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 برخورداری میزان شناسايي ،مطالعه اين هدف: چکيده
خالّقیت  و نگرش توانش، دانش، از دانشجويان
 به منظور هاييپیشنهاد شناسايي، از بعد و است کارآفريني

 روش .شد ارائه عالي آموزش نظام در کارآفريني بهبود
 نظر از و پیمايشي، نوع از توصیفي پژوهش، اين تحقیق
 مورد یامعة آمارج و ،کاربردی تحقیقات زمره در هدف

 اصفهان هایدانشگاه ارشدکارشناسي دانشجويان ،مطالعه
 از دهاستفا با نفر 335 میان اين از که هستند زنجان و

 برای اند.شده انتخاب نسبتي تصادفي گیرینمونه روش
 پرسشنامه از الزم هایداده و اطالعات گردآوری

 هایروش از هاداده تحلیل و تجزيه برای و ،ساختهمحقق
 برای t نمونه،تک t )آزمون استنباطي آمار و توصیفي آمار
 تعقیبي آزمون ،يكراهه واريانس تحلیل مستقل، گروه دو
 کارآفريني وضعیت که داد نشان هايافته شد. استفاده فه(ش
 پايین، سطح در ،بررسي مورد مؤلفه چهار هر در

 از حكايت که دارند قرار مشابهي وضعیت در و نامطلوب
 و علميهیأت  اعضای بیشتر فعالیت و تالش ضرورت
  دارد. شده بررسي هایحوزه تمام در ربطذی نمسؤوال

 

Abstract: The aim of this study was 
to identify the extent that students 
have the entrepreneurial knowledge, 
ability, attitude, and creativity and 
after identification some 
recommendations were presented to 
improve entrepreneurship in higher 
education. The method of this 
research was descriptive; in term of 
aim, it is classified as applied 
research. Research population is 
consisted of 335 Masters Students 
from the Universities of Esfahan 
and Zanjan that were selected 
through random sampling. To 
collect data, researcher-made 
questionnaires were used. For 
analyzing the data of research 
descriptive and inferential statistical 
methods were used (T-test, 
ANOVA, Scheffe test). Results 
indicated that all four components 
of entrepreneurship are in the low 
level, unfavorable and are in similar 
situation that suggests need for more 
active efforts of faculty and staff in 
all areas relevant to the study. 
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 مقدمه
 و شودمي محسوب کشوری هر در توسعه اساسي هایزيرساخت از يكي ،عالي آموزش

 مهم هایدغدغه از يكي همواره ،عالي آموزش مسائل به توجه ،لحاظ همین به
 آموزش از انتظارات ،گذشته سال پنجاه طي در .است بوده ريزانبرنامه و گیرانتصمیم

 امروز رقابتي جهان در (.4 :2003 ،1يورکه و )نايت است گذاشته فزوني به رو عالي
 ؛باشند پژوهش و دانش از بهتر و بیشتر گیریبهره به قادر که هستند موفق هاييدانشگاه

 ؛روندنمي شمار به اساسي و مهم منبع طبیعي، مواد ساير و زمین اولیه، مواد ديگر که چرا
 ؛آيندمي حساب به جديد دنیای ارزش با ةسرماي که هستند کارآفرين افراد اين بلكه
 از یگیربهره توسعه، حال در و پیشرفته کشورهای هایدانشگاه از بسیاری ،روازاين

 و هاسیاست ها،استراتژی تدوين قالب در توجه بذل اين و اندنموده آغاز را کارآفريني
 پژوهش ،آن از ترمهم و کارآفريني رفتار و روحیه تقويت و بسط جهت علمي هایبرنامه

  (.1386 زاده،شفیع) است گرديده ظاهر دانشگاهي و علمي مراکز در کارآفريني
 و هابنگاه و دولت جامعه، مسائل حل به کمک از بارتع ،دانشگاهي ارآفرينيک
 و تولید بازار، به دانشگاهي تحقیقات نتايجة عرض طريق از نوآوری توسعهة زمین ايجاد
 بر؛ (1384 يدالهي،) است بشری دانش مرزهای گسترش و جديد هایفناوری ةعرض
 عالوه، آن در که دگرد دهيسازمان و طراحي نحوی به بايد دانشگاهي نظام، اساس اين
 نحو به يکارآفرين تحقق جهت در بتوانند کارکنان و دانشجويان ،علميهیأت  اعضای بر

به  نیز محیط با دانشگاهو  باشند، داشته تعامل يكديگر با منسجم و مندهدف مند،روش
  باشد. تعامل در، متناسب و متعدد کارآفريني رويكرهای و الگوها ايجاد و اقتباسمنظور 

 طريق از تواندمي کارآفريني سطوح افزايشکه  معتقدند نظرانصاحب از سیاریب
 نشان تحقیقات در آيد، به دست ،کارآفريني هایمهارت آموزش خصوصهب ،آموزش

 دنباله ب که افرادی برای ويژههب ،کارآفريني هایمهارت آموزش که است شده داده
 ،2والديويا و )کارالن است بوده ثرمؤ بسیار ،اندبوده کوچک کارهای و کسب آغاز

 نیز شخصیتي هایويژگي که معتقدند کارآفريني علم نظرانصاحب از برخي (.2006
 اگر که باورند اين بر، آنها ديگر عبارت به ؛رودمي شمار به کارآفريني در یمؤثر عامل
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 بديامي سوق کارآفريني سمت به فرد باشد، داشته وجود فرد در هاييويژگي چنین
  (.2007 ،1ايويسكيگورگ و )مورينو
 و آيدنمي پديد بسته درهای و بلند ديوارهای با يقین به کارآفرين آموزشي نظام

 اجتماعي، محیط با گسترده و مستمر تعامل مستلزم ،کارآفريني تقويت و ايجاد
 هایمهارت پرورش از هدف کلي، طوربه (.1383 )جهانیان، است تولیدی و اقتصادی

 و مسائل پاسخگوی بتوانند که است آموختگانيدانش تربیت دانشجويان، در آفرينيکار
 و خالقانه هاييحلراه ارائه با و باشند خويش تخصصي ةحوز به مربوط نیازهای
 ؛(3 :1388 نوروززاده، و )کوثری آيند شمار به جهان در توسعه پیشگامان ،نوآورانه
 که شودمي مؤثر واقع و مفید انساني نیروی زشآمو در گذاریسرمايه زماني بنابراين،

 در ،نظام اين محصوالت عنوانبه ،عالي آموزش اتمؤسس و هادانشگاه آموختگاندانش
 باشند. کارآمد و گرفته قرار ،اندديده آموزش که ،خود تخصصي و اصلي جايگاه

 ارآفرينيک بر گذارتأثیر عوامل از گیریتصمیم قدرت و نفس عزت استقالل، خالقیت،
 ،کارآفريني تمايالت افزايش در همچنین وآنها  يافتن تحقق در عالي آموزش و ،هستند
 چنداني توجه توسعه، سوم ةبرنام اجرای شروع تا ما کشور در دارد. مهمي بسیار نقش

 نادر، موارد جز به نیز دانشگاهي و علمي محافل در حتي و بود نشده آفريني کار به
 آن شدن ترحاد بینيپیش و بیكاری مشكل .بود نگرفته صورت نهزمی اين در فعالیتي

توسعة  موضوع توسعه، سوم ةبرنام تدوين زمان در که شد موجب ،1380 ةده در
 يافتهتوسعه کشورهای در که است سالي چند گیرد. قرار توجه مورد آفرينيکار

 و اجباری يا ریاختیا درسي واحد چند ةارائ آموزشي، سمینارهای قالب در کارآفريني
 آموزش است بديهي .شودمي دنبال ارشدکارشناسي مقاطع در کارآفريني گرايشايجاد 

 مختلفي افزارینرم و افزاریسخت امكانات آوردنفراهم مستلزم ،کارآفريني اثربخش
 محتوای پژوهشي، مناسب فضای کارآفريني، نامدرس به توانميآنها  جمله از که است

 يا روش ،الزامات اين ترينمهم جمله از .نمود اشاره مطالعاتي، منابعو  آموزشي
 در مختلف اتمؤسس و هادانشگاه تجربیات هعمطال با .است تدريس هایروش

 کارآفريني آموزش برای را مختلفي و متنوع هایشیوه توانمي ،جهان کشورهای
 و ستمرم جویوجست ،کارآفريني تحقیقات رسالت (.1386 فیض،) نمود جووجست

 .ندمؤثر هافرصت خلق و جووجست در افراد توان بر که است عواملي سیستماتیک
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 مورد ،کارآفريني آموزش هایدوره طراحي در تواندمي تحقیقاتي وردهایادست اين
 (.1385 بازرگاني، موسوی) گیرد قرار استفاده

 که ستا بديهي ولي ،هستند گذارتأثیر کارآفريني امر در متعددی عوامل گرچه
 اساسي و انكارناپذير نقش ،او هایمهارت و نگرش و دانش از اعم ،فرد هایويژگي

 موجود، هایخالء يافتن و مهم عامل اين موجود وضع بررسي نمايد.مي ايفا
 خواهد ياری کارآفريني فرايند ةتوسع به کمک در را ريزانبرنامه و گذارانسیاست

 وضعیت شناسايي از بود عبارت ،گرفت قرار مدنظر پژوهش اين در که هدفي نمود.
 آن دنبال به و ،خالقیت و نگرش توانش، دانش،ة حوز چهار در دانشجويان کارآفريني

 خالقیت و نگرش توانش، دانش، میزان چه تا که بود گرفته قرار مدنظر کلي سؤال اين
 مرور ،بحث ةادام در ،اساس اين بر ؛است برخوردار مطلوبیت از دانشجويان کارآفريني

  است. شده بیان حاصله نتايج و پژوهش روش و موضوع ةپیشین بر کوتاه
 
 تحقيق ةپيشين و ادبيات بر مروري

 هایانجمن اقتصاددانان، گذاران،سیاست و است متداول و رايج ةواژ يک ،کارآفريني
 سراسر در ساله همه کنند.مي صحبت آن مورد در دانشگاه دانشجويان حتي و علمي

 کارآفريني اهمیت بر که شوندمي دهيسازمان هاييکارگاه و هاکنفرانس سمینارها، ،ادنی
 ه بهامروز کنند.مي تأکید فردی ةتوسع نیز و جامعه ها،سازمان و کشور برای

 رشد توسعه برای اقتصادی ةتوسع هایاستراتژی بهترين از يكي عنوان به ،کارآفريني
 فزاينده هایگرايش با مواجهه در هاسازمان و ورکش پذيریرقابت تقويت و اقتصادی

 مردم، اغلب برای (.208 :2011 همكاران، و 1)کیت شودمي نگريسته سازیجهاني
 عامل عنوان به کشورها از بسیاری در آن مثبت تأثیر سبب بهبیشتر  کارآفريني پذيرش
 كاران،هم و 2)کومه است شغلي هایفرصت ايجاد و ثروت تولید در ةدهندشتاب
 پشتكار و تالش با هافرصت از گیریبهره و نوآوری فرآيند ،کارآفريني (.209 :2013
 سود کسب ةانگیز با که است اجتماعي و رواني مالي، پذيریريسک با همراه و بسیار
 و 3)هیسريچ پذيردمي صورت استقالل و شخصي رضايت طلبي،توفیق مالي،
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 منشأ ،همچنین و موفقیت و تالش نماد ،ارآفرينانک و کارآفريني (.18 :1985 همكاران،
 توسعه، محرك موتور نیز، و تجاری خدماتي، تولیدی، هایزمینه در بزرگ تحوالت
 همكاران، و 1)اوربانو روندمي شماربه اجتماع اصالح و شغل ايجاد اقتصادی، پیشرفت

 ةشیو يک ؛ است ويژه ذهنیت يک ،کارآفريني که معتقدند تان و ما (.58 :2010
 تكامل و خودشكوفايي جهت در آمیزمخاطره خالقیت نوعيو  جهان، به نگاه نظیربي

 آزادی، برای آرزو خالقیت، به اشتیاق پیشرفت، به مايل، تکارآفريني قلب در است.
 سخت کار با کارآفرينانه روياهای و ديدگاه تجسم و استقالل برای انگیزه

 شده واقع پايدار، پشتكار و مداوم نوآوری ،شده حساب خطرپذيری ناپذير،خستگي
  (.707 :2006 ،2تان و ما ) است

 اقتصادی، پیشرفت در و کشورهاست ادیتوسعة اقتص ةمحرک موتور کارآفريني
 بر آن تأثیر و کارآفريني اهمیت .دارد ایکنندهتعیین نقش جوامع فرهنگي و اجتماعي
 آن ةتوسع برای گذارانسیاست و نريزابرنامه تااست  شده باعث کشورها سرنوشت

 و هفدهم قرن به کارآفريني ةدربار مطالعات .نمايند کوشش و تالش گوناگون ابعاد در
 قرن در .گرددمي بر (سيباپتیستجین و کانتلیون ريچارد چون کساني کار با) هجدم
 شد داده هاداماين مطالعات  شومپیتر و کرزينر بامول، مانند اقتصادداناني از سوی بیستم

 و )مارس شناخته شد پژوهشگران عالقه مورد اتموضوعيكي از  ،کارآفريني و
 رشدی به رو روند ، کار آفريناخیر هایسال طول در (444 :2009 ،3اگويالر-ريوس

 کارآفرينان به اعتماد حال در هادولت و ،است گرفته پیش در سیاسي مشيخط در را
 آينده در رفاه استمرار به کمک برای قتصادیا رشد تداوم باعث که هستند نوآور

 کلید عنوان به ،آن ةتوسع و کارآفريني امروزه واقع در (.226 :2005 ،4)تری شوندمي
 ،5اسكات و )هارکما است گرفته قرار توجه مورد کشورها از بسیاری در اقتصادی رشد

2008: 518.)  
 رشد و کارآفريني هایفعالیت بین مثبت همبستگي ،متعددی تجربي حقیقاتت

 که معتقدند ،ييامريكا و يياروپا ارانگذسیاست لذا ؛کنندمي تأيید را اقتصادی
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 دارد نیاز نوآوری و اقتصادی رشد باالتر سطوح به ،آموزش بر عالوه ،کارآفريني
 در متنوعي هایمشيخط و هازمینه چنینهم (.352 :2007 ،1ورسلوت و پراگ)وان

 آموزش، :قبیل از موضوعاتيها، مشيها و خطزمینه اين و دهستن درگیر کارآفريني
 :2005 )تری، شودمي شامل را کوچک کارهای و کسب و گذاریسرمايه نوآوری،

226.)  
 اقتصادی و علمي رشد در هادانشگاه نقش مورد در عمومي توافق وجود با امروزه
 در است. شده عطوفم دانشگاهي تحقیقات نتايج پیگیری به شاياني توجه کشورها،

 راستای در دانش انتقال و ترويج ها،دانشگاه مهم هاینقش از يكي ،شرايطي چنین
 و تكنولوژيكي هایسیاست اجرای در کلیدی عنوان به و ،است اقتصادی رشد تحقق
 (2011) همكاران و 3رائه (.183 :2003 همكاران، و 2)نوتني شودمي تلقي ملي علمي

 به را کارآفريني تجارب و هامهارت ها،انديشه دارند نیاز جوياندانش همه که معتقدند
 ،میان اين در دهند. توسعه خود اجتماعي و شغلي علمي، برنامه از بخشي عنوان
 و هاتوانايي ها،نگرش ةتوسع و کارآفريني پرورش و آموزش که نقشي بر امروزه
 عنوان به کارآفريني که طوریبه دارد، وجود عمومي نظر اتفاق کندمي ايفاء هامهارت

 که است گرفته قرار سؤال مورد کارآفريني بودنذاتي و شده شناسايي ،علمي رشتهيک 
 ؛85 :2006 ،4کیجوکيپويک و )هینونن کرد کسب را آن به مربوط دانش توانمي

 در کارآفريني، هایمهارت آموزش که اندداده نشان تحقیقات (.109 :2003 ،5اريكسون
 و )ماتلي توسعه حال در و يافتهتوسعه کشورهای اقتصادی رکود و هاسادیک کاهش

 انتقال (،197 :2005 ،7نكرسون و )استنبرگ اقتصای رشد تحقق (،2006 ،6کری
 (،283 :2005 ،8وستید و )ماتلي خوداشتغالي سمت به عالي آموزش التحصیالنفارغ

                                                                                                                                      

1. Van Praag & Versloot 

2. Nowotny  

3. Rae 

4. Heinonen & Poikkijoki  

5. Erikson  

6. Matlay & Carey  

7. Sternberg & Wennekers  

8. Matlay & Westhead  
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 عوامل ترينمؤثر از آموختگاندانش پذيریمخاطره و کارآفريني خودکارآمدی افزايش
  (.45 :2005 همكاران، و 1)سگال گرددمي محسوب

 هاانگیزه ترينمهم بندیرتبه و شناسايي جهت در (1388) همكاران و دموری 
 کارآفريني انگیزه تريناصلي که اندداده نشان دختر دانشجويان میان در کارآفريني برای
 برای مفیدبودن ،آن از پس و بهتر، زندگي برای شرايط سازیفراهم دانشجو، اندختر

 شخصي هایتوانايي و استعدادها بروز و شناخت و استقالل به يابيدست جامعه،
  است.

 جوامع در هادولت تا است گرديده باعث کارآفريني گیرچشم و مثبت اثرات
 برای و نموده خاص توجه کارآفريني موضوع به ،توسعه حال در و يافتهتوسعه

 مستلزم کشور هر در کارآفريني ةتوسع .نمايند صرف ایويژه اهتمام آن گسترش
 ساختارهای ايجاد و طراحي نیز و افزارینرم و افزاریسخت امكانات آوردن فراهم

 جامعه، هر در کارآفريني ةتوسع در مؤثر و مهم عوامل از يكي .است مناسب
 نقش ،جامعه متفكر مغز عنوان به ،مراکز اين .است عالي آموزش مراکز و هادانشگاه
 کیا،سعیدی) کنندمي ايفا کارآفرينانه استعدادهای پرورش و شناسايي در کلیدی
 با توانندمي که هستند هاييدانشگاه جديد، ةهزار در پويا هایدانشگاه واقع، در (.1382
 (.2004 ،2)کالرك مديريتي هایمهارت و عملي نظری، تخصصي، هایارزش تلفیق

 در بايد همواره نیز را نكته اين میان، اين در ؛دهند جامعه تحويل نوآور کارآفريناني
 و تغییر برابر در بايد کند تربیت کارآفرين دارد قصد که دانشگاهي که داشت نظر

 و باشد کارآفرين و نوآور و خالق کارآمد، پذير،انعطاف سازماني خود تحوالت،
 و لرگاني )حسیني ندهد دست از را ختلفم هایزمینه در موجود هایفرصت

 و ايران در کارآفريني آموزش و کارآفريني ةحوز در زيادی مطالعات (.1387 همكاران،
 هاپژوهشاين  از ایخالصه به (1) شماره جدول در است، شده انجام کشورها ساير
 شود:مي اشاره

 
  کارآفريني ةحوز در پيشين مطالعات ة(خالص1) جدول

 هايافته عنوان سال پژوهشگر

                                                                                                                                      

1. Segal  

2. Clark 
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 هايافته عنوان سال پژوهشگر

 1احمد صبیر
 همكاران و

2014 
 بر مؤثر عوامل شناسايي

 بین در کارآفريني تانی
 دانشجويان

 عالقه دهيجهت در اصلي عامل سه کنترل کانون وخالّقیت  شخصیت،
 است. کارآفريني به

 و نگاش
 2امنتي

2013 

 کارآفريني نیأت بررسي
 هایدانشگاه دانشجويان
 بر تمرکز با اتیوپي:

 کسب و فناوری هایرشته
 کار و

 حمايت دانشگاه، محیط شده،ادراك خودکارآمدی ذهني، هنجارهای
 معنادار هایبینپیش کارآفريني به نسبت دانشجويان نگرش و آموزشي،

 است. دولتي هایدانشگاه در کارآفريني نیأت

 و 3اسالم
 همكاران

2012 
 بین در کارآفريني نیات

 شورک پنجاب دانشجويان
 پاکستان

 کارآفريني آموزش هایدوره در که دانشجوياني دادند نشان هايافته
 به اند،نكرده شرکت که دانشجوياني به نسبت اندنموده شرکت

 دهند.مي نشان خود از یبیشتر تمايل کارآفريني

 و استربیگ
 4همكاران

2010 
 بر کارآفريني آموزش تأثیر

 و کارآفريني هایمهارت
 انگیزشي

 به دست کارآفريني آموزش طريق ار تواندمي کارآفريني سطوح زايشاف
 است. بوده مثبت آموزش هایسال طول در هاآموزش اين اثر و آيد

 2006 5داويد
 در کارآفريني ايجاد

 دانشگاه

 نامناسب هایروش قبیل: از کارآفريني ةتوسع در را موانعي هايافته
 برای و داد نشان کارآفريني استعداد عدم و سازماني فرهنگ آموزش،

 آموزش در بايد هادانشگاه اينكه قبیل از هاييتوصیه نیز موانع اين بر غلبه
 اهمیت و باشند داشته عمل حین در ابتكار بر تمرکز کارآفريني
 کرد. ارائه دارد، بلندمدت هایبرنامه به نیاز کارآفريني

 و اينار
 6رسموسن

2006 
 تحت کارآفريني آموزش

 عمل

 برای التحصیالنفارغ بین در را الزم رضايت و انگیزش بايد هادانشگاه
 ضمن يادگیری تشويق و توسعه طريق از نوآوری و کارآفريني فعالیت

 دهند. افزايش عمل

 
 و رسموسن
 7سورهیم

2006 
 کاربردی آموزش

 کارآفريني

 تحقق در کلیدی عامل نوآور، هایشرکت سیسأت که داد نشان هايافته
 کارهای و کسب ايجاد و نوآور، هایشرکت سطح در اقتصادی دافاه

 سازماني، سطوح در اقتصادی اهداف تحقق در کلیدی عامل جديد،
 نبودندسترس در میان، اين در کنندهمحدود عامل .است ملي و یامنطقه
 از هادانشگاه .است کارآفرينان و هاپروژه مديريت برای شايسته افراد

                                                                                                                                      

1. Sabir Ahmad  

2. Negash and Amentie  

3. Aslam 

4. Oosterbeek, Praag & Ijsselstein 
5. David  
6. Einar & Rasmussen 
7. Rasmussen & Sorhim 
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 هايافته عنوان سال پژوهشگر
 مهم اين توانندمي دانشجويان هایقابلیت ةتوسع و انگیزه افزايش طريق

 کارآفرينانه هایفعالیت و نوآوری در گراعمل افرادیآنها  تا کنند دنبال را
 شوند.

 2005 1وسترگارد
 موانع ها،دانشگاه پويايي

 و هادانشگاه در کارآفريني
 آنها بر غلبه چگونگي

 واگذاری عدم و هادانشگاه بر حاکم سیاسي روابط پژوهش، هایيافته
 را ارشد محققان به محوردانش هایفناوری خالق هایشرکت یتمسؤول

 کردند. بیان و شناسايي هادانشگاه در کارآفريني اصلي مانع دو

 و هنری
 2همكاران

2005 
 پرورش و آموزش

 کارآفريني

که   داد نشان هايافته داد، آموزش را کارآفريني توانمي آيا اينكه مورد در
 از هاييجنبه توانمي نتیجه درو  علم، هم و است هنر هم کارآفريني
 داد. آموزش را کارآفريني

 2002 3پوستیگو
 در کارآفريني آموزش

 مطالعه مورد آراژانتین؛
 اندرسن دانشگاه

 هایدوره کارآفريني آموزش برای هادوره ترينمهم ،دانشجويان نظر از
 و خالقیت دانشجويان ،مطالعه اين در ست.ا نوآوری و خالقیت آموزش
 عنوان کارآفرينانه هایفعالیت دادن انجام در ويژگي ترينمؤثر را نوآوری

 اند.کرده

 2002 4رشید

 افزايش بر آموزش، نقش
 و خاص هاینگرش

 کارآفرينانه خصوصیات
 

 آن از حاکي نتايج .شدند بندیطبقه گواه و تجربي گروه دو در افراد
 مقیاس از باالتری نمرات محسوسي شكل به تجربي گروه فرادا که است

 اند.داده اختصاص خود به را کارآفرينانه، نگرش

 و آراستي
 همكاران

1392 
 زنان کارآفريني هایانگیزه

 صنعت؛ بخش در مردان و
 هاتفاوت و هاشباهت

 ايجاد درآمد، کسب عبارتنداز: صنعت بخش در کارآفرينان هایانگیزه
 ها،شايستگي اثبات جامعه، به کمک ها،فرصت از استفاده ،اشتغال

 استقالل. کسب دروني، رضايت

 نژادمنصوری
 همكاران و

1391 

 هایويژگي بررسي
 کارآفريني شخصیتي

 کتابداری علوم دانشجويان
 دانشگاه رسانياطالع و

 تهران

 دانشجويان درصد 4/38 تنها که است آن از حاکي پژوهش هایيافته
 اکثر درآنها  همچنین بودند. کارآفريني شخصیتي هایويژگي یدارا

 در دانشجويان البته، داشتند. مطلوب وضعیت با زيادی فاصله هاويژگي
 ويژگي در و بوده نزديک مطلوب وضعیت به ،کنترل کانون ويژگي
 داشتند. خوبي بسیار وضعیت ،ابهام تحمل

 و محمدی
 همكاران

1390 
 هایويژگي ةرابط بررسي

 به تمايل با شخصیتي
 کارآفريني

 بهآنها  تمايل با زنان شخصیتي هایويژگي بین که داد نشان نتايج
 دارد. وجود معناداریة رابط ،کارآفريني

 و پورحسیني
 رضايي

1389 
 دانشجويان نگرش بررسي

 کارآفريني به کشاورزی

 هایانگیزه کارآفريني، هایمهارت متغیرهای بینکه  داد نشان نتايج
 کارآفريني، بودنجذاب از ذهني برداشت دانشجويان، بیروني و دروني

 دانشجويان نگرش و اجتماعي هنجار و خالقیت انتظار، خودکارآمدی،

                                                                                                                                      

1. Vestergard 

2. Henry & Hill and Leitch 

3. Postigo  
4. Rasheed 
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 هايافته عنوان سال پژوهشگر
 نشان نتايج همچنین .دارد وجود داریمعني و مثبت ةرابط ،کارآفريني به

 آوردندست به در ناتواني شخصي، اندازپس يا سرمايه نداشتن که داد
-مهم کار، و کسب يک اندازیراه ةدربار اطالعات نداشتن و مالي عمناب

 هستند. کارآفريني به دانشجويان تمايل موانع ترين

 و طیبي
 نصراصفهاني

1387 
 هایدوره تأثیر ارزيابي

 کارآفريني آموزش
 کارآفريني برضريب

 را کنندگانشرکت کارآفريني مهارت ي،کارآفرين آموزش هایدوره
 د.هدمي افزايش

 1387 غفاری
 هایقابلیت بررسي

 دانشجويان کارآفريني
 اراك نور پیام دانشگاه

 دروني، کنترل طلبي،استقالل زمینه در دانشجويان کارآفريني هایقابلیت
-ريسک نمرات اما بود، میانگین حد از باالتر خالقیت و پیشرفت انگیزه

 هایوزشآم همچنین، بود. ترپايین معیار نمره متوسط از پذيری
 نبوده مؤثر دانشجويان در کارآفريني هایقابلیت پرورش در دانشگاهي

 است.

 1387 شهابي

 و توسعه هایچالش
 نگاهي کارآفريني: آموزش

 هایويژگي نقش به
 شخصیتي

 تأکید و توجه با ،دانشجويان و کارکنان به کارآفريني آموزش مرحله در
 تقويت کارآفرينانه، هایرحط از حمايت چهارگانه ابعاد به نسبت بیشتر

 صنعت، نیازهای به توجه و شخصیتي هایويژگي تیمي، روحیه
 است. شده بیشتر کارآفريني هایبرنامه اثربخشي

 1387 زارع و طالبي

 کارآفريني آموزش
 در آن نقش و دانشگاهي

 هایشرکت ةتوسع و ايجاد
 بنیان دانش و کوچک

 بر مبتني کارآفريني و نوآوری شپیداي دانش، بر مبتني اقتصاد ظهور علت
 ةسرماي مانند ،پايه هایويژگي داشتن دلیل به دانشگاه و است، دانش

 برای مناسبي محل ،علميهیأت  اعضای و دانشجو قالب در انساني
 است. دانش بر مبتني نوآوری

 
 اغلب هاپژوهش اين که شودمي مالحظه شدهانجام هایپژوهش به نگاهي با

 بین که شخصیتي هایويژگي (1 اند:کرده بررسي جنبه سه از را هبالقوّ کارآفرينان
 :مانند شناختيجمعیت هایويژگي (2 شود؛مي قايل تمايز غیرکارآفرينان و کارآفرينان
 عوامل ويژهه)ب محیطي عوامل (3 ...؛ و خانوادگي پیشینه تحصیالت، سن، جنسیت،
 يک اندازیراه برای افراد تصمیم بر که کارآفريني( خالقیت و نگرش مانند شخصي

 ادامه در (.37 :2008 همكاران، و 1)گوئررئرو است اثرگذار کارآفرينانه ةحرف
  است: ذيل تسؤاال به گوييخپاس دنبال به بررسي اين شده، انجام هایپژوهش
 دانش میزان چه از زنجان و اصفهان هایدانشگاه ارشدکارشناسي دانشجويان -

 ردارند؟برخو کارآفريني

                                                                                                                                      

1. Guerrero 
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 تزوانش  میززان  چه از زنجان و اصفهان هایدانشگاه ارشدکارشناسي دانشجويان -
   ؟برخوردارند کارآفريني

 حیطزه  در زنجزان  و اصزفهان  هزای دانشزگاه  ارشدکارشناسي دانشجويان نگرش -
 چیست؟ کارآفريني

 حیطزه  در زنجزان  و اصزفهان  هایدانشگاه ارشدکارشناسي دانشجويان خالّقیت -
 چیست؟ کارآفريني

 زنجان و اصفهان هایدانشگاه ارشدکارشناسي دانشجويان هایديدگاه بین آيا -
 معناداری تفاوت دانشگاه( تحصیلي، رشته )جنسیت، کنندهتعديل متغیرهای برحسب

  دارد؟ وجود

 
 پژوهش روش

 پیمايشي -توصیفي روش از آن اجرای برای و بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش
 40 ساختهمحقق پرسشنامه از هاداده گردآوری منظوربههمچنین  .تاس شده استفاده

 طريق از پرسشنامه روايي شده، استفاده لیكرت سطحي پنج مقیاس اساس بر ایگويه
 از نیز پرسشنامه پاياييو  گرفته، قرار تأيید مورد کارشناسان و متخصصان نظرات
 یامعة آمارج .است شده برآورد 95/0 و محاسبه کرونباخ آلفای ضريب طريق

 علوم هایدانشكده ارشد کارشناسي دانشجويان از نفر 2634 بر مشتمل پژوهش،
 ةمحاسب با که بوده زنجان و اصفهان هایدانشگاه مهندسي و فني و پايه علوم انساني،

 نمونه عنوان به کوکران گیرینمونه روش از استفاده با نفر 335 تعداد ،جامعه واريانس
 شد. استفاده نسبتي ایطبقه گیرینمونه روش از که گرديد برآورد پژوهش آماری
 منظوربه است. شده داده نشان (1) جدول در خالصه طوربه آماری نمونه و جامعه
 دو برای t ای،نمونهتک t هایآزمون از ،استنباطي آمار سطح در هاداده تحلیل و تجزيه
 در هاتفاوت تعیین برای و ،شده دهاستفا يكراهه واريانس تحلیلو  مستقل، گروه

  .گرديد محاسبه شفه تعقیبي آزمون لزوم صورت
 

  آماري نمونه و جامعه (2) جدول
  دانشکده  جنسيت  اصفهان دانشگاه  زنجان دانشگاه

  جامعه  نمونه  جامعه  نمونه

 انساني علوم  مرد 435 56 97 12
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 زن 500 63 104 14

   مرد 343 44 101 13
 زن 640 80 202 25 پايه لومع

  مرد 71 9 109 13
 مهندسي فني

 زن 13 3 19 3

  مرد 849 109 307 38

 زن 1153 146 325 42 کل

 زن و مرد 2002 255 632 80  

 
 پژوهش هاييافته

 یهاسؤال در کارآفريني خالقیت و نگرش توانش، ،دانش مطلوبیت بررسي به منظور
  است. شده استفاده نمونه تک t آزمون از پژوهش رمچها و سوم ، دوم اول،
 
 برخوردارند؟ کارآفريني دانش ميزان چه از دانشجويان اول: سؤال
 

 کارآفريني دانش حوزه در نمونه تک t آزمون (3) جدول

 ميانگين فراواني دانشگاه
 انحراف
 استاندارد

Test Value = 57 
T df Sig. 

 000/0 254 -888/18 297/13 270/41 255 اصفهان
 000/0 79 -871/8 4854/13 6250/43 80 زنجان

 در کارآفريني دانش که داد نشان کارآفريني دانش ةحوز در نمونه تک t هایيافته
 ي(نامطلوب وضعیت از عبارتي به) پايیني مطلوبیت از ،مطالعه مورد ةجامع دو هر

  است. برخوردار
 

 برخوردارند؟ کارآفريني وانشت ميزان چه از دانشجويان دوم: سؤال
 

  کارآفريني توانش ةحوز در نمونه تک t آزمون (4) جدول
 Test Value = 72 استاندارد انحراف ميانگين فراواني دانشگاه

T df Sig. 
 000/0 254 -510/21 658/16 560/49 255 اصفهان
 000/0 79 -215/13 664/15 708/48 80 زنجان
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 کارآفريني توانشکه  کرد استنباط چنین توانمي فوق جدول یهاداده به توجه با
 ي(نامطلوب وضعیت از عبارتي به) پايیني مطلوبیت از ،مطالعه مورد ةجامع دو هر در

  .است برخوردار
 

 چيست؟ کارآفريني حيطه در دانشجويان نگرش سوم: سؤال
 

  کارآفريني نگرش حوزه در نمونه تک t آزمون (5) جدول

 ميانگين راوانيف دانشگاه
 انحراف
 استاندارد

Test Value = 45 

T df Sig. 

 000/0 254 -843/19 880/10 452/31 255 اصفهان
 000/0 79 -545/8 619/11 90/33 80 زنجان

 مورد جامعه دو هر در کارآفريني نگرش که دهدمي نشان فوق جدول هایداده
  است. برخوردار ي(نامطلوب عیتوض از عبارتي به) پايیني مطلوبیت از مطالعه
 

 چيست؟ کارآفريني حيطه در دانشجويان خالّقيت چهارم: سؤال
 

  کارآفريني خالقيت حوزه در نمونه تک t آزمون (6) جدول
  Test Value = 66 استاندارد انحراف ميانگين فراواني دانشگاه

T df Sig. 
 000/0 254 -555/20 468/16 759/44 255 اصفهان

 000/0 79 -658/8 846/17 725/48 80 نجانز

 در کارآفريني خالقیتکه  کرد استنباط چنین توانمي جدول هایداده به توجه با
 ي(نامطلوب وضعیت از عبارتي به) پايیني مطلوبیت از مطالعه مورد جامعه دو هر

  .است برخوردار
 

تعجدي   هجاي متغير برحسج   دانشججويان  کارآفريني ميزان بين آيا پنجم: سؤال
 دارد؟ وجود معناداري تفاوت دانشگاه( تحصيلي، رشته )جنسيت، کننده
 

 (7) جدول درخالّقیت  و نگرش توانش، دانش، بر فردی هایويژگي تأثیر نتايج
  .است شده نشان
 

 خالّقيت و نگرش توانش، دانش، بر فردي هايويژگي تأثير آماري نتايج (7) جدول
 قيتخالّ نگرش توانش دانش متغير
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 نتیجه Sig آزمون نوع نتیجه Sig آزمون نوع نتیجه Sig آزمون نوع نتیجه Sig آزمون نوع

 تأيید 001/0 مستقل T رد 001/0 مستقل T رد 001/0 مستقل T رد 001/0 مستقل T جنسیت
 رشته

 رد AVOVA 001/0 رد AVOVA 001/0 رد AVOVA 001/0 رد AVOVA 001/0 تحصیلي

 رد 285/0 مستقل T رد 439/0 مستقل T رد 240/0 مستقل T تأيید 071/0 مستقل T دانشگاه

 
 هایلفهؤم ةنمر خصوص درکه  داد نشان مستقل گروه دو برای t آزمون
 نتیجه توانمي لذا ؛دارد وجود معناداری تفاوت ،جنسیت متغیر به توجه با ،کارآفريني

 عبارتي به ؛است مؤثر فرادا کارآفريني میزان بر جنسیت هاهمؤلف اين در که گرفت
 هامیانگین مقايسه و است متفاوتآنها  جنسیت تفكیک به نمونه افراد کارآفريني میزان
 بهتری مطلوبیت از کارآفريني هایهمؤلف ةهم در ،هازن به نسبت مردهاکه  داد نشان

 که گرفت نتیجه توانمي همچنین ،فوق جدول هایداده به توجه با هستند. برخوردار
 عبارتي به ؛است مؤثر افراد کارآفريني میزان بر تحصیلي رشته متغیر ها،لفهؤم اين در

 نتايج و است، متفاوتآنها  تحصیلي رشته تفكیک به نمونه افراد کارآفريني میزان
 با مقايسه در مهندسي – فني علوم هایرشته دانشجويان که داد نشان تعقیبي آزمون

 خالقیت و نگرش توانش، دانش، از ،پايه علوم و انيانس علوم هایدانشجويان رشته
 گروه دو برای t آزمون از حاصل هایيافته هستند. برخوردار تریمطلوب کارآفريني

 متغیر و کارآفريني هایهمؤلف هاینمره بین معناداری تفاوت عدم بیانگر ،مستقل
 میزان بر دانشگاه رمتغی ،هاهمؤلف اين در که گرفت نتیجه توانمي لذا ؛است دانشگاه

 تفكیک به نمونه افراد کارآفريني میزان عبارتي به ؛ندارد معناداری تأثیر افراد کارآفريني
  ندارد. با يكديگر تفاوتيآنها  دانشگاه
  گيرينتيجه و بحث

 انجام کارآفريني ابعاد از دانشجويان برخورداری میزان بررسي هدف با پژوهش اين
 اين که داد نشان کارآفريني دانش ةحوز در پژوهش هایادهد تحلیلي هایيافته شد.
 که احتمالي داليل و عوامل جمله از است. برخوردار نامطلوبي وضعیت از همؤلف

 به توانمي شود برخوردار نامطلوبي وضعیت از کارآفريني دانش است تا شده موجب
به  کافي و مناسب امكانات و آموزشي هایگروه عملي واحدهای کمبود مهم عامل

 امیريان پژوهش هایيافته کرد. اشاره هادانشگاه در عملي کارهای انجام منظور
 در را خود ةشايست نقش اندنتوانسته گذشته در هادانشگاه کهاست  داده نشان (1386)

 سیاسي، گوناگون و زياد موانع با مسیر اين در هم امروزه و نمايند ايفا کارآفريني امر
 نظام به مشكالت اين از بخشي و هستند روبرو فرهنگي و اعياجتم اقتصادی،
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 ارتباط و جامعه و دولت کالن لئمسا به نیز بخشي و آن عملكرد و ساختار آموزشي،
 کارآفريني آموزش که رسید نتیجه اين به (1386) تديّن شود.مي مربوطآنها  میان

 آموزشي هایراتژیاست کارگیریبه مستلزم و بوده سنتي هایآموزش از متفاوت
 شرايط و چگونگي مورد در یبیشتر استقالل از دانشجويان ،آن در که است ایويژه

 که داد نشان نیز (1386) عبدی و سلیمي پژوهش نتايج .ندبرخوردار يادگیری
 در نمود. ارزشیابي و نظارت را آن توانمي و است آموزش قابل امر يک ،کارآفريني

 کدام هر که نمود استفاده کارآفريني آموزش از متفاوتي هایمدل از توانمي میان اين
 در اساسي نقش توانندمي هادانشگاه هستند. فردی به منحصر خصوصیات دارای

 طور به حتي و دانشجويان در کارآفريني روحیه و دانش ةتوسع و کارآفريني آموزش
 که داد نشان (1386) هزادشفیع پژوهش هایيافته همچنین نمايند. ايفاء جامعه در کلي

 و هادانشگاهو  دارد، کارآفريني ةتوسع در را نقش ترينکلیدی و ترينمهم ،آموزش
 و آفرينيتوسعة کار منظوربه را الزم هایآموزش بايد عالي آموزش مؤسسات

 پرورش اصلي متولي عنوانبه ،هادانشگاه دهند. قرار خود کار دستور در سازیفرهنگ
 به دارند. کشور در کارآفريني ةتوسع در ایکنندهتعیین نقش معه،جا متخصص نیروی
 هایدانشگاه اصلي ةسرماي که است آمده وجود به نگرش اين امروزه ،دلیل همین
 و دقیق ريزیبرنامه بايد لذا ؛شد خواهد تأمین کارآفرين التحصیالنفارغ از آينده

 نتايج گیرد. ورتص اتمؤسس اين در کارآفريني آموزش زمینه در منسجمي
 نتايج و (2007) 2ورسلوت و پراگ وان و (2000) همكاران و 1لوئیس هایپژوهش
 ،آموزش که دادند نشان (2007) 4اسپینلي و تیمنز و (2002) 3ويسل انت پژوهش

 در را الزم دانش بايد ابتدا ،شدنکارآفرين برای و ،است کارآفريني ةتوسع اصلي عامل
  نمود. تقلمن افراد به زمینه اين

 هادانشگاه ناتواني بود. برخوردار نامطلوبي وضعیت از نیز کارآفريني توانش همؤلف
 بین ضعیف همكاری و ارتباط کار، بازار به ورود برای دانشجويان کردنتوانمند در

 هادانشگاه در کارآفريني مراکز و آموزشي هایکارگاه بودن ناکافي و صنعت و دانشگاه
 احتمالي عواملي جمله از ،دانشجويان به مناسب آموزشي هایبرنامه هارائ به منظور

                                                                                                                                      

1. Luis 

2. Van Praag & Versloot 

3. Entwistle 
4. Timmons & Spinelli 



74 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه
 

 ،حوزه اين در اند.آورده وجود به را کارآفريني توانش نامطلوب وضعیت که هستند
 به مبرم نیاز کارآفرينان امروزه که داد نشان (1386) نصرآبادی کارکنان پژوهش نتايج

 هامهارت اين کسب ةوسیل ترينمهم دتواننمي هادانشگاه و دارند مهارت و تخصص
 ترينمهم از يكي ،دانشجويي علمي هایانجمن علمي، مراکز و هادانشگاه .باشند
 نشان (1385) بازرگاني موسوی پژوهش یهايافته .است هدف اين تحقق هایزمینه

 برای افراد بخشيتوان جز چیزی نیز کارآفريني آموزش اصلي هدف که داد
 که داد نشان (1386) پیوندی پژوهش ةنتیج بود. نخواهد هافرصت خلق و جووجست

 کارآفريني از پشتیباني مرکز صورتبه را دانشگاه توانمي مناسب هایپژوهش انجام با
 گذارتأثیر کشور اقتصاد و فناوری شكوفايي بر مناسب فعالیت با تا آورد وجود به

 رستمي و عمران صالحي (،0102) همكاران و 1کیاسترب هایپژوهش نتايج گردد.
 از يكي که دادند نشان (2005) 3نرکس و (2007) 2ورسلوت و پراگ وان (،1386)

 همكاران و لويس پژوهش است. مهارت و تخصص داشتن ،کارآفريني مهم عوامل
 مداوم، آموزش ،هادانشگاه عمده رسالت که دادند نشان (2002) ويسل انت و (2006)

 هاييمهارت و ایحرفه دانش با افراد تربیت منظور به هافعالیت وگسترش پژوهش
 .کنند شرکت اجتماعي توسعه در بتوانند که است

 بررسي مورد پژوهش اين در که بود ديگری همؤلف ،دانشجويان کارآفريني نگرش
 عوامل جمله از بود. همؤلف اين وضعیت بودن نامطلوب از حاکي هايافته. گرفت قرار

 نقش به ناکافي توجه به توانمي ه،مؤلف اين وضعیت خصوص رد مؤثر احتمالي
 جامعه و دانشجوياناز  برخي اعتقاد کشور، ةتوسع و بیكاری کاهش در کارآفريني

 و اشتغاليخود برای دانشجويان ناکافي تمايل دولت، سوی از اشتغال ايجاد بر مبني
 کارآفريني مراکز از ديدباز هایبرنامه نبودو  کوچک، هایشرکت و کار و کسب ايجاد

 ةنتیج کرد. اشاره اند،شده ايجاد کارآفرين افراد از سوی که کوچک هایشرکت و
 هایمهارت بر کارآفريني آموزش که داد نشان (2010) همكاران و کیاسترب پژوهش

 نتايج شود.مي کارآفريني سطوح افزايش موجب و دارد تأثیر انگیزشي و کارآفريني
 دانشگاه، آموزشي هایبرنامهکه  داد نشان (1386) رستمي و رانعم صالحي پژوهش

                                                                                                                                      

1. Oosterbeek 

2. Van Praag, C.M., Versloot 
3. Narque 
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 نشان هايافته همچنین .است نكرده فراهم دانشجويان برای را کارآفريني پرورش ةزمین
 در هادانشكده ساير به نسبت بدتری يا بهتر عملكرد هادانشكده از کدام هیچکه  داد

 کارآفرينية روحی از دانشجويان داریبرخور میزان و نداشته کارآفريني ةروحی پرورش
 جنسیت عامل بین نیز و ،نداشته هم با معناداری تفاوت ،مطالعه مورد دانشكده 14 در
 و رکیماها پژوهش نتايج است. نداشته وجود معناداری ةرابط ،کارآفريني ةروحی و

 و آن به نسبت دانشجويان نگرش با کارآفريني آموزشکه  داد نشان (2008) اسكات
 نشان (1381) همكاران و شكرکن تحقیق نتايج دارد. هطراب کارآفرينية روحی پرورش

 وجود معناداری همبستگي ،پسر و دختر دانشجويان کارآفريني و انگیزش بینکه  داد
 سبک عامل چهارکه  داد نشان (1387) مرادی و امیری تقي پژوهش نتايج .دارد

 ،ترتیبهب دانشگاه کارکنان عملكرد و مالي -اداری نظام دروس، محتوای مديريت،
 حساب به دانشجويان کارآفرينانه هاینگرش دانشگاهي درون موانع ترينمهم عنوانبه

 پیشرفته کشورهای بیشتر در کارآفرينيکه  داد نشان (2004) 1لینمک پژوهش آيند.مي
 توجه و ستا گرفته قرار نظر مورد توسعه منبع تريناصلي عنوان به ،توسعه حال در و

 اند.داشته مبذول آن به فراواني
 نامطلوبي وضعیت از نیز ،بحث مورد همؤلف آخرين ،دانشجويان کارآفريني خالقیت

 کارگیریهب دانشجويان، ناب و جديد هایايده به ناکافي توجه بود. برخوردار
 قخال و نخبه دانشجويان از ناکافي حمايتو  ارزشیابي، و تدريس نامناسب هایشیوه

 خالقیت نامطلوب کیفي وضعیت که هستند داليلي و عوامل جمله از نظر به کشور،
 داد نشان (1386) القلمسريع پژوهش نتايج زمینه، اين در اند.شده موجب را کارآفريني

 کارآفرين و يادگیرنده خالق، هایانسان تواندنمي ما کشور در عالي آموزش نظام که
 شود عالي آموزش نظام در اصالحاتي بايد خالق هاینسانا تربیت برایو  کند، تربیت

 آفرينيتوسعة کار برای است. کشور در دانش بر مبتني آفرينيتوسعة کار ،آن عصارة که
 نظرتجديد همچنین و دانشگاهي هایرشته در کارآفريني واحد ايجاد دانش، بر مبتني

 عالي آموزش مراکز و هادانشگاه درسي هایبرنامه و يادگیری آموزش، هایروش در
 که داد نشان (1386) همكاران و مقدم توکلي پژوهش هایيافته دارد. ضرورت

 مسأله يک با عمیق طوربه ذهن آن در که آيدمي دستبه انديشیدن با جديد، هایايده
 به موجود، هایواقعیت ترکیب يا و حذف با و پردازدمي آن تجسم به و شودمي درگیر

                                                                                                                                      

1. Mccline 
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 قوه شود،مي حاصل ترتیب بدين که بینشي کند.مي کمک جديد رفك شدنروشن
 و راسموسن پژوهش همچنین کند.مي تغذيه جديد فكرهای يافتن در را تصور

 هاييآموزش هادانشگاه در بايد آفرينيتوسعة کار برایکه  داد نشان (2006) سورهیم
 نشان (1381) كارانهم و شكرکن تحقیق نتايج دهیم. ارائهخالّقیت  پرورش زمینه در
 وجود معناداری همبستگي پسر و دختر دانشجويان کارآفريني وخالّقیت  بینکه  داد

 طراحي که داد نشان (1386) همكاران و قاديكالئي صفايي پژوهش نتايج دارد.
 است دانشجومحور و خالق الگوهای بر مبتني کارآفريني آموزش اجرايي هایبرنامه

 يادگیری شرايط و چگونگي مورد در یبیشتر استقالل از دانشجويان ،آن در که
 ترينمهم از يكي که داد نشان (1381) چهاليحاجیان پژوهش همچنین برخوردارند.

  است. نوآوری وخالّقیت  ،کارآفرين افراد هایويژگي
 رشته جنسیت، متغیرهای به توجه با ،همؤلف چهار هر در دانشجويان کارآفريني

 در جنسیت متغیر که داد نشان نتايج و گرفت قرار بررسي مورد ،دانشگاه و تحصیلي
 ،کارآفريني هایهمؤلف میانگین مقايسه و است داشته تأثیر دانشجويان کارآفريني میزان
 بهتری مطلوبیت از هاهمؤلف همه در هازن به نسبت مردها که است اين بیانگر

 هایهمؤلف هاینمره بین در صیليتح رشته متغیر به توجه با چنینهم هستند. برخوردار
 ، درمهندسي – فني گروه که داد نشان هايافته دارد. وجود معناداری تفاوت کارآفريني
 کارآفريني خالقیت و نگرش توانش، دانش، از ،پايه و انساني علوم یهاگروهمقايسه با 

 بودن عملي به توانمي هايافته اين احتمالي داليل از هستند. برخوردار تریمطلوب
-فني گروه دانشجويان اغلب بودنبرخوردار و مهندسي-فني گروه هایدرس اغلب

 و ها،گروه ساير به نسبت بهتر و مناسب اجتماعي و اقتصادی جايگاه از مهندسي
 خصوص در پژوهش هایيافته کرد. اشاره جامعه در زنان نامناسب اجتماعي جايگاه

  بود. خنثي دانشجويان آفرينيکار میزان در هایدانشگاه نقش
 پيشنهادها

 ابعاد که دارد آن از حكايت آمده به دست هایتحلیل و تجزيه نتايج ،مجموع در
 که است اين مبین نتیجه اين دارند. قرار نامطلوب وضعیت در کارآفريني ةچهارگان

چنان که  آن را کارآفرينانه آموزش هایهمؤلف اندنتوانسته دانشگاه آموزشي هایبرنامه
 کارآفريني به ويژه توجه ضرورت که ،پژوهش نتايج به توجه با نمايند. تأمینبايد 

 هایحوزه ارتقای در عالي آموزش نقش افزايش جهتدر  نیز و طلبدمي را دانشجويان
 گردد:مي ارائه زير پیشنهادهای دانشجويان، کارآفريني
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 کارآفريني: دانش حوزه در
 مقطع آموزشي هایبرنامهکه  دارد ضرورت ،ژوهشپ هایيافته به توجه با -

 هایمهارت تحقق به کمک که عبارت از ديگری مهم هدف با ارشد کارشناسي
  گیرد. قرار بازبیني مورد است، دانشجويان در کارآفريني

 ارائه نظری صورت به انساني علوم هایرشته در ويژههب هابرنامه بیشتر امروزه -
 بیشتر که ،کار بازار نیازهای با هادانشگاه آموختگاندانش لباغ ،رواين از شود؛مي

 نیز و ندارند همخواني و هماهنگي است، کاربردی و عملي هایفعالیت مستلزم
 و تدوينگیرد؛ بنابراين، نمي شكل کار بازار نیازهای با همسو هامهارت و هاتخصص
 با متناسب بايد يعال آموزش اتمؤسس و هادانشگاه در آموزش محتوای طراحي
 مستمر بینيباز راه از توانمي را اقدام اين گیرد. انجام دانشجويان و جامعه نیازهای

 تحوالت الزامات به توجه با دانشگاه و دانشكده گروه، سطح در آموزشي هایبرنامه
 اصول و مفاهیم با دانشجويان آشناکردن جهت همچنین در داد. انجام محیطي

  نمود. اقدام آموزشي هایکارگاه و هادوره اجرای و تدوين به ، بايدکارآفريني

 کارآفريني: توانش حوزه در
 پذيری،ريسک خالقیت، و نوآوری مثل کارآفريني هایويژگي تقويت و توسعه -

  آموزشي؛ هایدوره و هابرنامه اجرای طريق از ... و طلبي،استقالل
 کارآفرينانه ذهني قالب داشتن بارز ويژگي دو از يكي با مجرب مربیان از استفاده -

 بودن. کارآفرين يا
 يا تجربي يادگیری سخنراني، جمله از تدريس مختلف هایروش از گیریبهره -
 کاربرد ای،رسانه يا دور راه از آموزش و گروهي هایآموزش بازديد، عمل، بر مبتني

 ارزشیابي هایروش از استفاده و دانشجويان يادگیری سبک با وسهم هایآموزش
  مناسب.

  کارآفريني: نگرش حوزه در
 به يابيدست خود، دلخواه محل در کارکردن مانند کارآفريني هایجاذبه معرفي -

 کارآفرين هایشرکت با آشنايي جامعه، مشكالت حل به کمک درآمدی، باالی سطوح
 ةدربار آنها در مثبت ادراك ايجاد هدف با کارآفريني ةزمین در موفق مديران همچنین و

  آنان. در کارآفريني روحیه و انگیزه ترغیب و کارآفريني هایجاذبه

 يابياشتغال را کارآفرينيبیشتر  و ،خبرندبي آن مزايای و کارآفريني از افراد اغلب -
 کارآفرينيو  است، کارآفريني از جزئي ،يابياشتغال که حالي در ؛کنندمي فرض
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 ؛گرددمي منجر نیز درآمد... عادالنه وزيعت به و شده زندگي کیفیت افزايش باعث
 بین در ويژههب ،جامعه در کارآفريني فرهنگ که است ضروری ،رواين از

 دانشگاهي، واحدهای طريق از توانمي را کار اين شود. داده ترويج ،دانشجويان
 داد. انجام جمعي هایرسانه و عالي آموزش اتمؤسس

  کارآفريني: خالّقیت حوزه در
 حمايت دانشجويان ناب هایايده از هادانشگاه مديران و نوالئمس که است الزم -

 ياری کار و کسب عملیاتي هایطرح به ناب هایايده تبديل جهت در را آنان و نمايند
 داخل در بايستي که انكوباتورها نام به هاييسازمان طريق از تواندمي امر اين کنند.

 .یردگ صورت ،شوند ايجاد هادانشگاه

 هایفعالیت در راآنها  دانشجويان، کارآفريني خالقیت رشد برای بايد هادانشگاه -
 مسأله حل شرايط در يادگیری و ياددهي فرايند در و داده مشارکت هاپروژه گروهي،

  است.خالّقیت  پرورش هایراه ترينمهم از يكي ،اقدام اين که چرا ؛دهند قرار
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 منابع

 هایانگیزه (.1392) داتسا نويسا سیدقاسمي، و احمد ،کنعاني زهرا؛ آراستي،
 در زن نشريه ها.تفاوت و هاشباهت صنعت؛ بخش در مردان و زنان کارآفريني

 .100 – 83(: 1) 11 ،سیاست و توسعه
 موانع و کشور کارآفريني نظام در دانشگاه جايگاه و نقش (.1386) سهراب امیريان،

 دانشگاه آينده، حال، گذشته، کارآفريني و يعال آموزش ملي همايش آن. توسعه
  سمنان.

 علم. تولید کنگره .کارآفرين دانشگاه ظهور (.1384) گلناز پیوندی،
 و عالي آموزش ملي همايش .دانشگاهي آفرينيتوسعة کار (.1386) اعظم تدين،

  سمنان. دانشگاه آينده، حال، گذشته، کارآفريني
 موانع و دانشجويان کارآفرينانه هاینگرش (.1387) يزدان مرادی، و علي امیری،تقي

 .68 – 45 :(49) 14 ،عالي آموزش در ريزیبرنامه و پژوهش فصلنامه آن.

 اثربخش عوامل بررسي (.1386) حسین عموزاده، و سپیده آياني، رضا؛ مقدم، توکلي
 و عالي آموزش ملي همايش .موانع از گذر راهكار و کارآفريني آموزش در

  سمنان. دانشگاه آينده، حال، گذشته، يکارآفرين
 تهران: کارآفريني، کنفرانس .آموزشي سیستم در کارآفريني (.1383) رمضان جهانیان،

  رودهن. واحد اسالمي، آزاد دانشگاه
 و محتوا با ارتباط در دانشجويان ديدگاه بررسي (.1381) علي چهالي،حاجیان
 علوم و شناسيروان دانشكده ارشد، کارشناسي نامهپايان کارآفريني. هایدوره

  شیراز. دانشگاه تربیتي،
 کشاورزی دانشجويان نگرش بررسي (.1389) مسعود رضايي، و ابوطالب پور،حسین
  .153 - 135(: 10) 3 ،آفرينيتوسعة کار کارآفريني. به

 آموزش» (،1387) سعید رضايي، و رضا رضي،عربمیرمريم؛  لرگاني، حسیني،
 آموزش آموختگان دانش اشتغال برای ساختي زير جديد؛ هزاره رد کارآفريني

 .138 – 119(: 50) 14 ،عالي آموزش در ريزی برنامه و پژوهش فصلنامه ،«عالي
 و شناسايي (.1388) شمیم منفرد، و مهران بیشه،آجينجاتي داريوش؛ دموری،
 بررسي فازی TOPSIS رويكرد با دانشجو دختران کارآفريني یهاانگیزه بندیرتبه

 مطالعات فصلنامه .يزد دانشگاه داری حساب و اقتصاد گروه دختر دانشجويان
 .30 – 7(: 3) 7 ،زنان شناختي روان – اجتماعي

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2938&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2938&Number=21&Appendix=0&lanf=Fa
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 کارآفريني در عالي آموزش اتسسمؤ و هادانشگاه نقش (.1386) آرزو القلم،سريع
 کارآفريني و عالي آموزش ملي همايش .دانشگاهي التحصیالن فارغ و دانشجويان

  سمنان. دانشگاه آينده، حال، گذشته،

  سپاس. نشر تهران: .کارآفريني با آشنايي (.1382) مهدی کیا، سعیدی

 هایروش ني،مبا و اصول کارآفريني؛ آموزش (.1386) علي عبدی، جمال و سلیمي،
 کارآفريني و عالي آموزش ملي همايش .آن آموزش در دانشگاه نقش و آموزش
  سمنان. دانشگاه آينده، حال، گذشته،

 .عالي آموزش مراکز و هادانشگاه در کارآفريني آموزش (.1386) حمید زاده،شفیع
  سمنان. دانشگاه آينده، حال، گذشته، کارآفريني و عالي آموزش ملي همايش

 (.1381) منیجه يیالق، شهني و بهمن نجاريان، مسعود؛ نسب،برومند حسین؛ كرکن،ش
 کارآفريني با نفس عزت و پیشرفت انگیزه ،خالّقیت چندگانه و ساده رابطه بررسي

 روانشناسي و تربیتي علوم مجله اهواز. چمران شهید دانشگاه دانشجويان در
 .24-1(: 3و 4) 3 اهواز، چمران دانشگاه

 نقش به نگاهي کارآفريني: آموزش و توسعه هایچالش (.1387) بهنام ،شهابي
  آينده. یهاسازمان و خالقیت کارآفريني، ملي کنفرانس .شخصیتي یهاويژگي

 روحیه پرورش و عالي آموزش (.1386) فرخنده رستمي، و ابراهیم عمران،صالحي
 و عالي زشآمو ملي همايش مازندران. دانشگاه دانشجويان در کارآفريني
  سمنان. دانشگاه کارآفريني،

 (.1386) امیر شكرالهي، و اکبرعلي سرا،اطاق زادهحسن عبدالمجید؛ قاديكالئي،صفايي
 و عالي آموزش ملي همايش .آموزشي هاینظام در کارآفريني آموزش هایچالش

 سمنان. دانشگاه آينده، حال، گذشته، کارآفريني
 آن نقش و دانشگاهي کارآفريني آموزش (.1387) رضامحمد يكتا، زارع کامبیز، طالبي،
توسعة  مجله بنیان. دانش متوسط و کوچک هایشرکت یتوسعه و ايجاد در
 .131 -111(: 1) 1 ،آفرينيکار
 آموزش یهادورهتأثیر ارزيابي (.1387) رضا نصراصفهاني، و سیدکمیل طیبي،

 کارآفريني، و تعاون ملي يشهما مقاالت خالصه .کارآفريني ضريب بر کارآفريني
  .16 ص
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 نور پیام دانشگاه دانشجويان کارآفريني هایقابلیت بررسي (.1387) دیهاغفاری،
 کشاورزی، کاربردی علمي یهاآموزش در آفرينيتوسعة کار ملي همايش اراك.

  .1387 ماه دی

 آموزش توسعه هایاستراتژی تبیین (.1386) محمود پور،احمد داود و فیض،
 دانشگاه کارآفريني مرکز تهران: تحقیقاتي، طرح .کشور هایدانشگاه در ارآفرينيک

  امیرکبیر.

توسعة  در دانشجويي علمي هایانجمن نقش (.1386) محمد نصرآبادی، کارکنان
 دانشگاه آينده، حال، گذشته، کارآفريني و عالي آموزش ملي همايش آفريني.کار

  .1-8 سمنان،
 برنامه چهارگانه عناصر هایويژگي تبیین (.1388) رضا زاده،نوروز و مريم کوثری،

 فصلنامه کارآفريني. هایمهارت پرورش بر تأکید با کارشناسي مقطع درسي
 .18 -1(: 4) 15 عالي، درآموزش ريزی وبرنامه پژوهش

 بررسي (.1390) شاپورامین جهرمي، شايان و عبادا... احمدی، حمیدرضا؛ محمدی،
 -99(: 1) 2 ،زنان شناسيجامعه کارآفريني. به تمايل با شخصیتي هایويژگية رابط
119. 

 بررسي (.1391) محمود احمدپوردارياني، و نادر نقشینه، عبدالحكیم؛ نژاد،منصوری
 دانشگاه رسانياطالع و کتابداری علوم دانشجويان کارآفريني شخصیتي هایويژگي
 .468-449(: 3) 18 ،موميع هایکتابخانه و رسانياطالع تحقیقات تهران.

 مديريت علوم مجله چیست؟ کارآفريني فرصت (.1385) جالل سید بازرگاني،موسوی
  .20 ،ايران
 هایقابلیت توسعه ها:دانشگاه جديد نقش (.1386) جهانگیر فارسي، يداللهي

 تهران: عالي، آموزش و اشتغال همايش اولین مقاالت مجموعه .کارآفريني
  .93-114 مدرس. تربیت واحد دانشگاهي جهاد سازمان انتشارات
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