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 چکیده

وشذی رذورر تو ذه    ر ،گذاار رر ارذر توهذ ه   ثیرأهای تکارآفرینی به عنوان یکی از حلقه

بررهذی عوارذل    ه،ایذ  رقا ذ   هذف   بسیاری از  وارع اهذت   رراری بیک هت حل ر ضل 

رانشجویان رانشگاه  ۀکلی ،آراری ۀ ار  باشف کارآفرینی رانشجویان ری پتانسیلبر ثیرگاار أت

گیذری  نفذر بذا رون ننونذه    950کذه   نفهسذت  0920-25( رر هال تحصذیلی  02751تبریز )

بسذتگی  هذا از رذریه هذ    رای تحلیل رارهب وآوری ها  نعو رارهای تصارفی انتخاب طبقه

 ۀریذانگی  ننذر   نتذای  براهذا     شذفه اهذت  گرهیون چنفگانه اهذتفاره  پیرهون و تحلیل ر

رتوهط رو به باال بوره و رر بی  اب ار رتغیر پتانسیل  (52/71) پتانسیل کارآفرینی رانشجویان

 رشخص شف که ،هنچنی  باالتری  ننره را راشته اهت  (91/77) طلبیب ف توفیقکارآفرینی 

 ۀننذر خوراشتغا ی، کار و تحرک ا تنذاعی،   ترشفن ارزیابی و نگرن رانشجویان بهبا رثبت

ث تقویذت  تربیتی رروکراتیک باع ۀشیو ،یبهبور یافته اهت  از طرف هاپتانسیل کارآفرینی آن

پتانسذیل  رشذخص شذف    نیذز  رگرهذیونی هذای    رر تحلیذل شفه اهتکارآفرینی رانشجویان 

ب ذف از آن  ثر اهذت و  أرتذ بیشذتر   (93/1) اشذتغا ی خورنگرن به  از رتغیر ،ننونهآفرینی کار

 و نگرن به کار (51/1) ، ارزیابی از تحرک ا تناعی(52/1) تربیتی وا فی  ۀشیورتغیرهای 

 به ترتیه بیشتری  نقش را رر تبیی  رتغیر وابسته رارنف  (09/1)

نگذرن بذه   تحرک ا تنذاعی، نگذرن بذه کذار،     تربیتی،  ۀکارآفرینی، شیو ها:کلیدواژه

    اشتغا یخور
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 لهأبیان مسمقدمه و . 1

تجربذه   رریک کشور، بیش از هر چیز وابسته به رنابع انسانی آن اهذت و   ۀترقی و توه 

نی  انبه رنجر شور  نیذروی انسذا  هنه ۀف به توه تواننیتنهایی نزیرزرینی به ثابت شفه رنابع

شذور   رذی گیری بهینه از رنابع راری، رو بات ترقی  ار ذه  و بهره اهت که با قفرت انفیشه

تذر  رر بلنفرذفت روفذق   ،انفبیشتر به تفکر تو یف اتکا راشته رهف،  وار ی کهتجارب نشان ری

گرفت  رر رفار اقتصار ربتنی بر رانش، نیازرنف برخذورراری از  اقتصاری و قرار ۀانف  توه بوره

تالن بذرای رانذفگاری رر رذفار     ،رها به طریق نوآورانه و رر نهایتکارگیری ابزاهراهبررها، ب

(  بر ای  اها ، رورذوع اشذتغال و کذارآفرینی    32 ، ص 0927)خانجانی،  انواع تقاراهاهت

  با ایجار اشذتغال رو ذف، زرینذه بذرای ایجذار و گسذترن       شوررینگریسته نیز از هنی  زاویه 

رر تنذا   کذار و بیکذار    ۀاز نیروهذای  وینذف   ی شغلی رتنوع برای قشرهای زیذاری هافرصت

های چه یک  ار ه بیشتر رر ف ا یت(  هر00 ، ص 0923، هزار ریبیشور )هطوح فراه  ری

یابف  ارروزه  وارذع  اقتصاری و ا تناعی رهت ری ۀتوه  تر بهکارآفرینی شرکت کنف، هریع

طلبانه بذرای کذاون   هتقاللا ۀسه روفقیت و رارای روحیبه افراری نیاز رارنف که رصن  به ک

کذارآفری  بذا شذناخت     ،(  از ای  رو023 ، ص 0925، هزار ریبیهای  فیف باشنف )روق یت

رهی ره و با هازرانکرهای راکف ارکاناتی را فراه  ها و با اهتفاره از هررایهفرصتصحیح از 

 بلکه بفون اتکذا  ؛نفرانیو نه تنها خورن بیکار ن فکنریخور را عنلی  ۀو رفیریت رنابع، ایف

آفرینذف و ایذ  بذرای شذرایط      تی برای ت فار ریگری نیز شغل ریبه رو ت و رر بخش غیررو

های گااری از رشخصههررایههای ف لی ایران که بیکاری، عف  تحرک اقتصاری و رحفوریت

 ( 09 ، ص 0923)هزار ریبی،  راررچنفان اهنیتی رو ،هتا آن

( و علت 0223 اهاهی رر  هت رشف اقتصاری )رینو ف، طشر ،براها  شواهف کارآفرینی

ای برآوررها، برربن طور کههنان چون آرریکا، ژاپ  وآ نان اهت کشورهایی ه  ۀاصلی توه 
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توهذط   کذه ایذ  رشذاغل عنذفتا      آیذف رذی هر روز رر آرریکا هزار شذغل و پیشذه بذه و ذور     

  شورریایجار  ،ر رهت رارنفهای تو یفی را رهای کوچک و کارگاهکارآفرینانی که شرکت

هذا بایذف   حرفذه  اکنون به عنوان یک حرفه ظهور کرره اهت و هناننف ریگرکارآفرینی ه  

ی آروزشی و رانشگاهی خاص ربتنی بر رطا  ذات رفتذاری و   هابرنارهتوه ه یابف و از طریق 

 ۀتوهذ   ز رو شرط رروریپارهون و اهنلسر کارآفرینی را یکی ا تجربی، پرورن پیفا کنف 

بذی    راریر نذی  ۀ( و رابطذ 32: 0922احنذفپور و رقینذی،   بذه نقذل از   راننذف ) اقتصاری رذی 

  نقذش کذارآفرینی رر رشذف اقتصذاری رر     ای و رحلی و ذور رارر رنطقه ۀکارآفرینی و توه 

کذه نقذش   طور هنان ،(5113 )وان اهتیل، کشورهای با هطوح گوناگون توه ه رتفاوت اهت

(  واق یذت  5100 بیش از ژاپ  و کشورهای اروپایی بوره اهت )آشکی ، کارآفرینی رر آرریکا

اهاهذی و رارای پیارذفهای خذاص     ای  هذانی،  هأهت کذه بیکذاری رسذ   ا ای ارروزی ای رنی

 .(0222 )بلذک بذرن،   گرفتذار آن هسذتنف  اری از  وارذع  اقتصاری و ا تناعی اهت کذه بسذی  

کارهذای  فیذف رر ایجذار    وکسذه یجذار  تحقیقات رختلف نشان راره که کارآفرینی از طریق ا

؛ پذری  و ورهذلوت  ؛ 0222 ثر اهذت )کاراهذکو،  ؤهای شغلی و خوراشتغا ی بسیار رذ فرصت

 ( 5112 راهورا، ؛5112 بینکس، ؛5117

رقابت و  نقش رهنی رر توه ه و آروزن کارآفرینی از طریق ایجار انگیزه، نیز هارانشگاه

گاشذته   ۀ(  رر طول رو رهذ 5112 نوه  و هوری ،ن رارنف )راهانتقال رانش نوی  به رحصال

 رانشذذگاهیان، ۀر یذذل اهنیذذت نقذش آرذذوزن رر گسذذترن کذذارآفرینی رذورر تو ذذه ویذذ   ه بذ 

 (  5112 ریچاروری،)اران و اقتصاررانان بوره اهتاگهیاهت

 ؛شفه و صن تی اقتصاری ۀی رر  هت توه یهاران نیز از حفور یک قرن پیش تالنرر ای

هت نفان چشنگیر نبوره اهت  رر شرایطی که رشف اقتصاری  ار ه رف نظر اها چارا روفقیت

ورذوعی اهاهذی رر   ا تحصیالن رانشگاهی روی ه بیکاری فارغهروروع بیکاری ب ،و از طرفی

از یکذی   بسذیار حیذاتی اهذت     ۀ أانجذا  تحقیقذات رذرتبط و شناهذایی رسذ      ،راهذت  ۀ ار 

کذارآفرینی و نبذور    ۀ ف روحیذ انشذگاهی رذ  ر نا تحصذیال های ره  رر بیکاری فذارغ فرریه
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رر ایذ  تحقیذق تذالن     ،ای  اهذا   های کاربرری رانشگاهی رر ای  ارتباط اهت  برآروزن

پتانسذیل کذارآفرینی رانشذجویان     هنجش ،نخست ؛به هه روروع اهاهی تو ه شور شورری

رورر رطا  ه و  ۀسیل کارآفرینی ننونشناخت برخی عوارل ررتبط با پتان ،رانشگاه تبریز و رو 

رورر رطا  ذه بذا    ۀراهبررهای الز  رر  هت افزایش پتانسیل کارآفرینی  ار  ۀارائ ،نهایترر 

 تو ه به نتای  تجربی ای  تحقیق 

 مبانی نظری. 2

و بذذه ر نذذای رت هفشذذفن اهذذت  رر  entreprendreفرانسذذوی  ۀکذذارآفرینی از کلنذذ ۀواژ

خطرهذای یذک ف ا یذت     شذور رذی هت که رت هف کارآفری  کسی ا ،رانشگاهی وبستر ۀنارواژه

کذارآفری    ۀ(  ارروزه واژ3 ، ص 0972رهی، اراره و تقبل کنف )احنفپور، اقتصاری را هازران

پور و رقینذی،  )احنذف  شذور ریهای رختلف رطرح های رتنوع و رر قا ه ریفگاهبرای ف ا یت

رذورر تو ذه رانشذننفان     از کارآفرینی و کارآفری  ت اریف رختلفی شفه و ( 32 ، ص 0922

فرینان را رحور اکثر انفیشننفان کارآ شناهی، اقتصاری و رفیریت اهت علو  ا تناعی، روان

هذا بذا   گزینذی آن رف قبلذی و  ذای  راننف که با تخریه رون که  و ناکارآاقتصاری ری ۀتوه 

، 0922ا، کیذ بخشذنف )هذ یفی  نظا  اقتصاری، پویایی و حیات ری های کارآرف و نوی  بهشیوه

 ( 51 ص 

ارآفرینی یک رفتار اهت و نه یک صفت ویذ ه رر شخصذیت فذرر    گویف کری 0پیتر رراکر 

هذازی رحصذول،   هذای رذفیریتی، اهذتانفارر     و تکنیکبررن رفاهیکارکارآفری   کارآفرینی به

آرذوزن و تحلیذل کذار     ۀنهذارن کذار بذر پایذ    کارگیری ابزارها و فرآینذفهای طراحذی و بنا  به

هذا را تغییذر   ارزنکذارآفری    ،رراکذر  ۀ(  به عقیذف 25 ، ص 0922باشف )نظری، شفه ریانجا 

، رگیرری ررهتی تصنی پایر اهت و بهکنف، رخاطرهریها را رچار تحول رهف و راهیت آنری

گاار نیست، کذارآفری  هنذواره بذه    گاه هررایهارا هیچ ؛ایه نیاز رارربرای ف ا یت خور به هرر

                                                           
1  . draker 
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، 0922)ه یفی کیذا،   کنفریرا شناهایی  هافرصتو  رهفری ر اهت و به آن پاهخرنبال تغیی

 ( 50 ص 

تخریذه  »عنذوان   باو از آن  رانفریاقتصاری  ۀتوه  ۀکارآفرینی را روتور رحرک 0شورپیتر

ن ر ناهت که کارآفری  ت ارل ایستا را رر اقتصار تخریه و ت ارل ه آ  ای  بکنفرییار  «خالق

 ، ص 0922)احنذفپور و رقینذی،    کنذف رذی اقتصاری اهت، ایجذار   ۀتوه  ۀکه الزرپویایی را 

  شورریبه برخی از ت اریف رربوط به کارآفرینی و کارآفری  اشاره  (0 رر اراره ) فول ( 37
 

 برخی تعاریف از کارآفرین و کارآفرینی -1جدول 

 لیبنشتاین
یابی رهذت  به کا  ،ها( رارنفکه ریگران )هازرانهایی ی اهت که با ا تناب از بی کفایتیکارآفری  کس
 ( 29 ، ص 0927یابف )اکبری، 

 ( 093ص   ،0922کارآفری  رنبع اصلی قفرت و اختیار رر یک هازران اقتصاری اهت ) زنی،  ماکس وبر

 2کرایزنر
ی هذا نیروهذا  ی رفیفنذف، آن هذا فرصذت بذرراری از  رنبال کشذف و بهذره  ه انف که باشخاصیکارآفرینان 

 ( 952 ص  ،0222، 9ون پراگفرآینف بازارنف ) ۀکننفرت ارل

 حیدری عبدی
تخصصی، قذفرت ابتکذار، خالقیذت و     ۀکارآفری  شخصی اهت که عالوه بر راشت  عل  رر یک حوز

ها، اشذتغال رو ذف و ررآرذفزا    و توانننفی هافرصتف با اهتفاره از ارکانات، توانریخطرپایری رارر و 
 ( 23 ، ص 0922، ایجار کنف )نظری

 4فرانک نایت
 کنذف رذی های تجاری رر  ار ه کنک تحنل عف  قط یت به ف ا یت ۀکارآفری  کسی اهت که به وهیل

ف  کارآفرینی رستلز  توانایی تحنل عذف  قط یذت و   کنری گیریتصنی  ،ول اهتؤچه رسآن ۀو رربار
 ( 953ص  ، 0222کافی اهت )ون پراگ،  ۀبورن هررایرررهتر 

 ومپیترش
و کذارآفرینی عبذارت اهذت از     کنذف رذی کارآفری  فرری اهت که ترکیبات  فیفی را رر تو یف ایجار 

کاالیی  فیف، روشی  فیف رر فرآینف تو یف، ایجار بازاری  فیف، یافت  رنذابع  فیذف و ایجذار     ۀعرر
 ( 32 ، ص 0922وکار )احنفپور و رقینی، هرگونه تشکیالت رر کسه

 ( 29 ، ص 0927آفرینی خلق و ایجار بینشی ارزشننف از هیچ اهت )اکبری، کار جفری تیمونز

 پیتر دراکر
کذارگیری ابزارهذا و   کاربررن رفاهی  و فنون رفیریتی، اهتانفاررهازی رحصذول، بذه  کارآفرینی هنانا به

ره به آروزن و تحلیل کار انجا  شفه اهت و کارآفری  هنوا ۀفرآینفهای طراحی و بنانهارن کار بر پای
 ( 50 ، ص 0922هت )ه یفی کیا، هافرصترارن به آن و شناهایی رنبال تغییر و پاهخ

                                                           
1. schumpeter 

2. krizner 

3. van praag 

4. knight 
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کذه  چنذان  ،های رختلف رورر تو ه قرار گرفتذه از هوی رشتهش ر یل اهنیته بکارآفرینی 

 شناهی رطذرح شذف  شناهی و  ار هکارآفرینی ابتفا رر رکاته اقتصاری و هپس رر روان ۀایف

 ( 002 ، ص 0923)هزار ریبی، 

اول  ؛رو هسذتنف ه ار ذه روبذ   رربذارۀ ال کلذی  ؤهای اقتصاری با رو هنظریه ،به طور کلی

که چگونه ثروت را ریان اعضای و رو  ای  کنفریکه چگونه  ار ه ثروت  فیف را ایجار ای 

کذه   روررذی کارآفرینی یکی از هازوکارهای ره  به شذنار   ،؟ رر ای  ریانکنفریخور توزیع 

( 0722) 0کذانتیلون  ( 029 ، ص 0923)هزار ریبذی،   فکنریر و توزیع ثروت را تضنی  ایجا

اقتصاری کرر و برای او ی  بار، اهنیت و نقش کارآفری  را رر  ۀواژه کارآفرینی را وارر نظری

(  پیتر رراکر 33 ، ص 0972پور، ایجار ثروت و ارزن اقتصاری رورر بررهی قرار رار )احنف

خذور   ۀآفری  کسی اهت که ف ا یت اقتصاری کوچک و  فیفی را با هذررای ر تقف اهت، کار

  فکنذ رذی هذا را رچذار تحذول    و راهیت آن رهفریرا تغییر  هاارزن  کارآفری  کنفریشروع 

، برای ف ا یت خذور بذه هذررایه نیذاز     رگیرری تصنی ررهتی اهت و بهپایررخاطره ،هنچنی 

را  هذا فرصذت ست  کارآفری  هنواره به رنبال تغییر اهت و نی گاارهررایهگاه و ی هیچ ؛رارر

بررن رفذاهی  و فنذون رذفیریتی، اهتانفاررهذازی     کذار   از رنظذر او هنانذا بذه   کنفریشناهایی 

آروزن و تحلیل کار  ۀنهارن کار بر پایکارگیری ابزارها و فرآینفهای طراحی و بنارحصول، به

ر نه یک صفت خاص رر شخصیت افرار )هلینی و انگار  او کارآفرینی را یک رفتار ریاهت

 ( 27 ، ص 0927عبفی، 

کاالیی  فیف،  ۀارائ ،( نقش کارآفری  نوآوری اهت  از ریفگاه وی0239به نظر شورپیتر )

روشی  فیف رر فرآینف تو یف، گشایش بازاری تازه، یافت  رنابع  فیف و ایجار هرگونذه   ۀارائ

 ، ص 0927های کارآفرینان اهت )رهذرآرا،  از ف ا یتتشکیالت  فیف رر صن ت و نظایر آن 

آور اهت  او ترکیبات تذازه  ی هورهافرصت وی کسه و(  به نظر او کارآفری  رر  ست31

شذورپیتر خلذق نذوآوری     ۀ  به عقیذف کنفریهایی را برای رهیفن به اهفافش ایجار آورییا نو

                                                           
1. cantilon 
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ی  ت ارل نظذا   تصاری اهت  کارآفرتوهط کارآفری  ر یل ررونی تغییرات )توه ه( رر نظا  اق

ای را بذه و ذور   خذور ت ذارل تذازه   زنف و با اهتفاره از ترکیبات  فیذف    ریه اقتصاری را به

 ( 951، 0222آورر )ون پراگ، ری

های رنظنی اهت که خالقیت و نوآوری را به ف ا یت ۀکارآفرینی نتیج ،به اعتقار هیسریچ

آوررن و ور؛ به عبارت ریگر، کارآفرینی، تنها بهرهفریف ی بازار پیونهافرصتها و نیازرنفی

ای تازه اهت که رتناهه با نیازهای بازار و بلکه خلق فرآورره ؛رتی تازه نیستفرآورره یا خف

 ( 57 ، ص 0922را به  ار ه ارائه رار )فیض،  تقاراهای رو ور باشف و بتوان آن

ررکزی رر تو یف و توزیذع   ۀکننف)هناهنگ(کارآفرینان رارای نقشی ت یی   0از نظر باتیست

وه بذر آن رهبرانذی   انذف و عذال  ی  رر راخل یک شذرکت هناهنذگ کننذفه   ها هنچننف  آنهست

هذای اقتصذاری بذرای    رر تئذوری  ،به طذور کلذی   ( 903، 0222 انف )ون پراگ،ارروزی و نوی 

 کننفه، را ذک ناهنگگر، هچون ر ارلهه را کارکرری گوناگونی  هاینقشتوان ریکارآفرینان 

 ( 0977 احنفپور و ررائیان،ر)کررالحظه غیره  گیرنفه، واهطه ورحصول، نوآور، تصنی 

ثیرات خذاص ا تنذاعی   أر یذل تذ  ه شناهان بذ شناهان و  ار هعالوه بر اقتصاررانان، روان

شذفن  ی های افرار کارآفری  و عوارل رذرتبط بذا کذارآفر   ارآفرینی بر  ار ه رر رورر وی گیک

 انف افرار نظریاتی ارائه راره

بذرای او ذی  بذار رفهذو  کذارآفرینی را وارر      « 9نیاز به روفقیت»با ارائه رفهو   5 نفکلهرک

یافته و برخذی  چرا برخی از کشورها توه ه :رباحث ا تناعی کرر  پرهش اصلی وی ای  بور

پیشذرفت کنذی    ۀیز(  به باور وی  وار ی که انگ21 ، ص 0922رانفه هستنف؟ )ظهیری، عقه

نیافتذه  توهذ ه  ،ها ک  اهت و بذه تبذع آن  پایری نیز رر آنو ریسک گااریهررایهرارنف، نرخ 

پذایری  و ریسک گااریهررایهپیشرفت باال اهت، نرخ  ۀهستنف و رر  وار ی که ریزان انگیز

رکت کننف، شذ انفازی ریوکارهای  فیفی راهکسهنیز زیار اهت  رر ای   وارع برخی افرار 

                                                           
1. say 

2. McClelland 

3. Need to succeed 
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رهنذف   وری آن را افزایش ریبهرهو ظرفیت تو یف و  فکننریرهی را هازران یا واحف اقتصاری

هذای  پذایری، رون  ار ه ۀنارف و عوارلی چون شیوریچنی  افراری را کارآفری    نفکلهرک

ا تناعی وا فی ، ایفئو وژی حاک ، راهه و تحرک ا تناعی را عوارل  ۀتربیتی وا فی ، طبق

و  کنذف رذی   وی رر بحث کارآفرینی به فرهنگ تو ه رانفریکارفرینی  ۀروحی ۀبر توه  ثرؤر

کذه   رانذف ریفرری و ایجار اعتنار به نفس  پایری را تقویت اهتقالل ار ه ۀتری  شیورناهه

 ( 022-022 ، صص 0922زاره، )ویسی و کری  شورری رو ه کارآفرینی
 

 وسعۀ روحیۀ کارآفرینی از دیدگاه مک کله لندمدل علّی عوامل مؤثر بر ت -2جدول 

 0922 ،زاره: ویسی و کری أخار
هذا  نبذه اعتقذار آ   ؛را رطذرح کررنذف   5«کنترل ررونذی »ی چون هاوی گی 0رهورناری و آبو

کارآفرینان به خور اینان رارنف و روفقیت یا شکست را به هرنوشذت، اقبذال و یذا نیروهذای     

 ، ص 0923)هزار ریبذی،   راننذف ول عنلکررهایشان ریؤرس رهنف و خور رانیرشابه نسبت ن

 ( 0977 )احنفپور و ررائیان، کیف رارنفأنیز بر رتغیر کنترل ررونی ت9(  آتکینسون و راتر 032

 :کنفریگونه ت ریف راتر رورع کنترل ررونی را ای 

نسبت رهف و  را به بخت و اقبال هرگاه شخصی بازخورری را ناشی از عنلکرر خور نفانف و آن 

به کنترل بیرونی اعتقار رارر و اگذر شخصذی رویذفاری را پیارذف      ،را تحت کنترل ریگران بفانف یا آن

 (  35 ، ص 0922حیفری، به نقل از به کنترل ررونی ر تقف اهت ) ،ی خور بفانفهاوی گیرفتار و 

                                                           
1  . Hornady & Aboud 

2. Internal control 

3. kinson & Rater 
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وانذف ررهذت   کذه بت ای ایذ  رر رورر نیاز به اهتقالل نیز چنی  آرفه اهت که کارآفری  بذر 

 ۀاهذتقالل نیذروی برانگیزاننذف    ،رارر  رر واقذع نیاز عنلی کنف به اهتقالل  ،انفیشفچه را ریآن

(  تذراپن  و رورنینذگ   2 ، ص 0922کارآفرینان برای ف ا یت اهت )هزار ریبی و ابراهینی، 

 ، ناقص، ثر با شرایط و اطالعات ربهؤاهتار نیز بر ای  باورنف که کارآفرینان قاررنف به طور ر

، 0بذذاور  ( 35 ، ص 0922شذذفا  کنذذار بیاینذذف )حیذذفری، غیرقط ذذی، هذذازران نیافتذذه و غیر

تنایذل بذه پذایرن    »بذر   2و بروکهذاو   3الیلذز  ؛9«تحنذل ابهذا   »و اهکیر نیز بذر   5هکستون

هذای رهذ  افذرار    به عنوان وی گی «7باانگیزه و رت هفبورن پرانرژی،»و هکستون بر  2«رخاطره

 ( 0977 پور و ررائیان،ف رارنف )احنفکیأکارآفری  ت

شناهذان ر تقذف اهذت کذارآفرینی فرآینذفی      ثرتری   ار هؤه عنوان یکی از رراکس وبر ب

و از بنذف   کنذف ریا تناعی اهت که فرر با اشتیاق و پشتکار رر کار، خویشت  خویش را پیفا 

ر تحقیق رشهور (  وبر ر39 ، ص 0922)ه یفی کیا،  شورریهای ررهو  رها عارات و هنت

 گویف: راری ریهررایه ۀحینا  پروتستانتیز  و روخور به 

ی  رسذیحیت از نذوع پروتسذتانتیز     یذ شفن غرب شفه، برراشتی خاص از آچه رو ه صن تیآن

زنفگی رر ایذ  رنیذا و رهذتگاری و رحنذت خفاونذف،       ۀهایی ررباربینش ۀاهت  پروتستانتیز  با ارائ

ق و ایجار رفاه رر ای  رنیا و بذه تبذع آن رو ذه تذراک  ثذروت شذف       رو ه تقویت روحیه برای خل

 ( 022 ، ص 0922زاره، )ویسی و کری 

ای خذاص،  راری رر غذرب نیازرنذف روحیذه   شفن و رشف هررایهصن تی کنفریکیف أوی ت 

ای اخالقی، روانی، ا تناعی و فرهنگی بوره اهت  ثروت هنگاری که رو ه بطا ذت و  زرینه

انفوزی وقتی بف اهذت کذه   ، از  حاظ اخالقی رارو  اهت  ثروتشورریآریز اه ویی گن ات

                                                           
1. Bowman 

2. Sexton 

3. Tolerate ambiguity 

4. Liles 

5. Brockhaus 

6. Willingness to accept risk 

7. Committed 
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 ؛ ذایز اهذت   یاخالقذ از نظر گارانی و بطا ت باشف، رر غیر ای  صورت نه تنها هف  خون

 ۀزرینذ  ،انفاز هرچه بیشتر و رر نهایتپس ۀای زرینتوصیه شفه اهت  چنی  انفیشه عنال بلکه 

هذایی چذون    فذه ؤشذفن ر با هنذراه  ،ره و از طرفیکررا فراه   پایریو ریسک گااریهررایه

کذه  را راری غذرب  نظا  هذررایه  ،توانننف از عقالنیترهی رقیق، نظ  هازرانی قفرت حساب

 ا اهاهذ  ( 21 ، ص 0922 انف )ظهیذری، به و ور آورره ،ارروزه خصلتی  هانی پیفا کرره اهت

ریذزی و  پذایری، برنارذه  ه کذار، ریسذک  وبر ر تقذف اهذت پروتسذتانتیز  از طریذق تشذویق بذ      

 ره اهذت کذر شذفن غذرب را فذراه     صن تی ،کارآفرینی و رر نتیجه ۀ ویی باعث توه صرفه

 (  0922 زاره،)ویسی و کری 

ا تو ذه بذه تنذوع    ( نقذش کذارآفرینی رر  وارذع رختلذف را بذ     0225) 0ژوز  رک گوایر

 ؛نقفی رنک  اهت یکسان باشف ۀایرنابع طبی ی و هرر ،  به نظر ویرانفریفرهنگی رتفاوت 

چذون عقایذف   عذوارلی هذ    ،چه را که بایف رر ررک تفاوت رفتار رذورر تو ذه قذرار رار   ارا آن

ی، رکاته رینی و ت لی  و تربیت های فرری و رلّا تناعی، هنجارها، پاران و رفتارها، آرران

 عنذوان  بذا  توهذ ه  به کارآفرینی رر رباحذث  5پارهونز ( 002 ، ص 0923اهت )هزار ریبی، 

ای ره و کذارآفرینی را رحصذول نظذا  ا تنذاع  ار ذه     کذر تو ذه   9«خالقیت و ابتکار ۀروحی»

هذای تو یذفی بذاال    گذرفت  نقذش  عهفهرگران )افرار( برای بکنش ۀرانف که رر پرتو آن انگیزری

و پذایری و ریذزان رشذف     ار ذه  ۀو کذارآفرینی را بذا شذیو    پارهونز، خالقیت، ابتکار رور ری

انسجا  شخصیت، اهتقالل فذرری، طذرز تلقذی از کذار رر  ار ذه ) فرهنذگ غا ذه کذار رر         

رانذف  وی خالقیذت، ابتکذار و    شناهذی رذرتبط رذی   کوشذی، پشذتکار و وقذت    ار ه(، هخت

 (  21 ، ص 0922)ظهیری،  رانفعصر حارر ری ۀوی  ۀکارآفرینی را کنش و عنل آگاهان

                                                           
1. McGuire 

2. Parsons 

3. Spirit of creativity and innovation 
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 ؛ثرنذف ؤشفن فرر عوارل زیاری رشفن و ناکارآفری ی ر تقفنف رر کارآفر 0لف و کوفرهوناف

و فضای شخصیتی نظیر شغل پفر، روابط فرزنف با وا فی   ،از  نله رحیط خانوارگی رناهه

های عا ی چون نیاز به روفقیت، قفرت، اهتقالل، نوآوری و توانذایی ارتباطذات   راشت  انگیزه

ها ی هیر پیشذرفت شذغلی بذه    رگبز ۀحصیالت و نوع تحصیالت و رر رورشفاهی و هطح ت

ت به ریسک از عوارلی ریلی نسبپایری و بیر یل شکست را ی و یا هبک رفیریت و ریسک

ثر واقع شذونف )ظهیذری،   ؤشفن فرر رتواننف به شکلی رر کارآفری  یا ناکارآفری هستنف که ری

 ( 25 ، ص 0922

 پژوهش ۀپیشین. 3

بذه ایذ  رورذوع از اب ذار     خذار ی زیذاری    ر یل اهنیت کارآفرینی رحققان راخلذی و ه ب

( رر تحقیقذی بذه بررهذی کذارآفرینی رر بذی       0920)شذکرک    انذف  تو ه نشذان راره  رختلف

نتای  کلی ای  تحقیق نشذان رار رتغیرهذای    رانشجویان رانشگاه شهیف چنران اهواز پرراخت 

رثبت و  ۀرابط ،  هرورر رطا ۀکارآفرینی ننون ۀپیشرفت و عزت نفس با روحی ۀانگیز خالقیت،

 انف   افزایی راشتهه 

های تربیتی نوی  رر تفکر خالق کورکان ( رر تحقیقی به بررهی نقش شیوه0921) ا برزی

رارنذف و تفکذر   باور ی تربیتی نوی  هاشیوهراررانی که به  گیررریرحقق نتیجه پرراخته اهت  

ها فرزنفان را گیریتصنی و رر  انفرستقل، آزار و کنجکاوی را رر کورکان خور تشویق کرره

 انف تری بورهرارای فرزنفان خالق ،رهنفریرشارکت 

ا تناعی و اب ذار آن بذا    ۀ( رر پ وهشی نشان رارنف بی  هررای0921زاره )ربی ی و صارق

 ۀثر از هذررای أشذرایط رحیطذی رتذ    ،رثبت و ر نذارار و ذور رارر  هنچنذی     ۀکارآفرینی رابط

بورن اعتنذار و تبذارل اطالعذات، ریذل بذه کذارآفرینی را افذزایش        ، باالروابط ۀا تناعی، شبک

  رهفری

                                                           
1. Sonnefeld and Koffer 
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هذای  روحیذه و رهذارت   ۀثر رر توهذ  ؤ( بذه بررهذی عوارذل رذ    0922حسینی و عزیزی )

 ۀانف  نتای  نشان رار بی  هطح تحصیالت رذارر، ررآرذف راهیانذ   کارآفرینی رانشجویان پرراخته

رثبذت و   ۀرابطذ  ،کارآفرینی رانشذجویان  ۀشگاه با روحیآروزشی ران ۀخانواره و رحتوای برنار

رر زرینذۀ  هذل و رجذرر   أرختران و پسران رانشجو و افرار رت ،و ور رارر  هنچنی  راریر نی

  انفبورهکارآفرینی با ه  رتفاوت  ۀروحی

هذای تربیتذی   ر بی  پتانسذیل کذارآفرینی بذا شذیوه    ( رر تحقیق خور نشان را0922ظهیری )

گو، طرز تلقی زاررنشانه و رروکراتیک( وا فی ، ارزیابی از تحرک ا تناعی پاهخ)رستبفانه، آ

 بستگی ر ناراری و ور رارر ه  ،گوتحصیلی پاهخ ۀنسبت به کار، تحصیالت وا فی  و رشت

فرینی رر بذی   ی کذارآ هذا وی گذی  ۀ( رر تحقیقی به رقایسذ 0922هزار ریبی و ابراهینی )

نتذای  تحقیذق نشذان رار زنذان و رذرران رذورر رطا  ذه رر        پررازنذف   ن رذرر و زن رذی  شاغال

ی اعتنار به نفس، کنترل ررونی، نگرن رثبت، نیاز بذه توفیذق، نیذاز بذه اهذتقالل و      هاوی گی

های نوآوری، گذرایش بذه رفذاه اقتصذاری و     ارا رر شاخص ؛با ه  رتفاوت نیستنفنگری آینفه

 تری نسبت به زنان راشتنف کارآفرینی باال ۀپایری، ررران ریانگی  روحیریسک

رنبال بررهی اثر کارآفرینی بر رشف اقتصذار رلذی   ه ( رر تحقیقی ب5113) 0آنفره ون اهتیل

کشور پرراختنف  نتذای    92ها برای ای  کار به بررهی رشف تو یف ناخا ص راخلی برآرفنف  آن

ارذا   ؛گاارنذف ثیر ریأبر رشف اقتصاری کشورها ت های کارآفرینیآرفه نشان رار ف ا یترهتهب

هذای  ن ر ناهذت کذه کذارآفرینی نقذش    ه آثیر به هطح ررآرف هرانه بستگی رارر  ای  بذ أای  ت

 اقتصاری کشورها رارر  ۀرختلفی را رر رراحل توه 

( به روروع آروزن کارآفرینی رر آروزن عا ی پرراختنف  نتذای  ایذ    5105) 5ترا گیبسپ

  کسذانی کذه   شذور رذی هایی رر افذرار  ایجار تفاوت تحقیق نشان رار آروزن کارآفرینی باعث

تنایذل بیشذتری بذه انجذا  کارهذای       ،انذف بذوره های کذارآفرینی  و ف ا یت هابرنارهثیر أتحت ت

                                                           
1. Andre van stel 

2. Petra gibcus 
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هذرعت شذغلی را پیذفا رذی کننذف و      بذه  خذور،  ها ب ف از اتنا  تحصیالتآن  کارآفری  رارنف

 از خور نشان رهنف نف به عنوان کاررنف رر یک شرکت نوآوری بیشتری توانری

هذا و  ف ف ا یذت ( رر تحقیقی رر رانشگاه ترکو فنالنذف بذه رطا  ذه و توصذی    5101) کانتیو

کارآفرینانذه رانشذجویان ایذ      ۀث تقویت روحیذه و انگیذز  پررازر که باعاقفارات آروزشی ری

گرفته رر رانشگاه ترکو را ایجذار و  های صورت  وی نخستی  قف  رر آروزنشورریرانشگاه 

گرفتذه  های صذورت و ر تقف اهت ف ا یت رانفریکارآفرینی رر رانشجویان  ۀرن روحیکرزنفه

وزشذی  هذای آر ی از  نلذه تقویذت و ت نذی  روره   هایروی پیشذنها  رناهه و کذافی نیسذت   

هذای  و تذفریس روره  کذارگیری کارآفرینذان رر طراحذی   هبذ  هذا، کارآفرینی به تناری رانشکفه

  رهفریارائه  کارآفرینی

رانشگاه رو تی ترکیذه بذه بررهذی ورذ یت      22( رر تحقیقی رر 5100) آشکی  و یلفری 

 ی برگزارشفه عنوریت نفارنذف و اکثذرا   هارورهی کارآفرینی پرراختنف  نتای  نشان رار هاروره

برای  هارورهررصف  5/39ی بازرگانی و رفیریتی ارائه شفه اهت هارانشکفهبرای رانشجویان 

 2/29 ررصف برای رانشجویان کارشناهی بذوره اهذت    2/22الت تکنیلی و رانشجویان تحصی

 ،رو ور بذوره  هاروره ۀرهنفارائه یهارانشگاههایت شفه بر روی وبی برگزارهارورهررصف 

 هارورهن اررصف رفره 27اطالعات رربوط به  گونه نبوره اهت ررصف ای  3/92که  رر حا ی

ن رو ذور  اررصف اطالعات رفرهذ  99هتر  نبوره و تنها رر ر هارانشگاههایت بر روی وب

هذای کذارآفرینی   رهذارت و  هذا رورهن ای  تحقیذق نشذان رارنذف    ارحقق ،نهایترر  بوره اهت 

رشذف اقتصذاری ترکیذه     ،برای اشذتغال رانشذجویان و رر نهایذت    ،هارانشگاهشفه رر ای  ارائه

ا  با کشورهای اروپذای شذرقی   نیست و از ای   حاظ ور یت رناهبی رر قیرناهه و کافی 

 نفارنف 

عوارذل   ۀنظران و رحققذان رر رطا  ذ  صاحهتوان گفت ریبنفی نظری و تجربی  نعرر 

شذغل پذفر، تحصذیالت     از  نلذه  ؛انذف کیف راشتهأبه رتغیرهای رختلفی ت ررتبط به کارآفرینی

، پیشرفت، اهذتقالل فکذری، خالقیذت، عذزت نفذس، رذاهه       ۀوا فی ، رشف شخصیت، انگیز
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تربیتذی وا ذفی ، نگذرن بذه      ۀشذیو چهذار رتغیذر      رر ایذ  تحقیذق  غیذره  ژی حاک  وایفئو و

هذای  رر تئذوری کیذف  أرورر ت اشتغا ی، ارزیابی از تحرک ا تناعی و نگرن رثبت به کارخور

 ،  برای  اها هونافلف و کوفر و تحقیقات ا برزی و ظهیری پرراخته شف  نف، پارهونز،کلهرک

 آزرون قرار گرفتنف  های زیر اهتخراج و روررریهرفل تحلیلی و فر

 مدل تحلیلی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 مدل تحلیلی تحقیق -1شکل 

 های پژوهشی  فرضیه. 4

 ر ناراری و ور رارر  ۀرابط ،تربیتی وا فی  و پتانسیل کارآفرینی افرار ۀبی  شیو -

  رهفریرا توه ه پتانسیل کارآفرینی افرار  ،اشتغا یخوربه رثبت نگرن  -

 را رر پی رارر پتانسیل کارآفرینی افرار  افزایشاز تحرک ا تناعی رثبت  ارزیابی -

 بخشف را بهبور رینگرن رثبت به کار پتانسیل کارآفرینی افرار  -

 شناسیروش .5

بنذفی عوارذل   اهت و به رنبال کشذف و رهذته  اکتشافی  -پ وهش حارر از نوع پینایشی

 ذا کذه نتذای  قابذل       از آنباشذف ی رانشجویان رر رانشگاه تبریز ریثر بر پتانسیل کارآفرینؤر

 کوشیهخت

 پایریان طا 

 خالقیت

 ررکز کنترل

 طلبیتوفیق

رینیآفرپتانسیل کا  
اشتغالیخودبه مثبت نگرش    

یاز تحرک اجتماعمثبت  ارزیابی  

کار نگرش مثبت به  

تربیتی والدین ۀشیو  
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آرذاری   ۀ   ار ذ شذور رذی از نوع رطا  ات کاربرری رحسوب  باشفری نوالؤرس اهتفاره برای

رر هذال  نفذر(   02751ارشف )رانشجویان رانشگاه تبریز رر رقاطع کارشناهی و  ۀپ وهش، کلی

ول کذوکران  نفذری براهذا  فررذ    950ای   از ای   ار ه، ننونذه اهت 0920-0925تحصیلی 

 ای تصارفی رورر رطا  ه قرار گرفت گیری طبقهانتخاب و به رون ننونه

 تحقیق گیریاندازهبررسی اعتبار و روایی . 1. 5

  بذرای  افرار باتجربذه حاصذل شذف   ه بوره و از طریق ررا  ه ب 0اعتبار ابزار تحقیق صوری

رر ای  تحقیق برای هذنجش    رورر اهتفاره قرار گرفترریه آ فای کرونباخ  روایی ۀاهبرح

  اهذتفاره شذف   (5نارذه اهذتفان روبذی    )پرهش گویه 02ریزان پتانسیل کارآفرینی و اب ار آن از 

 گویذه  3از غا ی اشذت خذور گویه، نگرن بذه   2تربیتی وا فی  از  ۀبرای هنجش شیو ،هنچنی 

از رتغیرهای ارزیابی از تحرک ا تناعی و نگذرن   یک و برای هنجش هر (9ناره رایر)پرهش

 گویه اهتفاره شف  3کار از  به
 نتایج آزمون آلفای کرونباخ -3جدول 

 هاگویهتعداد کل  خآلفای کرونبا ابعاد متغیرها

 پتانسیل کارآفرینی

 کوشیهخت

23/1 02 

 پایریان طا 

 خالقیت

 ررکز کنترل ررونی

 طلبیتوفیق

 2 23/1 - تربیتی وا فی  ۀشیو

 3 70/1 -  اشتغا یخورنگرن به 

 3 72/1 - ارزیابی از تحرک ا تناعی

 3 73/1 - نگرن به کار

                                                           
1. Face validity 

2. Stephen robbins scale 

3. Mayers scale 
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 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 2. 5

پتانسیل کارآفرینی عبذارت اهذت از    رتغیر وابسته رر ای  تحقیق پتانسیل کارآفرینی اهت 

ها، وکار، تخصصل تجارب قبلی رر کسهراشت  بستر و توانایی الز  برای کارآفرینی که شار

رر فذرر و ذور    ی شخصیتی اهت که به صورت بذا قوه هاوی گیای از تحصیالت و رجنوعه

رح گشته و به ارآفری  رطانفازی و رشف به صورت عارل اصلی روفقیت کرارر و رر رسیر راه

 ر نذوال   ،(  فرری که رارای اهت فار کارآفرینی اهت002 ، ص 0922 ،رهف )اخوانف لیت ری

هراهذف، هذررایه   شنا  اهذت، از خطذر ننذی   ی شخصیتی اهت: روق یتهاوی گیرارای ای  

به  ، رهتاوررگراهت،کنفریریزی ، برنارهگیررریبخشف، تصنی  کار را نظ  ری ،کنفریتو یف 

، 0977پذایرر )رقینذی،   و یت اعنال خور را ریؤرارر و رس   خور بیش از ریگران تو ههف

 (  092 ص 

کوشذذی، هذذای هذذخترتغیذذر پتانسذذیل کذذارآفرینی از شذذاخص کذذررن  هذذت عنلیذذاتی

هذایی  و بذا گویذه   طلبذی اهذتفاره شذف   ل ررونذی و توفیذق  پایری، خالقیت، ررکز کنتران طا 

رانذش رذرتبط بذا     اعتنار به نفس رر انجذا  ارذور، راشذت     چون قاط یت رر کارها، راشت ه 

 ، راشذت  ابتکذار و نذوآوری،    بورن، قابلیت تغییر رانش خور را راشتانفیششرایط بازار، رور

 رورر هنجش قرار گرفته اهت  غیرهواکنش رر رقابل انتقارات و 

 تربیتی والدین ۀشیو. 3. 5

، رقتفرانذه  5ی رستبفانههاشیوهی نی  ؛تربیتی ۀبی  هه شیو 0221 ۀ( رر ره0227)0باررینف 
ناپایری رشخص گیری و ان طا ربیتی رستبفانه با هختت ۀتنایز قایل شف  شیو 3گیرو آهان9

های وا فی  راشترفار و او ویت با چش -کورکرفار اهت تا -  ای  شیوه بیشتر وا فشورری

رختذاری  )ررذوکرات( بذر خذور    ، وا ذفی  رقتذفر  های کورک  از هوی ریگذر اهت تا خواهته

                                                           
1. Baumrind 

2. Authoritarian 

3. Authoritative 

4. Permissive 
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وا فی  (  ای  نوع 55 ، ص 0922کیف رارنف )اه فی، أرقررات خانواره ت ۀفرزنفان رر رحفور

(  922 ، ص 0922، ها رر هطح باالیی قذرار رارنذف )رحنذانی   راشترهی و چش از نظر پاهخ

 ی بر کذررار و  کننف و کنترزنفان از قوانی  رشخصی پیروی ننیگیر رر تربیت فروا فی  آهان

گاارنذف  آزار رذی  هذا کذارال   گیذری تصذنی  نفارنف  ای  وا ذفی  فرزنفانشذان را رر    هارفتار آن

تذی  تربی ۀتربیتی وا فی  رر قا ذه شذیو   ۀ(  رر ای  تحقیق رتغیر شیو55 ، ص 0922)اه فی، 

فذرر  گیری وا فی  رر رنزل، آزاری چون ریزان هختهایی ه رروکرات و رستبفانه و با گویه

اخاه قرار گرفت  از هوی وا فی ، رشارکت رر ارذور رنذزل،   ؤرر انجا  ارور شخصی، رورر ر

 نظرخواهی وا فی  از فرزنفان رر برخی از ارور رورر هنجش قرار گرفت 

 اشتغالی  خودنگرش به . 4. 5

 ،از ای  رو ور اهت یا کار برای خ ”Self-Employment“، ر ارل اصطالح اشتغا یخور

غا ی نوعی اشتغال رر بخش غیررزرگیری اهت که فرر شاغل با اتکا به توان شخصی، خوراشت

ای و رر نتیجذه کسذه   ارهای تو یذفی و خذفرات فنذی و حرفذه    ابتکار و خالقیت خور، به ک

تذفری   ر را بذه ها و ارتیازات ای  بخش از اشتغال آن اهت که فذر پررازر  از وی گیررآرف ری

یذ   بذر ا   کنذف رذی تر تر و گستررهرور به بازارهای بزرگز  برای وهای الکسه توانایی ۀآرار

هذاز رشذف اشذتغال آزار و کذارآفرینی رر  ار ذه      اشتغا ی و کار برای خور، زرینهاها ، خور

آن بذا رتغیذر    ۀو رابط اشتغا یخوررر ای  تحقیق گرایش به  ( 025 ، ص 0925اهت )قواری، 

هذایی رثذل     رتغیر نگرن بذه خوراشذتغا ی بذا ر ذر     تحقیق رف نظر قرار گرفته اهت ۀوابست

تنایل فرر به ایجار بنگاه خصوصی و اهتخفا  نیروی کذار رر آینذفه، ریذزان تذالن فذرر رر      

رهیفن به هف  خور )ایجار کارگاه خصوصی(، باور فرر بذه توانذایی خذور رر ایجذار شذغل      

 فت  فیف و نگاه فرر به شغل رو تی و غیررو تی رورر هنجش قرار گر

 ارزیابی از تحرک اجتماعی. 5. 5

اصطالح تحرک ا تناعی به حرکت افرار از یک رنز ت ا تناعی به رنز ت ریگذر اطذالق   

 ایی انسان رر رکذان، زرذان و   و رر ر نای عا ، تحرک ا تناعی شارل هرگونه  ابه شورری
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بذرای   (  ای  رتغیذر شذاخص خذوبی   032 ، ص 0972پور، رر هاختار ا تناعی اهت )کاظنی

ی نی هر قفر ریزان انتقال افرار به حا ت باال یا پایی   ؛رارن باز یا بسته بورن  ار ه اهتنشان

های شخصذی و نذه   که افرار رشاغلی بنابر صالحیتای هاخت ا تناعی بیشتر باشف، احتنال 

بذر  (  59 ، ص 0923)بذاقری،   شذور رذی بیشتر  ،از طریق اصل و نسه خانوارگی کسه کننف

های: ویهها و تحقیقات رورر اشاره ای  رتغیر اهتخراج و با گاها  و با تو ه به نظریههنی  

فذرر رر   ۀتجربذ  پیشرفت شغلی از طریق کار و تذالن بیشذتر،   اعتقار به ارکان اراره تحصیل،

گذو رذورر   بورن ارکان تحرک ا تناعی رر  ار ه از نگاه پاهذخ تحرک ا تناعی، فراه  ۀزرین

 هنجش قرار گرفت 

 نگرش به کار. 6. 5

ا  نذل  حا ت آرارگی، تنایل به عنذل و عکذس  از نوعی اهت نگرن به طور کلی عبارت 

حارر اهت و تنها رر صورت برخذورر   های فرر غا با اص رر رقابل رحرکی خاص  نگرنخ

شذفت و رذ ف رارنذف و از     هانگرن  کنفریبا روروع نگرن رر بیان رفتار و رفتار تجلی 

عنیقی رر فرهنذگ، هذن ، اعتقذارات، رذاهه و      ۀنیز برخوررارنف  نگرن ریش روا  رتفاوتی

ف رو ذف اصذلی نذوع نگذرن فذرر      توانریچه که آن ،شرایط ا تناعی اقتصاری رارر  بنابرای 

شذفن  خصذوص چگذونگی ا تنذاعی   بذه فرهنگی، ا تناعی و اقتصذاری او و   ۀزرینباشف پس

وکذار عبذارت از آرذارگی    نگرن به کسه ،(  بر ای  اها 33 ، ص 0972اوهت )رقصوری، 

کذررن ایذ  رتغیذر از    (   هت عنلیاتی22 ، ص 0922روانی برای انجا  کار اهت )احنفپور، 

نگاه فرر به ارزن کار، ارزن وقت و زران، ریفگاه فرر به افرار کوشذا و   :چونیی ه هاگویه

  ه اهتشفاهتفاره پرتالن، اهفا  فرر از کار و تالن 

 های پژوهشیافته. 6

 3/21بوره اهذت    هال 91تا  02ی هنّ ۀو رارن هال 55ی ننونه براها  نتای  ریانگی  هنّ

  تحصذیالت پذفر   انذف بذوره ررصذف رجذرر    2/27ررصف زن و  2/32گویان ررر و ررصف پاهخ
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( و تحصیالت رارر نیذز رر  2/53( و هطح ریپل  )3/90گویان رر هطح ابتفایی )اکثریت پاهخ

( بوره اهت بیشتر رانشجویان رورر رطا  ذه رر  9/51( و رر هطح ریپل  )0/99) هطح ابتفایی

  انفبورهتحصیل به ( رشغول 2/22رقطع کارشناهی )

گویذه رر   02گیری رتغیر پتانسیل کذارآفرینی رانشذجویان، از   رر تحقیق حارر برای انفازه

وهذط، کذ  و خیلذی کذ      خیلی زیذار، زیذار، رت  قسنتی ای با طیف پن گیری رتبهانفازههطح 

 02 ۀبیشتری  ریزان پتانسیل کارآفرینی و ننذر  ۀرهنفرر ای  طیف، نشان 21 ۀاهتفاره شف  ننر

کنتری  ریزان پتانسیل کارآفرینی اهت  ریانگی  ایذ  شذاخص بذرای رانشذجویان      ۀرهنفنشان

توهط رو بذه  ی نی ریزان پتانسیل کارآفرینی رانشجویان، ر ؛بوره اهت 59/22شفه برابر رطا  ه

که بیشتری   رهفنشان ریبررهی ریزان پتانسیل کارآفرینی به تفکیک اب ار آن، باال بوره اهت  

و کنتری  ریانگی  نیز به ب ذف ررکذز کنتذرل ررونذی ت لذق       طلبیتوفیقریانگی  رربوط به ب ف 

  رارر 
 های توصیفی متغیر پتانسیل کارآفرینی و ابعاد آنیافته -4جدول 

 میانگین درصدی میانگین خام هاگویهتعداد  نسیل کارآفرینیابعاد پتا

 22/75 29/03 3 کوشیهخت

 71/22 93/09 3 پایریان طا 

 72/71 02/03 3 خالقیت

 91/23 39/2 5 کانون کنترل

 91/77 79/7 5 طلبیتوفیق

 52/71 59/22 02 پتانسیل کارآفرینی کل

 

قسذنتی  با طیف پن  ایرتبه گیریانفازهه رر هطح گوی 2تربیتی وا فی  نیز با  ۀرتغیر شیو

رهنفه نشان 52 ۀ  رر ای  رقیا  ننرشف گیریانفازهک  و خیلی ک  خیلی زیار، زیار، رتوهط، 

ی  ر نذی  به ا اهت؛کنتری  ریزان ای  رتغیر  ۀرهنفنشان 2 ۀتربیتی و ننر ۀبیشتری  ریزان شیو

تر و هر رروکراتیک نزریک ۀتربیتی وا فی  به شیو ۀشیو ،قفر ای  ریزان بیشتر باشفهکه هر چ

  اهتتر رستبفانه نزریک ۀتربیتی وا فی  به شیو ۀشیو ،قفر ای  ریزان کنتر باشفهچ
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، نگرن به کار و ارزیذابی از  اشتغا یخورهر یک از رتغیرهای نگرن به  گیریانفازهبرای 

بذا   ایرتبذه  گیذری انفازهه رر هطح گوی 3از تحرک ا تناعی رر  ار ه از ریفگاه رانشجویان 

 51 ۀ ذا ننذر    رر ای هط، ک  و خیلی ک  اهتفاره شفطیف پن  قسنتی خیلی زیار، زیار، رتو

  رهفرینیز کنتری  ریزان را نشان  3 ۀبیشتری  ریزان و ننر ۀرهنفنشان
 

 های توصیفی متغیرهای مستقل تحقیقیافته -5جدول 
 میانگین درصدی خام میانگین هاگویهتعداد  متغیرها

 31/20 92/02 2 تربیتی ۀشیو

 29/23 22/01 3 تحرک ا تناعی

 21/27 22/07 3 نگرن به کار

 21/72 95/02 3 اشتغا ی خورتفکر به 
 

بستگی رتغیر ریزان پتانسیل کذارآفرینی رانشذجویان و رتغیرهذای رسذتقل     نتای  تحلیل ه 

 ه شفه اهت  ( ارائ2تحقیق  هت رعایت اختصار رر  فول )

 

 بستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهای مستقل و وابسته تحقیقنتایج آزمون ضریب هم -6جدول 

 رتغیرهای رستقل
 پتانسیل کارآفرینی

r Sig 
 *150/1    092/1 تربیتی وا فی  ۀشیو

 **111/1  552/1  اشتغا یخورنگرن به 

 **115/1  022/1 ارزیابی از تحرک ا تناعی

  *102/1  032/1 به کار نگرن

 

 بستگی بی  رتغیرهای تحقیق نشان رار که: نتای  تحلیل ه 

و  رارر نذی بسذتگی  ها هذ  نی آنتربیتی وا فی  رانشجویان با ریزان پتانسیل کارآفری ۀشیو

وا ذفی  از   ۀتربیتی وا فی  به ر نذی اهذتفار   ۀافزایش ریانگی  شیو ،به عبارتی ؛رستقینی رارر

کذه رنجذر بذه افذزایش هذطح ریذانگی  پتانسذیل کذارآفرینی          اهذت ی رروکراتیذک  شیوه تربیت

  شورریرانشجویان 
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 راریر نذی با ریزان پتانسیل کارآفرینی رانشجویان ارتباط رثبذت و   اشتغا یخورنگرن به 

تذر اهذت    تغیرهذای ریگذر تحقیذق، بیشذتر و قذوی     بستگی رر قیا  بذا ر رارر  شفت ای  ه 

گفت که هر چه ریانگی  ای  رتغیر افزایش یابف، بذر ریذزان    توانریر به نتای  با اهتنا ،بنابرای 

  شورریرانشجویان افزوره پتانسیل کارآفرینی 

 ،نسذیل کذارآفرینی رانشذجویان   بی  رتغیر ارزیابی تحرک ا تناعی رر  ار ه بذا ریذزان پتا  

یذابی رانشذجویان نسذبت    قفر ارزهی  ر نا که هر چه اب ؛رستقی  و ر ناراری و ور رارر ۀرابط

ها نیذز رر شذرایط بهتذری قذرار     ریانگی  کارآفرینی آن ،باشف تررثبتشرایط تحرک رر  ار ه 

 رارر 

بستگی رثبت و رسذتقینی  با پتانسیل کارآفرینی رانشجویان نیز ه بی  رتغیر نگرن به کار 

باشذف، ریذزان    تذر رثبذت قفر ریانگی  نگرن افرار به کذار  هی  ر نی که هر چه اب ؛و ور رارر

 یابف پتانسیل کارآفرینی افرار نیز افزایش ری

بستگی رربوط به اب ار رتغیذر پتانسذیل کذارآفرینی رانشذجویان بذا      عالوه بر آن تحلیل ه 

 گر آن بور که:رتغیرهای رستقل تحقیق بیان

بسذتگی  پایری و خالقیت ه کوشی، ان طا تربیتی وا فی  و اب ار هخت ۀبی  رتغیر شیو

 بستگی رشاهفه نشفه اهت گونه ه نی و ور رارر  رر ریگر اب ار هیچرثبت و رستقی

ی نذی،   ؛ ذار پتانسذیل کذارآفرینی   اب ۀرانشذجویان و هنذ   اشذتغا ی خوربی  رتغیر نگرن به 

رسذتقی  ر نذاراری    ۀطلبی رابطذ ری، خالقیت، کانون کنترل و توفیقپایکوشی، ان طا هخت

هر یذک از ایذ  اب ذار نیذز     اشتغا ی خوررتغیر نگرن به ریانگی   ی نی با افزایش ؛و ور رارر

 و بر عکس  کنفریافزایش پیفا 

پذایری و  کوشذی، ان طذا   ک ا تناعی رر  ار ذه بذا اب ذار هذخت    رتغیر ارزیابی از تحر

ر نارار و رثبتی رارر و بهبور رر هطح رتغیر ارزیذابی از تحذرک ا تنذاعی بذه      ۀخالقیت رابط

 ر شوریرنجر نشجویان رر اب ار رربوطه را ۀافزایش ننر
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تغیر وابسته فقط رر رو ب ف بستگی رتغیر نگرن به کار را با اب ار ره  رر نهایت نیز نتای 

گونذه  طلبی و خالقیت به صورت ر نارار و رثبت نشان راره اهت و رر ریگر اب ار هیچتوفیق

 بستگی رشاهفه نشفه اهت ه 
 

بستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهای مستقل و ابعاد متغیر پتانسیل همنتایج آزمون ضریب  -7جدول 

 کارآفرینی

 متغیرهای مستقل
 ابعاد پتانسیل کارآفرینی

 طلبیتوفیق کانون کنترل خالقیت انعطاف پذیری کوشیسخت

 122/1 122/1 021/1** 050/1 * 059/1* تربیتی وا فی  ۀشیو

 532/1** 001/1* 911/1** 525/1** 002/1*  اشتغا یخورنگرن به 

 121/1 121/1 055/1* 091/1* 522/1** ارزیابی از تحرک ا تناعی

 027/1** 122/1 555/1** 120/1 123/1 نگرن به کار

 12/1رر هطح  رارر نی*           

 10/1رر هطح  رارر نی**               

تربیتذی   ۀشذیو رتغیرهذای   تبذاط بستگی و اری بر آن بور تا ریزان ه ه رر پ وهش حارر 

رتغیر پتانسذیل   با، ارزیابی تحرک ا تناعی و نگرن به کار را اشتغا یخوروا فی ، نگرن به 

شفه و هه  هر یذک از ایذ  رتغیرهذا رر تبیذی  تغییذرات پتانسذیل        هنجشکارآفرینی انفازه 

   اهتفاره شف یفن به ای  رهاز تحلیل رگرهیون برای ره ،کارآفرینی رشخص شور  از ای  رو
 

 های رگرسیونفرضنتایج مربوط به پیش -8 جدول
 مقدار آماره آزمون فرضپیش

 095/1 کلنوگرو  اهنیرنو  بورننررال

 225/0 روربی  واتسون اهتقالل خطاها

 F 111/1 خطی ۀو ور رابط

 VIF 259/0 خطیه  ۀعف  و ور رابط
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فذر   ، پیش0آزرون کلنوگرو  اهنیرنو رقفار  ،(2با تو ه به نتای  رربوط به  فول )

 2/5قابل قبذول )  ۀرر رحفور 5رقفار آزرون روربی  واتسون  کنفریییف أبورن توزیع را تنررال

ایذ  آزرذون بذرای رذفل رگرهذیونی تحقیذق حارذر،         ۀبنابرای  رقفار آرار  ( قرار رارر2/0تا 

خطی بذی    ۀرهنفه و ور رابطاننیز نش Fآزرون  ۀرقفار آرار  رهفریاهتقالل خطاها را نشان 

 رتغیرهاهت 

قذرار   ( 2/5قابذل قبذول )کنتذر از     ۀرحذفور  نیز رر  Vifآراره آزرون رقفار ،ای  عالوه بر

  بسذتگی و ذور نذفارر   بی  تحقیذق هذیچ هذ    ی  ر نا که بی  رتغیرهای پیشه اب ؛اهت گرفته

از   شذور رذی ییذف  أ  نیز تبیخطی بی  رتغیرهای پیشه  ۀفر  عف  و ور رابطپیش ،بنابرای 

های الز  برای اهتفاره از تحلیل رگرهیون رر تحقیق حارر رعایت شذفه  فر پیش ای  رو،

 اهت 

رتغیرهذای رسذتقل    ۀرر تبیی  پتانسیل کارآفرینی رانشجویان به عنوان رتغیر وابسذته، هنذ  

اعی و نگرن ، ارزیابی تحرک ا تناشتغا یخورتربیتی وا فی ، نگرن به  ۀشیو ؛تحقیق ی نی

نشذان   9به رون اینتذر کننفه به کار وارر ر ار ه شفنف  برازن رفل رگرهیونی رتغیرهای تبیی 

 گیرنف  رار که هر چهار رتغیر رر رفل رگرهیونی قرار ری
 

 شدهمدل رگرسیونی برازش ۀتحلیل رگرسیون چندگانه و خالص -9جدول 

 بستگی چنفگانهه رریه  395/1

 رریه تبیی  532/1

 شفهتصحیح ۀشفرریه تبیی  592/1

 اشتباه ر یار 222/2

 آزرون روربی  واتسون 722/0

  =P 111/1رقفار                         =132/02Fکنیت               
 

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Durbin Watson 

3. Enter 
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 مانده در مدل برازش رگرسیونیهای متغیرهای باقیآماره -11جدول 
 B STD.E BETA T Sig نام متغیرها

 111/1 522/3 523/1 015/1 392/1 ا فی تربیتی و ۀشیو

 111/1 201/2 932/1 132/1 575/1  اشتغا یخورنگرن به 

 110/1 522/9 515/1 052/1 300/1 ارزیابی از تحرک ا تناعی

 132/1 222/0 093/1 002/1 515/1 نگرن به کار
 

 گیریبحث و نتیجه. 7

و رستقینی بی  پتانسیل کارآفرینی  اررر نیال  بستگی کارنتای  تحقیق حارر نشان رار ه 

، ارزیابی تحذرک  اشتغا یخورتربیتی وا فی ، نگرن به  ۀو رتغیرهای رستقل تحقیق ی نی شیو

به عبارتی افزایش هر یک از رتغیرهای رستقل تحقیذق   ؛ا تناعی و نگرن به کار و ور رارر

نتذای  ایذ  تحقیذق بذا نتذای         را به هنذراه رارر افزایش ریزان پتانسیل کارآفرینی رانشجویان 

 ( رطابقت رارر  0922( و ظهیری )0921تحقیقات ا برزی )

 ذار پتانسذیل   بستگی ر نارار و رستقی  بذی  اب یکی ریگر از نتای  تحقیق حارر، و ور ه 

طلبذی بذا   ری، خالقیذت، کذانون کنتذرل و توفیذق    پذای کوشی، ان طذا  کارآفرینی ی نی هخت

، ارزیابی از تحرک اشتغا یخورتربیتی وا فی ، نگرن به  ۀشیو ی نی رتغیرهای رستقل تحقیق

 ذز  اب ذار بذه   ۀتربیتی وا فی  با هن ۀ  رر ای  رورر رتغیر شیواهت ا تناعی و نگرن به کار

بستگی را نیز بذا ب ذف خالقیذت از    بستگی رارر که بیشتری  ه ه طلبی کانون کنترل و توفیق

اب ار پتانسیل کذارآفرینی   ۀبا هن اشتغا یخورنگرن به رتغیر  ،خور نشان راره اهت  هنچنی 

بستگی ر نارار و رر حذف رطلذوبی از خذور نشذان راره اهذت  ایذ  رتغیذر نیذز بیشذتری           ه 

ارزیابی از تحذرک ا تنذاعی نیذز     رتغیر بستگی را با ب ف خالقیت از خور نشان راره اهت ه 

ی  رتغیر کارآفرینی نشان راره اهت  ا کوشی پتانسیلبستگی خور را با ب ف هختشتری  ه بی

بستگی نشان راره اهت  رر نهایذت  پایری و خالقیت نیز از خور ه با اب ار ان طا  ،هنچنی 

طلبی نشان به کار و رو ب ف خالقیت و توفیق بستگی رطلوبی را بی  رتغیر نگرننیز نتای  ه 
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تناری اب ار رتغیذر   که تقریبا  رهفری های پ وهش رر ای  رورر نشانیافته ،بنابرای راره اهت  

 ثیر رتغیرهای رستقل تحقیق قرار رارنف أپتانسیل کارآفرینی تحت ت

 ،بذه عنذوان ننونذه    ؛هذویی رارر های تحقیق با چهارچوب نظری تحقیق ه یافته ،هنچنی 

ا تنذاعی   ۀهذای تربیتذی وا ذفی ، طبقذ    پذایری، رون  ار ذه  ۀعوارلی چون شذیو   نفکلهرک

کارفرینی تلقی  ۀثر بر توه ؤ، ایفئو وژی حاک ، راهه و تحرک ا تناعی را عوارل روا فی 

بر ت لی  و تربیت، پارهونز بر طرز تلقی از کذار  ( 0225ژوز  رک گوایر ) ،  هنچنی فکنری

کیذف  أبذط فرزنذف بذا وا ذفی  ت    و هونافلف و کوفر بر رحیط خانوارگی رناهه، شغل پفر و روا

 رارنف  

رتغیرهذای رسذتقل تحقیذق     ،رهذف رذی ای  تحلیل رگرهیون چنفرتغیره نشان رر نهایت، نت

انف  رر ایذ  ریذان،   بیی  کررهپتانسیل کارآفرینی را ت ۀررصف از تغییرات رتغیر وابست 53 تقریبا 

ثیر را بذر روی  أثیر و رتغیر نگرن به کذار کنتذری  تذ   أباالتری  تاشتغا ی خوررتغیر نگرن به 

تربیتی وا فی  و ارزیابی از تحذرک ا تنذاعی    ۀشته اهت  رتغیرهای شیوپتانسیل کارآفرینی را

ثیر را بذر رتغیذر وابسذته    أبیشذتری  تذ   ،بذه ترتیذه   اشذتغا ی خذور نیز ب ف از رتغیر نگرن بذه  

 انف   گااشته

گفت پتانسیل کارآفرینی رانشذجویان رذورر    توانریآرفه هترهبا تو ه به نتای  ب ،رر کل

چذون  ی هذ  یاتخذا  راهکارهذا و راهبررهذا   با ای  حذال بذا     قرار رارر رطا  ه رر حف رطلوبی

تذر  رروکراتیذک ها و وا فی  رر  هت تغییر شیوه تربیتی به شیوه رشارکتی و آروزن خانواره

 ذو و رر  رستقل، پایرنفه انتقذارات، رشذارکت  تر، سلی با اعتنار به نفس باال، خالقن توانری

ز هویی فراه  ننورن زرینذه و بسذتری رر  هذت هذوق رارن     نهایت کارآفری  تربیت ننور  ا

کررگان ی و قبوالنفن ای  روروع به تحصیلنسل نو وان و  وان  ار ه به هوی خوراشتغا 

ی باشنف و ترغیه به ایجار های رو تی رتکرانشگاهی که نبایستی صرفا به اهتخفا  رر هازران

 نه روثر واقع شور ف رر ای  زریتوانریهای نو و ربتکرانه ف ا یت
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و  تذری  آروزن ای  ره  از روران کورکی از رحیط خانه تا رفرهه و رانشگاه که بذاارزن 

اهذت و اهذتفاره از   رریذ   کذار و تذالن بذی   عی افذرار  راه ارتقا و تحذرک ا تنذا   تری حیاتی

بیشذتر و نذوآوری رر    ف نسل  وان ارروزی را بذه ف ا یذت  توانریهای رینی رر ای  راه آروزه

رر  هذت  نیذز  ریذز  والن برنارهسؤرن  ار ه و رکرارههای  فیف ترغیه کنف  آرایجار ف ا یت

ف توانذ رذی های نو از هوی نسل  فیف خذور  های ناشی از ابتکارات و ف ا یتپایرفت  ریسک

  کنفیافت  نسل  وان رانشگاهی به هوی کارآفرینی رهیا شرایط را برای هوق

های رانشگاهی رانشگاهی صورت گرفته و نقش آروزنحیط  ا که ای  تحقیق رر راز آن

ی عنذوری کذارآفرینی، ر رفذی    هذا رورهایجذار   ،کذارآفرینی بسذیار اهاهذی اهذت     ۀرر توه 

اهاتیف کذارآفری  و  رانشجویی، تربیت  ۀهای نخستی  رورکارآفرینی و خوراشتغا ی برای هال

 ۀتوهذ   ،هذا رورهاحذی و تذفریس   رارن کارآفرینان روفذق رر طر ای، رشارکتبازآروزی روره

را کیت فکذری، حنایذت و تشذویق رانشذجویان کذارآفری ، رعذوت از        ۀقوانی  روش  رربار

کارآفرینی  ۀف رر تقویت روحیتوانریای و ارروهای روره هارانشگاهکارآفرینان برتر به رحیط 

رناهذه را  تر ای  شرایط بسذ  ،نهایترر رانشجویان و نگرن به خوراشتغا ی رفیف واقع شور  

رشف اقتصاری  ار ذه را   ،ا تحصیالن رانشگاهی، پویایی  ار ه و رر نهایتبرای اشتغال فارغ

  فکنریفراه  
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 تهران، انتشارات فرانفیش   ربانی کارآفرینی  (0922)  احنفپور،    0

نشذر شذرکت    :هرانت   چاپ اول کارآفرینی )ت اریف، نظریات، ا گوها(   (0972)  احنفپور راریانی،    5

   پرریس

هذا، فرآینذف و   هذیر تکارذل کذارآفرینی رفهذو ، ریذفگاه       (0977)  و ررذائیان، ع   احنفپور راریانی،    9

  051-031، (2)، رفر   آروزن

 یذک رویکذرر چنذف و هذی    ۀ بررهی عوارل رربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائذ   (0922) اخوان، پ   3

  017-099، (07) 2، رطا  ات رفیریت صن تی   رو(هازی خوررورری )صن ت قط ه ۀرطا  )



 33                       ... مرتبط ياجتماع عوامل يبرخ و ينیکارآفر ليپتانس                          اولشمارة 

 

 

تربیتذی وا ذفی ، روفقیذت تحصذیلی و      ۀفرهنگی با شذیو ا تناعی ۀزرینپس ۀرابط  (0922)   اه فی،   2

  50-52، (0) 05، انفیشه و رفتار   هبک یارگیری فرزنفان

شذارات  هذار   تهذران: انت  چذاپ هذو      کذارآفرینی )رویکذرر آروزشذی(    ۀتوه    (0927)  اکبری، ک  2

 رانشگاهی 

، 9 ۀشنار، پیشرطا  ات علو  ا تناعی ایران  ثیر ب ف خانوار بر تحرک ا تناعیأت  (0923)  باقری،    7

37-55  

انتشذارات پ وهشذکفه   چذاپ اول  تهذران:     کارآفرینی رانش آروختگان رانشگاهی  (0922)   زنی، ن  2

  رطا  ات فرهنگی و ا تناعی

های کذارآفرینی رر  روحیه و رهارت ۀثر رر توه ؤبررهی عوارل ر  (0922) ب و عزیزی،   حسینی،    2

  530-520، (5)، علو  کشاورزی ایران  کشاورزی رانشگاه تهران ۀریان رانشجویان هال آخر رانشکف

 ۀنارذ رذاه شذناختی بذا کذارآفرینی    هذای روان هذای وی گذی   فذه ؤر ۀ(، بررهی رابطذ 0922)  حیفری، ن  01
  30-37، (012)، ی، فرهنگیا تناعی، اقتصاری، علن

شخصذیت بذا اهذت فار و عنلکذرر کذارآفرینی       ۀرارنذ ی کذ  هذا وی گذی  ۀرابطذ   (0927)  خانجانی، ز  00

  37-22 (،0) 3، شناهینرطا  ات روا  رانشجویان رانشگاه تبریز

 00، رفاه ا تنذاعی   ا تناعی بر کارآفرینی ۀهررای ۀبررهی رابط  (0921)  زاره، حو صارق ربی ی، ع   05
(30 ،)550-020  

  آرذذوزانتربیتذذی وا ذفی  بذذا ریذزان رشذذکالت رفتذاری رانذذش    ۀارتبذذاط شذیو   (0922)  رحنذانی،     09

  922-971، (3) 05، شناهی با ینی ایرانپزشکی و روانروان

 تهران: انتشارات کیا  چاپ هیزره    اصول و ربانی کارآفرینی  (0922)  ی کیا،  ه یف  03

های آروزن و نقذش رانشذگاه رر   کارآفرینی، اصول و ربانی، رون  (0927)  هلینی، ج  و عبفی، ع  02

  25-22، (012)، ا تناعی، اقتصاری، علنی، فرهنگی ۀنارراه  آروزن آن

ثر ؤکرره تهرانی و عوارل ا تنذاعی رذ  هنجش پتانسیل کارآفرینی  وانان تحصیل  (0922)  ظهیری، ه  02

  27-79 (،0) 0 ،کار و  ار هبر آن، 

رانشذجویان )رانشذگاه    ۀی شخصیتی کارآفرینانذ هاوی گیثیر  نسیت بر أبررهی ت  (0922)  فیض، ر  07

  52-33 ،(5) 7، شناختی زنانروانرطا  ات ا تناعی  هننان(



 چهاردهمنشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                سال مجلة علوم اجتماعي دا                          11

 

 

، (29)، تحقیقذات اقتصذاری    (، بررهی خوراشتغا ی رر رقایسه با اشتغال رهذتنزری 0925) قواری، ه   02

075-020  

اقتصذاری افذرار و هذنجش تحذرک     -رر ت یذی  پایگذاه ا تنذاعی    ا گذویی   (0972)  پذور، ن کاظنی  02

  092-075، (03)، علو  ا تناعی ۀنار  رورری رر شهر تهران ۀا تناعی با تکیه بر رطا  

  35-32 ( 001) ت اون  بررهی ت ارل نگرن به کار و و فان کار  (0972)  رقصوری، ع  ا  51

 نشر ترره  :تهران  شیهازران و رفیریت، رویکرر پ وه  (0977)  رقینی،    50

راهنارذه    کذارآفرینی رر آرذوزن عذا ی    ۀاخالق کارآفرینی ررورتی بذرای توهذ     (0927)  رهرآرا، ا  55
  92-37، (22و  22)، ا تناعی، اقتصاری، علنی، فرهنگی

 تهران: نشر پیا  پویا  چاپ رو    کارآفرینی  (0922)  نظری،    ر  59

رذورری:   ۀ)رطا  ذ  کارآفرینی؛ عوارل و راهکارهذا  ۀروحی ۀتوه   (0922)  زاره، پو کری  ویسی، ر   53

  022-025، (000)، برناره و بور ه  رانشگاه پیا  نور اهتان رازنفران(

ریذزی رر آرذوزن   پذ وهش و برنارذه    آروختگانکارآفرینی و رانش ۀتوه   (،0925)   ریبی، جهزار  52

  022-077، (91)، عا ی

ی کذارآفرینی شذاغلی    هاوی گیبی   ۀرابط ۀبررهی و رقایس  (0922)   ریبی، ج  و ابراهینی،  هزار  52

  0-02 (،3) 50، شناهی کاربرری ار ه  هازرانی )ررر و زن( و ررایت شغلی

 انتشارات پ وهشکفه اقتصاری  :تهرانچاپ اول    کارآفرینی  (0923)  هزار ریبی، ج  57

28. Askun, B., & Yıldırım, N. (2011). Insights on entrepreneurship education in 

public universities in Turkey: creating entrepreneurs or not?. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 24, 663-676. 

29. Binks, M., Starkey, K., & Mahon, C. L. (2006). Entrepreneurship education 

and the business school. Technology Analysis and Strategic Management, 

18(1), 1-18. 

30. Blackburn, R. M. (1999). The vicious circle of competitive unemployment. 

International Journal of Sociology and Social Policy, 19(1), 1-26. 

31. Carrasco, R. (1999). Transitions to and from self-employment in Spain: An 

empirical analysis. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(3), 315-

341. 

32. Masuda, T. (2006). The determinants of latent entrepreneurship in Japan. 

Small Business Economics, 26, 227-240. 



 16                       ... مرتبط ياجتماع عوامل يبرخ و ينیکارآفر ليپتانس                          اولشمارة 

 

 

33. Raichaudhuri, A. (2005). Issues in entrepreneurship education. Decision, 

32(2), 73-84. 

34. Rasmussen, R. A., & Sorheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship 

education. Technovation, 26(2), 185-194. 

35. Reynolds, P., Storey, D. J., & Westhead, P. (1994). Cross national 

comparisons of the variation in new firm formation rates. Regional Studies, 

28, 443–456. 

36. Van Praag, M., & Versloot, P. (2007). What is the value of entrepreneurship? 

A review of recent research. Small Business Economics, 29, 351-382. 

37. van Stel, A. J., Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2004). The effect of 

entrepreneurship on national economic growth: An analysis using the GEM 

database (No. 3404). Papers on entrepreneurship, growth and public policy. 

 


