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تاریخ پذیرش1316/6/21 :

چکیده:
هدف از تحقيق حاضر تعيين ارتباط بين خودکارآمدي کارآفرینی (انگيزش و آموزش ،خالقيت و نوآوري ،ریسك پذیري ،مهارتهاي
کارآفرینی (مدیریتی ،فنی و رهبري) ،تجربه حرفه اي و استقالل طلبی ،منبع کنترل) و سبك زندگی در جهت تحقق
قصدکارآفرینی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی کاربردي جهاددانشگاهی استان مرکزي در سال تحصيلی 15-16بود .روش
تحقيق مورد استفاده توصيفی از نوع پيمایشی بود .جامعه آماري شامل 141نفر از دانشجویان بود ،که از این تعداد بر اساس فرمول
محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان( )1191تعداد  113نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند .ابزار جمع آوري داده ها
شامل4پرسشنامه با عنوان سبك زندگی ( ،)LSQمهارتهاي کارآفرینی اسميت ،خودکارآمدي کارآفرین ولينان و چن و لورز،
قصدکارآفرینی دي نابل و مك گی بود .نتایج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که بين سبك زندگی و قصد کارآفرینی با
متغيرهاي خالقيت و نوآوري( r=1/31و ،)p≤1/12تجربه حرفه اي و استقالل طلبی( r=1/95و ،)p≤1/13ریسك پذیري(r=1/54
و ،)p≤1/111مهارتهاي کارآفرینانه( r=1/22و ،)p≤1/111انگيزش و آموزش( r=1/21و )p≤1/116و منبع کنترل(r=1/15
و )p≤1/14رابطه معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر ،هر چه سبك زندگی باالتر باشد ،انگيزه پيشرفت و آموزش ،خالقيت و
نوآوري ،ریسك پذیري و مهارتهاي کارآفرینی (مدیریتی ،فنی و رهبري) نيز باالتر است و رابطه اي ميان سبك زندگی با متغير هاي
منبع کنترل ،تجربه حرفه اي و استقالل طلبی وجود دارد و قصد کارآفرینانه و خودکارآمدي کارآفرینانه بيشتر دانشجویان و
کارکنان مورد بررسی در حد متوسط است.
کلید واژگان :مهارت کارآفرینانه ،سبك زندگی ،خودکارآمدي ،قصدکارآفرینی
 -1مقدمه
از کارآفرین به عنوان موتور حرکت توسعه ي پایدار یاد

کارآفرینی داراي ابعاد مختلف توفيق طلبی ،2مرکز کنترل

می شود ،بدون شك بررسی توانمندي هاي کارآفرینی در

داخلی ،3استقالل طلبی ،4مخاطره پذیري 5و خالقيت 6است.

جامعه و گسترش آن می تواند گره گشاي بسياري از مشکالت

کارآفرینی یك حرفه نيست که فقط در بعد اقتصادي و آن هم

موجود در بخش اشتغال کشور به خصوص فارغ التحصيالن

در حوزه کسب و کار مطرح باشد بلکه فراتر از آن یعنی یك

دانشگاهی بوده و راه توسعه همه جانبه را فراهم نماید.

سبك زندگی یا یك علم است که پيوسته همراه کارآفرین

شومپيتر ،1کارآفرینی را مهم ترین عامل توسعه اقتصادي

است و بر کل زندگی او تاثير می گذارد ،از انتخاب دین وي

دانسته است .وي معتقد است کارآفرین یك مدیر صاحب

گرفته تا انتخاب همسر ،حرفه و روش انجام کارهایش .بطور

ابتکار و فکر است که همراه با خالقيت ،ریسك پذیري ،هوش،
اندیشه و وسعت دید ،فرصت هاي طالیی می آفرینند.
Schumpeter

1.

نویسنده عهده دار مکاتبات :مهتاب عشقی mahtab.eshghiaraghi@gmail.com

2.

need for achievement
Internal control center
4. sense of independent
5. risk preference
6. Creativity
3.
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کلی می توان گفت کارآفرینان به سبك خاصی زندگی می

اجتماعی و فرهنگی کار هم زمان بر سبك زندگی افراد جامعه

کنند ،با عينك خاصی به جهان نگاه می کنند و به روش

موثر است .تحقيقات انجام شده در این زمينه نشان داده اند

خاصی با مسائل و مشکالت و پدیده ها برخورد می کنند .آن

که ویژگی هاي کارآفرینان ،عوامل برون زا (مثل دسترسی به

ها یك زندگی کارآفرینانه دارند که ممکن است در این زندگی

سرمایه ،پيچيدگی بازارهاي سرمایه ،نهادهایی که ترویج

کسب و کار کارآفرینانه اي داشته باشند یا نداشته باشند .عده

حاکميت قانون و حفاظت از مالکيت خصوصی را می کنند و

اي کارآفرینی را یك سبك زندگی می دانند و حتی آن را یك

غيره) و شرایط زندگی که بر خودکارآمدي کارآفرینی (مثل

مکتب می داند .در زندگی کارآفرینانه افراد منتظر نمی مانند

آموزش ،تجارب قبلی و شبکه هاي اجتماعی) موثر است و

که ایده اي طالئی به ذهنشان خطور کند یا جرقه اي

سبك زندگی را تحت تاثير قرار می دهد (برد.)1122 ،1

سهمگين و پر تاللؤ در ذهنشان زده شود و بعد کار را شروع

کروگر )2119( 2بيان می کند که اندیشمندانی چون مك کله

کنند بلکه کار را با ایده اي نسبتاً کوچك که تنها بتواند آنها را

لند ،3پياژه4و اریکسون 5عقيده دارند درجاتی از تجربيات زود

در آغاز کار از خطر محفوظ دارد شروع می کنند تا بتوانند آن

هنگام در زندگی در شکل گيري گرایش ،قصد و شخصيت

را به تدریج بزرگ و بزرگتر و کامل و کاملتر نمایند .زندگی

افراد در آینده نقش دارد .نابی و لينان ،)2111( 6نيز قصد

کارآفرینانه زندگی اي است که جستجوگري ،تکاپو و تالش

کارآفرینانه را آگاهی و باور آگاهانه فردي می دانند که می

مستمر و بدون وقفه براي رسيدن به کمال ،اساس آن است

خواهد در آینده یك کسب و کار مخاطره آميز را با هدف

.زندگی اي که باید دائم ًا در جستجوي ميانبر هایی باشی و

ارزش افزایی و به دست آوردن سود راه اندازي کند .قصد

خالقيت جوهره آن است .زندگی اي که هيچ گاه به وضع

کارآفرینانه به عنوان یکی از مشخصه هاي رفتاري افراد ،از

موجود اکتفا نمی شود و در حاليکه باید با یك چشم به آینده

عامل هاي اصلی تأثيرگذار در شکل گيري و بروز رفتار

بنگري با چشم دیگرت باید به دنبال شکار ایده ها و فرصتها از

کارآفرینانه بوده و یك عنصر کليدي براي درک و شناخت

گذشته و حال باشی .زندگی کارآفرینانه زندگی اي که در آن

فرایند کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهاي مختلف به ویژه

کل نگري و جزء نگري ،محافظه کاري و ریسك پذیري،

کسب و کارهاي کوچك به شمار می آید .فوالدي و باغبانی

وافعيتها و آرمانها ،نظم و نوآوري و بسياري از این قبيل اضداد

( ،)1313در پژوهشی به بررسی تأثير خودکارآمدي کارآفرینانه

با هم جمع می شوند و کارآفرین کامل جمع اضداد ناميده می

بر تقویت کارآفرینی دانشجویان پيام نور شهرستان بيجار

شود .در این زندگی سازمانها بر اساس شایسته ساالري

پرداخته اند .با توجه به نتيجه ي به دست آمده ،متغير

کارکنان خود را انتخاب می کنند و از بوروکراسی اداري،

خودکارآمدي کارآفرینانه در حدود  4/36درصد از واریانس

مقررات خشك ،و کنترل سخت گير و جرء نگر و همچنين

متغير قصد کارآفرینانه را تبيين پيش بينی کرده است .نتایج

روابط رسمی و از باال به پائين و انحصار اطالعات پرهيز می

بررسی هاي مختلف نشان داده اند که خود کارآمدي

شود ،ضمن اینکه شکستهاي کارکنان مورد شناسایی و تشویق

کارآفرینانه یك عامل کليدي در تعيين قصد کارآفرینانه و بروز

قرار می گيرد .در این زندگی شناخت و توسعه قالبهاي ذهنی

رفتارهاي نوآورانه به شمار می آید (فيت سيمونز و داگالس،9

اهميت خاصی دارد .وزیر بناواساس زندگی کارآفرینانه را با

2111؛ دمپسی و جنينگ .)2114 ،2سيوارجا و

آکچوتان1

خالقيت و نوآوري ،پویایی ،عشق به کار و تالش مستمر،
1.

مخاطره پذیري ،آینده نگري ،ارزش آفرینی ،آرمان گرایی،

Bird
2. Krueger et al

فرصت گرایی ،نياز به پيشرفت ،مثبت اندیشی و رقابت مندي

3.

می دانند (آقایی  .)12 :1321،فاضلی ( )1322معتقد است
شغل و کار می تواند بر بقيه عرصه هاي سبك زندگی نيز تاثير
بگذارد .این تاثير ناشی از چندین چيز است .ابعاد اقتصادي،

McClelland
Piaget
5. Erikson
6. Nabi and Linan
4.

7. Fitzsimmons and Douglas
8. Dempsey and Jennings
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( )2113بر این باورند که خودکارآمدي کارآفرینانه نقش

چالش ها براي نيروي انسانی تحصيل کرده در رشته هاي

تعيين کننده اي در ایجاد قصد کارآفرینانه و تبدیل آن به

دانشگاهی ،کارآفرینی و کاهش بيکاري است با توجه به این

رفتار و فعاليت کارآفرینانه دارد .در بررسی هاي کاتونن ،گلدرن

نکات به منظور پرداختن به مبحث ویژگی هاي سبك زندگی

و فينك ،)2115( 2شيري ،رستمی و پير مرادي،)2115( 3

کارآفرینان که آنها را از غير از کارآفرینان متمایز می کنند،

لورتی و کاستوگيوانی )2115( 4و مالبانا )2114( 5رابطه

هدف ما بررسی ارتباط بين سبك زندگی و قصد کارآفرینی و

مستقيم متغيرهاي باور به خودکارآمدي و نگرش کارآفرینی با

خودکارآمدي کارآفرینی در دانشجویان و کارکنان دانشگاه

قصد کارآفرینی تایيد شده است .همچنين به نظر بسياري از

علمی کاربردي جهاددانشگاهی استان مرکزي است .قصد

محققان ،باورهاي افراد شکل دهنده ي نگرش هاي آنان می

کارآفرینانه به منزله یکی از مشخصه هاي رفتاري افراد ،از

باشند (گارسيا دفروتوس و اورتگا اگا ،)2115 ،6که این مطلب

عوامل اصلی تاثير گذار در شکل گيري و بروز رفتار کارآفرینانه

نيز بر درستی این رابطه اشاره دارد .بر این پایه ،می توان گفت

به شمار می رود به نحوي که بيشتر محققان بر این باورند که

که در صورت وجود شرایط مناسب پی آمد این امر می تواند به

بخش عمده اي از آنچه فعاليت کارآفرینی ناميده می شود

تصميم فرد براي آغاز یك کسب و کار جدید یا همان قصد

نتيجه مستقيم قصد افراد و فعاليت هاي متعاقب آن در یك

کارآفرینی کمك کند .چرا که نگرشهاي مثبت یا منفی فرد

دوره زمانی مشخص است (کرسبی ،پرنتيك ،وبر و هنگش،2

نسبت به کارآفرینی موجب ارزیابی و ارزشگذاري مثبت یا

 .)2111انوانکوو و همکاران ،)2112( 1در بررسی خود

منفی از کارآفرینی خواهد شد (فاینی ،گریمالدي ،مارزوچی،

دریافتند که بين قصد کارآفرینانه و خود کارآمدي کارآفرینانه

سبرئرو .)329-414 :2112 ،9بدین گونه نتایج ارزیابی از

دانشجویان دانشگاه ایالتی علم و فناوري در نينجریه رابطه

کارآفرینی ،قصد کارآفرینی دانشجویان را افزایش یا کاهش

مثبت و معنی داري وجود داشت .لوتجه و فرانك)2113( 11

خواهد داد.

قصد کارآفرینانه را به منزله آمادگی براي شروع کسب و کار

عليرغم اهميت موضوع کارآفرینی و سبك زندگی در

ریسك پذیر و نگرش مساعد نسبت به خود اشتغالی تعریف

توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور ،در کشور ما پژوهش کافی در

کرده اند .شواهد متعددي وجود دارند که نشان می دهند

مورد آن صورت نگرفته است و سواالت متعددي مطرح است

فرهنگ یك جامعه ،هنجارهاي ذهنی ،و مشخصه هاي فردي

که نياز به تحقيق بيشتري در مورد آنان احساس می شود.

نقش اساسی در تعيين قصد و رفتار کارآفرینانه ایفا می کنند

برخی از این سواالت عبارتند از :چه راه هایی براي تقویت

(مرادي ،زالی و محمدي .)111-131 :1313 ،نظریه پردازان

کارآفرینی وجود دارد؟ آیا سبك زندگی بر کارآفرینی افراد

متعددي در حوزه کارآفرینی بر این نکته تاکيد دارند که خود

تاثير دارد یا خير؟ چه عاملی باعث تحریك کارآفرینان می

کارآمدي نقش کليدي در فرآیند کسب و کارها ایفا می کند

شود؟ دنبال کردن این نوع از سواالت و پاسخ به آنها به طور
قابل توجهی درک ما نحوه تاثير برخی از عوامل خاص بر
کارآفرینی را توسعه می دهد .در دهه حاضر یکی از بزرگترین

(مولر و

دتوآن،11

وزیکيس12

 .)3-21 :2112در این خصوص بوید و

( )1114بيان می دارند که خود کارآمدي بر توسعه

و تقویت قصد کارآفرینانه تاثير داشته و بنابراین احتمال ایجاد
کسب و کار را افزایش می دهد؛ در حقيقت یك فرد زمانی از

1. Sivarajah, and Achchuthan
2. Kautonen, Gelderen and Fink

قصد کارآفرینانه براي ایجاد کسب و کار جدید یا انجام دادن
یك فعاليت کارآفرینانه برخوردار خواهد بود که سطح

3. Shiri, Rostami and Pirmoradi
4. Lortie and Castogiovanni

8. Crosby, Prentice, Weber and Hengesh

5. Malebana

9. Nwankwo

6. García-de-Frutos and Ortega-Egea
7. Fini, Grimaldi, Marzocch & Sobrero

10.

Luthje and Franke
Muller and Dato- On
12. Boyd and Vozikis
3.
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خودکارآمدي باالیی داشته و اعتماد کافی به توانایی ها و

کسب و کارهاي جدید بودند که بنا بر نتيجه ي تحقيکق ،یککی

قابليت هاي خود براي استفاده از یك فرصت خاص داشته

از دالیل اصلی این موضوع ،مربوط بکه بکاال بکودن سکطح خکود

باشد .ما در این پژوهش مفهوم "سبك زندگی"و قصد

کارآمدي کارآفرینانه دانشجویان بود .مطابق دیکدگاه شکناختی

کارآفرینی را در ارتباط با خودکارآمدي کارآفرینی دانشجویان

اجتماعی انسان ها موجودات فعالی در نظر گرفته می شوند که

و کارکنان دانشگاه علمی کاربردي جهاددانشگاهی استان

قادر بکه خکود نظکم دهکی و تنظکيم رفتکار خکود هسکتند ،نکه

مرکزي تحليل کرده و به سبك زندگی از منظر جامعه

موجودات منفعلی که توسط نيروهاي ناشناخت هکاي محيطکی

شناسی ،مطالعات فرهنگی می نگریم.

یا تکانه هاي درونی کنترل شوند .آن ها به طور فعال در تحول
خویشتن شرکت می کنند و می تواننکد بکا رفتارشکان وقکایع و
رویدادها را کنترل نمایند  .به باور بندورا ،خودکارآمکدي باعکث

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ب يش از نيم قرن است که کارآفرینی به عنوان یکك حکوزه
علمی مورد توجه دانشکگاه هکاي معتبکر دنيکا ماننکد هکاروارد،
بابسون ،ام آي تی ،سياست گذاران و برنامه ریزان سازمان ها و
نهاد هاي خاص بين المللی از جمله سازمان بين المللی ککار و
بانك جهانی بوده است اما در سال هاي اخير توسعه کارآفرینی
به عنوان پارادایم نوین توسعه ،پارادایم سازمان و مدیریت مورد
توجه بسياري از کشورهاي نه تنها توسعه یافته بلککه در حکال
توسعه قرار گرفته است( .فوالدي و باغبانی.)21-36 :1313،
طبق نظریه بندورا ،1خودکارآمدي از طریق تسلط افراد بکر
مهارت ها ،شناسایی با مدل هاي نقش ،اقناع اجتمکاعی توسکط
دیگران (مثل همساالن ،والدین ،استادان ،و مدل هاي نقکش) و
قضاوت درباره حاالت فيزیولوژیکی خود است (به نقل از پرابهو
 ،مك گریور ،دروست و کونگ ..)552 ،2112،2منشکأ پيکدایش
خودکارآمدي پژوهش و نظریکه ي شکناختی اجتمکاعی بنکدورا
است .شکائوهوي ،پينکگ و پنکگ -پنکگ )2111( 3در مطالعکه
روابط بين خودکارآمدي کارآفرینانه ،قصد کارآفرینانکه ،نگکرش
کارآفرینانه و مدل هاي نقش مشخص کردنکد ککه رابطکه بکين
خودکارآمدي و قصد کارآفرینانه به طور معناداري تحکت تکاثير
مدل هاي نقش و جنسيت قرار دارد؛ به نحوي ککه ایکن رابطکه
براي دانشجویان دختر غير معنادار ،ولی براي دانشجویان پسکر
مثبت و معنادار بود (رضائی.)329-414 :1313 ،

سولسکویك4

( ،)2119به این نتيجه دست یافکت ککه دانشکجویان دانشکگاه
استاوانگر نروژ داراي قصد کارآفرینانه بکاالیی بکراي راه انکدازي

ترغيب انگيزش و منابع شناختی فرد می گردد و عکاملی بکراي
اعمال کنتکرل بکر یکك رویکداد معکين اسکت (سکيمار اصکل و
همکاران .)4 :1321 ،ویل ،)2112( 5معتقد است سبك زندگی
مجموعهاي نسبتا منسجم از همه رفتارها و فعاليت هکاي یکك
فرد معين در جریان زندگی روزمره است .سبك زندگی در این
پژوهش مجموعه اي منسجمی از رفتار ها و تمایالت را شکامل
می شود که می تواند به عنوان یك سبك مالحظکه شکود .اگکر
چه هر فردي سبك زنکدگی خکودش را دارد امکا ویژگکی هکاي
مشترک آن ها را بکه یکك سکبك منسکجم نزدیکك مکی کنکد.
شماعی زاده و عابدي (")1321بررسی تأثير مشاوره شکغلی بکر
افککزایش خککود کارآمککدي کککارآفرینی دانشککجویان دانشککگاه
اصفهان" ،هدف اصلی پژوهش بررسی تأثير مشاوره شکغلی بکر
افزایش خودکار آمدي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصکفهان
است .براي اجراي پژوهش  31نفر از دانشجویان مراجعه کننده
به مرکز کارآفرینی دانشکگاه بکه روش تصکادفی سکاده انتخکاب
شدند و سپس با شکمارش تصکادفی در دو گکروه  15نفکره بکه
عنوان گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند .آنگکاه هکر دو
گروه با آزمکون خودکارآمکدي ککارآفرینی مکورد بررسکی قکرار
گرفتند .این آزمون را پژوهشگر تهيه کرد و طی مراحلی روایی
و پایایی آن محاسبه گردید .سپس گکروه آزمکایش در جلسکات
مشاوره شغلی گروهی به مدت  11جلسه شرکت کردند و پکس
از اتمام جلسات گروه ،پس آزمون در مورد هکر دو گکروه اجکرا
شد .فرضيه هاي تحقيق عبکارت بودنکد از -1 :مشکاوره شکغلی
گروهی ،خودکارآمدي ککارآفرینی دانشکجویان را افکزایش مکی

1.
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Prabhu, McGuire, Drost and Kwong
3. Shao-hui, Ping and Peng-peng
4. Solesvik
2.

5. Veal

خود کارآمدي کارآفرینی و سبك زندگی؛ راهبرد تحقق قصد کارآفرینی

67

دهد -2 .بين افزایش خودکارآمکدي ککارآفرینی دانشکجویان و

کارآفرینانه و نوآورانه را دوست دارند ،اما در عمل پيوسکته در

جنسيت تفاوت معناداري وجود دارد.براي آزمون فرضيه هکا از

این فعاليت ها درگير نمی شوند و این به معناي آن نيست که

آزمون تحليل کواریانس استفاده شکد .نتکایج بکه دسکت آمکده

توانمندي ،دانش و یا مهارت هاي الزم را ندارند ،بلکه بکه ایکن

نشان داده که مشاوره شغلی گروهی ،خودکارآمدي ککارآفرینی

دليککل اسککت کککه خودکارآمککدي الزم را ندارنککد (لوتککانز،

دانشجویان را افزایش داده اسکت() P>1/12و همچنکين بکين

استواجکوویچ و ابرایر .)15-111 :2111،1محسنی و همککاران

ميککزان افککزایش خودکارآمککدي و جنسککيت رابطککه معنککاداري

( ،)1312در تحقيق خود به این نتيجه رسيدند که بين نگکرش

مشاهده نگردید .فوالدي و باغبانی ( )1313در تحقيقکی نشکان

کارآفرینانه و خودکارآمدي رابطه مثبکت و معنکی داري وجکود

دادنککد کککه متغيککر خودکارآمککدي کارآفرینانککه در حککدود 36/4

داشککت .اثککر زاده ،بجککانی و ملکککی نيککا (" )1311ارزیککابی

درصد از واریانس متغير قصد کارآفرینانه را تبيين و پيش بينی

دانشجویان از محيط هاي کارآفرینانه و تبيين رابطه آن با قصد

مککی کنککد .غضککنفري و عبککداللهی (" )1326خودکارآمککدي و

کارآفرینی" ،در این پژوهش ارتبکاط بکين پکنج عامکل کليکدي

کارآفرینی :عوامل و تعيين کننده ها" ،این تحقيکق بکه منظکور

محيط هاي کارآفرینانه و قصد ککارآفرینی در دانشکگاه تهکران

بررسکی عوامکل و تعيکين کننکده هکاي خودکارآمکدي و رفتککار

بررسی شده است .پنج عامکل محيطکی ککارآفرینی بکه ترتيکب

کارآفرینی انجام شکده اسکت .در همکين راسکتا ،نمونکه اي بکه

شککامل سياسککتها و رویککه هککاي دولتککی ،شککرایط اجتمککاعی -

حجم 111نفر از کارآفرینان شهرستان شهرضا به شکيوه نمونکه

اقتصادي ،مهارتهاي کارآفرینی و کسب و کار ،مساعدت مالی و

گيري در دسترس انتخاب شدند .و دو پرسشنامه خودکارآمدي

مساعدت غير مالی هستند .از روش تحقيق توصيفی -پيمایشی

کارآفرینی و رفتار کارآفرینی بر روي آنها اجرا گردیکد .داده هکا

براي مطالعه متغيرها استفاده شده است .در ایکن پکژوهش ،بکه

با استفاده از نرم افزار  spssبا استفاده از روش تحليل عاملی و

منظور اندازه گيري قصد کارآفرینی و دیگر متغيرهکاي کنتکرل

همبسککتگی پيرسککون تحليککل شککدند .نتککایج نشککان داد کککه

از پرسشنامه قصد کارآفرینی ( )EIQو از تحليل هاي متقکارن

خودبککاوري ( ،)11/12خککودگردانی ( ،)11/63خککود مککدیریتی

نيز براي تعيين معناداري ارتباط بين عوامکل محيطکی و قصکد

( ،)1/19مککدیریت خالقيکککت ( ،)2/21مککدیریت کارآفرینانکککه

کارآفرینی استفاده شده اسکت .در ایکن پکژوهش بکين تمکامی

( ،)2/32مدیریت ریسك ( )9/51و مدیریت بحکران ( )4/22در

عوامل محيطی کارآفرینی و قصد ککارآفرینی روابکط معنکاداري

مجموع  64/21درصکد واریکانس خکود کارآمکدي ککارفرینی را

وجود داشت .همچنين اهميت مقایسه اي عوامل محيطکی ،بکه

تبيين می نمایند .همچنين رفتار آینکده سکاز ( ،)14/43رفتکار

همراه تحليل هاي متقارن فرعی بر اساس ویژگکی هکاي افکراد

نظککام منککد ( ،)2/94رفتککار خطرپذیرانککه ( ،)6/91رفتکککار از

نمونه محاسبه گردیده است .بندورا )2111( 2در مطالعکه خکود

خودگذشتگی ( )6/22و رفتار خوداتکایی ( )4/16و در مجمکوع

با عنوان«عامليت انسانی و خودکارآمدي جمعکی» ذککر ککرده

 41/12درصد واریانس رفتارکارآفرینيانه راتبيکين مکی نماینکد.

است که براي انجام دادن موفقيت آميز یك وظيفه که مستلزم

پژوهشککی تحککت عنککوان بررسککی قابليککت هککاي کککارآفرینی

داشتن مهارت هاي مشخصکی اسکت ،تکالش فکردي بيشکترین

دانشجویان دانشکگاه اصکفهان توسکط بکدري ( )1324صکورت

تاثير را بر توسعه خودکارآمدي یکك فکرد دارد و اگرچکه افکراد

گرفت.نتایج پژوهش نشان داد بين قابليت کارآفرینی در زمينه

پویایی هاي خود را به گروه می آورند ،اما خودکارآمدي جمعی

استقالل طلبکی ،کنتکرل درونکی ،انگيکزه پيشکرفت و خالقيکت

نه تنها تالش هاي گروهی سازماندهی شده را تشدید می کند،

رابطه معنادار وجکود دارد ،و نمکرات دانشکجویان بکاالتر از حکد

بلکه باورهاي مشترک شکل یافته را تقویت می کند و عملککرد

ميانگين بوده است ،اما در زمينه ریسك پذیري رابطکه معنکادار

گروه به عنوان تابعی از اتحاد افراد استنباط می شود .پکژوهش

نبکوده و نمکرات مربکوط بکه آن در حکد ميکانگين بکوده اسککت.

دیگري با عنوان بررسی ویژگی هاي کارآفرینی مکدیران ارشکد

خودکارآمدي نقش اساسکی در شککل گيکري و تقویکت قصکد
کارآفرینانه دارد؛ براي نمونه ،برخی از افراد انجام فعاليت هاي

1. Luthans, Stajkovic and Ibrayera
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در صنایع غذایی شهر اصفهان توسط ادهمکی ( )1322صکورت

جهاددانشگاهی اسکتان مرککزي بکا قصکد ککارآفرینی

گرفته است .براسکاس تحليکل انجکام شکده روي ویژگکی هکاي

رابطه معنادار وجود دارد.

کارآفرینی مقدار ميانگين ویژگی هاي استقالل طلبی ،پشتکار،

 -2بککين سککبك زنککدگی و ميککزان خالقيککت و نککوآوري

هدف گرایی ،تجربکه و توفيکق طلبکی ،رقابکت ،مبکارزه جکویی،

دانشککجویان و کارکنککان دانشککگاه علمککی کککاربردي

تحصيالت ،آموزش ،خالقيت،کنترل درونی و مخاطره پذیري از

جهاددانشگاهی اسکتان مرککزي بکا قصکد ککارآفرینی

حد متوسط بيشتر است .از نظرمکدیران اهميکت ویژگکی هکاي

رابطه معنادار وجود دارد.

فردي کارآفرینی براي موفقيت مدیران ارشکد متغيکر اسکتقالل

 -3بين سبك زندگی و ميزان تجربه حرفه اي و استقالل

طلبی داراي بيشترین درجه اهميت می باشد .از نظکر اهميکت

طلبی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی ککاربردي

عوامل جمعيت شناختی و محيط متغير تجربه ککاري مکدیران

جهاددانشگاهی اسکتان مرککزي بکا قصکد ککارآفرینی

ارشد داراي بيشترین درجه اهميت می باشند .از جمله نتيجکه

رابطه معنادار وجود دارد.

ي بررسی بکارانی ،زرافشکانی ،دل انگيکزان و حسکينی لرگکانی

 -4بين سبك زندگی و ميزان کنترل درونی دانشکجویان

( )1322ضمن آنکه بيانگر رابطکه ي بکاور بکه خودکارآمکدي و

و کارکنان دانشگاه علمکی ککاربردي جهاددانشکگاهی

قصدکارآفرینی است گویاي آنست که باور به خودکارآمکدي31

استان مرکزي با قصد کارآفرینی رابطه معنادار وجکود

درصد از تغيير پذیري هاي قصدکارآفرینی تبيين می کند .چن

دارد.

و گرین ،)1112( 1نيز در بررسی هاي جداگانه اي نشان دادند

 -5بين سبك زندگی و ميزان ریسك پذیري دانشجویان

که خودکارآمدي به دانشجویان کمك می کند تا خکال تکر و

و کارکنان دانشگاه علمکی ککاربردي جهاددانشکگاهی

نوآوارنه تر باشند و در فعاليت هایی که چالش برانگيز هستند،

استان مرکزي با قصد کارآفرینی رابطه معنادار وجکود

پيشگام شوند و به آنان این احساس را القاء می کند ککه مکی

دارد.

توانند محيط پيرامونی را تحت کنترل خود درآورده و به شکل
بهينه اي مورد بهره برداري قرار دهنکد .حکداد عکادل ()1391

 -6بين خودکارآمدي کارآفرینی با قصد کارآفرینی رابطه
معناداري وجود دارد.

طی مقاله اي روي عوامل موثر بر رشد و پرورش کارآفرینکان از

 -9بين سبك زندگی و مهارتهاي کارآفرینانه (مکدیریتی،

دیدگاه مدیران صنایع ایران نتایج نشان داد که بين کارآفرینان

فنی و رهبري) دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمکی

و غير کارآفرینان در ویژگيهایی نياز پيشرفت ،نياز به استقالل،

کاربردي جهاددانشگاهی اسکتان بکا قصکد ککارآفرینی

خالقيت ،خطرپذیري عزم و اراده ،شرایط کودکی ،الگوي نقکش

رابطه معنادار وجود دارد.

تحصيالت و قرار نگرفتن در جایگاه اجتمکاعی مناسکب تفکاوت
وجکود دارد .چکن و گکرین ( )1112خودکارآمکدي را بکرآورد و
تخمين فرد از توانایی هاي خود می دانند که براي جمکع بکين
انگيزه ،منابع شناختی و فرآیند عمل استفاده مکی کنکد تکا بکر
حوادث زندگی کنترل بيشتري داشته باشد.

 -3روش شناسی
این تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کمی ،با توجه
به هدف از نوع تحقيقات کاربردي و به لحاظ روش گردآوري
داده ها ،جزو تحقيقات توصيفی -همبستگی بود که از بين
روش هاي همبستگی ،از روش تحليلهاي گرسيون چندگانه،

 -1-2فرضیه های تحقیق

 ،ANOVAهمبستگی پيرسون بهره برده است .جامعه آماري

 -1بين سبك زندگی و آموزش و ميزان انگيزه پيشکرفت

این تحقيق را141نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی

دانشککجویان و کارکنککان دانشککگاه علمککی کککاربردي

کاربردي جهاددانشگاهی استان مرکزي تشکيل دادند که که از
این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و

Chen and Green

1.
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مورگان )1191( 1تعداد  113نفر به عنوان جامعه نمونه

جهاددانشگاهی استان مرکزي و افراد خبره و مطلع در امر

انتخاب شده اند.

مسائل مربوط به تحقيق و همچنين استاندارد بودن پرسشنامه
ها روائی آن مورد تائيد واقع شد .براي بررسی پایائی پرسشنامه

=103

)1.96²(140*0.5*.05
)(.05*.05) (139) + (1.96² )(0.5*0.5

=S

در این تحقيق ابزار اندازهگيري آلفاي کرونباخ مورد استفاده
واقع شده که هر چه درصد محاسبه شده از این روش به

در این تحقيق با توجه به نوع جامعه مورد بررسی و به

 %111نزدیکتر باشد ،بيانگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه (از

جهت اینکه همه دانشجویان و کارکنان بتوانند از شانس

نظر ارتباط درونی بخشهاي آن) است .در تحقيقات متعددي

مساوي در انتخاب شدن برخوردار باشند از روش نمونهگيري

از این پرسشنامه ها استفاده شده که مقدار ضریب آلفاي

تصادفی ساده استفاده شد .ابزار گردآوري داده ها در این

کرونباخ از  1/21تا  1/11به شرح زیرگزارش شده است.

تحقيق پرسشنامه بود که از پنج بخش شناسه هاي فردي و

(لعلی ،عابدي و کجباف1311 ،؛ ماهان2112 ،6؛ اسميت،
فرد،9

2114؛ فکري ،شفيع آبادي ،نورانی پور و احقر،

آموزشی پاسخگویان (پنج پرسش) ،پرسش هاي مرتبط با

یانگ و

سنجش قصد کارآفرینانه (هفت پرسش) ،مهارتهاي کارآفرینی

1311؛ لينان)2112 ،

(شش پرسش) ،سبك زندگی (پنج پرسش) و مولفه هاي
خودکارآمدي کارآفرینانه شامل هشت مولفه ي انگيزش و

-4یافته های پژوهش

آموزش ،خالقيت و نوآوري ،ریسك پذیري ،مهارتهاي

 % 25اعضاء نمونه آماري داراي سن کمتر از  21سال،

کارآفرینی (مدیریتی ،فنی و رهبري) ،تجربه حرفه اي ،آموزش

 %41/1سن بين  22تا  32سال  %3،سن بين  32تا  51سال

و استقالل طلبی ،منبع کنترل تشکيل شده بود .براي اندازه

بودند .ميانگين سنی پاسخگویان  32سال می باشد .از نظر

گيري مولفه هاي قصد کارآفرینانه از پرسشنامه هاي دي نابل،

تحصيالت حدود  %5از پاسخگویان در سطح دیپلم و کاردانی

یونگ و ارليش ،)1111( 2سبك زندگی از پرسشنامه

قرار داشته اند  %15/3ليسانس و  %51/5پاسخگویان داراي

( ،)3LSQمهارتهاي کارآفرینی شامل سه مولفه ي (مدیریتی،

تحصيالت فو

فنی و رهبري) از پرسشنامه اسميت و همکاران براي سنجش

تحصيالت دکتراي تخصص بودند %11.پاسخگویان سابقه

خودکارآمدي کارآفرینانه از مقياس هاي توسعه داده شده در

کارشان را کمتراز  3سال ذکر کرده اند %41،بين  5تا  15سال

بررسی هاي لينان و چن ،)2111( 4و لورز )2111( 5استفاده

بوده اند %35 .کارکنان مرد و  %65زن بوده اند .

ليسانس بودند و  %5پاسخگویان داراي

شد .مقياس سنجش هر بخش اشاره شده ،طيف ليکرت پنج
سطحی از خيلی کم  1تا خيلی زیاد  5براي مولفه هاي سبك
زندگی و مهارت هاي کارآفرینی و کامال مخالفم  1تا کامال
موافقم  5براي قصد کارآفرینانه و خودکارآمدي کارآفرینانه بود.
به منظور دستيابی به روایی مطلوب پرسشنامه ها ،در تهيه
پرسشنامه ها و تعيين سئواالت در ابتدا با استفاده از جلسات
گفتگوي آزاد با اساتيد محترم دانشگاه علمی کاربردي
1. Krejcie and Morgan
2. De Noble, Jung and Ehrlich
3. Lifestyle Style Questionnaire
4. Linan and Chen

6. Mohan

5. Lorz

7. Smith, Yango and Ferd
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 -1-4بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

 :H0داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.

در ابتدا به منظور بررسی فرض نرمال بودن داده هاي

 :H1داده ها از توزیع نرمال برخوردار نيستند.

حاصل از پرسشنامه ها از آزمون ( )K-Sاستفاده شده است.
بدین منظور فرض صفر و فرض مقابل آماري به صورت زیر
شکل گرفت:

جدول  :1نتایج آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف برای نمره متغیرهای تحقیق
شاخص

مهارتهاي

تجربه حرفه اي

ریسك

خالقيت و

منبع

انگيزش و

قصد

سبك

کارآفرینانه

و استقالل

پذیري

نوآوري

کنترل

آموزش

کارآفرینی

زندگی

طلبی
تعداد

113

113

113

113

113

113

113

113

ميانگين

54/11

53/51

54/15

53/16

54/25

53/51

54/15

53/16

انحراف معيار

29/255

26/624

29/311

29/199

29/991

26/623

29/311

29/199

بيشترین انحراف

1/192

1/196

1/192

1/192

1/191

1/199

1/192

1/199

انحراف مثبت

1/192

1/196

1/192

1/192

1/191

1/195

1/192

1/199

انحراف منفی

-1/165

-1/163

-1/164

1/166

-1/165

-1/161

-1/164

1/165

آماره Z

1/192

1/196

1/192

1/192

1/191

1/193

1/192

1/192

سطح معنی داري

1/ 131 c

1/ 151 c

1/ 122 c

1/ 133 c

1/ 131 c

1/ 152 c

1/ 121 c

1/ 134 c

با توجه به جدول  1نتایج نشان می دهد که تمامی

معنی داري محاسبه شده بيشتر از  1/15می باشد .بنابراین

متغيرهاي معرفی شده (مهارتهاي کارآفرینانه (مدیریتی ،فنی و

می توان نتيجه گرفت فرض  H0قبول شده و ادعاي نرمال

رهبري) ،تجربه حرفه اي و استقالل طلبی ،ریسك پذیري،

بودن توزیع داده ها قبول می شود .بنابراین داده هاي جمع

خالقيت و نوآوري ،انگيزش و آموزش ،منبع کنترل) سطح

آوري شده نرمال بوده است.

جدول شماره :2آزمون فرضیات وروابط همبستگی بین متغیر ها
انگيزش
و
آموزش

خالقيت و
نوآوري

1

ریسك
پذیري

سبك زندگی و
قصد کارآفرینی

منبع کنترل

تجربه حرفه
اي و
استقالل
طلبی

مهارتهاي
کارآفرینانه

1

)**(1/54

همبستگی پيرسون

.

1/111

سطح معناداري

1

(**)1/41

)**(1/22

همبستگی پيرسون

.

1/12

1/111

سطح معناداري

مهارتهاي
کارآفرینانه

1

)**(1/52

)**(1/32

)**(1/95

همبستگی پيرسون

.

1/111

1/112

1/131

سطح معناداري

تجربه حرفه اي
و استقالل طلبی

1

(**)1/42

(**)1/64

(*)1/25

(**)1/15

همبستگی پيرسون

منبع کنترل

.

1/112

1/111

1/14

1/144

سطح معناداري

(**)1/32

(**)1/42

1/24

1/223

(**)1/31

همبستگی پيرسون

ریسك پذیري

خالقيت و
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.

1/112

1/121

1/131

1/15

1/122

سطح معناداري

نوآوري

1

**(1/35
)

)**(1/66

)**(1/99

)**(1/23

)**(1/44

)**(1/21

همبستگی پيرسون

انگيزش و
آموزش

0

1/114

1/112

1/122

1/119

1/111

1/116

سطح معناداري

با توجه به جدول شماره  2فرضيات تأیيد شدند و بين

دانشگاه تهران نياز توفيق طلبی شان بين کم تا حدودي است

متغير سبك زندگی و قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه

در حالی که  54/6درصدشان داراي نياز به موفقيت زیاد

علمی کاربردي جهاددانشگاهی استان مرکزي ،با متغيرهاي

و 25/1درصد آنها از باالترین نياز توفيق طلبی برخوردار بودند.

(مهارتهاي کارآفرینانه (مدیریتی ،فنی و رهبري) ،تجربه حرفه

بنابراین می توان دریافت که اکثر دانش آموختگان دانشگاه

اي و استقالل طلبی ،ریسك پذیري ،خالقيت و نوآوري،

تهران (معادل  19/9درصد) داراي نياز موفقيت زیاد یا خيلی

انگيزش و آموزش ،منبع کنترل) رابطه معنادار مثبت وجود

زیاد هستند .شاید به همين دليل باشد که عوامل روان

دارد .با توجه به نتایج به دست آمده از فرضيه ها نشان می

شناختی (که توفيق طلبی بخشی از آنهاست) ،بيشترین تأثير

دهد که ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرها:

را (معادل  22درصد) بر کارآفرینی دانش آموختگان مزبور

(/1،44/1،23/1،35/1،99/1،21/1،31/1،15/1،95/1،22/54

داشته است در حالی که عوامل آموزشی و مدیریتی به ترتيب

 )1/1،32/1،42/1،25/1،66/1،32می باشد که نشان دهنده

 16و  25درصد در کارآفرینی آنها مؤثر بوده است .و پژوهش

وجود همسبتگی قوي بين متغيرها می باشد و با توجه به

چن و گرین ( )1112که خودکارآمدي را برآورد و تخمين فرد

اینکه سطح معنی داري آزمون ها کمتر از  1/15می باشد ،در

از توانایی هاي خود می دانند که براي جمع بين انگيزه ،منابع

سطح اطمينان  %15پذیرفته می شود و به عبارت دیگر وجود

شناختی و فرآیند عمل استفاده می کند تا بر حوادث زندگی

همبستگی بين متغيرها تایيد می شود .نتایج این تحقيق

کنترل بيشتري داشته باشد .و پژوهش دیازگارسيا و

همخوانی دارد با نتيجه ي بررسی بارانی ،زرافشانی ،دل انگيزان

جيمنزمورنو ،)2111( 2در بررسی هاي جداگانه اي نشان دادند

و حسينی لرگانی ( )1322ضمن آنکه بيانگر رابطه ي باور به

که رابطه مثبت و معنی داري بين خودکارآمدي و قصد

خودکارآمدي و قصدکارآفرینی است گویاي آنست که باور به

کارآفرینانه دانشجویان وجود داشت .و پژوهش پی

هاي3

خودکارآمدي 31درصد از تغيير پذیري هاي قصدکارآفرینی

( ،)2111در تحليل سطح خودکارآمدي کارآفرینانه و قصد

تبيين می کند .و پژوهش بوید و وزیکيس )1114( 1که

کارآفرینانه دانشجویان دریافت که دانشجویان مورد بررسی از

معتقدند خودکارآمدي کارآفرینی می تواند به عنوان قدرت باور

نظر شاخص هاي مختلف دو متغير مورد بررسی در سطح

فرد که او می تواند با نقش ها موفقيت آميز داشته باشد و

متوسطی قرار داشتند و بين خودکارآمدي و قصد کارآفرینانه

وظایف یك کارآفرین را داشته باشد است .طبق نظریه بندورا،

رابطه مثبت و معنی داري وجود داشت .همچنين در بررسی

خودکارآمدي از طریق تسلط افراد بر مهارت ها ،شناسایی با

هاي کاتونن ،گلدرن و فينك ( ،)2115شيري ،رستمی و پير

مدل هاي نقش ،اقناع اجتماعی توسط دیگران (مثل همساالن،

مرادي ( ،)2115لورتی و کاستوگيوانی ( )2115و مالبانا

والدین ،استادان ،و مدل هاي نقش) و قضاوت درباره حاالت

( )2114رابطه مستقيم متغيرهاي باور به خودکارآمدي و

فيزیولوژیکی خود است (به نقل از پرابهو و همکاران: 2112،

نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی تایيد شده است.

 .)552همچنين همخوانی دارد با پژوهش جعفرزاده ()1324
که طی پژوهشی پيرامون کارآفرینی دانش آموختگان
دانشگاهی نشان داد که در حدود  21درصد دانش آموختگان
2. Díaz-García and Jiménez-Moreno
Boyd and Vozikis

1.

3. Pihie
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جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس
جدول آنالیز واریانس
متغیر پاسخ :سبک زندگی و قصد کارآفرینی
درجه آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

آماره

مقدار احتمال

منبع تغييرات

DF 

SS 

MS 

F

P  value 

ریسک پذیری

1

26321/263

26321/263

96/256

1/111

خطا )(Error

112

34611/912

342/521

مجموع )(Total

113

61121/121

ضریب تعيين تعدیل شده1/659 :

ضریب تعيين1/43212 :

مهارتهاي کارآفرینانه

1

21924/561

21924/561

خطا )(Error

112

41215/412

312/193

مجموع )(Total

113

61121/121

ضریب تعيين تعدیل شده1/523 :

ضریب تعيين1/341 :

تجربه حرفه اي و استقالل طلبی

1

2999/241

2999/241

خطا )(Error

112

51191/212

525/251

مجموع )(Total

113

61142/152

ضریب تعيين تعدیل شده1/211 :
منبع کنترل

1

215/111

خطا )(Error

112

36161/191

31/35

مجموع )(Total

113

36369/161
ضریب تعيين تعدیل شده1/194 :

1/595

0/450

ضریب تعيين1/1156 :

خالقيت و نوآوري

1

3914/116

3914/116

خطا )(Error

112

31596/142

311/251

مجموع )(Total

113

43221/141

1/453

1/113

ضریب تعيين1/125 :

انگيزش و آموزش

1

3514/116

3514/116

خطا )(Error

112

23456/692

311/251

مجموع )(Total

113

43221/145

ضریب تعيين تعدیل شده1/432 :

4/941

1/132

ضریب تعيين1/144 :
215/111

ضریب تعيين تعدیل شده1/213 :

52/162

1/111

9/446

1/111

ضریب تعيين1/156 :

کارآفرینانه در حدود  36/4درصد از واریانس متغير قصد
با توجه به جدول  3مشاهده میشود که آماره  Fبراي

کارآفرینانه را تبيين و پيش بينی می کند .و پژوهش اثر زاده و

متغير هاي (مهارتهاي کارآفرینانه ،تجربه حرفه اي و استقالل

همکاران ( ")1311ارزیابی دانشجویان از محيط هاي

طلبی ،ریسك پذیري ،خالقيت و نوآوري ،انگيزش و آموزش،

کارآفرینانه و تبيين رابطه آن با قصد کارآفرینی" ،در این

منبع کنترل) به ترتيب برابر (،4/941 ،52/162 ،96/256

پژوهش ارتباط بين پنج عامل کليدي محيط هاي کارآفرینانه

 )9/446 ،1/453 ،1/595 ،1/595بوده و مقدار احتمال

و قصد کارآفرینی در دانشگاه تهران بررسی شده است .پنج

متغيرها کوچکتر از  P_value = 1/111>1/15می باشد

عامل محيطی کارآفرینی به ترتيب شامل سياستها و رویه هاي

یعنی وجود رابطه خطی معنیداري بين متغيرها وجود دارد .و

دولتی ،شرایط اجتماعی  -اقتصادي ،مهارتهاي کارآفرینی و

نتایج آن همخوانی دارد با بررسی هاي فوالدي و باغبانی

کسب و کار ،مساعدت مالی و مساعدت غير مالی هستند .از

( )1313در تحقيقی نشان دادند که متغير خودکارآمدي

روش تحقيق توصيفی  -پيمایشی براي مطالعه متغيرها
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استفاده شده است .در این پژوهش ،به منظور اندازه گيري

گردیده است .و پژوهش انوانکوو و همکاران ( ،)2112که در

قصد کارآفرینی و دیگر متغيرهاي کنترل از پرسشنامه قصد

بررسی خود دریافتند که بين قصد کارآفرینانه و خودکارآمدي

کارآفرینی ( )EIQو از تحليل هاي متقارن نيز براي تعيين

کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه ایالتی علم و فناوري در نيجریه

معناداري ارتباط بين عوامل محيطی و قصد کارآفرینی استفاده

رابطه مثبت و معنی داري وجود داشت .همچنين پژوهش

شده است .در این پژوهش بين تمامی عوامل محيطی

فاضلی ( )1322که معتقد است شغل و کار می تواند بر بقيه

کارآفرینی و قصد کارآفرینی روابط معناداري وجود داشت.

عرصه هاي سبك زندگی نيز تاثير بگذارد .این تاثير ناشی از

همچنين اهميت مقایسه اي عوامل محيطی ،به همراه تحليل

چندین چيز است .ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کار هم

هاي متقارن فرعی بر اساس ویژگی هاي افراد نمونه محاسبه

زمان بر سبك زندگی افراد جامعه موثر است.

جدول  :6ضرایب مدل رگرسیون چندگانه
ضرایب استاندارد نشده

ثابت
ریسك پذیري
مهارتهاي کارآفرینانه
تجربه حرفه اي و استقالل طلبی
منبع کنترل
خالقيت و نوآوري
انگيزش و آموزش

ضرایب استاندارد شده

B

خطاي معيار

Beta

1/651
1/421
1/214
1/123
1/121
1/111
1/11

1/364
1/119
1/121
1/112
1/121
1/194
1/162

1/511
1/461
1/342
1/235
1/129
1/125

آماره آزمون
T

سطح معنیداري
آزمون

1/212
1/216
5/561
1/216
1/454
1/925
1/923

1/161
1/115
1/111
1/121
1/146
1/133
1/111

معادله رگرسيون خطی با ضرایب استاندارد نشده بصورت زیر

صنایع غذایی شهر اصفهان" براساس تحليل انجام شده روي

میباشد:

ویژگی هاي کارآفرینی مقدار ميانگين ویژگی هاي استقالل

y = 0/610 + 0/025X5 + 0/250 X2 + 0/022X2 + 0/025

طلبی ،پشتکار ،هدف گرایی ،تجربه و توفيق طلبی ،رقابت،

X0 + 0 /050X1+ 0 /00X6

مبارزه جویی ،تحصيالت ،آموزش ،خالقيت ،کنترل درونی و

معادله رگرسيون خطی با ضرایب استاندارد شده بصورت زیر

مخاطره پذیري حد متوسط است .از نظر مدیران اهميت

میباشد:

ویژگی هاي فردي کارآفرینی براي موفقيت مدیران ارشد

y = 0/105Z5 + 0/060 Z2 + 0/202Z2 + 0/221 Z0 +

متغير استقالل طلبی داراي بيشترین درجه اهميت می باشد.

0/020Z1+ 0/021Z6

از نظر اهميت عوامل جمعيت شناختی و محيط متغير تجربه

بزرگترین ضریب بتا به ترتيب مربوط به متغيرهاي ریسك
پذیري ،مهارتهاي کارآفرینانه (مدیریتی ،فنی و رهبري)،
تجربه حرفه اي و استقالل طلبی ،منبع کنترل ،خالقيت و
نوآوري ،انگيزش و آموزش می باشد و سطح معناداري متغيرها
کوچکتر از  1/15میباشد پس بين متغيرهاي تحقيق رابطه
خطی وجود دارد که همخوانی دارد با پژوهش ادهمی 1322
با عنوان "بررسی ویژگی هاي کارآفرینی مدیران ارشد در

کاري مدیران ارشد داراي بيشترین درجه اهميت می باشند.
همچنين همخوانی دارد با پژوهش غضنفري و عبداللهی
( ")1326خودکارآمدي و کارآفرینی :عوامل و تعيين کننده ها
" ،این تحقيق به منظور بررسی عوامل و تعيين کننده هاي
خودکارآمدي و رفتار کارآفرینی انجام شده است .در همين
راستا ،نمونه اي به حجم 111نفر از کارآفرینان شهرستان
شهرضا به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .و دو
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پرسشنامه خودکارآمدي کارآفرینی و رفتار کارآفرینی بر روي

است که می تواند رفتار را در تمام موقعيت ها نيرومند سکاخته

آنها اجرا گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار  spssبا

و هدایت کند .نتایج نشان می دهد ککه هکر چکه نمکره سکبك

استفاده از روش تحليل عاملی و همبستگی پيرسون تحليل

زنککدگی بککاالتر باشککد ،فککرد انگيککزه پيشککرفت بيشککتري دارد .و

شدند .نتایج نشان داد که خودباوري ( ،)11/12خودگردانی

همچنين همخوانی دارد با پژوهش فاضلی ( )1322که معتقکد

( ،)11/63خود مدیریتی ( ،)1/19مدیریت خالقيت (،)2/21

است شغل و کار می تواند بر بقيه عرصه هاي سبك زندگی نيز

مدیریت کارآفرینانه ( ،)2/32مدیریت ریسك ( )9/51و

تاثير بگکذارد .ایکن تکاثير ناشکی از چنکدین چيکز اسکت .ابعکاد

مدیریت بحران ( )4/22در مجموع  64/21درصد واریانس خود

اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کار هم زمان بکر سکبك زنکدگی

کارآمدي کارفرینی را تبيين می نمایند .همچنين رفتار آینده

افراد جامعه موثر است .بوید و وزیکيس )1114( 4نيز معتقدنکد

ساز ( ،)14/43رفتار نظام مند ( ،)2/94رفتار خطرپذیرانه

خودکارآمدي کارآفرینی می تواند به عنوان قدرت باور فرد ککه

( ،)6/91رفتار از خودگذشتگی ( )6/22و رفتار خوداتکایی

او می تواند با نقش ها موفقيت آميز داشته باشد و وظایف یك

( )4/16و در مجموع  41/12درصد واریانس رفتارکارآفرینيانه

کککارآفرین را داشککته باشککد اسککت .طبککق نظریککه بنککدورا،

راتبيين می نمایند.

خودکارآمدي از طریق تسلط افراد بر مهارت هکا ،شناسکایی بکا
مدل هاي نقش ،اقناع اجتماعی توسط دیگران (مثل همساالن،
والدین ،استادان ،و مدل هاي نقش) و قضکاوت دربکاره حکاالت

 -5بحث و نتیجه گیری
تجزیه و تحليل یافته هاي مربوط به فرضيه اول نشکان داد
که بکين سکبك زنکدگی و ميکزان انگيکزه پيشکرفت و آمکوزش
دانشجویان دانشکگاه علمکی ککاربردي جهاددانشکگاهی اسکتان
مرکزي با قصد کارآفرینی رابطه معنکادار وجکود دارد .تجریکه و
تحليل یافته هاي مربوط به فرضيه اول تحقيکق نشکان داد ککه
در سکطح  ،p<1/116همبسکتگی مثبکت و معنکاداري را بکين
سبك زندگی و ميزان پيشرفت دانشجویان با قصکد ککارآفرینی
نشان می دهد .به عبارت دیگر ،هر چقدر نمکره سکبك زنکدگی
دانشجویان باالتر باشد ،انگيزه پيشکرفت و قصکد ککارآفرینی در
آن ها باالتر است .نتایج حاصل از پاسخ هکا بکه فرضکيه اول بکا
نتایج تحقيق احمد ،)1115( 1هوارد )2114( 2و برومند نسکب
( )1321همسویی دارد .پژوهش هاي مك کلکه لنکد)1161( 3
براي مثال نشان داده است که کارآفرینان نياز زیادي به توفيق
طلبی و نياز کمی به قدرت دارند .شيوه مك کله لنکد در مکورد
انگي زش پيشرفت از این عقيده نشات می گيرد ککه عکده اي از
مردم از کسب موفقيت شاد می شوند یا مایلند خوب کار کنند
یا اینکه بهترین باشند .وي معتقد است نياز به پيشرفت عکاملی

فيزیولوژیکی خود است( .به نقل از پرابهو و همککاران: 2112،
.)552
تجزیه و تحليل یافته هاي مربوط به فرضيه دوم نشان داد
که بين دو متغير سبك زندگی و خالقيکت و نکوآوري بکا قصکد
کارآفرینی در سطح  p<1/122رابطه معنکی داري وجکود دارد.
براساس خروجی حاصل از آزمون ضریب همبسکتگی پيرسکون
مقدار  rبدست آمده برابر با  1/31بوده است و می تکوان گفکت
که این دو متغير ،با همکدیگر همبسکتگی متوسکط و مسکتقيم
دارند .نتایج حاصل از پاسخ ها به فرضيه دوم با نتکایج

ویتکين5

( ،)1121تحقيق آدام-دي-جانسون ،)1111( 6برانکد و

بکارون9

( (1111و یو-اس-ال )1116( 2همسویی دارد .وجود خالقيکت
و نوآوري در کارآفرینی امري ضروري است .می توان ادعا نمود
کارآفرینی بدون آن معنا ندارد .خالقيت در واقع یافتن فرصکت
هاست که باعث می شود کارآفرین از غيکر ککارآفرین مشکخص
شود .شومپيتر )1134( 1به نقش خالقيت در کارآفرینی تاکيکد
دارد و به آن ها نقش اساسی و مهمکی مکی دهکد بطکوري ککه
Boyd and Vozikis

4.

5. Whiten
1. Ahmed
2. Howard
3. McClelland

6. Adam – D- D Johnson
7. Brand and Baron
You. S.l

8.

9. Schumpeter
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کارآفرین را نيروي محرک رشد و توسعه اقتصادي مکی دانکد و

سوم بکا نتکایج تحقيکق جنينگکز ،)1114( 1هکوارد )2114( 2و

معتقد است نقش کارآفرین نوآوري و ویژگی اصلی کارآفرینکان

ادهمی ( )1322همسو می باشد.

خلق ارزش هاي جدید می باشد .الوانی ( )1325در ارتباط بين

تجزیه و تحليل یافته هاي مربوط به فرضيه چهکارم نشکان

خالقيت و کارآفرینی معتقد اسکت مکدیران ککارآفرین منتظکر

داد که بين دو متغير سبك زندگی و منبکع کنتکرل درونکی بکا

تغيير محيط نمی نشيند بلکه افراد خالقی هستند که تغييکر و

قصد کارآفرینی در سطح  P ≥1/144رابطه معنی داري وجکود

دگرگونی ایجاد می کنند .بنابراین نوع سبك زنکدگی و محکيط

دارد .براساس خروجکی حاصکل از آزمکون ضکریب همبسکتگی

پيرامون فرد می تواند افراد را خال کند .تربيت بدنی و ورزش

پيرسون که مقدار  rبدست آمده برابر با  1/15بوده است و می

می تواند در خالقيت افراد موثر باشد .از آنجکا ککه خالقيکت در

توان گفت که این دو متغير ،با همدیگر همبستگی دارند .نتایج

دوران کودکی رشد و یا سرکوب می شود باید سازمان هکایی را

حاصککل از پاسککخ هکا بککه فرضککيه دوم بککا نتککایج تحقيککق ذاکککر

براي آموزش خانواده ها در جهت شکوفایی خالقيت و پکرورش

( ،)1392مك کردي ،)1126( 3فوگان و همککارانش)1115( 4

آن ها در کودکان ایجاد کرد .پرورش مولفه هاي ککارآفرینی از

و سيوارجا و آکچوتان ( )2113همسکویی دارد ..نتکایج تحقيکق

ابتداي دوران کودکی در مهد کودک ها و مدرسه (براي مثکال:

نشانگر این است که بين سبك زندگی و مرکز کنترل درونی با

ایجاد زنگ خالقيت در مدارس که در آن انواع بازي هکا ماننکد

قصد کارآفرینی رابطه وجود دارد .یعنکی مرککز کنتکرل تحکت

بازي با ابر ها ،کشيدن نقاشی هاي خالقانه ،بازي با اشکياي دور

تاثير متغير سبك زندگی و قصد کارآفرینی هست .و همخکوانی

ریختنی و )...و هم چنين شناسکایی دانکش آمکوزان خکال در

دارد با چن و گرین ( ،)1112نيز در بررسی هاي جداگانکه اي

مدارس و پرورش آن ها براي کارآفرینی ،بهبود نظکام آموزشکی

نشان دادند که خودکارآمدي به دانشجویان کمك می کند تکا

در جهت پرورش خالقيت در کودکان و نوجوانان ،تشویق بچکه

خال تر و نوآوارنه تر باشند و در فعاليکت هکایی ککه چکالش

ها به تفکر بيشتر و ایجاد خالقيت در کارهایش ،ذهن کودککان

برانگيز هستند ،پيشگام شوند و به آنان ایکن احسکاس را القکاء

را باید در مقابل یادگيري یك مهارت جدید باز گذاشکت و آنکرا

می کند که می توانند محيط پيرامونی را تحت کنتکرل خکود

مدام با یك مشکل و یا یك فرصت مواجکه ککرد .بکا توجکه بکه

درآورده و به شکل بهينه اي مورد بهره برداري قرار دهند.

نتایج این تحقيق و تحقيقات بسياري در ادبيات جهان ،آموزش

تجزیه و تحليل یافته هاي مربوط به فرضيه پنجم تحقيکق

خالقيت در جریان تدریس را می توان بر اسکاس محکور هکاي:

نشان داد که ضریب همبستگی بين دو سبك زندگی و ریسکك

آموزش فعال ،آميختن درس ها با هنرها ،ترکيکب درس هکا بکا

پذیري با قصد کارآفرینی  r = 1/54در سطح خطکاي <1/111

بازي و خنده ،آميختن درس ها با مسایل اجتمکاعی ،توجکه بکه

 pمی باشد .لذا بين دو متغير مکذکور همبسکتگی وجکود دارد.

تحرک بدنی شاگردان در جریکان درس هکا ،پکذیرش تخکيالت

نتایج حاصل از فرضيه پنجم با نتایج ادهمی ( )1322همسویی

کودکان ،آموزش فناوري ها و حل مساله می تواند راهکار هایی

دارد .یکی از ویژگی هاي اصکلی کارآفرینکان ،مخکاطره پکذیري

براي پرورش خالقيت در جامعه باشد.

است و کارآفرینان براي انجام فعاليت هاي نوآورانه باید از ایکن

براساس تجزیه و تحليل نتایج حاصل بکراي فرضکيه سکوم

توانایی برخوردار باشند .کارآفرینکان واقعکی در ریسکك ککردن

ضریب همبستگی بين ميزان مولفه هاي سبك زندگی و تجربه

مهارت خاصی دارند و از خطر استقبال می کنند ،خطکري ککه

حرفه اي و استقالل طلبی با قصد ککارآفرینی  1/95در سکطح

نایکت5

محاسبه شده ،امکانپکذیر و موفقيکت آور باشکد .فرانکك

خطاي  p <1/131اسکت .بنکابر  rمشکاهده شکده همبسکتگی
مثبت و معناداري بين سبك زندگی و ميزان تجربکه حرفکه اي

1. Jennings

در دانشجویان نشان می دهد ..نتایج حاصل از پاسخ به فرضکيه

2. Howard
3. MC Cready
4. Fugan, Sherrill and French
5. Knight
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( ،)1169نقش کارآفرینی را در گرو تصميم گيکري در شکرایط

ایککن موضککوع ،مربککوط بککه بککاال بککودن سککطح خککود کارآمککدي

نامعين می داند .همچنين بين ریسك و عدم اطمينکان تفکاوت

کارآفرینانه دانشجویان بکود .پکژوهش پکی هکاي ،)2111( 3در

قایل می شود .در شرایط ریسکك ،پارامترهکاي توزیکع احتمکاال

تحليککل سککطح خودکارآمککدي کارآفرینانککه و قصککد کارآفرینانککه

شناخته شده اند در حالی که در شکرایط عکدم اطمينکان ایکن

دانشجویان دریافت که دانشجویان مورد بررسی از نظر شاخص

پارامترها ناشناخته و غيکر قابکل انکدازه گيکري هسکتند .نتکایج

هاي مختلف دو متغير مورد بررسی در سکطح متوسکطی قکرار

تحقيق نشان می دهد که بين سبك زنکدگی و ميکزان ریسکك

داشتند و بين خودکارآمدي و قصد کارآفرینانه رابطکه مثبکت و

پذیري با قصد کارآفرینی دانشجویان رابطه اي وجود دارد.

معنی داري وجود داشت.همسویی دارد.

تجزیه و تحليل یافته هاي مربوط به فرضيه ششم نشان داد که

تجزیه و تحليل یافته هاي مربوط به فرضيه هفتم نشان داد که

بين دو متغير خودکارآمدي کارآفرینی بکا قصکد ککارآفرینی در

بين دو متغير سبك زندگی و مهارتهکاي کارآفرینانکه بکا قصکد

سکطح  ،p<1/114رابطکه معنکی داري وجکود دارد .براسکاس

کارآفرینی در سطح  ،p<1/116رابطه معنی داري وجود دارد.

خروجی حاصل از آزمون ضریب همبستگی پيرسکون مقکدار r

براساس خروجی حاصل از آزمون ضریب همبسکتگی پيرسکون

بدست آمده برابر با  1/41بوده است و می توان گفت ککه ایکن

مقدار  rبدست آمده برابر با  1/21بوده است و می تکوان گفکت

دو متغير ،با همدیگر همبستگی مستقيم دارند .نتایج حاصل از

که این دو متغير ،با همدیگر همبستگی مستقيم دارنکد .نتکایج

پاسخ ها به فرضيه ششم با نتيجه ي بررسی بارانی و همککاران

حاصل از پاسخ ها بکه فرضکيه ششکم بکا نتکایج تحقيکق احمکد

( )1322ضمن آنکه بيانگر رابطکه ي بکاور بکه خودکارآمکدي و

پورداریانی ( )1392که به منظور ارائه الگوي پکرورش مکدیران

قصدکارآفرینی است گویاي آنست که باور به خودکارآمکدي31

کارآفرین  121عامل موفق کارآفرین که بکا اسکتفاده از نظکرات

درصد از تغيير پذیري هاي قصدکارآفرینی تبيکين مکی کنکد و

وزارتخانه هاي ذیربط و خبرگکان صکنعت شناسکایی و معرفکی

نتيجه تحقيق محسنی و همکاران ( ،)1312که معتقدنکد بکين

گردیککده بودنککد ،مککورد مطالعککه قککرار گرفتنککد .پککس از اجککراي

نگرش کارآفرینانه و خودکارآمدي رابطه مثبکت و معنکی داري

پرسشنامه و تجزیه و تحليل داده ها .مدیران بر اسکاس ویژگکی

وجککود داشککت .و نتيجککه پککژوهش چککن و گککرین ( )1112کککه

هاي فردي ،سازمانی و موفقيت سکازمانی در دو دسکته خيلکی

خودکارآمدي را برآورد و تخمين فرد از توانایی هاي خکود مکی

کارآفرین و کم کارآفرین شناسایی شکده انکد ).همسکویی دارد.

دانند که براي جمع بين انگيزه ،منابع شناختی و فرآیند عمکل

نتککایج حاصککل از تحقيککق نشککان داد کککه وجککود مهککارت هککاي

استفاده می کند تا بر حوادث زندگی کنتکرل بيشکتري داشکته

کارآفرینانه براي ایجاد کسب و کار جدیکد ،داشکتن اعتمکاد بکه

باشد .و پژوهش انوانککوو و همککاران ( ،)2112ککه در بررسکی

نفس مناسب و توانایی ایفاي نقکش بکه عنکوان یکك ککارآفرین

خککود دریافتنککد کککه بککين قصککد کارآفرینانککه و خودکارآمککدي

موفق می تواند نشانه هکایی از خودکارآمکدي ککارآفرین باشکد.

کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه ایالتی علم و فناوري در نيجریه

این مساله با توانایی ایجاد نوآوري ،خالقيت و ایکده پکردازي در

رابطه مثبت و معنی داري وجود داشت .پژوهش دیازگارسکيا و

محيط کاري و قدرت ریسکك پکذیري بکاالي افکراد در شکرایط

جيمنزمورنو ،)2111( 1در بررسی هاي جداگانه اي نشان دادند

مبهم تکميل می گکردد .در بررسکی هکاي ککاتونن و همککاران

کککه رابطککه مثبککت و معنککی داري بککين خودکارآمککدي و قصککد

( ،)2115شيري و همککاران ( ،)2115لکورتی و کاسکتوگيوانی

کارآفرینانه دانشجویان وجود داشت .سولسکویك ،)2119( 2بکه

( )2115و مالبانا ( )2114رابطه مستقيم متغيرهکاي بکاور بکه

این نتيجه دست یافت که دانشجویان دانشگاه اسکتاوانگر نکروژ

خودکارآمدي و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی تایيد شکده

داراي قصد کارآفرینانه باالیی براي راه اندازي کسب و کارهکاي

است.

جدید بودند که بنا بر نتيجه ي تحقيق ،یککی از دالیکل اصکلی
1. Díaz-García and Jiménez-Moreno
Solesvik

2.

3. Pihie
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تشویق کارکنکان و دانشکجویان بکه شکرکت در دوره
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