
 

348 

 

 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی 

 1401، تابستان  2، شماره  8دوره  

 348  -361صفحات  

Online ISSN: 2476-4477 

Print ISSN: 2538-2071 

www.irijournals.com 

 

استعداد کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه علوم   هایبررسی تفاوت مولفه

 پذیری با محوریت ریسک پزشکی لرستان و دانشگاه لرستان
 

 نسرین ارشادی نژاد 

 2 هی ناح  ،اریاستان تهران، شهرستان شهر  ،ییمقطع ابتدا  آموزگار ،یآموزش یزی ر برنامه  ش یگرا ،یتیارشد علوم ترب یکارشناس آموخته دانش 1

 

 چکیده 

استعداد کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه    هایبررسی تفاوت مولفه»  به منظور  مقاله  ینا

ی آماری شامل دانشجویان  ای است. جامعهمی مقایسهاز نوع عل  جستاراین  صورت گرفت.  «  پذیری با محوریت ریسک  لرستان

ین تعداد مطابق جدول کرجسی   از کهبود  نفر(  8965نفر( و دانشجویان دانشگاه لرستان ) 3520رستان )دانشگاه علوم پزشکی ل

گیری تصادفی  به روش نمونه  وی دانشگاه لرستاننفر دانشج  369نفر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و    347مورگان،  

استفاده  استعداد کارآفرینی مردانشاهی و دولتی  ی  پرسشنامهاز    ا هداده  وری. به منظور گردآان نمونه انتخاب شدای به عنوطبقه

از    جستار  ینبه دست آمده در ا  یهاداده  لیلتح  یشد. برا  یلتحل  spssبا استفاده از نرم افزار    یجها نتاشد. پس از استخراج داده

از    نشان داد که  یج ه شد. نتافاداست  ( MANOVAو تحلیل واریانس چند متغیره )  tآزمون  یو استنباط  یفیآمار توص  یهاروش

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه لرستان   پذیریمولفه رسیک  های استعداد کارآفرینیین تمام مولفهب

گاه لرستان وضعیت بهتری در  ی لرستان نسبت به دانشجویان دانشدار وجود دارد، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیتفاوت معن

استعداد کارآفرینی دارند. همچنین نتایج نشان داد در دو دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه لرستان،  پذیری  ریسک  لفهمو

کارآفرینی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد  داری وجود دارد و  عنیبین استعداد کارآفرینی دانشجویان زن و مرد تفاوت م

   این دو دانشگاه است.

 

 لرستان یپزشک  دانشگاه لرستان، دانشگاه علوم ، یریپذ سکیر ،ینیاستعداد کارآفر ،ینیکارآفردی:  ای کلیهواژه
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 مقدمه 

همواره   ی انسان  یهباشد. سرما ی م  ی انسان  یرویخرد و کالن اقتصادی کشورها توجه به ن  یزیردر برنامه  یاز موضوعات اساس  یکی  

 یز زا نهای رشد درونثروت ملل نامبرده شده است. مدل  یجادشد اقتصادی و اعامل رعنوان  ور توسعه کشورها بوده و از آن بهمح

بس توجه  نموده  یاریکه  را معطوف خود  اقتصاددانان  بر سرما از  عامل کل  ی انسان  یهاند  عنوان  ت  یدی به  اقتصادی  رشد    ید کأ در 

از    یر چرخه اقتصادی به عنوان بخش قابل توجهد  هادانشگاه  یالنالتحصغرو نقش فا  ه استعدادتوجه ب  یانم  یندر ا  .اندنموده

اهم  یانسان  یروین توجه  یتاز  م  یقابل  همیبرخوردار  به  دولت  یاریبس  یلدل  ینباشد؛  دراز  خود  بحران  ها  اقتصادی  های 

  یرآمده و در مسهای جامعه خود فائق  ی کار آنان بر بحرانیرومندی از ننسبت به بهره  ییهایاستو س  یراند با اتخاذ تدابتوانسته

بردارند توسعه کارآفر  ، توسعه گام  و  ن  ینیاما رشد  اصل  یرویبه عنوان  پ   یمحرکه  و کارها و مشاغل جد  یدایش در  و    ید کسب 

  یاگارسیاز)د  .ردندگیم  ینیست که منتج به کارآفر  یریگیمتصم   یندهایرشد اقتصادی مستلزم درك عوامل و فرا  یعباً تسرمتعاق

   .یردگیمها را در برینهای از عوامل و زمکه تنوع گسترده یستا یچیده پ  یدهپد ینیآفر(. کار2009، 1مورنو  یمنزو خ

بی کسب می کنند. معموالً گمان  خدمات نوین مورد نیاز مردم، درآمد خو  ایجاد محصوالت و کارآفرینان کسانی هستند که با   

ها به  کنند. آنجدید خلق می  ها، از هیچ، کسب و کارحال، آنر دارند در هرحها تباندازی شرکترود که کارآفرینان در راهمی

است که قادر    ییهاانسان  یونتوسعه خود را مد  ی،امروز  یشرفتهجامعه پ   شوند.ات بسیار، پیشگام کارهای جدید میرغم مخاطر

اند و  را داشته  ید جد  یهایتوقعکاوش م  یبرا  یطلباستقالل  یهاند، روحبوده  یقتخالقانه خود به حق  یهایده و ا  یاها رو  یل به تبد

اند داشته   یا یهو روح  یتشخص  ییر،عامالن تغ  ایناند.  تداول و جا افتاده برخوردار بودهم  یهامبارزه با روش  یبرا  یاز جرأت کاف

امروزه »کارآفر نظر  یهم دارا  ینیشود. کارآفریم   یده نام  «ینیکه  که ( است  ی)کاربرد  یبعد عمل  ی( و هم دارایک)تئوریبعد 

عمدتاً در    ی آدم  یهو روح  یتکه شخصینهمت گماشت. با توجه به ا  ینانبه آموزش کارآفر  ی، مختلف آموزش  یهاتوان با روشیم

  یی و آشنا ینیکارآفر یهها و روحیژگیبه پرورش و ی،آموزش یحبرنامه صح  یکتوان با یم  یرد،گی شکل م یو جوان یدوران نوجوان

 . (1390)آیینی،  .دو نسل پرداخت  یندر ا ینانهکار کارآفر با کسب و 

شوند که فقط افراد توانمند،    یی شناسا  یدبا  یو پرشتاب   یرناپذ اجتناب  یهایو دگرگون  یطیمح  یعسر  ییراتو تغ  ینیعوامل کارآفر

پ  برا  ینیبیشتوان  دارند.  را  آن  با  مواجهه  و  یبرخوردار  ی،توانمند  ین ا  یو  است؛    ر یناپذاجتناب  یامر  ینی کارآفر  یهایژگیاز 

اسا  یکی  ینبنابرا عال  سی از مسائل  نهاد  ی،آموزش  ا  یالنالتحصدر فارغ  ینیرکارآف  یهاکردن مهارت  ینهتوسعه و  از  رو، یناست 

ا در  پژوهشگر  کارآفر  ییسهمقا  یقتحق  ینهدف  وضعدر    یاندانشجو  ینیاستعداد  تا  است  دانشگاه  ا  یاندانشجو  یتدو   یندر 

-ینانهکارآفر  یهاییتوانا  یتوسعه   یالزم برا  یشنهادهایپ   یو ارائه   یك کند و به بررسرا در  آن ها  یها  یژگیو  یو چگونگ  ینهزم

 بپردازد.  یاندانشجو ی

 

 بیان مسئله 

حال تغییر است.  شوند که به سرعت درالتحصیل شده و وارد محیطی میهای آموزش عالی فارغامروزه دانشجویان از مؤسسه 

(.  2011  ،2یکاواال )ثر  .کنندتغییر و مشاغل جدیدی را ایجاد می   اهای شغلی رروز دنیای فرصت  ل مرتبط با آن هرفناوری و عوام

پذیری، استقالل طلبی، خالقیت،  ریسک ، طلبیتوفیق یژگیاز سوی دیگر بر اساس مدل جامع کارآفرینی،کارآفرینان دارای پنج و

اشتغال در   یمسئلهها وجود دارد.  که امکان شکست در آنپذیرش کارهایی است    ،پذیریریسک  . درونی هستندلاراده یا کنتر

 
1 - Dıaz-Garcıa & Jimenez-Moreno 
2 - Thrikawala 
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بر رفتار و    یکاری از ب  ی ناش  یج نتا  ینها و همچندر خانواده  یکاریشود، فوران بیقلمداد م  یبحران  یمسئله  یکان  کشورما به عنو

ناش از مسائل  استعداداز بحران اشتغال و کار است.    یروان جوانان  به  لرستان   یهادانشگاه  یانجودانش  ینیکارآفر  یهاتاکنون 

-ی ریسکینی به بررسی مولفهاستعداد کارآفر  یهامولفه  ینب  یاکه آ  یدنما   یلذا پژوهشگر قصد دارد بررسپرداخته نشده است.  

 دارد؟ ودتفاوت وج لرستان و دانشگاه لرستان یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو پذیری

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

پ   با  به  دنرقاو    یچیدگیتوجه  در  موجود  رشد  به  رو  سر  یایبت  تحوالت  با  که  جامعهین ب  یطمح  یعامروز  از  گذر  و   یالملل 

به عنوان موتور محرك توسعه    ینیهمراه است، کارآفر  یبه اقتصاد جهان  یاقتصاد مل  ییرتغ  یزو ن  یاطالعات  یبه جامعه  یصنعت

اشتغال و رفاه    یجادا  ی،وربهره  یشکشورها، افزا  یاقتصاد  یعهتوستواند باعث رشد و  یم  یراز  ؛شودیدر نظر گرفته م  یاقتصاد

کشورها   یاقتصاد  یشرفتدر توسعه و پ   یادیز  یتدر اقتصاد، اهم  یننو  یدهپد  یکبه عنوان    ینیکارآفر  ین،اشود. بنابر  یاجتماع 

مولفه  یکی   است.  یافته توسعه  یهااز  در  کارآفر  یک  یافتگی مهم  وجود  افزایم  کردهیلتحص  ینانکشور،    یر گچشم  یشباشد. 

است که    یرو ضرورینآورد و از ایمقامات کشور به صدا در م   یزنگ خطر را برا  کردهیلتحص  یهاگروه  یاندر م  یژه به و  یکاریب

 پرداخته شود.  یاندانشجو رینیکارآف  یژگیو یبه بررس

 

 ی اصل  یهفرض

  وجود  معنادار  تفاوت  لرستان   دانشگاه  با  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  در  پذیریریسک  یمولفه  وضعیت  بین -

 .دارد

 فرضیات فرعی 

 تفاوت معنادار وجود دارد. لرستان یزن با مرد دانشگاه علوم پزشک یاندانشجو ینیاستعداد کارآفر ینب -1

 .زن با مرد دانشگاه لرستان تفاوت معنادار وجود دارد یاندانشجو ینیاستعداد کارآفر ینب -2

 

 یم و مفاه  واژگان یفتعر

 ینیاستعداد کارآفر

توانا  یکارآفرین  استعداد  از  است  پدیده   ییعبارت  نوع  هر  خطرپذیر  یخلق  با  همراه  ارزش  با  و    یروان  ی، مال  یهایجدید 

 (.1393 ،و همکاران ی)مردانشاه  ی دهنده، رضایت خاطر و استقالل مالبه نتایج مطلوب و پاداش یدنرس یبرا ی،اجتماع 

 یری پذریسک

امکان  کریس  که  است  کارهایی  پذیرش  استقاللپذیری،  دارد.  وجود  آنها  در  که  شکست  دارد  اشاره  نکته  این  به  طلبی، 

  ی، و مقدس  یحی)ذب  .یوه خودشان انجام دهند، و رئیس خود باشندکارآفرینان عالقه دارند کارها را مطابق تصمیم خود و به ش

1385.) 
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 تعاریف عملیاتی 

 ینیاستعداد کارآفر

  ی و دولت  یمردانشاه  یسوال  74  یپرسشنامه  یلاست که دانشجو از تکم  یانمره  ینیپژوهش منظور از استعداد کارآفر  ینا  در 

 کند. ی( کسب م1394)

 یری پذریسک

  ی مردانشاه  یسوال  74  یپرسشنامه  18تا    1سواالت    یلاست که دانشجو از تکم  یانمره  یریپذیسکپژوهش منظور از ر  ینا  در 

 کند. ی( کسب م 1394) ی و دولت

 کارآفرین 

و کشف  را  فرصتی  که  است  کسی  کارآفرین    تعاریف و نظریات مختلفی در مورد کارآفرینان شده که برخی از آنها عبارتند از: 

و    کسب  سود و رشد،  منظور کسب  عمدتاً بهکه  است  کسی  کند. کارآفرین  میرا بنا  مناسبی، سازمان  و تحقق آن  پیگیری  برای 

-سیاست  کهاست  کسی  . کارآفریناست استراتژیک    مدیریت  و   نوآوری آن    اصلیمشخصات  کند که  می  و ادارهسیسأ را تکاری  

منظور به  آفرین  کار  (.2010،  ینستینو و  ی)کن.  گیردمیعهده  را بهآن  مالیخود ریسک   حساب   به  وو کار با اوست    کسبگذاری  

زمینعوامل  اش  دهایتحقق   مانند:  نیاز  نیرویمورد  مواد مصرفی،  فراهم    و سرمایه  کار،  استفاده  آورده  را  با    تصمیم از قدرت  و 

سازد و  می  را تحقق اش  واحد جدید، ایدهو مدیریت  اندازی  ، راه  ، سازماندهیدر طراحیاش فردی  و استعدادهای  ها، مهارتگیری 

و    کنترلغیر قابل  در محیط  فعالیت  دلیل    را بهموفقیت  عدم  یک    راهدر این  پردازد. همچنین  درآمد می  به کسبراه  از این  

موانع  مبهم   با  ازمینشده    بینیپیشو  علم    پذیرد.  کارآفرین  نظر  انرژی  زمان    با صرفکه  است  فردی  اقتصاد،  ،  منابع   ،زمالو 

مواد  نیروی بهدارائی  و سایراولیهکار،  را  یا محصوالت آنارزش سازد که  می  هماهنگ  ای  گونهها  به   ها نسبتاز آنحاصل    ها و 

 (.1389و زرع،  یرزادهکند( )نصافزوده )ایجاد ارزش  .یابد افزایش اش اولیه حالت 

 

 کارآفرینی 

ه و مبنای تمامی  در تمام شئون مختلف زندگی انسان حضور داشت  به طور کلی کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همواره با او 

افتد و طی  ی مختلفی اتفاق میهامجموعهها و  کارآفرین فرآیندی است که در محیطهای بشری بوده است.  تحوالت و پیشرفت

دهد که این  رخ می ، ددهنهای اقتصادی واکنش نشان می ز طریق نوآوری افرادی که به فرصتآن تغییرات در سیستم اقتصادی ا 

خواهد اجتماعی  و  فردی  ارزش  موضع  باعث  کارآفرینی  بهرهشد.  و  فرصتیابی  از  که    فرآیندی  (.1390  ینی،)آئ.هاستبرداری 

تواند با استفاده از خالقیت، چیز نویی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری همراهان بوجود ب

کارآ میآورد  هم  سازمانی  نیست.  فردی  فقط  کارآفرینی  گویند.  شرکتفرینی  حتی  باشد  و  تواند  دولتی  از  اعم  بزرگ  های 

 (.2012)جبرا، .ست زنند. امروزه حتی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده استد توانند به کارآفرینیخصوصی هم می

راد  مند که شامل یک سری تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افعقیده »ارتورکول« کارآفرینی عبارت است از فعالیت هدف  به 

ها، ارضای نیازها از  بول مخاطره، تعقیب فرصتبرای ایجاد، توسعه یا حفظ واحد اقتصادی است. »روبرت نشتات« کارآفرینی را ق

واقع بکاربردن مفاهیم  اشد و درب کارآفرینی یک رفتار میداند. از نظر »پیتر دراکر«  کار میو  طریق نوآوری و تأسیس یک کسب  

 (.2013 یسانایک، )د . باشدهای مدیریتی، استانداردسازی محصول، بنا نهادن کار بر پایه آموزش میو تکنیک
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بسیج   های جدید، باهای نو و خالق و شناسایی فرصتدهفرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ای  کارآفرینی  

ورزد. این امر توام با پذیرش خطرات  می  های جدید و نوآور رشد یابنده مبادرتنو، سازمان  هایو شرکت  منابع به ایجاد کسب

شود. بنابراین »کارآفرینان« عوامل تغییر هستند که گاهی  مییا ارائه خدمت به جامعه  ولمحص ولی اغلب منجر به معرفی  ،است

 (. 2013 ک، یسانای)د . اندانگیز نیز شدههای حیرت موجب پیشرفت

 

 انواع کارآفرینی و کارآفرینان 

 داند: کارآفرینی را مشتمل بر سه نوع می( انواع 2012جبرا) 

 

 

 

 

 

 

 

 1نمودار  

 سابقه کارآفرینی در ایران 

شده و حتی در بسیاری  به بعد به موضوع کارآفرینی توجه جدی  1970رغم اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه علی 

اند، در کشور ما تا شروع اجرای برنامه موضوع را مورد توجه قرار دادهاین    1980ال توسعه هم از اواخر دهه  از کشورهای درح

سوم توسعه، توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. حتی در محافل علمی و دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر، فعالیتی در  

موجب شد که در زمان تدوین برنامه    1380بینی حادتر شدن آن در دهه  یشنگرفته بود. مشکل بیکاری و پ   ه صورتاین زمین

اخیر، توسعه کارآفرینی در سطح وز برنامه  های علوم،  ارتخانهسوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در 

پز آموزش  و  درمان  بهداشت،  فناوری،  و  معادن  شکی،  تحقیقات  و  صنایع  جهاد جهاد کشاورزی،  مؤسسه  و همچنین  فلزات  و 

 (.  1390 ینی،)آئ .ها، مطرح شده استهای آنشگاهی به دلیل ارتباط با فعالیت دان

اشتغالی مستقیمدر معنی ترجمهواژه کارآفرینی    متأسفانه  یا  ایجاد کار و  این  زای  ، موجب گردیده است که معنی  از  واژه ی 

زایی است. این برداشت نا صحیح از این   تر از اشتغالتر و با ارزشی مفهومی وسیعکه کارآفرینی دارا  حالیشود. دربرداشت می

و همچ دانش  نینمفهوم  بین  در  ویژه  )به  جامعه  در  بیکار  انسانی  نیروی  دانشگاهتورم  از آموختگان  بسیاری  موجب شده  ی(، 

توسعهسیاست برای  که  بخشنامه  یهایی  در  نیز  و  شده  اتخاذ  سخنرانیآن  و  مسؤوالن  ها  جنبة  های  صرفاً  خصوص،  این  در 

درزااشتغال شود.  گرفته  نظر  در  آن  برای  کایی  که  پ   رآفرینی حالی  همانند دارای  دیگری  مهم  و  مثبت  شدن  یامدهای  بارور   :

یش و توسعة تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزاها، ترغیب به نوآوری و توسعة آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد  خالقیت

و است  عمومی  اشتغال   رفاه  جنبة  به  فقط  که  صورتی  تدر  آن  بیزایی  آن  پیامدهای  سایر  از  شود،  ماندوجه  خواهیم    . بهره 

 (.1393 ،و همکاران  ی)مردانشاه

 

 کارآفرینی

 کارآفرین مستقل

 کارآفرینی آزاد

رآفرینی درون سازمانی کا  

 کارآفرینی سازمانی 

 کارآفرینی سازمانی 

 سازمانی کارآفرین 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 348-361، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

353 

 

   در روند توسعه  کارآفرینینقش  

  در   یناناست و کارآفر  ینیآفرارک   یرتأثاست که اقتصاد تحت  یتواقع  ین ا  یانگرب  یافتهتوسعه  یدر کشورها   یتوسعه اقتصاد  روند  

  ینی کارآفر یا، پو یتوسعه اقتصاد یطاز شرا یکی که   یااند، به گونهرا داشته ی نقش اساس یافته، توسعه   یکشورها یتوسعه اقتصاد

 (.2010 همکاران،)آنژل و  .باشد یو توسعه آن م

   :در روند توسعه عبارتست از ینیارآفرک  یهانقش ینترمهم

 شود. یهدف و سرگردان می ب ی عموم یاندازهاپس یدآورب گرموج ینیکارآفر ✓

 شود. یم یعاشتغال در سطح وس یجادموجب ا ینیکارآفر ✓

 شود.یدر منطقه م  یباعث کاهش تمرکز اقتصاد ینشود و همچنیمنجر م یابه توسعه متوازن منطقه ینیکارآفر ✓

 شود.یبصورت عادالنه در جامعه م  یاسی قدرت س یمجدد ثروت، درآمد و حت یعمنجر به توز ینیکارآفر ✓

 شود.یاستفاده و سرگردان جامعه میب  یهاها و مهارتیهباعث تحرك منابع، سرما ینیکارآفر ✓

 بخشد. ی را بهبود م یزندگ  یفیتک ینیاند، لذا کارآفریدرحال ابداع و نوآور یوستهپ  یناناز آنجا که کارآفر ✓

-اتموجب بهبود خدم  ینیکارآفر  یقدرآمد از طر  یششود. افزایدولت م  یق از طر  یسود اجتماع   یش موجب افزا  ینیکارآفر ✓

 شود. یم ی و فرهنگ یاجتماع  یهاینهدولت در زم یرسان

 ین اثر بخش از آنها و همچن  منابع و استفاده   ی و سازمانده   یآوررقابت، جمع  یقو تشو  یک عامل تحر  ینیکارآفر  ینهمچن ✓

 (.1389 ی،یب)هزارجر .است یمل  یاتح یدعامل تحول و تجد

 

 توسعه   روند  نقش دانشگاه در

(.  2014و بوهنه،    یهکشورها دارد )افر  یرا در توسعه اقتصاد  یاو بالقوه  یاست دانشگاه نقش واقع گونه که مشخص شده  همان 

با هدف    یسنت  یکرداز رو  یدها بادهد و دانشگاه یم  ییرتغ  یادیننقش را به طور بن  ینا  یالمللینرقابت در عرصه ب  یدجد   یتماه

  ین کنند. و لذا رابطه ب  یداپ  ییرتغ  یساز  یتجار  یتبا قابل  یل دانش و اطالعات به محصوالتیتبد  یعنی   ید جد  یکردآموزش به رو

  یسر ساختن آنها م  یعصر حاضر از انباشته شدن اطالعات به کار برا  یهادانشگاه   یتهدف و فعال  ییرصنعت و دانشگاه بواسطه تغ

ا و  بود  مل  یتا نها ند  توایم  ینخواهد  توسعه  منطق  ی به  ا  یاهو  همه  و  دانشگاه   ینها منجر شود  استفاده  حوزهبواسطه  از    ی هاها 

دار  یمی )مق  . بودخواهد    یسرم  ینی کارآفر  یتخصص احمدپور  بدل1395  یانی، و  و    یل (. چرا که  علم  انتقال  در  مشکالت موجود 

تواند  یاد شده، میجا  یاصول علم  یکه بر مبنا  یدجد  از دانش  استفاده  ی،بعلت وجود مشکالت فراوان اقتصاد  ینو همچن  یفناور

قو اقتصاد  یعامل مهم و  برتر  ی در جهت رشد  بنابرا  یو  باشد.  تأثساختن دانشگاه   ینکارآفر  یندر سطح منطقه  و    یقو  یرها 

 (. 2010)آنژل و همکاران،  .دارد یاتوسعه منطقه بر یمثبت

و    یکردهابا رو  یانجذب دانشجو  ی،خود و رقابت در عرصه دانش و فناور  یگاهجا  یتودر جهت تق  یزها ندانشگاه  یفهوظ  همچنین 

  یکردگرا بودن و فعال و نوآور بودن است. روگرا و عملباالتر، تالش  یریپذیسکر  یت، به موفق  یازن  یلزقبا  ینانهکارآفر  یاتخصوص

 (.2012)جبرا، .خورده است ی اساس یوندر پ خالق و مبدع و نوآو یانها با دانشجواه دانشگ ینانهکارآفر یکاستراتژ
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  پژوهش  یپیشینه

)یگیب - مدل»  .(1393هنم  و  یلیتحل  یارائه  ساده  رابطه  مهارت  از  با    یشناختروان  یهسرما  و  یفراشناخت  یهاچندگانه 

 «.  دانشگاه کاشان یاندانشجو ینیکارآفر هاییتقابل

 «دانشگاه کاشان یاندانشجو ینیکارآفر یهایتقابل یبررس»( 1391) یعلوغالمی  -

 « دانشگاه شهید چمران اهوازهای کارآفرینی دانشجویان مطالعه قابلیت»( 1389افسوران ) رعدی -

  ینی کارآفر  هاییتقابل  یشبر افزا  شدهیزیربرنامه  ی تصادف  یکردبه سبک رو  یشغل  یرمشاوره مس  یرثأ ت»(  1387)دوستدین -

 «دانشگاه اصفهان یاندانشجو

 « دانشگاه اصفهان یاندانشجو ینیکارآفر یها یتقابل یبررس»( 1385) بدری -

  «های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندرانمشخصه.»( 1386) یجو کردنائ یمدهوش زالی، -

 

 ماری آو جامعه   پژوهش  روش

-از لحاظ شیوهربردی است و همچنین ی تحقیقات کارهای تحقیق؛ از لحاظ هدف از دستهاین پژوهش با توجه به ماهیت متغی 

-می   ایمقایسه  -ی کنترل متغیرها از نوع تحقیقات علینحوهقیقات میدانی است و به لحاظ  ی تحها از زمرهی گردآوری داده 

  95-96  تحصیلی  سال  تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه لرستان در  پژوهش   این  آماری  یجامعه  باشد.

 دانشجویان به تفکیک دانشگاه در جدول زیر ارائه شده است.باشند. که تعداد این می

 آماری پژوهش جامعه  :  1جدول  

دانشگاه علوم پزشکی  تعداد دانشگاه لرستان 

 لرستان

 تعداد

 1997 زن  5335 زن 

 1523 مرد 3630 مرد

 3520 کل 8965 کل

 

 پژوهش  ابزار

 باشد. ( می1394و دولتی )ینی مردانشاهی ی سنجش استعداد کارآفرابزار پژوهش، مشتمل پرسشنامه

 

 ها داده  یلو تحل  یهتجز  روش

جدول    یانگین،م  یرنظ  یفیاز فنون آمارتوص  یقتحق  یهایهها و آزمون فرضداده  یاستنباط  یلو تحل  یهپژوهش جهت تجز  یندر ا 

تحلیل واریانس چند    و  tو آزمون    یرنوفشامل آزمون کولموگروف اسم  یفنون آمار استنباط  و   یارو انحراف مع  یو نمودار فراوان

 استفاده شد.  متغیره
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 ها تحلیل داده  و  تجزیه   

 میانگین نمرات دانشجویان 

 های جمع آوری شده نمرات دانشجویان در هر یک از متغیرهای پژوهش مطابق جدول زیر است:دادهطبق 

 میانگین نمرات دانشجویان  :2  جدول

 انحراف معیار میانگین  تعداد دانشگاه  متغیر 

 8544/12 6362/177 344 پزشکی لرستانعلوم  رآفرینی استعداد کا

 7842/15 2252/126 368 لرستان 

 6879/5 2428/43 344 علوم پزشکی لرستان ریسک پذیری

 9099/6 3928/38 368 لرستان 

 

جدول   انمره  باال  مطابق  علومی  دانشجویان  کارآفرینی  لرستان  ستعداد  نمره  6362/177پزشکی  استعداد  و  فرینی  کارآی 

لرستان   دانشگاه  میباشمی  2252/126دانشجویان  مالحظه  که  همانگونه  همچنین  نمرهد.  علوم  شود،  دانشگاه  دانشجویان  ی 

 استعداد کارآفرینی نسبت به دانشجویان دانشگاه لرستان بیشتر است. پذیریریسک پزشکی در مولفه

 

 و تحلیل   بررسی

 دانشگاه  دانشجویان  بین  در  پذیری،ریسک  دانشجویان  کارآفرینی  استعداد  هایمولفه  عبارتست از بینی اصلی پژوهش  فرضیه 

دارد؛ جهت بررسی این فرضیه بایستی فرضیات فرعی مورد بررسی   وجود  معنادار  تفاوت  لرستان  دانشگاه  و  لرستان  پزشکی  علوم

-ل واریانس چند متغیری استفاده می حلیاز تبررسی فرضیه فرعی  جهت  پردازیم.  های فرعی می یهقرار گیرد، لذا به تحلیل فرض

انجام تح برقرار بودن پیش شرطشود. جهت  ازجملهلیل واریانس    واریانس   تحلیل  در  که  هاییفرض  پیش  های آن الزم است. 

جهت اطمینان   لذا .  است  (3اسمیرنوف  –  کولموگروف)  آزمون  از  استفاده  با  توزیع  بودننرمال  فرض  گردد، می  منظور  متغیره  چند

 شود که نتایج به شرح زیر است:ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده مینرمال بودن دادهاز 

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف .Error! No text of specified style in documentجدول  

 سطح معنی داری  آماره ی کولموگروف اسمیرنوف متغیر 

 155/0 131/1 ریسک پذیری

 131/0 167/1 استعداد کارآفرینی 

 

-توان از آزمونا نرمال بوده و میهشده است، لذا داده   )α )05/0=αبیشتر از مقدار    pبه اینکه در اکثر متغیرها مقدار  با توجه   

  پیش  بررسی  باشد. برایانس میکواری-شرط دیگر انجام تحلیل واریانس همگنی ماتریس واریانس  های پارامتریک استفاده کرد.

کارآفرینیمولفه  کواریانس  -  واریانس  ماتریس  همگنی  فرض   استفاده  باکس  آزمون  از  نیز  پژوهش  مورد  ایگروهه  در  استعداد 

 . شد

 
3-  K-S 
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 نتایج آزمون باکس :  4جدول  

BOX S M F  سطح معنی داری 

626/120 981/1 156/0 

 

اینکه سطح معنی   به  از مقدار  با توجه  بیشتر  باکس  آزمون  واریانس کواریانس    05/0داری  شده است، شرط همگنی ماتریس 

 شود.با استفاده از آزمون لون مشخص میباشد که ها میپیش فرض دیگر، همگنی واریانس ت.برقرار اس

 ها یج آزمون لون برای همگنی واریانسنتا  :5جدول

 سطح معنی داری  2درجه آزادی   1درجه آزادی   F متغیر 

 434/0 710 1 328/6 پذیریریسک

 

مقدار    متغیرها  تمامی  در  مقدار    pچون  از  واریانس   )α )05/0=αبیشتر  همگنی  پیشفرض  است؛  است  شده  شده  رعایت  ها 

(05/0  <P .)  کارآفرینی،  مولفه  بر  گروه  اثر  داریمعنی  تعیین  برای   نتایج  که  شد  استفاده  ویلکز  المبدای  آزمون  از  استعداد 

 .است  شده گزارش زیر جدول در حاصل

 آزمون المبداری ویلکز:  6جدول  

 سطح معنی داری  ی اثر درجه آزاد درجه آزادی خطا F ارزش  آزمون

 000/0 706 5 293/85 623/0 المبدای ویلکز 

 

از آزمونبا توج  اثرات بین آزمودنیاکس، المبدای ویلکز و لون، تحلیلهای به به نتایج به دست آمده  ها مورد  های مربوط به 

 :قابل مشاهده است زیر گرفت که نتایج به دست آمده در جدولبررسی قرار 

 استعداد کارآفرینی   ریسک پذیری   لیل واریانس چند متغیری مولفهتح  نتایج  :  7  جدول

میانگین   df مجموع مجذورات  متغیر منابع 

 مجذورات

F   معنی سطح 

 داری 

 

 

باال نشان می   برای  دهد که سطح معنینتایج جدول  از مقدار    مولفهداری  در    05/0استعداد کارآفرینی دو گروه، کمتر  است. 

شوند. با  تایید می  اصلیو فرضیه    است.  دار بوده استعداد کارآفرینی معنی  پذیریمولفه ریسکو گروه در  تفاوت میانگین د نتیجه  

داده به  جدول  توجه  نمرههای  میانگین  بودن  بیشتر  دانشگاو  دانشجویان  پذیری،  ریسک  مولفه  نتیجه  ی  این  پزشکی،  علوم  ه 

 لوم پزشکی نسبت به دانشجویان لرستان بیشتر است. پذیری، دانشجویان دانشگاه ع شود که میزان ریسکحاصل می

 

 فرعی بررسی فرضیات  

 لرستان  پزشکی   علوم  دانشگاه  مرد   و  زن  دانشجویان  کارآفرینی  استعداد  عبارت است از اینکه بین  1ی  شماره  فرعیی  فرضیه 

آزمون    وجود  معنادار  تفاوت از  این فرضیه  استفاده میمیانگینی  مقایسههای مستقل )گروه  tدارد؛ جهت بررسی  شود که  ها( 

 نتایج به شرح زیر است:
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 t  آزمون  یفی توص  یهاداده  :  8جدول

انحراف  میانگین  تعداد گروه 

 استاندارد

انحراف  خطای 

 استاندارد

دانشجوی زن دانشگاه علوم  

 پزشکی

197 5762/180 45444/12 88734/0 

دانشجوی مرد دانشگاه علوم  

 پزشکی

147 6962/174 19286/12 00565/1 

 

 انی دانشجو  ینیکارآفر  ی نمره  t  آزمون  :9جدول

 برای مقایسه ی میانگین ها   tآزمون   آماره 

t   درجه

 آزادی 

سطح معنی  

 داری 

تفاوت میانگین  

 ها 

تفاوت خطای انحراف  

 استانداها 

مقایسه میانگین  

 کارآفرینی

371/4 342 00/0 87973/5 34532/1 

 

شود و تفاوت  شود و فرض خالف تایید میشده است فرض صفر رد می  )α )05/0=α( کمتر از مقدار  01/0=p)  pچون مقدار   

دانشجویان زن دانشگاه علمعنی بیشتر بودن میانگین کارآفرینی در  به  با توجه  نتیجه گرفته  وم  دار است که  لرستان،  پزشکی 

یان مرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان شود میزان کارآفرینی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به دانشجومی

 بیشتر است. 

 معنادار  تفاوت   لرستان  دانشگاه   مرد  و   زن  دانشجویان  کارآفرینی  استعداد  عبارت است از اینکه بین  2ی  شماره  فرعی ی  فرضیه 

تایج به شرح زیر  شود که نی میانگین ها( استفاده می های مستقل )مقایسهگروه tدارد؛ جهت بررسی این فرضیه از آزمون  وجود

 است:

 

 t  آزمون  یفی توص  یهاداده  :10جدول

 خطای انحراف استاندارد انحراف استاندارد میانگین  تعداد  گروه

 06007/1 79464/15 9152/157 222 دانشجوی زن دانشگاه لرستان

 28102/1 47866/15 5352/154 146 دانشجوی مرد دانشگاه لرستان
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 ان ی دانشجو  ینیکارآفر  ی نمره  t  آزمون:   11جدول  

 های میانگینبرای مقایسه  tآزمون   آماره 

t  تفاوت خطای انحراف استانداها  تفاوت میانگین ها  سطح معنی داری درجه آزادی 

 66973/1 37801/3 044/0 366 023/2 مقایسه میانگین کارآفرینی 

شود و تفاوت  شود و فرض خالف تأیید میمی  شده است فرض صفر رد  )α )05/0=α( کمتر از مقدار  01/0=p)  pچون مقدار   

بیشتر بودن  معنی به  با توجه  نتیجه گرفته میمیانگین کارآفرینی در دانشجویان زن دانشدار است که  لرستان،  شود گاه علوم 

 ان مرد دانشگاه لرستان بیشتر است.میزان کارآفرینی دانشجویان زن دانشگاه لرستان نسبت به دانشجوی

 

 گیری نتیجه  

متخصص است. در    یانسان  یروین  یتو ترب  یانسان  یتوسعه  یژهعامل توسعه به و  یناز دبستان تا دانشگاه مهمتر  ینظام آموزش 

آموزش  یجوامع مراکز  سو  ویا پ   یکه  دو  ارتباط  جامعه  با  و  زنده هستند  پد   یهو  اقتصاد  ی یدهدارند،  همچ  یرشد  سطح   یننو 

از جوامعییطال  یاراشتغال بس غ   یاست که آموزش  یتر  ا  یاپویرمنفعل و  به  با توجه  لذا  انتظار    یندارند.  از  امر آن چه که دور 

 مختلف و موسسات مختلف تفاوت دارد.  ی هاآن در دروه یفیتنکته است که آموزش و ک ینا یستن

دانشگاه علوم    یاندانشجو  ینیاستعداد کارآفرپذیری  ریسک  مولفه  ینب  یناندرصد اطم  95نشان داد در سطح    این جستار  یجنتا 

لرستان به طور   ی دانشگاه علوم پزشک  یاندانشجو  یریپذیسکدار وجود دارد و ریلرستان و دانشگاه لرستان تفاوت معن  یپزشک

 استعداد   پذیریریسک  دار مولفهیاز تفاوت معن  ی پژوهش حاضر حاک  یجدانشگاه لرستان است. نتا  یاناز دانشجو  یشترب  یمعنادار

(،  1393هنم )  یگی ب  ی هاپژوهش  یجکه با نتا  دلرستان و دانشگاه لرستان بو  یدانشگاه علوم پزشک  یاندانشجو  یندر ب  ینیآفرکار

پاو  یکگروژ متو2010)  یچو  نتا 2010)یوك(،  با  و  دارد  مطابقت  رعد1391)  یعلویغالم  یج(  )  ی (،  مطابقت  1389افسوران   )

-در معرض فرصت  یانات موجود در دو دانشگاه، دانشجوتفاوت وسعت و امکان  یلگونه اظهار داشت که به دلینتوان ایمندارد.  

 نابرابر قرار دارند.  یها

نگاه  عل  ی پزشکدانشگاه علوم  یدانشگاه   یطدو مح  یکه هنجارها  یافتتوان  یمختصر م  ی با  لرستان  رغم  یلرستان و دانشگاه 

دارند،    یاشتراکات م  ییهاتفاوت که  احتمال  که  ایداشته  بر  تفاوت  ینرود  تواناها  داشته   یرثأ ت  یاندانشجو  ینیکارآفر  ییتفاوت 

 ین ا  یندو دانشگاه مب  ینا   یاهداف آموزش  رلرستان و دانشگاه لرستان تفاوت د  یدو دانشگاه علوم پزشک  یباشد. در واقع، با بررس

  ین آموزش ا یستمو س نوع آموزش یجهنبوده و در نت  یکسانماهر   یشده یتترب یروی دو دانشگاه به ن ین نکته است که نوع نگاه ا

 است.  یاریبس یهاتفاوت یدو دانشگاه دارا
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 و مأخذ  منابع
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Abstract 
 This paper aimed to investigate the difference between entrepreneurship talent components among students of 

Lorestan University of Medical Sciences and Lorestan University of Medical Sciences with a focus on risk 

taking. This is a comparative scientific research. The statistical population consisted of students of Lorestan 

University of Medical Sciences (n=3520) and lorestan university students (n=8,965347  students of Lorestan 

University of Medical Sciences and 369 students of Lorestan University of Medical Sciences were selected by 

stratified random sampling. In order to collect data, masdahshahi and governmental entrepreneurship talent 

questionnaire was used. After extracting the data, the results were analyzed using SPSS software. To analyze the 

data obtained in this study, descriptive and inferential statistics methods of t-test and multivariate variance 

analysis (MANOVA) were used. The results showed that among all components of entrepreneurial talent, there 

is a significant difference between students of Lorestan University of Medical Sciences and Lorestan University 

of Medical Sciences, and students of Lorestan University of Medical Sciences have a better status in the risk-

taking component of entrepreneurial talent than students of Lorestan University. The results also showed that 

there is a significant difference between entrepreneurship talent of male and female students in two universities 

of medical sciences and lorestan university, and female students' entrepreneurship is more than male students of 

these two universities. 
 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Talent, Risk Taking, Lorestan University, Lorestan University 
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