
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ تابستان ١٤شماره  چهارمسال 

  

ی پيشرفت با گيزهـنفس و اني، عزتـمتغيرهاي باورهاي هوش یي رابطهـبررس
  شرقي و غربيآذربايجانهای استانكارآفريني در دانشجويان دانشگاه پيام نور 

  

  لمي دانشگاه پيام نورت عأعضو هي ـدکترمحمدرضا سرمدي 
  ت علمي دانشگاه پيام نورأعضو هي ـطاهر محبوبی 
  ت علمي دانشگاه پيام نورأعضو هي ـزاده حسن عبداله

  

  چکیده
نفس و ی متغيرهاي باور هوشي، عزتهدف از انجام پژوهش حاضر تعيين رابطه 

شرقي ي آذربايجانهانور استانانگيزه پيشرفت با كارآفريني در دانشجويان دانشگاه پيام
نفر  ۳۹۸نفر دانشجوي زن و  ۴۵۰نفر دانشجو،  ۸۴۸تعداد نمونه برابر . باشدو غربي مي

براي تحليل . ده بودندـادفي انتخاب شـاي ـ تصگيري طبقهدانشجوي مرد با روش نمونه
هاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار از ضريب همبستگي و الوه بر روشـها عداده

روش تحقيق از نوع توصيفي و به . ها استفاده شدچندگانه براي آزمون فرضيهرگرسيون 
هاي باورهاي ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه .ی همبستگي انجام شده استشيوه

) ۱۹۷۰(انگيزه پيشرفت هرمانز ) ۱۹۷۶(، عزت نفس كوپر اسميت )۱۳۷۷(هوشي بابايي
ی نتايج نشان داد كه همبستگي انگيزه. است) ۱۹۹۱(و كارآفريني روبينسون و همكاران 

هاي عزت نفس همچنين همبستگي. دار استمعني ۰۱/۰پيشرفت با كارآفريني در سطح 
نتايج تحليل رگرسيون . باشددار ميمعني ۰۱/۰و باورهاي هوشي با كارآفريني در سطح 
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  ...های هوشی،ی متغيرهای باوربررسی رابطه   |
    و ديگران دکتر محمدرضا سرمدی   |

  

 

 
 

 

 ينفس و انگيزهباور هوشي، عزت( بين اين پژوهشكه متغيرهاي پيش دهدنشان مي
  .را دارا هستند) كارآفريني(بيني واريانس متغير مالك توانايي پيش )پيشرفت

  

  .۴، انگيزه پيشرفت۳نفس،عزت۲، باورهاي هوشي۱كارآفريني :واژگان کلیدي
  

به معناي متعهد شدن، نشأت  entreprenderفرانسوي  يی كارآفريني از كلمهواژه
كسي است كه متعهد " كارآفرين"وبستر  بنابه تعريف واژه نامه دانشگاهي. گرفته است

احمد (هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند شود مخاطرهمي
: اندکارآفريني را چنين توصيف کرده) ۱۹۸۹( ۵هيسريچ و پيترز ).۱۳۸۰پوردارياني، 

فرايند خلق کردن چيزي متفاوت و با ارزش، از طريق صرف زمان و تالش الزم و 
  .هاي مالي و با رضايت شخصييرفتن مخاطرهپذ

) ۱۷۰۰حدود( ۶هر چند که اصطالح کارآفريني براي نخستين بار توسط کانتيلون
کاربرد عام اصطالح کارآفريني را در ) ۱۹۳۴( ۸شومپيتر). ۷کيلبي(تعريف شده است 

ر از منظ) ۱۹۳۴(بعد از ميل، شومپيتر . دهدنسبت مي) ۱۸۴۸( ۹حوزه اقتصادي به ميل
هاي نظامديگري به کارآفريني توجه داشته است، وي به نوآوري و نقش آن در پويايي 

به نحوي مشخص و گسترده ) ۱۹۶۱(کللند از سوي ديگر مک. کنداقتصادي تأکيد مي
اقتصادي در  يهاي فردي با رشد و توسعهبين ويژگي يی  نظريه و تبيين رابطهبه ارائه
ه اين نتيجه رسيد که پيشرفت به يک گروه يا مذهب هاي شغلي پرداخت و بزمينه

توان رشد و ها در افراد ميخاص اختصاص ندارد و با رشد و توسعه برخي از ويژگي
  .توسعه اقتصادي را در جوامع مختلف فراهم کرد

  كارآفريـنان اطالعات را از مـنابع مختلف زيادي براي شروع يك شـغل با هم تركيب
  

  

2- Intelligence Beliefs 
4- Achievement motive 
6- Cantillion 
8- Schumpeter 

1- Entrepreneurship 
3- self-esteem 
5- Hisrich & Peters 
7- Kilby 
9- Mill  
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۸ تابستان, ۱۴شماره  چهارمسال    {  

  

 

 
 

 

آزمايند و بعد هايي دارند كه آن را ميكنند، آنها براي شروع آن شغل در ابتدا ايدهمي
  )۲۰۰۳، ۱كاسون. (كننداجرا مي

كساني كه خود  -۱ :كندكارآفرينان را به دو دسته تقسيم مي) ۲۰۰۰( ۲جورايمين
 ۳يابند، كه به آنها مبتكرمبدع بوده، و با كشف و اختراع به توليدات جديد دست مي

كساني كه از افكار كارآفرينان الهام گرفته و سازنده و مجري افكار  - ۲ و. گويند
 . گويند ۴شوند، كه به آنها مقلدكارآفرينان مخترع مي

معتقد است كه فرد كارآفرين كسي است كه يك واحد اقتصادي ) ۱۹۶۱(كللند مك
هاي وي همچنين ويژگي. دهدكند و ظرفيت آن را افزايش ميرا سازماندهي مي

ديگر . كندپذير معرفي ميي پيشرفت باال و مخاطرهكارآفرين را فردي با داشتن انگيزه
، ۷جو، مخاطره۶ا مترادف با صفاتي مانند جسوركارآفريني ر ۵اين که شايلن برگر

، محافظه ۱۰هايي همچون همرنگ شدنشناسد و واژهمي ۹، و مجري۸پذيرمخاطره
اگر به دقت مالحظه  ).۱۹۸۰، ۱۳وسپر(داند را مغاير كارآفريني مي ۱۲و روز مرگي۱۱كاري

ترين مهم شود كهكللند و شايلن برگر مشاهده ميشود نكات مشتركي بين تعريف مك
  .توان مشاهده كردپذيري است، و اين روند را در تعاريف ديگران نيز ميآن مخاطره

هاي فرد براي باورهاي هوشي به عنوان يك مقوله انگيزشي كه زير ساخت انگيزه
 همکاران، و۱۴داي(اهميت اساسي است  به موفقيت در سطحي باالتر است، داراين رسيد
از نظر . اندهاي عالي آنان در نظر گرفتهد را به عنوان سبكباورهاي هوشي افرا). ۱۹۹۸

  ي ذهني را برايكه ساختارهاي برجستهاي دروني است آنها باور هوشي به عنوان واسطه

  
    

2- Effendy Juraimin 
4- Initiating 
6- Bolb 
8- Risktaker 
10- Conforming 
12- Routine 
14- Dai 

1- Mark Casson 
3- Initiative 
5- Shaillenberger 
7- Venturesome 
9- Doer 
11- Conservative 
13- Vesper 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...های هوشی،ی متغيرهای باوربررسی رابطه   |
    و ديگران دکتر محمدرضا سرمدی   |

  

 

 
 

 

توان باورهاي هوشي را در درون از اين رو مي. آوردشناخت، عاطفه و رفتار فراهم مي
زيرا آنها عمدتآ به تغييرپذيري توانايي هوشي و نيز مؤثر . قرار داد بعد ثبات اسنادها

با ).  ۱۹۹۸، ۱دوک و لگت. (ن توانايي هوشي اشاره دارندبودن يا نبودن تالش و تمري
ژوهش، دو نوع باور هوشي جوهري يا ذاتي، و باورعرضي يا  ارائه مدلي مبتني بر پ
افرادي كه باور هوشي جوهري دارند معتقدند كه صفات . اندافزايشي را مطرح كرده

معتقدند كه توانايي آنها  اين افراد. شخصي آنها از قبيل هوش، ثابت و تغييرناپذير است
در مقابل افرادي كه باورهاي هوشي افزايشي دارند، . ذاتي، فطري و خدادادي است

عقيده دارند كه هوش يك جوهر ثابت و غيرقابل تغيير نيست، بلكه از طريق تالش و 
هاي شخصي آنها اين افراد معتقدند كه توانايي. توان آن را افزايش دادتجربه مي

 ). ۱۹۹۳؛ هيمن و دوك، ۱۹۹۸دوك و لگت، (ير و افزاينده است پذانعطاف

ي صفات شخصي به عنوان يک عامل مهم در ي پژوهش، باورهايي را دربارهپيشينه
کند که در اين ديدگاه باور جوهري بيان مي. رابطه با مفهوم خود مطرح کرده است

هيمن و دوک، (ايش يابد تواند افزهاي رواني انساني ثابت بوده و نميصفات و ويژگي
توانند تغيير کند که صفات شخصي فرد ميدر مقابل  باور  افزايشي بيان مي). ۱۹۹۳
تواند با استفاده از امکانات مثالً فرد داراي باور هوش افزايشي معتقد است که مي. يابند

 هاي خود را بهبود بخشد اين افرادهايي توانايي هوشي و بطور کلي تواناييو روش
هاي خود دارند و نيز قضاوت هاي پذير از هوش و ساير تواناييديدگاهي پويا و انعطاف

  ).۱۹۹۶، ۲دوک(کنند ي صفات دروني شخصي خود و ديگران ميمنفي کمتري درباره
باور هوشي در اين تحقيق به عنوان يکي از خصوصيات کارآفرينان در نظر گرفته 

 ستقيم تحقيقات داخلي و خارجي صورت نگرفتهشـده است که در اين زمـينه به طور م
کنند اشاره است و در پژوهش حاضر به چند مورد که به طور ضمني نتايج را تأييد مي

  آموز به اين نتايج رسيدند که اوالًدانش ۹۴در پژوهشي برروي  ۱شود مثالً تاي و فايمي
  

  

2- Ardly & Dweck 1- Dwek & Legget 
3- Tai & Fai 
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۸ تابستان, ۱۴شماره  چهارمسال    {  

  

 

 
 

 

هاي مدل معادالت ثانياً تحليل .هاي هوش بر اهداف پيشرفت تأثير دارندتئوري
ساختاري نشان داد که افراد موفق در پيشرفت تحصيلي بيشتر بر درک عميق و 

حفظ صرف مطالب  نگري وهاي سطح باال تأکيد دارند و از سطحيبکارگيري استراتژي
ها بيشتر اهداف بحر و زنکنند همچنين آنها ديدند که مردان اهداف تپرهيز مي

گيري هدفي در بررسي رابطه باورهاي هوشي در جهت) ۱۳۷۷(بابايي . عملکردي دارند
گيري آموزان تيزهوش جهتکند که دانشآموزان تيزهوش و عادي گزارش ميدانش

آموزان عادي دارد وي همچنين به اين نتيجه رسيد که تبحرمدارتري نسبت به دانش
بيني دفي توانايي نسبي را پيشـگيري هي به بهترين شکل جهتوشي جوهرـباور ه

اي باورهاي هوشي به تحت عنوان پژوهشي بررسي مقايسه) ۱۳۸۲(آچاک . کندمي
آموزان زن و مرد سال سوم گيري هدفي در راهبردهاي يادگيري در دانشجهت

بيني در پيش :متوسطه استان آذربايجان غربي انجام گرفته که نتايج به شرح ذيل است
گيري هدفي در مدل همزمان پيشرفت تحصيلي از روي باورهاي هوشي و جهت

 .دار بودندگيري هدفي  تبحري و باورهاي هوشي افزايشي  معنيمتغيرهاي جهت

هايي است که در برخي از تحقيقات به عنوان يکي از نفس يکي از ويژگيعزت
ثالً آريندل، سندرمن، هاگمن و م. خصوصيات کارآفرينان به آن اشاره شده است

هاي مختلف در پژوهش) ۱۳۷۹نژاد و همکاران، ؛ به نقل از هرمزي۱۹۹۱( ۱پيکرزکيل
هاي اجتماعي، اضطراب ه با ترسـورزانخود نشان دادند که بين رفتار غيرجرأت

) نظير نقد افراطي ازخود، احساس گناه هذياني(هاي دروني اجتماعي، پرخاشگري
همچنين در . نفس پايين، رابطه وجود داردان اعتماد به نفس و عزتکمرويي، فقد

اي از دانشجويان روي نمونه) ۱۳۷۹(نژاد، شهني و نجاريان پژوهشي که توسط هرمزي
نفس و ابراز وجود زتـد بين عـشاهده گرديـجام شد، مـشگاه شهيد چمران اهواز  انـدان

ها کارآفرينان مانند جسارت و ي از ويژگيی مثبت وجود دارد و اين ويژگي با برخرابطه
  ،به نقل از احمد پوردارياني(، ۱۹۶۸ی شالن برگر در سال کاري که به وسيلهعدم محافظه

  

  

 1- Arrindell ,Sanderman, Hageman & Pickersgill 
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  ...های هوشی،ی متغيرهای باوربررسی رابطه   |
    و ديگران دکتر محمدرضا سرمدی   |

  

 

 
 

 

از سوي ديگر، در برخي از تحقيقات به اين . مطرح شده است همخواني دارد) ۱۳۸۰
نفس پايين بيشتر احتمال دارد به احساس شده است که افراد داراي عزتمورد اشاره 

همانطور که برخي از محققين مثالً ). ۱۹۹۵ ،۱آزبورن( فشار از جانب گروه تن در دهند 
از . ترين ويژگي افراد کارآفرين را انگيزه پيشرفت باال مي دانندمهم) ۱۹۶۱(، ۱کللندمک

هاي افراد داراي انگيزه نفس باال جزو ويژگيو عزتهاي عدم همرنگي سوي ديگر ويژگي
با انجام پژوهشي به اين نتيجه رسيد که افراد داراي عزت ) ۱۹۶۹( ۳فينکلمن. باال است

هايشان به چالش طلبيده شود، به احتمال بيشتر کار را با نفس باال هنگامي که توانايي
 ۴گرينهاوس و بادين. ييني دارندنفس پارسانند تا افرادي که عزتموفقيت به انجام مي

نفس بر عملکرد را مورد بررسي قرار دادند، در اين در تحقيق خود تأثير عزت) ۱۹۷۴(
ي دادن دانشجوي روانشناسي صنعتي و سازماني را به وسيله ۱۴۴نفس پژوهش عزت

-ي خودشان تغيير دادند، نتايج نشان داد عزتاطالعات ساختگي مثبت و منفي درباره
تحقيق ديگري توسط شکرکن و . داري با عملکرد رابطه داردبه طور معني نفس

نفس بر کارآفريني دانشجويان انجام تحت عنوان بررسي تأثير عزت) ۱۳۸۰(همکارانش 
نفر دانشجوي زن و مرد مورد بررسي قرار گرفت و نشان دادند که  ۴۰۰گرفت که در آن 

از نياز ) ۱۹۸۱( ۵ولش و وايت. د داردنفس و کارآفريني همبستگي مثبت وجوبين عزت
هاي مشترک نفس به عنوان ويژگيپذيري، هماوردطلبي، و عزتبه کنترل، مسئوليت

  .کنندکارآفرينان ياد مي

هايي است که در برخي از تحقيقات به عنوان يکي انگيزه پيشرفت هم يکي از ويژگي   
در تحقيقي به اين ) ۱۹۶۱(لند کلمک. از خصوصيات کارآفرينان به آن اشاره شده است

. نتيجه رسيد که بين انگيزه پيشرفت هر جامعه و رشد اقتصادي آن رابطه وجود دارد
   هايتحت عـنوان ويـژگي) ۱۹۷۱( ۱هـمچنين در تـحقيقي که توسـط هورنادي و ابود

  

  

2- Mc clelland 
4- Greenhaus & Badin 
6- Hornady & Aboud 

1- Osborne 
3- Finkleman 
5- Welsh & White 
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طور ه د نتايج نشان داد که انگيزه پيشرفت کارآفرينان بـکارآفرينان موفق انجام ش
نيز در تحقيق خود ) ۱۹۷۹( ۱ديکارلو و ليونز. داري با غيرکارآفرينان متفاوت استمعني

ادي هاي عهاي انگيزه پيشرفت کارآفرينان باالتر از گروهبه اين نتيجه رسيدند که نمره
تحت عنوان نقش انگيزش ) ۱۹۸۹(تحقيقي توسط ماينر اسميت و براکر . است

در اين پژوهش انگيزه پيشرفت . هاي نوآور انجام شدآوري شرکتکارآفرين در رشد فن
همچنين در . ها نشان دادي شرکتهاي رشد ساليانهاي با شاخصي قابل مالحظهرابطه

شناختي انجام شد، بين برخي از صفات روان )۱۹۸۷( ۲تحقيقي که توسط بگلي و بويد
اي از جمله نياز به پيشرفت مؤسسين و غيرمؤسسين کسب و کارهاي کوچک مقايسه

هاي آنها در صورت گرفت با توجه به نتايج به دست آمده مشاهده شد که بين نمره
شان ن) ۱۹۹۲( ۳کللند و کوستنرمک. دار وجود داردويژگي انگيزه پيشرفت تفاوت معني

دادند که افراد با سطوح انگيزه پيشرفت باال به آينده توجه نخواهند کرد و تکاليف 
در صورتي که اعتقاد و باور داشته باشند که تکاليف فعلي . خطيري را برخواهند گزيد

آموزي مشاهده دهند همچنين در يک نمونه دانشاهداف آينده را تحت تأثير قرار مي
، ۵بتيمن وکرانت(همبستگي مثبت دارد  ۴گراييفعاليتشد که انگيزه پيشرفت با 

هاي ديگر مرتبط گرايي، انگيزه پيشرفت با صفات و ويژگيعالوه بر فعاليت). ۱۹۹۳
که آنها نيز با کارآفريني اتباط دارند مثالً در يک پژوهش بين انگيزه پيشرفت و . است

و انگيزه پيشرفت خالقيت گروهي از کودکان تيزهوش همبستگي مثبت وجود داشت 
  ). ۱۹۹۱ ،۶جاسوال و جرات(کرد سطوح بااليي از واريانس خالقيت را تبيين مي

همچنين در پژوهشي ديگر که در اندونزي صورت گرفت مشخص شد، انگيزه 
عامل ديگر  ۶عامل مهم در انتخاب يک حرفه کارآفرينـي است،  ۷پيشرفت يکي از 

  قيت، تـصور کسب و کار، دانـش و مـهارت فني، شـامل توانايي، تـقليد، نـوآوري و خـال
  

  

  

2- Begley & Boyd 
4- Proactiveness 
6- Jaswal & Jerath 

1- Decarlo & Lgions 
3- McCllelland & Koester 
5- Bateman & Crant 
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). ۱۹۹۲، ۱ريس سال(استقامت و پافشاري و عوامل محيطي بودند هاي سازماني، مهارت
هاي کارآفرينان و غيرکارآغرينان در دو کشور هندوستان و ويژگي در تحقيقي ديگر

ی باالتري در آزمون کارآفرينان ايالت آمريکا نمره. ي آمريکا مقايسه شدنداياالت متحده
 استيمپسون، نارايانان و(انگيزه پيشرفت در مقايسه با غيرکارآفرينان به دست آوردند 

ه ـگيزه پيشرفت بـحقيقاتي را که انـت) ۱۹۹۱( ۳اور واسکاتـش). ۱۹۹۳ ،۲شان تاکومار
. ي معتبر براي کارآفريني استفاده کرده بودند، مرور کردندکنندهبينيعنوان يک پيش

  .آنها نتيجه گرفتند بين انگيزه پيشرفت و کارآفريني همبستگي مثبت وجود دارد

 ۴موري پيشرفت را به صورت يکي از نيازها مطرح کرد یاولين کسي که انگيزه
به نظر وي . دانستگيري انگيزه پيشرفت دخيل ميوي عواملي را در شکل. بود) ۱۹۳۸(

مواجهه با مشکالت، تسلط بر : عواملي که در تبيين انگيزه پيشرفت مؤثر هستند شامل
تقالل و سرعت در عمل، از ميان ها و عقايد، اسدهي اشياء، افراد يا انديشهامور، سازمان

شوند، رقابت با ضوابطي که موجب پيشرفت مي دستيابي به معيارها و داشتن موانع،بر
هاي افراد ها با ويژگياگر دقت شود اين ويژگي. باشندديگران و تفوق بر آنان مي

هايي براي افراد ويژگي) ۱۹۶۱(کللند در همين راستا، مک. کارآفرين همخواني دارد
وي . هاي افراد کارآفرين تطابق داردويژگيشمرد که با داراي انگيزه پيشرفت باال بر مي

دهند که آنان را در هاي کاري را ترجيح ميمعتقد است افراد داراي انگيزه باال موقعيت
افراد داراي انگيزه ) ۱۹۶۱(کللند نظر مک به. کندنهايت به افراد کارآفرين تبديل مي

  . پردازندتر به کار ميايي سختهدهند و در موقعيتهايي را ترجيح ميپيشرفت باال موقعيت

  روش
  طرح پژوهش

  شناختحقيق همبستگي است و با هدف ـپژوهش حاضر به صورت توصيفي و از نوع ت
  

  

2- Stimpson  Shanthakumar  ،  Narayanan 
4- murray 

1- Rissal 
3- Shavar & Sccott 
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۸ تابستان, ۱۴شماره  چهارمسال    {  

  

 

 
 

 

با متغير بين هاي پيشی يک تصوير روشن از متغيرمتغيرهاي مربوط به کارآفريني و ارائه
بيني کنند، توانند به تنهايي يا مشترکاً تغييرات متغير مالک را پيشمالک که مي

در تحقيق حاضر پژوهشگران بدون اينکه قصد تغيير هيچ يک از  .طراحي شده است
ها چه اند که مشخص کنند اين صفات و ويژگيمتغيرها را داشته باشند، در پي اين بوده

بنابراين، تحقيق در موقعيتي طبيعي و به دور از هر . ا توانايي کارآفريني دارنداي برابطه
  .گونه دستکاري ميداني يا آزمايشگاهي صورت گرفته است

  ي آماري جامعه و نمونه
هاي ی آماري در اين پژوهش شامل کليه دانشجويان دانشگاه پيام نور استانجامعه
در مقطع کارشناسي به  ۸۴- ۸۵ل تحصيلي شرقي و غربي بود،که در ساآذربايجان

هاي با توجه به فهرست تهيه شده از سوي مراکز رايانه استان. اندتحصيل مشغول بوده
نفر بود، که   ۱۷۸۰۳آذربايجان شرقي و غربي  تعداد کل دانشجويان مقطع کارشناسي 

ا توجه دليل انتخاب اين افراد آن است که ب. باشدزن مي ۱۰۳۰۰مرد و   ۷۵۰۳شامل 
ی تحصيل در دانشگاه، احتماالً اين گروه از دانشجويان تا ابقهـه سطح سني و سـب

اي ذهنشان متوجه اشتغال شده است و به موضوع کار و چگونگي وارد شدن به اندازه
  . اندبازارکار انديشيده

 ۳۹۸نفر دانشجوي زن و  ۴۵۰شامل نفر  ۸۸۰درصد از کل حجم جامعه که معادل ۵
انتخاب نمونه از هر يک از طبقات با  .شجوي مرد بود جهت بررسي انتخاب شدنفر دان

 ۸شرقي و غربي و انتخاب هاي آذربايجانتهيه فهرست مراکز دانشگاه پيام نور استان
مرکز به صورت تصادفي ساده، به روش متناسب با حجم کل  ۱۴مرکز از بين 

رفت ـپسر در هر طبقه صورت گ دانشجويان و نيز متناسب با حجم دانشجويان دختر و
گيري را در ده براساس اين روش نمونهـهاي انتخاب شمونهـراواني نـکه جدول يک ف

هاي مربوط تکميل و عدد از پرسشنامه ۸۴۸الزم به ذکر است . دهدهر مرکز نشان مي
 .بود ۹۶/۰هاي نمونه اصليبازگشت داده شد، نرخ برگشت پرسشنامه
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  هاي مر اکز به تفکیک شهرونی نمونهفرا) 1(ي جدول شماره
  جمع کل  هشترود  مهاباد  شبستر  خوي  تبریز  بوکان  بناب  ارومیه  مرکز

  ۸۸۰  ۹۳  ۹۳  ۹۳  ۱۰۰  ۱۶۱  ۹۳  ۹۵  ۱۵۲  نمونه اصلي
  

  گیريابزارهاي اندازه
 ها، احساسات ودر اين پژوهش منظور از کارآفريني، شناخت :آزمون کارآفرینی) 1

راي عمل در رابطه با شروع يک کار و يا شغل جديد هستند، ها بهاي آزمودنيآمادگي
گويه  ۷۵ی کار آفريني پرسشنامه. باشندکه با ساختارهاي مرسوم ومتعارف، متفاوت مي

تهيه شده ) ۱۹۹۱( ۱اين پرسشنامه توسط روبينسون، استيمپسون، فنر و هانت. دارد
ناسي  دانشگاه شهيد چمران ی علوم تربيتي روانشاست و براي نخستين بار در دانشکده
گويه اين آزمون  ۷۵. ترجمه شده است) ۱۳۸۱(اهواز توسط شکرکن و برومندنسب 

ها يک جنبه از مؤلفه کارآفريني است که به شرح زير هر گروه از گويه ۳شامل 
مؤلفه ) مؤلفه شناخت  ج) مؤلفه عاطفه  ب) الف: کندگيري ميکارآفريني را اندازه

  .رفتار

شکرکن و برومندنسب ضريب پايايي محاسبه شده به روش آلفاي  در پژوهش
ها و براي کل آزمودني ۹۴/۰هاي مرد براي آزمودني ۹۳/۰هاي زن کرانباخ براي آزمودني

  .است ۹۳/۰

سوال داراي  ۷۵دهد که آزمون کارآفريني با نشان مي ۲در اين پژوهش جدول 
ی آلفاي ين مشخصات در محاسبهبوده و با ا ۳۸۰/۵۸۴و واريانس ۳۳/۲۲۳ميانگين 

به دست آمده است که براي اجراي پرسشنامه شواهدکافي در  ۸۶۱/۰کرانباخ مقدار 
  .دهداختيار  قرار مي

باور هوشي به عقايد اساسي فرد در مورد خودش تأکيد  متغير: آزمون باورهاي هوشی) 2
  جسمي و ذهني خودش، هاي يـي فرد نسبت به توانايقيدهـدارد به اين صورت که آيا ع
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۸ تابستان, ۱۴شماره  چهارمسال    {  

  

 

 
 

 

  

1- Robinson, Stimpson, Huefner, and Hunt 

 ايبراي ارزيابي باورهاي هوشي از پرسشنامه. باشدپذير ميهاي ذاتي يا انعطافعقيده
 ۱۴ساخته شده است استفاده شد اين پرسشنامه شامل ) ۱۳۷۷(ی بابايي وسيلهه که ب

آلفاي  دست آمده از روشه استاندارد ب در تحقيق بابايي ضريب پايايي. سؤال است
انجام گرفته ) ۱۳۸۲(در تحقيق ديگري که توسط آچاک . باشدمي ۷۲/۰كرانباخ برابر 

  .بود ۸۶/۰ضريب پايايي به روش آلفاي کرونباخ  برابر

سوال داراي  ۱۴دهد که آزمون باورهاي هوشي با نشان مي ۲در اين تحقيق جدول 
ی آلفاي کرانباخ بوده و با اين مشخصات در محاسبه ۶۷/۶۱و واريانس  ۷۵/۵۰ميانگين 

  .باشدبه دست آمده است که براي اجراي پرسشنامه مناسب مي ۷۱/۰مقدار 

. نفس در اين پژوهش عبارت از ارزيابي خود استعزت: نفس کوپر اسمیتآزمون عزت) 3
هاي به توانايي ها نسبتيـكار آزمودنـامل احساسات و افـنفس شگر عزتـبارت ديـبه ع

هاي اجتماعي، تحصيلي، خانوادگي، تصور جسماني و به طور کلي خودشان در زمينه
نفس خود را مقياس عزت) ۱۹۷۶(کوپر اسميت . باشدقضاوت و ارزشيابي خودشان مي

انجام داده تهيه و ) ۱۹۸۳( ۱براساس تجديدنظري که بر روي مقياس راجرز ديموند
دهد نشان مي ۲در پژوهش حاضر جدول . ماده است ۵۸اي اين مقياس دار. تدوين کرد

بوده و با  ۴۵/۱۴۰و واريانس  ۹۱/۳۹سوال داراي ميانگين  ۵۸نفس با که آزمون عزت
به دست آمده است که براي  ۸۳۵/۰ی آلفاي کرانباخ مقدار اين مشخصات در محاسبه

  .باشداجراي پرسشنامه مناسب مي

ي پيشرفت، در اين تحقيق منظور از انگيزه ):AMQ( 2پرسشنامه انگیزه پیشرفت) 4
پذيري ها، احساسات و آمادگي براي رفتار در رابطه با سطح آرزو، رفتار مخاطرهانديشه

، ادراك پويا از زمان، مداريي قوي براي تحرك به سوي باال، وظيفهمتوسط، انگيزه
   ۳يشرفت توسط هرمانزپرسشنامه انگيزه پ. قدرت تشخيص و پيشرفت است. گريـنآينده
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2- Hermans 1- Rogers 
3- Achievement Motivation Questionnaire   

. ی انگيزه پيشرفت وجود دارد تهيه شده استبا توجه به مباني نظري که درباره) ۱۹۷۰(
ريچاردسون  دست آوردن پايايي پرسشنامه از فرمول کودر ـه براي ب) ۱۹۷۰(هرمانز 

شکرکن و در پژوهش  .ودـب/. ۸۶دست آمده بر اين اساس ه ب باستفاده کرد ضري
 ۷۶/۰هاي مرد و براي آزمودني ۸۰/۰هاي زن برومندنسب، آلفاي کرونباخ براي آزمودني

  .باشدمي ۷۸/۰ها و کل آزمودني

سوال  ۲۹دهد که آزمون انگيزش پيشرفت با نشان مي ۲در پژوهش حاضر جدول
ی آلفاي بوده و با اين مشخصات در محاسبه ۶۹/۲۲۲س و واريان ۲۷/۹۱داراي ميانگين 
  .باشدبه دست آمده است که براي اجراي پرسشنامه خوب مي ۸۳۹/۰کرانباخ مقدار 

  

  هانتایج مربوط به پایایی آزمون) 2(  يجدول شماره
  آلفاي کرانباخ  واریانس آزمون  میانگین آزمون  هاتعداد آیتم  هاآزمون

  ۸۶۱/۰  ۳۸/۵۴۸  ۳۳/۲۲۳  ۷۵  کارآفريني 
  ۷۱/۰  ۶۷/۶۱  ۷۵/۵۰  ۱۴  باور هوشي 

  ۸۳۵/۰  ۴۵/۱۴۰  ۹۱/۳۹  ۵۸  نفسعزت
  ۸۳۹/۰  ۶۹/۲۲۲  ۲۷/۹۱  ۲۹  انگيزش پيشرفت

  

  

  هایافته
در اين راستا به  .گيردهاي تحقيق مورد بحث قرار ميترين يافتهدر اين قسمت مهم

 :گيردليل آنها صورت ميها تحجهت منطقي بودن روند تحليل با توجه به ترتيب فرضيه

هـاي  بين باورهاي هوشي و كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيـام نـور اسـتان    :1ي فرضیه
  .ی مثبت وجود داردشرقي و غربي  رابطهآذربايجان
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  ضریب همبستگی متغیرهاي باور هوشی و کارآفرینی) 3(ي ول شمارهجد
  داريمعنی  درجه آزادي r  کارآفرینی با

  ۰۱/۰  ۸۴۶  ۵۹۸/۰  شي به طور كليباورهاي هو
  ۰۱/۰  ۴۴۹  ۵۶۱/۰  باورهاي هوشي دانشجويان زن
  ۰۱/۰  ۳۹۷  ۶۳۶/۰  باورهاي هوشي دانشجويان مرد

ي ـي با باورهاي هوشـدهد که همبستگي کارآفرينيـنشان م ۳ يمارهـجدول ش
 و دانشجويان مرد) ۵۶۱/۰(و دانشجويان زن ) ۵۹۸/۰(دانشجويان به طور کلي  

  .دار استمعني/ ۰۱در سطح ) ۶۳۶/۰(

هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور استان نفس وبين عزت :2ي فرضیه
  .شرقي و غربي رابطه مثبت وجود داردآذربايجان

  نفس و کارآفرینیضریب همبستگی متغیرهاي عزت) 4( جدول شماره
  داريمعنی  درجه آزادي r  کارآفرینی با

  ۰۱/۰  ۸۴۶  ۵۲۱/۰  نفس به طور كليعزت
  ۰۱/۰  ۴۴۹  ۴۸۹/۰  نفس دانشجويان زنعزت
  ۰۱/۰  ۳۹۷  ۵۵۲/۰  نفس دانشجويان مردعزت

نفس دانشجويان به دهد که همبستگي  کارآفريني با عزتنشان مي ۴ جدول شماره
/ ۰۱در سطح ) ۵۵۲/۰(و دانشجويان مرد ) ۴۸۹/۰(و دانشجويان زن ) ۵۲۱/۰(طور کلي 

  .دار استمعني

هاي بين انگيزه پيشرفت وكار آفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور استان :3ي فرضیه
  .ی مثبت وجود داردشرقي و غربي  رابطهآذربايجان
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  جدول ضرایب همبستگی بین متغیرهاي انگیزش پیشرفت و کارآفرینی) 5(ي جدول شماره
  داريمعنی  درجه آزادي r  کارآفرینی با

 ۰۱/۰  ۸۴۶  ۴۵۹/۰  يشرفت طور كليانگيزش پ
  ۰۱/۰  ۴۴۹  ۴۱۶/۰  زن انگيزش پيشرفت دانشجويان

  ۰۱/۰  ۳۹۷  ۵۰۳/۰  انگيزش پيشرفت دانشجويان مرد
دهد که همبستگي  کارآفريني با انگيزش پيشرفت نشان مي ۵ يجدول شماره

) ۵۰۳/۰(و دانشجويان مرد ) ۴۱۶/۰(و دانشجويان زن ) ۴۵۹/۰(دانشجويان به طور کلي  
  .دار استمعني/ ۰۱در سطح 
نفس و انگيزه پيشرفت با کارآفريني همبستگي عزت متغيرهاي باور هوشي، :4ي فرضیه

  .چندگانه دارند
نفس و بيني کارآفريني از روي متغيرهاي باورهاي هوشي، عزتبه منظور امکان پيش

متغيرهاي حسب يل رگرسيون چندگانه کارآفريني برانگيزش پيشرفت، به انجام تحل
  .کنيمها را مالحظه ميبين پرداختيم که در اين بخش نتايج اين تحليلپيش

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهاي هوشی، انگیزش پیشرفت و ) 6(ي جدول شماره
  نفس با کارآفرینی به روش ورود مکررعزت

  ضرایب رگرسیون  هاي آماريشاخص  متغیر مالك  بینمتغیرهاي پیش
R R2 F P 1  2  3  4 

  >۰۱/۰  ۷/۳۱۲  ۳۵۸/۰  ۵۹۸/۰  کارآفريني  باور هوشي
۰۲۸/۲=β  -  -  -  
۷۰۸/۲۱= T  -  -  -  
۰۱/۰ P<  -  -  -  

  >۰۱/۰  ۲۶/۱۶۳  ۶۳۵/۰  ۵۲۸/۰ کارآفريني  انگيزش پيشرفت
۹۹۲/۱=β  ۱۹۸/۰=β  -  -  
۳۷/۱۷= T  ۲۱۹/۳= T  -   --  
۰۱/۰ P<  ۰۱/۰ = P  -  -  

  >۰۱/۰  ۰۲/۱۲۳  ۸۷۲/۰  ۵۵۲/۰ فرينيکارآ  نفسعزت
۹۶۵/۱=β  ۱۵۱=/β  ۳۸۳/۰=β  -  
۴۳/۱۷= T  ۴۶/۳= T  ۵۶/۵= T  -  
۰۱/۰ P<  ۰۱/۰ P<  ۰۱/۰ P<  -  

  >۰۱/۰  ۲۲/۱۱۹  ۹۳۹/۰  - کارآفريني  جنس
۹۱۲/۱=β  ۱۳۳=/β  ۳۱۲/۰=β  ۱۰۲/۰=β  
۱۲/۱۸= T  ۱۳/۴= T  ۹۸/۵= T  ۲۱۲/۳= T  
۰۱/۰ P<  ۰۱/۰ P<  ۰۱/۰ P<  ۰۱/۰ P<  
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بيني کارآفريني از روي متغيرهاي نتايج تحليل رگرسيون را براي پيش ۶جدول شماره 
براي اين امر در چهار . دهدنفس نشان ميانگيزش پيشرفت و عزت باورهاي هوشي،

  :مرحله اقدام نموديم

 بين براي کارآفريني وارد معادلهابتدا تنها متغير باور هوشي را به عنوان پيش
درصد از تغييرات  ۳۵توانند نتايج نشان داد که باورهاي هوشي به تنهايي مي. نموديم

 ۰۱/۰داشت که در سطح  ۵۹۸/۰کارآفريني را تبيين نموده و با کارآفريني همبستگي 
بود که آنهم در سطح  ۰۲۸/۲بر اين اساس ضريب بتاي معادله برابر . دار بودمعني
  .دار بودمعني ۰۱/۰داري معني

ی دوم ضمن وارد کردن مجدد باورهاي هوشي، متغير انگيزش پيشرفت را در مرحله
نتايج نشان داد که باورهاي هوشي همراه با متغير انگيزش . نيز وارد تحليل گرديد

درصد از تغيرات کارآفريني را تبيين نموده و با کارآفريني همبستگي  ۶۳پيشرفت 
اساس ضريب بتاي بر اين . دار بودنيمع ۰۱/۰داشت که در سطح  ۵۲۸/۰چندگانه  

بود که ۱۹۸/۰و براي انگيزش پيشرفت برابر  ۹۹۲/۱هاي هوشي برابر معادله براي باور
  .دار بودمعني ۰۱/۰داري تنها ضريب بتاي باورهاي هوشي در سطح معني

ی سوم ضمن وارد کردن مجدد باور هاي هوشي و انگيزش پيشرفت، متغير در مرحله
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که باورهاي . نيز وارد تحليل گرديدنفس را عزت

درصد از تغييرات کارآفريني را  ۸۷نفس هوشي همراه با متغير انگيزش پيشرفت و عزت
داشت که در سطح  ۵۵۲/۰تبيين نموده و مجموعاً با کارآفريني همبستگي چندگانه 

 ۹۶۵/۱ه براي باورهاي هوشي برابر بر اين اساس ضريب بتاي معادل. دار بودمعني ۰۱/۰
که  ۳۸۳/۰نفس برابر بود و ضريب آلفا براي عزت ۱۵۱/۰و براي انگيزش پيشرفت برابر 

 .دار بودمعني ۰۱/۰داري نفس در سطح معنيضريب بتاي باورهاي هوشي  و عزت

ی چهارم ضمن وارد کردن مجدد باورهاي هوشي، انگيزش پيشرفت و در مرحله
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که همراه با . س نيز وارد تحليل گرديدنفس، جنعزت
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درصد از تغييرات کارآفريني را  ۹۳نفس و باورهاي هوشي متغير انگيزش پيشرفت، عزت
 .دار بودمعني ۰۱/۰تبيين نموده، که در سطح 

رهاي يک از متغير هر يثأبراي بررسي تجنس ر يدار شدن اثر متغبا توجه به معني
ني در زنان و مردان اقدام به برازش ينفس بر کارآفرشرفت و عزتيزش پيباور هوشي انگ

ج آن در ادامه مورد اشاره قرار يم که نتايون چندگانه جداگانه نموديهاي رگرسمدل
 گرفته است

بين براي کارآفريني دانشجويان ابتدا تنها متغير باور هوشي را به عنوان پيش :زنان) الف
 ۳۱توانند نتايج نشان داد که باورهاي هوشي به تنهايي مي. عادله نموديممزن وارد 

داشت که  ۵۶۱/۰ي همبستگي ندرصد از تغييرات کارآفريني را تبيين نموده و با کارآفري
بود که آنهم  ۹۳۲/۱بر اين اساس ضريب بتاي معادله برابر . دار بودمعني ۰۱/۰در سطح 

ی دوم ضمن وارد کردن مجدد در مرحله. بوددار معني ۰۱/۰داري در سطح معني
نتايج نشان داد که . متغير انگيزش پيشرفت را نيز وارد تحليل نموديم باورهاي هوشي،

رات کارآفريني يدرصد از تغي ۵۷باورهاي هوشي همراه با متغير انگيزش پيشرفت 
ت که در داش ۵۱۹/۰دانشجويان زن را تبيين نموده و با کارآفريني همبستگي چندگانه 

بر اين اساس ضريب بتاي معادله براي باورهاي هوشي برابر . دار بودمعني ۰۱/۰سطح 
بود که ضريب بتاي باورهاي هوشي و  ۹۰۱/۱و براي انگيزش پيشرفت برابر  ۱۹۶/۰

ی سوم ضمن وارد در مرحله. دار بودمعني ۰۱/۰داري انگيزش پيشرفت در سطح معني
نفس را نيز وارد تحليل گيزش پيشرفت، متغير عزتکردن مجدد باورهاي هوشي و ان

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که باورهاي هوشي همراه با متغير انگيزش . نموديم
درصد از تغييرات کارآفريني دانشجويان زن را تبيين نموده و  ۸۷نفس پيشرفت و عزت

دار معني ۰۱/۰داشت که در سطح  ۵۵۱/۰مجموعاً با کارآفريني همبستگي چندگانه 
و براي انگيزش  ۸۸۶/۱بر اين اساس ضريب بتاي معادله براي باورهاي هوشي برابر . بود
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که ضريب بتاي  ۴۴۴/۰نفس برابر بود و ضريب آلفا براي عزت ۰/ ۱۹۶پيشرفت برابر 
  .دار بودمعني ۰۱/۰داري نفس و انگيزه پيشرفت در سطح معنيباورهاي هوشي، عزت

بين براي کارآفريني اول متغير باور هوشي را به عنوان پيش در مرحله :مردان) ب
ي به تنهايي ـنتايج نشان داد که باورهاي هوش. موديمـدانشجويان مرد وارد معادله ن

درصد از تغييرات کارآفريني را تبيين نموده و با کارآفريني همبستگي  ۴۰توانند مي
اساس ضريب بتاي معادله برابر  بر اين. دار بودمعني ۰۱/۰داشت که در سطح  ۶۳۶/۰
ی دوم ضمن در مرحله. دار بودمعني ۰۱/۰داري بود که آنهم در سطح معني ۱۲۷/۲

. وارد کردن مجدد باورهاي هوشي، متغير انگيزش پيشرفت را نيز وارد تحليل نموديم
درصد از  ۶۹نتايج نشان داد که باورهاي هوشي همراه با متغير انگيزش پيشرفت 

کارآفريني دانشجويان مرد  را تبيين نموده و با کارآفريني همبستگي چندگانه  تغييرات 
بر اين اساس ضريب بتاي معادله براي . دار بودمعني ۰۱/۰داشت که در سطح  ۵۳۸/۰

بود که تنها ضريب  ۱۲۲/۰و براي انگيزش پيشرفت برابر  ۰۹۶/۲باورهاي هوشي برابر 
در مرحله سوم ضمن وارد . دار بودمعني ۰۱/۰داري بتاي باورهاي هوشي در سطح معني

نفس را نيز وارد تحليل کردن مجدد باورهاي هوشي و انگيزش پيشرفت، متغير عزت
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که باور هاي هوشي همراه با متغير انگيزش . نموديم

ن نموده درصد از تغييرات کارآفريني دانشجويان مرد را تبيي ۹۳پيشرفت و عزت نفس 
دار معني ۰۱/۰داشت که در سطح  ۵۵۵/۰و مجموعاً با کارآفريني همبستگي چندگانه 

و براي انگيزش  ۰۶۳/۲بر اين اساس ضريب بتاي معادله براي باورهاي هوشي برابر . بود
و براي باورهاي  ۳۲۲/۰نفس برابر بود و ضريب آلفا براي عزت۰ /۱۸۱پيشرفت برابر 

داري نفس در سطح معنيه ضريب بتاي باورهاي هوشي و عزتبودک ۰۶۳/۲هوشي برابر 
  .دار بودمعني ۰۱/۰
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  گیريبحث و نتیجه
هاي مربوط به فرضيه ها مالحظه شد همبستگي بين همان طور که در بخش يافته

تا به حال تحقيقي با . دار بودمعني>P ۰۱/۰باور هوشي و کارآفريني مثبت و در سطح 
انجام نگرفته است ولي به طور ضمني تحقيقاتي ) کارآفريني باورهاي هوشي و( عنوان 

 ۱در داخل و خارج انجام گرفته است که با پژوهش حاضر همسوئي دارد مثالً تاي و فاي
آموز، دانش ۹۴هاي هوش با انگيزه پيشرفت، برروي ی تئوريدر پژوهش بررسي رابطه

بابايي . فت تأثير دارندهاي هوش بر اهداف پيشربه اين نتيجه رسيدند که تئوري
آموزان تيز هوش گيري هدفي دانشدر بررسي رابطه باورهاي هوشي در جهت) ۱۳۷۷(
گيري هدفي عادي، به اين نتيجه رسيد که باور هوشي جوهري به بهترين شکل جهت و

در پژوهشي تحت عنوان بررسي ) ۱۳۸۲(آچاک . کندبيني ميتوانايي نسبي را پيش
آموزان گيري هدفي در راهبردهاي يادگيري در دانشهوشي به جهت اي باورهايمقايسه

روي بيني پيشرفت تحصيلي از زن و مرد سال سوم متوسطه، نشان داد که پيش
گيري هدفي  گيري هدفي در مدل همزمان متغيرهاي جهتباورهاي هوشي و جهت

 .دار استتبحري و باورهاي هوشي افزايشي معني

مهم انگيزش داراي اهميت اساسي است  یبه عنوان مقولههمچنين باورهاي هوشي 
هاي عالي آنان در نظر باورهاي هوشي افراد را به عنوان سبک) ۱۹۹۸داي و همکاران (

اي دروني است که ساختارهاي برجسته از نظر آنها باور هوشي به عنوان واسطه. گرفتند
توان باورهاي هوشي اين رو ميآورد از ذهني را براي شناخت، عاطفه و رفتار فراهم مي

را در درون بعد ثبات اسنادها قرار داد زيرا آنها عمدتاً به تغييرپذيري توانايي هوشي و 
  .  نيز مؤثر بودن يا نبودن تالش براي توانايي هوش اشاره دارند

   نفسعزت دهد همبستگي بينها نشان ميهمچنين نتايج به دست آمده در بخش يافته
  

  

 1- Tai & Fai 
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نتايج بدست آمده در مورد اين . دار بودمعني>p ۰۱/۰و کارآفريني مثبت و در سطح 
هاي انجام شده توسط پژوهشگران ديگر همچون تأييد نتايج پژوهش فرضيه ضمن

، )۱۳۷۹(نژاد، شهني و نجاريان ، هرمزي)۱۹۹۱(آريندل، سندرمن، هاگمن و پيکرزکيل 
، )۱۹۶۹(، فينکلمن )۱۹۶۱(کللند، ، مک)۱۹۹۵(، آزبورن )۱۹۶۸(شالن برگر 

) ۱۹۸۱(، ولش و وايت )۱۳۸۰(، شکرکن و همکارانش )۱۹۷۴(گرينهاوس و بادين 
نفس دانشجويان باالتر باشد کارآفريني در آنها بيشتر حاکي از اين است که هرچه عزت

  .است

مدار هدف نويسند، اين افرادباال مي یدر مورد افراد داراي انگيزه) ۱۳۷۳(نائلي 
کنند، آميز ولي قابل حصول را انتخاب ميهاي عيني، چالشي، مخاطرههستند، هدف

کنند و پذيرند، کمتر همرنگي ميها دوري جسته و هنجارها را نميمعموالً از سنت
همچنين باقري . ها هستندهاي نو براي ايجاد تغيير در سازمانهمواره به دنبال روش

فراد داراي انگيزه پيشرفت باال اعتماد به نفس دارند، در معتقد است که ا) ۱۳۷۱(
کنند، در برابر فشارهاي اجتماعي مقاومت زيادي نشان هاي اجتماعي شرکت ميفعاليت

دهند و در انجام کارها همکاري با افراد متخصص و صاحبنظر را با همکاري با مي
رسد که وجود به نظر ميبا توجه به اين داليل . دهنددوستان غيرمتخصص ترجيح مي

  .نفس و خود  اثربخشي با کارآفريني منطقي باشدی مثبت بين عزترابطه

دهد همبستگي بين يـها نشان مه دست آمده در بخش يافتهـهمچنين نتايج ب
نتايج بدست آمده . معني بود >۰۱/۰pي پيشرفت و کارآفريني مثبت و در سطح انگيزه

هاي انجام شده توسط پژوهشگران ديگر نتايج پژوهش در مورد اين فرضيه ضمن تأييد
؛ بگلي )۱۹۷۹(ديکارلو و ليونز  ؛)۱۹۷۱(، به هورنادي و ابود )۱۹۶۱(کللند همچون مک

؛ بتيمن وکرانت )۱۹۹۲(کللند و کوستنر ، مک)۱۹۹۰(؛ جانسون )۱۹۸۷(و بويد 
انان وشان ، استيمپسون، ناراي)۱۹۹۲(؛ ريس سال )۱۹۹۱(؛ جاسوال و جرات )۱۹۹۳(
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حاکي از اين است که هر چه انگيزش ) ۱۹۹۱(اسکات  شاور و ؛)۱۹۹۳(تاکومار 
  .پيشرفت دانشجويان باالتر باشد کارآفريني در آنها بيشتر است 

کارآفرينان را افرادي متخصص در پذيرش مسئوليت براي ) ۱۹۸۹( ۱هبرت لينک
نابع مؤسسات تأثير ـها و مکل و کاربرد کاالـداند که بر محل، شيـاتخاذ تصميماتي م

پذيري افراد داراي هاي مختلف به ويژگي مسئوليتاز سوي ديگر، در پژوهش. گذارندمي
، معتقدند افراد داراي انگيزه ۲مثالً، شولتز و شولتز. انگيزه پيشرفت اشاره شده است

براي کنند که اوالً مسئوليت شخصي سطح بااليي را پيشرفت باال مشاغلي را انتخاب مي
هاي آنها بستگي داشته باشد و از آنها فراهم کند و ثانياً موفقيت در آنها عمدتاً به تالش

مشاغلي که موفقيت در آنها بستگي به ديگر افراد يا عواملي فراتر از کنترل آنها دارد، 
ترجمه کريمي و ( ۳شکلتون و فلچر). ۱۹۹۴آ، .و شولتز، س .ناراضي هستند شولتز، د

دانند که خواهان افرادي داراي انگيزه پيشرفت باال را کساني مي) ۱۳۷۴جمهري، 
کنند، در گرفتن بازخورد مثبت از خود هستند، مشاغل سطح باالتر را بيشتر انتخاب مي

ترند، غالباً مايلند که کنترل کارها را شخصاً بر عهده بگيرند و فيع از ديگران موفقتر
در برابر انتقادها با اصالح عملکرد خود واکنش  .ی کارها را خودشان انجام بدهندهمه

داختن کارها به صورت ـدهند و غالباً در انجام وظايف انفرادي ومستقل و راه اننشان مي
 تـرجـمه اعرابي و( ۴هـمچنين استونر و فريمن. تـر هستند تا کار گروهيفـردي، موفق

کنند که کساني توصيف مي، افراد داراي انگيزه پيشرفت باال را )۱۳۷۵پارسائيان، 
آنان . اندپيچيده انگيز، محرک، جالب وخواستار کارهايي هستند که مشکل، چالش

خواستار استقالل نسبي و تنوع در کارها هستند و انتظار دارند از مقامات باالتر نتيجه 
ی پيشرفت و بين انگيزه یبا توجه به اين شرايط رابطه. عملکردشان را دريافت کنند

  . ارآفريني قابل توجيه استک
  دهد که ترکيب مـتغيرهايهمـچنين نـتايج تـحليل همبستگي چـندگانه نشان مـي

  

  

2- Schultz & schuitz 
4- Stoner & Freeman 

1- Hebert & link 
3- Shakleton & Fletcher 
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درصد کارآفريني  ۳۰و. دار استمعني >۰۱/۰Pبين با کارآفريني در سطح پيش
بين قابل تبيين است با توجه به اينکه مقياس ی متغيرهاي پيشجويان به وسيلهدانش
گيري متغيرهاي مستقل و وابسته يکسان است و همچنين با توجه به اينکه بتاي اندازه

باورهاي (بيني ها از ميان سه متغير پيشکل آزمودني) =۹۶۵/۱β(باورهاي هوشي 
توانيم نتيجه بگيريم باورهاي تر است ميبيش) نفس، انگيزش پيشرفتهوشي، عزت

  .بيني کارآفريني بوده استهوشي نسبت به دو متغير ديگر مؤثرتر در پيش

  
  

  ۱۶/۱۰/۸۶  :   ي اوليه مقاله تاريخ دريافت نسخه
  ۲۷/۰۹/۸۷  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۰۲/۰۳/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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