
 

 
 

 

 

 علوم انسانی از منظر کارآفرینی ۀتوسع
 

  *دکتر جعفر هزار جریبی
  چكيده

ها و مؤسسات آموزش آموختگان دانشگاههاي كارآفريني در بين دانشبــه ويژگي ،ايـــن مقاله
هاي علوم انساني پرداخته است. با توجه به اينكه پديدۀ كارآفريني در كشور عالي به ويژه رشته

است، بايد  نشده داناني برخوردار نيست و هنوز در سطح ملي توجه جدي باز سوابق چند
هاي كارآفريني براي نسل جوان منتظر كار و اشتغال گشوده شود و آموزش و تربيت ميدان

هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي مورد كارآفرينان به طور رسمي و غيررسمي در قالب دوره
هاي دانشجويان و تربيت نسل يزان توانايي و قابليتتوجه قرار گيرد؛ بنابراين، بررسي م

 كارآفرين امري ضروري است.
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هاي علوم انساني همراه اندركاران مطبوعات و نشريات كشور است و با تفكر و انديشهبه دست
هاي اين نكته توجه شده است كه توسعۀ علوم انساني از منظر كارآفريني با دوره است؛ يعني به
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  مقدمه

 ۀهاي خالقانو كوشش آورد و با تالشفرين، عوامل مختلف توليد را گرد هم ميكارآ
هاي فعاليت ۀدهد. بديهي است كه انگيزها را به سمت موفقيت سوق ميخود فعاليت

كارآفرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها منافع 
 . دنبال دارده ملي را ب

شود و تقويت رهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان ميامروزه در كشو
آن از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها و به ويژه  ۀكارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسع

شود. در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود كشورهاي در حال توسعه شمرده مي
تر از همه، ساختارهاي هاي آنان بيشتر شود و مهمييدارند ولي بايد تالش كرد كه توانا

 هاي بالفعل آنان را فراهم آورند.ابراز وجود كارآفرينان و توانايي ۀاقتصادي اجاز
 ۀدر جامعه و نقش آن در ساماندهي بهين« كاركردن»ويژگي اجتماعي كار و اهميت 

يش علماي نظم اجتماعي و استقرار فضاي مطلوب رواني، سبب توجه بيش از پ
اجتماعي، دولتمردان و انديشمندان نسبت به ابعاد اجتماعي كار و تأثيرات آن بر جامعه 

در ساماندهي نظم اجتماعي، ايجاد اشتغال از « كار»شده است. عالوه بر نقش و جايگاه 
هر جامعه در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و  ۀنيازهاي اساسي رشد و توسعپيش

دولتي، ايجاد اشتغال از وظايف دولت  ند كه در يك اقتصاد كامالًفرهنگي است؛ هر چ
است ولي برخالف ساختارهاي سنتي، در ساختارهاي اقتصاد نوين و پيشرفته ايجاد 

گسترش فرهنگ و رود. نقش دولت تنها تعميق شغل از وظايف دولت به شمار نمي
برداري شف و بهرههاي شغلي مناسب است. وظيفۀ اصلي ككارآفريني و توسعۀ فرصت

در يك اقتصاد پويا و  ،ديگر ها را كارآفرينان بر عهده دارند؛ به عبارتاز اين فرصت
هاي اجتماعي و تر در فعاليتستردهگتر و مردم به مشاركت هر چه فعال ،كارآفرين

 شوند.اقتصادي تشويق مي
ملي، نقش  ۀموضوع كارآفريني و ظهور كارآفرينان از زواياي مختلف از جمله توسع

هاي توسعه، شناسايي و هدايت كارآفرينان و عمليات كارآفريني از دولت در اجراي برنامه
هاي دولتي، خصوصي، هاي مختلف جامعه شامل بخشجايگاه مهمي برخوردار است. بخش

 ۀاي از منابع خود را صرف ارتقاي كارآفريني و توسع... بخش عمدههاي محلي وتعاوني
هاي مختلف دانشگاهي آموختگان دورهكنند. اما امـروزه دانشهاي كوچك ميگذاريسرمايه

زيرا كه  ؛جوي كار استخدامي هستندو  به جاي ايجاد اشتغال براي خود و ديگران در جست
كارآفريني چندان درخشان نيست و موفقيتي را كه مد نظر است در بر ندارد.  ۀمعتقدند آيند

براي رشد و تعالي كشورتا تحقق برنامه هاي توسعه ي كه در چنين شرايطي، و در فرصت
، بايد تالش كنيم و در جهت آگاهي بخشيدن و نماياندن اهميت و جايگاه پيشِ روي داريم

 جانبه بكوشيم.   پايدار و همه ۀتوسع استقراركارآفريني در جامعه و نقش آن در 
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هاي آموختگان رشتهجتماعي دانشهاي فردي و اها و مهارتدر اين مقاله، به ويژگي     
هاي مستخرج از مباني ييد فرضيهأييد يا عدم تأعلوم انساني پرداخته شده است و براي ت

 آماري انتخاب شده است.  ۀمطبوعاتي كشور به عنوان جامع ۀنظري تحقيق، حوز

 
 بانی نظري م

رسي به منابع و هايي از جمله دستمفهوم كارآفريني بر مبناي موقعيت و محيط به ويژگي
  .قواعد و تسهيل در روابط اجتماعي و امكانات مالي و اقتصادي جامعه مربوط است

 قابل تعريف و بررسي است:هاي زير، مقوله كارآفريني در
  ؛زندگي دانست ۀتوان آن را يك شيوفراتر از شغل و حرفه است و ميكــارآفريني،  .1
ن در نظر گرفتن منابع موجود و قابل كنترل ها بدوفرصت ۀكارآفريني، روش ادار .2

 ؛فعلي است
  ؛يك فعاليت اقتصادي است ۀكارآفريني، سازماندهي و ادار .3
هاي نوآورانه همراه با پذيرش ريسك در ها و اقدامموقعيت ۀكارآفريني، فرايند توسع .4

  .طور مستقل استه يك سازمان و ب
شود و تور تغييرات اجتماعي محسوب مياز ديدگاه برخي از محققان، كارآفريني مو
ثر است و ؤاثربخش از منابع و قواعد م ۀاين تغييرات در ايجاد مشاغل جديد و استفاد

 شود.باعث تجديد حيات ملي مي
هاي قديم كاميابي فرو ريخته است. در تمام طول تاريخ عقيده دارد، پايه 1«لسترتارو»

يعي مانند زمين، طال و نفت بوده است كه، ناگهان كاميابي دستيابي به منابع طب أبشر، منش
 ۀساخته بر پايورق برگشته و دانش به جاي آن نشسته است. اين عصر، عصر صنايع انسان

 هاي فكري است. دانايي و توانايي
ضروري اولين  ۀهاي جديد، ماهيت هرم ثروت را دگرگون ساخته است، پاياوريفنّ

اوري زمان، بسيار سنگين و حمل فنّبا توجه به ال سنگ، انقالب صنعتي زغال سنگ بود. زغ
داد. و نقل آن دشوار بود و انقالب فني ماشين بخار در جايي كه زغال سنگ نبود روي نمي

سنگ بود. در  آغاز انقالب صنعتي در انگليس تا حدي مديون دسترسي آسان به ذخاير زغال
گشاي توفيق راه ،هاي كالن متكي بوددومين انقالب صنعتي، توليد انبوه كه به سرمايه

در آغاز قرن  «كارنگي»اقتصادي شد. برندگان، كساني بودند كه بيشتر از همه ثروت داشتند: 
هاي ژاپني در و شركت 1251 ۀدر ده «امريكن كورپوريشن»، 1221 ۀدر ده «فورد»نوزدهم، 

 (. 22 )لسترتارو، : 1291 ۀده
كند اي جديد طراحي ميهرم ثروت را به گونه ۀزندسومين انقالب صنعتي عناصر سا    

دهد و برندگان اين عرصه جوامعي خواهند بود كه ماهيت هرم بازي را تغيير مي ۀو قاعد

                                                                                                                    
1. Thurow, lesterc 
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آموختگان محور دانش و دانش ،بنابراين؛ ثروت را در اقتصادي متكي به دانش دريابند
شناسايي و سازماندهي افراد  لهئترين مسشوند و مهمهاي جديد جامعه قلمداد ميتوانايي

 بر مدار دانايي و دانش است.

1«ماكس وبر»
 ۀمعتقد است، كوشش براي بهبود معاش يا اخالق كار، نقش اصلي را در توسع 

با  نكند و بين اخالق پروتستاني و طرز زندگي آناداري بازي مياقتصادي و صنعتي نظام سرمايه
كند كه تنها محرك كيد ميأت« وبر»مي وجود دارد. مثبت و مستقي ۀپيشرفت اقتصـــادي رابط

ها بوده است. در ، اخالق پروتستاني و طرز تفكر پروتستانداريپيشرفت اقتصادي نظام سرمايه
كاري وجود دارد كه براساس آن، فرد  اخالق پروتستاني براي هر فرد يك صفت كاري يا اخالق

اخالقي موجب  ۀرساند. اين خصيصوت ميوجدان كاري خود را در تمام مراحل كاري به ثب
شود كه فرد با احساس مسئوليت و در نهايت دقت و كارايي، وظايف كاري و شغلي خود را مي

هاي عقيدتي و دروني فرد بر انجام دهد. با اين همه، وي اولين محققي بود كه به تبيين ارزش
 (.133ـ  135 : داريرمايهرفتار كارآفرينانه پرداخت ) وبر، اخالق پروتستاني و روح س

توجه به تنوع فرهنگي  نقش كارآفريني در جوامع مختلف را با 2«ژوزف مك گواير»
نقدي ممكن است يكسان باشد اما  ۀمنابع طبيعي و سرماي ،داند و به نظر ويمتفاوت مي

آنچه را كه بايد در درك تفاوت رفتار مورد توجه قرار داد، عواملي مانند: عقايد 
هاي فردي و ملي، مكاتب ديني و تعليم و ي، هنجارها، پاداش و رفتارها، آرماناجتماع

 (. 49ص  :1291 ،3تربيت است )پالمر
اين  .وسيعي از وظايف مشاهده كرد ۀتوان در دامنكارآفريني را مي 4«ساوير»از ديدگاه 

ه تنها بتواند شامل نوآوري محض تا كارهاي معمولي باشد و كارآفريني را نه وظايف مي
هاي متهورانه اتخــاذ گيريهايي كه در آنها تصميمطور مستقل و فردي بلكه در تمام سازمان

توان يافت گذارد، ميثير ميأثبات تو به تركيب و تخصيص منابع در شرايط بي شودمــي
 (. 41 :  1292 ،5هاوس)بروك

»هاربينسون و مايرز«6 معتقد بودند كه كارآفرين فردي است كه نميتوان او را از سازمان 

ورد آم فراه او اين است كه شرايطي را ۀآميخته است، وظيفزيرا وي با آن در ؛خود جدا كرد  

كه تحت آن، ديگر عناصر مديريت بتوانند ضمن انجام وظايفي كه در سازمان تعيين 
 (. 56ص  :1295 ،1دست يابند )گاسه شده است، به اهداف شخصي خود نيز

                                                                                                                    
1. Max weber 

2. J. Mcguire 

3. Palmer   

4. Sawwer  

5. R.Brockhaus 

6. F.Harbinson & A.myers  

7. Gasse  
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داري از طريق پيكار طبقاتي در درون ر اين عقيده است كه نظام سرمايهب 1«ماركس»
به عنوان  «مــاركس»آيد. نظـــام فئوداليسم و در نتيجه زوال اين سيستم به وجود مي

شناختي تعريف و سپس داري را از ديد جامعهنظام سرمايه گذار مكتب ماركسيسم،بنيان
داري وي بر اين باور است كه در نظام سرمايه كرد. عملكرد آن را با ديد اقتصادي تحليل

اصلي  ۀوجود دارند كه وظيف «بورژوا و پرولتاريا»دار و كارگر اجتماعي سرمايه ۀدو طبق
خود مسائل متعدد اقتصادي و اخالقي را  ۀن جامعه است كه به نوبشداين نظام، صنعتي

د و همين تضاد ماهوي ريزي كنهاي دگرگوني خود را پيبه وجود آورده و ريشه
شود و طبقاتي منجر مي ۀهاي اقتصادي و بيكاري به مبارزداري با ايجاد بحرانسرمايه

  آيد.زنند و سوسياليسم به وجود ميسرانجام كارگران دست به انقالب مي
رود ماركس معتقــد است كه در سوسياليسم مالكيت شخصي و استثمار كارگران از بين مي

  (. 151 :1315گيرد )تفضلي، ت و كيفيت كار انجام ميبر مبناي كمّي و توزيع ثروت
اقتصادي و اجتماعي مردم دارد. هر چه يك جامعه  ۀثير مستقيمي بر توسعأكارآفريني ت

اقتصادي و اجتماعي دست  ۀتر به توسعهاي كارآفريني شركت كند، سريعبيشتر در فعاليت
مصمم به موفقيت و قادر به تبديل رؤيا به حقيقت و  يابد. جوامع امروزي به افرادي كهمي

ثيرات أهاي جديد باشند، نياز دارد. اگر به تطلبانه براي كاوش موقعيتاستقالل ۀداراي روحي
چــه جامعه رشد بيشتري  بينيم كــه هراقتصادي و اجتماعي كارآفريني توجه كنيم، مي

د؛ عالوه بر آن، نياز افراد جامعه به شويتر متــر و واضحداشته باشد، نقش افراد تخصصي
رود. و اين كارآفرينان جامعه هستند كه به كاال و خدمات يك موقعيت اقتصادي به شمار مي

بسياري از  از سويدهند. زماني كه كارآفريني به عنوان شغل اين نيازها به موقع پاسخ مي
يابد؛ به طوري كه د مياعضاي يك جامعه پذيرفته شود، آن جـامعه بــه ســرعت رش

آورد. شود و موجبات كاهش نرخ بيكاري را فراهم ميكارآفريني موجب اشتغال جديد مي
كاالها و خدمات جديد هستند و نيز  ۀعالوه بر اين، كارآفرينان پيوسته در حال ابداع و توسع

ه كنند؛ از ثر توليد و عرضؤهايي هستند كه اين كاالها و خدمات را به طور مبه دنبال روش
شود؛ بخشند. كارآفريني موجب توزيع متناسب درآمد مياين رو، كيفيت زندگي را بهبود مي

بدين ترتيب، مردم جامعه براي خريد كاالها و محصوالت پول بيشتري دارند و سود بيشتري 
گذاري كنند و موجب توانند در كارهاي خود سرمايهدهند. آنان حتي ميبه كارآفرينان مي

يابد و سود تر توسعه ميكشور سريع ،وري عظيم ملي شوند و از اين نظرايش بهرهافز
توان به ميزان ها براي كارآفرينان ميكند. از طريق ايجاد فرصتاجتماعي را نصيب دولت مي

قابليت  ۀباال نشان ۀيافت؛ زيرا ميزان درآمد سرانباالتر و زندگي بهتر دســت  ۀدرآمد ساالن
 (. 11ـ  12 :1391)نطاق،  استارآفريني باال براي ك

                                                                                                                    
1. Marxe 
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هاي انگيزشي و داند كه در محيطكارآفرينان را افرادي مي« 1مايكل ورنر و چارلز گانچي»
 محصول در يك شركت هستند. ۀكنند و كليد اصلي بازاريابي و توسعحمايتي فعاليت مي

هاي شركت نند كه فعاليتدانيز كارآفريني شركتي را يك مفهوم چند بعدي مي 2«شاپيرو»    
سازد )احمد پذيري و پيشگامي مياوري، مخاطرهرا متوجۀ نوآوري محصول، نوآوري در فنّ

  (.136ـ  132ص  :1391پور، 
 

 هاي تحقيقیافته
 اند از:هاي تحقيق تنظيم شده است كه عبارتهاي تحقيق براساس فرضيهدر اين مقاله، يافته

شده و تناسب آن با نوع كار مطبوعاتي زشي گذراندههاي آموفرضيۀ اول: بين دوره
 داري وجود دارد.رابطۀ معنا

 هاي آموزشی و نوع کار مطبوعاتی( تناسب بين دوره1جدول)
 هاآماره

 گروه آموزشی
 خطاي معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد

 62/9 24/1 61/3 219 علوم انسانی
 16/1 36/1 65/2 14 غير علوم انسانی

 

 (t-testهاي مستقل) ( آزمون نمونه2جدول )
 ها(براي تساوي ميانگين t-testآزمون) 

 %59با فاصلۀ اطمينان
 تفاوت ميانگين تفاوت خطاي معيار

 داريسطح معنی
 دو دامنه

 درجۀ آزادي
 پایين باال

22/1 61/1 11/1 25/1 111/1 291 

31/1 19/1 19/1 25/1 111/1 12/112 

شده و هاي آموزشي دانشگاهي گذراندهدهد كه بين دورههاي به دست آمده نشان ميداده
ها با سطح معناداري داري وجود دارد و اختالف بين ميانگينمعنا ۀنوع فعاليت مطبوعاتي رابط

 هاي درصد فاصلۀ اطمينان براي اختالف ميانگين 25( مورد قبول است. اين ارتباط با 111/1)
دار است؛ ( تأييد شده است و اين فاصله كامالً مثبت بوده و نتيجه معنا 22/1ا ت 61/1از )

هاي علوم انساني در مطبوعات و نشريات چشمگيراست آموختگان رشتهبنابراين، حضور دانش
 و اصوالً زمينۀ فعاليت مطبوعاتي براي كارشناسان علوم انساني بيشتر است.

شده رابطۀ هاي آموزشي گذراندهان و دورههاي كارآفرينبين ويژگي فرضيۀ دوم:
 د:معناداري وجود دار

مدت رابطۀ معناداري هاي آموزشي كوتاههـاي كارآفرينان و دورهالف( بين ويــژگي    
 وجود دارد:

                                                                                                                    
1. Michal Werner & charles Gautshi  

2. A.Shapero 
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 مدتهاي آموزشی کوتاههاي کارآفرینان و دوره( توزیع بر حسب ویژگی3جدول )
 هاي کار آفرینویژگی

 یهاي آموزشگروه
 کوتاه مدت      

 جمع کارآفرین غيرکارآفرین

 5 اندمدت دیدههاي کوتاهدوره
4/5 

99 
6/24 

23 
1/111 

 11 اندمدت ندیدههاي کوتاهدوره
4/2 

26 
6/21 

116 
1/111 

 15 جمع
5/1 

194 
5/22 

122 
1/111 

 
 

 داري تقریبیسطح معنی انحراف معيار مقدار آمارها

 d 114/1- 152/1 919/1  سامرز 
 911/1 - 111/1 ضریب توافقی

 913/1 111/1 - 111/1 همبستگی اسپرمن
 R 111/1- 111/1 913/1همبستگی پيرسون 

 

هاي گونه همبستگي بين دورهشود، هيچها مشاهده ميگونه كه در نتايج آمارههمان
تقل متغير مس ،هاي كارآفرينان وجود ندارد و به عبارتيمدت با ويژگيآموزشي كوتاه

 مدت در كارآفرينان مؤثر نيست.هاي آموزشي كوتاهدوره
هاي آموزشي ضمن خدمت رابطۀ معناداري هاي كارآفرينان و دورهب( بين ويژگي

 وجود دارد.

 هاي آموزشی ضمن خدمتهاي کارآفرینان و دوره( توزیع بر حسب ویژگی4جدول )

 انهاي کارآفرینویژگی             
 هاي آموزشیگروه

 ضمن خدمت

 جمع کارآفرین غيرکارآفرین

 5 اندهاي ضمن خدمت دیدهدوره
2/6 

61 
1/23 

12 
1/111 

 11 اندهاي ضمن خدمت ندیدهدوره
2/1 

111 
1/22 

121 
1/111 

 15 جمع
5/1 

194 
5/22 

122 
1/111 

 

 
 داري تقریبیمعنی  سطح انحراف معيار مقدار آمارها

 d 114/1- 152/1 919/1  سامرز
 911/1 ـــ 111/1 ضریب توافقی

 913/1 111/1 -111/1 همبستگی اسپرمن
 R 111/1- 111/1 913/1همبستگی پيرسون 
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هاي كارآفرينان اي بين ويژگيگونه رابطه( هيچ4بر اساس آمارهاي مربوط به جدول )
هاي آموزشي ضمن خدمت وجود ندارد؛ به عبارتي، متغير مستقل آموزش ضمن و دوره

 هاي كارآفرينان مؤثر نيست.ر متغير وابسته ويژگيخدمت ب
 داري وجود دارد.هاي آموزشي دانشگاهي رابطۀ معناهاي كارآفرينان و گروهج( بين ويژگي

 هاي آموزشیآموختگان گروه( توزیع بر حسب ميزان کارآفرینی دانش9جدول )
 انهاي  کارآفرینویژگی            

 هاي آموزشیگروه
 

 جمع کارآفرین غيرکارآفرین

 11 علوم انسانی
1/66 

142 
1/91 

152 
 

 5 غير علوم انسانی
3/33 

35 
1/12 41 

 15 جمع
1/111 

194 
1/111 122 

 

 
 داري تقریبیمعنی  سطح انحراف معيار مقدار آمارها

 d 191/1- 116/1 296/1  سامرز
 194/1 ـــ 124/1 ضریب توافقی

 195/1 193/1 -124/1 همبستگی اسپرمن
 R 124/1- 193/1 195/1 همبستگی پيرسون

هاي آموزشي و آموختگان گروه( حاكي از آن است كه بين دانش5هاي جدول )يافته
داري وجود ندارد اما فراواني نسبي كارآفرينان در ها تفاوت معنيميزان كارآفريني اين گروه

هاي حالي كه ساير گروه درصد است؛ در 91هاي آموزشي علوم انساني حدود گروه
 درصد است. 12آموزشي فقط 

 داري وجود دارد.هاي فردي رابطۀ معناهاي كارآفرينان و مهارتفرضيۀ سوم: بين ويژگي

 هاي فرديهاي کارآفرینی و مهارت( توزیع بر حسب ویژگی6جدول )
 انهاي كارآفرينويژگي

 هاي فرديمهارت
 

 جمع كارآفرين غيركارآفرين

 13 ايينمهارت پ
4/4 

35 
6/43 

49 
1/49 

 13 مهارت باال
6/21 

221 
4/212 

234 
1/234 

 26 جمع
1/26 

256 
1/256 

292 
1/292 
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 آمارها
 داري تقریبیمعنا  سطح انحراف معيار مقدار

 d 211/1 115/1 112/1  سامرز
 111/1 - 291/1 ضریب توافقی

 111/1 119/1 291/1 همبستگی اسپرمن
 R 291/1 119/1 111/1همبستگی پيرسون 

 

هاي فردي است. ( ناظر بر رابطۀ بين خصوصيات كارآفرينان با مهارت6هاي جدول )يافته
هاي كارآفرينان درصد از ويژگي 29ضرايب همبستگي به دست آمده حاكي از آن است كه حدود 

 د تأييد قرار گرفته است.شود؛ بنابراين، فرضيۀ سوم مورهاي فردي تبيين ميبا مهارت
 داري وجود دارد.هاي كارآفرينان و انگيزۀ فردي رابطۀ معنيفرضيۀ چهارم: بين ويژگي

 هاي فرديهاي کارآفرینان و انگيزه( توزیع بر حسب ویژگی7جدول )
 انهاي کارآفرینویژگی             

 انگيزه  فردي  
 

 جمع کارآفرین غيرکارآفرین

 15 نيانگيزۀ فردي پای
2/1 

11 
1/19 

96 
1/96 

 11 انگيزۀ فردي باال
1/19 

195 
2/111 

126 
1/126 

 26 جمع
1/26 

256 
1/256 

292 
1/292 

 
 

 
 داري تقريبيمعنا  سطح انحراف معيار مقدار آمارها

 d 111/1 152/1 119/1  سامرز
 112/1 - 195/1 ضریب توافقی

 111/1 165/1 199/1 همبستگی اسپرمن
 R 199/1 165/1 111/1رسون همبستگی پي

هاي كارآفرينان و انگيزۀ فردي دهد كه بين ويژگي( نشان مي1هاي جدول )يافته
هاي به دست آمده حاكي از آن است كه مقدار داري وجود دارد و همبستگيرابطۀ معنا

شود؛ بنابراين، فرضيۀ هاي فردي تبيين ميهاي كارآفرينان با انگيزهدرصد از ويژگي 19
 چهارم مورد تأييد قرار گرفته است.

 داري وجود دارد.پذيري رابطۀ معنيهاي كارآفرينان و ريسكفرضيۀ پنجم: بين ويژگي
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 پذیريهاي کارآفرینان و ریسک( توزیع بر حسب ویژگی8جدول )
 انهاي كارآفرينويژگي            

 پذيريريسك
 

 جمع كارآفرين غيركارآفرين

 119 نپاييپذيري ريسك
6/12 

112 
4/24 

131 
1/131 

 9 پذيري باالريسك
4/13 

131 
6/131 

145 
1/145 

 26 جمع
1/26 

256 
1/256 

292 
1/292 

 
 
 داري تقريبيمعني  سطح انحراف معيار مقدار آمارها

 d 114/1 142/1 121/1  سامرز
 121/1 - 131 ضريب توافقي

 121/1 151/1 132/1 همبستگي اسپرمن
 R 132/1 151/1 121/1رسون همبستگي پي

پذيري هاي كارآفرينان و ريسك( حاكي از آن است كه بين ويژگي9هاي جدول )يافته
 13دهد كه حدود هاي به دست آمده نشان ميداري وجود دارد و همبستگيرابطۀ معنا

ن، شود؛ بنابرايپذيري تبيين ميمتغير مستقل ريسك از سويهاي كارآفرينان درصد از ويژگي
 فرضيۀ پنجم مورد تأييد قرار گرفته است.

 داري وجود دارد.هاي كارآفرينان و نياز به توفيق رابطۀ معنافرضيۀ ششم: بين ويژگي

 هاي کارآفرینان و نياز به توفيق( توزیع بر حسب ویژگی5جدول )

 انهاي كارآفرينويژگي              
 نياز به توفيق

 

 جمع كارآفرين غيركارآفرين

 14 پايينياز به توفيق ن
6/9 

12 
4/94 

23 
1/23 

 12 نياز به توفيق باال
4/11 

111 
6/111 

192 
1/192 

 26 جمع
1/26 

256 
1/256 

292 
1/292 

 
 
 داري تقريبيمعني  سطح انحراف معيار مقدار آمارها

 d 126/1 151/1 135/1  سامرز
 119/1 - 141/1 ضريب توافقي

 111/1 164/1 141/1 همبستگي اسپرمن
 R 141/1 164/1 111/1همبستگي پيرسون 

هاي كارآفرينان و نياز به توفيق دهد كه بين ويژگي( نشان مي2نتيجۀ بررسي جدول ) 
به  ؛درصد است 14داري وجود دارد و ميزان همبستگي بين اين دو متغير حدود رابطۀ معني
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 «توفيق تبيين»تغير مستقل نياز به م باهاي كارآفرينان درصد از ويژگي 14عبارتي، به مقدار 
 شود؛ بنابراين، فرضيۀ ششم مورد تأييد قرار گرفته است.مي

 داري وجود دارد.هاي كارآفرينان و خالقيت رابطۀ معنيفرضيۀ هفتم: بين ويژگي

 هاي کارآفرینان و خالقيت( توزیع بر حسب ویژگی11جدول )
 انهاي كارآفرينويژگي          

 خالقيت
 

 جمع كارآفرين كارآفرينغير

 2 پايينخالقيت  
3/1 

1 
1/2 

2 
1/3 

 24 خالقيت باال
1/25 

255 
3/253 

212 
1/212 

 26 جمع
1/26 

256 
1/256 

292 
1/292 

 
 
 داري تقريبيمعني  سطح انحراف معيار مقدار هاآماره

 d 131/1 111/1 115/1  سامرز
 111/1 - 212/1 ضريب توافقي

 111/1 111/1 216/1 همبستگي اسپرمن
 R 216/1 111/1 111/1همبستگي پيرسون 

 هاي كارآفرينان و خالقيت رابطۀ دهد كه بين ويژگي( نشان مي11هاي جدول )يافته
حاكي از تبيين حدود R داري وجود دارد و ضرايب همبستگي توافقي اسپرمن و پيرسون معني

است؛ بنابراين، فرضيۀ هفتم  «خالقيت»متغير مستقل  باهاي كارآفرينان درصدي از ويژگي 21
 .گيردمورد تأييد قرار مي

 

 راهبردهاي توسعۀ کارآفرینی

هاي اي از سياستهاي دولتي از توسعۀ كارآفريني در جوامع، براساس مجموعهحمايت
« راهبردهاي توسعۀ كارآفريني»توان آن را به عنوان گيرد كه ميهماهنگ و مرتبط انجام مي

 اند از:ها عبارتن مجموعه از سياستنام برد. اي
سازي فرهنگي: كارآفريني اگر چه يك رويداد اقتصادي است اما متأثر از نظام الف( زمينه

هاي انساني است؛ بنابراين، شخصيت ها و هنجارهاي رفتاري افراد و گروه، نگرشارزشي
ن روحي ـ رواني فرد قابليت كارآفرينانۀ افراد موضوعي فرهنگي است كه در بستر زمان و با تكوي

 كند. بروز پيدا مي
هاي مادي براي رشد و توسعه، به شدت كاهش يافته است و در امروزه تأكيد بر سرمايه

گذاري در نيروي انساني به عنوان عامل توسعه توجه بيشتري معطوف شده عوض به سرمايه
ماندگي عامل عمدۀ عقبكردند كه كارشناسان تصور مي 1251هاي اول دهۀ است. در سال

هاي مادي بوده است اما امروزه اين حقيقت كشورهاي در حال توسعه ناشي از كمبود سرمايه
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روشن شده است كه تزريق مقادير زيادي سرمايۀ فيزيكي در كشورهاي در حال توسعه لزوماً 
يان اداري منتهي به تسريع رشد و توسعه نخواهد شد مگر آنكه اين كشورها از يك سازمان و بن

هاي مادي را يافته برخوردار باشند تا بتوانند سرمايهمد و نيروي انساني متخصص و توسعهاكار
هاست به اين امر حياتي پي برده جذب و به طريق عقالني و مولد به كار گيرند. ژاپن سال

زش گذاري در آمويند پيشرفت سرمايهاترين شيوۀ فرگذاري و مطئمناست كه بهترين سرمايه
 . و پرورش است

هاي شخصي، آموزش و پرورش پرورش شخصيت فردي، ارتقاي دانش و مهارت
كار، روحيۀ توافق و همكاري، پذيري و وجدان جسمي و روحي، حس مسئوليت

پرورش توانايي در انجام كار گروهي، تالش براي به حداكثر رساندن منافع گروهي، 
هاي شغلي و كسب موفقيت برايالم هاي سرعايت سلسله مراتب شغلي با رقابت

 اجتماعي و پاسخگويي به تغييرات و تحوالت فنّاورانه از اهم اصول نظام آموزشي است. 
هاي دولتي در توسعۀ كارآفريني متوجه اي از تالشبه همين منظور بخش عمده

هاي هاي رسمي، رسانهسازي فرهنگي است كه در آن با استفاده از نظام آموزشزمينه
شود. معي و ساير ابزارهاي علمي و فرهنگي روح كارآفريني در كالبد جامعه دميده ميج

هاي آموزشي مورد نياز براي توسعۀ كارآفريني گيري زمينههاي دولتي از شكلحمايت
هاي گوناگون و از جملــه تعيين و اجراي دروس آموزش كارآفريني در به صورت

هاي انتشار كتب و مقاالت و ترويج پژوهش هاي آموزش متوسطه و دانشگاهي،دوره
 گيرد.  علمي در سطح كشور صورت مي

ب( اصالحات قانوني و اداري: يكي از راهبردهاي توسعۀ كارآفريني توجه به قوانين 
هاي اداري و جانبه، موانع و محدوديتو مقررات جاري است. بايد با بررسي همه
شده بنابراين، با توجه به مطالعات انجام سازماني و قوانين دست و پاگير رفع شود؛

 اصالحات قانوني و اداري زير براي توسعۀ كارآفريني ضروري است:
 هاي ها و سازماناستفاده و به كارگيري از متخصصان دانشگاهي در رأس وزارتخانه

 هاي اقتصادي؛در زمينه ناقتصادي و همدلي و همگامي آنا
 مالي را  و ر دولت كه به موقع تحوالت اقتصادياي دهاي حرفهوجود تكنوكرات

 در سطح ملي و بين المللي درك و مسير حركت را هموار كنند؛
  كمك به ايجــاد بخش خصوصي مقتدر با ارتباطات مالي و دسترسي به بازارهاي

 هاي فرهنگي، اقتصادي و اجرايي متناسب؛المللي از طريق بسترسازيسرمايۀ بين
 هاي اقتصادي در برداريهاي خارجي و داخلي براي بهرهاريگذجلب سرمايه
 هاي مختلف؛زمينه
 هاي مناسب؛هاي اخذ ماليات و ايجاد مكانيزمتصحيح سياست 
 دولتي و ترويج شيوۀ اعتدال و عدالت در جــويي دولتي و غيرمبارزه بــا رانت
 گيري از منابع؛بهره
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 ها و مؤسسات؛ل شركتتسهيل مقررات مربوط به ثبت و انحال 
 هاي اقتصادي و مالي؛هاي مختلف براي ايجاد فضاي آرامش در عرصهطراحي بيمه 
 هاي فرهنگي، ايجاد امنيت و احساس امنيت در جامعه براي فعاليت در زمينه

 مطبوعاتي و آموزشي؛
 هايكاهش بوروكراسي در ارائۀ خدمات دولتي به كارآفرينان و حمايت از فعاليت 

 كارآفرينانه؛
 دولتي در ارائۀ راهكارهاي اقتصادي، اجتماعي هاي غيراحترام به تصميمات بخش

 هاي كالن كشور.سازيو فرهنگي و به كارگيري آن در تصميم
ج( نهادسازي: راهبرد سوم، ايجاد نهادهاي حمايتي ويژۀ كارآفرينان است كه به نظر 

 ي ضرورت دارد:رسد نهادهاي زير براي توسعۀ كارآفرينمي
 هاي ارتباطي بين كارآفرينانرساني و توسعۀ شبكههاي اطالعايجاد شبكه، 
 هاي مربوط به كارآفريني،هاي دانشگاهي براي ترويج انديشهگسترش رشته 
  هاي توسعۀ كارآفريني،تحول در نظام آمــوزش عالي براي بومي كردن آموزش و روش 
 اندركاران كشور.آفريني در جامعه و بين دستمشاركت در گسترش فرهنگ كار 

 گيري  نتيجه
آموختگان هاي مطبوعاتي با كارآفريني دانشگرچه فعاليت در بخش ،مطالعات نشان داده است كه

كنند، اجراء ميهاي عيني و قابل هاي جامعه را تبديل به طرحپذير كه ايدهمتعهد، خالق، ريسك
طلبي موقعيت ممتازي به شاغالن عرصۀ مطبوعات و استقاللپذير است و خوداتكايي انجام

توان توسعه را سرعت بخشيد نيازهاي رشد، ميكشور داده است اما با فراهم كردن عوامل و پيش
و نقش دولت در اين رابطه بسيار مهم است. با آگاهي از نيازهاي كارآفرينان و مشاغلي كه نياز 

دولت در بهترين موقعيت براي تعيين سياست و طراحي  رسد كهبه حمايت دارند، به نظر مي
ها و مشي در وزارتخانهها با هدف تشويق كارآفريني قرار دارد. دولت از طريق اعمال خطبرنامه

تواند موجب شكــوفايي كارآفريني شود و محيط شغلي مناسبي را براي شروع مؤسسات مي
 فعاليت و مديريت كارآفرينان ايجاد كند.

رينان به عنوان موتور محركۀ تغييرات اجتماعي، با ايجاد اشتغال مولد، آثار و كارآف
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و... بر جاي اي در عرصهپيامدهاي ارزنده

خواهند گذاشت كه، ظهور چنين آثاري در منافع اجتماعي حاصل از كارآفريني متبلور 
گشاست؛ به سمت توسعه و سازندگي بسيار راه دهي كشورشود و تبلور آن در جهتمي

آورد، توزيع مناسب به عبارت ديگر، سود اجتماعي براي جامعه و دولت به ارمغان مي
دهد، موجب انتقال فنّاوري شود و اضطراب اجتماعي را كاهش ميدرآمد را سبب مي

و تشويق و گذاري، تعادل در اقتصاد پويا، تحريك است، عامل ترغيب و تشويق سرمايه
حس رقابت و تحول، تجديد حيات ملي و محلي، تغيير، نوآوري و اشتغال است، كيفيت 

رويه به بخشد و سبب بومي شدن توليد و جلوگيري از مهاجرت بيزندگي را بهبود مي
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اشتغالي به جاي ذهنيت استخدامي به ويژه در بين شود، فرهنگ خودمناطق ديگر مي
باعث افزايش روحيۀ مشاركت در جامعه و حمايت مؤثر و  كند،جوانان را تقويت مي

بخش كشور در همۀ ابعاد شود و... به طور كلي نجاتاصولي از توسعۀ بخش تعاوني مي
 مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و... است.
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. شركت كارآفريني: تعاريف، نظريات و الگوها(. 1391دارياني، محمود )احمدپور 

 ، چاپ سوم.51پرديس 
نقش آموزش كارآفريني در بهبود (. 1391احمدپور دارياني، محمود و محمد، مقيمي )

 .113. مجلۀ تدبير، شمارۀ دانش صاحبان كسب و كار كوچك
. وريكارآفريني راهبردي مناسب براي افزايش بهره(. 1316احمدپور دارياني، محمود )
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