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بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان
دانشگاههای دولتی تهران
محمدعلی نعمتی
استادیار ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
تاریخ پذیرش31/6/12:

تاریخ دریافت31/1/8 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران و مقایسه این ویژگیها به تفکیک
جنسیت ،مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا ،نمونهای بالغ بر  856نفر از دانشجویان
دانشگاههای دولتی تهران انتخاب گردیده است .ابزار مورد استفاده در این تحقیق ،پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینان ایرانی» در  8بعد با ضریب پایایی  20323است .مهمترین نتایج و یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که
دانشجویان نمونه در ابعاد ریسکپذیری ،سالستفکر و چالشطلبی در وضعیت ضعیف قرار داشته ،در ابعاد کانونکنترل ،توفیقطلبی،
عملگرایی و رویاپردازی در وضعیت قوی ،در بعد تحملابهام در وضعیت بسیار قوی و در کل روحیه کارآفرینی دانشجویان نمونه دارای
وضعیت قوی ارزیابی شده است .سایر نتایج نشان میدهد که میان دو گروه دانشجویان زن و مرد در خصوص میزان برخورداری از
ریسکپذیری ،رویاپردازی و چالشطلبی و در کل بین روحیه کارآفرینی تفاوت معنادار وجود داشته ،میان کل دانشجویان مقاطع
تحصیلی مختلف تنها در خصوص برخورداری از ویژگی موفقیتطلبی تفاوت معنادار بوده و بین کل دانشجویان نمونه رشتههای تحصیلی
مختلف در خصوص برخورداری از ویژگیهای سالست فکر ،تحملابهام ،رویاپردازی و چالش طلبی تفاوت معنادار مشاهده گردیده است.
همچنین بین کل دانشجویان نمونه دانشگاههای مختلف تنها در خصوص برخورداری از ویژگی تحملابهام تفاوت معنادار بوده است.

واژگان کلیدی :کارآفرینی ،ویژگیهای شخصیتیکارآفرینانه ،دانشگاه و دانشجو.

مقدمه
امروزه بشر در عرصههای مختلف با چالشهای عظیمی مواجه
بوده که محوریت مشترک تمامی آنان توسعه دانش ،فناوری،
نوآوری و کارآفرینی است .در این راستا ،جوامع توسعهیافته
طی دهه اخیر متوسل به رویکردهای جدیدی در حوزههای
اقتصاد و توسعه ملی گشته که از آن به توسعه و اقتصاد مبتنی
بر دانش یاد میشود .توسعه و اقتصاد دانش با رویکردی
جهانی ،مناسبترین و مطمئنترین مسیر پیشروی کشور در
راستای تحقق توسعه همهجانبه و پایدار و همچنین دستیابی
به اهداف مندرج در سند چشمانداز  2121طی سالهای آتی
محسوب میگردد که شکلگیری آن در کشور نیازمند
پیدایش ،نضج و برقراری تعامالت پویا میان نظامهای ملیعلم ،

فناوری ،نوآوری و کارآفرینی است .از دیگر سو ،امروزه در
جوامع دانشبنیان ،دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع بوده،
به نحوی که از تغییر در ارزشهای اجتماعی ،تا رشد شتابان
اقتصادی را شامل میشود و مواردی همچون اشتغالزایی،
توسعه دانش و فناوری ،شناخت و گسترش بازارهای جدید،
ساماندهی و بهرهگیری اثربخش از منابع ،ترغیب و تشویق
سرمایهگذاری و افزایش ثروت در جامعه را دربرمیگیرد به
طور کلی ،کارآفرینی پدیده فنی -اقتصادی جدیدی است که
طی دهههای اخیر ،جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای
شگفت خود متحول ساخته است .در حال حاضر که اقتصاد
کشور گرفتار نارسایی ها ،کمبودها و سوء مدیریت های

نویسنده عهدهدار مکاتبات :محمد علی نعمتیrnemati@gmail.com

84

دوفصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،سال اول،شماره ،3بهارو تابستان 2331

فراوانی است و این امر منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری،
کمبود تولید ناخالص داخلی ،کاهش قدرت سرمایهگذاری
دولت ،ضعف در صادرات غیرنفتی و کاستیهای متعددی
از این قبیل شده است ،نیم نگاهی به وضعیت جهانی،
اقتصاد ما را به سوی این باور میکشاند که رشد کارآفرینی
و فرهنگ کارآفرینانه مشروط بر آن که هوشمندانه،
هنرمندانه و با فرهنگ ،امکانات ،تواناییها و سلیقه ایرانی
آمیخته شود ،مناسبترین راه بهبود وضعیت امروز اقتصاد
کشور و پیشگیری از وخامت آن است .از دیگر سو ،ساختار
اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی متفاوت
گردیده است .شاخصهای سختافزاری و داراییهای
مشهود که دیروز در بنگاههای اقتصادی نقشی تعیین
کننده داشت ،جای خود را به نوآوری ،ابداع ،خلق
محصوالت/خدمات جدید و داراییهای نرم افزاری داده
است .اگر در دهههای پیشین ،ثروتمندترین افراد دنیا
کسانی بودند که منابع مالی بیشتری را در اختیار داشتند،
امروزه ثروتمندترین آنان ،افراد صاحب دانش و فناوری و
کارآفرینان موفق هستند .از اینرو ،توسعه اقتصادی در
جوامع امروزی بر پایههای نوینی همچون دانش ،فناوری،
نوآوری و کارآفرینی استوار گردیده است .اهمیت
کارآفرینی و نقش کلیدی آن در پیشرفت جوامع ،موجب
شده است که اغلب دانشگاهها در کشورهای توسعه یافته و
در حال توسعه ،بهرهگیری از آن را مورد توجَه قرار دهند و
در این مسیر از طریق تدوین سیاستها و برنامههای علمی
و استراتژیهای کاربردی ،در راستای بسط و تقویت
فرهنگ ،روحیه و رفتار کارآفرینی میان آحاد جامعه به
طور اعم و دانشجویان و دانشگاهیان به طور اخص تالش
نمایند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،مطالعه و سنجش
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاههای
دولتی تهران به منظور جهتدهی سیاستها ،برنامهها و
اقدامات آتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای
توسعه کارآفرینی در دانشگاههای کشور بوده است.2

تکاملی مفهوم کارآفرینی و توسعه آن در جهان نشان
میدهد که خاستگاه اصلی آن کشور فرانسه است .در اوایل
قرن شانزده میالدی ،افرادی که مأموریتهای نظامی را در
این کشور هدایت میکردند ،کارآفرین نامیده میشدند ،اما
پس از سال  2022میالدی ،فرانسویان این واژه را برای
پیمانکاران دولتی نیز به کار بردند .واژه فوق در ادبیات
فارسی ابتدا به معنای کارفرما و سپس کارآفرین ترجمه
شده است.
طی سال  2333کارآفرینی وارد حوزه جدید و وسیعتر "
کسب و کار" شد و کارآفرین فردی قلمداد گشت که مدیر
1
و مؤسس یک بنگاه اقتصادی باشد .به دنبال آن ،شومپیتر
این حوزه را گستردهتر مطرح نمود و بیان داشت که
کارآفرین میتواند در استخدام فرد یا سازمان دیگری نیز
قرار گیرد و مفهوم کارآفرینان سازمانی را به حوزه پیشین
اضافه نمود .در حقیقت ،کارآفرینی مفهومی پیچیده،
چندالیه و پراضالعی است که ماهیتی میانرشتهای داشته
و حوزههای متعددی را در جامعه ،متأثر از خود می
سازد(آنوخین و شولتز; 1223 ،جانسون و همکاران.)1226 ،
در ارتباط با روند تکاملی کارآفرینی در کشور ،باید اشاره نمود که
تا آغاز برنامه سوم توسعه ،توجَه جدی به امر توسعه کارآفرینی
در کشور نشده بود و حتی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیز به
جز مواردی بسیار نادر ،از این امر مهم غفلت گردیده بود.
وضعیت نامطلوب بیکاری در آغاز دهه  2382موجب شد ،پدیده
توسعه کارآفرینی برای نخستین بار در کشور در قالب سومین
برنامه توسعه ملی به طور رسمی مورد توجَه قرار گیرد .پس از
آن ،توسعه کارآفرینی در کشور همزمان با توسعه علم و فناوری
طی فرایند تدوین سند چشمانداز بیست ساله 2121که مسیر
کلی حرکت کشور را طی چهار برنامه توسعه تبیین مینماید در
سال  2381به خوبی مورد توجَه و تأکید قرار گرفت .در این
سند ،هدف کالن و بلندمدت کشور ،دستیابی به جایگاه نخست
علمی ،فناوری و اقتصادی منطقه آسیای جنوبغربی ،آسیای
میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه طی برنامههای
توسعه چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم پیشبینی شده است که
مناسبترین و مطمئنترین مسیر دستیابی به این هدف ،تحقق
توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش با تأکید بر توسعه نوآوری و
کارآفرینی در کشور است.

 .1شايان ذکر است که اين پژوهش با حمايت معاونت محترم

 .2شومپیتر از سال  2315تا سال  2331استاد دانشگاه بُن و از سال
 2333تا سال 2352استاد دانشگاه هاروارد بوده است.

پیشینه تحقیق
به طور کلی "کارآفرینی" از ابتدای خلقت بشر همواره با او
در تمام عرصههای زندگی حضور داشته و مبنای تمامی
تحوالت و پیشرفتهای وی بوده است .نگاهی گذرا به روند

دانشجويي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری صورت پذيرفته است.
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پس از تدوین سند چشمانداز طی برنامه چهارم توسعه ،نقش
علم ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی به عنوان اصلیترین
عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین در نظر گرفته
شد .گسترش بازار محصوالت دانشبنیان ،تجاریسازی
دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش
خصوصی در این قلمرو ،از جمله اهداف مورد توجَه در این
برنامه در راستای رشد اقتصاد دانشمحور بود .به طور
مشخص 25 ،مورد از مواد قانونی برنامه چهارم به موضوع
توسعه مبتنی بر دانش پرداخته است نظیر ماده  226و 15
به تدوین حقوق مالکیت معنوی ،ماده  11به شکست بازار
در تولید دانش ،ماده  15به حمایت مالی مستقیم و
سوبسید به بخش پژوهشی و ماده  16به سرمایهگذاری
دولتی در پژوهش اشاره داشته است .مباحث مربوط به
توسعه علم ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی نیز در الیحه
برنامه چهارم توسعه در فصول  1 ،3 ،1 ،2و  8مورد توجَه
قرار گرفته بود .در برنامه پنجم سازندگی(توسعه) نیز که
محور اصلی آن دستیابی به اقتصاد و توسعه مبتنی بر
دانش در راستای تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز
بیستساله کشور تعریف شده است ،توجَه و تأکید بر امر
توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان ،بنگاههای
کوچک و متوسط و مراکز چندگانه حمایت کننده از این
افراد و بنگاهها نظیر شهرکهای علمی ،تحقیقاتی و
فناوری و پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و همچنین
شکلگیری و نضج نظامهای ملی علم ،فناوری ،نوآوری و
کارآفرینی در کشور بیش از دو برنامه پیشین صورت
گرفته است و این مهم در مواد ،تبصرههاو بندهای قانونی
متعدد برنامه پنجم سازندگی(توسعه) مورد تأکید قرار
گرفته که پرداختن به تمامی آنان مجال دیگری را
میطلبد.طی سالهای اخیر ،پژوهشهای فراوانی در حوزه
کارآفرینی و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در داخل و
خارج کشور انجام شده است که برخی از آنان عبارت است از:
عطار در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی
کارآفرینانه بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان مدیران
شرکتهای خودروسازی ایران" در سال  ،2388به این نتیجه
دست یافت که ایجاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،تأثیر مثبت
و معناداری بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران داشته
و منجر به توسعه کارآفرینی ،اشتغالزایی و افزایش
توان رقابتی در دنیای پر از رقابت و در حال تغییر
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سازمان ها می شود(عطار .)2388 ،کردنائیج و همکاران
در تحقیقی با نام " سنجش ویژگی های شخصیتی
کارآفرینانه در پنج منطقه شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و
غرب تهران" در سال  ، 2388قادر گشتند پنج ویژگی
اصلی کانون کنترل درونی  ،انگیزه پیشرفت باال ،خالقیت
زیاد ،ریسکپذیری متعادل و تحمل ابهام باال را به عنوان
ویژگی های اصلی شخصیتی کارآفرینانه شناسایی
نمایند(کردنائیج و دیگران .)2388 ،فیض در پژوهشی
با عنوان "سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه
دانشجویان دانشگاه سمنان" در سال  ،2380به این
نتیجه دست یافت که دانشجویان دانشگاه سمنان از
منظر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در ابعاد
کانون کنترل ،توفیق طلبی ،عمل گرایی ،رویاپردازی،
سالست فکر و تحمل ابهام در وضعیت قوی و بسیار قوی
و در ابعاد ریسکپذیری و چالش طلبی در وضعیت
ضعیف قرار داشته و در کل روحیه کارآفرینی آنان در
وضعیت قوی ارزیابی شده است(فیض.)2380 ،
بوجین هاون و همکاران در تحقیقی تحت عنوان
"خصیصه ها و تأثیرات چندگانه فرهنگ کارآفرینانه" در
سال  ، 1220عواملی چون همکاری ،تمایل به ریسک،
خالقیت و نوآوری ،هماهنگی و برقراری ارتباط با
دیگران را به عنوان ویژگی های اساسی فرهنگ سازمانی
کارآفرینانه شناسایی نمودند که این عوامل منجر به
اثربخشی در عملکرد سازمانی می گردد(بوجین هاون و
همکاران .)1220 ،هوارد در تحقیقی با نام "توسعه
قابلیت های کارآفرینی در جوانان" در سال  ،1221به
این نتیجه رسید که رابطه ی مستقیمی میان پرورش
ویژگی های استقالل طلبی ،ریسکپذیری ،انگیزه
پیشرفت ،کنترل درونی ،اعتماد بنفس ،جسارت و
خالقیت دانش آموزان با توسعه قابلیتها و توانایی
کارآفرینی آنان وجود دارد(هوارد .)1221 ،لیتونن در
پژوهشی تحت عنوان " کارآفرینی و ویژگی های
شخصیتی کارآفرینانه" در سال  ،1222ویژگی های
کارآفرینی را شامل توانایی خطرپذیری ،نوآوری،
اشتراک مساعی ،دان ش فنی ،بازار و بازاریابی،
مهارت های مدیریت کسب و کار ،نگرش مثبت به کسب
و کار و توانایی برای شکار فرصت ها شناسایی نموده
است(لیتونن.)1222 ،
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رویکردهای کارآفرینی
در روند تکاملی و سیر تبیین مفهوم کارآفرینی
ویژگی ها ،کارکردها و نقش های متنوعی به کارآفرین
نسبت داده شده است .در حقیقت ،کارآفرینی از
نظریه های اقتصادی منشأ گرفته و از ابتدای قرن نوزده
تا دهه  2362تنها اندیشمندان اقتصادی به آن
پرداخته اند و در ادامه ،نقش کارآفرینان در توسعه
اقتصادی جوامع به شدت مورد توجَه قرار گرفته است.
پس از آن ،روانشناسان با هدف ارائه نظریه هایی مبتنی
بر ویژگی های شخصیتی و همچنین با تفکیک قائل
شدن میان کارآفرینان با غیرکارآفرینان و مدیران ،به
بررسی ویژگی های روان شناختی کارآفرینانه پرداخته اند.
در حال حاضر ،نظریه های کارآفرینی عالوه بر
مستندسازی پدیده کارآفرینی ،دارای قابلیت تشریح و
توصیف رفتار کارآفرینان ،پیش بینی شرایطی که منجر
به کارآفرینی میشود و همچنین ارائه رهنمودهای
ارزشی برای اقدام درست در یک شرایط معین است.
کارآفرینی ماهیتی میان رشته ای داشته و از حیطه
گستردهای ،شامل رشته های مدیریت ،اقتصاد ،جامعه
شناسی و روانشناسی تشکیل شده است .به طور کلی،
کارآفرینی را میتوان از چند منظر:الف)رویکرد
اقتصادی ،ب) رویکرد فرهنگی -اجتماعی ،ج) رویکرد
روانشناختی(ویژگی های شخصیتی) مورد مطالعه قرار
داد.
در ارتباط با رویکرد اقتصادی باید اشاره نمود که
اقتصاددانان نقش کارآفرین را در قرن های گذشته
شناسایی کرده و از طریق دو مکتب اقتصاد کالسیک و
نئوکالسیک مورد مطالعه قرار دادهاند .اقتصاد کالسیک
به سهم اقتصاد ،در پیش از اواخر قرن نوزدهم اشاره
دارد که در اغلب موارد به اقتصاد سیاسی تعبیر
می شود .در حوزه اقتصاد کالسیک چندین مکتب در
کشورهای مختلف قابل شناسایی است .مکتب آمریکایی
توسط آماسا واکر( )2033-2805مطرح شده که نقش
کارآفرین را به عنوان ایجاد کننده ثروت در نظر گرفته
فرانسیس
پسرش
وی،
از
پس
است.
ای واکر( )2812، 2830نیز بیان نموده که کارآفرینان
موفق دارای ویژگی های آینده نگری ،تسهیلکنندگی،
مجری ،پر انرژی و رهبری هستند .وی چهار نوع
کارآفرین را شامل :الف) افراد تیزهوش و پراستعداد که

آینده نگر ،مصمم و راسخ هستند و قادرند تا در افراد
ایجاد انگیزه کرده و آنها را هدایت کنند ،ب) افراد با
استعداد سطح باال که مهارت ذاتی داشته ،آگاه ،دقیق و
مصمم هستند ،ج) افرادی که در کسب و کار خوب عمل
می کنند و به جای آن که افرادی باهوش و با استعداد
باشند ،دارای پشتکار و عزم و اراده قوی هستند و در
نهایت د) افراد بیعرضه که قادر به شناخت دقیق
حرفه شان نیستند را شناسایی نموده است .عالوه بر آن،
او معتقد است که سود در ازای مهارت ،توانایی یا استعداد
فرد کارآفرین به وی بر میگردد .از دیگر سو ،هاولی(–2313
 )2813سود را به عنوان پاداشی برای کارآفرین به خاطر
تحمل ریسک و به عنوان نتیجه کارش مطرح نموده است.
بنابراین مفاهیم ریسک و عدم اطمینان به طور قابل مالحظه
ای مورد توجَه قرار گرفته است .از دیدگاهها ولی ،تمام
تعامالت کسب و کار در شرایط عدم اطمینان صورت میگیرد
.بنابراین افرادی که درگیر تعامالت کسب و کار بوده و ریسک
کار را میپذیرند ،همان کارآفرینان هستند.
در مقابل مکتب آمریکایی ،مکتب انگلیسی به وسیله
نویسندگانی چون آدام اسمیت( )2013–032و دیوید
ریکاردو( )2001–2813مطرح گردیده است .آنان وظیفه
کارآفرین را با سرمایهدار تلفیق نموده و معتقدند که سود به
عنوان پاداشی برای سرمایه مخاطره آمیز و نه به خاطر پیش
بینی آینده و هدایت مناسب کسب و کار در نظر گرفته
میشود .کارآفرینان در کسب و کارشان براساس تقاضا برای
محصوالت سرمایه گذاری میکنند و پاداش میگیرند .این
مفهوم بیشتر از نوشتههای جِرِمی بنتام()2018–2831
گرفته شده است .وی مفهوم کسب و کار آزاد از کنترل 3را
مطرح مینماید و آن را متأثر از سه عامل کلیدی،
تمایل(تمایل به ایجاد ثروت) ،دانش فنی(دانش ایجاد ثروت) و
قدرت سرمایه(توانایی ایجاد ثروت) معرفی میکند .او
استدالل مینماید که دولتها کمتر از طریق قانون این سه
عامل را تحت تأثیر قرار دادهاند و از رویکرد آزاد از کنترل
طرفداری میکنند .علیرغم این که وی موضوع ماهیت
کارآفرین را به طور مستقیم مورد تأکید قرار نداده ،اما
بیاننموده است که کارآفرینان برای ایجاد ثروت همواره دارای
تمایل ،دانش فنی و قدرت سرمایه هستند .در مکتب فرانسه
نیز که مفهوم کارآفرینی ریشه در این کشور دارد ،ریچارد
3. Laissez Faire

بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران
کانتیلون 1به عنوان نخستین اقتصاددانی که نقش کارآفرینی
را تبیین کرده ،در سال  2055مطرح نموده است که
کارآفرین فردی است که ریسک کسب و کار را در مواجه با
عدم اطمینان میآزماید و در فرایند کسب و کار همواره برای
به دست آوردن سود تالش می کند  .کانتیلون ،میان
سرمایهدار و کارآفرین تمایز قایل میشود و معتقد است که
کارآفرین ریسکپذیر بوده ،اما قادر نیست ریسکهای درگیر
در تصمیمات را محاسبه کند .اقتصاددانان موفق فرانسوی این
مفهوم را بیشتر توسعه دادند .باودیو( )2060–2831تالش
نمود تا تئوری کانتیلون شناسانده شود .او نیز میان کارآفرینو
سرمایهدار تمایز قائل بود ،اما بر خالف کانتیلون ،ریسک و
عدم اطمینان را به عنوان مرکز ثقل کارکرد کارآفرین در نظر
نگرفت؛ بلکه کارآفرین را مدیری معرفی مینمود که نیاز
داشت تا تقاضا را برآورد یا پیشبینی کند .با این حال وی
کارآفرین را به عنوان یک عامل تغییر در یک اقتصاد پویا در
نظر نگرفته است .البته مکاتب دیگری نظیر مکاتب اتریشی و
آلمانی هم در رویکرد اقتصاد کالسیک به کارآفرینی وجود
دارد که مجال تشریح آنان در این مقال نمیگنجد.
در رویکرد اقتصاد نئوکالسیک ،همچنانکه گلنسی و مک
کواید( )1222تشریح نمودهاند ،محور اساسی این نکته است که
اقتصاد میتواند به شکل نظامی که در آن تعادل وجود دارد،
تحقق یابد .اقتصاد نئوکالسیک با اقتصاد دستوری که دولتها
در زمینه چگونگی تخصیص منابع و سایر امور تصمیم
میگیرند ،متفاوت است و آن با علوم اقتصادی مبتنی بر بازار
آزاد یا ترکیبی که عوامل بازار در آن تعیین کننده هستند ،در
ارتباط است .در اقتصاد نئوکالسیک اعتقاد بر آن است که در
شرایطی که نظام در تعادل است ،نیاز اندکی به کارآفرینی
احساس میشود .این در حالی است که امروزه اثبات گردیده
تحت هر شرایطی کارآفرینی برای نظام اقتصادی جوامع
سودمند است؛ چراکه برای هر شرایطی در بازار ،میتواند
شرایط مطلوبتری هم وجود داشته باشد .در مدلهای اولیه
تعادل ،کارآفرین به عنوان مدیر یا هماهنگ کننده سه عامل
اصلی تولید شامل زمین ،نیرویکار و سرمایه در نظر گرفته
میشود .در این رویکرد ،کارآفرین مدیر فرآیند تولید است که
مسئول تعیین حداکثر بازده برای سطح تعیین شده
ترجیحات مصرف کننده است .از دیگر سو ،در مدل تعادل
جزئی که به وسیله مارشال( )2811–2311مطرح گردیده
4. Richard Contillon
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است ،میان فردی که روشهای جدید را به کار گرفته ،کسب
و کارها را بهبود بخشیده و ریسکپذیر است و فردی که از
شکست میترسد و دستمزد مدیریتی خود را میگیرد ،تفاوت
وجود دارد .از دیدگاه مارشال ،توسعه کسب و کار به فردی
بیش از یک مدیر نیاز دارد و مستلزم دانش مبادله و دانش
فنی و همچنین توانایی پیشبینی ،شناسایی فرصتها،
رهبری و تمایل به بهبود عملکرد است .وی مدیریت یک
کسب و کار موفق را نیازمند دو مؤلفه تالش ذهنی مستمر
برای شناسایی روشهای تازه و ریسکپذیری میداند و
معتقد است که کسب و کارهای کوچک جدید از طریقفرایند
انتخاب طبیعی بقاء یافته و نضج مییابند.
مفهوم ریسک به وسیله تالشهای کارنایت( )2312که از
نخستین اقتصاددان نئوکالسیک محسوب میشود ،به عنوان
عامل تمیز کارآفرینی از سایر امور مدیریتی در یک سیستم
تعادل عمومی تبیین گردید .او میان دو نوع ریسک قابل بیمه
و غیر قابل بیمه تمایز قائل شده و معتقد است که کارآفرینان
توانایی هدایت افراد را تحت شرایط عدم اطمینان دارند کهاین
توانایی از طریق دانش و قضاوت ،آینده نگری ،اعتماد به نفس
و توانایی سطح باالی مدیریتی حاصل میشود.
وی فرضمیکند که تمایل به خوداشتغالی با نرخ دستمزدها
نسبت معکوس دارد ،یعنی اگر افراد بتوانند درآمدی بیش از
دستمزدی که سازمان به آنان پرداخت مینماید ،کسب کنند،
خوداشتغالی را انتخاب خواهند نمود .از دیگر سو ،از دیدگاه
وان میسس( )2882–2301تمام تصمیمات اقتصادی
مستلزم ارزیابی ،انتخاب گزینهها و انطباق با عدم
اطمینانهای آینده است و بیان میدارد که اقدام انسان متأثر
و تأثیرگذار بر آینده است .به اعتقاد وی ،کارآفرین تصمیم
گیرندهای است که از طریق چشمانداز آتی خویش ،آینده را
تحت تأثیر قرار داده و تحت تأثیر آن نیز قرار میگیرد و
قابلیت سوددهی کسب و کار ،پیامد چنین رفتار کارآفرینانه
است .یک انحراف مهم از مدل تعادل عمومی اقتصاد
نئوکالسیک به وسیله شومپیتر( )2883–2352ایجاد گردیده
است .شومپیتر کارآفرین را فردی نوآور تلقی میکند
کهترکیبات جدیدی را از ابزارهای تولید شکل میدهد .در
تئوری توسعه اقتصادی شومپیتر ،نقش کارآفرین تخریب
وضعیت موجود(تعادل عمومی) از طریق نوآوری است .نوآوری
ممکن است در شکلهای خلق محصول جدید ،ارتقایکیفیت
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محصول فعلی ،توسعه فرایند تولید ،ایجاد بازار جدید ،تصرف
منبع جدید از عرضه و ایجاد یک سازمان یا حرفه جدید
ظهور یابد.
بر طبق نظر شومپیتر ،کارآفرینی منبع تغییراست و
نوآوری فعالیتها و بازارهای جدید را خلق میکند .در
این شرایط ،سود ،مازاد یا حاشیهای است که از طریق
عمل نوآورانهای که منجر به کاهش هزینه یا افزایش
قیمت می شود ،به دست می آید که به طور مستقیم با
بهرهوری فرد کارآفرین در ارتباط است.
در ارتباط با رویکرد فرهنگی -اجتماعی باید اذعان
داشت که این رویکرد ،کارآفرین را با توجَه به بستر و
ز مینه فرهنگی -اجتماعی و محیط پیرامونش مورد
مطالعه قرار میدهد .رویکرد فوق ،فرهنگ را به مثابه
عاملی کلیدی و تعیین کننده در ارتباط با کارآفرینی می
نگرد و بیان می دارد که به منظور رشد کارآفرینی در
جوامع ،تناسب بین سازه های ایدئولوژیکی و رفتار
اقتصادی ضروری و بسیار حائز اهمیت است .رویکرد
فرهنگی -اجتماعی ،کارآفرین را تصمیم گیرندهای متأثر
از محیط فرهنگی -اجتماعی خاص پیرامونش معرفی
مینماید که ایده ها و اقداماتش به تأثیر از آن شکل
میگیرد .هافستد( )2382ابعاد فرهنگی در ارتباط با
کشورهای مختلف را براساس چهار بعد فاصله قدرت،
مردساالری ،اجتناب از عدم اطمینان و فردگرایی در
مقابل جمع گرایی گروهبندی مینماید .برنر( )2301بیان
میدارد آن گروه هایی که موقعیت اجتماعی خود را از
دست میدهند ،برای کارآفرینی برانگیخته می شوند و
بنابراین کارآفرینی پاسخ به عدم تحرک اجتماعی است.
رابرت لمب( )2351معتقد به نقش کارآفرین به عنوان
تصمیمگیرنده است و عنوان میکند که کارآفرینی یک
نوع تصمیمگیری اجتماعی است و توسط نوآوراناقتصادی
انجام میشود .در حقیقت ،نقش عمده کارآفرین کمک به
ظهور شکل تازهای از جوامع محلی ،ملی و بین المللی و
دگرگون ساختن نمادهای اجتماعی و اقتصادی است.
ژوزفمکگوایر( )2361معتقد است نقش کارآفرینی در
جوامع مختلف با توجَه به تنوع فرهنگی ،متفاوت است.
منابع طبیعی و سرمایه نقدی ممکن است یکسان باشد،
اما در درک تفاوت رفتارها باید عواملی همچون مکاتب
دینی ،عقاید اجتماعی ،تعلیم و تربیت ،هنجارها،

آرمانهای فردی و ملی و پاداش رفتارها را مورد توجَه
قرار داد(پالمر.)2380 ،
در رویکرد ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ،اعتقاد بر
این است که برخی ویژگی های شخصیتی تعریف شده
وجود دارد که میتواند ز مینهساز توسعه روحیه
کارآفرینی در انسان باشد .بنابراین یکی از مقوله هایی که
طی سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در ارتباط با آن
صورت پذیرفته است ،بررسی ویژگی های شخصیتی و
روانشناختیمشترک میان کارآفرینها است .به طور
کلی ،تا به حالویژگی های متعددی در خصوص
کارآفرینان در تحقیقات مختلف شناسایی شده است.
در این ارتباط روانشناسانتالش می کنند تا ریشههای
روانشناختی اعمالی که کارآفرینان انجام میدهند را
تعیین کنند .جای این کهجهان را به کارآفرینان و
غیرکارآفرینان تقسیم بندیکنیم ،باید توانایی های بالقوه
ای که یک فرد کارآفرین را میسازد ،مورد مالحظه قرار
دهیم(ساراسوثی .)1221 ،امروزه در ارتباط با اهمیت
نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
جوامع توافق نظر وجود دارد .توسعه کارآفرینی در
کشورها و دگردیسی آنان به جوامع کارآفرین مستلزم
سیاستگذاری ،برنامه ریزی و اقدامات جامع ،علمی و
هدفمند در عرصهها و حوزه های مختلف است که اعتقاد
و باور دولتمردان و مشارکت حداکثری آحاد مردم به
ویژه دانشگاه یان و صنعتگران در این ز مینه ،بسیار تعیین
کننده است .یکی از اقدامات اساسی در این راستا،
شناسایی کارآفرینان و افراد واجد ظرفیتهای کارآفرینی
در جامعه است تا از طریق حمایت و هدایت آنان در
نظام های آموزشی و آموزش عالی و سپس در جامعه و
بهره مندی از استعدادها و
بازار ،بیشترین
توانمندی های آنان در کشور صورت پذیرد .پنج ویژگی
اساسی شخصیتی در کارآفرینان مشتمل بر کانونکنترل،
خالقیت ،تحملابهام ،ریسکپذیری و موفقیتطلبی است
که به اختصار به هر یک پرداخته میشود.کانونکنترل،
یکی از ویژگی های مهم شخصیتی کارآفرینانه و از
موضوعات بسیار حائز اهمیت در حوزه مدیریت و سازمان
محسوب میشود .کانونکنترل به معنای آن است که
شخص چگونه منبع نتایج مثبت یا منفی را به خود یا
دیگران نسبت میدهد(محمد هادی .)2303 ،این ویژگی
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شخصیتی کارآفرینانه مشتمل بر سه بعد کانون
کنترلدرونی ،بیرونی و درونی -بیرونی است .منظور از
کانون کنترلدرونی آن است که فرد رویداد خاصی را
ناشی از رفتار یا ویژگیهای نسبتاً پایدار خود میداند.
کانونکنترل بیرونی به ا ین معنا است که فرد نوعی
تقویت مثبت یا منفی را که به دنبال رفتار خاصی آمده،
معلول رفتار خود نداند؛ بلکه آن را نتیجه تصادف و اتفاق
و شانس تلقی کند و با طرح عوامل محیطی ،امکان
پیش بینی آن را نفی کند( آتیکنسون و همکاران.)2363 ،
بنابراین اگر ویژگی کانونکنترل بر روی یک پیوستار
تصور شود ،یکسوی آن ،کنترلدرونی و درونگرایان قرار
می گیرند که معتقدند پیشامدهایی که با آن مواجه
می شوند از اعمال خودشان سرچشمه میگیرد و در سوی
دیگر پیوستار ،کنترل بیرونی و برونگرایان هستند که
اذعان میدارند بیشتر چیزهایی که برایشان اتفاق
می افتد ،منتج از علل و عوامل خارجی و فراسوی کنترل
مستقیم آنها است .درونگرایان معتقدند که روند مثبت
زندگی در نتیجه برنامه ریزی دقیق و تالش پیگیر خود
آنها به دست می آید؛ در صورتی که برونگرایان میان
رفتار خود و رویدادها ،رابطه علت و معلولی نمییابند و
برای کوششهای خود ارزش قائل نمیشوند.
آنان به امکان کنترل زندگی خویش در حال و آینده
اعتقادی ندارند( بال .)2303 ،کانونکنترلدرونی با واقع-
بینی ،شناخت و منطقی بودن همراه است؛ در حالی که
کانونکنترل بیرونی احساساتی بودن ،عدم شناخت و غیر
منطقی بودن در برابر حوادث یا علل رفتارها را به همراه
دارد(کریمی .)2302،هنگامی که فرد همزمان از دو
ویژگی کنترلدرونی و بیرونی برخوردار بوده یا وضعیتی
متوسط داشته باشد ،کانونکنترل درونی -بیرونی خطاب
میگیرد(آتیکنسون و همکاران .)2363 ،خالقیت از
موضوعات بسیار مطرح در دو حوزه روانشناسی و
مدیریت است .جرسیلد( )2363معتقد است تصورات و
می دهد و
اندیشه ها ،پایه و اساس خالقیت را شکل
کودک به جای آن که محدود به محسوسات دنیای خود
شود با توسعه دامنه تصوراتش ،دنیایی از شگفتی را بر
روی خویش باز میکند .ویژگی اساسی این شیوه
اندیشیدن آن است که فرد به شکلی گسترده به محیط

53

توجَه کرده و درباره آن میاندیشد .حذف و سانسور
شن اختی در افراد خالق کمتر صورت میگیرد.
گیلفود( )2361به دو نوع تفکر همگرا و واگرا اشاره
مینماید .تفکر همگرا در جهت یک راه حل مشخص که
از طریق بررسی وقایع تعیین شده است ،هدایت
می شود ،اما تفکر واگرا(تفکر خالق) توان آن را دارد تا در
جهات مختلف سوق پیدا کند(آناستازی .)2362،بروز
تفکر خالق در فرد می تواند ناشی از عوامل مختلفی
باشد .از مهمترین عوامل مؤثر بر خالقیت میتوان به
جنسیت ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،بزرگی و ترتیب
تولد فرزندان در خانواده و تأثیرات جامعه پیرامون اشاره
نمود(امید .)2358 ،تحملابهام عبارت از پذیرفتن عدم
قطعیت به عنوان بخشی از زندگی و توانایی ادامه حیات
با دانش ناقص درباره محیط و همچنین تمایل به آغاز
فعالیتی مستقل ا ست ،بی آنکه شخص بداند آیا موفق
خواهد شد یا خیر .قدرت تحملابهام در کارآفرینان به
مراتب بیش از مدیران است و کارآفرینان بدون اینکه
احساس تهدید یا ناراحتی کنند ،قادرند به طور اثربخش
با شرایط و اطالعات مبهم ،ناقص ،غیرقطعی ،سازمان-
نیافته و غیرشفاف مواجه شوند و ضمن رفع ابهام ،آنان را
به نفع خویش تغییر دهند .در حقیقت ،ابهام موجب
انگیزش کارآفرینان میشود( احمدپور داریانی.)2308 ،
کارآفرینان در آغاز فعالیت ،با عدم قطعیتها و تغییرات
مداوم رو به رو هستند که منجر به ابهام و استرس در
آنان می شود ،اما کارآفرینان موفق این موارد را به عنوان
جزئی از فرایند کسب و کار پذیرفتهاند(کورتاکو
و هاجتس .)2338 ،فرای معتقد است که تحملابهام عبارت
از پذیرش عدم قطعیت به عنوان یک هنجار در زندگی یا
توانایی حیات با حداقل دانش در مورد محیط است.
کارآفرینان نیازی به قطعیت ندارند ،زیرا آموختهاند که محیط
مطمئن حاوی تمام آنچه میخواهند نیست(فرای.)2335 ،
وریسون( )2338معتقد است که یکی از ویژگیهای محیط
کارآفرینی ابهام ،عدم ثبات و فقدان دانش پایهای کافی
است .افرادی که از نظر تحملابهام در سطح پایینی قرار
دارند از موقعیتهای سازماننیافته ،نامطمئن و سخت دوری
میکنند .قدرت تحملابهام با سایر ویژگیهای کارآفرینی
ارتباط دارد(المپکین و اردوگان .)2335 ،تحملابهام با
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خالقیت و توانایی تولید ایدههای بیشتر از طریق سیال-
سازی ذهن مرتبط است.

مجموعه ای از استاندارها است( دی کینز و فویل،

توانایی ایدهپردازی و نوآوری نیازمند برخورداری از ویژگی

.)1223

تحملابهام است و افراد دارای تحملابهام تحت شرایط

توفیق طلبی بیانگر تمایل به ارزیابی عملکرد با تأکید بر

یکسان ،ریسک باالتری را میپذیرند(تاگونا 2332 ،و

استانداردهای متعالی ،تالش به منظور بهبود عملکرد و

کومادنا .)2332 ،ریسکپذیری(خطرپذیری) مشتمل بر

برخورداری از لذتی که با موفقیت و پیشرفت در کار

ویژگی است که فرد برای انجام کاری یا پذیرش مسئولیتی

همراه است(ماسن.)2302 ،

موفقیت به عنوان تمایل فرد به تحقق اهداف براساس

که احتمال شکست در آن وجود دارد ،اعالم آمادگی
می کند .خطر کردن ممکن است به آگاهی فرد از

توفیقطلبی را می توان انگیزه ای دانست که شخص را به

موضوع بستگی نداشته باشد و حتی فرد از نتایج و

فعالیت و انجام بینقص کاری وادار میکند و او بدین

پیامدهای احتمالی آن نیز بی اطالع باشد.

وسیله می خواهد در دیگران اثر بگذارد(شعاری
نژاد .)2361،نخستین ویژگی انگیزه پیشرفت این است

ریسک پذیری به شخصیت فرد و تجارب گذشته وی

که اغلب استاندارد جالبی برای این موقعیت به کار

بستگی دارد .کارآفرینان اعتدال در خطرپذیری را

می رود و آن ارزیابی عمل بر حسب کیفیت است.

ترجیح می دهند و اموری را دنبال می کنند که عالوه بر
چالش انگیز بودن ،ن ه خیلی سهل الوصول و نه غیرممکن

خصیصه دیگر ،مبهم بودن نتایج است به این معنا که با

باشد(برنز.)1222 ،

حد مشخصی از تالش در گذشته چه چیزی انجام میشد
یا به صورت عادت انجام میشود .در نهایت ،انگیزه

در ارتباط با مفهوم ریسک باید میان ریسک مطلق و

پیشرفت بیان می دارد که یک فرد به واسطه تالش

ریسک معتدل و معقول تمایز قائل شد .در ریسک

خودش چه می تواند انجام دهد .به طور کلی ،انگیزه

مطلق ،فرد هیچگونه احتمالی برای موفقیت ندارد ،اما

پیشرفت بر این نکته متمرکز است که چگونه فرد به

ریسک معتدل شامل فعالیت هایی است که مهارت و

چنین موقعیت هایی پاسخ میدهد(بک.)2383 ،

تالش فرد در آن نقش اص لی را ایفا میکند .به عبارت
دیگر ،کارآفرینان از خطر استقبال می کنند ،در صورتی
که حساب شده باشد .این افراد اموری را که در آن

روش پژوهش

هیچگونه امکان موفقیتی وجود ندارد ،تقبل نمی کنند.

تحقیق حاضر از منظر هدف ،تحقیق کاربردی و به لحاظ

ریسک پذیری ویژگی ذاتی صرف نیست؛ بلکه محیط در

مشارکت و درگیری پژوهشگر در جریان تحقیق و از منظر

پرورش آن نقش اساسی دارد .ریسکپذیری از یک سو،

گردآوری داده و اطالعات ،تحقیق توصیفی -پیمایشی به

به ویژگی های شخصیتی افراد از قبیل کانون

شمار میرود .جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی

کنترل درونی ،عزت نفس ،ابراز وجود و نظایر آن و از

دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران است که به روش

دیگر سو به امکاناتی که محیط در اختیار افراد

نمونه گیری طبقهای تصادفی تعداد  856دانشجو از

می گذارد از قبیل حمایت و ترغیب والدین ،مربیان و

دانشگاههای مختلف انتخاب گردیدهاند .توزیع نمونه تحقیق

دولت بستگی دارد .موفقیت طلبی یا نیاز و انگیزه

در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  :2توزیع نمونه آماری به تفکیک دانشگاههای مختلف
دانشگاهها

درصد فراوانی

تعداد نمونه

الزهرا

16

%501

امیرکبیر

11

%502

تربیت مدرس

18

%506

تربیت معلم

62

%002

تهران

286

%1200

شاهد

02

%801

شهید بهشتی

36

%2201

صنعتی شریف

62

%002

خواجه نصیر طوسی

56

%605

عالمه طباطبایی

38

%2201

علم و صنعت

51

%603

هنر

23

%101

جمع کل

856

%222

جدول  :1نرمهای چهار مقوله ای ویژگیهایشخصیتی کارآفرینانه
مقوله

بسیار ضعیف

ضعیف

قوی

بسیار قوی

ریسک پذیری متعادل

(]28-13

(]13-52

(]52-50

(]50-01

کانونکنترل

(]20-13

(]13-55

(]55-62

(]62-68

نیاز به موفقیت

(]28-13

(]11-18

(]18-53

(]53-62

سالمت فکری

(]23-31

(]31-38

(]38-13

(]13-51

عملگرایی

(]8-15

(]15-18

(]18-32

(]32-31

تحملابهام

(]22-28

(]28-11

(]11-16

(]16-11

رویا پردازی

(]0-23

(]23-12

(]12-13

(]13-18

چالشطلبی

(]6-26

(]26-23

(]23-12

(]12-11

کارآفرینی

(]35-161

(]161-183

(]183-323

(]323-382

جدول  :3میانگین و وضعیت ابعاد هشتگانه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
ابعاد
شاهد/غیرشاهد

کل دانشجویان

ریسک
پذیری

کانونکن
ترل

توفیق
طلبی

سالست
فکری

عمل
گرایی

تحملابها
م

رویا
پردازی

چالشط
لبی

کارآفرینی

13/2

56/51

18/21

30/8

18

16/3

12/11

28/23

185/13

ضعیف

قوی

قوی

ضعیف

قوی

بسیار
قوی

قوی

ضعیف

قوی
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در پژوهش حاضر ،به منظور گردآوری داده و اطالعات مورد
نیاز از پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینان ایرانی» بهرهگیری شده است .این
پرسشنامه به منظور به دست آوردن برآوردی از ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه افراد مورد مطالعه در محورهای
هشتگانه ریسکپذیری ،کانونکنترل ،موفقیتطلبی،
سالستفکر ،عملگرایی ،تحملابهام ،رویاپردازی و
چالشطلبی طراحی و تدوین شده است .ضریب پایایی این
پرسشنامه با بهرهگیری از روش آلفای کرونباخ برابر با 20323
به دست آمده است.
یافتههای تحقیق
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل نمرات دانشجویان
مورد مطالعه در هر یک از محورهای هشتگانه ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه و مقایسه آن با نرمهای موجود ،توصیف
آماری بر روی دادهها انجام شده که نتایج آن در جدول  1و
 3ارائه گردیده است .همچنان که در جدول  1مالحظه
میگردد ،نرمهای مربوط به هر یک از ابعاد هشتگانه روحیه
کارآفرینی به صورت مجزا و نرم متغیر روحیه کارآفرینی در
چهار مقوله بسیار ضعیف ،ضعیف ،قوی و بسیار قوی ارائه
شده و دادههای این تحقیق براساس این نرمهای استاندارد
تجزیه و تحلیل گردیده است.
براساس اطالعات ارائه شده در جدول  ،3کل دانشجویان
نمونه در ابعاد ریسکپذیری ،سالستفکر و چالشطلبی در
وضعیت ضعیف قرار داشته و در ابعاد کانونکنترل ،توفیق
طلبی ،عملگرایی و رویاپردازی در وضعیت قوی و در بعد
تحملابهام ،دانشجویان نمونه در وضعیت بسیار قوی قرار
داشتهاند و در کل روحیه کارآفرینی دانشجویان نمونه دارای
وضعیت قوی ارزیابی شده است.
براساس اطالعات ارائه شده در جدول  ،1عمده دانشجویان در
چهار بعد موفقیت طلبی(حدود  31/8درصد)،
سالستفکر( 31/2درصد) ،رویاپردازی(حدود  32/3درصد) و
چالشطلبی(حدود  32/0درصد) در وضعیت بسیار ضعیف،
در بعد ریسکپذیری(حدود 38/2درصد) در وضعیت ضعیف
و در بعد عملگرایی(حدود  18/1درصد) در وضعیت قوی قرار
داشتهاند .همچنین در دو بعد کانونکنترل(حدود 31/1
درصد) و تحملابهام(حدود  13/5درصد) در وضعیت بسیار

قوی و در کل روحیه کارآفرینی اکثریت دانشجویان (حدود
 60/3درصد) در وضعیت قوی قرار داشته است.
در این پژوهش به منظور بررسی تفاوت میان ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان و مقایسه بین دو گروه
دانشجویان زن و مرد در ابعاد هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه،
از آزمون  tبرای گروههای مستقل بهرهگیری شده است .در
این آزمون ،فرض صفر عبارت از عدم وجود تفاوت معناداری
میان دو گروه دانشجویان زن و مرد در خصوص برخورداری از
هر یک از ویژگیهای هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه و فرض
خالف بیانگر وجود تفاوت معناداری بین این دو گروه بوده
است.
با توجَه به میزان  tو سطح معناداری به دست آمده برای هر
یک از آزمونهادر جدول  5و همچنین به علت آنکه سطوح
معناداری مربوط به سه بعد ریسکپذیری ،رویاپردازی و
چالشطلبی کمتر از سطح آلفای  2/25بوده است ،در نتیجه
فرض صفر مربوط به این آزمونها رد میشود و این امر به
معنای وجود تفاوت معنادار بین دو گروه دانشجویان زن و
مرد در خصوص میزان برخورداری از این سه ویژگی
شخصیتی کارآفرینانه است .اما بین دانشجویان زن و مرد در
خصوص میزان برخورداری از سایر ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه براساس میزان  tو سطح معناداری به دست آمده،
تفاوت معناداری که ناشی از جنسیت باشد ،مشاهده نشده
است.
در کل بین روحیه کارآفرینی دانشجویان زن و مرد براساس
آزمون  tتفاوت معنادار مشاهده نگردیده است .در این
پژوهش به منظور بررسی تفاوت میان ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه دانشجویان و مقایسه میان مقاطع تحصیلی ،از
آزمون تحلیل واریانس یکراهه بهرهگیری شده است .در این
آزمون فرض صفر عبارت از عدم وجود تفاوت بین کل
دانشجویان نمونه سه مقطع تحصیلی از لحاظ برخورداری از
ویژگیهای هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه و فرض خالف
عبارت از وجود تفاوت بین دانشجویان مقاطع تحصیلی
مختلف بوده است .با توجَه به میزان  Fو سطوح معناداری به
دست آمده که در جدول  6در ارتباط با دانشجویان ارائه شده
است ،به این دلیل که فقط سطوح معناداری مربوط به بعد
موفقیت طلبی کمتر از سطح آلفای  2/25است ،در نتیجه
فرضهای صفر مربوط به این آزمون رد میشود.
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جدول  : 1توزیع فراوانی ابعاد هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه نمونه تحقیق به تفکیک نرم چهار مقوله ای

ابعاد

ضعیف

بسیار ضعیف

قوی

تعدادنمونه درصد فراوانی تعدادنمونه درصد فراوانی تعدادنمونه

بسیار قوی
درصد

تعدادنمونه درصد فراوانی

ریسکپذیری

238

%1302

316

%3802

238

فراوانی
%1302

231

%2500

کانونکنترل

215

%2603

121

%1108

126

%1102

133

%3101

موفقیت طلبی

182

%3108

215

%2603

120

%1501

123

%1103

سالستفکر

101

%3102

121

%1308

125

%1303

121

%1201

عمل گرایی

281

%1201

121

%1108

112

%1801

123

%1506

تحملابهام

36

%2201

213

%2502

120

%1101

111

%1305

رویاپردازی

153

%3203

232

%1101

213

%2001

158

%3202

چالشطلبی

163

%3200

321

%3503

253

%2003

238

%2602

روحیه کارآفرینی

11

%108

285

%1206

582

%6003

66

%000

جدول  :5نتایج آزمون  tبه منظور بررسی تفاوت میزان برخورداری دانشجویان زن و مرد از ویژگیهایهشتگانه شخصیتی کارآفرینانه
ابعاد روحیه

گروههابه تفکیک

کارآفرینی

جنسیت

ریسکپذیری
کانونکنترل
موفقیت طلبی
سالستفکر
عملگرایی
تحملابهام
رویاپردازی
چالشطلبی
روحیه کارآفرینی

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

میانگین

انحراف
استاندارد

1000365

3023222

5202365

0051306

5606123

0021030

5601658

6035853

1005031

6081012

1801153

6001035

3005131

6035100

3802332

6022323

1802030

3038180

1008366

3016552

1601231

5031531

1601253

5031021

1202823

3051218

1200112

3010012

2006123

3032123

2805012

1038203

18108283

18062033

18001821

16081123

سطح

مقدار t

درجه آزادی

-10120

851

.222

.311

851

.010

-20882

851

.262

-20213

851

.152

20181

851

.233

.522

851

.626

-10063

851

.226

-10138

851

.222

-10153

851

.221

معناداری
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جدول  :6آزمون  Fبرای بررسی تفاوت میزان برخورداری کل دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از ویژگیهای هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه
ابعاد روحیه
کارآفرینی
ریسکپذیری

کانونکنترل

موفقیت طلبی

سالستفکر

عملگرایی

تحملابهام

رویاپردازی

چالشطلبی

روحیه کارآفرینی

منابع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل

درجه

مجموع مربع

میانگین مجموع

آزادی

انحرافات

مربع انحرافات

1
853
855
1
853
855
1
853
855
1
853
855
1
853
855
1
853
855
1
853
855
1
853
855
1
853
855

3310218
538000206
621230121
1520318
126230382
128620018
1150513
383350126
333620313
2120222
313820611
332120631
620501
33880123
31130382
320528
322230032
321210138
230311
33250131
33110056
130305
85500652
86220615
11100212
6552200858
6535310800

2220606

به تعبیر دیگر ،بین کل دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف
در خصوص برخورداری از ویژگی موفقیتطلبی تفاوت
معنادار وجود دارد ،اما بین کل دانشجویان مقاطع تحصیلی
مختلف در خصوص میزان برخورداری از سایر ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه براساس میزان  Fو سطح معناداری به
دست آمده ،تفاوت معناداری که ناشی از مقطع تحصیلی
باشد ،مشاهده نگردیده است .همچنین در کل ،تفاوت
معناداری بین روحیه کارآفرینی کل دانشجویان مقاطع
تحصیلی مختلف براساس آزمون  Fمشاهده نشده است .نتایج

020108

مقدارF
20505

سطح
معناداری
.231

830083
180830

20026

.261

30221

.216

20121

.323

2120818
150633
100223
380022
12511
220223

20863

.231

320263
350315

.851

.165

.551

.616

60112
220616
210658
220211

20153

.111

21050603
0680623

20323

.215

مربوط به این آزمونها در جدول  6ارائه شده است .در
راستای بررسی تفاوت میان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
دانشجویان نمونه براساس رشتههای تحصیلی و مقایسه بین
گروههای تحصیلی مختلف در این پژوهش ،از آزمون تحلیل
واریانس یکراهه استفاده شده است.
در این آزمون فرض صفر شامل عدم وجود تفاوت بین
دانشجویان نمونه پنج گروه تحصیلی از لحاظ برخورداری از
ویژگیهای هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه و فرض خالف
عبارتند از وجود تفاوت بین دانشجویان گروههای تحصیلی
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مختلف بوده است .با توجَه به میزان  Fو سطوح معناداری به
دست آمده که در مورد کل دانشجویان نمونه در جدول 0
ارائه گردیده است ،به این دلیل که میزان سطوح معناداری
مربوط به ابعاد سالستفکر ،تحملابهام ،رویاپردازی و
چالشطلبی کمتر از سطح آلفای  2/25بوده ،در نتیجه فرض
صفر مربوط به این آزمونها رد میشود و این بدان معناست
که بین کل دانشجویان نمونه گروههای تحصیلی مختلف در
خصوص برخورداری از ویژگیهای سالست فکر ،تحملابهام،
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رویاپردازی و چالشطلبی تفاوت معنادار وجود دارد ،اما بین
کل دانشجویان نمونه گروههای تحصیلی مختلف در خصوص
میزان برخورداری از سایر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
براساس میزان  Fو سطح معناداری به دست آمده ،تفاوت
معناداری ناشی از گروه تحصیلی ،مشاهده نشده است.
همچنین در کل تفاوت معناداری بین روحیه کارآفرینی کل
دانشجویان نمونه گروههای تحصیلی مختلف براساس آزمون
 Fمشاهده نگردیده است(جدول .)0

جدول  :0نتایج آزمون  Fبرای بررسی تفاوت میزان برخورداری کل دانشجویان رشته تحصیلی مختلف از ویژگیهای هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه

ابعاد روحیه کارآفرینی
ریسکپذیری

کانونکنترل

موفقیت طلبی

سالستفکر

عملگرایی

تحملابهام

رویاپردازی

چالشطلبی

روحیه کارآفرینی

منابع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل

درجه

مجموع مربع

میانگین مجموع

آزادی

انحرافات

مربع انحرافات

1
852
855
1
852
855
1
852
855
1
852
855
1
852
855
1
852
855
1
852
855
1
852
855
1
852
855

3220381
538300812
621230121
1210013
121580338
128620018
2230103
331120106
333620313
1860212
316350533
332120631
380183
31220633
31130382
5260053
136300182
321210138
2150528
30330138
33110056
2280823
81810826
86220615
51820205
6511530021
6535310800

000816
020385

مقدارF

سطح
معناداری

20226

.351

10260

.283

.618

.613

2220681
180020
130868
160221
2120522
380352

30268

.223

.866

.181

30501
220262
2160632
310830

30632

.226

320382
220525

10015

.218

10382

.223

20020

.211

130021
30368
23120131
0680826
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جدول  :8نتایج آزمون  Fبرای بررسی تفاوت میزان برخورداری کل دانشجویان دانشگاههای مختلف از ویژگیهای هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه

ابعاد روحیه
کارآفرینی

ریسکپذیری

کانونکنترل

موفقیت طلبی

سالستفکر

عملگرایی

تحملابهام

رویاپردازی

چالشطلبی

روحیه کارآفرینی

درجه

مجموع مربع

میانگین مجموع مربع

آزادی

انحرافات

انحرافات

بین گروهی

22

3810636

830336

درون گروهی

811

531160528

کل

855

621230121

بین گروهی

22

0060528

درون گروهی

811

122810122

کل

855

128620018

بین گروهی

22

5180382

درون گروهی

811

388310568

کل

855

333620313

بین گروهی

22

1210013

درون گروهی

811

313280322

کل

855

332120631

بین گروهی

22

2660328

درون گروهی

811

31830201

کل

855

31130382

بین گروهی

22

8050183

درون گروهی

811

133180055

کل

855

321210138

بین گروهی

22

2360835

درون گروهی

811

30100312

کل

855

33110056

بین گروهی

22

660186

درون گروهی

811

85350333

کل

855

86220615

بین گروهی

22

53330331

درون گروهی

811

6536120315

کل

855

6535310800

منابع تغییرات

مقدارF

20103

سطح
معناداری
.135

020201
020533

20152

180608
180235

20211

.215

.125

160222
230338

.136

.326

380331
250203

20382

220333
030583

10132

.200

.223

310052
200831

20553

.228

220516
60216

.536

.833

220223
5110323
0010338

.021

.036
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به منظور بررسی تفاوت میان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
دانشجویان نمونه براساس دانشگاههای محل تحصیل و مقایسه
بین دانشگاههای مختلف از آزمون تحلیل واریانس یکراهه
بهرهگیری شده است .در این آزمون فرض صفر عبارت از عدم
وجود تفاوت بین دانشجویان نمونه دانشگاههای مختلف از لحاظ
برخورداری از ویژگیهای هشتگانه شخصیتی کارآفرینانه و فرض
خالف مشتمل بر وجود تفاوت بین دانشجویان دانشگاههای
مختلف بوده است .با عنایت به میزان  Fو سطوح معناداری به
دست آمده که در مورد کل دانشجویان نمونه در جدول  8ارائه
گردیده است ،به این دلیل که فقط میزان سطوح معناداری
مربوط به تحملابهام کمتر از سطح آلفای  2/25بوده ،در نتیجه
فرض صفر مربوط به این آزمون رد میشود و این بدان معناست
که بین کل دانشجویان نمونه دانشگاههای مختلف در خصوص
برخورداری از ویژگی تحملابهام تفاوت وجود دارد .اما بین کل
دانشجویان نمونه دانشگاههای مختلف در خصوص میزان
برخورداری از سایر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه براساس
میزان  Fو سطح معناداری به دست آمده ،تفاوتی که ناشی از
دانشگاه محل تحصیل باشد ،مشاهده نگردیده است .همچنین در
کل تفاوت معناداری بین روحیه کارآفرینی کل دانشجویان نمونه
دانشگاههای مختلف براساس آزمون  Fمشاهده نشده
است(جدول .)8
بحث و نتیجه گیری
مطالعه تاریخ تحوالت جهان بیانگر آن است که در ربع آخر قرن
بیستم ،جهان دچار چنان دگرگونی شده است که با هیچ یک از
دورههای ماقبل خود قابل قیاس نیست .این تحول از آن نظرحائز
اهمیت است که به روندی اجتنابناپذیر تبدیل شده و هر لحظه
شتابی مضاعف به خود میگیرد .در این راستا ،برخی ازکشورهای
جهان سوم با گذشت حدود دو قرن از آغاز انقالبصنعتی اروپا و
آگاهی از آنچه که پیش از این از آن غفلت کرده بودند ،اکنون در
حرکت به سمت توسعه ،عزم و ارادهای جدی به خود گرفتهاند.
نخستین گامهای این حرکت در کشور ما از سال  2310هجری
شمسی آغاز و تاکنون طی پنج برنامه توسعه پیش از انقالب و
چهار برنامه توسعه پس از انقالب و هم اینک نیز برنامه پنجم
سازندگی ،اقدامات متعددی که گاه با شکست و گاه با موفقیت
همراه بوده ،دنبال شده است ،اما متأسفانه فاصله ما با کشورهای
پیشرو و توسعه یافته همچنان باقی است.
براساس اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز بیستساله ،ایران
باید در سال  2121هجری شمسی با تأکید بر جنبش نرمافزاری
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و تولید علم و همچنین از طریق برخورداری از دانش و فناوری
پیشرفته ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و سهم برتر منابع
انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی ،در جایگاه برتر علمی،
فناوری و اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی قرار گیرد.
بنابراین دستیابی به این اهداف و تحقق توسعه پایدار کشور،
بدون مدیریت و برنامهریزی علمی ،جامع و نظاممند تمامی
حوزهها به ویژه حوزه فناوری ،نوآوری و کارآفرینی امکانپذیر
نخواهد بود .به عبارت دیگر ،کارآفرینی به مثابه موتور محرکه
فرایند توسعه ملی ،پدیدهای است که کشور ما به تبع از یک
حرکت جهانی ،بیش از یک دهه است که آن را آغاز نموده ،اما
همچنان آسیبها ،موانع و محدودیتهای فراوانی در مسیر
تحقق کامل آن در کشور وجود دارد.
در حال حاضر ،کشور ما به رغم برخورداری از منابع انسانی
توانمند و متعهد و نیز منابع طبیعی غنی و ارزشمند ،از رشد
اقصادی مطلوبی برخوردار نبوده و شمار قابلتوجَهی از نیروهای
جوان و تحصیلکرده ،از امکان اشتغال مناسب بیبهرهاند و این
در حالی است که همچنان تأکید نیروهای جوان بر اشتغال در
دستگاههای دولتی و بخش خدماتی است .افزون بر آن ،بسیاری
از شرکتها و مؤسسات داخلی به دلیل بهرهوری اندک و کیفیت
پایین خدمات و محصوالت ،قادر به رقابت در بازارهای بینالمللی
نیستند و همچنان نیازمند حمایتهای ویژه دولتیاند .از این رو،
توسعه کارآفرینی با رویکرد فرصتآفرینی ،ثروتآفرینی و
ارزشآفرینی در جامعه بسیار ضروری و اجتنابناپذیر است.
به طور کلی ،یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسی و زیربنایی
تحقق توسعه کارآفرینی در کشور ،مطالعه و تحلیل ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه میان جوانان به طور اعم ،و دانشجویان و
دانشآموختگان به طور اخص ضعیف بودن دانشجویان در
محورهای ریسکپذیری ،سالستفکر و چالشطلبی به عنوان
محورهای اساسی روحیه کارآفرینی به دلیل وجود فرهنگ
دستوری ،تقلیدی و غیرمولد در جامعه و ناکارآمدی نظام
آموزشی و آموزش عالی کشور در تدارک بستر مناسب به منظور
توسعه روحیه خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی در میان
دانشآموزان و دانشجویان است.
با توجَه به مطالب مطرح شده ،تحقیق حاضر با هدف بررسی
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاههای دولتی
تهران و مقایسه ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان به تفکیک
جنسیت ،مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و دانشگاه محل
تحصیل انجام شده است .نتایج و یافتههای حاصل از پژوهش
فوق حاکی از آن است که ضعیف بودن دانشجویان در محورهای
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ریسکپذیری ،سالستفکر و چالشطلبی به عنوان محورهای
اساسی روحیه کارآفرینی میتواند به دلیل وجود فرهنگ
دستوری ،تقلیدی و غیرمولد در جامعه و ناکارآمدی نظام
آموزشی و آموزش عالی کشور در تدارک بستر مناسب به منظور
توسعه روحیه خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی در میان
دانشآموزان و دانشجویان باشد .در ارتباط با نتایج حاصل از
وجود تفاوت معناداری میان دانشجویان زن و مرد در ابعاد
ریسکپذیری ،رویاپردازی و چالشطلبی ،میتوان چنین اشاره
نمود که این تفاوت احتماالً ناشی از اعطای مسئولیت اداره و
تأمین معاش خانواده برعهده مرد است و در مقابل زنان به دلیل
مسئولیت کمتر در این زمینه از توان ریسکپذیری باالتری
برخوردارند.
براساس تجزیه و تحلیل سؤاالت پژوهشی و نتایج به دست آمده،
معلوم میگردد که به استثنای یک محور ،در کل تفاوت
معناداری بین روحیه کارآفرینی دانشجویان در مقاطع تحصیلی
مختلف براساس آزمون  Fمالحظه نمیشود .این بدان معناست
که مسایل و مشکالت موجود در ارتباط با توسعه روحیه
کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی و دانشگاههای
کشور ،تقریباً در تمامی مقاطع تحصیلی مشترک بوده و وضعیت
متفاوتی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری مشاهده نمیگردد که ریشههای عمیقتر این امر
را نیز میتوان در نظام آموزش و پرورش کشور جستجو نمود .با
توجَه به اینکه براساس میزان  Fو سطح معناداری به دست
آمده ،تفاوت معناداری در ارتباط با ویژگی تحملابهام برای
دانشجویان دانشگاههای مختلف مطرح بوده است ،بنابراین دلیل
این تفاوت به دانشگاه محل تحصیل مربوط میباشد .به عبارت
دیگر ،ابهامات و عدماطمینانهای موجود در پیشروی دانشجویان
دانشگاههای مورد مطالعه ،به دلیل برخورداری برخی از این
دانشگاهها از جایگاه مطلوبتر در بازار کار داخلی و بینالمللی،
دانشجویان مشغول به تحصیل در آنان از آیندهای مطمئنتر
بهرهمند هستند .براساس نتایج حاصل از این پژوهش و تحلیل
سؤال باز پرسشنامه مبنی بر ارائه راهکارهای ارتقای ویژگیهای
کارآفرینانه دانشجویان مورد مطالعه ،راهکارهای ذیل پیشنهاد
میگردد:


برنامه ریزی به منظور دگردیسی دانشگاههای کشور
به دانشگاههای نوآور و کارآفرین و کسب ویژگیهای
برتر آنان؛












ایجاد زمینه مناسب و تحقق حمایتهای قانونی مورد
نیاز به منظور تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی؛
ایجاد بانک ایده و پایگاههای اطالعاتی جهت
دسترسی دانشجویان و دانشگاهیان به نتایج
پژوهشها؛
بازنگری دروس و رشتههای دانشگاهی با تأکید بر
رشتههای بین رشتهای از طریق مشارکت بخش
صنعت براساس نیاز بازار کار و جامعه؛
آشناسازی دانشجویان با مشاغل بالفعل و بالقوه
مرتبط با رشتههای تحصیلیشان و ایجاد الگوهای
موفق دانشگاهی در عرصه صنعت و کسب و کار؛
توسعه جلسات هماندیشی و بحث و گفتمان آزاد بین
اساتید و دانشجویان و در نظر گرفتن مکانیزمهای
انگیزشی مختلف برای دانشجویان به منظور ارائه
ایدههای کارآفرینانه؛
ترسیم خطرات و موفقیتهای پیشروی کارآفرینان
برای دانشجویان و فراهم آوردن امکان بازدید آنان از
پارکها و مراکز رشد و سایر مراکز مشابه؛



حمایت مادی و معنوی از دانشجویان جهت پیاده
سازی ایدههای نوآورانه و تجلیل و قدردانی از
دانشجویان کارآفرین به منظور ایجاد انگیزه در
سایرین؛



فراهم آوردن محیطی جهت اظهار نظر و انتقاد
دانشجویان از عملکرد مسئولین دانشگاهها و پرهیز
آنان از تصمیمگیریهای مقطعی و سلیقهای و
پیگیری تحقق تصمیمات اثربخش در دانشگاه؛



ارزیابی و سنجش مستمر ویژگیهای کارآفرینانه
دانشجویان و استعدادیابی و هدایت اثربخشتر آنان به
رشتهها و مراکز مناسب در کشور در راستای تقویت
روحیه کارآفرینی آنان؛



افزایش رشتهها ،گروهها و دانشکدههای کارآفرینی در
کشور و هدایت دانشجویان به سمت این رشتهها؛



حمایت از پایان نامههای با موضوعات نو و برگزاری
مسابقات ارائه ایدههای نوآورانه و کارآفرینانه در
راستای تشویق دانشجویان به کارآفرینی؛
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