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 مقدمه .1

ل اجتماعی حال ئترین مساآموختگان دانشگاهی نه فقط یکی از مهمچالش اشتغال و بیکاري جوانان و دانش

ترین توان آن را مهمگان میآموختهبه رشد جمعیت و افزایش دانشآید، بلکه باتوجهشمار می حاضر کشور به

یافته نشان توسعه و توسعهي درحالتجارب کشورها، از سوي دیگر.  آینده به حساب آوردچالش اجتماعی دهۀ

ورود به فضاي کار و اشتغال براي آموختگان دن دانشکرحلهاي آماده دهد که یکی از بهترین راهمی

؛ صباحی و 1390نیا، صادقی و ملکی(کارآفرینی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادي کشورها . است »کارآفرینی«

ه با شرایط هپذیري کشورها و سازمانها در مواجقویت رقابت و ت)Urbano et al., 2010؛ 1392همکاران، 

 هم از نظر ،به اعتقاد محققان، در جوامع مختلف از افراد کارآفرین.  دارد)Keat et al., 2011(سازي جهانی

کارآفرینان ). Yao et al., 2016(رود میانتظارات متفاوت و خاصی  ،ویژگیهاي شخصیتی و هم از نظر رفتاري

 تغییر را امري ؛ا هستندهوجوي فرصت همواره در جست،نقش حیاتی در پیشرفت جوامع بر عهده دارند همواره

 و با )Ramirez et al., 2010(برند عنوان یک فرصت بهره میاز تغییر به، آورندشمار می معمولی و متداول به

 بسیار واضح ).Koe et al., 2012(ند کناختراع، نوآوري و خلق چیزي که جدیدتر و بهتر است به جامعه کمک می

در . شودمی ۀ آنترین ارکان کارآفرینی بوده و باعث پیشرفت و توسعاست که نیروي انسانی توانمند یکی از مهم

 و ترویج  کارآفرینهاي دانشگاهاین رابطه، آموزش عالی کشور، در گسترش مفاهیم کارآفرینی از طریق ایجاد

نیا ؛ فرامرزي1394 و همکاران، زاده سلماسیعبداله ( نقش مهمی بر عهده داردرینانهها و اقدامات کارآفاندیشه

دند که دانشگاهها از معتق) 1392(و آراستی و سعید بنادکی ) 1391(احمدي و همکاران ). 1395و همکاران، 

از دیگر . یب کنندتوانند دانشجویان را به سمت بروز رفتار کارآفرینی ترغو آموزش کارآفرینی میطریق ترویج 

 کارآفرینی را فقدان مهارتهاي کارآفرینی و فقدان اطالعات ترین چالشهاي توسعۀمنظر، محققان یکی از مهم

  محتواي آموزشی با نیاز بازار کار،نبودن تناسب ماین درحالی است که ). Parvin et al., 2012(دانند می

آموختگان از دالیل اصلی رشد کارآفرینی دانشجویان و دانش به آموزشهاي کارآفرینی و ضعف مهارتهاي یوجهتبی

 بر این ).Khayri et al., 2011؛ 1384؛ حسینی و یعقوبی، 1392دریایی، (آموختگان بوده است معضل بیکاري دانش

آموختگان مراکز طور عام و دانشه رفتارهاي کارآفرینانه در بین افراد جامعه ب تالش براي توسعۀ،اساس

ثر براي کمک به رفع مشکل بیکاري در جامعه است و این موضوع در ؤطور خاص، راهکاري مههی بدانشگا

 که با هدف توانمندسازي دانشجویان براي کارآفرینی و ورود به بازار کار ایجاد ،کاربردي  ـمراکز آموزش علمی

  .اند، اهمیت مضاعفی داردشده

ه و ـراد جامعـط افـه توسـارآفرینانـاي کـارهـ رفتۀـوسعـی و تـرینـارآفـوع کـه موضـت پرداختن بـاهمی

ی ـی کارآفرینـان جهانـبن گزارش دیدهـاس آخریـشود که بر اسی بیشتر درك میـان زمانـژه جوانـویبه

)Global Entrepreneurship Monitor, 2014( از قابلیتهاي کارآفرینانه، % 59 مردم ایران با برخورداري از 

قابلیتهاي  (2010سال  این در حالی است که نسبت به. دهندرا تشخیص می) %28(ار کمی فرصتهاي بسی
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از طرف دیگر، نرخ . گیري داشته استکاهش چشم) % 6/41 و فرصتهاي کارآفرینی % 7/65کارآفرینانه 

کاهش ) % 4/12 (2010 است که بالطبع این آمار نسبت به سال %  9/10فعالیتهاي کارآفرینانه نوپا در ایران 

 بر اساس آمار ؛استهمچنین، یکی دیگر از آمارهاي مهم ارایه شده، میزان قصد کارآفرینی . یافته است

درصدي کاهش شش) % 4/31 (2010 که در مقایسه با سال است % 25 این میزان در ایرانمنتشرشده 

  .داشته است

  

   موضوعمبانی نظري و پیشینۀ .2

از نظر اقتصاددانان، کارآفرین کسی است که . ه شده استز کارآفرینی ارائتفاوت و متعددي اتاکنون تعاریف م

  از. ندککند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر منابع، نیروي کار، مواد و سرمایه را با هم ترکیب می

 پیشرفت، ةگیري از برخی ویژگی شخصیتی نظیر انگیزشناسان، کارآفرین کسی است که با بهرهنظر روان

  اندازي و مدیریتراهکار جدیدي وکسب... پذیري و، تحمل فضاي ابهام، ریسکوشیکنفس، سختتمادبهاع

گیري کارآفرینی در جامعه  که به شکل را،شناسان نیز شرایط اجتماعیجامعه). 1393سلجوقی، (کند می

ول عوامل اجتماعی و شرایط عنوان محص مورد بررسی قرار داده و به فعالیتهاي کارآفرینانه به،شودمیمنجر 

 جدید و باارزش ايپدیدهیند خلق افرینی فرآطورکلی کاراما، به). Fox, 2005(اند ساختاري جوامع نگریسته

 با در نظر گرفتن  و نیززمان و تالش موردنیازدادن وکار و با اختصاص اندازي یک کسباست که از طریق راه

طلبی اي مالی و ارضاي نیاز استقاللهظور رسیدن به رضایت شخصی، پاداشمنریسکهاي مالی، روانی و اجتماعی به

  ).1389بخش و عبداللهی، فیض(گیرد صورت می

کار جدید و به تعبیري قصد کارآفرینی، یکی از مهمترین مراحل واندازي یک کسبگیري براي راهتصمیم

ة از مبانی نظري و مطالعات تجربی در حوز بخش مهمی ،روازاین.  رفتارها و اقدامات کارآفرینی استۀتوسع

 آنها اختصاص یافته ۀ رفتارهاي کارآفرینانۀگیري تصمیم افراد براي کارآفرینی و توسعکارآفرینی به چگونگی شکل

 اندازي یک رفتار از جمله راهۀیند شناختی ایجاد و توسعاطور کلی قصد، بخش اولیه و با اهمیتی از فرهب. است

 ).Maresch et al., 2016; Ambad & Damit, 2016( شوددید و کارآفرینانه محسوب میوکار جیک کسب

 هـار کارآفرینانـ رفتۀـوسعـوي در تـار قـاي بسیـهنندهکیـبینشـارآفرینی را از پیـد کـان قصـمحقق

)Ambad & Damit, 2016; Paul & Shrivatava, 2016(رد  رفتار فةکنندترین تعیین و به نوعی مهم

  ). 1395کریمی، (اند دانسته

عنوان نمونه، ویژگیهاي به. رگذار باشندید بر قصد کارآفرینی افراد تأثـتوانناي از عوامل میهـمجموع

ر مثبتی بر ـه تأثیـد کـی هستنـی از عواملـري و کنترل درونـپذیت، ریسکـه پیشرفـاز بـر نیـشخصیتی نظی

ر صیف و ـرانی نظیـپژوهشگ ).Espiritu-Olmos & Sastre-Castillo, 2015(د ـه دارنـد کارآفرینانـقص
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انـ و آستلوراـ، گ)1393(همکاران 
1

شاك ،)2006 (
2 

، کانیزارس و گارسیا)2010(
3

، چاالنباتر)2010 (
4 

و 

و آلتینی) 2011 (همکاران
5
بر اهمیت توجه به برخی ویژگیهاي فردي نظیر نیاز به پیشرفت، تمایل ) 2012( 

که بر فرایند قصد ، عنوان ویژگیهایی از افرادهپذیري بري، تحمل ابهام، کنترل درونی و ریسکبه خطرپذی

تنتایج تحقیق م. انددهکرکارآفرینی آنها اثر دارند، تأکید 
6 

در بین دانشجویان نیز بر ) 2015( و همکاران

هاي قصد کارآفرینانه کنندهیینعنوان تعهت سه عامل کنترل درونی، نیاز به پیشرفت و هنجارهاي ذهنی بیماه

آموزان نشان داد که در بین مهارت) 1392(هاي پژوهش محمدي آلمانی و همکاران یافته. تأکید داشت

 نوآوري از ة قوبرخورداري ازنفس، نیاز به کسب موفقیت، تحمل ابهام و پذیري، اعتمادبهکنترل درونی، ریسک

تمایل به مخاطره، تحمل ) 1393(زاد و نظري عروف. هستندنشجویان  بر قصد کارآفرینانه دا تأثیرگذارعوامل

همچنین، عوامل بیرونی مانند فضاي . اندپذیري را از عوامل ایجاد قصد کارآفرینی دانستهکار سخت و انعطاف

  .ثرندؤکار و نگرش کلی افراد نسبت به موفقیت در فعالیتهاي اقتصادي و کارآفرینانه نیز موکسب

توان چنین نتیجه گرفت که این افراد ط با ویژگیهاي کارآفرینان میب نتایج مطالعه مرتبر مبناي

طلبی، ترین این ویژگیها چالشبرخی از مهم. سازد که آنها را از افراد غیر کارآفرین متمایز میدارندویژگیهایی 

آنچه جهت و مسیر . ستاپذیري و برخورداري از کانون کنترل درونی  پیشرفت، ریسکگرایی، انگیزةعمل

عزم او براي حرکت یا توقف و . خیزدکند، از درون او برمیکارآفرین را براي رسیدن به آرزوهایش تعیین می

 یعنی کارآفرین کنترل درونی ؛ شرایط، محیط یا اطرافیان باشدة چیزي نیست که تنها زاییدم یا عدم اقداماقدا

جاي آنکه منتظر یک پایان موفق بماند به فکر و تالش  او به؛ استکارآفرین خطرپذیر). 1384آقاجانی، (دارد 

کند، شانس وقتی که کارآفرین خطرات یک کار را محاسبه می. کند و به مشکالت حمله میکردهخود تکیه 

طلبی  پیشرفت و نیاز به توفیقانگیزة). 1380ملیتو و همکاران،  (گیردموفقیت یا شکست را نیز در نظر می

  که، نیاز بهطوريبه. شود کارآفرینان به کارهایی بپردازند که هر کسی توان انجام آنها را نداردیباعث م

طلبی، میل به موفقیت و مقبولیت یافتن است که افراد را به سوي درگیر شدن با رفتارهاي کارآفرینانه توفیق

 که  وقتی؛استگرایی فرینان عملاي کارآهیکی دیگر از ویژگی). 1389بخش و عبداللهی، فیض(دهد سوق می

 افراد کارآفرین دیگر، عبارت به .کننداجرا می را فرصت آن اولین در و بالفاصله گیرند،می عمل به تصمیم

این . کارآفرینان به دنبال فرصتهاي نوآور و کارآفرینانه هستند). Segal et al., 2005(هستند  گراعمل و خوداتکا

موسیوند و همکاران،  (استافراد این صتهاي کارآفرینانه از ویژگیهاي بارز در حالی است که تشخیص فر
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 هنگام. استهاي افراد کارآفرین طلبی نیز یکی از مشخصهچالش). 1395آبادي و همکاران، ؛ علی1395

 سازنده حلهايراه اغلب برابر مشکالت در. کنند انتخاب را سخت هدفهاي دهند،می ترجیح هدف تعیین

 پیچیده کار یک انجام برايمعموالً، . دهندمی نشان عالقه مبهم و پیچیده مسائل حل به و کنندد میپیشنها

بیشتر  بلکه شود،نمی کمتر تنهانه سازمانی منابع کمبود ۀسطواهب آنها طلبیچالش. می یابند روش چندین

  ).Fang et al., 2009(د شومی

.  به آنها مسلط باشنددبایهایی نیز وجود دارد که افراد کارآفرین بر ویژگیهاي خاص کارآفرینانه مهارتعالوه

وکار، ارتباطات، آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاري، برخی از این مهارتها شامل دانش طرح کسب

 ترین آن خودِ مهمکهوکار علل مختلفی دارد نوشتن طرح کسب. استسازي و بازاریابی ریزي، تیمبرنامه

لذا، داشتن . کنداي بودن کارآفرین و آشنایی او را با بازار آشکار مییک طرح خوب، حرفه. فرین استکارآ

 که کارآفرینان استسازي نیز یکی از مهارتهایی تیم. است از مهارتهاي ضروري آن تدوین برايدانش کافی 

آرمان مشترك و جو اعتماد ساخته  وجود یک افزا، بر پایۀیک تیم پویا و هم.  در آن تبحر داشته باشنددبای

 لذا، کارآفرینان بایستی توانایی انتخاب افراد مناسب و ایجاد تیمِ). 1389بخش و عبداللهی، فیض(شود می

ند وکار را کُیند ایجاد کسبایکی از عواملی که همیشه فر. وکار داشته باشنداندازي یک کسبراهرا براي کاري 

در نتیجه، مهارتهایی از قبیل آشنایی کارآفرینان با مسائل . استت و بازدارنده کند، قوانین و مقررات سخمی

وکارها، قوانین مالیاتی، دریافت تسهیالت، قوانین صادرات و غیره الزم و اندازي و مدیریت کسب راه،حقوقی

 به حساببازاریابی بخش مهمی از مهارتهاي کارآفرینانه ). 1391موحدي و یعقوبی فرانی،  (استضروري 

بر همین اساس، . کنددر بازار تعیین میرا که این مهارت چگونگی رقابت و عملکرد کارآفرین طوريبه. آیدمی

طور کلی، توانایی انجام افزایش بازار هدف و به توانایی ارزیابی محیط رقابتی، یافتن نیازهاي روبهدکارآفرینان بای

توانایی ایجاد شبکه و استفاده از ). 1390هیسریچ و پیترز، (اشند یک بازاریابی کارآمد و سودآور را داشته ب

، توانایی برقراري ارتباط با مشتریان، بنابراین. استتماسها و ارتباطات از دیگر مهارتهاي ارتباطی کارآفرینان 

 هاي مهارت ارتباطیتعامالت اجتماعی و استفاده از منابع و کانالهاي اطالعاتی مختلف از زیرمجموعه

ریزي دقیق هاي بزرگی دارند که براي رسیدن به موفقیت به برنامهکارآفرینان همواره ایده. استکارآفرینان 

  هاي اثربخشامهبرن. وکار استریزي اثربخش، پایه و اساس اداره کردن یک کسببرنامه. احتیاج دارند

ار ویژه از میان کي شامل انتخاب یک راهریزیند برنامهافر. شونددسترس و اهداف مهیا می منابع دربهتوجهبا

 رفتارهاي کارآفرینانه توسط افراد، مبناي آنچه ذکر شد، ایجاد و توسعۀبر ). 1393کاهان،  (استگزیدارها 

اي هه متنوعی از ویژگیها و مهارتهاست که البته میزان و نوع آنها در گروتأثیر برخورداري آنها از مجموعۀتحت

ة  و این امر ضرورت پرداختن به ماهیت و کیفیت این ویژگیها و مهارتها و نیز نحواستتفاوت ممختلف جامعه 

 در دو ،بر همین اساس. دهدوکار کارآفرینانه را نشان میاندازي و اداره یک کسبتأثیرگذاري آنها در فرایند راه

ي أثیر ویژگیها و مهارتهاطور خاص ته کارآفرینی و بۀ اخیر توجه فراوانی به پژوهشهاي مرتبط با توسعۀده



  ...مرکز: مورد مطالعه(       ارزیابی مهارتها و ویژگیهاي کارآفرینانۀ دانشجویان و تأثیر آن بر قصد کارآفرینی 

  

30

 نیت و رفتار کارآفرینانه افراد شده است که در ادامه به نتایج برخی از این پژوهشها اشاره کارآفرینی بر توسعۀ

 .شودمی

دانشجویان مهارتهاي کارآفرینانه را در دانشگاهها ) 1390(مقدم و همکاران  نتایج تحقیق جعفريطبق

ترکر. دارآفرینانه دانشجویان نیستنهاي جدید و کایده دانشگاهها مشوق ؛کنندکسب نمی
1

توسعۀ ) 2009 (

هاي قصد کنندهترین تعیینمهارتها و تواناییهاي کارآفرینانه دانشجویان از طرف دانشگاه را یکی از مهم

که دهد در این زمینه نشان می) 1391(زاده نتایج تحقیقات صفري و سمیع. داندکارآفرینانه توسط آنها می

وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاهها از وضعیت نامناسبی برخوردار است و گنجاندن موضوعات آموزشی 

کار، ارتباطات، مدیریت و سازمان، قوانین و مقررات حقوقی و تجاري، ووکار، طرح کسبنظیر مبانی کسب

مهارت عمده شامل شش ) 1393(فوالدي و باغبانی . حسابداري، مدیریت مالی و بازاریابی امري ضروري است

 ۀگذاران، شناسایی هدف اصلی، توانایی توسع محصول جدید، نوآوري، ایجاد ارتباط با سرمایهتوانایی در توسعۀ

 ۀبه گفت. اندمنابع انسانی و رویارویی با چالشهاي غیرمنتظره را در قصد کارآفرینی دانشجویان مؤثر دانسته

آسکون و ایلدریم
2
کار، مهارتهاي واندازي و مدیریت کسبنیازهاي آموزشی کارآفرینی در راهمله از ج) 2011( 

مدیریت زمان و مدیریت منابع ، کاروکسب، انتخاب نوع کاروکسباندازي عمومی، قوانین و مقررات مرتبط با راه

اي کارآفرینی منظور تقویت قابلیته هب را کاروکسب مهارتهاي ۀوسعنیز ت) 1391(مرادي و همکاران . استانسانی 

 در پژوهش خود در زمینۀ) 1394(اران رحمانیان کوشککی و همک. اند الزم و ضروري دانستهدر دانشجویان

 کاربردي کشاورزي به این نتیجه رسیدند که مهارتهاي  ـ دانشجویان مراکز علمیۀبررسی توانمندیهاي کارآفرینان

 از دیدگاه دانشجویان از آن مقررات مربوط به ایجاد و قوانین و) سازماندهی و رهبري( کاروکسبمدیریت یک 

 کارآفرینی دانشجویان به این ۀدر بررسی روحی) 1389(فر و همکاران جمشیدي. اهمیت باالیی برخوردار است

 سرمایه و ضعف در مهارتهاي کارآفرینی تمایلی به  دست یافتند که دانشجویان به دالیلی از قبیل نبودِنتیجه

  .ارندکارآفرینی ند

 در دانشگاهها از کفایت س کارآفرینیومحتواي در) 1395(نتایج پژوهش موحدي و همکاران اساس بر 

سازي آنها  براي آمادهیالزم برخوردار نبوده و ضرورت دارد متناسب با سطح نیاز دانشجویان هر رشته محتوای

ینی، تقویت مهارتهاي مرتبط با فرایند  دروس کارآفرۀجدید تعریف شود و در ارائ کاروکسباندازي  راهدر جهت

بر مبناي نتایج این پژوهش، توجه به کاربردي بودن محتواي . جدید مورد تأکید قرار گیرد کاروکسباندازي راه

ز کارآفرینان براي کارگاهی و دعوت اآموزشهاي گو و و استفاده از روشهاي عملی، گفتنیز و درس کارآفرینی

نیز کمبود آموزشها و مهارتهاي ) 1393(انصاري و فکور . ضرورت داردس واین در ئۀمشارکت در ارا

آموختگان به کارآفرینی ترین موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانشکارآفرینی را از مهم

____________________________________________________________________ 
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 برايآنچه مسلم است برخورداري از ویژگیهاي کارآفرینی و مهارتهاي کاربردي . انددانسته

 ۀ عرصگرایش و تمایل افراد براي ورود بهة کنندتعیینعوامل یکی از  کاروکسب ةاندازي و ادارراه

 ۀهاي آموزش کارآفرینی و تربیت کارآفرینان با محوریت ایجاد و توسع و ضرورت دارد برنامهاستکارآفرینی 

زش این موضوع در نظامهاي آمو. نیاز براي کارآفرینی تنظیم و اجرا شودن ویژگیها و تقویت مهارتهاي موردای

  زیرا مراکز آموزش؛ت بیشتري داردیم کاربردي اه ـطور خاص در مراکز آموزش علمیهعالی و ب

صورت تخصصی بتوانند به  که به،آموختگانیکاربردي با هدف کاربردي کردن دانش و پرورش دانش ـ علمی

عبارتی هب). 1388بخشی جهرمی و شهیدي زندي، (اند  شکل گرفتهوارد شوند، اشتغال و کارآفرینی عرصۀ

گیري بهتر از مزیت عمده این  کمک به بهره کاربردي ـ علمیتوجه به آموزشهاي کارآفرینی در مراکز آموزش

ته و پربارتر از تواند افراد را در شغل بسیار شایسمراکز  در تزریق مهارتهاي تخصصی مربوط به کار است که می

دروري و مالوري در همین زمینه ).James, 2005(نشان دهد پیش 
1

در ) 1383(ري و جهانگی) 2000( 

 و اشتغال کاروکسبسازي دانشجویان براي  آمادهدر کاربردي  ـهاي علمیپژوهش خود بیان داشتند که دوره

هاي آموزشی خود  این مراکز، آموزشهاي کارآفرینی را در برنامهالزم است بوده و راز ظرفیت باالیی برخوردا

 فراوانی براي ةي بالقوظرفیتها کاربردي را داراي  ـنیز مراکز علمی) 2010(و همکاران عزیزي . لحاظ کنند

، شناسایی بدین ترتیب. اندآموختگان دانستهتربیت نیروي انسانی خالق و کارآفرین و کمک به اشتغال دانش

کاربردي  ـ موزش علمیها و رفتارهاي کارآفرینانه در بین دانشجویان مراکز آ اندیشهراهکارهایی براي توسعۀ

  . آموختگان این مراکز استراهی براي تسهیل اشتغال و کارآفرینی دانش

 دانشجویان ۀتواند بر قصد کارآفرینانها مشخص شد که عوامل زیادي مینگاشته به مرور پیشینۀوجهتبا

 افراد ۀ و رفتار کارآفرینان نیتۀتأثیرگذار باشد که در این بین دو دسته از عوامل بیش از همه در ایجاد و توسع

توان به برخی مهارتهاي  نخست مجموعه مهارتهاي کارآفرینی است که در این زمینه میۀدست. تأثیر دارد

شامل دانش طرح و کسب و کار، ارتباطات، آشنایی با قوانین و  کاروکسباندازي و ایجاد یک ضروري براي راه

 دوم نیز برخی ویژگیهاي دستۀ. دکرسازي و بازاریابی اشاره ریزي، تیممقررات حقوقی و تجاري، برنامه

ویژگیهاي کارآفرینانه . تأثیر آنها قرار داردکارآفرینانه هستند که قصد کارآفرینی دانشجویان تا حدودي تحت

طلبی، کنترل درونی، شود که در این پژوهش پنج ویژگی عمده نظیر چالشنیز طیف وسیعی را شامل می

   در این تحقیق، آنچه ذکر شدمطابق. پذیري در نظر گرفته شده استگرایی و ریسکرفت، عملپیشة انگیز

کاربردي  ـ ن مراکز آموزش علمی نیت و رفتار کارآفرینانه دانشجویاکنندهتعیینعوامل منظور دستیابی به به

ورد ارزیابی قرار گرفته و اي از مهارتهاي کارآفرینانه آنها موضعیت ویژگیهاي شخصیتی افراد و نیز مجموعه

  .کارآفرینی دانشجویان  بررسی شده است تأثیر این ویژگیها و مهارتها بر قصد

  

____________________________________________________________________ 
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  روش تحقیق .3

 آماري ۀجامع.  پیمایشی انجام شده استة تحلیلی است که به شیو ـاین پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی

 21حدود (اي مهارت در کل کشور بود فهفنی و حر ـ کاربردي  ـدانشجویان مراکز آموزش علمیتمام تحقیق 

که براي تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان) هزار دانشجو
1

 شد که بر این اساس استفاده) 1970( 

هاي آماري تحقیق از روش  منظور انتخاب نمونهبه.  تحقیق تعیین شدندعنوان حجم کل نمونۀ دانشجو به377تعداد 

راکز، در گام اول بر به پراکندگی جغرافیایی متوجهبدین صورت که با. ، استفاده شدو مرحله در د،ايگیري طبقهنمونه

 ،)از هر منطقه دو مرکز( مرکز 14اي کشور،  سازمان آموزش فنی و حرفهگانۀبندي مناطق هفتمبناي تقسیم

ي با انتساب متناسب تعیین و گیر نمونهام بعد حجم نمونه هر مرکز به شیوةعنوان مراکز منتخب، تعیین و در گهب

  اصلی بخشهاي. شدنامه استفاده ها از ابزار پرسشآوري داده براي جمع..طور تصادفی انتخاب شدندهها بنمونه

 مهارتهاي کارآفرینی، ویژگیهاي کارآفرینانه و قصد تحقیق شامل ویژگیهاي فردي،ساخته محقق ۀنامپرسش

اي زینهگهایی با طیف پنجنجش میزان مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان از گویهبراي س.  بوددانشجویانکارآفرینی 

 و براي سنجش ویژگیهاي کارآفرینانه و )5=  و خیلی زیاد4= ، زیاد3= ، متوسط2= ، کم1= خیلی کم(لیکرت 

 ،2= ف، مخال1 =کامالً مخالف(اي لیکرت گزینههایی با پاسخهاي پنجقصد کارآفرینی دانشجویان از گویه

 ن موردا از متخصصجمعی را روایی صوري ابزار تحقیق .استفاده شد) 5=  و کامالً موافق4= ، موافق3= نظربی

نامه  پرسش30 تکمیل نامه باپرسش آزموننیز پیشنامه  پایایی پرسشبراي بررسی. دادند تأیید قرار بررسی و

که بود  %96 طور میانگینه بآمدهدستهونباخ ب ضریب آلفاي کرانجام شد که کرونباخ ي آلفا ضریبو تعیین

هاي  از آمارههادادهتحلیل وبراي تجزیه .است پژوهش هاي سنجش متغیرهايگویه مناسبنشانگر پایایی 

 با استفاده ،اي، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانهنمونه تکTضریب تغییرات،  میانگین،

  .ستفاده شد اSPSS آماري رافزااز نرم

  

  هاي تحقیقیافته .4

. اند را زنان تشکیل داده% 6/19 از آنان را مردان و % 4/80بررسی ویژگیهاي فردي دانشجویان نشان داد که 

 بود که نشان از معدل نسبتاً مناسب 15/16 سال و میانگین معدل کل آنها 4/29میانگین سنی دانشجویان 

 در مقطع % 80/40 از دانشجویان در مقطع کاردانی و %  2/59 که دهدها نشان مییافته. استدانشجویان 

 ۀ رشته تحصیلی فعالیت داشتند که از میان آنها رشت28دانشجویان در . کارشناسی مشغول به تحصیل بودند

 از % 68از لحاظ وضعیت اشتغال . اوري مکانیک خودرو بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودفنّ

 %  8/23 ارتباط خیلی زیاد و %  9/29ن، نوع شغل  بیکار بودند که از میان شاغال%  32شاغل و دانشجویان 
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ۀ  از آنها نیز ارتباط شغل با رشت%  5/29 ،حالدرعین.  تحصیلی آنها مرتبط بودبا رشتۀنیز در حد زیاد 

  . دندکریا هیچ اعالم تحصیلی خود را در حد کم 

ندازي ث ورود به مراحل کارآفرینی و راهین تحقیق، وضعیت افراد از حییکی از موضوعات موردبررسی در ا

هنوز وارد ) % 7/68( دانشجویان بیشتر) 1جدول (آمده دستهبود که بر اساس اطالعات ب کاروکسبیک 

در بین دانشجویان . اشتندند کاروکسباندازي یک هیچ طرح و ایدة جدیدي براي راهفرایند کارآفرینی نشده و 

 به خود را کاروکسب ة نفر نیز اید12  ونداشتد کاروکسب جدیدي براي شروع یک ایدة %  2/14وردبررسی، م

  .اندسازي رساندهتجاريمرحلۀ 

  در مراحل مختلف فرایند کارآفرینی گیري ع فراوانی دانشجویان بر حسب قرار توزی:1 جدول

  درصد  فراوانی  مراحل فرایند کارآفرینی

  7/68  237   جدیدةد طرح و ایبدون

  2/14  49   جدیدةداراي اید

  2/5  18   جدید مرحلۀ آزمون ایدة

  5/3  12   ایدهعۀ توسمرحلۀ

  5/3  12  وتحلیل اقتصادي طرح کارآفرینیتجزیه

  4/1  5  بازاریابی ایده و طرح کارآفرینی

  5/3  12   کارآفرینیسازي ایدةتجاري

  

شش . ، بررسی مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان بودیکی دیگر از مواردي که مورد سنجش قرار گرفت

، ارتباطات، آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و کاروکسب شامل دانش طرح موردنظرمهارت کارآفرینی 

بندي مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان با هاي حاصل از رتبهیافته. سازي و بازاریابی بودریزي، تیمتجاري، برنامه

توانایی توصیف «، کاروکسبیب تغییرات نشان داد که در بین مهارتهاي مرتبط با دانش طرح استفاده از ضر

 با »کاروکسباصول نوشتن طرح « و 05/1 و انحراف معیار 23/3 با میانگین »کارومحصول در طرح کسب

هاي ین مشخصهاز ب. اندهاي نخست و آخر را کسب کردهرتیب رتبهت به01/1 و انحراف معیار 81/2میانگین 

  »بنیانتماس با شرکتهاي دانش« و »توانایی برقراري ارتباط با مشتریان«مهارت ارتباطات نیز دو مهارت 

در متغیر آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاري، . هاي نخست و آخر را به دست آوردندترتیب رتبهبه

براي مهارت . ده استکر نخست را کسب ۀ رتب»رکاوکسباندازي قوانین و مقررات راه«مهارت آشنایی با 

 »در نظر گرفتن راههاي مختلف براي انجام یک فعالیت«ریزي شش مشخصه در نظر گرفته شده بود که برنامه

  . اندهاي نخست و آخر را کسب کردهترتیب رتبه به»جدید کاروکسباندازي ریزي براي راهتوانایی برنامه«و 

 و انحراف معیار 45/3 با میانگین » کاريدآوري افراد توانمند براي تشکیل تیمِتوانایی گر« دو مشخصۀ

  از بین پنج مشخصۀ08/1حراف معیار  و ان44/3 با میانگین » کاريتوانایی همگام کردن افراد تیمِ« و 03/1
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از . اندادهترتیب نخستین و آخرین اولویت را به خود اختصاص دسازي بهاده براي سنجش مهارت تیممورداستف

 »آشنایی با فرصتهاي بازار خارجی« و »آشنایی افراد با فرصتهاي بازار داخلی«نظر مهارت بازاریابی نیز میزان 

  .ه شده استئ ارا2ها در جدول هنوضعیت دانش افراد در سایر زمی. ترتیب در اولویت اول و آخر بود به

  نبندي مهارتهاي کارآفرینی دانشجویا اولویت: 2جدول 

میانگین   گویه  مهارتهاي کارآفرینی

  *ايرتبه

ضریب   انحراف معیار

  تغییرات

  رتبه

توانایی توصیف محصول خود در طرح 

  وکارکسب

28/3  05/1  324/0  1  

وتحلیل اقتصادي یک توانایی تجزیه

  وکارکسبطرح 

96/2  98/0  332/0  2  

توانایی برآوردهاي مالی یک طرح 

  وکارکسب

98/2  02/1  341/0  3  

  4  342/0  98/0  86/2  وکارکسبتوانایی نوشتن یک طرح 

  وکارکسبدانش طرح 

آشنایی با اصول نوشتن یک طرح 

  وکارکسب

81/2  01/1  361/0  5  

      06/4  93/14    جمع

  1  297/0  06/1  56/3  توانایی برقراري ارتباط با مشتریان

تمایل به تعامالت اجتماعی و برقراري 

  رآفرینانارتباط با کا

68/3  14/1  311/0  2  

  استفاده از منابع و کانالهاي

  رسانی مختلف اطالع

03/3  15/1  381/0  3  

  4  400/0  12/1  80/2  ارتباط با افراد کارآفرین

  ارتباطات

  5  515/0  14/1  21/2  بنیانارتباط با شرکتهاي دانش

      02/4  34/15    جمع

اندازي با قوانین و مقررات راهآشنایی 

  وکارکسبیک 

82/2  06/1  376/01    

آشنایی با قوانین و مقررات ثبت یک 

   جدیدةاید

74/2  06/1  386/0  2  

  

آشنایی با قوانین و 

مقررات حقوقی و 

  تجاري

 آشنایی با قوانین و مقررات ارائۀ

  تسهیالت به کارآفرینان

57/2  09/1  424/0  3  

      84/2  15/8    جمع

  

  

درنظر گرفتن راههاي مختلف براي 

  انجام یک فعالیت 

55/3  02/1  286/0  1  
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  2  288/0  05/1  67/3   خودف بلندمدت براي آیندةتعریف اهدا

  3  295/0  02/1  46/3  ریزي فعالیتهاي روزانهبرنامه

  ریزيبرنامه

  اندازي یکریزي راهتوانایی برنامه

  جدید وکارکسب

07/3  04/1  341/0  4  

            

      38/3  78/13    جمع

توانایی گردآوري افراد توانمند براي 

  تشکیل تیم کاري

45/3  03/1  300/0  1  

  2  301/0  09/1  62/3  صورت تیمیاعتقاد به انجام کارها به

اندازي توانایی مدیریت یک تیم براي راه

  وکارکسبیک 

42/3  05/1  308/0  3  

  4  315/0  11/1  54/3  تمایل به انجام کارهاي تیمی

  سازيتیم

  5  316/0  08/1  44/3  توانایی همگام کردن افراد تیم کاري

      46/4  52/17    جمع

  1  334/0  01/1  02/3  هاي بازار داخلی آشنایی با فرصت

  2  338/0  05/1  12/3  توانایی شناسایی نیازهاي مشتریان

  3  338/0  06/1  13/3  آشنایی با روشهاي مختلف تبلیغات 

  4  354/0  08/1  05/3  یی کسب اطالعات از بازار هدفتوانا

  بازاریابی

  5  434/0  11/1  55/2  آشنایی با فرصتهاي بازار خارجی 

      24/4  92/14    جمع

  )5(و خیلی زیاد ) 4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1(خیلی کم *   

  

 میانگین قایسۀم. اي استفاده شدنمونه تکT مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان از آزمون براي مقایسۀ

  کارآفرینی دانشجویان با حد مطلوب نشان داد که میانگین سه مهارت دانش طرحۀگانمهارتهاي شش

به این در حالی است که باتوجه. داري با میانگین حد مطلوب ندارد، ارتباطات و بازاریابی تفاوت معناوکارکسب

 ریزي ون و مقررات حقوقی و تجاري، برنامه، بین میانگین سه مهارت آشنایی با قوانیT آزمون  مقدار

 اطمینان مهارت ، کران باال و پایین فاصلۀکهطوريبه. اري وجود دارددازي با میانگین مقیاس، تفاوت معناستیم

 عبارتی میانگین جامعۀ موردمطالعه به طرزهب. آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاري منفی است

به بیان دیگر، میانگین میزان آشنایی دانشجویان با قوانین و . تر است مقیاس کوچکداري از میانگینمعنا

اما، کران باال و پایین . ستداري از حد مطلوب کمتر ااطور معنمقررات حقوقی و تجاري در بین دانشجویان به

 میانگین این دو  بیشتر بودندهندة که نشاناستسازي مثبت ریزي و تیم اطمینان دو مهارت برنامهفاصلۀ

  .ه شده است ارائ3ها در جدول سایر یافته. ستمهارت از میانگین مقیاس ا
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   مقایسه میانگین مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان با حد مطلوب:3جدول 

  مهارت
میانگین 

  مقیاس

میانگین 

  *نمونه

انحراف 

  معیار
  تعداد

 ةآمار

  آزمون
P  

فاصله 

 اطمینان

- دانش طرح کسب

  وکار

15  93/14  06/4  357  3/0 -  765/0  35/0 ،48/0 -  

  - 08/0، 76/0  112/0  59/1  351  02/4  34/15  15  ارتباطات

آشنایی با قوانین و 

  مقررات 

9  15/8  84/2  372  7/5 -  000/0  55/0 - ،

13/1 -  

  43/1، 13/2  000/0  98/9  358  38/3  78/13  12  ریزيبرنامه

  05/2، 99/2  000/0  59/10  352  46/4  52/17  15  سازيتیم

  - 51/0، 36/0  736/0  - 33/0  355  24/4  92/14  15  بازاریابی

  )5(و خیلی زیاد ) 4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1(خیلی کم *  

  

 دانشجویان مورد ۀدر ادامه بررسی وضعیت کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزشی، ویژگیهاي کارآفرینان

پذیري و  پیشرفت، ریسکگرایی، انگیزة، عملطلبیسنجش قرار گرفت که در این زمینه پنج ویژگی چالش

. اي استفاده شدنمونه تکT ویژگیهاي کارآفرینانه دانشجویان از آزمون ۀبراي مقایس. کنترل درونی بررسی شد

ها نشان داد که بین میانگین پنج ویژگی کارآفرینانه دانشجویان با مقدار میانگین حد مطلوب تفاوت یافته

 ه کاست اطمینان ویژگیهاي کارآفرینانه مثبت که کران باال و پایین فاصلۀطوريبه. دداري وجود دارامعن

  . بیشتر بودن میانگین جامعه از میانگین مقیاس استهندةدنشان
  

   میانگین ویژگیهاي کارآفرینانه دانشجویان با حد مطلوب مقایسۀ:4جدول 

  ویژگی
میانگین 

  مقیاس

میانگین 

  *نمونه

انحراف 

  معیار
  دتعدا

آماره 

  آزمون
P  فاصله اطمینان 

  10/2، 73/2  000/0  13/15  367  06/3  42/14  12  کنترل درونی

  93/2، 99/3  000/0  83/12  354  07/5  46/21  18  پذیريریسک

  33/3، 10/4  000/0  99/18  358  70/3  72/15  12  گراییعمل

  24/11، 55/12  000/0  75/35  341  14/6  9/29  18  طلبیچالش

  45/4، 38/5  000/0  92/20  355  42/4  91/19  15   پیشرفتانگیزة

  )5(و کامالً موافق ) 4(، موافق )3(نظر ، بی)2(، مخالف )1(کامالً مخالف *          

 
  میانگین قصد کارآفرینیۀمقایس. بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان بودیکی دیگر از موارد مورد

به مثبت بودن باتوجه. داري بین این دو وجود داردامعندانشجویان با میانگین مقیاس نشان داد که تفاوت 
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توان گفت میانگین قصد کارآفرینی دانشجویان از مقدار میانگین مقیاس  اطمینان میۀکران باال و پایین فاصل

  .باالتر است

 

   میانگین قصد کارآفرینی دانشجویان با حد مطلوبۀ مقایس:5جدول 

میانگین 

  مقیاس
  تعداد  ف معیارانحرا  میانگین نمونه

آماره 

  آزمون
P  فاصله اطمینان 

30  93/37  85/7  316  94/17  000/0  8/8 ،06/7  

 
  همبستگی بین متغیرهاي پژوهش .5

بین ) پیرسون( رگرسیون، ضریب همبستگی ۀهاي تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه و محاسبپیش از بررسی سازه

تر باشد، اس هرچه همبستگی بین متغیرها قويکه بر این اس. متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفت

 پیشرفت،  مستقل و وابسته، متغیرهاي انگیزةدر همبستگی بین متغیرهاي. تر خواهد بودبینی نیز دقیقپیش

 بیشترین و متغیر 50/0 و 62/0، 65/0، 66/0ترتیب با ضرایب ریزي بهطلبی و برنامهگرایی، چالشعمل

  . کمترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد20/0حقوقی و تجاري با ضریب آشنایی با قوانین و مقررات 

  

x1 =  قصد کارآفرینانه  

x2 =کار   ودانش طرح کسب  

x3 =ارتباطات  

x4 =    آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاري  

x5 =ریزيبرنامه  

x6 =سازيتیم   

x7 =بازاریابی  

x8 =کنترل درونی  

x9 =پذیري ریسک  

x10=گرایی عمل  

x11 =طلبیچالش  

x12 =انگیزه پیشرفت  
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   ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق:6دول ج
متغیرهاي 

  تحقیق

x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10 x11 x12 

x1  1                        

x2  **33/0  1                      

x3  **33/0  **62/0  1                    

x4  **20/0  **62/0  **59/0  1                  

x5  **50/0  **45/0  **52/0  **30/0  1                

x6  **35/0  **35/0  **44/0  **25/0  **54/0  1              

x7  **36/0  **56/0  **61/0  **58/0  **53/0  **41/0  1            

x8  **31/0  **16/0  **24/0  **21/0  **29/0  **26/0  **33/0  1          

x9  **40/0  **25/0  **29/0  **17/0  **36/0  **32/0  **32/0  **26/0  1        

x10  **65/0  **23/0  **30/0  *11/0  **49/0  **33/0  **25/0  **36/0  **37/0  1      

x11 **62/0  **24/0  **35/0  **16/0  **39/0  **38/0  **29/0  **30/0  **43/0  **66/0  1    

x12 **66/0  **20/0  **32/0  *12/0  **49/0  **36/0  **22/0  **40/  **42/0  **74/0  **62/0  1  

  05/0دار در سطح امعن: *                                   01/0دار در سطح معنا: **

  

  هاي مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویانبینی سازهپیش .6

 دانشجویان، از تحلیل ینی متغیر وابسته قصد کارآفرینانۀبمنظور تعیین توانایی متغیرهاي مستقل در پیشبه

دهد، از  نشان می7گونه که جدول همان. ام استفاده شدگبهاي یا گامرگرسیون چندمتغیره به روش مرحله

ترتیب وارد گرایی بهطلبی، بازاریابی و عمل پیشرفت، چالشةبین کل متغیرهاي مستقل، چهار متغیر انگیز

تحلیل . دار شد معنا=p 000/0 و در سطح =F 33/72مدل رگرسیون با مقدار .  رگرسیونی شدندمعادلۀ

طلبی، بازاریابی و  پیشرفت، چالشة یک واحد تغییر در متغیرهاي مستقل انگیزيزاارگرسیون نشان داد به

 رآفرینانۀ واحد تغییر در سطح متغیر وابسته قصد کا23/0 و 17/0، 21/0، 32/0ترتیب گرایی بهعمل

  ، پیشرفتةبه بیان دیگر، با برخورداري دانشجویان از ویژگیهایی نظیر انگیز. شوددانشجویان ایجاد می

  .یابدگرایی و نیز مهارت بازاریابی قصد کارآفرینانه نیز در آنها افزایش میطلبی، عملچالش

 

  شده در مدل رگرسیون متغیرهاي مستقل وارد:7جدول 

  B Beta  T  Sig  بینمتغیرهاي پیش

  )Constant(عرض از مبدأ 

  )x1( پیشرفت ةانگیز

  )x2(طلبی چالش

  )x3(بازاریابی 

  )x4(گرایی عمل

02/4  

60/0  

28/0  

31/0  

54/0  

  ـ

32/0  

21/0  

17/0  

23/0  

94/1  

72/4  

47/3  

67/3  

27/3  

053/0  

000/0  

001/0  

000/0  

001/0  

  

 ۀ از تغییرات در متغیر وابست% 56شده در مجموع قادرند ، متغیرهاي مستقل وارد R2بر اساس میزان 

گرایی طلبی، بازاریابی و عملچالش پیشرفت، چهار متغیر مستقل انگیزة. نی کنندبیقصد کارآفرینی را پیش
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. دهنداز میزان تغییرات در متغیر وابسته قصد کارآفرینانه را توضیح می% 2و % 3، %6، %44ترتیب به

این یافته با . این یافته نشان از سهم بیشتر ویژگیهاي کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان است

نتایج تحقیقات. مینه مطابقت دارد در این زپیشیننتایج برخی از تحقیقات 
1

دهد ویژگیهایی شان مین 

یدر همین زمینه تحقیقات. ثر استؤ دانشجویان م پیشرفت بر میزان قصد کارآفرینانۀنظیر انگیزه و نیاز به
2  

           

 آسکون و و) 2009(ترکر( ،)1391(زاده صفري و سمیع. اندثر دانستهؤطلبی را بر قصد کارآفرینی افراد مچالش

اند که بازاریابی از مهارتهاي بسیار مهم و مؤثر در تبیین قصد کارآفرینانه افراد نیز بیان داشته  ،)2011(ایلدریم 

  . است

   تبیین میزان تغییرات در قصد کارآفرینانه توسط متغیرهاي مستقل:8جدول 

  R R2  R2 Adjust  R2 Change  متغیر

  44/0  44/0  44/0  66/0   پیشرفتةانگیز

  06/0  50/0  51/0  71/0  طلبیچالش

  03/0  53/0  54/0  73/0  بازاریابی

  02/0  55/0  56/0  75/0  گراییعمل

  

 گیري و پیشنهادهانتیجه .7

 یکی از ،حال آموزش عالی در کشور در ابعاد مختلف پیشرفت چشمگیري داشته است؛ بااین،در سالهاي اخیر

ش عالی قابل طرح است، توانایی مراکز آموزش عالی در ایجاد و عنوان یکی از چالشهاي نظام آموزهابعادي که ب

صورت اگرچه در سالهاي اخیر مباحث کارآفرینی به. استتقویت روحیه و مهارتهاي کارآفرینی در دانشجویان 

ها در ایجاد توانمندیهاي الزم هاي آموزشی دانشجویان شده، اما چگونگی اثرگذاري این برنامهنظري وارد برنامه

 تأمل و بررسی وکارهاي کارآفرینانه موضوعی همچنان درخورِاندازي و مدیریت کسبدر دانشجویان براي راه

 پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ویژگیها و مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزش ،در همین راستا. است

هاي تحقیق، میانگین مهارتهاي رمبناي یافتهب.  آنها انجام شدۀ کاربردي و تأثیر آنها بر قصد کارآفرینان ـعلمی

وکار، بازاریابی و آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاري دانشجویان کمتر از مرتبط با دانش طرح کسب

هنوز  کاربردي  ـ که مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزش علمیکردتوان اظهار می. استحد متوسط 

. وکار نرسیده استاندازي یک کسب کارآفرینی و راهۀول براي ورود دانشجویان به عرصقببه حد مناسب و قابل

در این زمینه نتایج پژوهشهاي . البته این وضعیت تاحدودي در پژوهشهاي پیشین نیز مشاهده شده است

____________________________________________________________________ 
 

Espiritu and Sastre, 2015; Mat et al., 2015; Shuch, 2010   ،؛ 1392محمد آلمانی و همکاران .1  

 Altinay et al., 2012  ؛ 1393؛ فوالدي و باغبانی، 1393زاده و نظري، عرف.  2
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 یا نیز از سطح پایین) 1392(و دریایی ) 1386(، زالی و همکاران )1394(رحمانیان کوشککی و همکاران 

  ها پیشنهادبه یافتهتوجهبا. اندکردهاي کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزش عالی حکایت همتوسط مهارت

طور خاص آموزشهاي هکاربردي و بـهاي علمیشود نوعی بازنگري در برنامه و محتواي آموزشی رشتهمی

شی، به ایجاد و تقویت مهارتهاي هاي آموزبرنامهة وکار صورت گیرد و در ارادمرتبط با کارآفرینی و کسب

، موحدي و همکاران )1393(، انصاري و فکور )1393(نتایج تحقیقات سلیمی . شودویژه کارآفرینی توجه 

  .اندهاي درسی دانشجویان را ضروري دانستهنیز توجه به مباحث کارآفرینی و بازنگري در برنامه) 1389(

 نشان داد که میانگین میزان پنج ویژگی موردنظر در این  دانشجویان نیزبررسی ویژگیهاي کارآفرینانۀ

در کنار آن قصد کارآفرینی دانشجویان نیز باالتر از حد میانگین قرار . تحقیق باالتر از میانگین مقیاس است

د هاي قصکنندهگرایی و مهارت بازاریابی تبیینطلبی و عمل پیشرفت، چالشةداشت و سه ویژگی انگیز

 دانشجویان اینکه این ویژگیها بیشترین تأثیر را بر قصد کارآفرینانۀبه توجهبا. شجویان بودندکارآفرینی دان

اي براي کسب شوند دانشجویان انگیزهتوان چنین نتیجه گرفت که ویژگیهاي کارآفرینی باعث میداشتند، می

توان دریافت که رد میبا در نظر گرفتن این دو مو. نندکمهارتهاي کارآفرینی و قصد کارآفرینانه کسب 

 ا وهاي براي کارآفرینی و عملیاتی کردن طرح بالقوهو ظرفیتاربردي مهارت ک ـ دانشجویان مراکز علمی

د تا از این کرن تقویت ایشااي مدون ویژگیهاي کارآفرینی را در توان با برنامهلذا، می. هاي جدید خود دارندایده

د و در ادامه با بهبود مهارتهاي کارآفرینی و ننکارآفرینی پیدا اي کهاي براي کسب مهارتطریق انگیزه

.  شودترية مناسبحمایتهاي مالی و نهادي مناسب از ظرفیتها و تواناییهاي آنها در کارآفرینی استفاد

آموزشهاي مرتبط با مهارتهاي کارآفرینی، ارزیابی اثربخشی از آموزشهاي  ۀئشود پس از اراهمچنین، توصیه می

  .شده صورت گیردهارائ

توان دریافت که برخالف آنچه مورد انتظار است،  می،دست آمدهبرمبناي آنچه در این تحقیق ب

عنوان مراکزي با تمرکز هب، کاربردي ـ ویژه در مراکز آموزش علمیه مهندسی ب ـهاي فنیانشجویان رشتهد

اندازي یک نیاز براي کارآفرینی و راهاي مورد، نیز از ویژگیها و مهارتهبیشتر بر مهارتهاي عملی و کاربردي

را با  و این امر ضرورت بازنگري در محتوا و فرایند آموزش مهندسی ندستوکار کارآفرینانه برخوردار نیکسب

شده بر  نتایج تحلیلهاي انجاممطابقاز سویی . دهدهاي شغلی در کشور نشان می ظرفیتهدف ایجاد و توسعۀ

  تمایل و قصد کارآفرینی دانشجویان مراکز علمید که توسعۀکرتوان چنین استنتاج میهاي تحقیق روي داده

 کارآفرینی، پرورش مراکز به ابعادي نظیر تقویت روحیۀ توجه شایسته این گروِاي درحرفه ـ و فنیکاربردي ـ 

هاي آموزشی بوده ل برنامهعنوان مکمهویژگیهاي کارآفرینانه و نیز بهبود مهارتهاي کارآفرینانه در دانشجویان، ب

توان انتظار هاي تمایل و قصد کارآفرینی دانشجویان است که می کنندهعنوان تعیینهبه این ابعاد بو تنها باتوجه

آموختگان به چرخۀ و ورود دانشداشت آموزش مهندسی در نظام آموزش عالی کشور به جریان کارآفرینی 

 .کارآفرینی منتهی شود
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