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چكيده
زمینه :تحقیقات بیانگر آن است که ویژگي های فردی و شخصیتي کارآفریني یکي از مهم ترین
عوامل تعیین کننده بر رفتارکارآفریني هستند ویژگي هایي مانند ریسک پذیری ،استقالل طلبي،
خالقیت و نوآوری ،تحمل ابهام ،سالمت فکری ،عملگرایي و غیره.
هدف :این پژوهش با هدف تعیین ویژگي های شخصیتي کارآفریني دانش آموزان دوره اول
آموزش متوسطه استان کردستان اجرا شده است.
روش :به منظور بررسي و آزمون سواالت پژوهش از روش توصیفي پیمایشي استفاده شده است و
داده ها از طریق پرسشنامه  95سؤالي جمع آوری شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این
پژوهش دانش آموزان پایه نهم دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان و نمونه آماری مطابق با
فرمول کوکران  364نفر برآورد شده است.
یافته ها :یافته های پژوهش حاضر نشان از آن دارد که در بین ویژگي های هشت گانه شخصیتي
کارآفریني بیشترین موافقت مربوط به عملگرایي با  2/58و کمترین موافقت از نظر دانش آموزان
مربوط به کانون کنترل با  2/35بوده است .نتایج تحلیل عاملي بیانگر آن است که عملگرایي و نیاز به
موفقیت بیشترین بار عامل و کانون کنترل و رویاپردازی کمترین بارعاملي را به خود اختصاص
دادهاند.
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نتیجه گیری :میانگین نمره کارآفریني در هر یک از ابعاد هشت گانه نشان از آن دارد که دانش-
آموزان از نظر ویژگي های فردی و شخصیتي کارآفریني از وضعیت مطلوبي برخوردار نیستند.
واژه های کليدی :کارآفریني ،ویژگي های شخصیتي کارآفریني ،دانش آموزان دوره اول
متوسطه.

مقدمه
با نگاهي به روند رشد و توسعه جهاني در مي یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای
پیشرفته ،نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر مي شود .به طوری که در غرب
و برخي کشورهای دیگر ،دو دهه اخیر دهه های طالیي کارآفریني نام گرفته است(مک
کالین .) 2004 ،1در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،مقوله کارآفریني به عنوان
اصلي ترین منبع توسعه مد نظر قرار گرفته است(عباس زاده1394 ،؛ قنا 2و دیگران2015 ،؛

برر

اکبری .)1387 ،بررسي روند توسعه اقتصادی و اجتماعي در کشورهای توسعه یافته بیانگر آن

سی

است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفریني است و کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعي

تأث
یر

نقش به سزایي دارند(محمود و دیگران 2015 ،و راجپوت .)2015 ،3از آنجا که نیروی بالقوه

عوام

کارآفرینان مي تواند به جامعه کمک شایاني نماید ،محققان سعي کرده اند تا شخصیت،

ل

مهارت ها و نگرش های آنان را همانند شرایط پرورش دهنده کارآفرین ،مورد تجزیه و

فرد

تحلیل قرار دهند .تحقیقات مختلفي در خصوص بررسي ارتباط صفات و ویژگيهای

یو

شخصیتي با کارآفریني صورت گرفته است که طي آن صاحب نظران کوشیده اند تا نیمرخ

سازم
انی
بر

روان شناختي کارآفرینان را شناسایي نمایند(مقیمي و رمضان .)1392 ،تحقیقات بیانگر آن
است که ویژگيهای فردی و شخصیتي کارآفریني یکي از مهمترین عوامل تعیین کننده بر

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Mccline
2 . Ghina
3 . Rajput

نوآوری ،تحمل ابهام و غیره(شاه حسیني1390 ،؛ الکس و الگونا ،1ترجمه رضوی و دیگران،
1393؛ مولر و توماس2001 ،2؛ سونداری.)2013 ،3
میشل )2004(4با مطالعاتي که بر روی دانش آموزان انجام داد دریافت که رابطه مستقیمي
بین این ویژگيهای شخصیتي کارآفریني و توانایي افراد کارآفرین وجود دارد(به نقل از
مرادی و همکاران .)1387 ،هولینکا 5و دیگران( )2015در تحقیق خود به این مسأله مهم
اشاره کردند که ریسک پذیری متعادل و منبع کنترل دروني برای موفقیت و نمایش خالقیت
فردی در رشته های مختلف تحصیلي الزم و اساسي است(هولینکا و دیگران.)2015 ،
استیوارت و دیگران( )2010در تحقیقي میل به پیشرفت ،خطرپذیری و خالقیت و
نوآوری را به عنوان ویژگي های برجسته و مهم کارآفریني بر مي شمارند .انتریالگو و
همکاران ( )2008منبع کنترل دروني و میزان تحمل ابهام را به عنوان عاملي مهم در

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

رفتار کارآفریني هستند ویژگي هایي مانند ریسک پذیری ،استقالل طلبي ،خالقیت و

51

کارآفریني مد نظر قرار داده اند .بنابراین با شناسایي این ویژگيها در افراد مي توان زمینه برر
سی
رشد و توسعه و فعالیتهای کارآفرینانه را در جوامع مختلف فراهم کرد.
تأث

از سوی دیگر ،باید پذیرفت که عصر تسلط دولتها بر اجتماعات بشری رو به افول است.

یر

اکنون دوران تسلط روحیه ی کارآفریني فرا رسیده است .در بازارهای پر رقابت جهاني،

عوام

سرمایه داری بزرگ کالسیک به مرور قدرت خود را از دست مي دهد .فقط کساني که

ل

روحیهی کارآفریني دارند ،در عرصه های مختلف قادر به ادامهی حیات اقتصادی -اجتماعي

فرد

هستند .از این رو در این عرصه ی نوین رقابتي ،جامعه ای پیشتاز است که از دانش

یو

آموختگاني برخوردار باشد که پویا و خالق باشند ،توان گردآوری منابع مختلف تولید را سازم
انی
بر
1 . Lukes & Laguna
2 . Mueller & Thomas
3 . Sondari
4 . Mitchell
5 . Holinka

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

داشته ،بتوانند با کوشش های خالقانهی خود به کسب و کار بپردازند و به بیاني بهتر،
کارآفرین باشند(بهرام زاده و دیگران.)1389 ،
طبق نظرسنجي هایي که سازمان دیده بان جهاني کارآفریني در سال  2010در  59کشور
از جمله ایران انجام داده ،نسل امروز نسل کارآفریني است ،اما بر اساس همین گزارش
وضعیت ایران در حوزه کارآفریني در بین کشورهای جهان مطلوب نیست(بوسما 1و دیگران،
 .)2012این بررسي ها با دقت زیاد و با نمونه گیری از دانشآموزان دبیرستاني درباره دانش
کارآفریني و آموزش کارآفریني صورت گرفته است .در این تحقیق چند نکته مهم وجود
دارد که به آنها اشاره مي شود 68 :درصد دانش آموزان مورد مطالعه تعهد اجتماعي را در
تمایل خود به کارآفریني مؤثر دانستند و عنوان کردند که با کارآفریني موفق و قبول
مسئولیت مي توانند خدمات و امکاناتي را که جامعه در اختیارشان قرار داده است را جبران
کنند 90 .درصد دانش آموزان میزان اطالع خود از کارآفریني را بسیار ضعیف ارزیابي
کردهاند 85 .درصد دانش آموزان ابراز کرده اند که اطالعات خیلي کمي یا عمالً هیچ
آموزشي درباره کارآفریني به آنها داده نشده است 84 .درصد دانش آموزان جامعه تحقیق،
به گزینه افزایش تدریس کارآفریني در مدارس رأی مهم یا بسیار مهم را دادند(مرتضي نژاد،

یر

 .)1395به نظر مي رسد که یکي از نشانه های این امر بسترسازی فرهنگي ،اجتماعي و

عوام

آموزشي است که به دلیل عدم حمایت های الزم و مستمر اتفاق افتاده است و تا زماني که

ل

این فرهنگ سازی صورت نگیرد نبایستي انتظار تغییرات شگفت انگیز داشت.

فرد
یو
سازم

مطالعات در زمینه ویژگي های کارآفریني سه عامل فردی ،اجتماعي و محیطي تأثیرگذار
بر رفتارهای کارآفریني را از هم متمایز نموده اند .مدل عوامل اجتماعي پیشینه شخصیتي،

انی

خانوادگي ،تجربه های فردی و گروه های اجتماعي را مورد آزمون قرار مي دهد .در حالي

بر

که عوامل محیطي برخي ویژگي هایي که در محتوای محیط است مانند باورها و ارزشها،

خالق

فرصتهای محیطي و تحوالت اجتماعي و فرهنگ اقتصادی و برخي حمایتهای اجتماعي

یت
مدیرا
ن
….

1 . Bosma

پژوهش حاضر به شمار مي آید صفات مشخصي برای کارآفرینان در نظر مي گیرد و فرض
آن این است که کارآفرینان دارای خصوصیاتي هستند که آنها را از دیگران متمایز
ميسازد (حسین پور1395 ،؛احمد پور داریاني1393،؛ احمد پور داریاني و عزیزی.)1392،
ویژگيهای شخصیتي ،حالتهای رفتاری هستند که نوعي واکنش خاص را در مقابله با
موقعیتهای مختلف به نمایش مي گذارند(کاپرانا و سرون 2000 ،2به نقل از الکس و
الگونا ،ترجمه رضوی و دیگران .)1393 ،ولي این نکته مورد تأکید است که ویژگيهای
شخصیتي کارآفریني قابل آموزش و اکتسابي هستند و نظام آموزشي مي تواند نقش مهم و
سرنوشت سازی در این رابطه ایفا نماید.
دیدگاه روان شناختي که عمده ی تحقیقات آن از دهه 1980به بعد روبه فزوني گرفت،
اغلب بر ویژگي های فردی متمرکز است .در این دیدگاه سه بعد مرتبط به هم مورد بحث و

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

را در نظر مي گیرد(رابینسون 1و دیگران .)2005 ،مدل ویژگي های فردی که مبنای نظری

53

بررسي قرار مي گیرد :شخص ،فرآیند و انتخاب .شخص که نشان مي دهد واحد تحلیل در برر
پژوهشهای روان شناختي فرد است ،با ویژگي هایي که دارا است .فرآیند ،اهمیت بستر سی

محیطي و ساختاری را یادآور ميکند ،که بر رفتار انسان اثر مي گذارد .انتخاب ،به کنش

تأث

یر

انسان اشاره دارد که به ساروکارهای روان شناختي شکل مي دهد .روان شناختي ،دو رویکرد

عوام

را برای مطالعه رفتار انساني ،به ویژه انگیزه ارائه کرده است .رویکرد شناختي و رویکرد

ل

غیرشناختي .رویکرد غیرشناختي توجه اندکي به پویایي های دروني فرد دارد و بیشتر تحت

فرد

تأثیر محرک های بیروني قرار دارد .در حالي که رویکرد شناختي تالش مي کند رفتار انسان

یو

را از طریق شخصیت و پیشینه خانوادگي مورد بررسي قرار دهد .روان شناسي ،رویکرد سازم
انی

شناختي را برای مطالعه ریسک پذیری افراد به کار مي گیرد تا ماهیت اقدام کارآفرینانه و
رفتارهای نوآورانه را درک کند(مقیمي ،وکیلي و اکبری.)1392 ،

بر
خالق
یت

1 . Robinson
2 . Caprana & Cervone

مدیرا
ن
….
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54
برر
سی
تأث
یر

برخي از صاحب نظران علم کارآفریني معتقدند که ویژگي های شخصیتي عامل موثری بر
تصمیم گیری در کارآفریني به شمار مي روند .به عبارت دیگر آنها بر این باورند اگر چنین
ویژگي هایي در فرد وجود داشته باشد ،فرد به سمت کارآفریني سوق مي یابد(موریانو و
جورجي ویسکي .)2007 ،یکي از بارزترین ویژگي های کارآفرینان برخورداری از انگیزه
پیشرفت باال یا نیاز به پیشرفت است که تحقیقات متعددی از جمله مک کللند،)1961(1
اسبورن ،)1995(2جفری 3و همکاران( ،)1982اتکینسون4و همکاران( )1966و رابینسون

5

( )1986بر آن صحه گذاشته اند(به نقل از صمدآقایي .)1382 ،در کنار این مؤلفه ،ویژگي-
های برجسته دیگری وجود دارند که نقش مهمي را بازی مي کنند از جمله :خالقیت،6
ریسک پذیری ،7اعتماد به نفس ،8توفیق طلبي ،9میل به استقالل ،10منبع کنترل دروني،11
تحمل ابهام(12دکر 13و دیگران 2012 ،و تونگ لیان 14و دیگران.)2015 ،
انوشا و دیگران( )2015در تحقیقي عوامل دروني مانند توفیق طلبي ،انگیزه پیشرفت و
ریسک پذیری را در کارآفریني را بیشتر از عوامل بیروني مانند حمایت خانواده و دوستان
ذکر کرده است(انوشا و دیگران .)2015 ،برخي دیگر از تحقیقات به ساختار ،سیاستها،
فرهنگ و انگیزه فردی اشاره کرده اند(چیا .)2008 ،15تعدادی دیگر روی سرمایه انساني از
16

جمله دانش ،آموزش ،مهارت و تجربه تأکید دارند(دنانیو و دیگران 2015 ،و کوچ

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Mac Clelland
2 . Osborn
3 . Geoffrey
4 . Atkinson
5 . Robinson
6 . Creativity
7 . Risk bearning
8 . Self-con sidence
9 . Need for achievement
10 . In dependent
11 . Internal Locus of control
12 . Tolerance of ambiguity
13 . Decker
14 . Tung Liang
15 . Chea
16 . Denanyoh

روانشناختي فردی بر نگرش کارآفرینانه تأثیرگذار است و در آموزش کارآفریني الجرم باید
به این مؤلفه اصلي و بنیادین توجه شود.
در پژوهش حاضر هشت ویژگي برجسته و مهم شخصیتي کارآفریني در دانش آموزان
مورد بررسي و تحلیل قرار خواهد گرفت و انتخاب این ویژگي ها و خصوصیات به این دلیل
است که تحقیقات حال و گذشته و همچنین در اکثر کتب مربوط به کارآفریني از این
ویژگي ها به عنوان عوامل تعیین کننده خصوصیات کارآفریني یاد کرده اند که اجمالً به
تشرح آن ها خواهیم پرداخت .تحمل ابهام :تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قاطعیت
به عنوان بخشي از زندگي ،توانایي ادامه حیات با دانش ناقص و تمایل به آغاز فعالیتي مستقیم
بي آن که شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر(شهسواری .)1394 ،توانایي واکنش به
موقع به موقعیت های مبهم و تصمیم گیری در شرایطي که اطالعات کافي در اختیار

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

چریویت و بایسا .)2015 ،1بنابراین از این مطالب به خوبي مي توان فهمید که ویژگيهای
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نباشد(گارول و آتسان .)2006 ،2سالمت فکری :بهره مندی از ذهني باز و سالم برای برر
کارآفرین این امکان را فراهم مي کند که از آن چه مي خواهد تصیر روشني بیافریند .فکر سی

یک کارآفرین مي تواند در زماني محدود ،گزینه های زیادی را در ارتباط با یک موضوع

تأث

یر

مطرح کند(پارسا و دیگران .)1390 ،مرکز کنترل دروني :یعني این که فرد رویدادها ،وقایع

عوام

زندگي ،مهارت ها و ویژگي های را به خود نسبت دهد نه به شانس و تقدیر و عوامل

ل

محیطي(ارسالن 3و دیگران .)2009 ،کارآفریناني که دارای روحیه دروني هستند مسئولیت

فرد

شکس ت ها را مي پذیرند و کسب موفقیت را به خود نسبت مي دهند .چالش طلبي :درجه ای

یو

که افراد در عملیات روزانه درگیر مي شوند و کار آن ها را مجبور به رویارویي با چالش و سازم
انی

سختي مي کند(فروزانفر و باروج .)1391 ،افرادی که دارای روحیه کارآفریني هستند به
وضع موجود راضي نیستند و همیشه به دنبال انجام بهتر کارها هستند .به همین دلیل اگرچه
1 . Koech Cheruiyot and Bwisa
2 . Gurol & Atsan
3 . Arsalan

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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56
برر
سی
تأث

تغییر وضعیت کنوني شان با چالش های بسیاری روبه رو است اما با اشتیاق فراوان با آنها
مقابله مي کنند و برای رفع آن قدم برمي دارند(پارسا و دیگران .)1390 ،نیاز به موفقیت:
عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالي جهت موفقیت در موقعیت های
رقابتي .در واقع این نیاز افراد را تحریک مي کند تا کارآفرین شوند(احمدپور داریاني،
 .) 1393ریسک پذیری :ریسک پذیری به این معني است که فرد برای انجام دادن کاری که
احتمال شکست یا پیروزی همزمان در آن وجود دارد آمادگي خود را اعالم مي کند .البته
ریسک پذیری به تجربه قبلي فرد نیز بستگي دارد(یانگ چن ون .)2008 ،1عملگرایي :وقتي
که کارآفرینان تصمیم به عمل مي گیرند ،بالفاصله و در اولین فرصت ممکن آن را اجرا
مي کنند(شهسواری .)1394 ،رؤیا پردازی :کارآفرینان دیدی نسبت به آینده دارند که برای
خود و کسب و کارشان جالب و دوست داشتني است .کارآفرینان توانایي آن را دارند که
رؤیایشان را به عمل تبدیل کنند(پارسا و دیگران.)1390 ،
علیرغم ریشه دار بودن فرهنگ کارآفریني در فرهنگ ملي و اسالمي ( 39و  40سوره
نجم؛  61سوره هود) و تأکیدهای که در اسناد باالدستي در برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (راهکار -5 ،6-5 ،5 -5 ،1-6

یر

 18و  )21 -3و برنامه درسي ملي وجود دارد ،متاسفانه هنوز موضوع کارآفریني و اهمیت آن

عوام

در خط مشي های اجرایي دولت انعکاس مناسبي نیافته است و این مسأله در نظام آموزشي

ل

به ویژه در مدارس ما به اذعان سیاست گذاران و تحقیقات متعددی که صورت گرفته است

فرد
یو
سازم

از جایگاه مناسبي برخوردار نیست (مرادی و دیگران1387 ،؛ یعقوبي نجف آبادی1389 ،؛
جعفری مقدم و فخارزاده1390 ،؛ خسرواني فر و ستوده1392 ،؛ احمدی و فضائلي فر1392 ،؛

انی

عابدیني بتریک و عقیلي1392 ،؛ محمدی زاده1392 ،؛ عبدالخالي 1394 ،و امین بیدختي و

بر

قاسمي .)1392 ،آنچه که در پژوهشهای محققان به آن کمتر پرداخته شده است ،اول اینکه

خالق

جمع ویژگي های فردی و شخصیتي کارآفریني دانش آموزان و دوم اینکه اکثر پژوهشها

یت
مدیرا
ن
….

1 . Yang Chung Wen

آموزان دوره اول آموزش متوسطه به دلیل حساسیت این مقطع در دسترس نیست و این مسأله
در بین دانش آموزان متوسطه اول استان کردستان بیشتر نمایان است و به نظر مي رسد برای
بسط و توسعه کارآفریني و آموزش های آن در مدارس ناگزیر نیازمند شناسایي و پرورش
ویژگيهای فردی دانش آموزان هستیم .از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگيهای
شخصیتي کارآفریني در بین دانش آموزان پایه نهم دوره اول آموزش متوسطه استان
کردستان است و بر این اساس سوال مهم و کلیدی آن است که دانش آموزان از نظر
ویژگيهای شخصیتي کارآفریني(ریسک پذیری متعادل ،کانون کنترل ،نیاز به موفقیت،
سالمت فکری ،عمل گرایي ،تحمل ابهام ،رویا پردازی و چالش طلبي) در چه وضعیتي قرار
دارند و اولویت این ویژگي ها در نزد دانش آموزان چگونه است؟

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

در حوزه آموزش عالي صورت گرفته است و اطالع دقیقي از ویژگيهای شخصیتي دانش-

57
برر

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است؛ چرا که اهداف

سی
تأث
یر

پژوهشهای کاربردی در جسجوی دستیابي به یک هدف عملي است و تأکید آن بر تأمین

عوام

سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است(دالور .)1395 ،و بر اساس روش

ل

انجام پژوهش ،توصیفي پیمایشي است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه

فرد

دانش آموزان پایه نهم دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان و نمونه آماری که به

یو

صورت نمونه گیری چند مرحله ای و مطابق فرمول کوکران برابر است با  364نفر از
دانش آموزاني که در سال تحصیلي  96-95مشغول به تحصیل بوده اند ،انتخاب شده اند.
ابزار جمع آوری اطالعات به جز منابع مکتوب و کتابخانهای از پرسشنامه سنجش

سازم
انی
بر
خالق

ویژگي های شخصیتي کارآفریني که دارای  95گویه بوده است ،بهره برده شده است .روایي یت

پرسشنامه به صورت محتوایي تعیین شده است و در اختیار تعدادی از صاحب نظران قرار

مدیرا
ن
….
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گرفته و مورد تأیید قرار گرفته است .پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 ./ 855محاسبه شده است که نشان دهنده پایایي باالی پرسشنامه طراحي شده است .تجزیه و
تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه به دو صورت توصیفي و تحلیلي صورت گرفته است.
برای سوال اول پژوهش که با هدف بررسي وضعیت موجود ویژگي های فردی کارآفریني
دانش آموزان طراحي شده از جدولي که کلیه نمرات اخذ شده در آن وجود دارد ،استفاده
شده است و برای هریک از ابعاد هشت گانه میانگین نمرات بعد از وزن دهي به سواالت به
صورت جداگانه درج شده و برای سوال دوم که با هدف اولویت بندی ویژگي ها طرح شده
از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است تا نرمال بودن داده ها مورد
آزمایش قرار گیرد و سپس با استفاده از شاخص های برازش تحلیل عاملي تأییدی به بررسي
برازش الگو پرداخته شده است.

58
برر
سی

یافته ها

تأث

سوال اول :وضعیت هریک از ویژگي های شخصیتي کارآفریني (ریسک پذیری متعادل،

یر

کانون کنترل ،نیاز به موفقیت ،سالمت فکری ،عمل گرایي ،تحمل ابهام ،رویا پردازی و

عوام

چالش طلبي) در بین دانش آموزان پایه نهم دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا پاسخ های هر کدام از پاسخ دهندگان برای هر گویه
مشخص و سپس وزن دهي شد و در نهایت میانگین نمرات هر سوال و در پایان هر کدام از
ابعاد مشخص شد که نتاج آن به طور اجمال به شرح ذیل است:
یافته های توصیفي سؤاالت و ابعاد پرسشنامه سنجش ویژگي های شخصیتي کارآفریني
دانش آموزان حاکي از آن است که از بین کلیهی شرکت کنندگان در پژوهش برای ویژگي
شخصیتي ریسک پذیری متعادل با  18گویه از  95گویه پرسشنامه ،میانگین( )2/38به دست

ممکن پرسشنامه ،میانگین( )2/35به دست آمده است .برای ویژگي فردی و شخصیتي نیاز به
موفقیت(توفیق طلبي) با  15گویه از  95گویه ممکن پرسشنامه ،میانگین( )2/47به دست آمده
است .برای ویژگي فردی و شخصیتي سالمت فکری با  13گویه از  95گویه ممکن
پرسشنامه ،میانگین( )2/43به دست آمده است .برای ویژگي فردی و شخصیتي عملگرایي با
 8گویه از  95گویه ممکن پرسشنامه ،میانگین( )2/58به دست آمده است .برای ویژگي فردی
و شخصیتي تحمل ابهام با  11گویه از  95گویه ممکن پرسشنامه ،میانگین( )2/49به دست
آمده است .برای ویژگي فردی و شخصیتي رؤیاپردازی با  7گویه از  95گویه ممکن
پرسشنامه ،میانگین( )2/63به دست آمده است .برای ویژگي فردی و شخصیتي چالش طلبي
با  6گویه از  95گویه ممکن پرسشنامه ،میانگین( )2/57به دست آمده است.
بر اساس اطالعات توصیفي حاصل از پرسشنامه بیشتر افراد گروه نمونه با سؤاالت موافقت

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

آمده است .و برای ویژگي فردی و شخصیتي کانون کنترل دروني با  17گویه از  95گویه

59

متوسط داشته اند .به عبارت دیگر ویژگي های شخصیتي و فردی دانش آموزان در حد برر
متوسط و بعضا پایین تر از متوسط است .همان گونه که از نتایج فوق پیداست از میان مؤلفه -سی

های ویژگي های شخصیتي هشت گانه کارآفریني(ریسک پذیری متعادل ،کانون کنترل ،نیاز

تأث

یر

به موفقیت ،سالمت فکری ،عمل گرایي ،تحمل ابهام ،رویا پردازی و چالش طلبي) در گروه

عوام

نمونه بیشترین موافقت با عملگرایي( )2/58بوده است و کمترین موافقت با مؤلفهی کانون

ل

کنترل ( )2/35بوده است.

فرد
یو

سوال دوم :اولویت بندی هریک از ویژگي های هشتگانه شخصیتي کارآفریني دانش -سازم

آموزان چگونه است؟

انی

در این پژوهش بر اساس مباني نظری و پژوهشهای انجام شده مدلي فرضي تدوین شد بر
خالق

که شامل هشت مؤلفه بوده است .و در پي پاسخ به این پرسش هستیم که " اولویت بندی

یت
مدیرا
ن
….
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هریک از ویژگي های شخصیتي هشت گانه کارآفریني دانش آموزان چگونه است؟" از
تحلیل عاملي تاییدی و نرمافزار ایموس نسخه ( )20بهره برده شده است.
در بکار گیری روش آماری ،ابتدا با استفاده از آزمون آماری کولموگروف -اسمیرنوف
نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار گرفت تا نوع روش آماری(پارامتری،غیرپارامتری) که
باید استفاده شود مشخص مي شود و در صورت نرمال بودن داده ها یکي از مهم ترین پیش
فرض های آزمون های پارامتریک برقرار است.
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونه ای (آزمون نرمال بودن داده ها)
داده ها از جامعه نرمال آمده است=H0
داده ها از جامعه نرمال نیامده است=H
H0= P>0/05
H= P<0/05
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برر
سی

جدول  .1آزمون کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونه ای

تأث

ریسک

کانون

نیاز به

سالمت

کنترل

موفقیت

فکری

ل

Z

0/66

0/51

1/14

0/71

0/86

فرد

P
سطح معنا داری

0/76

0/96

0/14

0/67

0/43

0/86

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

یر

شاخص

عوام

یو

پذیری
متعادل

عملگرایي

تحمل

رویا

چالش

ابهام

پردازی

طلبي

0/80

0/58

0/79

0/55

0/56

0/05

0/05

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

با توجه به نتایج جدول شماره  1و سطوح معناداری بدست آمده هریک از متغیرهای
پژوهش که بزرگتر از  0/05است ،داده های تمام متغیر ها نرمال است و برای آزمون هریک
از متغیرها مي توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.

نتایج مربوط به اجرای مدل اولیه در حالت استاندارد به همراه برخیي از مهمتیرین شیاخص-
های برازش مدل اولیه در شکل و جدول زیر ارائه شده است.

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

بررسي مدل اوليه پژوهش

61
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
شكل  .1مدل تحلیل عاملي تاییدی در حالت ضرایب استاندارد شده

یت
مدیرا
ن
….
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جدول .2شاخص های برازش تحلیل عاملي تاییدی
شاخص های برازش

نام شاخص

مقدار

حد مجاز

2/31

کمتر از 3

(ریشه میانگین خطای برآورد)RMSEA1

0/08

کمتر از0/1

( CFI2برازندگي تعدیل یافته)
( NFI3برازندگي نرم شده)
( GFI4نیکویي برازش)

0/98
0/94
0/96

باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9

( AGFI5نیکویي برازش تعدیل شده)

0/94

باالتر از 0/9

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول شماره  2مي توان بیان نمود که در مجموع الگو در
جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبي برخوردار است و مي توان گفت هشت سؤال
مؤلفه های فردی کارآفریني مورد تأیید است.
جدول .3ضرایب و معناداری بارهای عاملي به منظور اولویت بندی مؤلفه ها

سی

مؤلفه

تأث

نیاز به موفقیت

0/71

یر

عملگرایي

0/77

6/43

سالمت فکری

0/69

6/24

0/001

تحمل ابهام

0/66

6/14

0/001

ریسک پذیری متعادل

0/56

5/77

0/001

چالش طلبي

0/41

4/56

0/001

کانون کنترل

0/31

4/08

0/001

رویا پردازی

0/35

4/46

0/001

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی

وزن استانداردشده

t

sig

6/28

0/001
0/001

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Root Mean Square Error Approximation
2 . Comparative Fit Index
3 . Normed Fit Index
4 . Goodness of Fit Index
5 . Adjusted Goodness of Fit Index

عملگرایي بیشترین بار عاملي را داشتند و دارای باالترین اولویت بوده انید و کیانون کنتیرل و
رویا پردازی کمترین بارعاملي را داشته اند و کمترین اولویت را دار بوده اند.

بحث و نتيجه گيری
نتایج پژوهشها بیانگر این است که ویژگي های فردی و شخصیتي کارآفریني یکي از
مهمترین عوامل تعیین کننده بر رفتارکارآفریني هستند ویژگيهایي مانند ریسک پذیری،
استقالل طلبي ،خالقیت و نوآوری ،تحمل ابهام و غیره و بر همین اساس مقاله حاضر با هدف
تحلیل بررسي ویژگي های شخصیتي دانش آموزان به رشته تحریر درآمده است .در مقاله
حاضر که به صورت میداني و با استفاده از پرسشنامه دادهها و اطالعات جمع آوری شده

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

آنچه از نتایج جدول شماره  3برمي آید ایین اسیت کیه مقییاس هیای نییاز بیه موفقییت و
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است ،میانگین نمره کارآفریني دانش آموزان در هر یک از ابعاد هشتگانه ویژگيهای برر
شخصیتي کارآفریني محاسبه شد و در ادامه نتایج سوال اول پژوهش نشان داد که دانش سی
آموزان از نظر ویژگي های شخصیتي در حد متوسط و گاهاً متوسط به پایین هستند .میانگین تأث

نمره ویژگي (ریسک پذیری ،2/38کانون کنترل  ،2/35نیاز به موفقیت  ،2/47سالمت فکری

یر

عوام

 ،2/43رؤیاپردازی  ،2/63تحمل ابهام  ،2/49عملگرایي  2/58و چالش طلبي  )2/57به دست

ل

آمد که در بین هشت مؤلفه مورد بررسي عملگرایي با  2/58و چالش طلبي با  2/57بیشترین

فرد

نمره را به خود اختصاص داده اند .گرچه نمرات بدست آمده راضي کننده نیستند ،اما نکته

یو

اساسي و مهم اینجاست که ویژگي های شخصیتي کارآفریني قابل آموزش و اکتسابي هستند سازم
و با برنامه ریزی اصولي مي توان بر این مشکالت فائق آمد .نتایج این بخش از پژوهش با انی

نتایج پژوهشها مرادی و همکاران( ،)1387یعقوبي نجف آبادی( ،)1389بادآور نهندی و
زارعي( )1391همخواني و مطابقت دارد و با نتایج پژوهشها ولکمن و توکارسکي()2009

بر

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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64
برر
سی
تأث

که در پژوهش خود به وضعیت مطلوب و مناسب ویژگي های کارآفریني دانشآموزان
اشاره کرده بودند ،همخواني ندارد.
در این پژوهش بر اساس مباني نظری و پژوهشهای انجام شده مدلي فرضي تدوین شد
که شامل  8بعد بوده است .و در پي پاسخ به این پرسش بودیم که " اولویت بندی هریک از
ویژگي های شخصیتي هشت گانه کارآفریني دانش آموزان چگونه است؟ " از تحلیل عاملي
تاییدی و نرمافزار ایموس نسخه ( )20بهره برده شده است .در بکار گیری روش آماری ،ابتدا
با استفاده از آزمون آماری کولموگروف -اسمیرنوف نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار
گرفت تا نوع روش آماری(پارامتری،غیرپارامتری) که باید استفاده شود مشخص شود ،سپس
با استفاده از آزمون های پارامتریک و شاخص های برزندگي در قالب تحلیل عاملي اقدام به
برازش مدل اولیه شد و مدل از تناسب و برازش مطلوبي برخوردار بود و نتایج تحلیل عاملي
نشان داد که نیاز به موفقیت و عملگرایي دارای بیشترین بار عاملي و کانون کنترل و
رؤیاپردازی دارای کمترین بار عاملي داشتند.
به طور کلي و با توجه به اهمیت تربیت کارآفرینان با خصوصیات کارآفرینانه در دانش
آموزان به ویژه در سطوح پایین و با عنایت به اینکه امروزه در دنیا مراکز آموزشي به ویژه

یر

سطوح پایین از اهمیت فوق العاده ای در رشد و توسعه آتي جوامع داشته و دارد پیشنهاد

عوام

ميشود:

ل
فرد
یو
سازم

 اقدامات اساسي برای تحول در محتوای دروس متناسب با ماهیت اقداماتکارآفرینانه در جهت رشد نگرش کارآفریني در آنها صورت گیرد .با بررسي در
محتوای مطالعات تجربي صورت گرفته در داخل کشور مشخص شد که محتوای

انی

کتب درسي و برنامه آموزشي مدارس ما متاسفانه آن گونه که باید و شاید در

بر

جهت اقدامات کارآفریني قدم برنداشته است بهترین دلیل برای این مدعا نتایج

خالق

پژوهشهای جعفری مقدم و فخارزاده( ،)1390احمدی و فضائلي(،)1392

یت
مدیرا
ن
….

دیگران( )1392و عبدالخالي و عبدالخالي(.)1394
 ترتیبي اتخاذ شود تا دانش آموزان در طول دوره تحصیلي خود در همهی پایههایتحصیلي آموزش های کارآفریني را البته با دبیران آموزش دیده سپری و نمره دوره
در سرنوشت تحصیلي و آینده شغلي آنها لحاظ شود .چرا که ولکمن و
توکارسکي( )2009در تحقیق خود که بر روی دانش آموزان کشورهای آلمان،
روماني ،ایتالیا و استرالیا صورت گرفته است نشان دادند که نگرش کارآفریني
دانش آموزان در کشورهای مورد مطالعه به دلیل آموزش های الزم تقریباً باال
است.
 نتایج پژوهشها بیانگر آن است که مدیران و دبیران نقش اساسي در ترغیب وتشویق دانش آموزان به مسأله کارآفریني دارند که مي توان به نتایج تحقیق مهرام و

تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان...

خسرواني فر و ستوده( ،)1392عابدیني بتریک و عقیلي( ،)1392محمدی زاده و

65

فرخ نژاد( )1388و عابدازاده( )1391اشاره کرد .آنها در تحقیق خود نشان دادند برر
که مدیران مدارس و دبیران به ویژه دبیران کار و فناوری بیشترین اثر را در تشویق سی

و ترغیب دانش آموزان ایفا مي کنند .بنابراین پیشنهاد مي شود تا آموزش و پرورش

تأث

یر

با برگزاری دوره های ضمن خدمت برای مدیران و دبیران قدم های اساسي در این

عوام

زمینه بردارد.

ل

سپاسگزاری :این پژوهش برگرفته از رساله اینجانب در دانشگاه عالمه طباطبائي با عنوان

فرد
یو

شناسایي و اعتباریابي عوامل مؤثر بر آموزش کارآفریني در دوره اول آموزش متوسطه استان سازم
کردستان با راهنمایي جناب آقای دکتر حسین عبداللهي و مشاوره آقایان دکتر عباس انی
عباسپور و دکتر علي دالور است  .نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از همکاری بر
خالق
صمیمانه دانش آموزان و مدیران مدارس متوسطه اول استان کردستان سپاسگزاری نمایند.

یت
مدیرا
ن
….
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ل
فرد
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