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چکیده
هدف از این تحقيق بررسي تاثير ویژگيهای روانشناختي كارآفرینان بر رشد و توسعه اقتصادی
كشور ميباشد .در این پژوهش نمونه مورد نظر از بين دانشجویان كارشناسي ارشد (ورودی )1391
رشتههای كارآفریني دانشکده كارآفریني دانشگاه تهران انتخاب شده است .حجم جامعه مورد تحقيق
 420نفر ميباشد كه براساس فرمول نمونهگيری طبقهای متناسب 80،نفر به عنوان نمونه معرف در نظر
گرفته شده است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است .روش آماری مورد استفاده در
این پژوهش ،رگرسيون چندگانه ميباشد كه سهم هریك از مولفههای روانشناختي را در پيشبيني
كارآفریني مشخص ميكند .یافته های به دست آمده از این تحقيق نشان ميدهد كه بين هریك از
مولفههای ویژگيهای روانشناختي و كارآفریني رابطة معناداری وجود دارد كه از طریق آن ميتوان
تاثيرات كارآفریني بر رشد و توسعه اقتصادی كشور را پيشبيني كرد.
واژههای کلیدی :كارآفرین ،ویژگي های روان شناختي كارآفرینان ،رشد و توسعه اقتصادی
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مقدمه
رشد و پویایي جامعه در گرو انسان های سازنده و خالق است و تنها زماني یك
جامعه خواهد توانست به رشد و توسعه واقعي برسد كه این امر از درون جامعه برخيزد و
افراد با توجه به ویژگي های دروني خویش و اتکا به بروز پتانسيل ها و تواناهایي خود
مسائل را شکافته ،تجزیه و تحليل كنند،راه حل ها را ارائه دهند،آنگاه با عمل خویش
موانع را برداشته و به مقصود برسند (احمدپور داریاني.)8 ،1387 ،
یکي از بزرگترین چالش های اقتصاد ایران در حال حاضر مسأله اشتغال و رونق
توليد است و یکي از مؤثرترین راهکارهایي كه نه تنها ریشه در فرهنگ ملي و سنتي
ایران دارد بلکه از ابزارهای بسيار كارساز توسعه اقتصادی است ،كارآفریني مي باشد .از
این رو اولين گام جهت حركت به سوی توسعه ،اشاعه فرهنگ كار و توجه ویژه به فرایند
كارآفریني و اهميت تأثير آن در رشد و توسعه اقتصادی كشور مي باشد.
افراد كارآفرین به عنوان سرمایههای عظيم انساني منشأ و موجد تاثيرات حياتي در
روند پيشرفت جامعه و كشور هستند و در توسعه بسيار مؤثرند .چنان كه با توجه به
گسترش روزافزون نيازهای جدید در جوامع ميتوانند از طریق شناسایي فرصتها ،شرایط
را كنترل و مهار كنند و در نهایت با خلق و ایجاد اثری مفيد و برجسته ،سبب آرامش و
آسایش ،رفاه و سعادت همه افراد جامعه شوند .آنان عالوه بر اینکه به راحتي از كنار
مسائل و مشکالت اطراف خود نميگذرند و چون حالل ،وضع اقتصادی موجود را به هم
ميریزند ،موجب تحرک در بخش اقتصادی ميشوند ،همچنين به ارتقای بهرهوری
كشورها پرداخته و از طریق اشتغال كارآمد و مولد به رشد و توسعه بسياری از شاخصها
كمك ميكنند(ميرعرب.)16 ،1386 ،
كارآفرینان به عنوان خون حيات بخش نوآوری و ارزشآفریني به تقویت اقتصاد و
اعتالی جامعه كمك ميكنند .ميتوان چنين اظهار كرد كه عامل عقبماندگي اقتصادی
در كشورهای در حال توسعه مربوط به عدم درک خالقيت فردی .البته ميتوان با یك
برنامه صحيح تعليم و تربيت ،روحيه كاری الزم را در جوامع تقویت نمود ،به گونهای كه
شرایط الزم برای صنعتي شدن جوامع فراهم آید.
به طور كلي واژة كارآفریني ترجمه فرانسوی ) (Enterprenureبه معنای متعهد
شدن است كه در زبان انگليسي به آن ) (Enterprenderنيز گفته مي شود .اصطالح

بررسی تأثیر ویژگی های روان شناختی کارآفرینان در...

39

كارآفرین به كسي اطالق مي شود كه متعهد مي گردد تا مخاطرات یك فعاليت اقتصادی
را سازماندهي ،اداره و تقبل نماید ( احمدی.)11 ،1389،
كارآفریني از جنبه های مختلف و با توجه به زمينه های تخصصي گوناگون در
ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته است .مدیران ،اقتصاددانان ،جامعه شناسان و روان
شناسان در طول ساليان از زاویه تخصص خود به كارآفریني نگریسته اند .در این ميان
جامعه شناسان و روان شناسان ابعاد فرهنگي و اجتماعي و تأثيرات محيط بر فرد و
ویژگي های شخصيتي كارآفرینان را مورد بررسي ویژه قرار داده اند.
رویکرد رفتاری بر فعاليتهای كارآفرینان كه حاصل تالش محققين جامعه شناسي و
روان شناسي است از دهة  1960توسط دیوید مك كلند 1آغاز شد تا ضمن توجه به
فعاليتهای كارآفرینان ،تمایل و چ گونگي تشکيل یك فعاليت كارآفرینانه را مورد بررسي
قرار دهد .در این رویکرد عوامل محيطي و ویژگي های رفتاری فرد شامل :تجارب،
سوابق شخصي و فردی در دوران كودكي ،درون خانواده ،تحصيالت ،سن و  ...مدنظر
قرار گرفته است و قصد بر این است تا با ارائه برنامه های مناسب برای كمك به
كارآفرینان ،مهارتها و دانش مورد نياز آنان را افزایش دهند تا با بهبود فعاليت ها و
عملکرد خود بتوانند به سودآوری بيشتری دست یابند.
ویژگي روان شناختي كارآفرینانن :براساس تعاریف گوناگون ،كارشناسان و
نظریهپردازان مختلف مسائل جامعه شناسي و روان شناسي بر ضرورت توسعه كارآفریني
مبتني بر ویژگي های روان شناختي افراد تأكيد ویژه دارند و در عصر جهاني شدن نقش
آن را در تحول اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي و  ...كشورها بسيار حائز اهميت ميدانند.
در این تحقيق ،شش ویژگي بارز روان شناختي كارآفرینان مورد توجه و پایش قرار گرفته
است كه عبارتند از:
جایگاه كنترل:2عقيده فرد نسبت به اینکه وی تحت كنترل وقایع خارجي یا داخلي
هست یا خير را مركز كنترل مي نامند .جایگاه كنترل بيانگر خصيصه ای است كه تمایل
فرد را به كنترل هر چيز در زندگي نشان مي دهد (هيسریچ و پيترز.)3، 1998،3
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راتر )1966( 1موضع كنترل دروني را اینگونه تعریف مي كند :هر گاه شخصي
بازخوردی را ناشي از عملکرد خود نداند و آن را به بخت و اقبال نسبت بدهد و یا آن را
تحت كنترل دیگران بداند به كنترل بيروني اعتقاد دارد و اگر شخصي رویدادی را پيامد
رفتار و ویژگي های خود بداند به كنترل دروني معتقد است .افراد با مركز كنترل بيروني
معتقدند وقایعي كه خارج از كنترل آنها هستند ،سرنوشت شان را تعيين مي كند اما
كارآفرینان افرادی با مركز كنترل دروني توصيف شده اند (احمدپور داریاني.)82 ،1383 ،
كارآفرینان موفق به خود ایمان دارند و موفقيت یا شکست را به سرنوشت ،اقبال یا
نيروهای مشابه نسبت نمي دهند .آنها همچنين این ویژگي را دارند كه وقایع پش آمده را
برای خود قابل كنترل مي دانند (همان منبع.)84 ،
حس استقالل طلبي :2نياز به استقالل با تمایل به كنترل ،رابطة نزدیك دارد.
عموما كارآفرینان افرادی هستند كه مي خواهند كار را به شيوه خودشان انجام دهند و
كاركردن برای دیگران برایشان دشوار است .نياز به استقالل ،یعني رئيس خود بودن كه
یکي از قوی ترین نيازهای كارآفرینان است (هيسریچ و پيترز.)3، 1998،3
نياز به توفيق :4خصوصيت بحث برانگيزتر كارآفرینان ،نياز به توفيق است .مك
كلند د ر نظریه كلي خود در مورد خصوصيت نياز به توفيق در كارآفرینان ،چهار خصيصه
را بيان مي كند:
 -1مسؤوليت پذیری فردی در حل مشکالت
 -2تعيين اهداف و نيل به این اهداف با تالش شخصي
 -3ریسك پذیری متعادل كه تابع مهارت در عملکرد است نه شانس
 -4آگاهي به نتایج حاصل از اجرای كار و تصميم
وی نتيجه مي گيرد كه نياز شدید به توفيق ،افراد را به سوی درگير شدن با
رفتارهای كارآفرینانه سوق مي دهد (هيسریچ و پيترز .)4، 1998،5به بيان دیگر ،توفيق
طلبي بيانگر تمایل به انجام دادن كار در سطح استانداردهای عالي در جهت موفقيت در
موقعيت های رقابتي است (احمدپور داریاني.)83 ،1383 ،
1
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تمایل به مخاطره جویي :1تقریبا در تمام تعاریفي كه از كارآفرینان شده است به
نوعي از ریسك پذیری اشاره مي شود .ریسك پذیری به معنای پذیرش و استقبال از
خطرات حساب شده در كسب و كار مي باشد (احمدپور داریاني .)84 ،1383 ،ریسك خواه
مالي باشد خواه اجتماعي یا رواني ،بخشي جدایي ناپذیر از فرایند كارآفریني است .
تحمل ابهام:2تراپمن و مورنينگ استار )1989( 3بر این باورند كه كارآفرینان قادرند
به طور مؤثر با موقعيت ها و اطالعات مبهم ،ناقص،غيرقطعي،سازمان نيافته و غيرشفاف
كنار بيایند (همان .)235 :
خالقيت و نوآوری:4خالقيت به معنای آفرینش یك ایده یا طرح نو ،عنصر اساسي
در فرایند كارآفریني و ایجاد كسب و كارهای جدید است و نوآوری فرایند خلق چيزی
جدید است كه ارزش قابل توجهي برای فرد ،گروه ،سازمان،صنعت یا جامعه فراهم
مي آورد .به گفته پيتر دراكر )1985( 5وجود نوآوری در كارآفریني به قدری ضروری است
كه مي توان ادعا نمود كارآفرین بدون آن وجود ندارد و خالقيت نيز بدون نوآوری نتيجه
ای حاصل نمي نماید .بنابر این خالقيت و نوآوری حاصل از آن ،برای بقا و موفقيت
شركت امری حياتي است (همان .)88 :
ابزار و روش
از آنجا كه این پژوهش به توصيف شرایط موجود مي پردازد ،از نوع تحقيقات
توصيفي به شمار آمده و از طرف دیگر چون به بررسي رابطه مؤلفه های ویژگي های
روان شناختي دانشجویان كارشناسي ارشد كارآفریني با فعاليت های كارآفرینانه آنها مي
پردازد ،لذا از نوع همبستگي مي باشد.
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،شامل دانشجویان دوره آموزشهای
الکترونيکي ورودی سال  1391دانشکده كارآفریني دانشگاه تهران مي باشد .تعداد این
دانشجویان  420نفر بوده كه از بين گرایشهای مختلف شامل :سازماني ،فناوری ،آموزش

1

.Risk bearing
. Ambiguity tolerance
3
. Trapman & morning
4
. Creativity & innovation
5
. Peter Drucker
2

42

مدیریت بهره وری – شماره  –31زمستان 1393

و ترویج ،گردشگری،كسب و كار جدید ،كسب و كار الکترونيکي و توسعه بر اساس
فرمول نمونه گيری 80 ،نفر را به عنوان نمونه ی تحقيق در نظر گرفته ایم.
در این پژوهش از روش نمونه گيری طبقه ای متناسب استفاده شده است كه
دانشجویان بر حسب گرایش تحصيلي به طبقات مختلف تقسيم شده اند.
از پرسشنامه كه یکي از ابزارهای رایج تحقيق و روشي مستقيم برای كسب
داده های تحقيق مي باشد برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است .پرسشنامه
محقق ساخته و متناسب با اهداف پژوهش و محدودیت زماني مي باشد.
در این تحقيق برای تعيين روایي ابزار اندازه گيری ،از روایي محتوا و صوری
استفاده شده است .برای به دست آوردن روایي صوری پرسشنامه با بهره گيری از نظرها
و راهنمایي های متخصصان و صاحب نظران ،سؤاالت مورد بررسي قرار گرفته است.
برای سنجش پایایي آزمون ،یك مرحله پيش آزمون صورت گرفت بدین صورت
كه قبل از اجرای نهایي 30 ،نفر از نمونه های تحقيق به طور تصادفي انتخاب شده،
سپس پرسشنامه در اختيار آنان قرار گرفت كه داده های حاصل از آن توسط نرم
افزار  SPSSتحليل و ضریب پایایي(آلفای كرونباخ 0.87 )1به دست آمد.
در پژوهش حاضر از آمار توصيفي و استنباطي برای تجزیه و تحليل داده ها
استفاده شده است .پس از استخراج داده های پرسشنامه ،ابتدا از آمار توصيفي(ميانگين،
ميانه ،واریانس ،انحراف معيار و نمودار توزیع آماری نمونه) و بعد از انجام تحليل های
توصيفي با كمك نرم افزار  ،SPSSجهت بررسي رابطه ی مولفه های روان شناختي با
كارآفریني ،از آمار استنباطي بهره گيری شده است .روش آماری مورد استفاده در این
تحقيق ،رگرسيون چندگانه مي باشد.
مدل مفهومي تحقيق ،به صورت خالصه در شکل شماره ()1نشان داده شده است.

.Cronbach's alpha
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استقالل طلبی

نیاز به توفیق

کارآفرینی

جایگاه کنترل

خالقیت و نوآوری

مخاطره جویی

تحمل ابهام

شکل شماره  : 1مدل مفهومی؛ رابطه ی مولفه های روانشناختی با کارآفرینی

یافته ها
با توجه به تجزیه و تحليل انجام شده بر حسب روش آماری انتخاب شده و
داده های حاصل از پرسشنامه ها و متغيرهای تحقيق نشان داده مي شود كه بين هریك
از مولفه ها با كارآفریني رابطه وجود دارد و نتایج تحقيق به شرح زیر استخراج مي گردد:
جدول  :1-1متغیرهای وارد شده در مدل
مدل

1

متغیرهای وارد شده
خالقيت
استقالل طلبي
مخاطره جویي
جایگاه كنترل
تحمل ابهام
نياز به توفيق

متغیرهای خارج شده

روش

0

Enter

متغيرهای وارد شده در مدل به روش اینتر عبارتند از :خالقيت ،استقالل طلبي،
مخاطره جویي ،جایگاه كنترل ،تحمل ابهام ،نياز به توفيق كه نشان مي دهد بين هر یك
از مولفه ها با كارآفریني رابطه وجود دارد.
جدول  :2-1مدل خالصه شده
Sig. F
change

Change statistics
F
Df1
Df2
change

R square
change

Std.Error
of the
Estimmate

Adjusted
R square

R square

0.657

24.56430

0.644

0.657

R

Model

a

0.000

158

6

50.535

0.8
11

1
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رابطة بين مؤلفه های ویژگي های روان شناختي و كارآفریني مقدار  R=0/81را
نشان مي دهد و با عنایت به مقدار  R Square=0/66مشخص مي شود كه  66درصد
از تغييرات كارآفریني توسط مؤلفه های ویژگي های روان شناختي قابل تبيين مي باشد و
با توجه به مقدار سطح كه كمتر از  0/0001مي باشد ،این رابطه معني دار است.
همچنين با توجه به تحليل واریانس انجام شده و مقدار  F=50.535كه در سطح
كمتر از  0.0001معني دار است ،نتيجه مي گيریم كه معادله رگرسيون نيز معني دار
مي باشد.
جدول  :1تحلیل واریانس
Sig.

F

Mean
square

Df

Sum of square

Model

0.000

50.536

30498.937
603.405

6
158
164

182957.6
95337.98
27829.6

Regression
Residual
tital

جدول  :2ضرایب متغیرها
Sig.

t

0.477
0.009
0.037
0.023
0.000
0.019
0.000

-0.762
2.626
2.100
2.304
5.713
2.376
11.678

Standaridized
coefflcients
beta
21.430
0.141
0.130
0.116
0.304
0.134
0.634

Standaridizedun coefflcients
Std.Error
0.482
0.324
1.212
180
0.195
0.116

b
-16.308
2.66
0.680
2.794
1.031
0.464
1.353

Model
)(constant
جایگاه كنترل
تحمل ابهام
مخاطره جویي
استقالل طلبي
خالقيت
نياز به توفيق

در نهایت و با عنایت به ضرایب متغيرهای به دست آمده ،نياز به توفيق 63
درصد،استقالل طلبي  30درصد ،جایگاه كنترل  14درصد ،خالقيت  13درصد ،تحمل
ابهام  13درصد ،و مخاطه جویي  12درصد از تغييرات واریانس دانشجویان كارشناسي
ارشد رشته های كارآفریني دانشکده كارآفریني دانشگاه تهران را تبيين مي كند.
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بحث و نتیجه گیری
همخواني نتایج به دست آمده از این تحقيق با نتایج به دست آمده از محققان
دیگر :احمدپور داریاني ( ،)1377جعفرزاده ( ،)1383حيدری ( )1388و ادهمي (،)1388
ورتمن ،)1986( 1ریسال ،)1992( 2درایسن و زورات ،)1999( 3هيلدبراندو )2003( 4و
هوارد )2004( 5داللت بر رابطه معني دار و مثبت بين مؤلفههای ویژگيهای روان شناختي
با كارآفریني دارد.
با توجه به یافته های تحقيق ،پيشنهاد مي گردد تا با عنایت به رابطة مؤلفه های
ویژگي های روان شناختي و كارآفریني ،با تنظيم برنامه درسي مناسب و ارائه مواد و
محتوای غني و كاربردی مرتبط با این ویژگي ها در دروسي مانند مباني كارآفریني،
عناصر خالقيت و نوآوری ،مخاطره جویي و تقویت جایگاه كنترل دروني در اعماق ذهن
دانشجویان و دانش پذیران پرورش یافته و نهادینه گردند .با توجه به اهميت پرورش این
ویژگي ها در تك تك افراد جامعه خصوصا جوانان ،نوجوانان و نونهاالن كه سازنده آینده
كشور خویش اند ،این اقدام مي تواند در بلند مدت از دوران مدرسه و تحصيالت ابتدایي
و پيش دبستاني به صورت برنامه ریزی شده و ساختار یافته و با رویکرد كارگاهي و
كاربردی ،در نظام آموزش و پرورش كشور عملياتي گردد.
نتایج به دست آمده از این تحقيق نشان مي دهد كه برای افزایش بهره وری
فرایند كارآفریني و تاثير به سزای آن در رشد و توسعه ی اقتصادی كشور باید ویژگي
های روانشناختي كه عبارتند از :نياز به موفقيت ،ریسك پذیری ،تحمل ابهام ،جایگاه
كنترل دروني ،نياز به استقالل و خالقيت و نوآوری را از طریق تربيت ،آموزش و فراهم
نمودن بستر مناسب اجتماعي ارتقا داد.
در این ميان نقش و اهميت خانواده به عنوان كانون اندیشه نوگرایي ،در ایجاد
روحيه خالقيت و نوآوری در افراد ،گسترش روحيه كارآفریني و توسعه كسب و كار جدید
در جامعه ،انکارناپذیر است .چرا كه خانواده از نظر كمي و كيفي به پرورش روحيه و خلق

1
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.Rissal
3
.Driessen & zoward
4
.Hilberando
5
.Howard
2
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ایده و كار در افراد ميپردازد .تحقق كارآفریني مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و
ساحتهای حيات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصيت اوست.
اگر والدین فرزند را به سمت و سویي ترغيب كنند تا ذهن خود را به صورتي
منسجم سوق دهد ،برای چنين فردی دستيابي به منابع اقتصادی ناشي از كار و تسخير
فضاهای جدید ارزش تلقي ميشود .چنين طرز تلقي از دنيای پيرامون ،ذهن فرد را
نسبت به خلق ایدهای نو و استقالل اقتصادی و كسب موفقيت دگرگون ميسازد.
خانواده ميتواند عنصر پویایي و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته
به خود تزریق كند ،به شکلي كه فرد و جامعه در محيطي هماهنگ به تعامل بپردازند و
قالبهای اجتماعي نوآورانه شکل گيرد .از این رو برنامه ریزی جهت گسترش و بسط
فرهنگ كارآفریني از طریق رسانه و لزوم آموزش های رشد مدار برای والدین با هدف
ارتقای دانش كارآفریني در نهاد خانواده امر موكد و مهمي است كه سياست گذاران
كشور باید به آن نگاه ویژه ای داشته باشند.
الزم است دولتها و ملتها بدون در نظر گرفتن هرگونه تعلق و گرایش و به دور از
هر گونه قشرینگری و جزیرهای عمل كردن ،بهطور منسجم و با تمام توان و پتانسيل
در جهت آموزش ،ترویج و توسعه واقعي كارآفریني در سطح همه الیههای اقشار اجتماع
همت گمارند .این مسأله بهخصوص در جامعه ما كه از جهت اشتغال و بهرهوری و
مهارت یافتگي نيروهای آماده دارای كاستيهایي است ،به تبع آن از ناامني ،اضطراب و
نامالیمات اجتماعي رنج ميبرد ،حائز اهميت است و الزم است كه در كشور به اشاعه و
ترویج كارآفریني همت و از به كارگيری كارآفرینان حمایت گردد و در این راه تمام
نهادهای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي و آموزشي باید همکاری الزم را بکنند.
در این ميان نقش نهادهای علمي -آموزشي و پرورشي بسيار حياتي خواهد بود تا در
ایجاد ،بسط و گسترش نهضت ملي كارآفریني همه توان و ظرفيت خود را مصروف كنند.
سپس بهتر است عالوه بر توجه و عنایت به مقوله كارآفریني تمامي اساتيد ،نخبگان،
مسؤوالن و ...در راه نهادینهسازی این فرهنگ متعالي در انسجام و ساماندهي آن نيز
بسيار بکوشند و از هرگونه موازی كاری بپرهيزند.
سپاسگزاری
ضمن سپاس و شکرگزاری به درگاه باریتعالي ،بر خود فرض مي دانم تا قدردان
راهنمایي و مدد استاد بزرگوارم جناب آقای دكتر بابك ضياء رئيس محترم اداره روابط
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بين الملل دانشکده كارآفریني دانشگاه تهران ،همچنين كليه دانشجویان و هم دوره ایهای
عزیز كه در نهایت دقت و حوصله پاسخگوی سواالت پرسشنامه ها بوده اند باشم .نهایت
قدرشناسي و سپاسم را به همسر و همراه فاضل و مهربانم سركار خانم فرینوش اكبرزاده
تقدیم مي دارم كه بدون همراهي و همياری ایشان بي شك انجام این تحقيق و نگارش
این مقاله ميسر نمي گردید.
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