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 چکیده

 آن تأثیرگااار  هدف اصلی مقاله انجام شده بررسی و تفحصی در مقوله كارآفرينی و همچنین مطالعه يکی از فاكتورهاا  مهاو و  

كارآفريناان و   هاا   ويژگیقیق و مبانی نظر  در خصوص ماهیت كارآفرينی و است. برا  اين منظور ابتدا با توجه به پیشینه تح

توضیحات كمی داده شده است. در مبحث مباانی نظار  نیا      ها آناختصار بیان شد و در باب  صورت بهانواع كارآفرينی مطالبی 

روح آمده است. در اداماه نیا  در   مش صورت به ها آنكارآفرينی بیان شده است و يکی از  ها  مدلنوع شناسی كارآفرينی و انواع 

افراد خالق، الگوها  خالقیت، تکنیکها  خالقیت مطاالبی اراهاه شاده اسات. هادف از       ها  ويژگیمورد خالقیت و عناصر آن و 

برا  ايان منظاور    باشد می التحصیالن فارغخالقیت بر توسعه می ان كارآفرينی  تأثیرانجام اين تحقیق و اراهه اين مطالب بررسی 

يکی برا  سنجش می ان خالقیت و ديگر  بارا    باشد می سؤالبیست  هركدامپرسشنامه محقق ساخته تهیه شد كه حاو  دو 

باه   17/4و11/4نفر (. روايی صور  و اطمینان از اعتبار آن باه ترتیاب    41نفر )دو گروه  14سنجش كارآفرينی با حجو نمونه 

آماار توصایفی و آماار اساتنباطی آاون آزماون        هاا   روشو باا اساتفاده از    تحقیاق  سؤاالتبا توجه به  ها دادهدست آمد. اين 

همبستگی گاما و آماره آزمون خی دو مورد تج يه و تحلیل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشاان داد كاه خالقیات در توساعه     

زيااد  دارد. باا توجاه باه      تاأثیر رشته مديريت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاات   التحصیالن فارغمهارت كارآفرينی 

 هاا   برناماه  هاا   اولويات تربیت نیارو  انساانی مااهر در زمیناه كاارآفرينی جا و        شود میمطالب و نتیجه اراهه شده پیشنهاد 

 دانشگاهی قرار گیرد.

 

 خالقیت، كارآفرينی، مديريت آموزشیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

با اين تحوالت پر شتاب همگام كنند دآار حالت ايستايی و توقف و سکون شده،  و جوامعی كه نتوانند خود را ها سازمانافراد،  

اين  اين میان افراد  هستند كه در بی شك درآينده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام دآار اضمحالل می شوند. در

عدم  مرج، نابسامانی، تناقص و هرج و دريا  پر تالطو انقالب ها  پی درپی، بر رو  موج ها سوار بوده و درزمانی كه همگان بر

به دنبال بدست آوردن فرصتی هستند تا بتوانند با ارايه محصول و يا خدمت جديد  به جامعه تعادل  ها آنتعادل اذعان دارند، 

از  ارزشی از خود بر جا  بگاارند. همین افراد هستند كه سبب می شوند سازمانی اوضاع را سامان بخشند و را برقرار كرده و

متخصصان  كشورها  ديگر پیشرفت بارزتر  داشته باشد ؟ تالش صاحب نظران و كشور  از   ديگر پیشی بگیرد. وها سازمان

 ها آنبستر  را فراهو كنند كه زمینه حاكمیت فناور ، خالقیت و نوآور  در  اين است كه برا  سازمانها شرايط و همواره بر

را بوجود  ها آنحتی  رآه بیشتر و بهتر از رويدادها و دگرگونی ها بهره مند شوند وبتوانند ه مستعد تر شود و مناسب تر و

همچنین بسیار  از دانشمندان درپی آن بودند وجه تماي  اين افراد را كه محور توسعه اقتصاد  بوده و كارآفرين  آورند. و

مدن علو كارآفرينی شد كه در آن رويکرد رفتار  خوانده می شوند با ديگر افراد جامعه بدست آورند. و همین امر سبب بوجود آ

 جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.  و ويژگی ها  شخصیتی كارآفرينان از منظرها  اقتصاد ، روانشناسی و

به رونق اقتصاد ، نوآور  و توسعه كمك  ها آنكارآفرينی می تواند از طريق كشف و ساختن فرصتها و بهره بردار  مناسب از 

ايد لاا می توان به آن از يك آشو انداز استراتژيك به مثابه يك فرصت مهو برا  توسعه كشور نگريست و بديهی است كه نم

 تحقق اين امرو برخوردار  از م ايا  آن مستل م يك ع م همگانی در قالب طراحی انديشمندانه و اصولی است.

وامع گوناگون برا  دستیابی به جديدترين فن آور  و منابع قدرت دردنیا  پیچیده كنونی كه شاهد رقابتها  بسیار فشرده ج 

هستیو افراد خالق و صاحبان انديشه نو و تفکر واگرا به مثابه گرانبهاترين سرمايه ها، ازجايگاه بسیار واال و ارزشمند  

و آموزشی، به نوآور ، نوگرايی و برخوردارند. در آنین عصر ، بايد برا  اداره سازمانها  گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد  

نوانديشی از دستاوردها  علمی فنی بشر همت گماشت و راه برا  ابتکار، نوآور  و اراهه طرح ها  مناسب در اين سازمانها 

 هموار كرد. 

از يکسو ارزان كارآفرينی از منابع مهو و پايان ناپاير همه جوامع بشر  است. منبعی كه به توان خالقیت انسان ها برمی گردد.  

و از سو  ديگر بسیار ارزشمند و پايان ناپاير است. نیرو  فکر، ابتکار، و خالقیت و يا در يك كلمه كارآفرينی خصوصاً در عصار  

حاضر كه عصر دانايی و خالقیت و عصر تلفیق انديشه ها و ابتکارات می باشد بیشتر از هر زمان ديگر  مورد توجه و تامال مای   

)خالقیات( بار میا ان     تاأثیر جه به اهمیت كارآفرينی و نیاز دنیا  امروز به اين مقوله سعی می شود به بررسای  باشد. پس با تو

 كارآفرينی افراد دانش آموخته آموزش عالی كه ضرورت انجام اين پژوهش می باشد پرداخته شود. 

رغ التحصیالن رشته مديريت آموزشی دانشاگاه  هدف ما در اين مقاله بررسی می ان رابطه خالقیت بر توسعه می ان كارآفرينی فا

 مديريت آموزشی است. التحصیالن فارغآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و اراهه راهکار مناسب برا  توسعه كارآفرينی 
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 مبانی نظری:

 خالقیت

 نوآور  در خالقیت ونظر گرفته می شد، اما مقايسه سطح  ذاتی در زمانی خالقیت به عنوان يك خصیصه منحصر به فرد و 

ايالت متحده با ديگر فرهنگها با همان سطح پیچیدگی لیکن با نوآور  كمتر، خالف آن را نشان داد. امروزه برخی از مکاتب 

 يادگیر  است.  فکر  معتقدند كه خالقیت قابل آموزش و

ا مشخص كرد. نوآور  همانا اراهه محصول، به طوركلی برا  اراهه تعريف دقیقی از خالقیت، بايد ابتدا جايگاه نوآور  ر نتیجه

 خالقیت نیرويی است كه در پس نوآور  نهفته است. خالقیت ارتباط بین تصوير و خدمات جديد به بازار می باشد و فرآيند و

هو خالقیت از اج ا  الينفك  هو نوآور  و خدمات نوآورانه می باشد. اراهه محصول، فرآيند و انديشیدن ايده ها  نو و

به گفته ))پیتردراكر(( وجود نوآور  در كارآفرينی به قدر  ضرور  است كه می توان ادعا نمود  ارآفرينی می باشند وك

 خالقیت نی  بدون نوآور  ا  را حاصل نمی نمايد.  كارآفرينی بدون آن وجود ندارد و

 رد خالق منجر شود. خالقیت يك توانايی فرد  است كه می تواند به يك اختراع يا ايده ا  بکرتوسط ف 

 نوآور  فرآيند  است كه اختراع يا ايده را به محصول يا خدمتی كه قابل عرضه در بازار است تبديل میکند.

در اكثر تعاريفی كه از خالقیت شده برضعیف بودن نقش وراثتی وذاتی خالقیت تاكید شده است و بر توانايی هايی اشاره می  

را اف ايش داد بنابراين خالقیت قابل تعمیو به تمام افراد جامعه می باشد و همگی از  ها آنن شود كه قابل پرورش بوده می توا

درجاتی از خالقیت برخوردارند. امروزه ديگر بحثی راجع به اينکه خالقیت ذاتی است و يا اكتسابی وجود ندارد بلکه دنیا  امروز 

ها  روانشناسی و علوم تربیتی و آه در زمینه ها  مديريت  تالش می كند خالقیت و مباحث مرتبط با آن را آه در زمینه

( خالقیت به عوامل متعدد درون 1، ص1383ابعاد مختلف آن را توسعه دهد.)فیض بخش،  كسب و كار به درستی بشناسد و

وشی از فرد  نیازمند است. محیطی مناسب، والدين آگاه، مربیان شايسته، برنامه ها  آموزشی، تفاوتها  فرد  و سخت ك

 (17، ص 1384جمله لوازم خالقیت هستند.)تسبیح سازان، 

 

 عناصر خالقیت

خالقیت متشکل از عناصر و اج ا  مختلفی است.آمابلی رهیس مرك  پژوهش ها  دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد سه عنصر  

 ا  اصلی خالقیت می داند.)آمابلی، مهارت ها  مربوط به قلمرو يا موضوع، مهارت ها  مربوط به خالقیت و انگی ه را اج

 ، به نقل از مهد  سعید  كیا( 1773

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربوط به عناصر خالقیت -5شکل شماره 

 مهارتها  مربوط به خالقیت

 مهارتها  مربوط به موضوع انگی ه )درونی و بیرونی(
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 کارافرینی

ادبیات كارآفرينی بیانگر آن است كه تا به حال برا  تعريف كارآفرينی از روش استقرايی استفاده شده است، به اين معنی كه  

كار، تعريفی برا  كارآفرينی اراهه دهند. اما از آنجا  خصوصیات عده ا  از افراد موفق در امور كسب و سعی شده فقط بر اساس

 به مرور اين قلمرو بیشتر آشکار می شود، مفاهیو و كار نبوده و كه حوزه فعالیت ها  كارآفرينانه محدود به امور كسب و

 ت می دهد.مانعیت خود را از دس تعاريف كنونی كارآفرينی جامعیت و

 

 انواع کارآفرینی

 الف( فردی 

 ( كارآفرينی مستقل1 

فرآيند  است كه كارآفرين از ايده اولیه تا اراهه محصول خود به جامعه، كلیه فعالیت كارآفرينانه را با ايجاد يك بنگاه اقتصاد   

 جديد، به طور مستقل طی می كند.

 ( كارآفرين سازمانی4 

 حت حمايت يك سازمان، فعالیت ها  كارآفرينانه خود را به ثمر می رساند.فرآيند  است كه كارآفرين ت 

 ب( گروهی

 ( کارآفرینی شرکتی 1 

فرآيند  است كه يك شركت طی میکند تا همه افراد آن به كارآفرينی تشويق شده و تمام فعالت ها  كارآفرينانه فرد   

در اين فرآيند هر يك از كاركنان در نقش كارآفرين انجام  وگروهی به طور مستمر، سريع و راحت در شركت انجام پايرد.

 وظیفه می كنند. 

 ( کارآفرینی اجتماعی 2

افراد را در شروع  ها سازمان  غیر انتفاعی است كه اين ها سازمانكارآفرينی اجتماعی يك زمینه نو ظهور  است كه شامل  

عی كه برا  ايجاد نقدينگی برا  برنامه هايشان، ارزش اقتصاد    غیر انتفاها سازمانكسب و كارها  انتفاعی يار  میدهند، 

 ايجاد می كنند از منابع در دسترس به گونه ا  خالقانه برا  موضوعات اجتماعی استفاده می كنند. 

 

 کارآفرینی مستقل 

 ه ها استقالل طلبی است انگی ه ها  متفاوتی در افراد وجود دارد كه سبب می شود به طور مستقل كاركنند، يکی از اين انگی 

كاركردن برا  ديگران برا  او  میخواهد كارها را به شیوه خود انجام دهد و كه از قو  ترين نیازها  فرد  كارآفرين ذكرشد، او

 همچنین نیاز به پیشرفت و برآيد و سخت است؛ زيرا او همواره اعتقاد دارد كه بهتر از هركس ديگر  می تواند از عهده كار

يا يك فعالیت  به رضايتمند  شغلی از جمله انگی ه هايی است كه شخص را به ايجاد يك بنگاه اقتصاد  مستقل و احتیاج

 ترغیب می نمايد. مستقل تحريك و

هنوز يك تعريف جامع كه مورد توافق كلیه يا اكثريت صاحب نظران باشد، وجود ندارد؛ اما میتوان كارآفرين مستقل را  

 يف كرد:ها  زير تعر صورت به
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يا  يا كسی كه منابع الزم برا  شروع و كار است و فرد  كه مسئولیت اولیه و  جمع آور  منابع الزم برا  شروع كسب و • 

 يا خدمات جديد می باشد.  محصول و توسعه فرآيند تمرك  او برنوآور  و كار را بسیج می نمايد و رشد كسب و

خطر ناشی از نوسانات آن را به عهده می گیرد. در فرآيند  پیش بینی می كند وكسی كه فرصت ها را كشف می كند تقاضا را  •

يا با آه روشی تولید  مسئول تصمیماتی از قبیل اينکه: ))آه تولید می شود؟ آقدر تولید شود؟ و تولید، عامل سازماندهی و

 (.11، ص1318شود؟(( می باشد. )صمد آقايی، 

يا بهره بردار  از مواد اولیه جديد، وضع اقتصاد   جديد، ايجاد شركت ها  جديد وخدمات  كسی كه با معرفی محصوالت و •

 توسعه اقتصاد  می شود.  سبب رشد و موجود را به هو می ري د و

 

 کارآفرینان سازمانی

 رشد سريع شركت ها  اين عرصه و ، كاهش كارآمد  مديريت سنتی درها سازمان شديد بین شركت ها و رقابت تنگاتنگ و 

اهمیت ويژه ا  برا  نوآور  قايل شوند؛ زيرا نوآور  را تنها تضمین خود برا  بقا درعرصه  ها سازمانكوآك سبب شد كه 

سازمان  خدمات نو در كارآفرين را كه پديد آورندگان اصلی محصوالت و رقابت می دانستند، از اين رو سعی كردند افراد خالق و

(( اين افراد را 1سازمان محقق سازند. ))پینکات  ايده ها  خود را در ازمان بمانند وس ترغیب كنند كه در بودند، تشويق و

(( را ابداع نمود وكارآفرين سازمانی را فرد  ((Intrapreneurواژه  1781كارآفرينان سازمانی نام نهاد.))پینکات(( درسال 

نمايد وفعالیت و ، ايجاد واحدها  جديد   ب رگ همچون يك كارآفرين مستقل فعالیت می ها سازمانتعريف كرد كه در

فرآيندها  جديد می باشد كه شركت ها را به سو  سود آور  سوق میدهد. )احمد پور،  درسازمان، اراهه محصوالت، خدمات و

 (134، ص1318

ر. داخل سازمانی تعريفی كه))پینکات(( ارايه میدهد شباهت زياد  با كارآفرينی مستقل دارد؛ تنها تفاوت آن در اين است كه د 

 كه از قبل بوجود آمده است انجام می پايرد.

شومپیتر عمده فعالیت ها  كارآفرينان سازمانی را شامل توسعه كاال و خدمات جديد، معرفی روشها  جديد تولید، تشخیص  

  (44، ص، 1384بازارها  جديد، پیدا كردن منابع جديد و توسعه و بهبود سازمان میداند. )صمد آقايی، 

كارآفرينان سازمانی نمی توانند به راحتی از كنار مساهل و مشکالتی كه می بینند، بگارند. انتها  همه مساهل را باز می دانند  

می باشند. همیشه طرح و ايده جديد  در ذهن می پرورانند و هرگ  از عملکرد فعلی  ها آنو همواره به دنبال راه حلی برا  

ا هستند و توانايی خوبی در تبديل فکرها و ايده ها به واقعیتی سودآور دارند و باالخره اينکه آرمان گر ها آنراضی نیستند. 

كارآفرينان سازمانی، با ايجاد نوآور  در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصوالت و 

يده اولیه تا بوجود آمدن محصول و يا خدمت جديد و يا خدمات جديد هستند و معموال فرآيند نوآور  را از شکل گیر  ا

 اصالحی درساختار تولید، خود برعهده می گیرند و در كلیه فرآيند ناظر و يا مجر  هستند. 
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 کارآفرینی شرکتی 

شته و فرصت امروزه شركتها و سازمانها سعی می كنند خود نی  كارآفرين باشند تا بتوانند نسبت به تغییر و تحوالت انعطاف دا 

تالش می كنند كارآفرينی درون سازمانی را تاحد ممکن اف ايش دهند تا سبب  ها آنها  موجود در بازار را از دست ندهند. 

اف ايش بهره ور ، جلوگیر  از خروج افراد نخبه و اف ايش توانايی رقابت بین المللی شوند، سازمانها  امروز  متعهد می شوند 

ندها  جديد و نظام ها  سازمانی نوين ايجاد نمايند. و برا  اين منظور انقالب جديد  به سو  كه محصوالت جديد، فرآي

 تسهیل، تسريع وگسترش فرآيند كارآفرينی درون سازمانی جريان دارد. 

كتی دراينگونه سازمانها استعداد و ايده ها  كاركنان سرمايه اصلی سازمان محسوب می شود. فرا  معتقد است كارآفرينی شر 

زمانی در يك سازمان ايجاد می شود كه باالترين مقام اجرايی نسبت به مفهو كارآفرينی متعهد شود و بعد از آن كل سازمان 

كارآفرينی را بپايرد با يك ساختار زنده و پويا در سازمان ايجاد شود و همچنین بخش محصوالت جديد، برا  رهبر  تولیدات، 

 سرمايه گاار  كنند. ها آنوانند پیشنهادها را از افراد پايرفته و به طور مستقل بر رو  تشکیل شده با شركت ها  فرعی بت

بخشی هو درتولید منابع انسانی سعی كند و به آموزش كاركنان و مديران مبادرت ورزد و باالخره اينکه توسعه فرهنگ  

مانی، از عمده كارهايی است كه يك شركت برا  كارآفرينی و شناسايی استعدادها  كارآفرينانه و پاداش به كارآفرينان ساز

 (144، ص، 1318كارآفرين شدن بايد انجام دهد.)احمد پور، 

 

 کارآفرینی اجتماعی

كارها  مخاطره  به رغو آنکه تصو  عمومی اين است كه كارآفرينان با انگی ه ثروت اندوز  تحريك می شوند، خلق كسب و 

ت. روحیه كارآفرينی هرساله درخلق ه اران سازمان غیر انتفاعی بازتاب دارد. آمی  جديد، محدود به بخش اقتصاد  نیس

 (14، ص1384)مقیمی، 

 كارآفرين اجتماعی تعاريف مختلفی شده است كه برخی از مهمترين اين تعاريف عبارتند از: درخصوص كارآفرينی اجتماعی و 

افراد را در شروع  ها سازمان  غیر انتفاعی است كه اين ها سازمان( كارآفرينی اجتماعی يك زمینه نوظهور  است كه شامل 1

  غیر انتفاعی كه برا  ايجاد نقدينگی برا  برنامه هايشان، ارزش اقتصاد  ها سازمانكسب وكارها  انتفاعی يار  می دهند، 

 ايجاد می كنند از منابع در دسترس به گونه ا  خالقانه برا  موضوعات اجتماعی استفاده می كنند.

( كارآفرينی اجتماعی شامل توسعه برنامه ها  نوآورانه برا  كمك به بهبود معیشت كسانی است كه فاقد كسب وكار و قدرت 4

 مالی هستند؛ يا در استفاده از فرصت ها  خدمات اجتماعی با محدوديت مواجه اند و

انتفاعی رايج شده و عامل فعالیت ها    غیر ها سازمان( كارآفرينی اجتماعی زمینه نوظهور است كه به ويژه در میان 3

 اجتماعی مخاطره آمی ، كسب كارهايی با هدف اجتماعی و فعالیت ها  مخاطره آمی  در زمینه توسعه اجتماعی می شود. 

( كارآفرين اجتماعی، كسی است كه كسب و كار غیر انتفاعی را برا  ايجاد درآمد جهت ه ينه كردن خدمات اجتماعی 2

  متقبل می شود.

(( ديس از دانشگاه استنفورد بهترين تعريف را از كارآفرينی اجتماعی ارايه كرده است؛ به اعتقاد او 4شايد بتوان گفت))گريگور  

( از 71، ص، 1383كارآفرينی اجتماعی، شور وشوق يك رسالت اجتماعی را با بینش تجار  وبازرگانی تركیب می كند.)مقیمی، 
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اين است كه ثروت تنها يکی از اهداف كارآفرينان اجتماعی  جتماعی با كارآفرينان اقتصاد  درجمله تفاوت ها  كارآفرينان ا

 نظر ايشان، ثروت اب ار  برا  ايجاد ارزش اجتماعی است؛ است. از

ارزيابی فرصت  اين موضوع برآگونگی و اين امر بدان دلیل است كه دستور كار كارآفرينان اجتماعی، اهداف اجتماعی است و 

ا توسط كارآفرينان اجتماعی اثر می گاارد. حال آنکه می ان موفقیت كارآفرينان اقتصاد  بر اساس می ان ارزش اقتصاد  ه

 است كه به دست آورده اند.

میالد  با سکون 1784و1714دهه ها   میالد  رايج گرديد، اما در 1744و 1714دهه  پژوهش در حوزه كارآفرينی، در 

كارآفرينان، رشته  میالد  مجدداً توجهات را به سو  خود معطوف نمود. ادبیات كارآفرينی و 1784هه اواخر د از مواجه شد و

 جامعه شناسی. عبارتند از: اقتصاد، روانشناسی، مردم شناسی و ها آنها  مختلفی را در برمیگیرد كه مهو تر  

 سه نگرش اصلی اقتصاد  در حوزه كارآفرينی وجود دارد:

 كمکتب نئوكالسی -1

 مکتب اتريش -4

 مکتب شومپیتر -3

فرايندها  مولد را  برق گ ينه ها و در مکتب نئوكالسیك، كارآفرين يك صاعقه حسابگر است. افراد  كه به سرعت رعد و 

غنی تر از كارآفرينی اراهه می كند.  بررسی نموده و بهینه ها را انتخاب می نمايند. مکتب اقتصاد  اتريش يك مفهوم پويا تر و

مورد بهره بردار  قرار می دهند تا بازار به  راساس رويکرد مکتب اتريش كارآفرينان فرصت ها  بازار نامتعادل را كشف وب

 موقعیت تعادل برسد. 

رهبر كاري ماتیك می داند كه بايد با تركیب منابع در يك روش تازه عدم  شومپیتر كارآفرين را به عنوان يك متفکر جسور و 

عملکرد كارآفرينانه  ايد. مطالعه كارآفرينی در روانشناسی بر درك اينکه آگونه صفات افراد مختلف با انگی ش وتعادل ايجاد نم

 سن مد نظر قرار می گیرد.  ارتباط دارد، تجربیات مدل ها  نقش، آموزش و

لیت كارآفرينانه را تشريح نژاد كه فعا از زمان ماكس وبر، تالش هايی برا  شناسايی گروه بند  اجتماعی مبتنی بر ماهب و 

 می كند صورت گرفت. 

-4، به نقل از ايمانی، ص1778 3روابط اجتماعی تاكید دارد)الندسبر  زمینه ها  مردم شناسی نی  بر نقش ها  فرهنگ و 

 (به طور كلی دوجريان مهو تئور  ساز  در كارآفرينی وجود دارد:3

 جريان روانشناختی  -1

 (1، ص1777، به نقل از ايمانی، 2ارلیجريان جامعه شناختی )ه -4

جستجو  تشخیص مشخصات روانی كارآفرينیان هستند. اين مشخصه با عملکرد كارآفرينانه ارتباط  محققان روانشناختی در 

 دارند. اين تئور  ها  روانی ديدگاه وسیع روانشناسی را بکار می برند.

 رد مطالعه قرار گرفته است. تا كنون سه عامل اساسی در ارتباط با كارآفرينان مو 

 تأثیرات روانی  -1

 مشخصات شخصی -4

 اثرات تجربه قبلی فرد -3
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تئور  ها جامعه شناختی نی  در جستجو  اين هستند كه آگونه محیط بر كارآفرينی تاثیر گاار است. برخی از اين عوامل  

 حوزه جامعه شناختی عبارتند از:  محیطی تاثیر گاار بر كارآفرينی در

 ها سازماناهمیت نرخ سرمايه گاار   -1

 خط مشی دولت عوامل سیاسی و -4

 فرهنگ -3

 موقعیت مکانی  -2

 (3-4، ص1777حرفه ا  شدن كارآفرينی )هارلی، به نقل از ايمانی،  -1

ف پیتر دراكر ابهام درباره ماهیت كارآفرينی، تالش ها  انجام شده برا  شناسايی كارآفرينان را عقیو گااشته است. طبق تعري 

كه كارآفرينان را جستجوگران فرصت می نامد، همه اين افراد می توانند كارآفرين باشند. دراكر معتقد است كه ما بايد درباره 

 (3، ص 1772، به نقل از ايمانی، 1اقدامات و رفتار كارآفرينان صحبت كنیو و نه درباره روانشناس كارآفرينان.)جنسن و ويس

میالد   1714تحقیق انجام گرفته در زمینه ها  ويژگی ها  روانی كارآفرينان، ديويد مك كللند در سال به عنوان اولین  

بیرونی مطالعاتی داشته  زمینه كنترل درونی و میالد  در 1784سال  انگی ه موفقیت را مورد مطالعه قرار داد. جولیان راتر در

 است.

میالد  نتیجه  1781كارآفرينان مشاهده گرديده است، اما واترمن در سال  غیر اگرآه تفاوت ها  اساسی بین كارآفرينان و 

می گرد كه ويژگی ها  روانی خاصی از كارآفرينان موفق كه مجاب كننده باشد، بدست نیامده است.كوشش ها برا  شناسايی 

-4، ص 1771، به نقل از ايمانی، 4ساير ويژگی ها  رفتار  كارآفرينان موفق نی  همچنان ناموفق بوده است. )اسکیلرو كراسون

3) 

پارستون، فرايند كارآفرينی را به عنوان رفتار مديريتی كه داهما از فرصت ها برا  دستیابی به نتايج مافوق ظرفیت ها  افراد  

 بهره بردار  می كند، تعريف می نمايد.

 جع به كارآفرينی را بیان می كند:( براساس تركیب يافته ها  تحقیقات كلید  ده نکته اساسی را1777) 1تامپسون 

 كارآفرينان افراد  هستند كه خود را از ديگران متماي  می سازند -1

 كارآفرينی موضع يابی وبهره بردار  از فرصت هاست -4

 كارآفرينان منابع مورد نیاز برا  بهره بردار  از فرصت ها را می يابند -3

 كارآفرينان ارزش اف وده ايجاد می كنند -2

 كارآفرينان شبکه سازان اجتماعی ومالی خوب هستند -1

 كارآفرينان دارا  دانش عملی هستند -4

 كارآفرينان سرمايه مالی، اجتماعی وهنر  خلق می كنند -1

 كارآفرينان مديريت ريسك دارند -8

 كارآفرينان درمواجه با ناماليمات دارا  قاطعیت واراده هستند -7

 (2، ص1777را شامل می شود)تامپسون، به نقل از ايمانی  كارآفرينی خالقت ونوآور  -14
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 افراد خالق های ویژگی

آمبالی معتقد است كه برخی از شخصیت ها بیشتر مستعد تفکر خالق هستند. بعضی از صفات افراد خالق عبارت است از خود  

ايل به پايرفتن خطر، اعتماد به شکست، استقالل، تحمل ابهام، تحمل شکست، تم نظمی زياد، پشتکار مواجه با مشکالت و

 را پرورش داد.  ها آننفس و... اگر اين ويژگیها به طور طبیعی در افراد وجود نداشته باشد می توان 

 ( 11، ص1384انرژ  خود را صرف توجه دقیق به اطراف خود می كنند.)مشبکی،  افراد خالق بخش عمده ا  از وقت و 

عجیب می  ناشناخته و ا  برخوردارند و همیشه در جستجو  موضوعات پیچیده جديد واين افراد از كنجکاو  فوق العاده  

باشند. به همین علت در مقايسه با افراد  كه از توانايی خالقیت كمتر  برخوردارند، پرسش ها  بیشتر پیچیده تر  مطرح 

با استفاده از  ها آنآمادگی بسیار  دارند، بديع  می كنند. افراد خالق انعطاف پاير ترند و در عرضه راه حل و انديشه بکر و

 دستیابی به راه حل مشکالت از راه ها  مختلف هستند. همین ويژگی دارا  توانايی تعقیب و

مورد انتقادشان است، سرپیچی می كنند به اين  ها آناز دستورهايی كه بر خالف میل  افراد خالق به استقالل تمايل دارند و 

سازمان بسیار دشوار است. افراد خالق مساهل بسیار  پیچیده را به مساهل  در مورد افراد خالق درسبب اعمال مديريت سنتی 

 می كوشند. ها آنساده ترجیح می دهند و با عالقه بسیار  برا  يافتن راه حل 

و به شیوه ا   شود میرويکردها  گوناگون تشکیل شود، ايده ها  افراد تحريك  وقتی يك تیو از افراد  با زمینه ها  فکر  و 

 سودمند در هو می آمی د. اين تیو ها از سه ويژگی ديگر نی  عالوه بر تنوع گرايی بايد برخوردار باشند: 

 اف ايش انگی ه در رسیدن به هدف مورد نظر سهیو باشند. نخست: اعضا  يك تیو بايد در ايجاد هیجان و 

 تعاون در بین گروه وجود داشته باشد. روحیه همکار  و ند ودوم: افراد نسبت به كمك به ديگر اعضا تمايل نشان ده 

 سوم: هريك از اعضا بايد دانش منحصر به فرد  را كه ديگران به میان می آورند، دريابد و ارج نهد. 

 اين عوامل نه تنها انگی ه درونی را بیشتر می كند، بلکه به تخصص و مهارت ها  تفکر خالق نی  می اف ايد. 

ق آگونه فکر می كنند؟ همواره نحوه فکر كردن افراد خالق مورد توجه دانشمندان بوده است. گیلفورد كلید خالقیت افراد خال 

 همگرا دارند و را در تفکرد واگرا می داند. عده ا  معتقدند كه كارآفرينان مهارت خوبی در به كارگیر  هر دو تفکرد واگرا و

ديدن همه ابعاد موضوع است كه با طرح  باز كردن مشکل و تفکر واگرا برا  تج يه وبرا  حل مساهل، از هر دو بهره می برند. 

تفکر همگرا كه با  رسیدن به راه حل  زوايا  مختلف مسئله را آشکار می كند؛ و هايی مانند ))راجع به آیست؟(( ابعاد و سؤال

، 1318ا  كوآکتر  تقسیو می نمايد.)صمد آقايی، هايی مانند ))آرا(( مسئله را به اج  سؤالنهايی به كار می رود. با طرح 

 (31ص

 

 پیشینه تحقیق 

تا قبل از شروع برنامه سوم توسعه، توجه آندانی به كارآفرينی نشده بود. حتی در محافل علمی و دانشگاهی نی  به ج  موارد  

ر  و پیش بینی حادتر شدن آن به ويژه بسیار نادر، فعالیتی در اين زمینه صورت نگرفته بود. مساهل و مشکالت مربوط به بیکا

در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی موجب گرديد تا در زمان تدوين برنامه سوم توسعه موضوع كارآفرينی پیش بینی گردد. 

 ( اين موضوع در برنامه آهارم توسعه پررنگ تر شد.1317)سازمان مديريت وبرنامه ري   كشور، 
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نام  8تحت عنوان ))طرح توسعه كارآفرينی در دانشگاهها  كشور(( كه به اختصار))كاراد(( براساس برنامه سوم توسعه طرحی 

به  1317گرفت تدوين و اجرا  آن با نظر سازمان مديريت و برنامه ري   و وزارت علوم، تحقیقات و فناور  در اواخر سال 

 سازمان سنجش آموزش كشور واگاار گرديد.

ي   جامع و كالن برا  ترويج، پرورش، آموزش و گسترش كارآفرينی و حمايت از كارآفرينان از آنجا كه در گاشته برنامه ر 

توسط دولت انجام نشده و تسهیالت مالی، حمايتی، قانونی و فضا  فرهنگی مناسب برا  توسعه كارآفرينی در سطح جامعه، از 

ن، شکل نگرفته است، در برنامه سوم توسعه جمله در سطح دانشگاهها  كشور به عنوان بخش پیشرو در توسعه كارآفرينا

اقتصاد ، اجتماعی و فرهنگی جمهور  اسالمی ايران موضوع كارآفرينی، بخصوص در بعد آموزش و پرورش كارآفرينان مورد 

بودجه سالیانه كشور برا  گسترش و توسعه  ها  برنامهتوجه خاص قرار گرفت و طرح و اعتبارات خاصی در قالب اين 

 در سطح آند وزارتخانه و سازمان دولتی مرتبط پیش بینی شده است. كارآفرينی

اين طرح از آغاز برنامه سوم توسعه در سطح وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورز ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

پیگیر  و در  ها آنا فعالیتها  پ شکی، وزارت علوم تحقیقات و فناور  و جهاد دانشگاهی به دلیل ارتباط تنگاتنگ اين موضوع ب

 ( وظايف خاصی بر عهده وزارت كار و امور اجتماعی قرار گرفت.141برنامه آهارم توسعه )ماده 

آموزشی و پژوهشی ويژه ا  را به شکل متنوع  ها  برنامهبه دلیل اهمیت و نقش كارآفرينان در توسعه، در دو دهه گاشته،  

دانشگاهها  كشورها  پیشرفته و در حال توسعه اراهه می گردد. هدف اصلی از اجرا   برا  پرورش و آموزش كارآفرينان در

اين طرح توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناور  و سازمان سنجش آموزش كشور نی  آموزش كارآفرينی در دانشگاهها 

 (1381.)گ ارش دبیر خانه كاراد باشد می

( پیروان مکتب 14، ص1383ف اقتصاد  قرار داشته است. )احمد پوردريانی، از قرن پان دهو تا كنون، در كانون مکاتب مختل

سوداگر  يا مركانتلیست ها، بازرگانانی را كه در كار تجارت طال و نقره دست داشتند، كارآفرين می دانستند، فی يوكرات ها يا 

د. كالسیك ها يعنی، آدام اسمیت، ژان طبیعت گرايان منشاء ايجاد ثروت را زمین و فعاالن كشاورز  را كارآفرين می گفتن

باستیت سه و جان استوارت میل، عوامل اصلی ثروت آفرينی را نیرو  كار، سرمايه و مواد اولیه معرفی كرده اند)پالمر به نقل از 

م دادند. ( و كشورهايی مثل ايتالیا و انگلیس بعد از دوران رنسانس فعالیت ها  زياد  را رو  اين مسئله انجا88ايمانی، ص 

بعد از مکتب كالسیك ها، فرد جديد  به نام شومپیتر كه از اعضا  مکتب اقتصاد  آلمان است و در واقع پدركارآفرينی 

( 1784 به نقل از ايمانی 7آنین بیان می كند: كارآفرين نیرو  محركه اقتصاد است. )كاسون 1782محسوب می شود، درسال 

كسب و كارتجار ، محصول جديد  تولید می كنند، يا روش ها  جديد  در فرآيند  او می گويد كسانی كه در هر فعالیت و

تولید، بازاريابی و... به كار می گیرند و يا از منابع جديد  استفاده می كنند و يا موسسه جديد  را تاسیس می كنند، دارا  

 (4و1، ص1781به نقل از ايمانی، ، 14ويژگیها  كارآفرينی هستند و نوآور محسوب می شوند.( ديس

رابین  در تعريف كارآفرينی می گويد: ))كارآفرينی عبارت است از قبول مخاطره، تعقیب فرصت ها و ارضا  نیازها و خواسته ها  

ی و كارآفرين ها افراد  هستند كه آنین نقشی را ايفاء می كنند.(( مطالعه كارآفرين از طريق نوآور  و تاسیس يك كسب و كار

حیطه گسترده ا  از رشته ها  مديريت، اقتصاد، جامعه شناسی، و روانشناسی را در بر می گیرد و دارا  ماهیت میان رشته ا  

به اين نکته بود كه آيا می  14تا 14درسه دهه  ها آناست. در اين جا بود كه روان شناسان به كمك علو اقتصاد آمدند و تالش 

                                                           
 -طرح توسعه كارآفرينی در دانشگاهها  كشور 8

9- Casson 
10 - Dees 
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ها را شدنی كنند، افراد  كه خیلی خالق و جد  هستند، ع م و اراده و پشت كارشان زياد  توان افراد  را شناخت كه نشدنی

 است و... طبق نگرش روان شناختی، ويژگی ها  شخصی و معینی، افراد را مستعد كارآفرينی می كند.

ترك كارآفرين ها است. بنابراين يکی از مباحثی كه درباره آن تحقیق شده، جستجو برا  تعیین ويژگیها  روانشناختی مش 

سئوالی كه در اين جا مطرح می شود اينست كه آيا فقط ويژگیها  فرد  است كه باعث موفقیت فرد می شود و يك موسسه را 

موفق می كند يا نه ؟ در اين رابطه جامعه شناسان به كمك روان شناسان آمدند و مساهل اجتماعی را مطرح كردند كه در واقع 

ه مثال معروف است كه می گويد: اگر شما بار خوبی داشته باشید ولی زمین مناسبی نداشته باشید ممکن اصل موضوع شبیه ب

است آن بار در آن زمین رشد كند. اما اگر زمین مناسبی داشته باشید ولی بار خوبی نداشته باشید ممکن است در آن زمین 

به فکر  ها سازماندارند و به همین دلیل جوامع، دولت ها و  شده رشد كند. اين دو انديشه با هو تالقی مناسب بار هر طور

شناسايی بستر مناسب برا  رشد و پرورش كارآفرينان افتادند كه مقوله جديد  است. با اين مقدمه وقت آن است كه نگاهی به 

ا  آه نگرش و سیاستی  ساير كشورها بیندازيو و ببینیو كه دانشگاه ها و مراك  آموزش عالی دولتی و مراك  صنعتی و حرفه

نسبت به تحقیق و ترويج در زمینه كارآفرينی دارند آلمان، انگلیس وآمريکا اولین كشورهايی كه در اين زمینه كار كردند و به 

مطالعه و شناسايی بر رو  افراد جسور و نوآور و افراد با  1731تا  1733ترتیب قدم جلو گااشتند، در آلمان در سال ها  

كه اتفاقا دارا  محدوديت ها  شديد مالی بودند، آغاز شد. اولین سیاست ها  پشتیبانی از اين افراد بود. به همین انگی ه ا  

منظور اولین آموزشکده برا  تربیت اين افراد درآن سال ها در اين كشور ايجاد شد. اين آموزشکده ها در انگلیس بین سال ها  

در آمريکا داير شد. ژاپن در اين زمینه خیلی كالسیك كار كرد و اولین مدرسه  1723تا  1724و درسال ها   1724تا  1731

سازمان آموزش و پروش ژاپن طرحی را برا  اشاعه فرهنگ  1778میالد  آغاز به كار كرد. در سال  1714درتوكیو درسال 

ا توسعه كارآفرينی را در سه مرحله می كارآفرينی تحت عنوان ))سربازان فداكار اقتصاد  ژاپن(( اجرا كرد. در هندوستان، ابتد

شروع شد كه هندوستان تازه از استعمار رها شده بود و يك كشور بسیار فقیرو بدون  1714توانیو ببینیو. مرحله اول از دهه 

رد. در منابع بود. در اين مرحله فقط ايجاد اشتغال مطرح بود و دولت به رغو تمام كمبودها، بیشترين كمك را به كارآفرينان ك

میالد  به كارآفرين و كارآفرينان مجرب كه می توانند به توسعه كارآفرينان  1784تا 1744مرحله دوم يعنی در دهه ها  

 صنعتی در هندوستان يار  كنند، كمك شد. اين مرحله به عنوان خوداتکايی و خود كفايی صنعتی مطرح شد. 

 

 خالقیت

 اين ايده ها ممکن است به محصوالت يا خدمات جديد نی  منجر شوند. درخالقیت همانا خلق ايده ها  جديد است كه  

 خالقیت آنین تعاريفی ذكرشده است: ))دايرة المعارف علوم اجتماعی(( از

عده ا  دگر آن را نه به عنوان توانايی بلکه به  ))برخی آن را توانايی هستی بخشیدن به پديده ا  جديد تعريف نموده اند و 

 ارزشمند خلق می شوند، تعريف كرده اند((. محصوالت جديد و ها آنروانشناختی يا فرايند هايی كه از طريق  عنوان فرآيند

 نوآور  در نظر گرفته می شد، اما مقايسه سطح خالقیت و ذاتی در زمانی خالقیت به عنوان يك خصیصه منحصر به فرد و 

با نوآور  كمتر، خالف آن را نشان داد. امروزه برخی از مکاتب ايالت متحده با ديگر فرهنگها با همان سطح پیچیدگی لیکن 

 يادگیر  است.  فکر  معتقدند كه خالقیت قابل آموزش و

 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 234-211، صفحات 1241 بهار ،1 شماره ،8 دوره

223 

 

 روش تحقیق:

در اين پژوهش از روش علی مقايسه ا  يا پس از وقوع استفاده شده است.اطالعات گردآور  شده در اين تحقیق در جهت  

 تامین اهداف تحقیق عبارتند از:

مطالعات كتابخانه ا  برا  بررسی اسناد و مدارك، رساله ها و پايان نامه ها، مقاالت فارسی و انگلیسی، كتب و نشريه ها   -

علمی و جستجو  وب سايت ها  اينترنتی، موجود در زمینه موضوع مورد تحقیق به منظور دستیابی به مبانی نظر  و ادبیات 

 پژوهش

رد نیاز بوسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته كه پس از تايید روايی آن توسط اساتید و   موها دادهجمع آور  اطالعات و  -

 متخصصان و اندازه گیر  پايايی در اختیار كارشناسان قرار گرفته است.
پس از اينکه با در دست داشتن معرفی نامه از سو  واحد آموزش، به واحد كامپیوتر مراجه نموده و اسامی تعاداد محادود  از    

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شناسايی شد و همچنین با شركت در كالساها  اطااق فکار كاه در هماین       التحصیالن فارغ

شناسايی شادند و بعاد از جماع آور      التحصیالن فارغنی تعداد  ديگر از  شود میدانشگاه و به رهبر  آقا  دكتر بهرنگی انجام 

 اول و بعد از مدتی پرسشنامه دوم نی  اجرا شد و بعد مورد بررسی قرار گرفتند.گروه مورد آزمون و جامعه آمار  پرسشنامه 

 

 :ها دادهتجزیه و تحلیل 

 :5 سؤال

 آیا بین خالقیت و میزان کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی رابطه وجود دارد؟ 

 شیجدول توافقی خالقیت و کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت آموز -5جدول شماره 

 کارآفرینی
 خالقیت

 جمع
 زیاد متوسط کم

 كو
 3 0 2 1 فراوانی 

 %6.0 %0. %6.7 %100.0 درصد 

 متوسط
 13 2 11 0 فراوانی 

 %26.0 %10.5 %36.7 %0. درصد 

 زياد
 34 17 17 0 فراوانی 

 %68.0 %89.5 %56.7 %0. درصد 

 جمع
 50 19 30 1 فراوانی

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد

 اول تحقیق سؤالنتایج آزمون خی دو مربوط به 

 سطح معنی داری درجه آزادی مقدار 

 000. 4 21.747 خی دو

   50 حجو نمونه
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 اول تحقیق سؤالنتایج آزمون همبستگی گاما مربوط به 

 سطح معنی داری Approx. T(b) مقدار 

Gamma .778 3.151 .002 

   50 حجو نمونه

 

خالقیات و میا ان كاارآفرينی     است بناابراين باین   41/4ول فوق، سطح معنی دار  نتايج آزمون خی دو كمتر از با توجه به جد

 دانشجويان رشته مديريت آموزشی رابطه وجود دارد.

باین   41/4و ساطح خطاا  كمتار از     77/4( نشاان از آن دارد كاه باا اطمیناان     r=11/4نتیجه آزمون همبستگی گاما  فوق )

 ن كارآفرينی دانشجويان رشته مديريت آموزشی رابطه مستقیو و بسیارقو  وجود دارد.خالقیت و می ا

 144يعنی با اف ايش خالقیت، می ان كارآفرينی دانشجويان رشته مديريت آموزشی اف ايش آشو گیر  نشان می دهاد. هماه    

نفار(   34درصاد )  144شاده اسات. و از   نیا  كاو عناوان     ها آنكو بوده، می ان كارآفرينی  ها آندرصد پاسخگويانی كه خالقیت 

 1/4درصاد كاارآفرينی متوساط و     1/34درصد دارا  می ان كارآفرينی زياد،  1/14متوسط بوده،  ها آنپاسخگويانی كه خالقیت 

درصد از كسانی كه دارا  خالقیت زياد بوده اند میا ان كاارآفرينی در    1/87درصد نی  دارا  كارآفرينی كو بوده اند. در حالیکه 

 نی  زياد نشان می دهد. ها آن

بنابراين می توان گفت می ان كارآفرينی دانشجويان رشته مديريت آموزشی، بستگی زياد  باه خالقیات آناان دارد. باه عباارت      

 ديگر می ان خالقیت، تاثیر مثبت و بس اهی بر می ان كارآفرينی دانشجويان رشته مديريت آموزشی دارد.

0: H ع متغیر خالقیت نرمال است.توزي 

1: H .توزيع متغیر خالقیت نرمال نیست 

 

 اسمیرنف تک نمونه ای مربوط به خالقیت -: جدول نتایج آزمون کولموگروف2جدول شماره 

  

 خالقیت 

 50 حجم نمونه

 3.7244 میانگین

 45585. انحراف معیار

Most Extreme Differences 

Absolute 
.135 

Positive .084 

Negative -.135 

 z .955مقدار 

 322. سطح معنی داری
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است در نتیجه در مورد متغیر فوق، دلیلی بر رد فرض صفر نداريو. يعنی توزيع  41/4سطح معنی دار  متغیرخالقیت بیشتر از 

قايسه میانگینها  دو گروه كاارآفرين و غیار   استودنت جهت م tجامعه متغیر خالقیت نرمال است. بنابراين از آزمون پارامتريك 

 دوم تحقیق استفاده شده است.  سؤالكار آفرين در 

 

 :2 سؤال

 آیا گروه کارآفرین از خالقیت بیشتری برخوردار است؟ 

 های آمار توصیفیجدول نتایج شاخص -7جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه 

 29484. 4.0380 25 كارآفرين

 36385. 3.4107 25 رآفرينغیركا

 

 گروه کارآفرین و غیر کارآفرین هایجدول نتایج آزمون لون جهت بررسی یکنواختی واریانس -4جدول شماره 

F سطح معنی داری 

1.234 .272 

 

است دلیلی بر رد فارض صافر نخاواهیو داشات. يعنای       41/4با در نظر گرفتن سطح معنی دار  آزمون لون فوق كه بیشتر از  

 1واريانسها  دو گروه كارآفرين و غیر كارآفرين يکسان می باشند. در نتیجه از ردياف يکناواختی واريانساها در جادول شاماره      

 استفاده می كنیو. دو گروه كارآفرين و غیر كار آفرينجهت مقايسه میانگینها  

 فرین و غیر کارآفرینگروه کارآ هایجهت بررسی یکنواختی میانگین tجدول نتایج آزمون  -1جدول شماره 

 

t-test for Equality of Means 

t 
درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگینها

اختالف خطای 

 معیار

 فاصله اطمینان

حد 

 پائین
 حد باال

فرض يکنواختی 

 واريانسها
6.697 48 .000 .6273 .09366 .43894 .81559 

فرض عدم يکنواختی 

 واريانسها
6.697 46.023 .000 .6273 .09366 .43873 .81580 

 

دو گاروه  اسات نتیجاه مای گیاريو كاه میانگینهاا         41/4كاه كمتار از    t( آزمون 444/4با در نظر گرفتن سطح معنی دار  )

گاروه غیار كاار    ( بیشاتر از میاانگین رتباه    43/2)روه كارآفرين يکسان نمی باشند. و میانگین رتبه گ كارآفرين و غیر كار آفرين
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 است بنابراين می توان گفت گروه كارآفرين از خالقیت بیشتر  نسبت به گروه غیر آفرين برخوردار است.( 21/3) نآفري

پژوهش فوق، به اين نتیجه می رسیو كه خالقیت در توساعه مهاارت كاارآفرينی فاارغ      سؤاالتبا توجه به نتايج بدست آمده در 

 د علوم و تحقیقات تاثیر زياد  دارد.التحصیالن رشته مديريت آموزشی دانشگاه آزاد واح

 

 بحث و نتیجه گیری:

در تحقیق حاضر كه با عنوان بررسی تاثیر خالقیت بر توسعه می ان كارآفرينی فارغ التحصیالن رشته مديريت آموزشی دانشگاه  

عه كاارآفرينی فاارغ   و با هدف بررسی می ان رابطه خالقیات بار توسا    1381-1311آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات از سال 

التحصیالن رشته مديريت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و اراهه راهکار مناساب بارا  توساعه كاارآفرينی     

آزمون قرار گرفته اناد كاه نتاايج حاصال باه       فارغ التحصیالن مديريت آموزشی به انجام رسیده، سواالتی مطرح و مورد بررسی و

 گردد: شرح زير اراهه می

يافته ها  تحقیق حکايت از اين دارندكه افراد كارآفرين بیشتر از افراد غیر كارآفرين به اينکه در حل يك مسئله خاص از رويه  

آوردن  بیشتر از سايرين اعتقاد دارند كه پرسیدن سوالی كه در به دست ها آنها  صحیح پیرو  می كنند، اطمینان خاطر دارند.

دارد، اتالف وقت است.كارآفرينان و غیر كارآفرينان دراين مورد كه وقتی در حال تركیب اطالعات به جواب آن، امید وجود ن

به آهستگی، اما در مرحله تج يه و تحلیل مسئله به سرعت عمل می كنند، كارآفرينان بیشتر از سايرين اعتقاد  دست آمده

اهمیت بیشتر   ها آنعات نسبت به محتوا  اطالعات برا  دارند كه حل مسئله به شیوه گام به گام بهتر است و منبع اطال

دارد.كارآفرينان مورد بررسی در اين تحقیق، بیشتر از غیر كارآفرينان اطالعات اطراف خود را جاب می كنند )طبق الگو  

فراد غیركارآفرين كارآفرينان بیشتر از اآلبرشیت( و برا  بررسی مساهل به بررسی و جست و جو  راه ها  مختلف می پردازنند.

جهت حل مشکل يا مساله ا ، دارا  احساساست شهود  قو  هستند. كارآفرينان و غیر كارآفرينان به يك اندازه معتقدند كه 

ها  كار خود را به انجام رسانند. اما ترين پروژهتخیالت خوشايند يك قوه محركه ايست تا بتوانند تعداد زياد  از مهو

كاهد. كار شتر  اعتقاد دارند كه استفاده از احساسات شهود  قو  در حل مسئله از اعتبار آن میكارآفرينان با شدت بی

بینی نمايند. همچنین آْفرينان بیشتر از غیر كارآفرينان معتقدند كه غالباً اين توانايی آن را دارند كه راه حل مسئله خود را پیش

كنند كه به سختی قادر به درك و احساس آن ا  متمرك  میرو  مسئله موافق اين نظر هستند كه بیشتر كارشان را بر ها آن

 بوده و توانايی بیان آن را ندارند.

آنچه از يافته ها  فوق بر می آيد، اوالً تفاوت قابل انتظار  است كه بر مبنا  نظريه هاو تئور  ها  اراهه شده، ما بین  

 ا اشاره شد، در بسیار  از موارد مورد بررسی اين تفاوتها مشهود می باشد. كارآفرينان و غیر كارآفرينان وجود دارد، آنانچه 

درصد(، توانايی زياد  را جهت تغییر شیوه در  88يافته ها  ديگر تحقیق، نشان می دهد كه درصد بااليی از كارآفرينان ) 

ودن ذهن اين افراد دارد. همچنین جهت كارساز نبودن يك شیوه دارند، كه اين مسئله نشان از انعطاف پاير  و قالبی نب

 درصد غیر كارآفرينان(، جايگاه سخت كوشی را دركسب موفقیتشان، بسیار باال می دانند. 42درصد از كارآفرينان )درمقابل 82

-آورند و نمیدرصد(، معتقدند كه غالباً برا  حل مساهل و مشکالتشان تالش زياد  به عمل می74درصد بااليی از كارآفرينان ) 

درصد غیر كارآفرينان(، معتقدند كه برا  رسیدن به اهدافی  34)در مقابل  ها آندرصد  14بگارند.و  ها آنتوانند به راحتی از 

كنند. كارآفرينان دو برابر بیشتر از غیر كارآفرينان معتقدند اند، به آسانی دستاوردها و آسايش خود را فدا میكه تعیین نموده

دت بامساهل و مشکالت دست و پنجه نرم كنند. از يافته ها  فوق نی  اين نتیجه حاصل می گردد كه كه قادر هستند در بلند م
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بیشتر به آزمون مساهل می پردازند تا در آن موفقیت يا عدم موفقیت را مشاهده  كارآفرين افراد كارآفرين نسبت به افراد غیر

 كنند. 

درصد افراد غیر كارآفرين( اينگونه ابراز می  48صد كارآفرينان )درمقابل در 84از ديگر نتايج حاصل، اينگونه بر می آيد كه  

معتقدند  ها آندرصد از  48دارند. دارند كه حتی اگر اظهار نظرشان مورد استقبال قرار نگیرد، گاهگاهی عقايدشان را اظهار می

به اظهار نظرديگران در  ها آنباشد. همچنین یها  اشتباه از مسئله مكه عدم توانايی در حل يك مسئله غالباً ناشی از برداشت

به  ها آنمورد خودشان آنچنان اهمیتی قاهل نیستند و برايشان كمتر اهمیت دارد كه ديگران در باره آنهاآگونه فکر می كنند. 

درصد از  74درصد(.  34درصد در مثال  44اين نکته می انديشندكه بايستی خدمتی شايسته و استنثنايی به جهان عرضه كنند)

كارآفرينان عقايدشان از اهمیت وااليی برايشان برخوردار است و برا  رسیدن به آن تالش می نمايند. اين نتايج نی  نشان می 

 دهد كه افراد كارآفرين بیشتر به پااليش مساهل می انديشند. 

گرديد، نشان دهنده تماي  بین ذهنیت و نتايجی كه تا بدينجا درمقايسه توصیفی بین افراد كارآفرين و غیر كارآفرين اراهه  

 شخصیت اين دو گروه افراد با يکديگر است و آنانچه اشاره شد در بسیار  از موارد مورد بررسی، تفاوت فاحشی را نشان داد. 

 تحقیق می باشند به شرح زير می باشد. تسؤااليافته ها  ديگر تحقیق كه در واقع بررسی 

نتايج رابطه بین خالقیت و می ان كارآفرينی دانشجويان رشته مديريت آموزشی بوده است. تحقیق بررسی  سؤاالتيکی از  

نی  پاهین می باشد و از  ها آنكو بوده، می ان كارآفرينی  ها آندرصد پاسخگويانی كه خالقیت  144بدست آمده نشان می دهد، 

درصد  1/34دارا  می ان كارآفرينی زياد،  درصد 1/14متوسط بوده،  ها آننفر( پاسخگويانی كه خالقیت  34درصد ) 144

درصد از كسانی كه دارا  خالقیت زياد بوده  1/87درصد نی  دارا  كارآفرينی كو بوده اند. در حالیکه  1/4كارآفرينی متوسط و 

 نی  زياد نشان می دهد. ها آناند می ان كارآفرينی در 

خالقیت و می ان كارآفرينی دانشجويان رشته  آزمون خی دو(، بین با توجه به سطح معنی دار نتیجه آزمون استنباطی نی ، ) 

مديريت آموزشی رابطه وجود دارد. نتیجه آزمون همبستگی گاما نی  رابطه ا  مستقیو وقو  را تاهید می نمايد. بعبارت ديگر 

دارد. به عبارت ديگر می ان می توان گفت می ان كارآفرينی دانشجويان رشته مديريت آموزشی، بستگی زياد  به خالقیت آنان 

 خالقیت، تاثیر مثبت و بس اهی بر می ان كارآفرينی دانشجويان رشته مديريت آموزشی دارد.

ج يی  "خالقیت"مرور  برتعاريفی كه از كارآفرينی توسط صاحبنظران به عمل آمده است، مشاهده می شود كه عنصر  

(، كارآفرين را به شخصی كه نوآور و خالق و پديد آورنده 1732ومپیر)جوزف شتفکیك ناپاير از اين مفهوم می باشد. مثالً 

(، كارآفرينان را افراد  نوآور، با فکر  متمرك ، 1774فناوريها  تازه است، اطالق می كند. ديويد مك كران واريك فالنیگان)

قد است، وجود نوآور  در كارآفرينی به ( معت1781وبه دنبال كسب توفیق ومايل به استفاده از میانبرها می دانند. پیتردراكر )

خالقیت نی  بدون نوآور  نتیجه ا  را حاصل نمی  قدر  ضرور  است كه می توان ادعا نمود كارآفرينی بدون آن وجود ندارد و

 نمايد. بنابر اين نتیجه حاصل از اين فرضیه در تحقیق حاضر با نظريات و همچنین پژوهشها  مشابه هماهنگی دارد. 

گروه كارآفرين از خالقیت بیشتر  برخوردار است؟ نتیجه حاصل از آزمون استنباطی اين ديگر تحقیق اين است كه آيا  سؤال 

می توان گفت گروه كارآفرين از خالقیت بیشتر  نشان می دهد كه با در نظر گرفتن سطح معنی دار  آزمون لون،  سؤال

سطور باال اشاره شد، گروه كارآفرين در تمام شاخصها  اندازه گیر  شده نسبت به گروه غیر آفرين برخوردار است. آنانکه در 

خالقیت در تحقیق حاضر نسبت به گروه غیر كارآفرين وضعیت مطلوبتر  را نشان داده است. اين نتیجه نی  به تحقیقات انجام 

نوآور  با كارآفرينی رابطه ( نشان داده است كه خالقیت و 1384)شده، هماهنگی نشان می دهد. برا  مثال محمدع ي   



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 234-211، صفحات 1241 بهار ،1 شماره ،8 دوره

228 

 

 معنی دار  دارد. 

پس به طور كلی اين نتیجه حاصل می شود بین خالقیت و كارآفرينی رابطه ا  دو سويه و معنی دار وجود دارد. يعنی افراد   

دلیل نوع  برا  كارآفرينی وجود دارد و و افراد كارآفرين نی  به ها آنكه دارا  نوآور  و خالقیت هستند زمینه مساعد  در 

اشاره شد(، از خالقیت برخوردارند اگر آه وجود  ها آنآموزشهايی كه ديده اند و ويژگیها  روانشناختی كه دارا هستند )و به 

خالقیت رابطه مستقیمی با می ان دانش و اطالعات ندارد.)طبق الگو  آمابلی طالعات بیشتر، موجب خالقیت بیشتر نمی شود( 

 و مهیا ساختن زمینه ها  رشد خالقیت می توان به پرورش افراد كارآفرين امیدوار بود. اما با رفع موانع خالقیت

 

 پیشنهادات:

از آنجا كه بین كارآفرينی و خالقیت رابطه معنادار  مشاهده گرديد و با توجه به نتايج حاصل از تحقیق، پیشنهادات زير مطرح  

 می گردد.

 خالقیتآموزش كارآفرينی با توجه به رفع موانع  -

پرورش استعدادها و مهارتها  خالقیت، از طريق گاراندن دوره ها  آموزشی مناسب، انجام تمرين ها و تکنیك ها  خالقیت  -

 كه منجر به پرورش نیروها  كارآفرين گردد.

ا نمودن به طور كلی خالق است. بنابراين مهی يکی از روش ها  مهو متبلور كردن خالقیت، ايجاد فضا  محرك، مستعد و -

 محیطی كه در فرد خالق انگی ش ايجاد نمايد و او را به تفکر وادارد كمك شايانی به تربیت نیرو  كارآفرين و خالق می نمايد. 

توانايی  ايده ها   خالق او استفاده صحیح می شود و بنابر اين بايد محیطی ايجاد نمود كه شخص احساس كند از استعدادها و

ترغیب قرار می گیرد.  مورد تشويق و روش ها  نوين هدر نمی رود و در ايجاد انديشه ها  جديد ومهارت ها  خالق او  و

مضحك تحقیر  فراهو ساختن محیطی كه افراد به يکديگر اطمینان و اعتماد داشته باشند و به دلیل ارايه يك ايده خام و

 نگردند.

تربیت نیرو   شود مییت مربیان و محققان كارآفرين، پیشنهاد با توجه به ضرورت ايجاد زير ساختها  الزم، از جمله ترب -

 دانشگاهی قرار گیرد. ها  برنامه ها  اولويتانسانی ماهر در اين زمینه ج و 

برا  ايجاد انگی ه در اعضا  هیات علمی و دانشجويان جهت رو  آوردن به دوره ها  كارآفرينی، ضمن ايجاد آنین دوره  -

آنان )اعضا  هیات علمی و دانشجويان( در كلیه مقاطع تحصیلی زير حمايت ها  بیمه ا  از طريق هايی بايد تالش شود تا 

 نهاد ها  مسول قرار بگیرند. 

جاامع بارا     هاا   برنامهدانشگاهی،  التحصیالن فارغكه برا  توسعه فعالیتها  كارآفرينی، بخصوص در بین  شود میپیشنهاد  - 

 اونی و بانکها در اين زمینه طراحی و تدوين شودجلب سرمايه گاار  بخش خصوصی، تع

 

 پیشنهاد به برنامه ري ان درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناور .  

تا با قرار دادن يك منبع درسی با عنوان كارآفرينی و ياا   شود میبه برنامه ري ان درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناور  توصیه  

با ديگر مناابع درسای ماديريت آموزشای زمیناه شاناخت بیشاتر دانشاجويان باا مقولاه            با تلفیق مباحث مربوط به كارآفرينی

 كارآفرينی و ارتباط آن با موضوعات ديگر فراهو نمايند.
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 پیشنهاد به اساتید دانشگاه ها  مديريت

يان خود را ترغیاب  بهتر است كه اساتید محترم، با توجه به اهمیت كارآفرينی و نو بودن آن علی الخصوص در كشور ما دانشجو 

 نمايند تا مقاالت و تحقیقاتی را در زمینه كارآفرينی به انجام رسانده و به افراد كارآفرين، امتیازات ويژه ا  اختصاص دهند.

 

 توصیه ها  آند به محققان و دانشجويانی كه عالقه مندند در اين زمینه فعالیت نمايند 

محدود  نیا  كاه از ابتادا مطارح باوده،       سؤاالتارد، آارآوب محدود  دارد و به هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهدافی كه د 

پاسخ می گويد.بديهی است كه ساير جنبه ها  موضوع مورد نظر بدون پاسخ باقی می ماند. عالوه برآن امکان دارد كه در پاياان  

ود. با توجه به موارد فوق الاكر به نظر و مفروضات جديد  مطرح شود كه بايد توسط ساير محققین دنبال ش سؤاالتهر تحقیق 

 می تواند به ساير محققان و دانشجويان كمك نمايد.   ها آنمحقق رسیده است كه بیان 
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