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Abstract: The purpose of this research
was to compare creativity and decisionmaking
skill
in
students
of
Entrepreneurship with students of other
fields in the University of Tehran. The
statistical sample consists of 127
students of Entrepreneurship that were
selected by convenience sampling
method, and 127 students of other
fields that studied in 2010-2011
academic year in the University of
Tehran and were selected by
classification sampling method. The
instrument
used
was
two
questionnaires: Abedi test of creativity
and decision making scholar-made test.
Hotlleng T2 and independent sample ttest were the major statistical methods
used in this research. The results
showed that there is no significant
difference between the two groups in
terms of creativity score and decision
making skill, and the results of
independent sample t-test showed that
there are no significant difference
between the two group in term of
creativity and decision making skill.
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مق مه
لمروزت پیشرفتها ف اور به دگرگونيها بيشمار در زمی هها کار و تغییر در
سازماندهي کار م یر شدت لست .ي ي لز رلت هايي که برل عبور لز ب رلنها
لقتصاد به آن توجه شدت لست ،توسعة کارآفري ي لست" .کارآفري ي ،0فرلي د لبت ار و
نوآور و ليیاد کسب و کارها جديد در شرليط مخاطرتآمیز لز طريق کشف
فرصتها و بارتگیر لز م اب لست .تغییر و ت ول دنیا پرشتا ک وني ،چال ها
خاير زيرزمی ي ،لفزلي فقر و
پي در پي نظامها لقتصاد  -لجتماعي ،کاه
بی ار  ،موجب برجستهي میاوم کارآفري ي شدت لست" (ل مد پور دلرياني ،صال ي
و خسرو  .)0888 ،برل لي ه لقتصاد موفق باشد نیاز به دلشتن نیرو لنساني
نوآور و کارآفرين 2لست که با لستیادت لز خژّاقیت 8خود نق آفري ي ک د و بستر رل
برل موفقیتها آي دت فرلهم نمايد .کارآفري ان که در رأس کسب و کارها
مخاطرتآمیزند ،در جستوجو فرصتها هست د ،و خژّاقیت لغژب لبزلر برل
موفقیت آناا تژقي ميشود به طور که در تمام مرل کارآفري ي لز ليیاد ليدة لولیه
تا تأمین مالي و فروش همه مستژزم خژّاقیت لست (کوندو و رلني  .)2118 ،خژّاقیت
رل «ليیاد طر ي جديد با لرزش و مت اسب» تعريف کردتلند ( سی ي ،0898 ،ص
 .)08بین وياگيها لفرلد کارآفرين و وياگيها لفرلد خژّاق همپوشي وجود دلرد؛ به
طور که برخي لز پاوهشهرلن معتقدند که لفرلد خژّاق لز لنیام خدما غیرعاد
برل گروت ،لرلئة ليدتها مغاير با گروت و نتییهگیر ها نادر و م صر به فرد
ولهمهل نشان نميده د (گتزلس و ج سون ،08 2 ،9به نق لز مک لین.)2100 ،
عالوت بر خژّاقیت و نوآور  ،فرلي د کارآفري ي مستژزم ريسکپذير  ،برنامهريز و
تصمیمگیر لست (کريمي" .)088 ،تصمیمگیر عبار لست لز لنتخا يک رلت لز
میان رلتها مختژف" (للولني ،089 ،به نق لز لکبرزلدت چی ي فروش ،0888 ،ص
 .)02لز طرفي صیا شخصیتي نق مامي در کشف فرصتها کارآفري انه دلرند و
باعث ميشوند که فرد کارآفرين برل فرصتها م اسب تصمیم متیاوتي بهیرد؛ در
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الي که لفرلد ديهر که فاقد چ ین صیاتي هست د ،عژيرغم دلشتن دلن و ماار ،
قادر به لخذ چ ین تصمیما کارآفري انهل نیست د (خانیاني ،ماین و سی ينسب،
 .)088به نظر ميرسد که وياگيها شخصیتي ،لز مامترين عولم تعیین ک دت در
تصمیمگیر ها لفرلد باش د ي ي لز لين وياگيها شخصیتي ،دلشتن خژّاقیت لست؛
ب ابرلين ،لز يک سو ،دلشتن خژّاقیت برل تصمیمگیر الزم لست و باعث به وجود
آمدن تصمیمگیر خژّاق ميشود (گالا ،)089 ،0لز سو ديهر ،تصمیمگیر به
ع ولن رلهبرد برل تی ر بخصوص تی ر خژّاق به شمار ميآيد (شعباني.)0889 ،
رلبر لمب ،)2110( 2معتقد به نق کارآفرين به ع ولن تصمیمگیرندت بودت و
کارآفري ي رل نوعي تصمیمگیر لجتماعي ميدلند که توسط نوآورلن لنیام ميشود (به
نق لز بارلني و لطار و زرلفشاني.)0888 ،
دربارة کارآفري ي ،دو نظرية مختژف مطرح لست :ي ي لز لين دو نظريه ،کارآفري ي
رل يک خصیصه لتي و لرثي ميدلند و معتقد لست که به طور بالقوّت در لفرلد وجود
دلرد و نیاز به آموزش دلدن آن نیست ،و نظريه ديهر ،بر لين عقیدت لست که ميتولن
با ش اسايي فرصتها و پرورش لستعدلدها لفرلد ،آن رل آموزش دلد (آلدريچ 8و
یاتي خود در
جونز  .)211 ،با نظر به لي ه دلنشهاتها ميتولن د با ليیا نق
دورلن ک وني ،موجبا توسعه و گسترش کارآفري ي رل در تمام لبعاد و لجزل ممژ ت
فرلهم آورند ،يونس و (  )211در چشملندلز جااني آموزش عالي برل قرن ،20
«دلنشهاتها نوين رل جايهاهي تعريف ميک د که در آن ،ماار ها کارآفري ي در
آموزش عالي به م ظور پرورش قابژیتها دلن آموختهان و برل تبدي شدن به
کارآفري ان توسعه مييابد» .شايد تغییر روي رد دلنشیويان و دلن آموختهان لز
کارجويي به کارآفري ي ،به سبب درک لين مطژب لست که در دنیا لمروز ،آن
دلن آموختهل نسبت به سايرين دلرل مزيت رقابتي لست که پا رل لز وزة دلن و
مسائ عمژي آن و م دودة تخصصي ،ماار دلشته
م یوظا فرلتر ناادت و در
باشد و موفق عم ک د (طالبي و زلرع ي تا .)0889 ،دلنشیويان کارآفرين برل
نوآور بايد هن خژّاقي دلشته باش د و ليدتها جديد تولید ک د و در جات
تصمیمگیر ص یح برل آي دت برنامهريز نماي د .يک برنامة مؤثر آموزش کارآفري ي
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رفهل در زمی ة کارآفري ي دلشته
بايد به دلنشیويان نشان دهد که چهونه رفتار
باش د (عژي میر  .)0889 ،دلنشهات ،بايد دلن آموختهاني رل به جامعه ت وي دهد که
دلن رل در ک ار پاوه ها کاربرد به خدمت گرفته و با نوآور  ،لرزش و کار
ميآفري د؛ ب ابرلين ،ميتولن گیت که لمروزت ،مامترين زيرساخت دلن برل رسیدن
به توسعة همه جانبة پايدلر ،ت قق «کارآفري ي دلنشهاهي» لست (شريفزلدت ،ر و ،
زلهد و نیار .)0888 ،
لز لين رو ،نظرية تولرثي بودن کارآفري ي ،جا خود رل به آموزش کارآفري ي دلدت
(طالبي و زلرع ي تا ،)0889 ،و بر لين لساس به لست اد مولد  8و  20قانون برنامة چاارم
توسعه لقتصاد لجتماعي و فره هي ،که بر توسعة کارآفري ي تأکید کردت و در جات
لشاعه کارآفري ي به م ظور لفزلي کارآمد دلنشیويان در دلنشهاتها و مرلکز آموزش
عالي لز طريق ت ول در برنامه و شیوتها آموزش در مقاط مختژف و فرلهم آوردن
زمی ة مشارکت هر چه بیشتر دلنشهاهیان در توسعة کشور ،آيیننامه طرح توسعة کارآفري ي
در دلنشهاتها کشور رل که «کارلد» نامیدت ميشود ،تدوين کردت و در دلنشهاتها کشور
به مورد لجرل گذلشته شدت لست (دبیرخانه کارلد .)0888 ،لرتقا کارآفري ي و تسري
فرآي د آن ،نیازم د پاوه هايي لست که بیشتر ج بة کاربرد دلشته باشد؛ لذل مسأله مورد
ب ث پاوه لين لست که لفرلد که به ع ولن دلنشیو رشتة کارآفري ي مشغول به
ت صی هست د و آموزشهايي در زمی ه کارآفري ي ديدتلند ،آيا لز ل ا وياگيها
شخصیتي کارآفرين لز جمژه خژّاقیت و ماار تصمیمگیر با ساير دلنشیويان تیاوتي
دلرند يا لي ه آموزش در کارآفرين شدن لفرلد تأثیر چ دلني ندلرد که در لين صور شايد
بتولن در برنامه آموزشي و م تول دروس رشتة کارآفري ي ،تیديد نظرهايي لعمال نمود و
در جات لفزلي تولن خژّاقیت و ماار تصمیمگیر دلنشیويان رشتة کارآفري ي
گامها موثر بردلشت.

پیشینة تحقیق

کارآفري ي "فرلي د لست که فرد کارآفرين با ليدتها نو و خژّاق و ش اسايي فرصتها
جديد ،به ليیاد کسب و کار و شرکتها نو ،سازمانها جديد و نوآور مبادر ميک د
که توأم با پذيرش خطر و پیامدها ل تمالي لست و به م صول ،فرلي د يا خدمتي جديد
به جامعه م یر ميشود" (مقیمي.)9 :0888 ،
0
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سازمانها لمروز با عر ة م صوال و خدما جديد که دلرل ف اور
پیشرفته هست د ،امن بقا خود ميشوند و لين مو وع ،مستژزم خژّاقیت ،نوآور
و کارآفري ي لست .نق لين عولم مام رل بدين ترتیب ميتولن خالصه کرد :خژّاقیت،
يک قابژیت فرد لست که ميتولند به يک لخترلع يا ليدتل نو توسط فرد خژّاق م یر
شود .نوآور فرآي د لست که لخترلع يا ليدتل جديد رل به م صول يا خدمتي که
قاب عر ه در بازلر لست ،تبدي ميک د .کارآفري ي ،يک وياگي فرد لست که با
وجود مولن بسیار زياد و با عزمي رلسخ تصمیم 2ميگیرد تا يک م صول يا خدمت
جديد رل به بازلر فرآي د نوآور با موفقیت هدليت ک د (کريمي ،088 ،ص .) 8
بدون نوآور  ،کارآفرين بودن لم ان ندلرد و خژّاقیت نیز بدون نوآور نتییهل
نخولهد دلشت (شات سی ي و کاوسي ،0888 ،ص ).
در لرتباط بین خژّاقیت و کارآفري ي ،يافتهها ت قیق ش رکن ،بروم دنسب،
نیاريان و شا ي يیالق ( )0880نشان دلد که همبستهي خژّاقیت و کارآفري ي
دلنشیويان مع ادلر بود و نتايج پاوهشي عزيززلدت (  ،)088لثربخشي آموزش خژّاقیت
بر نهرش کارآفري انه و رفتار کارآفري انه رل نشان دلد .ريسال )0882( 8نیز در پاوهشي
که در کشور لندونز لنیام دلد ،مشاهدت کرد که لز جمژه صیا مؤثر در لنتخا
شغ  ،کارآفري ي ،خژّاقیت و نوآور لست (به نق لز ش رکن و هم ارلن.)0880 ،
سازمانها ص عتي لمروز  ،سازمانهايي دلن م ور هست د و خژّاقیت و نوآور ،
نق فرآي د تغییر برل بقا و دولم آناا رل ليیا ميک د (مصطیي .)211 ،ي ي لز
عام ها عمقي مام و لساسي شخصیت ،قدر تصمیمگیر و عزم و لرلدت لست.
دلنشیويان برل شروع يک کار جديد و مبام ،نیاز به قدر تصمیمگیر باال دلرند.
ه ر ( ،)2118بیان ميک د که قدر تصمیمگیر  ،يک خصوصیت مشترک
کارآفري ان بالیع لست .مطالعا وي تر و مک کژژ د ( )08 8و بروک هاس 9و
گس )0881( 8نشان دلد که کارآفري ان لز عزم و لرلدت و قدر تصمیمگیر بااليي
برخوردلرند؛ زيرل به تدلوم و یظ ريتم سري کار در يک دورت زماني طوالني قادر
هست د (به نق لز خانیاني و هم ارلن.)088 ،
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متأسیانه لکثر ت قیقا کارآفري ي نیز توجه خود رل به «فرآي د رلتلندلز » کسب و
کار (مر ژة بعد لز تصمیمگیر ) معطوا کردت و نسبت به مر ژة «تصمیمگیر »
غیژت ميک د .در آموزشها کارآفري ي نیز لين لمر ناديدت گرفته ميشود؛ لين در
الي لست که به طور ول ح ،قب لز مر ژه رلتلندلز  ،مر ژة تصمیمگیر قرلر دلرد.
در مر ژة تصمیمگیر به لين ن ته توجه ميشود که چه عولم و ع اصر باعث
ميشود که يک دلنشیو تصمیم بهیرد که لز میان گزي هها شغژي مختژف ،رلتلندلز
يک کسب و کار رل لنتخا ک د (بارلني و لطار و زرلفشاني .)0888 ،تصمیمگیر
عبار لست لز "لنتخا لز بین پیش اادها گوناگون و مت او " (هاردمن 0و
مکچي .)2 9 :2118 ،2گاهي ،تصمیم نهرفتن به لندلزت لقدلم به تصمیمگیر ميتولند
ميتولند لهمیت دلشته باشد (بارنارد 211 8ويژسون.)0898 ،

روش پژوهش

روش ت قیق در لين پاوه  ،توصییي لز نوع عژّي _ مقايسهل لست .در لين
پاوه  ،دو وياگي لفرلد کارآفرين ،يع ي خژّاقیت و ماار تصمیمگیر  ،به ع ولن
متغیر ولبسته بررسي شدت لست .متغیر مستق گروتب د دلنشیويان لز نظر رشته لست
که به دو گروت دلنشیويان رشتة کارآفري ي (گروت مطالعه) و دلنشیويان رشتهها
غیرکارآفري ي (گروت مقايسه) تقسیم ميشوند.
جامعة آمار مورد مطالعه کژیه دلنشیويان ورود سالها  88و  88مقط
کارش اسي لرشد رشتة کارآفري ي دلنش دت کارآفري ي دلنشهات تارلن هست د که به
ضور مشغول به ت صی بودند .لز بین لين جامعة آمار  029 ،نیر به
صور
ع ولن نمونة آمار برل گروت مطالعه ،با روش نمونهگیر تصادفي سادت و با برآورد
جدول کريیسي و مورگان ( )0891لنتخا شد .با توجه به نسبت ج سیت لفرلد در
دختر لست و به تعدلد گروت مطالعه ،گروت مقايسه لز بین
در جامعه  92پسر و
دلنشیويان ساير رشتهها عژوم لنساني با روش نمونهگیر تصادفي طبقهل لنتخا
و گروتها با توجه به سال ورود به دلنشهات ،مقط ت صیژي ،سن و معدل ترم قب آناا
معادلساز شدند.
1. Hardman
2. Macchi
3. Barnard
4. Krejcie
5. Morgan
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برل لندلزتگیر متغیرها ولبستة پاوه که خژّاقیت و ماار تصمیمگیر
هست د لز دو پرسش امه لستیادت شد .به م ظور س ی خژّاقیت لز آزمون لستاندلرد شدت
مدلد کاغذ عابد ( )0892لستیادت شد .لين آزمون  1گويه دلرد .در لين ت قیق
ريب پايايي پرسش امة لستاندلرد شدت خژّاقیت ،با لستیادت لز ريب آلیا کرلنباخ،
 ./82به دست آمد؛ در من ،برل س ی ماار تصمیمگیر لز يک آزمون م قق
ساخته لستیادت شد که برل تعیین روليي م توليي و صور لز نظر متخصصان ،برل
روليي سازتل لز ت ژی عامژي لکتشافي و برل تعیین پايايي لز روش آلیا کرلنباخ
لستیادت شد .در لين ت قیق ريب پايايي پرسش امة م قق ساخته ماار
تصمیمگیر  ./99 ،به دست آمد.

یافتهها

2

برل ت ژی دلدتها پاوه لز آزمونها آمار  Tهتژی و  tبرل گروت مستق
لستیادت شد .قب لز ت ژی دلدتها پی فرضها چ د متغیر و تک متغیر روشها
بررسي شد .نتايج آزمون کولموگروا -لسمري ف 0نشان دلد که توزي نمرل
2
متغیرها ولبسته نرمال هست د .همچ ین مقدلر غیرمع ادلر آمارة آزمون لم باکس
نشانده دة برلبر ماتريس ولريانس -کولريانس متغیرها ولبسته (خژّاقیت و ماار
تصمیمگیر ) در بین گروتها بود .نتايج آزمون لون 8نیز در مورد ت ژی تک متغیرت
نشان دلد که گروتها لز ل ا ولريانس درون گروهي در متغیّر خژّاقیت و ماار
تصمیمگیر همهن هست د.
ج ول ( )1میانگین و انحراف معیار دو گروه دانشجویان رشتة کارآفرینی و سایر
رشتهها در سطوح خلّاقیت و مهارت تصمیمگیری
متغیرها
خژّاقیت
ماار تصمیمگیر

میانهین
01 /12
9/8

رشتة کارآفري ي
لن رلا معیار
01/22
9/0

میانهین
018/ 2
9/9

ساير رشتهها
لن رلا معیار
08/91
9/88

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Box,s M
3. Leven
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لطالعا جدول  ،0میانهین گروت کارآفري ي در متغیّر خژّاقیت  01 /12با لن رلا معیار
 01/22و برل ماار تصمیمگیر  9/8با لن رلا معیار  9/0لست ،همچ ین میانهین
گروت ساير رشتهها برل خژّاقیت  018/ 2با لن رلا معیار  08/91و برل ماار
تصمیمگیر  9/9با لن رلا معیار  9/88لست؛ ب ابرلين ،میانهین خژّاقیت گروت کارآفري ي،
کمي بیشتر لز خژّاقیت ساير رشتهها لست .لز طرفي میانهین ماار تصمیمگیر در گروت
ساير رشتهها نیز با لختالا چ د صدم بیشتر لز گروت کارآفري ي لست.
ج ول ( )2آزمون  T2هتلینگ برای تفاوت دو گروه از لحاظ خلّاقیت و مهارت تصمیمگیری
آمارت
1/108

مقدلر F

2/08

درجة آزلد فر یه
2

درجة آزلد خطا
2

سطح مع ادلر
1/00

جدول  ،2نتايج آزمون  T2هتژی برل تیاو دو گروت لز ل ا نمرل خژّاقیت
و ماار تصمیمگیر رل نشان ميدهد .نتايج لين آزمون با مقدلر آمارة  1/108و
 2و ،df=2در سطح مع ادلر  p≤ 1/1نشانده دة لين
 F=2/08با درجة آزلد
لست که دو گروت ،لختالا مع ادلر لز ل ا ترکیب نمرل خژّاقیت و ماار
تصمیمگیر با ي ديهر ندلرند .به عژت لي ه آزمون  T2هتژی تیاو ترکیبي لز
متغیّرها خژّاقیت و ماار تصمیمگیر رل بین دو گروت بررسي ميک د ،و برل لي ه
لثر هر متغیّر رل به صور مستق بررسي ک یم لز آزمون  tمستق لستیادت شد.
ج ول ( )3آزمون  tمستقل برای تفاوت دو گروه از لحاظ خلّاقیت و مهارت تصمیمگیری
متغیرها
خژّاقیت
ماار تصمیمگیر

اختالف میانگین
2/ 1
-1/88

خطای معیار تفاوت
0/ 2
1/80

آماره t

0/ 9
-1/ 8

درجة آزادی
282/88
2 9

سطح معناداری
1/00
1/

جدول  ،8نتايج آزمونها  tمستق برل تیداو دو گدروت لز ل دا متغیدرهدا
خژّاقیت و ماار تصمیمگیر رل نشان ميدهدد .نتدايج ليدن آزمدون بدا مقددلر آمدارة
 t=0/ 9و درجة آزلد  df=282/88در سطح مع ادلر  p≤ 1/1نشان ده دة تیداو
بین دو گروت لز ل ا خژّاقیت نميباشد همچ ین نتدايج ليدن آزمدون بدا مقددلر آمدارة
 t=-1/ 8و درجة آزلد  df=2 9در سطح مع ادلر  p≤ 1/1نشدان ده ددة تیداو
بین دو گروت لز ل ا ماار تصمیمگیر نیست.
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بحث و نتیجهگیری
نتايج بررسي پاوه نشان دلد کده دو گدروت دلنشدیويان ،لز ل دا ترکیدب نمدرل
خژّاقیت و ماار تصمیمگیر تیاو مع ادلر با ي ديهر ندلرند.
با توجه به مباني نظر لز جمژه ،ش رکن و هم ارلن ( )0880و خانیاني و
هم ارلن (  )088فرض لين لست که لفرلد که دلنشیو رشتة کارآفري ي هست د ،لز
ل ا خژّاقیت و تصمیمگیر  ،قو تر لز ساير دلنشیويان باش د ،لما لين پاوه ،
نتايج تیاو مع ادلر رل بین لين دو گروت نشان ندلد که با مباني نظر همخولني
ندلرد .لين نتايج نشان ميدهد که تمرکز دروس و روشها تدريس برل پرورش
ماار ها خژّاقیت و تصمیمگیر دلنشیويان ،چ دلن م اسب نیست.
همچ ین نتايج بررسي تک تک متغیرها نشان ميدهد که تیاو مع دادلر بدین دو
گروت لز ل ا خژّاقیت و ماار تصمیمگیر وجود ندلرد.
با توجه به مباني نظر  ،لز جمژه کوندو و رلني ( ،)2118مصطیي ( ،)211
عزيززلدت (  )088ريسال ،0882( 0به نق لز ش رکن و هم ارلن ،)0880 ،وجود
خژّاقیت برل کارآفري ي رور لست و ي ي لز عام ها لصژي در تمايز بین
دلنشیويان کارآفرين و غیرکارآفرين لست؛ در صورتي که يافتهها پاوه با مباني
نظر همخولني ندلرد و لين ناهمخولني مم ن لست به لين دلی باشد که در زمی ة
لفزلي خژّاقیت در رشتة کارآفري ي تالش جد صور نهرفته باشد که در لين رلبطه
کوندو و رلني ( )2118بیان ميک د عژيرغم هزي هها بسیار برل برگزلر دورتها
آموزش کارآفري ي ،لين دورتها آموزشي در جات لفزلي و گسترش خژّاقیت برل
کارآفري ي در فرلگیرلن ،چ دلن موفق نبودت لست.
در زمی ة تصمیمگیر نیز هاردمن و مک چي ( )2118و خانیاني و هم ارلن
(  )088بیان ميک د که وياگيها رولنش اختي خاصي باعث ميشود تا دلنشیو
کارآفرين ،تصمیم متیاوتي برل فرصتها م اسب بهیرد .يافتهها پاوه با مباني
نظر همخولني ندلرد و شايد لين ناهمخولني به لين عژت باشد که متغیرها ديهر
2
غیر لز تصمیمگیر ميتولند در کارآفري ي تاثیر گذلر باشد .در لين رلبطه ،فايوله ،
گايژي 8و کژرک (  ،)211لشارت ميک د که آموزش کارآفري ي و م تول برنامهها
1. Rissal
2. Fayolle
3. Gailly
4. Clerc
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آن ،به ت اايي نميتولند به تربیت کارآفري ان موفق بپردلزد و نتايج نشان دلد که آموزش
در ک ار عولم ديهر همچون تسای قولنین و مقررل کار ،ليیاد م انیزمها
مايتي و مالي ،تبژیغا و فره ساز  ،جايهاهي بيبدي و لن ارناپذير دلرد.
قب لز بررسيها پاوهشي تصور ميشد که لگر تي همه دلرل تولنايي ي ساني
باش د ،بايد کساني که به ع ولن دلنشیو رشتة کارآفري ي ولرد لين وزت شدتلند و
آموزشها الزم در زمی ه ماار ها کارآفري ي رل ميبی د ،لز ل ا لين ماار ها و
تولناييها ،بخصوص دو وياگي خژّاقیت و ماار تصمیمگیر  ،به د نسبتاً قاب
قبولي رسیدت باش د؛ لما آموزش رشتة کارآفري ي نتولنسته لست لين زمی ه رل برل
وياگيها لساسي کارآفري ي لز جمژه خژّاقیت و ماار تصمیمگیر فرلهم آورد و
ميتولن در آموزش رشتة کارآفري ي تیديد نظر هايي رل لعمال کرد.

پیشنهادهای کاربردی
 بازنهر و تغییر در م تول برخي لز دروس آموزشي رشتة کارآفري ي وجاتدهي لين دروس به سمت پرورش ماار ها عمژي و ف ي کارآفري ي.
 به برنامهريزلن رشتة کارآفري ي در سطح دلنشهات توصیه ميشود که در تدوينو طرل ي رشته ،به آموزش خژّاقیت و ماار تصمیمگیر توجه وياتل نماي د.
پیشنهادهای پژوهشی
 عددالوت بددر خژّاقیددت و ماددار تصددمیمگیددر  ،متغیرهددا ديهددر (قدددرريسکپذير  ،لعتماد به نیس و )...بین لين دو گروت مقايسه شوند.
 متغیرها خژّاقیت و ماار تصمیمگیر بدین دلنشدیويان تدرم پدايین و تدرمباال رشتة کارآفري ي بررسي شود.
 لين متغیرها رل با لبزلرها ديهر بدین دلنشدیويان رشدتة کدارآفري ي و سدايررشتهها مقايسه نماي د.
 ش اسايي م انیزمهدا لنتخدا و آمدوزش کدارآفري ي بده لفدرلد برخدوردلر لزوياگيها خژّاقیت و تولنايي تصمیمگیر .
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