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  مقدمه
ايـم كـه اقتـصاد        در حالي به قرن حاضر، وارد شده      

يافتـه و در حـال توسـعه بـا نيـروي              كشورهاي توسـعه  
ــات ــارآفريني از حي ــده بخــش ك ــده ش ــو، زن . اســت  ن

 از آن   2پينكـات ، همان موضوعي اسـت كـه        1كارآفريني
كـارآفريني،  . كنـد   يـادمي » رنسانس هزاره سوم  «عنوان    به

انگيز، سوخت موتـور      وكارهاي مخاطره   خالقيت و كسب  
تفكر جديد اقتصادي، . ]1[كنند  مي فراهم اقتصاد مدرن را

معتقد است، سـرعت تغييرهـا و طـول عمـر محـدود و              
ناوري پيشرفته، ساختار اقتصادي و صنعتي كـشورها را         ف

 و امـروزه توسـعه صـنعتي و رشـد           اسـت   كرده   دگرگون
اقتصادي كشورها بايـد براسـاس نـوآوري و خالقيـت           

، از آن   پينكـات  و موضـوعي كـه        عامل تغيير  گيرد  شكل
ترديـد، بـا      برده، بـي    عنوان رنسانس در هزاره سوم نام       به

نـد كـارآفريني در محافـل       شـدن فراي    مورد توجه واقـع   
ساز تحول و دگرگـوني       آموزشي كشورهاي جهان، زمينه   

ــه خــصوص كــشورهاي در حــال توســعه  كــشورها، ب
خواهــدبود كــه بــه نيــروي محركــه قدرتمنــدي بــراي 

. هــاي اقتــصادي نيازدارنــد درآوردن چــرخ حركــت بــه
انـد كـه بـا        كارآفرينان لوكوموتيوهـاي توسـعه جامعـه      

هـاي اقتـصاد، اشـتغال، توليـد         درآوردن واگن   حركت  به
آورند   مي  ارمغان  فناوري و سرمايه توسعه پايدار ملي را به       

 در عـصر كـارآفريني      آنچه روشن است اينكـه مـا      . ]2[
 .]3 [كنيم مي زندگي

كنند كه به تحـول و     مي  كارآفرينان، انقالبي را هدايت   
. ]4[اسـت     نوسازي اقتـصاد در پهنـه جهـاني منجرشـده         

هـاي     بـا گـسترش و توسـعه برنامـه         بسياري از كشورها  
 آموزشي درباره كـارآفريني بـه مـوفقيتي چـشمگير در          

 و بنـابر آنچـه      ]5[انـد     يافتـه   هاي اقتصادي دسـت     عرصه
شد، يكي از عوامل مؤثر بر كارآفريني، توجه خاص           بيان

كارآفريني را در معنـا   . ]2[به تقويت نظام آموزشي است      
كاربرد كه او      به 3يترجوزف شومپ بار    و مفهوم فعلي، اولين   

                                                 
1 . Entrepreneurship 
2 . pinchot 
3 . J.Schumpeter 

نامند؛ وي بر اين باور بود كـه          را پدر علم كارآفريني مي    
رشد و توسعه اقتـصادي در يـك نظـام، زمـاني ميـسر              
خواهدبود كه افرادي در ميان آحاد جامعه با خطرپذيري، 

هــا و  كننــد و بــا ايــن كــار، روش بــه نــوآوري اقــدام
ـ     حـل   هايي جديد، جايگزين راه     حل  راه د و  هـاي ناكارآم

در ايـران در چنـد سـال        . ]6[غيرممكن پيـشين شـوند      
اسـت    شـده   كـشيده   چـالش   گذشته، موضوع كارآفريني به   

هـا،   هـا و وزارتخانـه   ها، دانشگاه كه تمام سازمان نحوي  به
ــان و     ــارآفريني جوان ــراي ك ــزي را ب ــا مرك ــه ي برنام

اند كه همه ايـن كارهـا بـه           آموختگان درنظرگرفته   دانش
هاي كوچـك و      ، رشد ضعيف بنگاه   دليل ركود اقتصادي  

متوسط، واردات گسترده محصوالت زودبازده و از همـه         
تر معضل بيكاري جوانـان اسـت كـه دولتمـردان و              مهم

هـاي علمـي و       مسئوالن را بر آن داشته تـا در سياسـت         
اقتصادي خود، براي كارآفريني و خوداشتغالي جوانـان،        

ين موضـوع   با توجه به اهميت ا    . اهميتي ويژه قائل شوند   
ــه  ــران و ب ــي اي ــام آموزش ــايي  در نظ ــصوص شناس خ

تـر دانـشگاه، پـژوهش        كارآفرينان بالقوه از مقاطع پايين    
هـاي شخـصيتي      دارد تا با مقايـسه ويژگـي        حاضر سعي 

هـاي دولتـي و       آموزان دبيرستان   كارآفريني در ميان دانش   
  .غيرانتفاعي، به شناختي بيشتر در اين زمينه برسد

اي فرانسوي است كه به معنـي         كلمهكلمه كارآفرين،   
كاري است؛ يعني فردي كـه      ) تعهدكردن(گرفتن    برعهده

پذيريـد؛    وكـاري جديـد را مـي        اندازي كـسب    خطر راه 
ابتدا در زبان فرانسوي در اوايل قرن       » كارآفرين«درواقع،  

  .شانزدهم مطرح شد
 از زبـان    1848، اين كلمه را در سال       4استوارت ميل 
 .]7[ انگليسي واردكرد فرانسوي به ادبيات

هـاي    كاربرد مفهـوم كـارآفريني و بررسـي ويژگـي         
هاي   آموزان دبيرستان   شخصيتي كارآفرينان در ميان دانش    

نسبت جديد و مهم است       دولتي و غيرانتفاعي، موضوع به    
انـد كـه ميـان        كـرده   گيـري   چراكه طبق مطالعات نتيجـه    

 اقتصادي، همبستگي مثبتي وجـوددارد    كارآفريني و رشد    
با توجـه بـه معـضل بيكـاري در ميـان جوانـان و               . ]8[

                                                 
4 . J.S.Mi ll 
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 هاي دولتي و غيرانتفاعي شهرستان گرمسار ن دبيرستانآموزاهاي شخصيتي مرتبط با كارآفريني در دانشمقايسه ويژگي

آموختگان ايران، يكي از راهكارها، پرورش افـراد          دانش
كارآفرين است، زيرا در بسياري از كـشورهاي پيـشرفته          

آموزش كارآفريني را از سطوح     ... مانند اياالت متحده و     
انـد و بـه نتـايجي اثـربخش           پايين تحـصيلي آغـازكرده    

عنوان متولي اصلي رشد و        آموزشي ما به   نظام. اند  رسيده
يادگيري بايـد افـراد بـالقوه كـارآفرين را شناسـايي و             

. كنـد   هاي الزم را براي بروز خالقيت آنـان فـراهم           زمينه
هـا در     اند كه با رشد برخـي ويژگـي         داده  ها نشان   تحقيق

 8[شـود     مـي   هاي كارآفريني در آنها تقويت      افراد، ويژگي 
توان خالقيـت، تحمـل ابهـام،         ا مي ه  ؛ از اين ويژگي   ]9و

خطرپذيري، كانون كنترل درونـي و انگيـزه پيـشرفت را     
طور كامـل،     ، معتقد است كارآفريني به    شولز؛  ]10[برد    نام

بهتـرين  . آمـوزش اسـت     ذاتي و اكتسابي نيست و قابـل      
نمونه درخصوص نحوه آموزش كارآفريني در مدرسـه،        

 امـروزه در    آموزي است كه    هاي دانش   اندازي شركت   راه
است كـه بـر كـار گروهـي و            شده  بيشتر كشورها مرسوم  

؛ به همـين منظـور،      ]11[كنند    آموز تأكيدمي   آزادي دانش 
عنوان متوليان اصلي رشد و يادگيري، بايـستي          مدارس به 

با استفاده از امكانات مناسب، معلمان مجرب، مـديريت         
كـارگيري بهينـه      هاي كليدي در به     مطلوب و ساير مؤلفه   

آمـوزان،    هاي شخصيتي كارآفريني، در ميان دانش       ژگيوي
هـاي كـارآفريني و       پيشقدم باشـند و بـه تـرويج برنامـه         

 . آموزان بپردازند شناسايي كارآفرينان بالقوه از ميان دانش

وكـار    در دنياي مردم عادي، كارآفريني با آغاز كسب       
جديد و ايجاد اشتغال مرتبط است امـا ايـن واژه بـراي             

كه داراي پيشينه گسترده و درخـشان اسـت،         كارآفريني  
 و همكــارانش فرانــك. ضــعيف و غيرتخصــصي اســت

در پژوهــشي كــه درزمينــه كــارآفريني در    ) 2005(
» مهارت زنـدگي  «دادند، كارآفريني  را       ها انجام   دبيرستان

قلمدادكردند كـه بايـد در تمـامي سـطوح آموزشـي از       
  .]12[يرد گ قرار] مورد توجه[دانشگاه مدارس ابتدايي تا 

كـرد    تـوان    از كارآفريني مي   شايد بهترين تعريفي كه   
هـا    گيري از فرصت    فرايند نوآوري و بهره   : است از   عبارت

با تالش و پشتكار بسيار و همراه با پـذيرش مخـاطرات            
خطرهاي مالي و رواني و اجتماعي كه با انگيـزه كـسب            

طلبـي، رضـايت شخـصي و اسـتقالل           سود مالي، توفيق  
  .]3[ پذيرد صورت

در كشور ما تا آغـاز اجـراي برنامـه سـوم توسـعه،           
بود و در ايـن توجـه در            نشده  چندان به كارآفريني توجه   
نامـه دوره دكتـري، خالصـه         انجام چند طـرح و پايـان      

شد؛ ليكن با رايزنـي برخـي از پژوهـشگران حـوزه              مي
هاي كشور با سازمان مـديريت و         كارآفريني در دانشگاه  

هـاي   توسـعه كـارآفريني در دانـشگاه    ريزي، طرح     برنامه
شـده و در      در برنامه سوم توسعه گنجانده    ) كاراد(كشور  

 مـسئوليت پيگيـري و اجـراي امـور          1379اواخر سـال    
ستادي آن ازطرف وزارت علـوم بـه سـازمان سـنجش            

 دبيرخانه طرح كاراد از     1385از ابتداي سال    . واگذارشد
ي هـاي علمـي و صـنعت        سازمان سنجش سازمان پژوهش   

اكنـون ايـن      ايران منتقل و در اين سازمان مستقر شد؛ هم        
هاي كشور در حال اجراست و هر ساله          طرح در دانشگاه  
شود و اهداف     هاي يادشده نيز اضافه مي      به تعداد دانشگاه  
تـرويج روحيـه و فرهنـگ       . 1: است از   اين طرح عبارت  

بـه    كارآفريني و ارتقاي شناخت جامعه دانشگاهي نسبت      
، كارآفرينان و نقش آنان در رونق اقتـصادي،         كارآفريني

ــاه؛  ترغيــب و جــذب جامعــه . 2ايجــاد اشــتغال و رف
گسترش . 3هاي آموزش كارآفريني و       دانشگاهي به دوره  

هـاي    تحقيقات تحصيلي درخصوص كارآفرينـان، طـرح      
  .]13[كارآفريني محيط و فضاي كارآفرينان 

هايي گسترده كه در ايـاالت متحـده          براساس تحقيق 
تـر    آموزان از مقاطع پايين     گرفته، بسياري از دانش     صورت

داد كـه بـا       شوند و اين تحقيق نشان      با كارآفرين آشنا مي   
توان از    ايجاد و درك مثبت درباره پرورش كارآفريني مي       

. كرد  طريق تمهيدهاي آموزشي به تربيت كارآفرينان اقدام      
تنهـا جـاي خـود را در          هاي آموزشي كارآفريني نه     دوره
ــ ــته ب ــشگاهي و در رش ــف   ستر دروس دان ــاي مختل ه

هـاي مختلـف تحـصيلي از         انـد، بلكـه در دوره       بازكرده
اند؛ يكي از     گرفته  ابتدايي تا دبيرستان نيز مورد توجه قرار      

گيـرد،    هاي اساسـي كـه در ايـن راسـتا بايـدانجام             اقدام
شناسايي افراد كارآفرين و نيز شناسايي كساني است كه         

ترديد، نظام آموزشـي      ينانه دارند و بي   هاي كارآفر   قابليت
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تــرين و  الوصــول ويــژه مــدارس پراســتعداد، ســهل بــه
ها براي رجوع به شناسايي ايـن افـراد           ترين مكان   مناسب

  ].8[آيند  شمارمي به
اي گـسترده از      ازآنجاكه مطالعـه كـارآفريني، حيطـه      

شناسي و    شناسي، روان   هاي مديريت، اقتصاد، جامعه     رشته
گيـرد، بنـابراين داراي ماهيـت          را دربرمـي   شناسي  انسان
شـناختي،    ، طبق نگـرش روان    1دزيلوا. اي است   رشته  ميان

 افراد را مستعد كـارآفريني      خاصيهاي شخصيتي     ويژگي
هاي فردي اسـت كـه باعـث          كند؛ اما آيا فقط ويژگي      مي

؟؛ تأكيد فزاينده بر خصايص فـردي       شود  موفقيت فرد مي  
جرشـد كـه بعـدها بـه        كارآفريني به تكوين نگرشـي من     

 .]2[يافت  هاي شخصيتي شهرت رويكرد ويژگي

كنـد مفهـوم      مي   بيان 1386 در سال    دارياني احمدپور
هاي اقتصادي   كارآفريني از قرن پانزدهم تاكنون در نظريه      

ــه ــصادي   ب ــا ارزش اقت ــروت ي ــوان عامــل ايجــاد ث عن
است، پيروان مكتب سـوداگري بازرگانـاني را          تبلوريافته

اند، كـارآفرين     داشته  تجارت طال و نقره دست    كه در كار    
زمـين و فعـاالن     ) طبيعيـون (هـا     فيزيـوكرات . داننـد   مي

انـد؛ پـس از آنـان         دانـسته   كشاورزي را كـارآفرين مـي     
ها چشمه حقيقي ثـروت را كـار سـاالنه مـردم        كالسيك
  .]14[اند  كرده قلمدادمي

ــل اســتوارت جــان و 2اســميت آدامپــس از   و 3مي
 در سال   شومپيتر جوزفر، فردي به نام     هاي ديگ   كالسيك

او (عنوان يكي از اعضاي مكتب اقتصادي آلمان           به 1948
، كـارآفريني را نيـروي      )را پدر علم كارآفريني ناميدنـد     

ازآنجاكه مطالعـه كـارآفريني،     . داند  محركه اقتصادي مي  
ــسترده ــصاد،  اي از رشــته حيطــه گ ــديريت، اقت ــاي م ه

گيـرد و داراي      دربرمـي شناسـي را      شناسي و روان    جامعه
شناسـان بـه كمـك علـم      اي است، روان    رشته  ماهيت بين 

هـاي اقتـصادي      اقتصاد آمدند و كارآفريني را از نظريـه       
كــشيده، بــه مفــاهيم توســعه و رشــد اقتــصادي  بيــرون

، بـه تعيـين     70 تـا  50پيونددادند و تالش آنان در دهـه        

                                                 
1 . Dezilwa 
2 . A.Smith 
3 . J.Stewart Mill 

شناختي مشترك كارآفرينان معطوف شد       هاي روان   ويژگي
ــا ــشدني  ت ــه ن ــشناسند ك ــرادي را ب ــد اف ــا را   بتوانن ه

هـاي مـرتبط از       با مرور ادبيات و تحقيـق     . كنند  مي  شدني
هـاي شخـصيتي كـارآفريني بـا توجـه بـه              ميان ويژگي 

، پنج ويژگـي    2006 در سال    اتسان و گورولهاي    تحقيق
 :اند از شدند كه عبارت اصلي و كلي انتخاب

شود كه    وط مي  خالقيت به فرايند ذهني مرب     4:خالقيت
هـا و     ها، تصورها، نظريـه     شخصي را به حل مسئله، طرح     

 .[15]سازد  مي فرد و جديدند، رهنمون محصوالتي كه منحصربه

 تمايــل بــه خطرپــذيري، 5:تمايــل بــه خطرپــذيري
توانند   هاي معتدل كه مي     پذيرش مخاطره : است از   عبارت

  .]13[هاي شخصي مهارشوند  از طريق تالش
پـذيرفتن  : اسـت از    حمل ابهام عبارت   ت 6:تحمل ابهام 
عنوان بخشي از زنـدگي، توانـايي ادامـه           عدم قطعيت به  

حيات با دانشي ناقص درباره محيط و تمايـل بـه آغـاز             
آنكه شخص بداند آيا موفق خواهدشد        فعاليتي مستقل بي  

  .]13[يا خير 
هـاي   دارند موقعيـت    حتي بعضي از كارآفرينان تمايل    

كارآفرينان از  . كنند  جزئي تجربه عدم قطعيت را با دانش      
هـاي بـزرگ، بيـشتر تحمـل ابهـام دارنـد؛         مديران بنگاه 

درمقابل، مديران به محيط ساختاريافته با اطالعات كافي        
اند كه موقعيت محـيط       دارند، زيرا آموخته    از محيط تمايل  

تحمل ابهام، . هاي الزم نيست مطمئن، حاوي تمامي پاسخ
 .]8[ارآفرينان است امري مفيد و ضروري براي ك

دهنده ميل فرد      انگيزه پيشرفت نشان   7:انگيزه پيشرفت 
دادن به محيط مادي      دادن كاري، سروسامان    به انجام   نسبت

آمدن بر موانع، زيادكردن رقابـت        و اجتماعي خود، فائق   
گـرفتن    دادن كارها و سبقت     از طريق كوشش براي انجام    

  .   ]16[بر ديگران است 
هاي انساني و     يروي محركه فعاليت  دركل، انگيزش، ن  

انگيزش را به موتور و . دهنده رفتار فرد است عامل جهت 
؛ بنـابراين تعريـف،     ]17[انـد     كـرده   فرمان اتومبيل تـشبيه   

                                                 
4. Creativity 
5 . Risk-taking Propensity 
6 . Tolerance of Ambiguity 
7 . Need for Achievement 
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 هاي دولتي و غيرانتفاعي شهرستان گرمسار ن دبيرستانآموزاهاي شخصيتي مرتبط با كارآفريني در دانشمقايسه ويژگي

انگيـزش بـه    . ساز رفتار انسان است     انگيزش، عامل فعال  
بخـشد و بـه ايـن         دارد كه به رفتار نيرومي      عواملي اشاره 
هـم  » انگيـزش «حاظ پـرورش،    شود كه از ل     دليل ادعامي 

 .]18[هدف است و هم وسيله 

 موفق جامعه در كتاب خود با نام       ديويد مك كله لند   
كند كه انگيزه پيشرفت ويژگـي اساسـي توسـعه            مي  بيان

تر از آن، اين واقعيت اسـت         هاست و مهم    اقتصادي ملت 
عنـوان يكـي از ابعـاد اساسـي           بـه كه انگيـزه پيـشرفت      

 تمـام   فـراد حاضـر شـوند     شود كـه ا     مي  شخصيت سبب 
ــي ــد   داراي ــت جدي ــك فعالي ــاز ي ــراي آغ ــود را ب  خ

 .]19[خطربيندازند  به

دارد كـه در    به وضعيتي اشـاره    1:كانون كنترل دروني  
هـاي اصـلي رفتارشـان را بـه         دارند علت   آن افراد تمايل  

دهنــد و قادرنــد وقــايع و رفتارهــاي  خويــشتن نــسبت
 .]20[كنند  شان را كنترل تأثيرگذار بر زندگي

ها در دو دسـته       اين ويژگي : شناختي  رويكرد جمعيت 
ــد مــي جــاي ــي و ب ويژگــي) الــف: گيرن ) هــاي تجرب
هاي تجربي مانند     هاي مرتبط با سابقه فرد؛ ويژگي       ويژگي

 .الگوي نقش، نارضايتي از كار و تجربه كاري

مطالعاتي كه در سـطحي وسـيع در        : شرايط كودكي 
ــد توســط 1986ســال  گرفــت،   صــورت2ســيلور ديوي
 درصد از كارآفرينان در دوران كودكي 74دادند كه    نشان

خود وقايعي حساس مانند فقر، عدم امنيت، مرگ والدين         
 .]20[اند  كرده و جدايي آنان را تجربه

 سال، گروهي هـستند     34 و   25افراد جوان بين    : سن
كه از نظر فعاليت كارآفريني، بيـشترين افـراد را شـامل            

هـاي سـني       سـال همـه گـروه      35پس از سن    . شوند  مي
 ].4 [دهند مي هاي كارآفريني نشان كاهشي منظم را در فعاليت

گرفته در فرابينـي      هاي انجام   مطابق با تحقيق  : جنسيت
 50طـور تقريبـي       جهاني كارآفريني، مردان به   ) بان  ديده(

دهنـد؛    مـي   درصد بيش از زنان فعاليت كارآفرينانه انجام      
ي سني و در بيـشتر ممالـك        ها  اين تفاوت در تمام گروه    

در هـيچ كـشوري، زنـان از لحـاظ فعاليـت            . دارد  ثبات

                                                 
1 . Internal Locus of Control 
2 . D.Silver 

  .]4[كارآفرينانه، بيش از مردان نيستند 
باور عمومي بر ايـن اسـت كـه سـطوح           : تحصيالت

هـاي رفتـار كارآفرينانـه        باالي موفقيت تحصيلي از الزام    
 .]4[است 

نگــرفتن فــرد در جايگــاه  قــرار: جايگــاه اجتمــاعي
بـه    شـود تـا فـرد نـسبت         مي  ورد انتظار، سبب  اجتماعي م 

  . ]21[شود  هاي كارآفرينانه برانگيخته فعاليت
توجه درزمينـه كـارآفريني در        ازجمله مطالعات قابل  

ايران، طراحي و تبيين مدل كـارآفريني سـازماني بـراي           
 در  1383هاي غيردولتي است كه مقيمي در سال          سازمان

 كارآفريني سـازماني    آن سه دسته از عوامل تأثيرگذار بر      
را مـورد مطالعـه     ) اي  عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه    (

منظـور     به 1383در سال   حسن مرادي   . ]1 [است  داده  قرار
ارائه الگوي مناسب ايجاد دانشگاه كـارآفرين، پژوهـشي    

داده كه در آن الگوي دانشگاه كارآفرين را با تأكيد            انجام
هـا،    زيرسـاخت  «سيستمي شامل   بر سه مؤلفه اصلي برون    
سيـستمي    و شـش مؤلفـه درون     » مباني نظري و اهـداف    

داد، ارزيابي، توسعه     داد، فرايند، برون    زمينه، درون «شامل  
 در  احمـدپور داريـاني   . ]22[اسـت     درنظرگرفته» و پيامد 

، الگويي بـراي پـرورش مـديران كـارآفرين          1387سال  
عوامـل  (سـري ورودي      اسـت كـه داراي يـك        كرده  ارائه

گيـري   شكل(، فرايند پردازش )سازماني و محيطي فردي؛  
و ) هـا و اجـراي آنـان        هـا، فعاليـت     تفكر، تدوين برنامه  

 در  خدمتي. ]23[است  ) رشد، تغيير و نوآوري   (خروجي  
هـاي بـروز و       زمينـه «، تحقيقي را بـا عنـوان        1379سال  

هاي كـار و      آموزان دبيرستان   پرورش كارآفريني در دانش   
اسـت كـه نتـايج ايـن          داده  امانجـ » دانش شهرستان كرج  

هـاي كـار و دانـش         دادنـد، در دبيرسـتان      تحقيق نـشان  
هايي مانند نياز به توفيق، استقالل        شهرستان كرج، ويژگي  

رأي، خالقيت و نوآوري، خطرپذيري و مركز كنتـرل در          
 در  عزيـزي . ]24[آموزان درحد باالتر از زياد است         دانش
و مقايـسه   بررسـي   « در تحقيقـي بـا عنـوان         1386سال  
هاي بـروز و پـرورش كـارآفريني در دانـشجويان             زمينه

شـناختي در     هـاي روان    به بررسي ويژگـي   » شهيد بهشتي 
ميان دانشجويان شهيد بهـشتي در مقطـع كارشناسـي و           
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كارشناسي ارشد و نيز استادان ايـن دانـشگاه پرداخـت           
هـاي    اند كه ميان ويژگي     داده  ؛ نتايج اين تحقيق نشان    ]15[

طلبي، خالقيت، خطرپذيري     تي ازجمله استقالل  شناخ  روان
اي معنـادار     و انگيزه پيشرفت با ميزان كارآفريني، رابطـه       
دادند كه زمينه  وجوددارد؛ همچنين نتايج اين تحقيق نشان

بروز و پرورش روحيه كارآفريني در دانشجويان فـراهم         
  . است نشده
، پژوهشي با عنوان    1384 در سال    مرتضي جعفرزاده  

بينـي كـارآفريني      ي و تبيين الگـويي بـراي پـيش        طراح«
براي اخـذ درجـه     » مورد دانشگاه تهران  : آموختگان  دانش

دكتري در رشته مديريت بازرگـاني دانـشكده مـديريت          
هـاي مـرتبط بـا ايـن          يافتـه . ]5[داد    دانشگاه تهران انجام  

هـاي    دادند كه ويژگي    مي  نشان) به روش ليزرل  (پژوهش  
أثير را در ميــزان كــارآفريني شــناختي، حــداكثر تــ روان

 لوهـو هاي خـارجي،      دانشجويان دارند و درزمينه تحقيق    
 نفري از   450 طي پژوهشي كه روي نمونه       2003در سال   

هــاي  داد، درنظرداشــت كــه ويژگــي دانــشجويان انجــام
شناختي آنهـا را سـنجيده، تأثيرشـان را بـر ميـزان               روان

 اين تحقيـق  كند؛ نتايج كارآفريني نمونه مورد نظر بررسي    
طلبي، انگيـزه     استقالل(ها    دادند كه ميان اين ويژگي      نشان

نفـس، جـسارت و       پيشرفت، كنتـرل درونـي، اعتمادبـه      
اي مـستقيم     شـدن، رابطـه     و توانايي كـارآفرين   ) خالقيت

  .          ]25[وجوددارد 
 در پژوهشي با عنـوان      2006 به سال    گورول و اتسان  

» انـشجويان دانـشگاه   هاي كارآفريني در ميـان د       ويژگي«
گرفتند، دانشجوياني كه داراي نگـرش كارآفرينانـه          نتيجه

انگيزه پيشرفت، كـانون كنتـرل      (هستند در شش ويژگي     
نفس، تحمل ابهام و تمايل بـه         دروني، نوآوري، اعتمادبه  

، بهتر از دانـشجوياني هـستند كـه نگـرش           )خطرپذيري
 بـا    تحقيقـي را   1996 در سـال     كوه. كارآفرينانه نداشتند 

بـا  » هـاي كارآفرينانـه     هاي ويژگي   آزمون فرضيه «عنوان  
انگيـزه  (هدف سنجش شش ويژگي شخصيتي كارآفريني   

نفـس، تحمـل      پيشرفت، كنترل دروني، نوآوري، اعتمادبه    
در ميان دانشجويان رشـته     ) ابهام و تمايل به خطرپذيري    

MBA      داد؛   كنگ انجام    در دانشگاه علم و تكنولوژي هنگ

دار درخصوص    دادند كه تفاوتي معني     شاننتايج پژوهش ن  
تمايل به خطرپذيري، نوآوري، تحمل ابهام (چهار فرضيه  

در ميان دو گروه آزمودني وجودداشـت      ) نفس  و اعتمادبه 
 درصــد اطمينــان در ســطح 95بــا ) صــفر (0و فــرض 

ــي ــي  رد شــده) 05/0(داري  معن ــاوتي معن ــود و تف دار  ب
ـ   (درخصوص دو فرضيه     انون كنتـرل  انگيزه پيشرفت و ك

در ميان دو گروه آزمودني وجودنداشت و فرض        ) دروني
داري    درصـد اطمينـان در سـطح معنـي         95با  ) صفر (0
  .           ]26[بود   تأييدشده) 05/0(

 در تحقيقـي بـا      2005 و همكارانش در سـال       فرانك
بـه  » هاي اتـريش    آموزش كارآفريني در دبيرستان   «عنوان  

ــل  ــه عوام ــيدند ك ــن نتيجــه رس ــسياري در رشــد اي  ب
اند كه مدرسه در      هاي شخصيتي كارآفريني دخيل     ويژگي

تدارك اين عوامل، نقشي انكارناپذير دارد؛ هـدف ايـن          
ها و روحيـات   پژوهش، بررسي عواملي بود كه بر نگرش 

هـاي شـهر ويـن در         آمـوزان دبيرسـتان     كارآفريني دانش 
اتريش، مؤثر بودند؛ اين عوامل شامل امكانات و فناوري         

هاي درسي و غيردرسي، معلمان و مديران،  درسه، برنامهم
  .]28 و 27[محيط و فرايند بود 

هاي داخلي، نـوعي عالقـه در كـارآفريني           در تحقيق 
دارد تـا     شود كه بيشتر به طرف صنعت تمايـل         مي  مشاهده

ــام    ــارآفريني در نظ ــت ك ــارآفريني و اهمي ــوزش ك آم
هــاي خــارجي زيــادي در بــاب  آموزشــي؛ امــا تحقيــق

هاي پژوهشي    اند كه بايد از يافته      گرفته  ارآفريني صورت ك
هـاي كـارآفريني      درآوردن چـرخ    حركـت   آنها بـراي بـه    

  .  ]6[كرد  استفاده
با توجه به موارد باال، در اين پژوهش، مسئله اصـلي           

آمـوزاني كـه در مـدارس         آيا ميان دانـش   «اين است كه    
هـاي    دارنـد، از نظـر قابليـت        دولتي به تحصيل اشـتغال    

آموزاني كـه در مـدارس غيرانتفـاعي          كارآفريني با دانش  
 .»دار وجوددارد؟ كنند، تفاوتي معني مي تحصيل

  هاي پژوهش فرضيه
هاي دولتي و غيرانتفاعي از  آموزان دبيرستان  ميان دانش . 1

  .لحاظ ويژگي تحمل ابهام، تفاوت وجوددارد
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 ی شهرستان گرمسارهای دولتی و غیرانتفاع آموزان دبیرستان های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش مقایسه ویژگی

 های دولتی و غیرانتفاعی از آموزان دبیرستان میان دانش. 2
 .لحاظ ویژگی خالقیت، تفاوت وجوددارد

های دولتی و غیرانتفاعی از  آموزان دبیرستان میان دانش. 3
لحاااظ ویژگاای ت ایااط باار خ رفااتیری، تفاااوت   

 .وجوددارد

های دولتی و غیرانتفاعی از  آموزان دبیرستان میان دانش. 4
 .لحاظ ویژگی کانون کنترل درونی تفاوت وجوددارد

های دولتی و غیرانتفاعی از  دبیرستان آموزان میان دانش. 5
 .لحاظ ویژگی انگیزه فیشرفت، تفاوت وجوددارد

 روش پژوهش

این تحقیا  باا توجار بار هاقی تحقیا  ازج  ار        
های کاربردی است و از حیا  رو  گاردآوری    تحقی 
هاای تویایفی از ناوی فی ایشای      ها درزمره تحقی  داده

 .است گرفتر گیرد کر بر شیوه مق عی انجام قرارمی

جامعاار آماااری فااژوهش حاماار، شااامط ت ااامی   
دانشاگاهی   های اول، دوم، سوم و فیش آموزان سال دانش

های فسارانر و دخترانار دولتای و غیرانتفااعی      دبیرستان
اسات   9333-9331شهرستان گرمسار در سال تحصی ی 

 .است شقه نفر اعالم 3431آموزان،  کر تعقاد کط دانش

سایار زیااد باود از رو     با توجر بر اینکر تعاقاد، ب 
حجا  ن ونار   . شق ای تصادفی استفاده گیری خوشر ن ونر

نفار   353و ه کااران   کوهنآماری با استفاده از جقول 
آماوز   دانش 975آموز مقارس دولتی و  دانش 975شامط 

با توجار بار حجا     . شق مقارس غیرانتفاعی درنظرگرفتر
ای  رای چنقمرح  گیری خوشر باالی جامعر از رو  ن ونر

های مورد نیاز با اساتفاده از   آوری داده ج ع. شق استفاده
در سال  تی وریشقه توسط  نامر کارآفرینی ساختر فرسش
ناماار از  ؛ در ساااخت ایان فرساش  [1]شاق   انجاام  9337
های کارآفرینی  نامر سازمان هایی ازقبیط فرسش نامر فرسش

و دیگران  هیسریچ، کارآفرینی 9332در سال  ی ق آقایی
هاای شصصایتی    و ابزار سنجش ویژگای  2333سال  در

 9331و ه کااران در ساال    کردنائیچکارآفرینان ایرانی 
یاورت ییا     نامر بار  است؛ این فرسش شقه گرفتر ک ک

ای از کامالً مواف  تا کاامالً مصاال     لیکرت چهار گزینر

است و فنج ویژگی کارآفرینی را در قالب چهط  شقه تهیر
 .دهق می فرسش مورد سنجش قرار

نامار   روشی کر بارای بررسای روایای ایان فرساش     
برای بررسای روایای   . کارگرفتر، روایی محتوایی است بر

نامر بار اساتادان دانشاکقه کاارآفرینی      محتوایی، فرسش
شاق و روایای آن    دانشگاه تهران و متصصصان رشتر ارائر

 .را برای فژوهش حامر، استادان تأییقکردنق

نامار از   ری فایاایی فرساش  گیا  در این تحقی ، انقازه
شاق کار ماریب آلفاای      یری  آلفاای کرونبااا انجاام   

، تح اط  75/3است مریب آلفای کاط   75/3نامر  فرسش
، 71/3، ت ایط بر خ رفاتیری 71/3، خالقیت 13/3ابهام 

 .17/3و انگیزه فیشرفت  72/3کانون کنترل درونی 
وتح یط ایالعات از آمار  در این فژوهش برای تجزیر

های فراوانای، ن اودار، انحارای     شامط جقول توییفی،
شاقه و بارای    استانقارد و میانگین و واریاان  اساتفاده  

دهی با اساتفاده از   آزمون فرمیات با توجر بر آنکر ن ره
ای  است، متغیّر در سا   فایا ر   شقه یی  لیکرت انجام
های تح یط واریان   گرفتر و از آزمون مورد سنجش قرار

 2راهااار واریاااان  یاااک  و تح یاااط 9چناااقمتغیری
اساات و درماا ن در ت ااامی مراحااط    شااقه اسااتفاده

 .است شقه گرفتر ک ک  spssافزار  وتح یط از نرم تجزیر

 ها یافته

 آزمون فرضیات

 هاای   آماوزان دبیرساتان   میان داناش : فرمیر ای ی
هاای شصصایتی    دولتی و غیرانتفااعی از حیا  ویژگای   

 .داری وجوددارد کارآفرینی، تفاوت معنی
شاود، سا      مای  مشااهقه  9یورکر در جقول  انه 
آمارۀ چنقمتغیری مرتبط، یعنای ارار    داری هر چهار معنی

تارین ریشار    فیالیی، المبقای وی کز، ارر هت ینگ و بزرگ
ترتیب  ؛ بقین(>339/3p) است 339/3تر از  روی، کوچک

شود کر میان ن رات فرض یفر آماری رد و مشصص می
هااای  انتفاااعی در ویژگاایهااای دولتاای و غیر دبیرسااتان

  . وجااوددارد شصصاایتی کااارآفرینی، تفاااوت معناااداری

                                                 
1 . MANOVA 

2 . ANOVA 
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 هاي كارآفريني در مدارس دولتي و غيرانتفاعي نتايج تحليل واريانس چندمتغيري براي ويژگي. 1جدول 

 اندازه اثر P درجه آزادي خطا درجه آزادي اثر F مقادير ها آزمون اثر

 /.327 000/0 000/308 991/29000/5 /.327 اثر پياليي

 327/0 000/0 000/308 991/29000/5 /.673 المبداي ويلكز

 327/0 000/0 000/308 991/29000/5 487/0 اثر هتلينگ
 گروه

 327/0 000/0 000/308 991/29000/5 487/0 ترين ريشه روي بزرگ
            

  نوع مدرسهميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي وابسته به تفكيك. 2جدول 

  درصد95فاصله اطمينان  انحراف استاندارد ميانگين نوع مدرسه متغير وابسته

 502/23 696/22 205/0 099/23 دولتي
 تحمل ابهام

 631/24 850/23 198/0 241/24 غيرانتفاعي

 666/23 768/22 228/0 217/23 دولتي
 خالقيت

 237/25 368/24 221/0 802/24 غيرانتفاعي

 705/23 835/22 221/0 270/23 دولتي
 تمايل به خطرپذيري

 440/22 597/21 214/0 019/22 غيرانتفاعي

 853/23 133/23 183/0 493/23 دولتي
 كانون كنترل

 762/25 065/25 177/0 414/25 غيرانتفاعي

 668/21 872/20 202/0 270/21 دولتي
 انگيزه پيشرفت

 941/21 170/21 196/0 556/21 غيرانتفاعي
                

 هاي كارآفريني در ميان مدارس دولتي و غيرانتفاعي راهه براي ويژگي نتايج تحليل واريانس يك. 3جدول 

اندازه اثرسطح معناداري F ميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذورات منبع متغير

 049/0 000/0 043/16 283/102 1 283/102 گروهي ميان تحمل ابهام

    375/6 312 131/1989 گروهي درون 

 074/0 000/0 902/24 100/197 1 100/197 گروهي ميان خالقيت

    915/7 312 515/2469 گروهي درون 

 050/0 000/0 518/16 771/122 1 771/122 گروهي ميان پذيري مخاطره

    432/7 312 885/2318 گروهي درون 

 154/0 000/0 833/56 137/289 1 137/289 گروهي ميان كانون كنترل

    087/5 312 284/1587 گروهي درون 

 003/0 311/0 029/1 406/6 1 406/6 گروهي ميان انگيزه پيشرفت

    224/6 312 941/1941 گروهي درون 
                        

شـود، ميـانگين      مي   مشاهده 2 طوركه در جدول    همان
 مدارس غيرانتفاعي در متغيرهاي تحمل ابهام، خالقيـت،       

كانون كنترل و انگيزه پيشرفت باالتر از مـدارس دولتـي           
در متغير تمايل به خطرپذيري، ميـانگين مـدارس         . است
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 هاي دولتي و غيرانتفاعي شهرستان گرمسار ن دبيرستانآموزاهاي شخصيتي مرتبط با كارآفريني در دانشمقايسه ويژگي

دولتي باالتر از مدارس غيرانتفاعي است؛ در ادامه، نتايج         
 براي هريك از    1راهه  آزمون تكميلي تحليل واريانس يك    

 .شود مي فرضيات فرعي يك تا پنج ارائه

 Fشـود، مقـدار    مي  مشاهده3ل كه در جدو    گونه  همان
 است كه با    043/16شده براي متغير تحمل ابهام،        مشاهده

، تفـاوت   001/0تـر از      داري كوچك   توجه به سطح معني   
هـاي دولتـي و غيرانتفـاعي در          داري ميان دبيرستان    معني

 99ويژگي تحمل ابهام وجوددارد؛ بنابراين بـا اطمينـان          
جه به باالتربودن   با تو . شود  ردمي) صفر (0درصد فرض   
گفت كه  توان آموزان مدارس غيرانتفاعي مي     ميانگين دانش 

هاي غيرانتفاعي از لحـاظ ويژگـي         آموزان دبيرستان   دانش
دارند، لذا فرضيه فرعي     تحمل ابهام در سطحي باالتر قرار     

 .شود مي اول تحقيق پذيرفته

 92/24شده بـراي متغيـر خالقيـت           مشاهده F مقدار  
، 001/0تـر از      داري كوچك   ه سطح معني  با توجه ب  . است

هاي دولتي و غيرانتفـاعي       دار ميان دبيرستان    تفاوتي معني 
 99در ويژگي خالقيت وجوددارد؛ بنابراين بـا اطمينـان          

شـود و بــا توجـه بــه    ردمـي ) صــفر (0درصـد فـرض   
آمـوزان مـدارس غيرانتفـاعي        باالتربودن ميانگين  دانش   

هاي غيرانتفاعي از     تانآموزان دبيرس   گفت كه دانش    توان  مي
دارنـد، لـذا      لحاظ ويژگي خالقيت در سطحي باالتر قرار      

  .شود مي فرضيه فرعي دوم تحقيق پذيرفته
شده براي متغير تمايل به خطرپذيري         مشاهده Fمقدار  

تر   داري كوچك    است كه با توجه به سطح معني       518/16
هـاي دولتـي و    دار ميان دبيرستان ، تفاوتي معني  001/0از  
يرانتفاعي در ويژگي تمايل به خطرپذيري وجـوددارد؛        غ

. شود  ردمي) صفر (0 درصد فرض    99بنابراين با اطمينان    
آمـوزان مـدارس      با توجه به باالتربودن ميـانگين دانـش       

هاي دولتي    آموزان دبيرستان   گفت كه دانش    توان  دولتي مي 
از لحاظ ويژگي تمايل به خطرپذيري در سطحي بـاالتر          

  .شود مي لذا فرضيه فرعي سوم تحقيق پذيرفتهدارند،  قرار
شـده بـراي متغيـر كـانون كنتـرل،           مشاهده F مقدار  

تر از    داري كوچك   با توجه به سطح معني    .  است 833/56
هـاي دولتـي و       دار ميـان دبيرسـتان      ، تفاوتي معني  001/0

                                                 
1 . ANOVA 

غيرانتفاعي در ويژگي كانون كنترل دروني وجـوددارد و         
با توجه  . شود  ردمي) صفر( 0 درصد فرض    99با اطمينان   

آموزان مـدارس غيرانتفـاعي       به باالتربودن ميانگين دانش   
هاي غيرانتفاعي از     آموزان دبيرستان   گفت كه دانش    توان  مي

لحاظ ويژگي كانون كنتـرل درونـي در سـطحي بـاالتر            
ــرار ــق      ق ــارم تحقي ــي چه ــيه فرع ــذا فرض ــد، ل دارن
  .شود مي پذيرفته

ـ      مشاهده Fمقدار   ر انگيـزه پيـشرفت،     شده براي متغي
، 311/0داري    بـا توجـه بـه سـطح معنـي         .  است 029/1

هاي دولتي و غيرانتفـاعي       دار ميان دبيرستان    تفاوتي معني 
 0در ويژگي انگيزه پيشرفت وجودندارد؛ بنابراين فـرض         

شود كه مدارس دولتـي و        مي  گرفته  تأييد و  نتيجه   ) صفر(
كسان غيرانتفاعي در ويژگي انگيزه پيشرفت در سطحي ي       

شده به متغير مركـز       بيشترين اندازه اثر مشاهده   . دارند  قرار
كنترل، مربوط اسـت؛ بنـابراين، نـوع مدرسـه در ميـان             
متغيرهاي وابسته، بيشترين تأثير را بر مركز كنتـرل دارد،          

  .شود نمي لذا فرضيه فرعي چهارم تحقيق پذيرفته

 گيري بحث و نتيجه

هـا،    يج تحقيـق  آمده و نتـا     دست  هاي به   براساس يافته 
هـاي شخـصيتي    شـناختي بـر ويژگـي      متغيرهاي جمعيت 

كارآفريني، تأثيري بسزا دارند؛ عوامل بسيار ديگري نيـز         
هاي شخصيتي كارآفريني تأثيرگذارند كه ايـن         بر ويژگي 

آمــوزان مــدارس راهنمــايي و  عوامــل در ميــان دانــش
اند؛ براي نمونـه، چـون در مـدارس           غيرانتفاعي متفاوت 

ــشان را غيرانتفــاع ــدين شــهريه تحــصيل فرزندان ي، وال
دارنـد كـه مدرسـه از         طـور مـسلم توقـع       پردازند به   مي

مند باشد    بهره... امكانات، معلمان متبحر، مدير شايسته و       
گذاري بيشتري روي معلمـان      تبع، مدارس نيز سرمايه     و به 

دهند و درحد توان از امكاناتي بهتر بـراي           مي  خود انجام 
ــدريس و تربيــت دا ــشت ــوزان اســتفاده ن ــد،  مــي آم كنن

كه ملموس است، بيشتر مـدارس غيرانتفـاعي،          گونه  همان
به مـدارس دولتـي هـستند،         داراي امكاناتي بيشتر نسبت   

تر  هاي مناسب  مانند دسترسي به رايانه و اينترنت و كالس       
ها نيز، يكـي ديگـر از ايـن           تر؛ شرايط و محيط     و خلوت 
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کده ر  آهادا ا     هدایی  محدط  . آیند   می حساب عوامل به 
آمو ان و افرار کا آفرین، خالق و هوآو  حمایت و  راهش

هایی که تناا بدر همدرو و    شور به هسبت محط  می پشتطباهی
کط را ه  و به  ش  و شکوفایی خالقطدت   کسب قبولی تأ

های شخصدطتی کدا آفرینی،    شور، ویژگی همی افرار توجه
 .[ 03و 92]یابن   باتر  ش  و توسعه می

های ر سی، متأسفاهه م ا س کشو  ما،    برهامهر  بع
هدای   کنن  و برهامه بسطا  بر حفظ مطالب ر سی تأکط می

اه   های کا آفرینی هبورو ر سی ر  جات پرو ش ویژگی
ها و ر وس  بر تفکر همگرا و محفوظ ها مبتنی و این برهامه

اه  کده براهباشدت    های سنتی بورو هظری و همسو با شطوو
های کا آفرینی  توجای به پرو ش ماا ت کمها و  محفوظ

و خالقطت و هوآو ی تأکط ه ا ه  و این کا ، سبب ایجار 
گرایددی و هبددور  وحطدده پژوهشددگری و   وحطدده مدد   

امر، مسدتزم  توجده    است که اصالح این ش وکا آفرینی 
توان با توجه بده   مسئوالن آمو شی کشو مان است و می

ت که عوامل تأثطرگداا   گرف عوامل یارش و ر  باال هتطجه
های کا آفرینی ر  م ا س غطراهتفداعی   بر توسعه ویژگی

 .شوه  می طو  چشمگطرتر ری و به
هایی ریگر ماهند    بر موا ر یارش و ر  باال مؤلفه عالوو

تحصطالت عالی وال ین، شدرای  محططدی و خداهوارگی    
های  ه گی و شغزی و محدط  اجتمداعی    مناسب، تجربه

هددای کددا آفرینی  ر  شدد  ویژگددیآمددو  هطددم بدد راهددش
تأثطرگاا ه ؛ البته شایان اشا و است که ایدن بد ان معندا    

آمو ان م ا س غطراهتفاعی، تمامی  هطست که تمامی راهش
هدا ا    باشدن  یدا ر  تمدامی  مطنده     ها  ا راشته این مؤلفه

آمو ان م ا س رولتی باالتر باشن ؛ ولی ر  بطشدتر   راهش
اه  که تحصدطالت   هتطجه  سط وها به این  موا ر ر  تحقطق

هدای   عالی وال ین، شرای  خاهوارگی و مدالی و محدط   
آمدو ان غطراهتفداعی ر  ویدعطتی باتدر      اجتماعی راهدش 

 [.03]آمو ان م ا س رولتی قرا را ر  به   راهش هسبت

ساختن بسترهای مناسدب،   هظا  آمو شی بای  با فراهم
بدا   آمدو ان  ماهن  آمدو ش کدا آفرینی، آشدنایی راهدش    
بدورن آهادا    کا آفرینان برتر، ایجار امکاهات و ر رسترس

آمدو ان   آمو ان، حمایت و تشویق راهش برای همه راهش

های  های  ش  و شکوفایی این ویژگی برتر و ایجار  مطنه
هدای   مطدابق بدا یافتده    .سدا ر  آمو ان آمدارو   ا ر  راهش
گو ول و اتسان ، 9330و همکا ان ر  سال  الوپژوهشی 

ر  سال   متیخو  3032ر  سال  عمیمی، 9332ل ر  سا
هدای مختزد ،    ر  مطدان گدروو  های  شد    ،  مطنه3032

مطمان آن، تحت تأثطر محط ، هوع هگرش  و متفاوت است
شناختی کا آفرین  فرر به کا آفرینی و متغطرهای جمعطت

 .قرا را ر
، 9332و همکا اهش ر  سال  فراهکمطابق با تحقطق 
هند  امکاهدات، فنداو ی، معزمدان و     عوامل تأثطرگاا  ما

هدای   م یران، تأثطری بسطا  بر  شد  و توسدعه ویژگدی   
شخصطتی کا آفرینی را ه  و م ا سی کده بتواهند  ایدن    

. کنن ، موفق خواهن شد   صو ت مناسب تاطه عوامل  ا به
هدای   های پژوهشی تحقطق حایر ر  استای تحقطدق  یافته

 .را ر باال قرا 

هایی فدراوان   طالعات و تحقطقر  مطنه تحمل اباا ، م
های ر سی مد ا س،   اه ؛ ر  این مؤلفه برهامه گرفته اهجا 

تأثطر  یاری ر   ش  این ویژگدی را هد ؛ م ا سدی کده     
 و تددر و  هددای تدد  یآ و آمددو ش بدده رهبددال  وش بدده

هد  ت   های ت  یآ سنتی بده  کا آم تر هستن  و ا  شطوو
یآ فقد   هدای تد     جدای  وش  کنن ، بای  به می استفارو

آمو محدو  و   هدای راهدش   محو ، بده سدمت  وش   معزم
کنن  که خدور   آمو  کمک  وه  و به راهش خورمحو  پطش

هدای   مطدابق بدا یافتده   . کن  بکوش  مسئزه  ا بطاب  و حل
، تحمدل ابادا  ر  مطدان    9332ر  سال  گو ول و اتسان

افرار با توجه به امکاهات و محط  افرار، یکسان است که 
 .ه ا ر ی تحقطق همخواهیها با یافته

هایی فراوان بده   ر  مطنه خالقطت، مطالعات و تحقطق
هددای شخصددطتی کددا آفرینی   هسددبت سددایر ویژگددی 

ها و  خالقطت یعنی اینکه فرر بای  عارت. اه  گرفته صو ت
ای  های مت اول جامعه  ا بشکن  و هر فرر و جامعده  عرف

هدا و   برای  شد  و ترقدی بده خالقطدت و ابد اع شدطوو      
های ج ی  و تفکر خالقاهده هطدا را ر و ایدن امدر      ش و

شددور مگددر اینکدده آن جامعدده و مدد ا س و  همددی اهجددا 
هدای ر سدی هظدا  آمو شدی آن ا  سداختا های       برهامه
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 هاي دولتي و غيرانتفاعي شهرستان گرمسار ن دبيرستانآموزاهاي شخصيتي مرتبط با كارآفريني در دانشمقايسه ويژگي

هـا را     يافته خود بكاهند و شرايط و زمينه        شدت سازمان   به
رساندن   عمل  براي شكوفايي و به   . براي اين امر ايجادكنند   
ت، پـشتيباني و داشـتن امكانـات        تفكري خالق به حماي   

هاي آموزشي ما بايد ايـن        الزم نيازاست و بنابراين، نظام    
دهند چراكـه     آموزان خود آموزش    شيوه تفكر را به دانش    

اين زمينه، ركن پيشرفت هر كـشور اسـت كـه بايـد از              
  .  شود تر تحصيلي فراگرفته مقاطع پايين

، 2005 و همكاران در سال      فرانكهاي    مطابق با يافته  
 2006 در سـال     زيمـر ،  1986 در سـال     ادوارد و دوبونو  

صـورت    آمـوزان بـه     ويژه دانش   خالقيت در ميان افراد به    
بالقوه وجوددارد و با توجه به محـيط و موقعيـت افـراد             

ــي ــرايط     م ــه ش ــه ب ــا توج ــود و ب ــكوفا ش ــد ش توان
شناختي، متفاوت اسـت كـه بـا          شناختي و روان    جمعيت

  . ]32[دارد  انيهاي اين تحقيق همخو يافته
درزمينه ويژگي تمايل به خطرپذيري، تحقيق حاضـر        

در مقايسه  هاي دولتي     آموزان دبيرستان   داد كه دانش    نشان
 باالتر هاي غيرانتفاعي در سطحي آموزان دبيرستان با دانش

تـرين ويژگـي      تمايـل بـه خطرپـذيري مهـم       . دارند  قرار
  . شود مي كارآفريني محسوب

 مخاطره، دو عنصر در ايجـاد       هنگام درنظرگرفتن هر  
يكي سطح درك فرد كارآفرين از مخاطره       : دارند  آن نقش 

آميـز و ديگـري، احتمـال         در آغاز هر فعاليـت مخـاطره      
ــاموفق ــودن آن فعاليــت  شكــست در صــورت ن . ]33[ب

لزوم درپي فعاليتي نيـست كـه مخـاطره آن            كارآفرين به 
ه را  زياد باشد، بلكه مايل است مقدار متوسطي از مخاطر        

شـود،    مـي   كه براي آغاز فعاليت اقتصادي، معمولي تلقي      
هـاي    آمـوزان دبيرسـتان     از اين نظـر كـه دانـش       . بپذيرد

 توجيـه اسـت     پذيرند قابل   نميغيرانتفاعي مخاطره باال را     
 كـارآفرين از    .تـر باشـند     توانند كارآفرينان موفـق     كه مي 

 مقـصد   خطرهاي افراطي به دليل تـرس از نرسـيدن بـه          
و از كارهاي معمولي و كمك به دليـل   ) تصاديكمال اق (

ديررسيدن به مقصد گريزان است؛ لذا كارهايي با خطـر          
براي باالبردن  . ]16[متوسط براي او جاذبه بيشتري دارند       

اين ويژگي نظام آموزشي بايد از طريق گنجاندن كارهاي  
هـاي آموزشـي      وكار در برنامه    هاي كسب   گروهي و بازي  

نه و امكانـات تجربيـات جديـد را         كند و زمي    خود تالش 
آورد و اين كار بايـد از مقـاطع           آموزان فراهم   براي دانش 

تر تحصيل آغازشود تا اين ويژگي با گذشت زمـان            پايين
شـود و افـراد در سـنين ورود بـه دنيـاي كـار،                 تقويت
  .كنند و از شكست نهراسند هاي الزم را كسب تجربه

 و  فرانـك و   1996 در سال    كوههاي    مطابق با تحقيق  
، تمايــل بــه خطرپــذيري از 2005همكـارانش در ســال  

آموزان براي كارآفريني است  ها در دانش   ترين ويژگي   مهم
وكـار و كـار گروهـي         ها، كـسب    كه بايد از طريق بازي    

  .دارد هاي اين پژوهش مطابقت شود كه با يافته تقويت
ــشان  ــق ن ــايج تحقي ــش  نت ــه دان ــد ك ــوزان  دادن آم

آمـوزان    تفاعي در مقايـسه بـا دانـش       هاي غيران   دبيرستان
هاي دولتي درزمينه ويژگـي كـانون كنتـرل در            دبيرستان

درزمينه كـانون كنتـرل درونـي       . دارند  وضعيتي بهتر قرار  
ايـن  . انـد   گرفتـه   هايي بسيار صـورت     مطالعات و تحقيق  

دهنـد، بـه      مـي   ويژگي كه افراد، دليل كاري را كه انجام       
ي از ويژگي شخصيتي    دهند و نه عوامل بيرون      خود نسبت 

ــدرت   ــان، ق ــه كارآفرين ــارآفرين اســت، چراك ــك ك ي
نفــسي بــاال دارنــد و علــل كــار را بــه خــود  اعتمادبــه

دهنـد و بـه همـين دليـل نيـز اگـر در كـاري                  مي  نسبت
دنبـال كـسب اطالعـات و تجربيـاتي           بخورند به   شكست

كننـد؛ امـا برخـي از         بيشتر هستند تا نواقص خود را رفع      
شدن ازطرف اطرافيان خود  رس از سرزنشافراد به دليل ت   

هاي خود را به گردن شانس و عوامل          كنند اشتباه   مي  سعي
خصوص   نگيرند؛ به   بيروني بيندازند تا مورد سرزنش قرار     

باشـند و     كـرده   اگر اين افراد از پيش، اين اتفاق را تجربه        
. تر هـستند    نفسي پايين   دراصل، اين افراد، داراي اعتمادبه    

ـ     به هـاي    ع ايـن مـسئله، مـدارس بايـد روش         منظـور رف
شود خود    آموزان بياموزند تا سعي     خودكنترلي را به دانش   

فرد به نظارت خويش بپردازد و مشكالتش را بشناسد و          
درپي رفع نـواقص خـود باشـد تـا ديگـران دربـاره او               

نكننــد كــه مــورد ســرزنش واقــع شــود و در  قــضاوت
ري يـا   محـو   جـاي معلـم     هاي درسي نيز بايـد بـه        برنامه

  . آموزمحوري جايگزين شود محتوامحوري، دانش
 و همكارانش در سـال      فرانكهاي     با توجه به تحقيق   
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، مدرسه تأثيري وافر را بـر رشـد و تقويـت ايـن              2005
ويژگي دارد و مدارس براي رشد و تقويـت آن بايـد در           

هـاي خـود و اسـتفاده از          انديشه بازسازي دوباره برنامه   
مطـابق بـا    . هاي خودمحور باشند    هآموزان در برنام    دانش
، كـانون كنتـرل   2006 در سـال   گوول و اتسان  هاي    يافته

دروني در ميان افراد با توجـه بـه درنظرگـرفتن شـرايط             
شناختي، متفاوت اسـت كـه بـا          شناختي و روان    جمعيت

  .دارد هاي پژوهش حاضر همخواني يافته
آمـوزان    دادند كه ميـان دانـش       هاي تحقيق نشان    يافته

هاي دولتي و غيردولتي درزمينه ويژگي انگيـزه          رستاندبي
آمـوزان    دار وجودنـدارد و دانـش       پيشرفت، تفاوتي معني  

هـاي    آموزان دبيرسـتان    هاي غيرانتفاعي با دانش     دبيرستان
انگيزه پيـشرفت بـا     . دارند  دولتي در سطحي يكسان قرار    

مـك كلـه     آغازشد و در مطالعات      مك كله لند  مطالعات  
ه كارآفرينان، انگيزه پيشرفت بيـشتري       مشخص شد ك   لند

  .به غيركارآفرينان دارند نسبت
 تا فردي مازلوهاي گذشته و هرم نيازهاي    طبق تحقيق 

اي در او  باشـــد، انگيـــزه احـــساس نيـــازي نداشـــته
هاي مـا   نيازهاي ما منشأ انگيزه و فعاليت. آيد وجودنمي  به

هـاي    انگيـزه پيـشرفت، يكـي ديگـر از ويژگـي          . هستند
  .شود مي تي كارآفريني محسوبشخصي

طلبي، خـود     اين انگيزه درپي رسيدن به نياز موفقيت      
درزمينه انگيـزه پيـشرفت بـا توجـه بـه        . دهد  مي  را نشان 
، مدرسـه   2005 و همكارانش در سال      فرانكهاي    تحقيق

تأثيري وافر بر رشد و تقويت اين ويژگي دارد و مدارس           
زسازي دوبـاره   براي رشد و تقويت آن بايد در انديشه با        

هـاي    آموزان در برنامه    هاي خود و استفاده از دانش       برنامه
 .خودمحور باشند

، 2006 در سـال   گـوول و اتـسان    هاي    مطابق با يافته  
هاي   انگيزه پيشرفت در ميان دانشجوياني كه داراي تمايل       

كارآفرينانه هستند به نسبت دانشجوياني كه چنين تمايلي        
موزشي بايد بيش از گذشته،     ندارند، بيشتر است و نظام آ     

بستر را براي كشف استعدادهاي بـالقوه كـارآفريني يـا           
ها، امكانـات و تمـام عوامـل ديگـر،            گيري از برنامه    بهره
آمـوزان    سازد تا بـا تقويـت ايـن ويژگـي، دانـش             آماده

هاي نظام آموزشـي      كارآفرين باربيايند كه اين به سياست     
  .دارد بستگي

ــت   ــايج برخاس ــه نت ــه ب ــا توج ــق، ب ــن تحقي ه از اي
رسد، موفقيت در امـر كـارآفريني در مـدارس،            نظرمي  به

  :باشد مستلزم مقدمات زير مي
آموزان كـارآفرين و پـرورش آنهـا و           شناسايي دانش  . 1

ــراهم ــا در   ف ــراي تحــصيل آنه ــه الزم ب كــردن زمين
آمـوزان    منظـور شناسـايي دانـش       به. هاي مرتبط   رشته

ستانداردشـده  نامـه ا    تـوان از پرسـش      كارآفرين مـي  
» هاي شخصييتي كارآفرينـان ايرانـي       سنجش ويژگي «

نامه يادشده كه     شايان اشاره است، پرسش   . گرفت  بهره
، آن را در مركـز      1386 و ديگران در سـال       كردنائيچ

كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس براساس شـرايط و        
انـد،    اقتضائات خاص كشور، بومي و اسـتانداردكرده      

آموزان مدارس    ارآفريني دانش هاي ك   روحيه و ويژگي  
متوســطه را در هــشت محــور خطرپــذيري، كــانون 

گرايـي،    طلبي، سالسـت فكـر، عمـل        كنترل، موفقيت 
طلبـي، مـورد      تحمل ابهـام، رويـاپردازي و چـالش       

 . دهد مي سنجش و ارزيابي قرار

آموزان،    پرورش و توسعه روحيه كارآفريني در دانش        .2
ي كارآفرينانـه و    هـا   ايجاد جوي حمايتي از فعاليـت     

ايجاد زمينه و عالقه براي گرايش به سمت كارهـاي          
  . شود مولد و مستقل پيشنهادمي

آمــوزاني كــه در شــرف   تــشويق و ترغيــب دانــش .3
وكارهـاي    التحصيلي هـستند در جهـت كـسب         فارغ

وكارهاي   هاي آغاز كسب    كارآفرينانه و ايجاد آموزش   
  .شود يم التحصيالن مدارس توصيه تجاري براي فارغ

منظـور     درنظرگرفتن فـضايي در محـيط مدرسـه بـه           .4
آموزان  هاي كارآفرينانه در ميان دانش   گسترش فعاليت 

ــسب   ــا ك ــا ب ــنايي آنه ــف   و آش ــاي مختل وكاره
 .شود پيشنهادمي

آمـوزي كـه بـر كـار          هـاي دانـش     اندازي شركت    راه  .5
ها   كنند؛ اين برنامه    آموز تأكيدمي   گروهي و آزاد دانش   

صورت بخشي از برنامه هفتگي مدرسـه و          بايد هم به  
  . شوند برنامه استفاده صورت فوق هم به
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هـاي    آموزان بـه شـركت در جـشنواره          تشويق دانش   .6
منظور ايجاد درك مثبت كـارآفريني در         كارآفريني به 
  .شود مي آنها توصيه
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