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  چکیده

 دانشـگاه آزاد کارآفرینی دانشجویان بینیدر پیشخودشکوفایی نوآوري ونقش بررسیهدف این پژوهش 

اه آزاد اسـالمی  دانشجوي مقطع کارشناسی دانشـگ  400اسالمی واحد اردبیل بود. نمونه این پژوهش شامل 

هـا  آوري دادهاي انتخاب شدند. براي جمعگیري خوشهبود که از طریق نمونه 91- 92واحد اردبیل در سال 

است. نتایج ضریب همبسـتگی   شدهاستفادهمقیاس نوآوري و پرسشنامۀ خودشکوفایی از آزمون کارآفرینی،

).> 01/0P(رد ا دداريرابطه مثبت معنیفاییخودشکونوآوري وبا متغیرهايکارآفرینیپیرسون نشان داد که

کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه یري نشان داد که نوآوري و خودشکوفاییچندمتغنتایج تحلیل رگرسیون 

  کنند.بینی میرا پیش

  

  کارآفرینی، نوآوري و خودشکوفایی.کلیدي: گانواژ
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  مقدمه

دهد که رشد و توسعه آنها مرهـون  ان نشان میمطالعه تاریخ و تجربیات کشورهاي پیشرفته جه

آفرینـی و  هایشـان ارزش تالش کارآفرینان کاردان، خالق و نستوهی اسـت کـه نتیجـه فعالیـت    

دهد. براي مثال مطابق گـزارش  افزایش درآمد عمومی، سطح رفاه و آسایش جوامع را نشان می

هاي کارآفرینانه بـا تولیـد   عالیت)، در برخی از کشورها نرخ فGEM(ینیجهانی کارآفر بانیدهد

امـروزه، توسـعه کـارآفرینی     رویـن صدم همبسـتگی دارد. ازا  57)، به میزان GDPخالص ملی (

ـیاري از سـازمان   و برنامه هایتجزء اهداف، مأمور ـلی بس المللـی، کشـورها،   بـین  يهـا هاي اص

راي قـرن    را یعـال انـداز جهـانی آمـوزش   هاست. یونسکو در چشـم ها و دانشگاهسازمان  21ـب

هـاي کـارآفرین   نوین چنین توصیف کرده است: جایگاهی است که در آن، مهارت يهادانشگاه

و تبـدیل آنـان بـه     یالنالتحصـ هاي کـارآفرینی در فـارغ  منظور تحقق قابلیتبه یعالدر آموزش

  یابد.کارآفرینان توسعه می

ئه دهد کـه دانـش   ابه جامعه ار التحصیالنی رادانشگاه باید فارغ یادشدهبا توجه به تعریف 

آفریننـد. بنـابراین   هاي کاربردي به خدمت گرفته و با نوآوري، کار مـی را در کنار پژوهش

دانـش بـراي رسـیدن بـه توسـعه صـنعتی و        یرسـاخت توان گفت امـروزه مهمتـرین ز  می

زاده، (پرداختچـی و شـفیع   اسـت  "دانشگاه کارآفرین"اقتصادي پایدار کشور، همانا تحقق 

هاي مختلـف دانـش   و مباحث مربوط به آن در حوزه6با توجه به اینکه کارآفرینی). 3851

عنـوان یـک   توان بـه می ،اندشناسی و اقتصاد موردتوجه قرارگرفتهشناسی، جامعهازجمله روان

 سـو یکدهنده وسعت بحث کارآفرینی از قلمداد کرد. این موضوع نشان ايرشتهینموضوع ب

سوي دیگر است. موضوع دیگري که بـه مباحـث مربـوط بـه کـارآفرینی      و پیچیدگی آن از 

نگرانی مـدیریت اقتصـادي کشـورها و    ، دامن زده و آن را موردتوجه محققین قرار داده است

اي تفکـر  طـور فزاینـده  سیاستمداران در رابطه بـا اشـتغال و مشـکل بیکـاري اسـت کـه بـه       

کـه اصـطالح    هرچنـد  قـرار داده اسـت.   احل موردتوجه آنه راهیکعنوان را به یخوداشتغال

                                                                                                                            
1. entrepreneurshipfi
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، 8اسـت. (کیلبـی   شدهیفتعر) 1700(حدود  7تیلیونکارآفرینی براي نخستین بار توسط کان

) کاربرد عام اصطالح کـارآفرینی را در حـوزه اقتصـادي بـه     1934(9) ولی شومپیتر1971

است. بعـد  بحث کرده . رساله میل در رابطه با اقتصاد سیاسی دهدیم) نسبت 1848(10میل

) از منظر دیگري به کارآفرینی توجه داشته است. وي بـه نـوآوري و   1934شومپیتر ("میل"از

  .کندیمیدتأکاقتصادي  يهانظامنقش آن در پویایی 

هـاي جدیـد اسـت    خالقیت توانایی خلق ایدهبین کارآفرینی نوآوري است. اولین متغیر پیش

مات جدید نیز منجـر شـوند. نـوآوري ارائـه     ممکن است به محصوالت یا خد هایدهاکه این 

و خالقیت نیرویـی اسـت کـه در پـس      باشدیممحصول، فرایند و خدمات جدید به بازار 

باشـند.  کارآفرینی می یجدانشدننوآوري وجود دارد. هم نوآوري و هم خالقیت از اجزاي 

 يرورضـ  يقـدر بـه ینیدر کـارآفر  يوجود نـوآور ) معتقد است 1985دراکر ( کهيطوربه

 يبـدون نـوآور   زین تیبدون آن وجود ندارد و خالق ینیکارآفرادعا نمود  توانیماست که 

و  ینیکـارآفر نوآوري ویژگـی اصـلی    درواقع. )1993،ي(فر نمایدینمرا حاصل  ياجهینت

پـردازان، نـوآوري   اکثر نظریهآید. کارآفرینانه به شمار می هايیتفعالخالقیت هسته اصلی 

) 2006(12)، اریلنـد و وب 2002(11مـولر و تومـاس  دانند.جزء کارآفرینی میو ابتکار را 

) در پژوهشی نشان دادند منبع کنترل درونی، نـوآوري و  2008(،13وتونر، رونالد و تامکینز

) در 1382نسـب ( شکرکن و برومنـد  خالقیت ارتباط مستقیمی با کارآفرینی مدیران دارد.

  وآوري با کارآفرینی همبستگی مثبت وجود دارد.پژوهشی نشان دادند بین خالقیت و ن

مزلو باالترین سـطح نیازهـا   باشد. کننده کارآفرینی خودشکوفایی می بینییشپدومین متغیر 

  این سطح فرد به جستجوي چگونگی تحققداند. دررا نیاز به خودشکوفایی می

                                                                                                                            
1. Cantillion
2. kilby
3. Schumpeter
4. Mill
11. Mueller & Thomas 
12. Ireland & Webb 
13. Toner, Ronald & Tomkins 
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تبـاط وجـود   و کـارآفرینی ار ، نـوآوري و خودشـکوفایی  آیا بین متغیرهاي شخصیتی - 1

دارد؟

کارآفرینی را دردانشـجویان  نوآوري و خودشکوفایی، شخصیتی،  متغیرهاياز  یککدامـ2

  ؟کندمیبینیپیش

روش

متغیـر   عنوانبهمتغیر کارآفرینی در این تحقیق است. تحقیق همبستگیاز نوعاین پژوهش

  هستند. بینیشپمتغیرهاي  عنوانبهو خودشکوفایینوآوريشود و مالك محسوب می

شـامل کلیـه   پـژوهش جامعه آماري در ایـن : یريگنمونهجامعه آماري، حجم نمونه و روش 

در مقطـع 88- 89تحصـیلی سالکه دربودند یلواحد اردبآزاد اسالمی دانشگاهدانشجویان

. انـد گذرانـده یـا بیشـتر   درسـی واحد 100) و =8000N(به تحصیل اشتغال دارندکارشناسی

کـه در  بـود  92و  91يهـا سـال  کارشناسـی دانشجوي مقطع 400شاملپژوهش نمونه این

اشتغال داشـتند و شـامل   به تحصیلآزاد اسالمی واحد اردبیلدانشگاهمختلف يهادانشکده

- خوشه یريگنمونهکه به روش  نفر دانشجوي مذکر بودند 200و مؤنث دانشجوي نفر 200

  .اي از بین کلیه دانشجویان انتخاب شدند

  

  آوري اطالعات از چهار ابزار زیر استفاده شد:براي جمع

است  شدهساخته) 1378کارآفرینی: آزمون جامع کارآفرینی توسط صمد آقایی (آزمون - 1

 ياجداگانـه شخصـیتی نمـرات    هـاي یژگیوباشد و براي هر یک از ماده می 54که داراي 

و همسـانی درونـی    58/0زمایی برابر با دهد. پایایی این آزمون با روش پایایی بازآارائه می

  بود. =80/0aآن نیز با روش آلفاي کرونباخ برابر با 

1994پرسشنامه شخصیتی جکسون: این پرسشنامه توسط داگالس جکسـون در سـال    - 2

پرسشنامه شخصیتی اصـلی   ةشد یدنظرتجدۀاست. این پرسشنامه شخصیتی نسخ شدهیهته

- درست یا غلط پاسـخ داده مـی   صورتبهه است که جمل 300شامل  پرسشنامهاست. این 
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و  مشاوره، بالینی، تربیتی، تجـاري، صـنعتی   یشناسروانهاي شود. این پرسشنامه در حوزه

، یـی گرابـرون مقوله تحلیلی، هیجان  5مقیاس است که در  15ي؛ و دارادارد کاربردیدولت

نـوآوري آن   ق فقط از مقیاساست. در این تحقی شدهینطلبانه تدوفرصتقابلیت اعتماد و 

. پایـایی آن  شـود یمـ بلی و خیر پاسخ داده  صورتبهماده دارد و  20است که  شدهاستفاده

  است. شدهگزارش 70/0از باالتر 

  مقیاس خودشکوفایی: -  3

اسـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ و      شـده ساخته) 1987بچساز (مقیاس خودشکوفایی توسط 

اسـت. ضـریب    شـده گـزارش 73/0و  89/0قیاس به ترتیـب  ضریب پایایی بازآزمایی این م

باشد می 64/0با پرسشنامه نیازهاي مزلو  ییخودشکوفایاسمقخردههمبستگی این مقیاس با 

)01/0P < اعتباریابی شده است.1374نجاریان (). این مقیاس در ایران توسط دکتر (  

تهیه فهرسـت اسـامی   عد از باطالعات در این مطالعه به این صورت بود که  يگردآورروش 

 يهـا آزمـون سپس بیان شد و هایآزمودندانشجویان و انتخاب آنها، ابتدا هدف تحقیق براي 

شد و از آنها خواسته شد نظر خـود را بـا دقـت بیـان کننـد.       قرار دادهآنها یاراختپژوهش در 

ـپس   آوري شدگروهی و در محل تحصیل دانشجویان جمع صورتبهاطالعات  ياهـ دادهس

با شـیوه   یريچندمتغبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  آمدهدستبه

.قرار گرفت وتحلیلیهتجزمورد  گامبهگام

  هایافته

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اردبیـل      و پسردانشجوي دختر  400این پژوهش  هايیآزمودن

بودنـد و همگـی دانشـجویانی     شـده بانتخـا مختلف این دانشـگاه   يهادانشکدهبودند که از 

در سـنین بـین  و اکثـر آنهـا   کردنـد یممقطع کارشناسی تحصیل  7و  8هاي درترمبودند که 

هایی با چنـدین  هسال بودند. از پایگاه اجتماعی متوسطی برخوردار بودند و از خانواد 20- 28

ا داراي تحصـیالت  فرزند بودند که بیشتر آنهـا فرزنـد میـانی خـانواده بودنـد و والـدین آنهـ       

  متوسطی بودند که بیشتر در مشاغل آزاد مشغول به کار بودند و درآمد متوسطی داشتند.
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  متغیرهاي شخصیتی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یارمعانحراف. میانگین و 1جدول 

  متغیر
  کل  دختر  پسر

XSDXSDXSD

  88/6  24/45  51/4  93/46  32/7  80/44  خودشکوفایی

  59/3  17/12  85/2  50/12  76/3  09/12  نوآوري

  98/5  17/31  05/5  61/32  15/6  79/30  کارآفرینی

متغیرهاي شخصیتی در دانشـجویان دانشـگاه را نشـان     یارمعانحرافمیانگین و  1جدول 

خودشـکوفایی  ) یـار معو انحـراف یـانگین ( شـود م طـور کـه مشـاهده مـی    دهد. همانمی

  باشد.می)98/5(17/31ینیکارآفر) و 59/3(17/12نوآوري )، 88/6(24/45

ر و پسر دانشگاهگیري کارآفرینی در دانشجویان دخت. ضریب همبستگی متغیرهاي شخصیتی با جهت2جدول 

  متغیر

  کارآفرینی

  کل  دختر  پسر

  21/0**  06/0  22/0**  خودشکوفایی

  40/0***  22/0*  42/0**  ورينوآ

0001/0 P <        01/0 P < **           05/0

گیري کارآفرینی از آزمون ضـریب  جهتبراي بررسی ارتباط بین متغیرهاي شخصیتی و

شـود  مشـاهده مـی   2طـور کـه در جـدول شـماره     شد. همان همبستگی پیرسون استفاده

گیري کارآفرینی رابطـه  ) با جهتr=40/0نوآوري (و )r=21/0متغیرهاي خودشکوفایی (

  ).> 01/0Pداري دارند (مثبت معنی

شجویانگیري کارآفرینی در دانمتغیرهاي شخصیتی با جهت یريچندمتغ. ضریب رگرسیون 3جدول 

متغیرهاي 

  بینپیش

SS  dfMS  شاخص
F

(P)  
RR2SE  BBeta

t
(P)  

خود

  شکوفایی

  24/15  96/449  4  86/1799  رگرسیون

)001/0<(  

4320  187/0  057/0  005/0  006/0  

088/0  

  52/29  265  27/7823  باقیمانده  )93/0(

  نوآوري

  26/14  32/379  7  24/2655  رگرسیون

)001/0<(  

525/0  276/0  096/0  494/0  296/0  

155/5  

  59/26  262  89/6967  باقیمانده  )>001/0(

کـارآفرینی،   یـري گجهـت اریـانس  هر یک از متغیرهـاي شخصـیتی بـر و    تأثیربراي تعیین 

متغیـر مـالك در    عنـوان بـه بین و کـارآفرینی،  متغیرهاي پیش عنوانبهمتغیرهاي شخصیتی 
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اسـت  دار معنـی  شـده مشـاهده Fمیـزان   3معادله رگرسیون تحلیل شدند. در جدول شـماره  

)001/0P < درصد واریانس مربوط به کارآفرینی توسط متغیرهـاي شخصـیتی    28) و حدود

دهنـد کـه از میـان متغیرهـاي     بین نشـان مـی  شود. ضریب رگرسیون متغیرهاي پیشبیین میت

داري تبیـین  معنـی  صـورت بـه کارآفرینی را گیري تواند واریانس جهتشخصیتی نوآوري می

تواننـد بـا   دهند کـه مـی  نشان می t) با توجه به آماره B=494/0نوآوري (تأثیرکنند. ضریب 

گیـري کـارآفرینی را در دانشـجویان دانشـگاه    یرات مربوط بـه جهـت  درصد تغی 99اطمینان 

  بینی کنند.پیش

  گیريبحث و نتیجه

، رابطـه مثبـت وجـود دارد   دانشـجویان دانشـگاه  کارآفرینی در  نوآوري بابین این فرض که 

از ایـن پـژوهش ضـمن تأییـد نتـایج تحقیقـات        آمـده دستبهنتایج یید قرار گرفت.تأمورد 

؛ دراکـر،  1992؛ ریسـال،  1989وسط دیگر پژوهشـگران (بـراي مثـال سـولومن،     ت شدهانجام

؛ 1980؛ هـال و همکـاران،   1982؛ هورنـادي،  1971؛ هورنـادي و ابـود،   1993؛ فـري،  1985
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  .گرندیکدیملزوم الزم و ینیو کارآفر تی) معتقدند که خالق1992(
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