه ،مشل شماره یک اكثر كشورهای صنعتی نیز شالده
است .تركی جمعیتی جوان ،ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسانات قیمت نفت ،ساله عامال
عمده ای هستند كه در ایران موج می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران كمن كشالور باله منبالع
درآمد دیگری به جز منبع آسان نفت بیندیشند و بی شک آن منبالع جالز ابتلالار ،خمقیالت و نالوآوری
سرچشمه دیگری نمی تواند داشته باشد.
از آنجا كه  %40از تركی جمعیت كشور را جوانان به خود اختصاص دادهانالد ،بنالابراین افالزایش
عرضه نیروی كار ،رشد بیلاری و مشلمت اقتصادی ،پرداختن به كارآفرینی را بیش از پیش ضروری
ساخته است [(]4فیض بخش.)1379 ،
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید آماده باشد كه به ارزیابی و تحلی منطقی وضع موجالود
جامعه بپردازد و هدفهایی را بالرای حركالت منسالجم آینالده كشالور ترسالیم نمایالد و در واقالع جامعاله
دانشگاهی به عنوان آگاه ترین قشر جامعه باید قادر باشد نقشهای برای توسعة جامعاله طراحالی كنالد.
علی رغم اینله در كشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهة  1970به بعد موضوع كارآفرینی مورد توجه
. McClelland
. Drucker
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قرار گرفته است و بسیاری از كشورهای در حال توسعه نیز از اواخر دهة  1980این موضوع را مالورد
توجه قرار دادهاند ،در كشور ما تا شروع برنامه سوم توسعه توجه چندانی به كارآفرینی نشده بود .حتالی
در محاف علمی و دانشگاهی نیز بجز موارد بسیار نادر فعايیتی در این زمینه صورت نگرفته نبود.
علیرغم تحقیقات و اقداماتی(از جملاله تسسالیس مراكالز كالارآفرینی) كاله در خصالوص كالارآفرینی
با خص در دانشگاهها صورت گرفته چند سايی بیشتر نمی گذرد و با توجه به اسناد و مالدار علمالی
موجود به نظر میرسد تحقیقاتی كه در زمینه كارآفرینی در كشور صورت گرفته اسالت چنالدان قابال
توجه نیست واین علم هنوز در دوره طفويیت بسر می برد و پر واضح است كه انجام پژوهش هایی در
این زمنیه كاممً ضرروت دارد.
نظر به اینله یلی از اهداف تعلیم و تربیت ،تربیت انسانهای مستق  ،متلی به نفالس و خالمو
میباشد و با توجه به اینله محققین از اركان اصلی نظام تعلیم وتربیت بشمار میروند وتحق اهالداف
تعلیم و تربیت از دغدغههای شغلی و فلری آنان محسوب میشود يذا تحقی حاضر در نظر دارند باله
بررسی قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسممی استان اصفهان بپردازد.
اهداف
هدف كلی این پژوهش تعیین میزان قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان دانشالگاههای آزاد اسالتان
اصفهان بود كه در قاي چهار هدف به تعیین میزان قابلیت های(اسالتقمل طلبالی ،ریسالک پالذیری،
كنترل درونی ،توفی طلبی و خمقیت)دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصالفهان و تعیالین تفالاوت
میزان این قابلیتها با توجه به فاكتورهی دانشگاه،سال و مقطع تحصیلی پرداخته شد.
روش
پژوهش حاضر از نوع "كاربردی" است .با توجه به ماهیت موضوع و هدفهای پالژوهش از روش
تحقی " توصیفی -پیمایشی" استفاده شدهاست .جامعه آماری این پژوهش كلیة دانشجویان دانشالگاه
آزاد اسممی استان اصفهان بايغ بر  92246نفر میباشند .برای برآورد واریانس جامعه و تعیین حجم
نمونه ابتدا یک گروه  30نفری از پاسخگویان به صورت تصالادفی انتخالاب شالده و از طریال توزیالع
پرسشنامه در بین آنها واریانس محاسبه شد .بر اساس واریالانس و فرمالول حجالم نموناله[(]5سالرمدو
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بازرگان )1374،115،حجم نمونه  300نفر برآورد شد .از آن جایی كاله یلالی از ا هالداف پالژوهش
مقایسه دانشجویان دانشگاههای مختلف با یلدیگر بودنالد از روش نموناله گیالری تصالادفی طبقالهای
استفاده شد
مزیت بزرگ نمونه گیری طبقهای آن است كه حضور گروههای تعریف شده جامعالة آمالاری را در
نمونه تضمین مالی كنالد .مزیالت دیگالرآن افالزایش میالزان معالرف بالودن نموناله اسالت[(]6رضالویه و
دیگران.)1380،
-4ابزار تحقی
انجام هر پژوهشی مستلزم كاربرد ابزار یا ابزارهای مناس جمالع آوری اطمعالات مالورد نیالاز آن
پژوهش اسالت [(]7بسالت .)1381 ،ابالزار گالردآوری دادههالا در پالژوهش حاضالر پرسشالنامه اسالت.
پرسشنامه مجموعالهای ازسالاايها اسالت كاله پاسالخ دهنالده بالا ممحظالة آنهالا پاسالخ زم را ارائاله
میدهد[(]8سرمد و دیگران .)1384 ،با توجه باله اهالداف پالژوهش ،ابالزار گالردآوری دادههالای ایالن
پژوهش ،پرسشنامه استاندارد  55ساايی است متشل از پرسشالنامههالای خمقیالت تالورنس ،توفیال
طلبی هرمنس ،كنترل درونی راتر و استقمل طلبی و ریسک پذیری هیسریچ و پیتالرز مالیباشالد كاله
توسط[ ]9بدری و دیگران( )1384تهیه گردید.
برای بررسی روایی پرسشنامه از دو روش استفاده شده :ايف) روایی محتوایی با نظالر پالنج نفالر از
متخصصین تعیین شد و ب) همبستگی هر متغیر با یک ساال كلالی مربالوط باله آن متغیالر محاسالبه
گردید .نتایج در جدول ( )1آمده است.
جدول()1ضری همبستگی ساا ت پرسشنامه و ساا ت كلی در مورد هر یک از قابلیت ها
متغیر

ضری همبستگی

معنی داری

استقمل طلبی

0/25

0/000

ریسک پذیری

0/32

0/000

كنترل درونی

0/18

0/003

توفی طلبی

0/19

0/002

خمقیت

0/23

0/000
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همانگونه كه نتایج جدول()1نشان مید هد همه همبستگیهالا معنالی دار اسالت كاله باله عنالوان
شاهدی از روایی پرسشنامه تلقی میشود .برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از روش آيفالای كرانبالا
استفاده شد.نتایج این بررسی در جدول( )2آمده است.
جدول( )2پایایی پرسشنامه به روش آيفای كرانبا
مايفههای پژوهش

ضری آيفا

تعداد

استقمل طلبی

0/87

30

ریسک پذیری

0/9

30

كنترل درونی

0/88

30

توفی طلبی

0/9

30

خمقیت

0/92

30

نتایج جدول ()2نشان میدهد از بین مايفههای مورد پژوهش بیشترین ضالری آيفالا مربالوط باله
خمقیت با  0/92و كمترین مقدار مربوط باله اسالتقمل طلبالی بالا  0/87مالیباشالد.تجزیه و تحلیال
دادههای پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با اسالتفاده از نالرم افالزار spss19
انجام شده است .در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصالههالای آمالاری نظیالر فراوانالی ،درصالد،
میانگین ،واریانس و انحراف معیار به توصیف دادههای پژوهش پرداخته شالده اسالت .در سالطح آمالار
استنباطی متناس با ساا ت تحقی و همچنین دادهها از آزمونهای بینومیالال ،كروساللال -وايالیس
ومن ویتنی استفاده شده است.
یافتهها
میزان قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصفهان به چه میزان است؟ باله
منظور سنجش میزان قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصفهان پالنج متغیالر
استقمل طلبی ،ریسک پذیری ،كنترل درونی ،توفی طلبی و خمقیت دانشجویان در نظر گرفته شالد.
باتوجه به دادههای حاص از اجرای آزمون كايموگروف -اسمیرنوف توزیع نرمالال نبالوده اسالت يالذا از
آزمونهای ناپارامتریک من ویتنی ،آزمالون كروساللال -وايالیس و بینومیالال اسالتفاده شالد .نتالایج در
جدول( ) 3آمده است .نمره معیار از طری محاسبه نمره متوسط هر متغیر در پرسشنامه مربوطه بدست
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آمده است .در جدول شماره( )3نسبت ،تعالداد و نمالره معیالار دانشالجویان دانشالگاههالای آزاد اسالتان
اصفهان( بالر اسالاس روش نموناله گیالریر داران ،نطنالز ،اردسالتان ،میماله ،مباركاله و خوراسالگان) در
متغیرهای مورد بررسی آمده است.
جدول()3آزمون بینومیال مقایسه نمرات قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان
p
درصد
تعداد
نمره معیار
متغیر
38
107
استقمل طلبی
0/000
≥3/5
62
178
>3/5
73
207
≥4
ریسک پذیری
0/000
27
78
>4
44
124
≥7
كنترل درونی
0/03
56
161
<7
5
13
توفی طلبی
0/000
≥15/5
95
272
>15/5
13
36
≥21
خمقیت
0/000
87
249
>21

بر اساس نتایج جدول( :)3میانگین نمره قابلیت اسالتقمل طلبالی دانشالجویان دانشالگاههالای آزاد
استان اصفهان  38درصد در حد نمره معیار  3/5و  62درصد دانشجویان با تر از نمره معیار است .
میانگین نمره ریسک پذیری  73درصد دانشجویان در حد نمره معیار  4و  27درصد بالا تر از نمالره
معیار است .میانگین نمره قابلیت كنتالرل درونالی  44درصالد دانشالجویان دانشالگاههالای آزاد اسالتان
اصفهان در حد نمره معیار  7و  56درصد با تر از نمره معیار اسالت .میالانگین نمالره قابلیالت توفیال
طلبی  95درصد دانشجویان با تر از نمره معیار  15 /5و  5درصالد در حالد نمالره معیالار مالیباشالدو
میانگین نمره خمقیت  87درصد دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصفهان بالا تر از نمالره معیالار
 21و  13درصد در حد نمره معیار میباشدو همه متغیرهای مالورد بررسالی در سالطح p= 0/000
معنادار است .بنابراین قابلیالتهالای اسالتقمل طلبی،ریسالک پالذیری ،كنتالرل درونی،توفیال طلبالی و
خمقیت بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصفهان با تر از نمره معیار است.
آیا بین قابلیتهای كارآفرینی( استقمل طلبی ،ریسک پالذیری ،كنتالرل درونالی ،توفیال طلبالی و
خمقیت) دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصفهان با توجه به دانشگاه مح تحصی تفاوت وجود
دارد؟
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مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان بر حس دانشگاه مح
تحصی نشان داد:
بیشترین میانگین متغیر استقمل طلبی مربوط به دانشجویان دانشالگاه میماله بالا  4/09درصالد و
كمترین میانگین مربوط به دانشجویان دانشگاه اردستان با  3/4درصالد مالیباشد.بیشالترین میالانگین
متغیر ریسک پذیری مربوط به دانشجویان دانشگاه نظنز با  4درصد و كمترین میالانگین مربالوط باله
دانشجویان دانشگاه داران با  2/9درصد میباشد.
بیشترین میانگین متغیر كنترل درونی مربوط به دانشالجویان دانشالگاه داران بالا  9/09درصالد و
كمترین میانگین مربوط به دانشجویان دانشگاه نطنز با  7/5درصد میباشد .بیشترین میانگین متغیالر
توفی طلبی مربوط به دانشجویان دانشگاه مباركه با  22/3درصالد و كمتالرین میالانگین مربالوط باله
دانشجویان دانشگاه داران با  21/3درصد مالی باشالد .بیشالترین میالانگین متغیرخمقیالت مربالوط باله
دانشجویان دانشگاههای مباركه و اردستان با  27/5درصد و كمترین مربوط به دانشجویان دانشالگاه
داران با  19درصد میباشد.
به منظور تعیین تفاوت قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان با توجه به دانشالگاه محال تحصالی از
آزمون كروسلال -وايیس استفاده شد .نتایج در جدول()4ارائه شده است.
جدول()4آزمون كروسلال -وايیس مقایسه میانگین رتبه نمرات قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان بر حس
دانشگاه مح تحصی
متغیر
استقمل طلبی
ریسک پذیری
كنترل درونی
توفی طلبی
خمقیت

میانگین
3/8
3/5
7/9
21/5
27/4

انحراف معیار
1/2
1/7
2/1
3/9
5/4

نمره معیار
3/5
4
7
15/5
21

تعداد
285
285
285
285
285

خی دو
8/6
3/9
7/4
7/0
24

df
5
5
5
5
5

p
0/1
0/5
0/1
0/2
0/0

بر اساس نتایج جدول( )4بجز متغیر خمقیت در سالطح(  x= 24/3 ،p≤ 0/05و  )df=5بالین
قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاههای خوراسالگان ،میماله ،اردسالتان ،نطنالز ،داران و مباركاله
تفاوت معناداری مشاهده نشد .مقایسه تفاوت میانگینها در متغیر خمقیت نشان مالیدهالد میالانگین
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رتبه خمقیت دانشجویان دانشگاههای مباركه و اردستان از سایر دانشجویان دانشگاههای نمونه مالورد
بررسی با تر است و میانگین رتبه خمقیت دانشجویان داران از سایر دانشجویان كمتر میباشد.
آیا بین قابلیتهای كارآفرینی( استقمل طلبی ،ریسک پالذیری ،كنتالرل درونالی ،توفیال طلبالی و
خمقیت) دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصفهان بر حس سالال تحصالیلی تفالاوت وجالود دارد؟
مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان بر حسال سالال تحصالیلی
نشان داد :بیشترین میانگین متغیر استقمل طلبی و ریسک پذیری مربوط به دانشجویان سال سوم به
ترتی با  4/12و  3/76درصد و كمترین میانگین مربوط باله دانشالجویان سالال دوم باله ترتیال بالا
 3/75و  3/39درصد می باشد .بیشترین میانگین متغیر كنترل درونالی و توفیال طلبالی مربالوط باله
دانشالجویان سالال اول بالا  8/04و  22/3درصالد و كمتالرین میالانگین كنتالرل درونالی مربالوط بالاله
دانشجویان سال دوم با  7/67درصد و توفی طلبی مربالوط باله دانشالجویان سالال سالوم بالا 20/7
می باشد .بیشترین میانگین متغیر خمقیت مربالوط باله دانشالجویان دوم بالا  28/2درصالد و كمتالرین
مربوط به دانشجویان سال سوم با  26/1درصد مالی باشالد .باله منظالور تعیالین تفالاوت قابلیالتهالای
كارآفرینی دانشجویان با توجه به سنوات تحصالیلی از آزمالون كروساللال -وايالیس كاله آزمالون غیالر
پارامتریک معادل آزمون تحلی واریانس یک طرفه است استفاده شد .نتایج در جالدول()5ارائاله شالده
است.
جدول( )5آزمون كروسلال -وايیس مقایسه میانگین رتبه نمرات قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان بر حس

سال

تحصیلی
متغیر

خی دو

df

p

استقمل طلبی

3/46

3

0/32

ریسک پذیری

1/68

3

0/63

كنترل درونی

3/53

3

0/31

توفی طلبی

10/72

3

0/01

خمقیت

4/6

3

0/19

بر اساس نتایج جدول( )5متغیر توفی طلبی دانشجویان دانشالگاههالای آزاد اسالتان اصالفهان بالر
حس سال تحصالیلی در سالطح ( X= 10/72 ،p≤ 0/05و  )df=3معنالادار مالیباشالد .مقایساله
میانگین نمرات نشان می دهد میانگین رتبه میزان توفی طلبی به ترتیال در دانشالجویان سالال اول
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بیشتر از سال دوم ،سال دوم بیشتر از سال چهالارم و دانشالجویان سالال چهالارم بیشالتر ازسالال سالوم
میباشد و در سایر متغیرهای كارآفرینی تفاوت معناداری بالین دانشالجویان بالا توجاله باله سالالهالای
تحصیلی دیده نشد.
آیا بین قابلیتهای كارآفرینی(استقمل طلبی ،ریسالک پالذیری ،كنتالرل درونالی ،توفیال طلبالی و
خمقیت) دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصفهان با توجه به مقطع تحصیلی تفاوت وجود دارد؟
مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیتهای كالارآفرینی دانشالجویان بالر حسال دانشالگاه
مقطع تحصیلی نشان داد :بیشترین میانگین متغیر استقمل طلبی مربوط باله دانشالجویان كارشناسالی
ارشد با  4/1درصد و كمترین میانگین مربوط به دانشجویان كارشناسالی ناپیوسالته بالا  3/67درصالد
میباشد .بی شترین میانگین متغیر ریسک پذیری مربوط به دانشجویان كارشناسالی پیوسالته بالا 3/76
درصد و كمترین میانگین مربوط به دانشجویان ارشد با  3/04درصد مالیباشالد .بیشالترین میالانگین
متغیر كنترل درونی مربوط به دانشجویان كارشناسی ارشد با  8/1درصد و كمترین میانگین مربوط به
دانشجویان كاردانی با  7/5درصالد مالی باشالد .بیشالترین میالانگین متغیالر توفیال طلبالی مربالوط باله
دانشجویان كارشناسی پیوسته  21/7درصد و كمترین میانگین مربوط به دانشجویان كاردانی 21/2
درصد میباشد (.ايبته زم به هكراست تفاوتها بسیار ناچیز بوده و تقریباً كلیه دانشجویان در مقالاطع
مختلف تحصیلی دارای روحیه توفی طلبی و انگیزه پیشرفت مالی باشالند .بیشالترین میالانگین متغیالر
خمقیت مربوط به دانشجویان كاردانی با  29/08درصد و كمترین مربوط به دانشجویان كارشناسالی
پیوسته و كارشناسی ارشد به ترتی با  26/7و  26/8درصد میباشد .به منظور تعیین تفاوت قابلیتهای
كارآفرینی دانشجویان با توجه به مقاطع تحصیلی از آزمون كروسلال -وايیس كه آزمون غیالر پارامتریالک
معادل آزمون تحلی واریانس یک طرفه است استفاده شد .نتایج در جدول( )6ارائه شده است.
جدول( )6آزمون كروسلال -وايیس مقایسه میانگین رتبه نمرات قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان بر حس
مقطع تحصیلی
متغیر

خی دو

df

p

استقمل طلبی

5/75

3

0/12

ریسک پذیری

3/99

3

0/26

كنترل درونی

2/96

3

0/39

چايشهای نگرشهای نو در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مرور تطبیقی مديهای سیستم مدیریت...
143

توفی طلبی

0/59

3

0/89

خمقیت

7/95

3

0/04

بر اساس نتایج جدول( )6متغیر خمقیت دانشجویان دانشگاههای آزاد استان اصالفهان بالر حسال
مقطع تحصیلی در سطح (  X= 7/95 ،p≤ 0/05و  )df=3معنادار مالیباشالد .مقایساله میالانگین
نمرات نشان می دهد میانگین رتبه میزان خمقیت دانشجویان به ترتی از زیالاد باله كالم مربالوط باله
دانشجویان مقطع كاردانی ،كارشناسی ناپیوسته ،كارشناسی ارشد و كارشناسالی پیوسالته میباشالد .و در
سایر متغیرهای كارآفرینی تفاوت معناداری بین دانشجویان با توجه به مقطع تحصیلی دیده نشد.
بحث و نتیجه گیری
بررسی قابلیت كالارآفرینی دانشالجویان دانشالگاههالای آزاد اسالتان اصالفهان نشالان داد در كلیاله
متغیرهای مورد بررسی( استقمل طلبی ،ریسک پالذیری ،توفیال طلبالی ،كنتالرل درونالی و خمقیالت)
قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان از نمره معیار بالا تر بالود .باله عبالارت دیگالر میالزان قابلیالتهالای
كارآفرینی دانشجویان با بود و در متغیرهای توفی طلبی و خمقیت بیش از  85درصد دانشجویان
نمره با ی معیار كس كرده بودند .نتایج تحقی حاضر در راستای تحققات عدیدهای اسالت .چنانچاله
نتایج تحقی بدری( )1384نشان داد قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان بجز قابلیت
ریسک پذیری كه در حد میانگین می باشد با تر از حد میالانگین اسالت در صالورتی كاله دانشالجویان
دانشگاههای آزاد در كلیه متغیرهای قابلیتهای كارآفرینی با تر از حد میانگین میباشالند .همچنالین
نتالالالالایج تحقیالالالال []10دراكالالالالر(]11[ ،)1985شالالالالاین]12[ ،)1994(1اسالالالاللات،)1990(2
[]13پوستیگو ،)2002(3نشان داد خمقیت مهمترین ویژگی كارآفرینی می باشد.
[ ]14موریسون و جانستون )2003(4نیز بر اساس نتایج تحقی خود بر این باورند كه خمقیالت
میتواند جای خود را در برنامههای آموزشی به طور گستره تر و با ارتبالاط بیشالتر بالاز كنالد .همچالین
[ ]15گارول و استان )2006( 5شش صفت كنترل درونی ،ریسک پذیری ،تحمال ابهالام ،نالوآوری و
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اعتماد به نفس را از ویژگیهای اساسی كارآفرینان قلمداد می كنند و معتقدند همه ویژگیهای مذكور
قاب آموزش و یادگیری هستند.همچنین نتایج تحقی حاضر در راستای تحقیقات مک كلند()1996
كه مهمترین ویژگی كارآفرینان را استقمل طلبی و توفی طلبی مالی دانالد ،مالیباشالد .همچنالین بالر
اساس نتایج تحقیقات []16ژانال ]17[ ،)2012(1بلنلالر )2004( 2و[]18بالراون )2002(3توفیال
طلبی از ویژگیهای اصلی كارآفرینان می باشد .ويی با تحقیقات [ ]19زايالی و هملالاران( )1386در
ارزیابی مشخصههای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران مغایرت دارد .نتایج تحقی زايی نشالان
داد بطور كلی كارآفرینی دانشجویان از حد متوسط بسیار پایین تر است و سایر قابلیتهای كالارآفرینی
با نمره میانگین فاصله كمی دارد.در خصوص نتالایج كسال شالده شالاید بتالوان د یال عدیالده ای را
برشمرد :از جمله هزینه هایی كه دانشجویان برای تحصی تقب میكنند بیشالتر از سالایرین از جملاله
دانشجویان دانشگاه اصفهان در امر یادگیری پرتمش بوده و قابلیتهالای بیشالتری در خالود پالرورش
می دهند چنانچه نتایج تحقی بدری نشان داد ریسک پذیری دانشالجویان دانشالگاه اصالفهان در حالد
میانگین است در صورتی كه بر اساس تحقی حاضر ریسک پالذیری دانشالجویان دانشالگاههالای آزاد
استان اصفهان با می باشد و این امر نیز نشان از آن دارد كه تقب هزینههالای تحصالی علالی رغالم
عدم امنیت زم و كافی جهت بهره برداری شغلی و مايی با توجه به میزان رشد بیلاری در كشالور از
جمله قابلیت ریسک پذیری است كه در دانشجویان دانشگاههای آزاد به مرات با تر است .همچنین
همین مسئله نیز میتواند سایر متغیرها از جمله قابلیت توفی طلبی را نیز افزایش دهد.
همچنین شاید بتوان از جمله د ی دیگر این مسئله را اینگونه برشمرد كه به علت عدم املانات
دانشگاههای آزاد نسبت به دانشگاههای دويتی باع میگردد دانشجویان جهت رفالع نیازمنالدیهالای
خود بیشتر از قدرت خمقه خود استفاده نمایند درخصوص بررسی تفاوتهای قابلیالتهالای كالارآفرینی
دانشجویان با توجه به دانشگاه مح تحصی  ،مقطع و سال تحصیلی نتایج گویای این مسئله بود كه
بیشترین قابلیتهای استقمل طلبی در دانشجویان میمه و كمترین در دانشجویان اردستان ،بیشالترین
ریسک پذیری در دانشالجویان نطنالز و كمتالرین در دانشالجویان داران ،بیشالترین كنتالرل درونالی در
دانشجویان داران و كمترین در دانشجویان نطنز ،بیشالترین توفیال طلبالی در دانشالجویان مباركاله و
.Zhang
.Blenker

.Brown
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كمترین در دانشجویان داران و بیشترین خمقیالت در دانشالجویان مباركاله و اردسالتان و كمتالرین در
دانشجویان داران میباشد.
نتایج تحقی نشان میدهد علالی رغالم تصالور و باورهالای هالاهری درجاله دانشالگاه در پالرورش
قابلیتهای كارآفرینی دانشجویان تسثیر ندارد چنانچه بیشترین قابلیتها در دانشجویان دانشالگاههالای
كوچک ،متوسط و سپس بزرگ است .و باید د ی این امالر را در سالایر مالوارد از جملاله روشهالای
آموزش ،برنامههای درسی ،انگیزهها و .....جستجو كرد.
در بررسی سال تحصیلی نیز نتایج نشانگر تفاوت قابلیتها بین سايهای اول و آخر اسالت چنانچاله
دانشجویان سال اول حتی بیشتر از دانشجویان سال آخر قابلیت توفیال طلبالی داشالتند و ایالن شالاید
نشان از آن دارد كه متسسفانه تحصیمت دانشگاهی نتوانسته در ایجاد قابلیت توفی طلبی دانشجویان
ماثر واقع شود و حتی مملن است باع كاهش انگیزه پیشالرفت نیالز شالده باشالد چنانچاله مقایساله
میانگین نمره دانشجویان نشان داد به ترتی هر چه دانشجویان به سالهای آخالر تحصالی نزدیالک
شده اند میزان انگیزه پیشرفت آنها كمتر شده است و این مسئله در مقاطع تحصیلی متفاوت نیز باله
نسبت تسیید شده است چنانچه برخی قابلیتهای دانشجویان هر چه از مقاطع پایین به مقالاطع بالا تر
میرود كاهش می یابد .همچنانله میزان خمقیت دانشجویان كاردانی بیش از كارشناسی و كارشناسی
بیش از دانشجویان كارشناسی ارشد میباشد.این امر میتواند نشان از آن داشته باشد كه رشد علمالی
دانشجویان از میزان خمقیت آنها میكاهد و این میتوانالد سالاا ت متعالددی را باله دنبالال خواهالد
داشت؟ آیا كسانی كه به دنبال ادامه تحصی میروند به علت این است كه افلالار تالازه و نوآورانالهای
ندارند وتنها راه پیشرفت و ترقی را در طی كردن پلههای تحصیلی میدانند؟ آیا هالر چاله تحصالیمت
دانشگاهی بیشتر میشود افلار كلیشهای تر و محدودتر شده و جایگاهی برای تغییالر و نالوآوری نمالی
یابد؟ آیا تحصیمت دانشگاهی اثرات معلوسی بر قابلیالتهالای كالارآفرینی دارنالد؟ چنانچاله در متغیالر
توفی طلبی نیز این امر مشاهده گردید كه دانشجویان هر چه به سالهای با تر رفتند میزان توفیال
طلبی آنها كمتر شد.
آن چه مبرهن است تحصیمت عايی كلیشهای و به دور از تحو ت علمی روز است .با توس به
روشها و محتواهای سنتی نمی توان پلههای رشد و ترقی را متناس با تحو ت جهانی پالیش بالرد.
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بنابراین میطلبد در برنامههای درسی ،تدریس ،املانات آموزشی و تفریحی دانشگاهها و ......بازبینی و
تجدید نظر كارشناسانه صورت پذیرد.
شاید برنامههای آموزش عايی و به تبع سایر عناصر برنامه درسی از جملاله روشهالای تالدریس،
محتواهای آموزشی ،ملان و زمان آموزشی ،فعايیتهای یاددهی و یادگیری و ....در راسالتای پالرورش
قابلیتهای كارآفرین تدوین نشده باشند .این برنامهها مبتنی بر تفلر همگرا و متلالی بالر محفوهالات
صرف و تسكید بر دروس نظری و حیطه شناختی است و كمتر توجهی به پرورش مهارتهالای عملالی و
مهارتهای كارآفرینی دانشجویان میشود .بنابراین روحیه مدر

گرایی و فقالدان روحیاله كاوشالگری،

پژوهش ،خمقیت و نوآوری نه تنها پرورش نمی یابد بلله مملن است همانند قابلیت توفی طلبی بالا
گذر سال تحصیلی كاهش نیز داشته باشد.
نتالالایج تحقیالال حاضالالر بالالا تحقیقالالات بالالدری(]20[ ،)1388عزیالالزی(]21[ ،)1382خالالدمتی
توس ( ]22[،)1379رعدی افسون( )1389و []23فرهن

و آقامحمالدی( ]24[،)1386رضالایی و

رهسپار( ]25[ ،)1388نالوروز زاده و كالوثری( )1388و []26جعفالری مقالدم و اعتمالادی(،)1388
[ ]27فالالیض و صالالفایی( ]28[ ،)1388برومنالالد نس ال ( )1381همخالالوانی دارد ويالالی بالالا تحقی ال
[]29هزارجریبی(]30[ )1382مرادی و فمی( ،)1389مغایرت دارد .عزیزی در بررسالی زمینالههالای
بروز و پرورش كارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی دریافت كه برنامههالای تحصالیلی بالر
میزان كارآفرینی دانشجویان بی تسثیر است.
تشلر و قدردانی :بدین وسیله نگارندگان از حوزه معاونت پژوهشالی دانشالگاه آزاد اسالممی واحالد
اردستان در اجرای طالر پژوهشالی مصالوب دانشالگاه بالا عنالوان "بررسالی قابلیالتهالای كالارآفرینی
دانشجویان دانشگاه آزاد استان اصفهان تشلر و قدردانی مینمایند.
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