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 مقدمه

کسووب درآموود و  یو توو ش بوورا نیزم یانسان بر رو یهمزمان با آغاز زندگ بوده که  یو عمل ینیع یمفهوم ینیکارآفر

از منووابم مهووم و  ینی(. کووارآفر1۳87 ،یمهرآباد و مهتد یدیاست )سعوجود گذاشته هپا به عرص ،یزندگ  حتاجیما نیتأم

  رید یارزان و از سو  سو کیاز  ،گرددیبرم هاانسان ت یقکه به توان خ  یمنتع باشد؛می یجوامم بشر تمام ریناپذانیپا

 ریوو اخ یهادهووهآن در  ۀو توسووع ینیجهان بووه موضوووه کووارآفر یکشورها کردیاست. رو ریناپذانیپاارزشمند و  اریبس

مختلوود در  یکشووورهاتوجه مورد یحلراهشود تا آنجا که  جادیا نهیزم نیدر ا هات یاز فعال یموجکه است موجب شده

 ۀتوسووع است از حل عتارت؛ این راهاست قرار گرفته یو اجتماع یغلته بر مشک ت مختلد اقتصاد یبرا ریاخ یهادهه

کووانون متاحوو   ،نووانیکارآفر ریوو اخ انیدر طووول سووال. ینیو آموووزش کووارآفر نووانیاز کارآفر ت یحما ،ینیفرهنگ کارآفر

 (.2004، 1و همکاران . )هولتزاندبوده گذاراناست یسو  انیدانش اه انیم یتوجهقابل

 باشوودمووی یضرور ینیمطالعات کارآفر یاست که درک آن برا یو چندبعد یذهن_یفیک  ۀمقول کی ینیکارآفر ت یموفق 

 میو مفاه زهیان  یروانشاختآن را به مفهوم  ،یفیک  یارهایآن با مع ییدو تأ ینیکارآفر ت یموفق .(، واچ و همکاران2016)

 نووانیکووه توسووا کارآفر ییارهووایمع ت یوو از ماهاست  یتابباز ،ساختارها نی. اکندیمو اهداف مرتتا  هاارزشبه  کینزد

از  یبووه درک ذهنوو  یفوو یعملکوورد ک  یاصل هدیاساس ا نیا بر ؛(فرز، 2009)دارد  ت یاهم هاآن یشده و برا یگذارارزش

کووه  دهوودیمنشووان  ینیموضوه بووه کووارآفر نیا می. تعم(شیخ، 2019) دارد یبست  کنندهاستفاده ای رندهیارزش توسا گ 

و  یدرونوو  یهووازهیان از متووأثر  این برداشووت . دارد یبست مفهوم  نیاز ا نیدرک کارآفر هبه نحو  ینیدر کارآفر عملکرد

 است. (گرگیفسکی و همکاران، 2011) یشخص یهاارزشو  (شیخ، 2019) یانهیزمعوامل  ن،یکارآفر یرونیب

در انوود، منابم زیرزمینی متکی نتوده و در راستاری اتکووا بووه فکوور توو ش کوورده که به یجوامع اندافتهیدرهم ان  امروزه

موانووم  ازجملووهآن،  یهات یمز رغمیعلسوم جهان یدر کشورها ینیرزمیمنابم ز هستند.و سرافرازتر  ترموفقبلندمدت 

 یروین از با استفاده هانآباع  شده تا  شورهاک  یمنابم در بعض نینتود ا که شود؛ درصورتیمیمحسوب  یافت یتوسعه

عصوور شوووند. خصوصووا   یدر جهان کنووون شرفتهیپ یکشورها ازجمله ،ینیکلمه کارآفر کیدر  ایو ابتکار  ت یفکر، خ ق

 هاکشووور شرفت یدر توسعه و پ ینیو توجه به کارآفر باشدیمو ابتکارات  هاشهیاند قیتلف، ت یخ ق ،یی، عصر داناحاضر

 (. 7: 1۳98مقدم،  یدارد )ربان ت یاهم اریبس

 صووورتبه زیوو امووروزه ن ؛(و همکوواران لیو ، 2019) باشد وت یمملوو از شکسوت و عودم موفق ینیکارآفر کهاست  یهیبد

و  یدونیوو )فر مینوپووا را شوواهد هسووت یوکارهاکسووب در  ژهیوبووه وکارکسووب از شکسوووت  ییو آشکار نرخ بوواا یضمن

نوپا در چهار سال اول، شکسووت را  یوکارهاکسب درصد  40حدودا  که اع م کورد  کایکار امر ه(. ادار1۳99 ،همکاران

و  نانووهیکارآفر یهووات یفعال جینتووا ۀدربووار یعموووم یآگوواه جادیبا ا دیبا رو نیا از ؛(کانز و نوتو  ،2018) کنندیمتجربه 

را فووراهم کوورد.  دیوو جد یوکارهاکسووب  جووادیا ۀنوو یموجود، زم یهافرصت از  یبرداربهرهکار در  یروین ییتوانا شیافزا

عووام ن  عنوانبووه نووانیکارآفر هدیوو و »ا «یاقتصاد ریاست: »تأث گذاراناست یس یاصل همسئل لیبه دو دل ینیکارآفر جیترو

 هاسووت کوو  یدیوو جد یآموزشوو  یهاروشخواهان  ،جامعه قت ی(. در حق1۳86و همکاران،  ی)زال «یرشد و نوآور ر،ییتغ

 (.زن و اکمنسی، 2020)کند  ت یو کارآمد ترب خالق ن،یکارآفر یانسان یروین

 
1 Holtz & Harvey, Rosen 
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بر رفتار انسان در رشوود  ریو تأث ینیبشیپ، ک اسوت کوه بوا در ینیکارآفر یهات یفعالاز  ایهرمجموعیز ینیرفتار کارآفر

 ۀدر چنوود دهوو  ینیکارآفر ی. رفتارها(هامآدام و کانینگمک، 2019)نقوش دارد  ،ودهیچیپ ایدر مح هاسازمان یداریو پا

 ودیوو تأک موورد ،ینیکوارآفر ۀعامول مهوم در توسوع وکی عنوانبهآن را  توانیم و افتهیشیافزا یریچشم  طوربهگذشته 

از  یتوو یکووه ترک  اسووت  شودهیواتیمهارت عمل کی عنوانبه ینیرفتار کارآفر درواقم. (رافورد و همکاران، 2012) داد قرار

   .(پوژا و همکاران، 2014) باشدیم یو صفات فرد اتیخصوص

صووورت  یاغلب براسوواس نوووه ن وورش ونیز . رفتار انسان شودیمن رش منجر  رییتغ ای جادیانسان به ا ۀو تجرب دانش

 زیوو ن یهسووتند و برخوو  میو مستق یاصل رهایمتغ نیاز ا یبرخ. گذارندیم ریتأثبر رفتار انسان  یمتعدد یرهای. متغردیگ یم

 از،یوو ن زش،ی. ان دهندیم لیانسان را تشک رفتار یرهایاز عوامل و متغ یامجموعهها هم ی آناما ؛ میرمستقیغو  یانجیم

هسووتند و عمده در رفتار انسان  یاصل یرهای، متغدست نیازا یو موارد یطیمح ایدانش، ن رش، مهارت و تجربه، شرا

 2ت یکووه بوور شخصوو  1یژگ یو کردیرو ؛عمده مطرح شد کردیدو رو ،ینی(. با ورود روانشناسان به کارآفر1۳9۳،یعتداله)

 نووانیکارآفر ایآ"که  سؤال نیدارد. توجه به ا دیتأک  نانیکارآفر یهات یفعالکه بر  ۳یرفتار کردیدارد و رو دیتأک  نیکارآفر

 یجزئوو  ،کیوو معتقدند که ژنتمهم است. روانشناسان  اریدرک بهتر موضوه بس ی، برا"؟شوندیمساخته  ای شوندیممتولد 

روانشناسووان،  جیبرخ ف نتا .کنندشخصیت فرد را تکمیل می ماندهیباق یطیو عوامل مح دهدیمرا شکل  ت یاز شخص

 درواقووم. سووازدیمرا  نووانیکارآفر ،یطوو یکه تنها عوامل مح دندیرس جهینت نیبه ا ینیکارآفر ۀنیشیبه پ کنندگانکمک ریسا

معتقد است که دیوودگاه غالووب ( 2001دراکر ) .«شوندینم»متولد  و« شوندیم»ساخته  نانیاست که کارآفر نیاعتقاد بر ا

آن  توووانیماست که  نیاز قوان فردمنحصربه یامجموعه ایرشته  کی ،ینوآور همانند ینیکارآفر باشد:بدین صورت می

 (.1۳92 و همکاران یمی)مق را فراگرفت 

حوول  یبوورا یمختلف یراهکارها اگرچهست. ا روهکار روب یایجو کارِیب آموخت اندانشاز  یهمواره با انتوه رانیا کشور

سووود دادن  یراهکارهووا بوورا نیتوورمهم ازجملووه ینیو آموزش کووارآفر ینیاما کارآفر؛ شده ارائهجوانان  یکاریمعضل ب

در  ینیکووارآفر ت ی. با توجه به اهم(کوادوسی و سی، 2018) دنرویمشمار به یکاریجوانان به بازار کار و رفم معضل ب

بووه آموووزش و  ازیوو ضوورورت ن ؛دارد یلیالتحصوو فارغپووا از  انیکه جامعه از دانشووجو  یانتظار ،اشتغال در کشور جادیا

 ازمنوودین ،نووهیزم نیوو گووام برداشووتن در ا ی. براشودیماحساس  شیازپشیب انیدانشجو  نیدر ب ینیگسترش رفتار کارآفر

با توجه بووه در پژوهش حاضر . میباشیم  رید یاز سو  رانیفراگ  یازهایو شناخت ن سو کیاز  ینیشناخت رفتار کارآفر

-قرار نووداده یموردبررسرا  ینیانتخاب با کارآفر یتئور یهامؤلفهارتتاط  میمستق صورتبه یپژوهش چیتاکنون ه نکهیا

  .باشدیم انیدانشجو  نیدر ب ینیانتخاب با کارآفر یتئور یهامؤلفه ۀرابط یپژوهش ر درصدد بررس ؛است 

 از:سوال اصلی پژوهش عتارت است 

-یعلموو  یهادانشوو اه یو کارشناسوو  یکوواردان انیدانشووجو  ینیکارآفر زانیانتخاب با م یتئور یهامؤلفه نیب یارتتاط ایآ

 مشهد وجود دارد؟ یو فردوس یکاربرد

 
1 Trait Approach 
2 personal 
3 Behavioral Approach 
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 است.را مورد آزمون قرار داده ریز یهاهیفرضصحت  رش پژوهفود،  سؤالپاسخ به  یبرا

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ینیانتخاب و کارآفر یتئور یهامؤلفه نیب :یاصل هیفرض

 :یفرع اتیفرض

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ینیبه قدرت و کارآفر ازین ۀمؤلف نیب (1

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ینیو کارآفر یبه آزاد ازین ۀمؤلف نیب (2

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ینیبه بقا و کارآفر ازین ۀمؤلف نیب (۳

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ینیبه عشق و کارآفر ازین ۀمؤلف نیب (4

 وجود دارد. یمعنادار ۀرابط ینیو کارآفر حیبه تفر ازین ۀمؤلف نیب (5

 :قیتحق نهیشیو پ ینظر یبر متان یمرور

 یهاسووازمان ۀو توسووع جووادیا وقیانسان است کوه از طر یرفتارها ۀمطالع کیآکادم ۀع ق کی عنوانبه ینیرفتار کارآفر

وینت ینیرفتووووار کووووارآفر باشوود.مووی ینیکوووارآفر یهافرصت دنتال اسوتفاده از به د،یجد یگذارهیسرما ویتقر ۀجووو  یتووو

 نیارتتوواط بوو " افتنیوو  ی. در جستجو (بیرد واشجودت ،2017)است  نووانیکارآفر ینیو احساسووات کووارآفر هاشناخت 

 یهایژگ یو ۀدربار شدهانجامو مطالعات  هاپژوهشبر  یمرور "انیدانشجو  ینیکارآفر زانیانتخاب و م یتئور یهامؤلفه

رفتار،  ۀباشد. مطالع دیمف تواندیم ،انتخاب یدر تئور شدهمطرح یهاسازهو  هامؤلفهو  طرفکیاز نانیکارآفر یتیشخص

 ریوو غافووراد ) ریدارنوود کووه در سووا فووردی فردمنحصووربه یهووایژگ یوکه آنان  دهدیمنشان  نانیو منش کارآفر ت یشخص

 ،یلتوو طقیوو توف ،یطلتاسووتق ل، نفااعتمادبووهبه ت ش،  لیم مانند یتیشخص یهایژگ یو. شودیم دهی( کمتر دنانیکارآفر

 د،یوو سازمان جدتحمل ابهام، خلق مانند  یهایژگ یوبا  نانیکارآفر .1(1997 ،یمور، پت کرویتحمل ابهام )ان ن و ت یخ ق

(. 14: 1۳89و همکاران،  ی)عمران شوندیمشناخته  دیجد یهاب یترک  دیو تول دیعوامل تول یآورجمم، هافرصت کشد 

عووزم عموول،  هلا ت،یقاطع ،یپردازالیخاز  اندعتارت نانیکارآفر یشخص یهایژگ یو نیترمهم 2و یگر یبا امیلیو ازنظر

–240: 1۳84 ،یموو یثووروت )مق میوو و توز یانوودوزثروت ،یکار کنترل سرنوشِت ،یموشکاف ،یدلتست  ،ی، فداکارراسخ

 انوود ازکووه عتووارت اندبرشمرده نانیکارآفر یبرا نیز را ی رید یفرد یهایژگ یوباا، محققان  یژگ وی ده بر ع وه(. 2۳4

 ،یو ملکوو  یانیوو )احموود پوردار یطلتاسووتق ل و هامتحمل اب ،یمرکز کنترل درون ت،یخ ق ،یطلتقیتوف ،یریپذ مخاطره

مووورد  ،بووه اسووتق ل لیوو و تما ت یبه موفق دیشد ازین یژگ یدو و ،و همکاران یزال یقیتطت ی(. براساس بررس۳60: 1۳90

 نیشووتریب ییگراو فرصت  ت یخ ق ،یریپذسکیر ،یکانون کنترل درونهای ویژگی همچنین .اجماه پژوهش ران هستند

را  نیکووارآفر ،(1۳86) انیوو و عرفان یانیوو (. احموود پوردار86: 1۳86و همکوواران،  ید )زالنهمراه دارهاجماه محققان را ب

 یاجتماع ،یمال ۀمنابم که با مخاطر جیو بس وکارکسب  جادیا قیکه از طر کنندیم دیتعر دیو فکر جد دهیا یدارا یفرد

 یطوسوو  انیآزمووا و صووفار ،یعیسووم ،یجعفوور .دهدیمبه بازار ارائه  یدیخدمت جد ایهمراه است، محصول  یتیثیو ح

 یبر متنا ینیکارآفر ۀدر مشاور یرفتار_یآموزش یهاشاخص یبندرتتهو  ییشناسا " خود با عنوان ( در پژوهش1۳99)

 
1 Longenecker & Moore, Petty 
2 William Bay Greve 
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 یبوور متنووا ینیکووارآفر ۀمشوواور یرفتووار یهاشوواخص ییبه شناسا "یریتفسیانتخاب با استفاده از مدل ساختار یتئور

مطالعه نشان داد که  یهاافتهی .پرداختند هاشاخص نیاز ا کیهر یبندت یاولو و  ت یاهم زانیم یانتخاب و بررس یتئور

 و عووزم ،نفاعووزتشووهود،  ،ییسودگرا ،یرهتر ،ینیبخوش ت،ی، تحمل ابهام، تسلا، خ قنفااعتمادبه ،یطلتاستق ل

در  یعوامل مهموو  قیبه توف ازین و تعلق ،یفرد نیبمهارت ارتتاط  ،یریپذت یمسئول ،یریمخاطره پذ ،درونی کنترل اراده،

 نیبوو  یهووامهارتو  یطلتاسووتق ل یهوواکووه شوواخص دادپژوهش نشان  نیا جینتا همچنین. روندشمار میبه ینیکارآفر

بوور  یامشوواورهاول در خوودمات  ۀدر وهلوو  دیوو که با باشدیم ینیکارآفر ۀمؤثر بر مشاور یهاشاخص نیتریاساس ،یفرد

  شود. دتأکی هاآنبر  ،انتخاب یتئور یمتنا

 ۀیوو روح بوواموورتتا  یشووناختجامعهو  یشووناختروان یهووایژگ یو"با عنوان  ی( در پژوهش1۳9۳) و همکاران یریجهان 

 ندافتیدست  جهینت نیبه ا "نیورام یعیطت منابمو  یدانش اه کشاورز یلیتکم  تیمقطم تحص انیدر دانشجو  نانهیکارآفر

 ت،یخ ق یهایژگ یو ،انیدانشجو  شتریدر ب است.هبود نییدر حد پا موردپژوهش ۀمعدر جا نانهیکارآفر ۀیکه سطح روح

قوورار  ینییدر حوود پووا یطلتاسووتق لو  یریخطرپووذ یهووایژگ یودر حد باا و  یطلتقیو توف یعزم و اراده، کنترل درون

 یدولتوو  یهادانش اه انیو دانشج نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگ یو یبررس"با عنوان  پژوهشی ( در1۳92) یداشتند. نعمت

 586 بربووال  یانمونووهدر  یرانیا نانیکارآفر یتیشخص یهایژگ یوسنجش  ه،استانداردشد ۀبا استفاده از پرسشنام "تهران

افووراد  ۀنانوو یکارآفر یتیشخصوو  یهووایژگ یواز  یآوردن بوورآورددسووت بووه منظوربووه ،تهران یدولت یهادانش اه یدانشجو 

تحمل ابهووام،  ،ییگراعملس مت فکر،  ،یطلتت یکانون کنترل، موفق ،یریپذسکیر ۀگانت هش یدر محورها موردمطالعه

در  انیاز آن است که عملکرد دانشووجو  یحاصل از پژوهش حاک  یهاافتهیو  جیانجام شد. نتا یطلتو چالش یاپردازیرؤ 

 .اسووت هبووود دیضووع ینیفرکارآ ۀیروح یاساس یمحورها عنوانبه یطلتس مت فکر و چالش ،یریپذسکیر یمحورها

 یفرد یان ارسهل زانیانتخاب بر م یآموزش تئور ریتأث "با عنوان  ی( در پژوهش1۳92) یزیتتر ایفرد و تدر زادهیعل

 یو آموزش تئووور همراه با گروه گواه آزمونپاو  آزمونشیپبا  شیآزماشته صورتبهکه  "زن انیدانشجو  یو اجتماع

 گرفتنوود.وابسووته در نظوور  ریوو متغ عنوانبووهرا   یو اجتموواع یفوورد یان ارسهل راتییتغ ،شد جامجلسه ان 8 یانتخاب ط

و  یشیدر دو مرحله و دو گروه آزما یاجتماع یان ارتاکمن و سهل یفرد یان ارسهل ۀنامبا استفاده از پرسش هاآزمون

 ،انتخاب یپژوهش نشان داد که آموزش تئور جی. نتاندپاسخ داد آزمونپاو  آزمونشیپ عنوانبه هاپرسشنامهبه  ،کنترل

مازلو که معتقوود  برخ ف است.نستت به گروه گواه کاهش داده یمعنادار طوربهرا  یو اجتماع یفرد یان ارسهل زانیم

گلسوور معتقوود  ؛آوردیبرنموو در وجود مووا سوور   رید ازیارضا نشود، ن هاآناز  یکیدارند و تا  "مراتب سلسله" ازهایبود ن

 اندگذشووته ازجووانعشووق خووود،  یکووه بوورا میادهیوو درا  یکسووان باشد.میمتفاوت  یهرکس یبرا ازهاین ت یاست که اولو 

آوردن قوودرت، دسووت بووه یکووه بوورا میابوووده یبه زنده ماندن( و شاهد کسان ازیبرابر ن ربه احساس تعلق د ازین ت ی)اولو 

 یتئووور دگاهیوو به عشووق و تعلووق(. از د ازیبه قدرت در برابر ن ازیداشتن ن ت ی)اولو  اندرساندهرا به قتل  شیخو  کانینزد

 هسووتند وی یمهووم زنوودگ  یهوواانتخاب ۀشوو یدر هوور فوورد، ر شانیهات یاولو و  ازهاین نیا یانتخاب ارضا ۀو یانتخاب، ش

 از: اندعتارت، کنندیم نییکه رفتار انسان را تع ییازهاین نیتریاساسانتخاب  ی. در تئور(7: 1۳97 ،یصاحت ،ی)اسکندر

بووه آب، هوووا و سوورپناه و  ازیوو شامل ن یضرور یجسمان یازهایاشاره دارد. ن ،نوه یبقا ایفرد  یبه بقا ازین نی: ابقا •

محسوووب  ضووروری های جسوومانیازین ۀرمجموعیز زین یزندگ  ۀادام یبرا ت یامن نیبه تأم ازین باشند کهمیپوشاک 

 (.7: 1۳91 ،ی)صاحت شودیم
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بووه  هاانساناست که همه  یازیافراد، ن  ریداشتن با د یعاطف وندیبه احساس تعلق و پ ازیو احساس تعلق: ن عشق •

 سووت ا هوواآنرفتووار  ۀکنندنییتع ،ازین کی عنوانبه هاانسان نیدارند. به اعتقاد گلسر، تعام ت و روابا ب شیآن گرا

 (.7: 1۳91 ،ی)صاحت

 نیچنهمست. ا انجام دادن کارها ییکسب توانا و ت یموفق ،یرگذاریکسب قدرت، ثروت، تأث یبرا ازین نی: اقدرت •

 (.85: 1۳95)گلسر،  دالت دارد یو خود ارزشمند ت یافتخار، اهم شرفت،یپ ت،یبر حا موفق

  رید یجابه ییمهاجرت از جا ایانتقال  برای مثال؛ کندیماست که انسان را وادار به انتخاب  یازین ی: آزادیآزاد •

 (.87: 1۳95)گلسر،  یو باطن یدرون طوربه یاحساس آزاد ای شیابراز آزادانه خو  یبرا

 کودکوواناسووت کووه  ت یوو واقع کی نی. ا"تفکر کودک است  یباز"معتقد بود که  ر،یشناس شهشناخت  اژه،ی: پحیتفر •

-، بسیار مهم میرندیب  ادی توانندینم حیواقعا  بدون تفر کودکان درک این مسئله که. رندیگ یم ادی حیتفر ۀواسطبه

از  یاریاسووت کووه خووود را در بسوو  یضوورور ازیوو ن کیوو  نیوو ادامه دارد. ا زین یالتته در بزرگسال حیبه تفر ازین باشد.

 (.88: 1۳95)گلسر،  دهدیمافراد نشان  یهاکوشش

اقوودامات،  ایوو اعمال  مانند ییهابخش ای اتیشامل جزئ "یرفتار کل" کی عنوانبههر رفتار را  یطورکلبهانتخاب  یئورت

، دهنوودیمصووورت  شووانیرفتارها قیکه مراجعان از طر ییهاانتخابو بر  کندیم یبررس یولوژیزیافکار، احساسات و ف

 هاانسووانباشوود، توو ش  یرونیو عوامل ب کاتیبه تحر یپاسخ آنکهاز  شیانتخاب، رفتار ب یدارد. در تئور یادیز دیتأک 

انجووام دادن  ایاز اداره کردن  شیب یزیچ "یرفتار کل"و  شودیم یتلق شانیازهاینجهت رفم  رامونیکنترل جهان پ یبرا

 (.1۳97عمل است )گلسر،  کی

 ب یوو ترک  ،یپژوهش کووه بووه پژوهشوو ر اجووازه سووازمانده ینظر یال و  ای یشد، چارچوب مفهوم انیب آنچهتوجه به  با

 صووورتبه توانیمرا  دهدیمانتخاب  یو تئور ینیدر رفتار کارآفر موردنظر یهامؤلفه نیبه ارتتاط ب یابیرفتارها و دست

 نمود. نیتتت (1)شکل شماره 

 

 
 

 ق یتحق یمفهوم ی: ال و 1شکل
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 پژوهششناسی روش

همچنووین پووژوهش  .اسووت  یپژوهش از نوووه کموو  کردیو رو یاتوسعه_یکاربردصورت به پژوهش از لحاظ هدف نیا

افووراد  ینیکارآفر زانی. پژوهش ران مباشدمی یاز نوه همتست  یفیتوصصورت ، بههاداده یگردآور ۀاز نظر نحو  حاضر

، یساختار یهامعادله یسازمدلانتخاب در قالب  یارتتاط آن با ابعاد تئور منظوربهآنان  ینیکارآفر مرخیرا با توجه به ن

 .انددادهقرار  لیوتحلهیتجز دمور

و  یمشهد در مقوواطم کوواردان یفردوس و یکاربردیعلم یهادانش اهزن و مرد  انیپژوهش شامل دانشجو  یآمار ۀجامع

 شیبوو  انیتعداد دانشجو  .بودند لیمشغول به تحص ،مذکور یهادانش اه در که است  98_97ی لیدر سال تحص یکارشناس

حجووم  ،یاطتقووه یتصووادف یریگ نمونووهمورگان و به روش  ولبوده که با استفاده از جد شمارشرقابلیغنفر و  1000از 

از  ؛انتخاب شدن، شانا برابر دارنوود یبرا موردنظر ۀاز عناصر جامع کیروش هر  نی. در ادیگرد نیینفر تع ۳84نمونه 

 لیتحص بهمشغول  ینفر در مقطم کارشناس 261و  ینفر در مقطم کاردان 12۳نفر مرد که  147نفر زن و  2۳7تعداد  نیا

 بودند.

 است:  از دو پرسشنامه استفاده شده در پژوهش حاضر

. کنوودیمفوورد را ارائووه  ینیکارآفر مرخیاز ن یی( که شما2006) مرریاسکاربوروف و ز ینیسنجش کارآفر ۀپرسشنام (1

 یوویوا(. ر1۳86،یسووورک  ینی)فرهنگ، حس آمدهدست به 0/ 87کرونتاخ  یآلفا ب یضر قیپرسشنامه از طر نیا ییایپا

 .قرار گرفت  دییموردتأ یو خترگان دانش اه دیتوسا اسات یمحتو 

 ران،یوو گلسوور در ا امیلیو ۀمؤسس ندهینما ،(1۳80) یصاحت یانتخاب که توسا عل یتئور یازهاین مرخین ۀپرسشنام (2

را  تمیوو آ 5، گانهپنج یاساس یازهایاز ن کیهر  کهیطوربه شدهلیتشک تمیآ 40پرسشنامه از  نیاست. اشده یطراح

( در 1۳94) یریوو . مووژده وزشووودیم یازبنوودیامت یادرجووه 5 کرتیل دیط صورتبهو  دهدیمبه خود اختصاص 

 ۀو یابزار را به شوو  ییایانجام داده، پا "آن یاساس یازهایبراساس ن ییزناشو  ت یرضا ینیبشیپ"که با عنوان  یپژوهش

به  ازین یهامؤلفهانتخاب در  یکرونتاخ ابعاد تئور یآلفا ب یضر نیاست. همچنمحاسته نموده 0/ 91کرونتاخ  یآلفا

 دسووت  بووه %89و  %87، %79، %86، %88 ب یوو به ترت یبه آزاد ازیبه عشق و ن ازین ح،یبه تفر ازیبه بقا، ن ازیقدرت، ن

 .گرفت  قرار دییتأدانش اه و خترگان مورد دیبا نظر چند تن از اسات نیز انتخاب یپرسشنامه تئور ییروا .آمد

 ۀلیوسوو به هوواداده. ابتدا نرمووال بووودن شد استفاده یو آمار استنتاط یفیآمار توص یهاروشاز  هاداده یآورجمم منظوربه

 نیبوو  ۀرابطوو  یبررسوو  یبرا نیز دمنیو آزمون فر tآزمون  ،رسونیپ یهمتست  ب یاز ضر .شد دییتأمشخص و  ksآزمون 

 .گرفت  صورت زرلیل افزارنرمو  SPSS افزارنرم کمحاستات با کم نی. اشدبهره گرفته هامؤلفه
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 هایافته

توسووا  سووت یبایمکووه  باشوودیم هادادهنرمال بودن  یبررس ،رسونیپ یهمتست  ب یضر یهااستفاده از آزمون شرطشیپ

 .دهدیمآزمون را نشان  نیا جینتا (1)شود. جدول شماره  یبررس رنوفیاسم_کولموگروف یتیآزمون نرمال

 

 قیتحق یرهایمتغ یبرا رنوفیاسم_کولموگروف یتیآزمون نرمال جی نتا :1جدول  

 اسمیرنوف _کولموگروف هامتغیر

Statisic Df Sig. 

 0.061 79 0.417 های تئوری انتخاب مؤلفه 

 0.079 79 0.۳46 کارآفرینی

 

 0.05 یداریمعناز سطح  شتریب یموردبررس یرهایمتغ یآزمون برا نیا یداریمعنکه سطح  دهدیمفود نشان  یهاافتهی

 .دنباشیمنرمال  ،یموردبررس یرهایمربوط به متغ یهاگفت که داده توانیم رونیازا؛ باشدیم

 

 

 .وجود دارد یمعنادار ۀرابط ینیبه قدرت و کارآفر ازین ۀمؤلف نیب: اول هیفرض یبررس •

 است.استفاده شده رسونیپ یاز آزمون همتست  ینیبه قدرت و کارآفر ازین ۀمؤلف نیارتتاط ب یبررس جهت            

 

 ینی به قدرت و کارآفر ازین ۀ مؤلف  نیب یآزمون همتست   :2جدول  

 P-value کارآفرینی نیاز به قدرت مؤلفه  مؤلفهمتغیر/ 

 008/0 708/0 ____ ۀ نیاز به قدرت مؤلف
 ____ 708/0 کارآفرینی

 

 یدارابوووده و از سووطح معنوو  0/ 008سطح خطا برابر  یمقدار عدد کهییازآنجا ،دهدیگونه که جدول فود نشان مهمان

 یدارامعنوو  ۀدرصد رابطوو  95 نانیدر سطح اطم ینیبه قدرت و کارآفر ازین ۀمؤلف نیلذا ب ؛باشدی( کمتر م0/ 05استاندارد )

 ریوو دو متغ نیوو ا نیبوو  یقو  یهمتست  ان ریکه ب باشدیم 0/ 708 رابرب زین ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یوجود دارد. ضر

 زیوو ن ریوو دو متغ نیوو ا راتییوو مثتت اسووت، جهووت تغ ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یضر نکهیبا توجه به ا نیاست. همچن

 انیشووجو از دان یموردبررسوو  ۀنمون انیدر م ینیبه قدرت، کارآفر ازیمؤلفه ن شیمفهوم که با افزا نی. بدباشدیجهت مهم

 .ابدییم شیافزا
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 .وجود دارد یمعنادار ۀرابط ینیو کارآفر یبه آزاد ازین ۀمؤلف نیب: دوم هیفرض یبررس •

 

 ینی و کارآفر یبه آزاد ازین ۀ مؤلف  نیب یآزمون همتست :  ۳جدول  

 P-value ینیکارآفر یبه آزاد ازین ۀ مؤلف مؤلفه /ریمتغ

 611/0 ____ آزادی به   ازین ۀمؤلف
02۳/0 

 ____ 611/0 ینی کارآفر

 

 یبوده و از سطح معنادار 0/ 02۳سطح خطا برابر  یمقدار عدد کهیی ازآنجا ،دهدیفود نشان مگونه که جدول همان

 ی معنادار ۀ درصد رابط 95 نانیدر سطح اطم ینیو کارآفر یبه آزاد ازین ۀمؤلف نیلذا ب ؛باشدی( کمتر م0/ 05استاندارد )

 ریدو متغ نیا نیب متوسا یهمتست  ان ریکه ب باشدیم 0/ 611 ابربر زین ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یوجود دارد. ضر

  هم  ریدو متغ نیا راتییمثتت است، جهت تغ ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یضر نکهیبا توجه به ا نیاست. همچن

 ان یاز دانشجو  یموردبررس ۀنمون انیدر م ینیکارآفر ،یبه آزاد ازین ۀمؤلف شیمفهوم که با افزا نی. بدباشدیم جهت 

 .ابدییم شیافزا

 

 .وجود دارد یمعنادار ۀرابط ینیبه بقا و کارآفر ازین ۀمؤلف نیب: سوم هیفرض یبررس •

 

 ینی به بقا و کارآفر ازین ۀ مؤلف  نیب یآزمون همتست   :4  جدول

 P-value ینیکارآفر به بقا ازین ۀ مؤلف مؤلفه /ریمتغ

 719/0 ____ بقا به  ازین ۀمؤلف
066/0 

 ____ 719/0 ینی کارآفر

 

 یبوده و از سطح معنادار 0/ 006سطح خطا برابر  یمقدار عدد کهیی ازآنجا ،دهدیگونه که جدول فود نشان مهمان

 ی معنادار ۀدرصد رابط 95 نانیدر سطح اطم ینیبه بقا و کارآفر ازین ۀمؤلف نیلذا ب ؛باشدی( کمتر م0/ 01استاندارد )

است.  ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ان ریکه ب باشدیم 0/ 719 ربراب زین ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یوجود دارد. ضر

جهت و هم ریدو متغ نیا راتییمثتت است، جهت تغ ریدو متغ نیا نیب یهمتست  بیضر نکهیبا توجه به ا نیهمچن

 انینشجو از دا یموردبررس ۀنمون انیدر م ینیبه بقا، کارآفر ازین ۀمؤلف شیمفهوم که با افزا نی. بدباشدیم میمستق

 .ابدییم شیافزا
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 د.وجود دار یمعنادار ۀرابط ینیبه عشق و کارآفر ازین ۀمؤلف نیب :چهارم هیفرض یبررس •

 

 ی نی به عشق و کارآفر ازین ۀ مؤلف  نیب یآزمون همتست :  5  جدول

 P-value ینیکارآفر به عشق ازین ۀ مؤلف مؤلفه /ریمتغ

 599/0 ____ عشق به  ازین ۀمؤلف
047/0 

 ____ 599/0 ینی کارآفر

 

 یبوده و از سطح معنادار 0/ 047سطح خطا برابر  یمقدار عدد کهیی ازآنجا ،دهدیگونه که جدول فود نشان مهمان

  ی معنادار ۀدرصد رابط 95 نانیدر سطح اطم ینیبه عشق و کارآفر ازین ۀمؤلف نیلذا ب ؛باشدی( کمتر م0/ 05استاندارد )

 ریدو متغ نیا نیمتوسا ب یهمتست  ان ریکه ب باشدیم 0/ 599 ربراب زین ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یوجود دارد. ضر

جهت هم  ریدو متغ نیا راتییمثتت است، جهت تغ ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یضر نکهیبا توجه به ا نیاست. همچن

 شیافزا انیاز دانشجو  یموردبررس ۀنمون انیدر م ینیبه عشق، کارآفر ازین ۀمؤلف شیمفهوم که با افزا نی. بدباشدیم

 .ابدییم

 

 

 .وجود دارد یمعنادار ۀرابط ینیو کارآفر حیبه تفر ازین ۀمؤلف نیب: پنجم هیفرض یبررس •

 

 ی نی و کارآفر حی به تفر ازین ۀ مؤلف  نیب یآزمون همتست   :6  جدول

 P-value ینیکارآفر حیبه تفر ازین ۀ مؤلف مؤلفه /ریمتغ

 -406/0 ____ تفریح به  ازین ۀمؤلف
081/0 

 ____ -406/0 ینی کارآفر

 

 یبوده و از سطح معنادار 0/ 081سطح خطا برابر  یمقدار عدد کهیی ازآنجا ،دهدیگونه که جدول فود نشان مهمان

  ۀ درصد رابط 95 نانیدر سطح اطم یحت ینیو کارآفر حیبه تفر ازین ۀمؤلف نیلذا ب ؛باشدیم شتری( ب0/ 05استاندارد )

 نیب دیضع یهمتست  ان ریکه ب باشدیم 0/ 406برابر  زین ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یوجود ندارد. ضر یمعنادار

 انیاز دانشجو  یموردبررس ۀنمون انیدر م ینیکارآفر ح،یبه تفر ازیمؤلفه ن شیمفهوم که با افزا نیاست. بد ریدو متغ نیا

 .کندینم یمعنادار رییتغ
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 .وجود دارد یمعنادار ۀرابط ینیانتخاب و کارآفر یتئور یهامؤلفه نیب :یاصل هیفرض یبررس •

 

 ی نی انتخاب و کارآفر یتئور یهامؤلفه  نیب یآزمون همتست :  7  جدول

 P-value ینیکارآفر انتخاب یتئور هایۀ مؤلف مؤلفه /ریمتغ

 60۳/0 ____ های تئوری انتخاب ۀ مؤلف
0۳1/0 

 ____ 60۳/0 ینی کارآفر

 

 یبوووده و از سووطح معنووادار 0/ 0۳1سطح خطا برابر  یمقدار عدد کهییازآنجا ،دهدیمکه جدول فود نشان  گونههمان

 ۀدرصوود رابطوو  95 نووانیدر سووطح اطم ینیانتخوواب و کووارآفر یتئور یهامؤلفه نیلذا ب؛ باشدیم( کمتر 0/ 05استاندارد )

 نیا نیمتوسا ب یهمتست  ان ریکه ب باشدیم 0/ 60۳برابر  زین ریدو متغ نیا نیب یهمتست  ب یوجود دارد. ضر یمعنادار

 نبوودی. اسووت  جهووت هم ریوو دو متغ نیوو ا راتییجهت تغ دهدیمنشان  زین یهمتست  ب یاست. مثتت بودن ضر ریدو متغ

 .ابدییم شیافزا انیاز دانشجو  یموردبررس ۀنمون انیدر م ینیانتخاب، کارآفر یتئور یهامؤلفه شیمفهوم که با افزا

 

 دمنی فر یبند رتبهآزمون 

. جوودول شووودیم یبنوودرتته انیدانشجو  ینیانتخاب بر کارآفر یتئور یهامؤلفهاز  کیهر  ریآزمون تأث نیاستفاده از ا با

 :دهدیمآزمون را نشان  نیا جینتا ذیل

 

 هارتته نیان یآزمون م  :8جدول  

 رتبه  هامیانگین رتبه  رنوع تأثی انتخاب یتئور هایۀ مؤلف

 2 76/۳ + نیاز به قدرت 

 ۳ 27/۳ + آزادی به  ازین

 1 81/۳ _ بقابه  ازین

 4 11/۳ + عشقبه  ازین

 5 02/۳ ر یتأثیب تفریحبه  ازین

 سطح معناداری  درجۀ آزادی  χ2 تعداد 

80 05/81 4 001/0 

 

انتخوواب بووا  یتئووور یهامؤلفه ۀرابط نیب جهیدرنت ؛باشدیم p<0/ 01 یدارامعنکه سطح  دهدیمجدول فود نشان  جینتا

 یتئووور یهامؤلفووه انیوو در م نیوجووود دارد. همچنوو  یتفوواوت معنووادار ،انیاز دانشجو  یموردبررس ۀدر نمون ینیکارآفر

 نیکمتوور یدارا حیبه تفوور ازیمثتت و ن ریتأث نیشتریب یقدرت دارا به ازین ،یمنف ریتأث نیشتریب یبه بقا دارا ازین ،انتخاب

 .باشدیم یموردبررس ۀنمون ینی( بر کارآفرریتأثیب) ریتأث
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 زرلیل افزارنرممدل با استفاده از  یو بررس یساختار ۀمعادل

 یسوواختار ۀدو، از معادلوو  نیا نیب ۀرابط نیو همچن ینیانتخاب بر کارآفر یتئور یهامؤلفهاز  کیهر ریتأث یبررس یبرا 

 نیوو حاصوول از ا ی. خروجوو باشدیم یقدرتمند در معادات ساختار یافزارهانرماز  یکی زرلیل افزارنرم. میکنیماستفاده 

 :است  ذیلبه شکل  افزارنرم

 
 زرل یافزار لنرم  ی: خروج2شکل 

 

حوودود  حینصد قدرت، تفر تا یتقربقا  به ازیکه ن دهندیمقدرت نشان  ِتیانتخاب، با محور ۀدر ساز هافلش یاعداد رو

شود، رفتار  شتریب یبه آزاد ازیاما هرچه ن؛ برابر قدرت بر رفتار انتخاب مؤثر است  ۳/ 5از  شیبرابر قدرت و عشق ب 1/ 5

بووه  یتوو  ریمدل را بوور اسوواس مقوواد ی. حال خروجباشدیم رتقد پنجمکیکاهش حدود  نیو ا ابدییمانتخاب کاهش 

 .میآوریمدست 

 
 

 یرتی براساس مقاد زرلیافزار لنرم  ی: خروج۳شکل 
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. شووودیم دییوو ارتتاطووات تأ تمووام یعنی نای و هستند تربزرگ 1/ 96 از هافلش یاعداد رو میکنیمکه مشاهده  طورهمان

بوووده و کوول  0/ 08کمتوور از  RMSEAمقوودار  ت یدرنهاکام   مشهود است.  ینیانتخاب و کارآفر نیمثتت ب ۀرابط ژهیوبه

 است. موردقتول ،توجه به کم بودن تعداد نمونه اکمتر است که ب 0/ 05از  pاما مقدار ؛ شودیم دییمدل تأ

 

 یریگجهینتبحث و 

د. از انوو هکوورد یبررسوو  ینیانتخوواب را در کووارآفر یتئووور یهامؤلفووه نیب ۀبار رابطنیاول یبرا ،ژوهشپ نیا پژوهش ران

بووا  اسووت. همچنووین ایوون موضوووه کووهو مشوواوره  یدر روانشناس آن ت یجامع ،انتخاب یتئوربرگزیدن  لیدا نیترمهم

ارتتاط  دییتأ در .بود مؤثرنیز  دارد یهمخوان ،شودیممحسوب  نانیکارآفر یاصل یهایژگ یوکه از  یکنترل درون دگاهید

 ۀدرصوود رابطوو  95 نووانیکووه بووا سووطح اطم دندهیمنشان  آمدهدست به جینتا ،ینیانتخاب و کارآفر یتئور یهامؤلفه نیب

 دو وجود دارد. نیا نیب یمعنادار

 حیبووه تفوور ازیوو بووه عشووق و ن ازین ،یبه آزاد ازیبه قدرت، ن ازیبه بقا، ن ازین ب یبه ترت دیمشخص گرد در پژوهش حاضر

 جینتووابووا  قیوو تحق نیوو ا جینتووا ییهمسووو  ۀدهندنشووان ایوون مسووئله .دارنوود یاسازندهمثتت و  ریتأث ینیهمواره بر کارآفر

 ینعمتوو ، (1۳9۳همکوواران )و  یری، جهووان (1۳86) انیعرفانو  یانی، احمدپور دار(1۳86همکاران )و  یزال یهاپژوهش

 رانیموود ۀفوو یوظ نیتریاصل لذا؛ باشدیم( 1۳99)و همکاران یو جعفر( 1۳92) یزیتتر ایفرد و تدر زادهی، عل(1۳92)

 نیوو که التته ا باشدیم یمنابم انسان یازهایتوجه به ن ، دو خ نیسازمان کارآفر کیآوردن  به وجود یارشد سازمان برا

 هاانسوواناسووت کووه  نیوو مهم ا ۀنکت .انجام خواهد شد یدشواربه  ریکدیافراد با  یازهاین یهاتفاوتبا توجه به  زیامر ن

 یانسووان نکته است که منابم نیهم دیمؤ  قیتحق نیا جینتادارند که   ریکدیبا  زین یاریبس یهاشتاهت ع وه بر تفاوت، 

لووذا  ؛به بقا اسووت  ازیرا بر کارکنان دارد، ن ریتأث نیشتریکه ب یازی. ناندمشترک   ریکدیبا  ازین پنج نیسازمان حداقل در ا

 (یرفاه مناسب  ایمانند پرداخت حقود، پاداش و شرا)کارکنان  کیولوژیزیف یازهایضمن توجه به ن رانیمد ست یبایم

و استق ل  اریآنان فراهم کنند و با دادن اخت یرا برا یدوستنوهمحتت و وتوأم با مهر بخشآرامشامن، مفرح و  یطیمح

 .ندینما جادیآنان ا ینیکارآفر ت یدرنهاو  ت یخ ق ،یارتقاء شغل یرا برا ایشرا ،در کار یکاف

 یدر تئووور شدهمطرح یازهاینبا  ییانتخاب و آشنا یگرفت که پرداختن به تئور جهینت توانیمپژوهش  نیا یهاافتهی از

 وکارکسووب  دوام و بقووا ،ییایوو و مشاوره در پو  آموزش قیاز طر فنوپا نانیو بخصوص کارآفر نانیکارآفر یانتخاب برا

و توو ش افووراد در  زهیوو ان  جووادیافراد در آموزش موجووب ا یازهایتوجه به ن نکهیبه ا ت ی. با عناباشدمیمثمرثمر  اریبس

 نیتدو یرا برا نهیو زم گرفتهشکل ینیافراد و رفتار کارآفر یازهاین نیپژوهش بر اساس ارتتاط ب نی، اشودیم یریادگ ی

 .کندیمفراهم  انیدانشجو  یازهایمنطتق با ن یآموزش یهات یفعالمحتوا و 

 حاضوور پووژوهش ؛را فووراهم آورد ینیتوسعه و دوام کارآفر ۀنیزم تواندیم یامشاوره کردیانتخاب با رو یتئور ازآنجاکه

 ت یوو کووه در موفق یبا توجه به عوامل متعدد نیهمچن .راه شا باشد تواندیم یامشاورهمدل  یو طراح نیتدو ۀنیزم در

 رینظ وکارکسب  یومقررات حاکم بر فضانیبا مجموعه قوان انیو دانشج ییآشنا ،ندینمایم فاینوپا نقش ا یوکارهاکسب 

بووا توجووه بووه  .خواهوود بووود دیوو مف وکارهاکسب و دوام  ییایدر پو  ...، صادرات و واردات وهاشرکت ثتت  ات،یمال مه،یب
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 توانسووته بانتخووا یتئووور ،یستک زنوودگ  یطورکلبه و ...و یی، زناشو وکارکسب مختلد  یهانهیزممشک ت جامعه در 

 غلته بر مشک ت ارائه دهد. یبرا یمناست یاست متان

لذا به  ؛باشد شمندانیاند یآت قاتیتحق یبرا ییمتنا تواندیم یتئور نیبا ا انیدانشجو  ییخاص به آموزش و آشنا توجه

 انجام دهند. یترگسترده ۀو جامع ترمیوسپژوهش را در سطح  نیا که شودیم شنهادیپژوهش ران پ ریسا

 

 فهرست منابع فارسی

 تهران: راه دانش شرفته،یپ ینی(. کارآفر1۳90) یعل ،یمحمود و ملک ،یانیاحمدپوردار -

 سخن. هی: انتشارات ساتهران انتخاب مصور، ی(، تئور1۳97) ی، علیصاحت ،یمهد ،یاسکندر -

 یو رتتووه بنوود یی(. شناسووا1۳99محمدرضووا ) ،یطوسوو  انیصووفار دون،یروح اله، آزما، فر ،یعیسم ،یعل ،یجعفر -

. یریتفسوو  یانتخاب با استفاده از مدل ساختار هینظر یبر متنا ینیدر مشاوره کارآفر یرفتار  یآموزش یهاشاخص

 889 - 878(، 4)11شاپور اهواز.  یفصلنامه توسعه آموزش جند

و  یروان شووناخت یهووایژگ یو(. 1۳9۳منصووور ) ان،یوو پووور، بهموون؛ غن یبرادران، مسعود؛ خسرو دا؛یش ،یریجهان  -

و منووابم  یدانشوو اه کشوواورز یلیتکم  تیمقطم تحص انیدر دانشجو  نانهیکارآفر هیمرتتا با روح یجامعه شناخت

 (.۳4) ،یآموزش کشاورز ت یریفصلنامه پژوهش مد - نیورام یعیطت

 برتر. قم: انتشارات بوکتاب. نی(. کارآفر1۳98) یمقدم، محمد عل یربان -

 انیدانشووجو  در ینیکووارآفر یهامشخصووه یابی(. ارز1۳86) جیکردنائ مهرداد و اسداهلل، ،یمحمدرضا، مدهوش ،یزال -

، 111(، سووال سوووم، شوومارۀ ت یرینامووۀ موود ژهی)و ی: دانش اه مازندران(، فصلنامۀ مدرس علوم انسانمطالعه)مورد 

111-112 

 نووانیکارآفر یبوور توسووعه رفتارهووا ینیآموزش کارآفر ری(. تأث1۳87) یمحمدمهد ،یمهرآباد، محمد؛ مهتد یدیسع -

 .7۳-57(، 2)1 ،ینی(. فصلنامه توسعه کارآفریوزارت کار و امور اجتماع نانهیکارآفر یهاآموزش: یموردمطالعه )

 .7، 4فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه،  «،یدرمان ت یانتخاب واقع هی(، »نظر1۳91) یعل ،یصاحت -

 ، تهران، انتشارات سخن.2انتخاب در مدرسه، چاپ  ی(، تئور1۳95) ،یعل ،یصاحت -

 سخن. هیچاپ اول(. تهران: سا) یرفتار و روابا انسان یهاظرافت  .(1۳9۳) نی، حسیعتداله -

 یفرد یسهل ان ار زانیانتخاب بر م یآموزش تئور ری(. تأث1۳92معصومه ) ،یزیتتر ایفرد، سوسن؛ تدر زادهیعل -

 94-82(، 2) ۳،یشناخت اجتماع یپژوهش یزن. دو فصل نامه علم انیدانشجو  یو اجتماع

 یاجتموواع ینیعوامل اثرگذار بر کارآفر یبند ت ی(. اولو 1۳89نادر ) ،یمظلوم ؛ی، مهدکفاش یقیزهرا؛ حق ،یعمران -

دانشوو اه تهووران، سووال دوم،  ینی. دانشکده کارآفرینیفصل نامه توسعه کارآفر ،یفعاان اجتماع دگاهید از رانیدر ا

 ۳6-11، صص 8شماره 



 1401 پاییز(، 68)مسلسل  4، شماره 17دوره  ،یآموزش  تیریمد یهای فصلنامه نوآور
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 امیوو کارکنان )مطالعه دانش اه پ یبر نوآور نیکارآفر رانی(، نقش مد1۳86) طاهره، ،یسورک  ینیصفر، حس فرهنگ، -

 نور(

 سخن. هیمترجم(. تهران: سا ،یصاحت یانتخاب )عل یتئور دیام یبر روانشناس ی(. درآمد1۳95) امیلیو گلسر، -

مترجمووان(. انتشووارات  فوور، یفاطمووه سوولطان ،یصاحت یانتخاب در اتاد مشاوره )عل ی(. تئور1۳97) امیلیو ،گلسر -

 .سخن هیسا

. تهووران: انتشووارات دانشوو اه ینیکووارآفر یهاهیوو نظر(، 1۳92) یمرتض ،یاکتر وسد،ی ،یلیمحمد، وک  دیس ،یمیمق -

 تهران.

 دانش اه تهران. ینیتهران: مرکز کارآفر ،یدولت یهاسازماندر  ینی(. کارآفر1۳84محمد ) دیس ،یمیمق -

تهووران.  یدولتوو  یهادانشوو اه انیدانشووجو  نانووهیکارآفر یتیشخصوو  یهایژگ یو ی(. بررس1۳92) یمحمد عل ،ینعمت -

 (.4و  ۳) 1 ،ینیو ارزش آفر یفصلنامه نوآور

 شیوو ، فصوول نامووه روهوواآن یاساسوو  یازهایبر اساس ن هازوج ییزناشو  ت یرضا ینیب شی(، پ1۳94مژده؛ ) ،یریوز -

 .95 – 87، صص 12، شماره 4سال  ،یروان شناس
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