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و مديران هدف از انجام اين تحقيق،: چكيده بررسي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني از ديدگاه دانش آموختگان

م كارآفرين به منظور گرايش مديريت وبرنامه( ناسب برنامه درسي دوره كارشناسي علوم تربيتيفراهم آوردن الگوي

مربا توجه به متغي.است)ريزي آموزشي ثر بر توسعه كارآفريني از ديدگاه دانشؤهاي مستقل اين تحقيق كه عوامل

و بر اساس مطالعات وسيع انجام شده شامل و مديران كارآفرين است القيت، ريسكخ،منبع كنترل فردي:آموختگان

ب پذيري، و امكانات آموزشيانگيزه پيشرفت، توجه آمه منابع انساني و مفاهيم آموزشي استوزشي، فرآيند و، اهداف

)وبرنامه ريزي آموزشي مديريت(اين پژوهش توسعه كار آفريني براي برنامه درسي رشته علوم تربيتي متغير وابسته

از.باشد مي اينوع تحقيقات كه اين تحقيق و روش آن زمينه يي آماري اين تحقيق كليه جامعه.است1كاربردي

و روش نمونه گيري، روش. مديران كار آفرين شهر تهران است دانش آموختگان دانشكده كار آفرين دانشگاه تهران

و  ي محقق نامهها پرسش ابزار جمع آوري داده. نفر در نظر گرفته شده است63حجم نمونه براي هر گروه تصادفي ساده

و تحليل دادهوساخته است و استنباطي استفاده شد ها از روش به منظور تجزيه  براي آزمون.هاي آمار توصيفي

و تحليل داده.شدبهره گرفتهدو هاي تحقيق از آزمون غير پارامتري خي سوال ها از الزم به ذكر است؛ جهت تجزيه

و مديران كارآفرين تحقيق نشان داد نتايج.استفاده شده است spssنرم افزار  توجه به از ديدگاه دانش آموختگان

آ و مفاهيم ب،توجه به فرايند آموزشي،موزشياهداف و امكانات آموزشيتوجه ،ارزشيابي آموزشي،ه منابع انساني

و،)نياز به موفقيت( انگيزه پيشرفت ريسك پذيري افراد، مه درسي كارآفريني منبع كنترل فردي در برنا خالقيت افراد

. رشته علوم تربيتي تأثير دارد

3مديران كارآفرين،2دانش آموختگان كارآفرين،1، برنامه درسي2كارآفريني:واژه هاي كليدي

 m.oladian@gmail.comدكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات دوره دانشجوي*

و تحقيقات تهران **  mseifN@hotmail.comدكتري روان شناسي كودكان استثنايي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

و تحقيقات تهران عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دكتري روان شناسي ***  nederei@hotmail.comعلوم

هي **** و تحقيقات تهرانأعضو  shariat@saba.tmu.ac.irت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم
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 مقدمه

و كنوني كشورهاي گوناگون به وي ژه در جوامع بيكاري فارغ التحصيالن يكي از معضالت ديرينه

و توسعه نيافته ريزي كه به داليل متعددي از جمله عدم هماهنگي برنامه. است در حال توسعه

و برنامه و عدم پيش آموزشي و تقاضاهاي دنياي كار هاي بيني هاي درسي آموزش عالي با تحوالت

و اين در حالي است كه يكي از مقاصد مهم  مناسب براي نيروي انساني مورد نياز آينده است

.ن براي ايفاي نقش مؤثر در زندگي كاري استآموزش عالي آماده نمودن دانشجويا

و اشتغال و،در مناطق گوناگوني از دنيا گرچه موقعيت بحران استخدام از جمله كشورهاي آسيايي

و بيش متفاوت ديده مي شود؛ ولي در هر و آمريكا به صورت كم به اروپايي صورت اين مساله

زيرا نقش مهمي در هويت اجتماعي. رود هاي فكري مسووالن به شمار مي طور مداوم از دغدغه

و توسعه پايدار دارد و در منطقه. افراد جامعه و اقيانوسيه، به طور مثال در كشورهاي ژاپن ي آسيا

در كشور ژاپن. استراليا كه جزء كشورهاي توسعه يافته هستند، موقعيت اشتغال، بسيار متفاوت است

و در استراليا باال درصد5تا3در كشور كره، نرخ عدم اشتغال حدود. است نرخ عدم اشتغال پايين

و افراد زيادي داراي درجه دكتري هستند ولي نمي و اين، است  توانند شغل مناسبي پيدا نمايند

، 1375در ايران نيز نرخ بيكاري جمعيت فعال در سال. در بر داشته استمعضالت متعدد ديگري را

ي نيروي كار هاي پس از آن نيز عرضه كه متأسفانه در سالدرصد تخمين زده شده بود1/9حدود

و در نتيجه، اين نرخ به ترتيب در سال درصد14، به 1383به طور كلي بر تقاضا فزوني گرفت

و تخمين زده مي شود كه در  (درصد افزايش يابد15تا 1388سال رسيد )1381زالي،.

ترين سطح در مقايسه با بقيهيندر پاي 1375سال نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي نيز كه در

و به بيش از دو بطور فزاينده 1380، در سال مقاطع تحصيلي بوده است برابر رسيده اي رشد نموده

به. ها دچار بيكاري بودند حدود بيست درصد دانش آموختگان دانشگاه 1381طبق آمار سال.است 

و به طور كلي از چالشهر ترتيب اين مساله از معضالت اصلي كشو  هاي جامعه محسوبر

و متوسط عدم اشتغال به مي شود، به طوري كه در اروپا نيز وضعيت اشتغال اميدواركننده نيست

 التحصيالن ذكر اين نكته نيز الزم است كه نرخ اشتغال فارغ.درصد رسيده است10بيش از 

كه.، متفاوت استهاي گوناگون رشته  هاي علوم انساني تحصيل در زمينه بطور مثال افرادي

و ساير زمينه نموده و كامپيوتر هاي مشابه در اند، نسبت به دانش آموختگان حيطه هاي علوم طبيعي

و البته در زمينه و طبيعي پيدا كردن شغل، مشكالت بيشتري دارند هايي همچون علوم اقتصادي، فني
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وجكه تقاضاي بيشتري براي فا ، رقابت شديدي مابين آنها به چشم ود دارد نيزرغ التحصيالن آنها

بيشترين 1388و 1383هاي در همين رابطه در ايران طبق برآوردهاي انجام شده در سال. مي خورد

و اجتماعي يعني  و 1383درصد در سال9/49ميزان عرضه نيروي كار مربوط به گروه علوم انساني

راو در سطح كارشناسي 1388درصد در سال2/42 در صد در سال4/71است كه ميزان آن

.اند كه متأسفانه تقاضاي الزم براي آنان وجود ندارد تخمين زده 1388درصد در سال64و 1383

و( )1381برنامه ريزي آموزش عالي، مؤسسه پژوهش

به مند هستند كه بايد آنها را با به كارگيري ابزارهايي مناسب هاي دروني بهره ها از ثروت انسان

و جامعه قرار گيرند سرمايه و تكامل فرد از ديد صاحب. هايي تبديل نموده كه در جهت رشد

و كارا است؛ چراكه مبناي عمده كسب نظران از مهم و پرورش مؤثر ترين اين ابزارها، آموزش

و موفق موفقيت و دستاوردهاي متنوع در جوامع رشد يافته دو) هاي معين براساس شاخص(ها در

و اجتماعي بوده است بعد )1372ر، ترجمه وحيدي، نراقي، گيبوت(.فردي

و يادگيري و هم كارآفريني قابل آموزش و با برنامه ريزي با توجه به اينكه هم انگيزش پيشرفت اند

ميو سياست و در نتيجه روحيه كارآفريني را گذاري توان انگيزش پيشرفت دانشجويان را باال برد

ك و در نهايت دانش آموختدر آنها تقويت ، اين سوال گان را به سمت كارآفريني سوق دادرده

و با چه برنامه مطرح مي ها را در اين زمينه افزايش داد؟ هايي مي توان نقش دانشگاه شود كه چگونه

،»دانش كارآمد«گان قادر باشند از بنابراين دغدغه آموزش عالي، امروز آن است كه دانش آموخت

و هاي حرفه اي الزم برخوردار شوندو مهارت دانش فناوري ، تا بتوانند دست به كارآفريني بزنند

.مشاغل تازه پديد آورند

، بنابراين هدف دانش آموختگان انكار ناپذير است سازي ها در آماده از آنجا كه نقش دانشگاه

و اصلي هاي شناسايي ويژگي پژوهشگر در اين تحقيق پيدا كردن پاسخ به سوال ياد شده

و ارائه مؤلفهي علوم تربيتي، دانش آموختگان رشته كارآفريني در هاي اصلي برنامه كارآفرين

و اجراي چنين برنامه هايي به منظور آموزش دانش آموختگان رشته علوم الگويي براي تدوين

.تربيتي است

م و و آموزش عالي به عنوان يكي از مراحل مهم آموزش رسمي يعني مرحله مطالعه هارت آموزي

و پرورش بعد از دوره و مؤثر،ي متوسطه، مي به طور كلي آموزش تواند با شرط داشتن عناصر الزم

و توسعه انساني ايفانقش بسزا )1353سارتون، ترجمه صدري افشار،(.نمايد يي در ايجاد
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و حفظ تربيت معلمان،هاي گوناگون هاي متخصص در زمينه از ديد صاحب نظران، پرورش انسان

و سنت و تربيت عمومي، توسعه ميراث فرهنگي و تأسيس مراكز تحقيق و آكادميك هاي علمي

و وظايف مهم آموزش عالي شناخته شده است  بدين ترتيب. حل مسائل جامعه از جمله اهداف

ها را يكي از منابع اصلي توليد دانش، وسيله انتقال توان مراكز آموزش عالي همچون دانشگاه مي

و تج ي رهبران فكري، سياسي و تحويل دهنده و علمي انسان ها، پرورش دهنده ارب فرهنگي

و مكان و معلمان فردا به جامعه و مذاكره در جهت حل مسائل مديران هايي مناسب براي مباحثه

و ارائه و ابزارهايي سودمند براي پرورش خالقيت و ايجاد اصالحات هاي نوآوري علمي، اجتماعي

و همكاريو تبادل و توسعه تكنولوژي دانست هاي بين اطالعات .المللي در رابطه با تحقيقات

بيك( و تربيت، ميسيون )1376ن المللي تعليم

هاي درسي آن هستند كه بايستي از مناسبت الزم در ترين عناصر آموزش عالي برنامه از جمله مهم

و تحوالت مربوطه برخوردار بوده  و وظايف تا بتوانند نقش مؤثر خود را ايفاء راستاي اهداف

و تحوالت جديدي روبرو گشته است، جامعه. نمايند و يكم با شرايط آموزش عالي در قرن بيست

و صنعتي به دوران يا عصر فرا هاي آموزش بنابراين مؤسسه. صنعتي رسيده است از مرحله سنتي

و بدون بررسي در جهت توانند با همان عناصر يعني برنامه درسي دوران سنت عالي نمي و صنعتي ي

)1376،رياضي(.ايجاد تحوالت الزم، در عصر حاضر زندگي نمايند

و به طور اجتناب و مسائل خاصي است و نيازها محيط آموزش عالي در عصر حاضر داراي شرايط

با افزايش تقاضا براي ورود به آموزش. دهد ناپذيري نظام آموزش عالي را تحت تأثير قرار مي

و توسعه و امكانات و عالي، كاهش منابع و تحول در متقاضيان آموزش عالي ي تكنولوژي جديد

و انعطاف كثرت و شرايط دنياي كنوني، بروز تغيير و ساير مسائل پذيري گسترده در گرايي فرهنگي

و برنامه وليتمسئ و ساختار و وظايف و بايد ها و ساير عناصر آن، امري ضروري است هاي درسي

وي شاخه همهي سطوح دانشگاهي، در به امر پژوهش در همه و ترويج تفكر خالق هاي علم

و نوه(.استفاده بهينه از تكنولوژي در آموزش توجه بيشتري صورت گيرد ساينال، ترجمه ميري

)1379 ابراهيمي،

خصوصي درسي كه در ارتباط تنگاتنگ با ساير عناصر آن به يكي ديگر از عناصر مهم برنامه

كه، روش ارزيابي از آموختهگيرد هاي تدريس يا آموزش قرار مي روش هاي دانشجويان است

و ها خود نيز يكي از معيار . بررسي كيفيت تدريس او به شمار مي آيد يا عناصر ارزشيابي معلم

)1384عارفي،(
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ت2و ريچارد ولف1به قول رالف تايلر و جربه يادگيري ارزشيابي بخش مهمي از فرآيند آموزش

ها از يك سو ابزار يا عامل مهمي در تعيين به عبارت ديگر روش ارزيابي از آموخته. فراگيران است

و يا اثر فعاليت و شناسايي نتايج، جهت بهبود بخشيدن به فرآيند ثمر بخشي هاي انجام شده

و از سويي ديگر براي فراگيران يك تجربه و به تعبير بر يادگيري قلب4و نايت3اوني يادگيري

)1384 عارفي،(. تجربه دانشجو محسوب مي گردد

) بطور كلي فراگيران(دهد كه روش ارزشيابي با روش يادگيري دانشجويان تحقيقات نشان مي

هاي يادگيري دانشجويان نيز، تغيير هاي ارزيابي، روش مرتبط است؛ چراكه معموال با تغيير روش

ميو همچنين بر نوع يادگي مي كند هاي بطور مثال استفاده از ارزشيابي. گذارد ري دانشجويان تأثير

و و يادگيري تأكيد بر انجام پروژه باز و عميق ها منجر به تقويت ادراك تر در هاي مستقل

در. دانشجويان مي شود و بدين ترتيب روش ارزشيابي عاملي مؤثر يا رويكرد تحقق رويكرد

و سطحي در ر يادگيري )1384عارفي،(.كيفيت درآموزش عالي تلقي مي شودشدبه طور كلي

و تأثير كارآفريني بر روند اشتغال و رشد اقتصادي به طور كلي همراه با آشكار شدن نقش زايي

و روحيه كارآفريني شدت گرفت  و تعميم دانش كشورهاي توسعه يافته، تالش در جهت آموزش

كا).202:، 1380احمدپور دارياني،( رآفريني موتور محرك توسعه اقتصادي كشورهايي امروزه

تجربه نشان مي دهد كه در توسعه. هاي پيش اين ضرورت را دريافته بودند است كه از سال

و مقررات، ايجاد»آموزش«كارآفريني،   در كنار عوامل ديگري همچون تسهيل قوانين

و فرهنگ مكانيزم و هاي حمايتي، تبليغات فيض(.انكار ناپذير دارد سازي، جايگاهي بي بديل

)1379 بخش،

هر مدير كارآفرين. بعضي از صاحب نظران معتقدند كه فناوري پيشرفته، محصول كارآفريني است

هاي قبالً خلق شده در كار خود بهره جويد، اما حاصل فعاليت او ترين فناوري كوشد از پيشرفته مي

»روش«و» ابزار«،»دانش«وري داراي سه بعد فنا. انجامد نيز خود به ابداع فناوري جديدتري مي

و تحول در هر هر. يك از اين ابعاد، به تحول در فناوري منجر مي شود است به عبارت ديگر، تغيير

)1384پيوندي،(.دهد بعد به طور طبيعي ابعاد ديگر را نيز متناسب با خود تغيير مي

و در عصر حاضر، عصر دانايي، خالقيت، دوران بسيج انديشه و تلفيق آنهاست و ابتكارات ها

و فرصت آفريني مطرح  كارآفريني نيز بحث از به كار گرفتن فكر، ابتكار، خالقيت، فرصت جويي

به).1379خدمتي توسل،( شود، اينها مباحثي است كه در كشور به آنها احتياج داريم مي با توجه
 

1- R.Tyler   2- Richard  wolf 
 

3- Brown    4- Nait 
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و پرورش كارآفريني، ترغيب و ايجاد بستر مناسب براي آنچه بيان شد چگونگي شناخت

و اساسي است هاي كارآفرينانه موضوعاتي است كه شايسته تحقيقي برنامه فعاليت با. ريزي شده

و اهميت كارآفريني در عصر حاضرتوجه به نق مي، از ضرورتش ، كند هايي كه ايجاب

ب دانشگاه ميراي آموزش كارآفريني آماده سازندها خود را ز، تالش:ير اشاره نمودتوان به موارد

هاي هاي جديد در برنامه ايجاد تخصص جدي براي كاربردي نمودن دروس رشته علوم انساني،

و فناوري جهان در حال تحول دانشگاهي هماهنگ با تحوالت آزادي اختيارات مديران،علوم

و برنامه دانشگاهي در زمينه برگزاري دوره و مدت براي ايج ريزي بلند هاي كارآفريني اد خالقيت

و ضرورت توجه به برنامه نوآوري،  هاي درسي جديد با موضوعات مربوط به كارآفريني

و مهارت ني بر اساس يك چهارچوب نظري هاي آموزش كارآفري لزوم برنامه هاي مديريتي

و كارآفريني، فعاليتهاي تحقيق، توسعه مشاركت فعال آنان در زمينه،مشخص .هاي توليدي

ازاه بنابراين بررسي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني از ديدگاه:داف كلي اين پژوهش عبارتند

و مديران كارآفرين  فراهم آوردن الگوي مناسب برنامه درسي دوره كارشناسيودانش آموختگان

و( علوم تربيتي و چنان كه اقتصاد كشورهاهم.)برنامه ريزي آموزشي گرايش مديريت ، قوانين

و نيا و تحول پيدا مي كندزهاي بازامقررات  هاي آموزش عالي نيز تالش، نظامر كار، تغيير

و بازار كار هماهنگ مي و با توسعه اقتصادي نمايند تا تغييراتي در برنامه هاي خود ايجاد كنند

، تربيت دانشجوياني است كه بتوانند پس اجراي طرح كارآفريني در دانشگاه شوند؛ زيرا هدف از

و خالقيت ايجاد كنندازدانش آمو )1383قورچيان،(.ختگي شغل جديدي همراه با نوآوري

و:هاي مورد استفاده عبارتند از فرضيه و مفاهيم آموزشي، فرايند(تفاوت ميزان تأثير اهداف

و امكانات آموزشي، ارزشيابي آموزشي انگيزه،ريسك پذيري افراد،آموزشي، منابع انساني

منبع كنترل فردي بركارآفريني از ديدگاه دانش،خالقيت افراد،افراد)تنياز به موفقي( پيشرفت

و مديران كار آفرين .آموختگان

 روش
و روش اجراي آن زمينه اي است در.اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي اين گونه پژوهشگر

و مفصل از پديده و تحقيق به جمع آوري اطالعات واقعي و بررسي اي مبادرت ورزيده به شناسايي

و وقايع جاري مي پرد و شرايط و،سپس از مطالعات جمع آوري شده. ازدمسائل به مقايسه

و(.ارزشيابي وقايع اقدام مي نمايد )1388،سيف نراقي نادري
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و روش نمونه گيري،جامعه آماري  نمونه
ن دانشگاه تهران در سال جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از كليه دانش آموختگان كارآفري

و امور1نفر63كه تعداد آنها 1387تحصيلي و تعداد مديران كار آفرين برطبق آمار وزارت كار

و از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده 487تعداد 1387در سال2اجتماعي نفر است

ت. نفر در نظر گرفته شده است63حجم نمونه براي هر گروه. است و تحليل داده ها از براي جزيه

و استنباطي استفاده مي شود روش و نمودارها. هاي آمار توصيفي در سطح آمار توصيفي از جداول

ميانه،ميانگين(هاي گرايش مركزي همچنين از شاخص.شود ها استفاده مي براي نمايش بهتر داده

و واريانس(هاي پراكندگيو شاخص)و نما مياست) انحراف استاندارد جهت آزمون.شود فاده

خي تحقيق، هاي سوال الزم به ذكر است؛ جهت. استفاده مي شوددو از آزمون غير پارامتري

و تحليل اطالعات از نرم افزار  .استفاده مي شودspss3تجزيه

جدولx2و3و درجه آزادي)>05/0P(محاسبه شده در سطح خطاپذيريx2با توجه به مقادير

و توجه بهx2، مقادير61/7برابر با  و مفاهيم آموزشي، نقش  در مفهوم اهداف

افرايندهاي آموزشي و نقش ريسك پذيري، انگيزه پيشرفت، ، روش خالقيت رزشيابي آموزشي

و منبع كنترل فردي باالتر از جدول است در نتيجه فرض صفر يعني نبود تفاوت بينx2افراد

به عبارتي ديگر تفاوت هاي موجود در فراواني هاي مشاهده شود هاي مشاهده شده رد مي فراواني

مي توان اذعان نمود كه عوامل ذكر شده بر كارآ فريني افراد95/0شده واقعي است لذا با اطمينان 

.استمؤثر 

 ابزار پژوهش
وو)فيش برداري(اي هاي تحقيق از روش كتابخانه به منظور گردآوري داده از مطالعات اينترنتي

نوع پرسشنامه به صورت منظم يا بسته.پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته استفاده شده است

و پاسخ زيرا در اين نوع پرسشنامه كه سوال. طراحي شده است و تنظيم شده ها هاي مربوط تهيه

آن است، ارزش گذاري، و تفسير پرسشنامه به علت يكنواختي و تعبير و تحليل كدگذاري، تجزيه

آني همه آزمودنيبرا و خاص و همچنين شكل مدون و(آسانتر است ها سيف نراقي، نادري

 
 گزارش آماري معاونت تحصيالت تكميلي دانشكده كار آفريني��

2- www.karafarini.gov.ir 
3- statistical package for social science 
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جهت روايي پرسشنامه تحقيق.ها در نظر گرفته شد گذاري سوال طيف ليكرت براي ارزش).1388

و شاخص.از نظر متخصصان امر كمك گرفته مي شود هايي كه براي هر مؤلفه الزم به مدل تحقيق

ب و اصالحات الزم به عمل نظر مي رسيد، و خبرگان مورد بحث قرار گرفته و كارشناسان ا استادان

و40پرسشنامه محقق ساخته در بين همنچنين به منظور،. آيد مي نفر به صورت آزمايشي انجام

.درصد است88پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ برابر 

 يافته ها
 مربوط به آزمون خي دو در متغيرها:1جدول

2χو3و درجه آزادي)>05/0P(محاسبه شده در سطح خطاپذيري2χبا توجه به مقادير

و مفاهيم آموزشي2χ، مقادير61/7جدول برابر با تدر مفهوم اهداف و هاي وجه به فرايند، نقش

اآموزشي و نقش ريسك پذيري، انگيزه پيشرفت، و منبع رزشيابي آموزشي ، روش خالقيت افراد

هاي جدول است در نتيجه فرض صفر يعني نبود تفاوت بين فراواني2χكنترل فردي باالتر از

د شود به عبارتي ديگر تفاوت مشاهده شده رد مي هاي مشاهده شده واقعير فراوانيهاي موجود

.استمي توان اذعان نمود كه عوامل ذكر شده بر كارآ فريني افراد مؤثر95/0است لذا با اطمينان 

x2 درجه آزادي سطح معناداريها متغير

 005/0354/108 اهداف آموزشي

 005/0376/194 فرايند آموزشي

و امكانات  005/0328/120 منابع انساني

 005/0347/104 كنترل) منبع(كانون

005/0388/94 ريسك پذيري افراد

005/0347/58 انگيزه پيشرفت

 005/0358/115 خالقيت

 005/0390/108 كنترل) منبع(كانون



و 89 ... بررسي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني از ديدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران

و مفاهيم آموزشي در برنامه:فرضيه اول ريزي درسي رشته علوم تربيتي بر نقش توجه به اهداف

و مديران كار . فرينآ كار آفريني از ديدگاه دانش آموختگان

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:2جدول به نقشدر زمينه دانش آموختگان توجه

و مفاهيم آموزشي  اهداف

ها شاخص

 گروهها

كم  بسيار زياد زيادكم بسيار
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

0016/1399/61235/36مديران كار آفرين

38/443/6340/54229/34دانش آموختگان

2χ=165/5درجه آزادي=3سطح معناداري=160/0

س درصد5طح خطا پذيري با توجه به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در

آ ت. چكتر استكو3زاديو با درجه فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

و دانش آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد نميكار دو. شود آفرين به عبارت ديگر هر

و مفاهيم آموزشي در برنامه ريزي درسي رشته علوم گروه با اكثريت آراء نقش توجه به اهداف

.دانند تربيتي بر كار آفريني را بسيار زياد مي

نقش توجه به فرايند آموزشي در برنامه ريزي درسي رشته علوم تربيتي بر كار آفريني:فرضيه دوم

د و مديران كار آفريناز ديدگاه .انش آموختگان

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:3جدول به نقشدر زمينه دانش آموختگان توجه

 فرايند آموزشي 

ها شاخص

اگروهه

 بسيار زياد زيادكم بسيار كم
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

0071/11476/7493/14 مديران كار آفرين

16/1136/20427/6671/11 دانش آموختگان

2χ=133/3درجه آزادي=3سطح معناداري=434/0



ساها فصلنامه انديشه 90 1389ل پنجم، شماره دوم، بهاري تازه در علوم تربيتي،

درصد5با توجه به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در سطح خطا پذيري

ت. كوچكتر است3و با درجه آزادي  فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

و دانشكار دو. شود آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد نمي آفرين گروه به عبارت ديگر هر

با اكثريت آراء نقش توجه به فرايند آموزشي در برنامه ريزي درسي رشته علوم تربيتي بر كار 

.دانند آفريني را بسيار زياد مي

و امكانات آموزشي در برنامه ريزي درسي رشته علوم: فرضيه سوم نقش توجه به منابع انساني

و مدي .ران كار آفرينتربيتي بر كار آفريني از ديدگاه دانش آموختگان

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:4جدول به نقشدر زمينه دانش آموختگان توجه

و امكانات آموزشي  منابع انساني

ها شاخص

 گروهها

 بسيار زياد زيادكم بسيار كم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

0000377/58263/41مديران كار آفرين

11/643/6383/60207/31دانش آموختگان

2χ=79/5درجه آزادي=3سطح معناداري=122/0

س د درص5طح خطا پذيري با توجه به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در

آ ت. كوچكتر است3زاديو با درجه فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

و دانش آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد نميكار دو. شود آفرين به عبارت ديگر هر

و امكانات آموزشي در برنامه ريزي درسي رشته گروه با اكثريت آراء نقش توجه به منابع انساني

.دانند آفريني را بسيار زياد مي بر كارعلوم تربيتي 
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زي درسي رشته علوم تربيتي بر ري نقش توجه به ارزشيابي آموزشي در برنامه:فرضيه چهارم

دكار و مديران كار آفرينآفريني از ديدگاه .انش آموختگان

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:5جدول به در زمينه نقش دانش آموختگان توجه

 ارزشيابي آموزشي

ها شاخص

 گروهها

 بسيار زياد زيادكم بسيار كم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

0065/9377/58207/31 مديران كار آفرين

59/738/4405/63158/23 دانش آموختگان

2χ=83/6جه آزاديدر=3سطح معناداري=077/0

درصد5با توجه به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در سطح خطا پذيري

ت. كوچكتر است3و با درجه آزادي  فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

و دانش آموختگان در خصوص سوالكار دو. شود ياد شده رد نمي آفرين به عبارت ديگر هر

گروه با اكثريت آراء نقش توجه به ارزشيابي آموزشي در برنامه ريزي درسي رشته علوم تربيتي بر 

.دانند كار آفريني را بسيار زياد مي

د:فرضيه پنجم و مديران نقش ريسك پذيري افراد بر كارآفريني آنها از ديدگاه انش آموختگان

.ينكار آفر

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:6جدول ريسك در زمينه نقش دانش آموختگان

 پذيري افراد 

ها شاخص

 گروهها

 بسيار زياد زيادكم بسيار كم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

16/143/6263/41328/50 مديران كار آفرين

16/143/6411/65170/27اندانش آموختگ

2χ=95/7درجه آزادي=3سطح معناداري=047/0



ساها فصلنامه انديشه 92 1389ل پنجم، شماره دوم، بهاري تازه در علوم تربيتي،

درصد5با توجه به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در سطح خطا پذيري

ا3و با درجه آزادي  ت.ستكوچكتر فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

ميكار و دانش آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد به طوري كه مديران كار. شود آفرين

و دانش آموختگان زياد مي .دانند آفرين نقش ريسك پذيري افراد بر كارآفريني را بسيار زياد

مو( نقش انگيزه پيشرفت:فرضيه ششم داافراد) فقيتنياز به نش آموختگان بر كارآفريني از ديدگاه

.و مديران كار آفريني

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:7جدول انگيزه در زمينه نقش دانش آموختگان

 پيشرفت بر كارآفريني

ها شاخص

 گروهها

 بسيار زياد زياد كم

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

00158/23482/76 ان كار آفرينمدير

65/9290/46284/44 دانش آموختگان

2χ=71/15درجه آزادي=2سطح معناداري=005/0

درصد5با توجه به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در سطح خطا پذيري

ت. كوچكتر است2و با درجه آزادي  فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

ميكار و دانش آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد به طوري كه مديران كار. شود آفرين

و دانش آموختگان زياد) نياز به موفقيت( آفرين نقش انگيزه پيشرفت بر كارآفريني را بسيار زياد

.ننددا مي
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و مديران كار آفرين:فرضيه هفتم . نقش خالقيت افراد بر كار آفريني از ديدگاه دانش آموختگان

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:8جدول خالقيت نقشدر زمينه دانش آموختگان

 افراد بر كارآفريني

ها شاخص

 گروهها

 بسيار زياد زيادكم بسيار كم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

0000306/47334/52 مديران كار آفرين

16/122/3361/57241/38 دانش آموختگان

2χ=96/4درجه آزادي=3سطح معناداري=174/0

درصد5به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در سطح خطا پذيري با توجه

ت. كوچكتر است3و با درجه آزادي  فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

و دانش آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد نميكار دو. شود آفرين به عبارت ديگر هر

خ ميگروه با اكثريت آراء نقش و بسيار زياد .دانند القيت افراد بر كار آفريني را زياد

د:فرضيه هشتم و مديران نقش منبع كنترل فردي بر كار آفريني از ديدگاه انش آموختگان

.كارآفرين

و مديران كار آفرينمربوط به فراواني ديدگاه:9جدول روش نقشدر زمينه دانش آموختگان

 رينيمنبع كنترل فردي بر كارآف

ها شاخص

 گروهها

 بسيار زياد زيادكم بسيار كم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

0016/1229/34405/63 مديران كار آفرين

38/416/1340/54257/39 دانش آموختگان

2χ=30/9 درجه آزادي=3سطح معناداري=029/0
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درصد5با توجه به آنكه مقدار خي دو محاسبه شده از مقدار خي دو جدول در سطح خطا پذيري

ت. كوچكتر است3و با درجه آزادي  فاوت در دو توزيع نظر مديران فرض صفر يعني نبود

و دانش آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد كار به طوري كه مديران كار. شودميآفرين

و دانش آموختگان زياد مي .دانند آفرين نقش منبع كنترل فردي بر كارآفريني را بسيار زياد

و معنادار شدن ، انگيزه ريسك پذيرينقش باتوجه به نتايج به دست آمده از آزمون خي دو

و وفي(تگي توافقي رابطه از آزمون همبس براي تعين شدت نقش منبع كنترل فردي پيشرفت

و نتايج نشان داد) كرامر در251/0ري ميزان همبستگي برابر با در ريسك پذي: استفاده شد انگيزه،

با پيشرفت با353/0ميزان همبستگي برابر كه اين باشدمي268/0و در منبع كنترل دروني برابر

تبه عبارتي ميزان شدت صدم معنادار است5در سطح آلفاي ها ميزان .وجه استرابطه قابل

و نتيجه گيري  بحث
ي پژوهش حاضر نتايج كه اولين يافته ف نشان داد هـاي مشـاهده شـده رد راوانـي نبـود تفـاوت بـين

و مـي هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت.شود مي تـوان هاي مشاهده شده واقعـي اسـت

باا م6/93، درصد اطمينان95ظهار نمود كه و دانـش آموختگـان نقـش درصد از ديران كار آفرين

و مفاهيم آموزشي بر كار آفرينـ  و بسـيار زيـاد مـي توجه به اهداف نبـود همچنـين.داننـدي را زيـاد

رد  و دانـش آموختگـان در خصـوص سـوال يـاد شـده تفاوت در دو توزيع نظر مديران كار آفرين

و مفاهيم آموزشي در به عبارت ديگر هر دو گروه با اكثريت آراء، نقش. شود نمي توجه به اهداف

.دانند برنامه ريزي درسي رشته علوم تربيتي بر كار آفريني را بسيار زياد مي

و تدوين اهداف آموزشي براي ايـن رشـته اسـت بـدون در نظـر گـرفتن اهـداف. اولين گام، تعيين

پـذير نخواهـدي درسـي امكـاني مذكور تدوين برنامه آموزشي مناسب براي كارآفريني در رشته

در. هاي فرايندي توجه نمـود توان به مدلمي،اتي كه در اين باره داده شده استاز جمله نظري. بود

و در نهايـت كنتـرل مـي ها فعاليت اين مدل بـه. شـود هاي كارآفرينانه ابتدا برنامه ريزي، سپس اجرا

ف مناسـب در جهـت بـه فـراهم نمـودن اهـدا) 1975(طور مثال در مدل رويدادي آلبـرت شـاپيرو 

و ارائـه. كارآفريني، اشاره شده است و در اين مدل، يافتن چهـارچوب نظـري ي تعـاريف مناسـب

و فوگل.دقيق است كه اساس شناسايي اهداف است يكي از عمده ترين منابع مؤثر) 1994(نياوالي

و سياسـت  مط.دانـد هـاي دولتـي مـي در تعيين اهداف آموزشي را رويكردهاي دولت العـاتي گـروه

و) 1384به نقل از عزيزي(دانشگاه پجرنيا  نيز كارآفريني را به عنوان فرآيندي برنامـه ريـزي شـده
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و در چهار ركن اصلي آن كه شامل برنامه ريزي اسـتراتژيك، اجـراي برنامـه،: جامع تعريف كرده

و بازخورد استبه تعيين اهداف در بخش برنامه ريزي استراتژيك اشاره دار و با تحقيـقندارزشيابي

.حاضر همسويي دارد

در ايـن مرحلـه) 1962(ي هيدا تابـا مرحله اول تهيه برنامه درسي از ديدگاه چارترز با مطالعه نظريه

در الگوي طراحي آمـوزش جيمـز.همخواني دارد داند، كه تعيين برنامه درسي را تعيين اهداف مي

توجـه بـه وي نظـري تحقيـق حاضـر اسـت،، كه طرح اصـلي الگـ)1386به نقل از احديان،(براون 

.اهداف آموزشي در اولويت اول طراحي آموزشي قرار دارد

ي پژوهش حاضر نتايج هـاي مشـاهده شـده رد نبود تفـاوت بـين فراوانـيكه نشان داد دومين يافته

و مـي هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت. شود مي تـوان هاي مشاهده شده واقعـي اسـت

با ظهارا و دانـش آموختگـان نقـش3/83، درصد اطمينان95نمود كه  درصد از مديران كار آفرين

و توجه به فرآيند آموزشي بر كار آفريني مي را زياد دو. دانند بسيار زياد همچنين نبود تفـاوت در

رد نمـي  و دانش آموختگـان در خصـوص سـوال يـاد شـده بـه.شـود توزيع نظر مديران كار آفرين

 ريـزي درسـي ديگر هردو گروه با اكثريت آراء نقش توجه بـه فرآينـد آموزشـي دربرنامـه عبارت

.دانندي علوم تربيتي بر كار آفريني را بسيار زياد مي رشته

. تعيين تجارب يادگيري-1

.تعيين گروه هاي يادگيري-2

.هاي تدريس تعيين شيوه-3

و و فارغ التحصـيالن اين سه مبحث زيراصول اصلي شرايط آموزشي هستند از ديدگاه كارآفرينان

در مــدل كــارآفريني خــود بــه) 1975(آلبــرت شــاپيرو. در كــارآفريني تــأثير بســيار زيــادي دارنــد

و گروهي اشاره دارد وي معتقد است كه ابتكارات در جهـت كـارآفريني ممكـن. ابتكارات فردي

در) 1385به نقـل از صـمد آقـايي،( همچنين باي گريو. است به طور فردي يا گروهي انجام گيرد

و تيم مدل رخدادي كارآفريني بر شبكه و فوگل. هاي كاري تأكيد دارد ها در مدل) 1994(نياوالي

و نقـش مهـارت  و حرفـه اي يكپارچه كارآفريني به تجارب يادگيري افراد اشاره دارد هـاي شـغلي

و پترز.داند افراد را در كارآفريني مهم مي هـاي براي آمـوزش كـارآفريني شـيوه) 1386(هيستريج

هـاي طوفـان فكـري، هاي مـورد نظـر در تحقيـق وي روش ترين شيوه مهم. دهند خاصي را ارائه مي

و ارتباطـات اجبـاري  طوفان فكري معكوس، تلفيق نامتجانس، روش تـداعي آزاد، روش اكتشـافي

ق، مسـووليت پـذيري، مخـاطره ها فرد را وادار به تفكـر خـال است كه با انجام تدريس به اين شيوه
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و تحمل ابهام مي و در نتيجه ويژگي پذيري هيلـدا. شـود هاي كارآفريني در افـراد تقويـت مـي كند

كنـد، تجـارب هـاي يـادگيري اشـاره مـي تابانيز در مراحل برنامه ريـزي درسـي بـه انتخـاب تجربـه 

كـ. شـود يادگيري باعث پايداري عميق يادگيري مي توانـد در امـره مـي برخـي تجـارب يـادگيري

و كنفرانس: كارآفريني مورد توجه قرار گيرد، شامل و گروهـي اسـت، همچنـين بحث هاي فـردي

ميساختن، به تصوير درآوردن، فكر كردن، ياددا جويان را بـاال تواند قـوه تخيـل دانشـ شت كردن،

. حايز اهميت باشد تواند در اين مرحله بسيار هاي مورد نياز يك كارآفرين مي توجه به مهارت.ببرد

و آمـوزش آنهـا چنانچه احمد پوردارياني در مدل پرورش مدير كـارآفرين بـه مهـارت هـاي افـراد

و جهــت كــارآفرين ســاختن مــديران اشــاره دارد كــه از جملــه مجموعــه مهــارت  هــاي مــديريتي

.هاي افراد است شايستگي

ي پژوهش حاضرنتايج هـاي مشـاهده شـده رد فراوانـي نبود تفـاوت بـينكهنشان داد سومين يافته

و مـي هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت. شود مي تـوان هاي مشاهده شده واقعـي اسـت

باا و دانـش آموختگـان نقـش96، درصد اطمينان95ظهار نمود كه  درصد از مديران كـار آفـرين

و امكانات آموزشي بر كار آفريني ب توجه به منابع انساني و همچنـين.داننـد سـيار زيـاد مـي را زياد

و دانش آموختگان در خصـوص سـوال يـاد شـده   نبود تفاوت در دو توزيع نظر مديران كار آفرين

و امكانـات. شودرد نمي به عبارت ديگر هر دو گروه با اكثريت آراء نقش توجـه بـه منـابع انسـاني

ر ميآموزشي در برنامه ريزي درسي رشته علوم تربيتي بر كار آفريني .دانندا بسيار زياد

و وسـايل،اونالگوي طراحي آموزشي بر و شامل نيروي انساني فاكتور اساسي در اين قسمت است

و محيط مورد نياز براي آموزش كارآفرينان است ي درسي كـارآفريني.آموزشي در الگوي برنامه

و خـارج حـايز اهميـت اسـت  و وسـايل همچنـين. پيش بيني نيروي انساني مناسب در داخـل مـواد

و در نهايت از فضاهاي آموزشي مناسب بهره گرفتـه شـود  . آموزشي مورد نياز بايد پيش بيني شود

ب) 1993(چنانچه فراي ميدر مدل رويدادي خود و منابع«كند يان براي كارآفريني،دو جزء فرصت

سه) 1994(باي گريو.»شوند عوامل توانبخش ناميده مي محيط اساسي را نيز در مدل رويدادي خود

ــراي كارآفرينــان معرفــي مــي  و همكــارانش. كنــد ب در مــدل تعــاملي) 1993(همچنــين كوراتكــو

.دانند كارآفريني دسترسي به منابع را يكي از فاكتورهاي مهم در كارآفريني مي

و ارتباط با و گسترش كارآفريني نياز به تأمين منابع در مطالعات گسترده دانشگاه ويرجينيا آموزش

و صنعت داردن .هادهاي مدني
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و امكانـات در مرحلـه. آينـد در واقع در اين مرحله اهداف تعيين شده به اجرا در مي ي اجـرا منـابع

.شوند مورد نياز تخصيص داده مي

و وسـايل درسـي را در ترين برنامه لوي از برجسته و تـدوين مـواد ريزان درسي در دهه اخيـر، تهيـه

.دهد اولويت الگوي خود قرار مي

و همكاران و منابع الزم را در مراحل اساسي الگوي آموزشي خود) 1372(سيلور تدارك امكانات

.دهند قرار مي

ي پژوهش حاضر نتايج رد،هاي مشـاهده شـده نشان داد كه نبود تفاوت بين فراواني چهارمين يافته

و هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت. شود مي و مـي هاي مشاهده شده تـوان اقعـي اسـت

اط95اظهار نمود كه با  و دانـش آموختگـان نقـش9/88، ميناندرصد  درصد از مديران كار آفرين

مي توجه به ارزشيابي آموزشي بر كار آفريني و بسيار زياد در.دانند را زياد همچنـين نبـود تفـاوت

و دانش بـه. شـود شـده رد نمـي آموختگان در خصوص سوال ياد دو توزيع نظر مديران كار آفرين

ريـزي درسـي عبارت ديگر هر دو گروه با اكثريت آراء نقش توجه به ارزشيابي آموزشي در برنامه

.دانند رشته علوم تربيتي بر كار آفريني را بسيار زياد مي

هـاي با توجه به اينكـه نقـش شـيوه. در واقع برآورد بازده كار، در برنامه درسي داراي اهميت است

و دانش آموختگان دقيق ارز توجـه كارآفرين بسيار زياد تلقي شده اسـت، شيابي از ديدگاه مديران

.به اين مهم داراي اهميت است

ميدر تحقيق خود به اهميت ارزيابي عوا) 1386(هيستريچ وپترز و بيان با،كند مل اشاره كرده است

حل ارزيابي طرح، و رسيدن به هدف ميسر راه شدها توسعه خواهند يافت و ريسك پذيري خواهد

.هاي فردي مورد نياز كارآفرينان مي دانند را يكي از مهارت

و كاستي برنامه را منوط به همچنين گروه مطالعاتي دانشگاه ويرجينيا امكان شناسايي هرگونه نقص

و بازخورد مناسب از طرح مي و همكـاران) 1962(هيلـداتابا. داننـد ارزشيابي لـوي) 1372(سـيلور

و) 1386به نقـل از احـديان(جيمز براون) 1388( آخـرين مرحلـه برنامـه ريـزي درسـي را ارزيـابي

ي درسي مي در الگوي پرورش مديران كـارآفرين) 1378(احمد پوردارياني.دانند بازنگري برنامه

و ارزيابي را به عنوان مراحل اصلي ارائه داده است ي برنامه، اجرا .سه مرحله

و عدم موفقيت هاي طرح رآفريني جهت شناسايي موفقيتدر برنامه درسي كا و شامل ويژگي: ها ها

و عمق برنامه شايستگي هاي كارآفريني، استانداردها، نمرات عملي دانشـجويان، هاي استادان، تنوع
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و عمق منابع درسي، شـيوه و هـاي تـدريس مناسـب، كيفيـت كيفيت و امكانـات فضـاي آموزشـي

.است بي دقيق نياز، به ارزياتجهيزات مناسب

ي پژوهش حاضر نتايج هـاي مشـاهده شـده رد نشان داد كه نبود تفاوت بـين فراوانـي پنجمين يافته

و مـي هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت. شود مي تـوان هاي مشاهده شده واقعـي اسـت

باا و دانـ9/88، درصد اطمينان95ظهار نمود كه ش آموختگـان نقـش درصد از مديران كار آفرين

مي بر كار آفريني ريسك پذيري افراد و بسيار زياد نبـود تفـاوت در دو توزيـع نظـرو دانند را زياد

و دانش شود به طوري كه مـديران آموختگان در خصوص سوال ياد شده رد مي مديران كار آفرين

و دانـش  تگـان ايـن نقـش را آموخ كار آفرين نقش ريسك پذيري افراد بر كارآفريني را بسيار زياد

نق.دانند زياد مي ش ريسـك پـذيري در كـارآفريني با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل آماري،

هر،افراد و دانش آموختگان كارآفرين و مديران كارآفرين از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

و ويژگي ريزي درسي فراگير ان محور در برنامه.دو به اهميت آن اشاره كرده اند هاي آنهـا هستند

هـاي بسـياري را بـراي كارآفرينـان معرفـي هاي مختلف ويژگي بايد مورد توجه قرار گيرد، تحقيق

هـاي ويژگي كه از اهميـت بيشـتري برخـوردار بـود بـه عنـوان ويژگـي4در اين تحقيق. نموده اند

ك پـذيري را يكـي از عامل ريس) 2003(همكارانو بروكاورز.فراگيران در نظر گرفته شده است

از) 1982(هورنــاي. كننــد هــاي اصــلي كارآفرينــان معرفــي مــي ويژگــي  در يــك جمــع بنــدي كــه

.داند ها را ريسك پذيري آنها مي ترين ويژگي هاي كارآفرينان دارد ،يكي از مهم ويژگي

ي پژوهش حاضر نتايج رد هـاي مشـاهده شـده نشان داد كه نبود تفاوت بين فراوانـي:ششمين يافته

و مـي هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت. شود مي تـوان هاي مشاهده شده واقعـي اسـت

باا و دانـش آموختگـان نقـش2/95،درصد اطمينان95ظهار نمود كه  درصد از مديران كار آفرين

ي پيشرفت مي افراد بر كار آفريني) نياز به موفقيت( انگيزه و بسيار زياد نبود تفاوتو دانند را زياد

و دانش در دو توزيع مربوط به نظر مديران كار آموختگان در خصـوص سـوال يـاد شـده رد آفرين

را) نيـاز بـه موفقيـت( آفرين نقش انگيزه پيشرفت شود به طوري كه مديران كار مي بـر كـارآفريني

و دانش .دانند آموختگان اين نقش را زياد مي بسيار زياد

 هاي عالي جهت موفقيت در عبارت است از انجام كار در استاندارددر واقع نياز به توفيق

كه هاي خود به اين نتيجه رسيده است، مك كللند در تحقيق. هاي رقابتي موقعيت  افرادي

همچنين. هستندي پيشرفت بيشتري هاي اقتصادي را خود آغازمي كنند، داراي انگيزه فعاليت

و هودگتز  هاي فردي مورد نياز كارآفرينان، يكي از ويژگيملي خوددر مدل تعا) 2003(كوراتكو
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مي را 5، نياز به موفقيت را يكي از در تحقيق خود) 1379(حداد عادل. داند نياز به موفقيت آنها

توفيق طلبي را يكي از چهار) 1383(شريف زاده. داندي اصلي افراد كارآفرين مي خصيصه

براي پرورش دانشجويان كار آفرين پرورش) 1384(زيزيع. داندي اصلي كارآفرينان مي خصيصه

ي بين روحيه در تحقيق خود رابطه) 1385مقيمي(، در نهايت به توفيق آنان را ضروري مي داند نياز

و كارآفريني اف ي با توجه به نتايج حاصل از مطالعه. راد را مورد تأييد قرار داده استتوفيق طلبي

و نظريات تحقيق مي جويان رشته هاي اصلي كه دانش توان نتيجه گرفت، يكي از ويژگيپيشينه

ي توفيق طلبي آنان استعلوم تربيتي براي كارآفريني به آن نياز دار برنامه درسي. ند، روحيه

ي درسي آفريني براي رشته علوم تربيتي بايد به اين مهم توجه داشته باشد كه در محتواي برنامهكار

وبه ايجاد انگ اين رشته، .توفيق طلبي دانشجويان بپردازدي تقويت روحيه يزه

هـاي مشـاهده شـده رد نشان داد كه نبود تفـاوت بـين فراوانـيي پژوهش حاضر هفتمين يافته نتايج

و مـي هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت.شود مي تـوان هاي مشاهده شده واقعـي اسـت

و دانـش ان كـار درصد از مـدير8/97درصد اطمينان95اظهار نمود كه با   آموختگـان نقـش آفرين

مي خالقيت افراد بر كار آفريني و بسيار زياد ت.دانند را زياد فاوت در دو توزيـع نظـر همچنين نبود

و دانشمديران كار رد نمي آفرين به عبارت ديگـر هـر. شود آموختگان در خصوص سوال ياد شده

و بسـيار زيـاد مـي دو گروه با اكثريت آراء نقش خالقيت اف  پيتـر.داننـد راد بر كارآفريني را زيـاد

ميدر و ادعـا نمـوده اسـت، كـه بـدون اكرنيز وجود نوآوري در كارآفريني را بسيار ضروري دانـد

و.خالقيت كارآفريني وجود ندارد هـاي فـردي ترين مهارت نيز يكي از مهم)1386(پترز هيستريچ

و  ممورد نياز كارآفرينان را خالقيت سه نوع محيط را براي) 1994( باي گريو.ي داندنوآوري آنها

و يكـي از مهـم  تـرين آنهـا ايجـاد محـيط خـالق بـراي مدل رخدادي كارآفريني ارائـه داده اسـت

مي:ن بين المللي كار اعالم كرده استسازما. كارآفرينان است تواند در افزايش يكي از اهدافي كه

درتحقيـق خـود) 1378(احمد پـور دريـاني.ان استايت از نوآورحم،كارآفريني افراد مؤثر باشد

در گـروه) 1379(همچنين حداد عـادل.هاي اصلي كارآفرينان مي داند يكي از مهارت خالقيت را

در تحقيـق) 1382(هـزار جريبـي.را بسيار باال ارزيـابي كـرده اسـت كارآفرينان تمايل به خالقيت

در) 1384(عزيـزي.هـاي اصـلي كارآفرينـان مـي دانـد ويژگي خود خالقيت را به عنوان يكي از

و نوآوري با كـارآفريني داراي رابطـه و معنـا دار تحقيق خود نشان داد كه متغير خالقيت ي مثبـت

و روحيه) 1385(است، مقيمي ي كـارآفريني افـراد اشـاره نيز در تحقيق خود به رابطه بين خالقيت

.مي كند
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ي پيشينهدر نتيجه با مطالع بره و نظريات با تكيه ميي تحقيق توان ادعا كرد كه نتايج اين تحقيق

ي علوم تربيتي مؤثر باشد، آموختگان رشته تواند بركارآفريني دانش هاي اصلي كه مي يكي از مؤلفه

و بايد تدابير خاصي در اين زمينه از سوي سياست و خالقيت آنان است و تربيت گذاران تعليم

ع وآموزش .به اين مهم توجه شود الي صورت گيرد

رد،هـاي مشـاهده شـده نشان داد نبـود تفـاوت بـين فراوانـيي پژوهش حاضر هشتمين يافته نتايج

و مـي هاي موجود در فراواني به عبارت ديگر تفاوت. شود مي تـوان هاي مشاهده شده واقعـي اسـت

و دانشكاردرصد از مديران96د اطمينان درص95اظهار نمود كه با  منبـع آموختگان نقـش آفرين

مي كنترل فردي بر كار آفريني و بسيار زياد ت. دانند را زياد فـاوت در دو توزيـع نظـر همچنين نبـود

و دانشمديران كار ميآموختگان در خصوص سوال ياد شده آفرين شود به طوري كـه مـديرانرد

و دانـش آموختگـان زيـاد مـي آفرين نقش منبع كنترل فردي بر كارآفريني را بسيار كار .داننـد زياد

و برطبــق نظريــه او افــرادي كــه  روتــر تعــاريف دقيقــي از مركــز كنتــرل بيــان كــرده اســت

. توانند پيش بيني بر امور داشته باشندمي،به پيامدهاي دروني نسبت داده اندهاي زندگي را رويداد

و كارآفرين خواهند بوددر نتيجه افرادي .آينده نگر

و پترز هيست را،هاي مورد نياز كارآفريني نيز در مدل مفهومي مهارت) 1381(ريچ كنترل دروني

و هودگتز نيز در مدل تعاملي خود.اي اصلي براي كارآفرينان مي دانده يكي از مهارت كوراتكو

ر يكي از ويژگي ) 1384(شريف زاده.ا مركز كنترل دورني آنها مي داندهاي مهم افراد كارآفرين

و اظهار تحقيق خود تيپ در هاي شخصي افراد را با كار آفريني آنها مورد ارزيابي قرارداده است

ي كارآفريني باالتري هستندمي دارد، افراد درون گرا داراي  براي پرورش) 1384(عزيزي.روحيه

پ مق.جويان داردرورش اعتماد به كنترل دروني دانشدانشجويان كارآفرين اشاره به  يميدر نهايت

مي)1385( ب در تحقيق خود اعالم و توجه ه كارآفريني رابطه دارد كه بين كنترل دروني فرد

.شود مشاهده مي

و همچنين مطالعه ي تحقيق مي توان اظهاري پيشينه با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر

بايد مورد نظر قراري درسي كارآفريني داشت كه يكي از خصايص اصلي فراگيران كه در برنامه

.اد استگيرد، توجه به منبع كنترل افر

و تشويق افراد براي تغيير نگرش خود از منبع كنترل دروني به بيروني با آموزش هايي در اين زمينه

و آموزه توان روحيه مي و آينده نگري را در آنان تقويت نمود ميي كارآفريني ا ها ين تواند در

.ه باشدخصوص بسيار كارآيي داشت
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ع؛نا م دري، ( سيف نراقي، و ارزشـيابي آن در علـوم انسـاني،.) 1388. روش هـاي تحقيـق

.انتشارات ارسباران

، روبرت، دي پيو پترز، مايكل. هيستريچ ،) .1386. ، ترجمه عليرضا فيض) كارآفريني

، تهران  و حميدرضا تقي ياري .مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف: بخش

و دانش آموختگان، مجله علمي پژوهشي،.)1382(.ج،هزار جريبي توسعه كارآفريني

، زمستا فصلنامه ، سال نهم ،شماره چهارم و برنامه ريزي آموزش عالي نپژوهش
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