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اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفريني هنرجويان شاخه کاردانش
Effectiveness of entrepreneurial training to increase entrepreneurial traits of students of
conservatory
1

فريبا پارسامنش

کارشناس ارشد روانشناسي شخصيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

ناصر صبحي قراملکي

استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي
حامد برماس

استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج
چ يك ده

هدف :هدف پژوهش حاضر اثربخشي آموزش کارآفرینی بر رشد

صفات کارآفريني در هنرجويان شاخه کار دانش بود .روش :طرح

پژهشی حاضر از نوع نیمه آزمایشی مداخله ای با پیش آزمون و پس

آزمون و دو گروه کنترل و آزمایش است .به همین منظور از جامعه

آماري مورد نظر ،تعداد  24نفر به روش نمونهگيري تصادفي انتخاب و به
طور مساوي در دو گروه (آزمايش و کنترل) جاي گرفته و در دو مرحله
پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند .وسيله سنجش مورد

استفاده در اين پژوهش ،پرسشنامه کارآفريني مقيمي ( )8831بود .داده-

هاي پژوهش پس از استخراج با استفاده از روش آمار توصيفي (ميانگين

و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون )Tمورد تجزيه و تحليل قرار

گرفتند .نتايج :نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان داد که

آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفريني در
هنرجويان شاخه کار دانش تاثير دارد (.)p <0/50

واژه های کلیدی :آموزش کا فص ،ینیرفآر ا آراک ت ففف ففففريني ،اعتماد

بنفس ،نوآوري ،استقالل ،خالقيت

تاریخ دریافت1931/5/42 :

تاریخ پذیرش2931/8/1 :

Farba Parsamanesh
Naser Sobhi Gharamaleki
Hamed Barmas
Abstract
Aim: The purpose of this study is the effectiveness
of creative thinking skills training programs to
increase entrepreneurial traits in students of
conservatory. Method: The study is a quasiexperimental intervention (pretest, posttest) with the
control group and applied research – fundamental.
For this purpose, 42 randomly selected from the
community and they divided into experimental and
control groups and two-stage pre-test were
evaluated. Data collection tool, was the
entrepreneurship questionnaire Moghimi (1388). To
analysis, were used the mean and standard deviation
and T test. Results: Results showed that creative
thinking skills training, significantly has increased
entrepreneurial traits in students of conservatory in
the experimental group.
Keywords: entrepreneurial training, Entrepreneurial
traits, Confidence, Creativity, Independence,
Creativity
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مقدمه

بر اساس اهداف کاردانش که همانا تربيت نيروي متخصص جهت ورود مستقيم به بازار کار است و تمام امکانات و ابزار جهت

رسيدن به اين هدف ،که خود نيز وسيلهاي براي رسيدن به اهداف باالتراست ،فراهم ميشود .بنابراین فارغ التحصيالن کاردانش براي

دستيابي به شغل بايد با ترکيب تخصص خود و آگاهي از بازار کار آن رشته و نیز دانستن فنون کارآفريني ،اقدام به ايجاد شغل مورد

نظر خود نمايند تا به آرمانهاي متعالي کاردانش جامه ي عمل بپوشانند .از آنجا که نوآوري ويژگي اصلي كارآفريني و خالقيت

هسته اصلي فعاليتهاي كارآفرينانه به شمار ميآيد،کارآفريني نتيجه نظاممند فرآيند بكارگيري خالقيت و نوآوري به منظور استفاده

از فرصتها و نيازها در بازار ميباشد .خالقيت عبارتست از خلق ايدههاي جديدي كه مفيد و باارزش باشند و نوآوري نتيجه خالقيت
و استفاده موثر از ايدههايي است كه بيشتر بر توليد يا خدمات تاكيد دارند (پرداختچي.)58 13 ،

بسياري از محققان و نظريهپردازان دربارهي ويژگيهاي كارآفرينان اظهارنظر كردهاند :مككلهلند( )1691نياز به موفقيت ،نوآوري و
پذيرش مسئوليت را مطرح ميكند .روتر )6691(2بر ويژگي مركز كنترل تاكيد كرد .رابينسون 3و  ) 1991 ( ...نياز به موفقيت را مطرح

كرد .گرمن ) 997 1( 4خالقيت ،ريسكپذيري و ارزشها را مطرح كرد .توماس )4 00 2( 5ده ويژگي اصلي كارآفرينان را در قرن 21

مطرح كرده است كه عبارتند از :شناسايي و استفاده از فرصتهاي سودآور ،6كارداني و تدبير،7خالقيت ،8تفكر مستقل ،9سخت

كوشي ،10خوش بيني ،11نوآوري ،12ريسك پذيري (به نقل از پرداختچي.)58 13 ،

احمد پور و مقيمي (  )68 13پس از بررسي و تجزيه و تحليلهاي مبتني بر پژوهشهاي خود ،مهمترين ويژگيها را براي كارآفرينان به
صورت زير جمعبندي كردهاند :حالتهاي ذهني مثبت ،نياز به موفقيت ،تمايل به ريسك و مخاطره ،گرايش به خالقيت و نوآوري،

روحيه شكست ناپذيري ،مركز كنترل دروني ،نياز به استقالل .در مطالعه انتریالگو و همكارانش(  ) 2000كانون كنترل ،توفیق طلبی و

تحمل ابهام از شاخصه های مطرح برای كارآفرینی بوده اند .در مطالعات استیوارت و همكاران نیاز به موفقیت ،مخاطره پذیری،
نوآوری ،اعتماد به نفس و تحمل ابهام ،به عنوان مؤلفه های تمایز كارآفرینان از مدیران سازمانی عنوان شده اند.

بررسي و مطالعه تحوالت گسترده دو دههء آخر قرن بيستم نشان ميدهد که خالقيت به عنوان ویژگی اصلی کارآفرینان موفق ،هسته
13

اصلی فعاليتهاي كارآفرينانه ،جوهره اساسي کليه فرايندهاي اجتماعي،اقتصادي و تکنولوژيکي است(.دو بونو
، 2003ليپمن

15

، 2003بارون

14

 .) 2003گيلفورد16يکي از روانشناسان متقدم اين ديدگاه طي مطالعات گسترده دريافت که خالقيت نوعي توانايي

عمومي است که همه افراد بشر از آن برخوردارند (گيلفورد.) 1959 ،
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يشود بنابر اين فرض
در گذشته افسانهاي شايع بود كه كارآفرينان داراي ويژگي ذاتي هستند و اين ويژگيها همراه با آنان متولد م 

ييابند .اما امروزه كارآفريني به عنوان رشته اي علمي مورد شناسايي
اساسي افسانه اين بود كه كارآفرينان از طريق آموزش ،پرورش نم 
قرار گرفته كه فروپاشي اين افسانه قديم را به دنبال داشته است .تحقيقات جديد كارآفريني را به عنوان فرايند علمي مطرح شده كه

يتواند در ارتقاي آن موثر باشد ،به اثبات رسانده است .برای مثال در مطالعه ای ،هانیگ( )4 00 2دریافت كه آموزش
آموزش م 

كارآفرینی بینش افراد را باال می برد و كمك می كند تا افراد در فرایند كارآفرینی بهتر و موفق تر عمل كنند .نكته مهم و قابل توجه

در آموزش كارآفرینی این است كه در آموزش كارآفرینی روش های رسمی و غیررسمی آموزش با هم تر یك ب می شوند .در واقع

آموزش كارآفرینی بر روی مهارت ،نگرش و رفتار تمركز كرده و موجب ارتقای مهارت ،توسعه نگرش و تغ یی ر رفتار افراد می شود.

تحقیقات متنوع و گوناگونی ،ویژگیهای خاصی از شخصیت را به عنوان خصوصیات كارآفرینان مورد آنالیز و بررسی قرار داده اند.

بررسی هاي صورت گرفته توسط محققان دیگر از جمله گارنیر( ) 1973؛ داگالس( ) 1976؛ توسط کارلسون( ) 1994؛ سنگر() 997 1؛

مک موالن و گیلین()8 99 1؛ چارنی و لیبی کیپ(  ) 2000نیز بیانگر تأثیر آموزش کارآفرینی بر افراد است(.به نقل از مذبوحی و
همکاران) 1390 ،

مطالعه ماسالوبیا(  ) 2008براساس تحلیل محتواي  20مقاله مرتبط با اهداف کارآفرینی نشان میدهد که مهمترین اهداف آموزش

کارآفرینی به ترتیب اهمیت عبارت است از :تقویت روحیه کارآفرینی ،شروع کسب و کار ،خدمت به اجتماع و برانگیختن مهارت

هاي کارآفرینی.

بنابر اين امروزه كارآفريني ،فرآيندي اكتسابي شناخته شده که در ايجاد روحيه خالقيت و نوآوري و استقالل در افراد ،و نیز آموزش
کارآفريني به نوبه خود در گسترش روحيه كارآفريني و توسعه كسب و كار جديد در جامعه ،انكارناپذير است.

به طور خالصه ميتوان گفت براي آموزش کارآفريني از شيوههاي :سخنراني ،بحث گروهي ،روش حل مساله ،مصاحبه با يک

کارآفرين ،بازديدهاي علمي و تدوين طرح کسب و کار ،ميتوان استفاده نمود (فيض.)68 13 ،

ديويس و گيب ) 1991 (17معتقدند روش آموزشهاي سنتي بيشتر بر تئوري و رويکرد آموزشي تمرکز دارد ،بنابراين روش سنتي براي

آموزش کارآفريني مناسب نيستند چراکه دورههاي کارآفريني بايد افراد را تشويق کند به جاي اينکه مانند ديگران قالبي فکر کند با

استفاده از مهارت تفکر خالق به شيوههاي مختلف مسائل را بررسي کند.

از آنجا یی که ویژگی های کارآفرینانه از جمله:خودباوري ،اعتمادبهنفس ،18خالقيت ،استقالل و نوآوري ....نقش بسيار مؤثري در

راهاندازي كسب و كار اقتصادي و توسعه فعاليتهاي شغلي در جامعه خواهد داشت .به همين دليل است که با هدف ارتقاي توانمندي

فردي جهت راهاندازي كسب و كار ،آموزش كارآفريني در برنامه درسي دورههاي کاردانش لحاظ گرديده است تا هنرجويان بتوانند
در كنار دانش و مهارت حرفهاي و تخصصي موجبات اشتغالزايي را نيز فراهم نمايند.

بنابراين با تکيه بر ادبيات پژوهش هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش ميزان اثربخشی آموزشهای کارآفرینی بر رشد صفات

شخصیتی مربوط به کارآفريني و خردهمقياسهاي آن :اعتمادبهنفس ،نوآوري ،استقالل ،خالقيت در هنرجويان شاخه کاردانش است.

با نگاهي به روند رشد و توسعه جهاني در مييابيم که با افزايش و گسترش فناوريهاي پيشرفته ،نقش و جايگاه کارآفرينان به طور
فزايندهاي بيشتر ميشود به بيان ديگر ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فناوري و ضرورت آموزش کارآفرينان وجود دارد .كارآفرين،
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كسي است كه با داشتن ويژگيهايي چون تحمل ابهام ،مخاطرهپذيري ،كانون كنترل دروني ،و ساير ويژگيهاي شخصيتي ،فرصت-
هاي كسب و كاري موجود در بازار را غنيمت شمرده و با استفاده از فرآيند خالقيت و نوآوري از آن فرصتها بهرهبرداري ميكند.

بر اساس نتايج چهارمين ارزيابي شاخصهاي استاندارد و جهاني کارآفريني در ايران ) 1390 ( ،که از طريق  3 360پرسشنامه از جمعيت

بزرگسال انجام شد ،شاخص كارآفريني نوپا ( )TEAدر ايران برابر  83.21است كه در ميان  60كشور عضو ديدهبان جهاني

كارآفريني در رتبه  81قرار دارد .در واقع ،در طول  24ماه گذشته از هر  100نفر در ايران حدود  10نفر درگير راه اندازي يا مديريت
كسب كار جديد بودهاند .و شاخص كارآفريني تثبيت شده در ايران برابر  12 /81است .همچنين شاخص قصد كارآفرينانه در ايران،

يعني درصد افرادي كه قصد دارند در  3سال آتي فعاليت و كسب و كاري را راه اندازي كنند برابر  32 / 72ميباشد اين بدان معنا است

كه در ميان هر  100نفر ايراني 32

(ديدهبان جهاني كارآفريني.) 1390 ،19

نفر كارآفرين بالقوه هستند ،رتبه اين شاخص در ميان كشورهاي عضو رتبه  14جدول است

تأكيد نظام آموزش بر افزايش مهارت فراگيران و نيز ضرورت ارائه درس كارآفريني بهمنظور ايجاد انگيزه کارآفريني و ويژگيهاي
شخصيتي كارآفرينانه و آموزش تكنيكهاي خالقيت ،نوآوري ،طراحي و سازماندهي كسب و كار ،مديريت ،تقويت دانش و مهارت

است .سياستهاي مناسب و افزايش توان كارآفريني يك جامعه (از جمله مهارت ها و انگيزهها) ،بيشترين تأثير را در گسترش
كارآفريني دارد .کارآفرینی به عنوان کی
کوراتکو(.) 2005

نیروي اقتصادي قابل بحث که در حدود دو دهه قبل در جهان ظهور پیدا کرده است

جونز و انگليش )4 00 2(20معتقدند ،آموزش كارآفريني توانايي افراد را جهت خلق ايدهها و انجام تحقيقات تقويت مي كند ،كاربرد

تجاري اين ايدهها را باالم ييبرد و در نهايت مهارتهاي حفظ و بهبود شركتهاي نوپا را در افراد ايجاد ميكند.

كوراتكو ) 2005 (21در مقالهاي تحت عنوان ظهور آموزش كارآفريني بيان كرده است كه انقالب كارآفريني سراسر كره زمين را در

بر گرفته است و به طورغير قابل انكاري دنياي كسب و کار را تحت تأثير قرار داده است .چو( )8 99 1معتقد است که آموزش

کارآفرینی انگیزش ،دانش و مهارت الزم را براي راه اندازي کسب و کار موفق توسط دانشجویان فراهم مینماید .آنگونه که یلی

نیپا(  ) 2009استدالل می کند کارآفرینی از زمان کار شومپینتر(  ) 1934به عنوان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادي مورد توجه قرار
گرفته است .ديوي(  ) 2005در پژوهشي با عنوان“ بررسي كارآمدي برنامه درسي كارآفريني” نشان مي دهد ،که آموزش کارآفريني

به اولويت دارترين موضوع در دانشگاهها تبديل شده است

از آنجاکه يکي از اهداف شاخه كاردانش آماده ساختن فرد براي زندگي شغلي و اجتماعي است .فرد پس از پايان تحصيالت

كاردانش و رسيدن به سن كار و فعاليت انتظار دارد از تالشهاي خود در زمينه پايهگذاري يك زندگي مستقل و اشتغال بهرهبرداري

كند .حال اگر نيروي پرورش يافته توسط نظام آموزش و پرورش نتواند نياز جامعه به نيروي ماهر ،نيمه ماهر ،استاد كار و سرپرست را
براي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را برآورده سازد ميتوان گفت كه نظام آموزش و پرورش پاسخگوي نياز جامعه نيست .در

اين ميان ايجاد آمادگي در هنرجويان و هنرآموزان شاخه کاردانش براي بازار کار و خود اشتغالي با آموزش کارآفريني بنظر الزم و

ضروري ميآيد.
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با توجه به بررسي وضعيت کارآفريني در ايران و نيز اهميت كارآفريني در رشد و توسعه اقتصادي کشور ،ضرورت توسعه کارآفريني

خصوصا در شاخه کاردانش حائز اهميت است و انجام پژوهشهايي از اين دست ضروري بنظر ميرسد .لذا اين مقاله در صدد است تا

به آموزش مهارتهاي مربوط به كارآفريني به عنوان يكي از استراتژيهاي اساسي توسعه كارآفريني بپردازد .و به دنبال بررسي اين
تهاي كارآفريني ميشود.
مسأله است كه دورههاي آموزش مهارتها با توجه به صرف وقت و هزينه باال آيا منجر به افزايش مهار 

درنتيجه بمنظور مشخص ساختن ميزان دستيابي دانشآموختگان شاخه كاردانش به ويژگيهاي شخصيتي مربوط به کارآفريني اجراي
پژوهش حاضر ضروري بنظر ميرسد.

روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر ،يک طرح نيمه آزمايشي مداخلهاي است که به صورت پيشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمايش و کنترل

انجام شد که از جمله تحقيقات کاربردي محسوب ميشود .جامعه پژوهش حاضر ،دربرگيرنده کليه هنرجويان شاخه کاردانش

شهرستان کرج است .نمونه تحقيق حاضر ،شامل  24نفر از هنرجويان هنرستان پويش ناحيه يک شهرستان کرج است که به طور

تصادفي در دو گروه آزمايش(  21نفر ) و گروه کنترل (  21نفر) جاي گرفتند .دراين طرح ،مداخله به شيوه آموزش کارآفرینی به
عنوان متغير مستقل و رشد صفات شخصيتي مربوط به کارآفريني به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد .آزمون به کاررفته (پرسشنامه

كارآفريني) درتحقيق ،قبل و بعد از مداخله (آموزش کارآفرینی) ،اعمال شد و نتايج به دست آمده در دو مرحله (پيش آزمون و پس
آزمون و در دو گروه) مورد مقايسه قرار گرفتند .بمنظور توصيف دادهها از ميانگين و انحراف معيار؛ و بمنظور تحليل استنباطي دادهها

از روش آمار استنباطي -آزمون ميانگين دو گروه همبسته (براي مقايسه دو به دو ميانگينها در دو نوبت پيشآزمون پسآزمون) و از

آزمون ميانگين دو گروه مستقل براي نمرههاي افتراقي (براي مقايسه دو گروه آزمايش و کنترل) استفاده شد که با استفاده از برنامه

 spssتحت ويندوز (  ) 2007مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

بمنظور اندازهگيري و ارزيابي صفات يا ويژگيهاي افراد در ارتباط با كارآفرينان موفق از پرسشنامه کارآفريني مقيمي()8831

استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  22مشخصه يا ويژگي است که از پنج طيف (دو منفي دو مثبت) امتياز بندي ميشود ،امتياز باالتر که

به صورت مثبت است ،بيانگر سهم بيشتر فرد از صفات مشترك با كارآفرينان موفق است که باال نومزآ نيا رد زايتما نيرت

است .پايايي اين پرسشنامه برابر  0/69ميباشد.

ابزار :بمنظور ارائه آموزشهای کارآفرینی از کتاب درسی کارآفرینی ویژه هنرجویان کاردانش استفاده شد.

 44امتياز
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يافته هاي پژوهش

توصيف دادهها

جدول ( . )1شاخصهاي گرايش مرکزي و پراکندگي نمره صفات شخصيتي مربوط به کارآفريني و خردهمقياسهاي آن
مقياس

گروه

نوبت اجراي آزمون

صفات شخصيتي

آزمايشي

پيش آزمون

گواه
اعتماد بنفس

آزمايشي
گواه

نوآوري

آزمايشي
گواه

استقالل

آزمايشي

گواه

تعداد

خالقيت

گواه

13 / 78
42

9/ 72

پس آزمون

21

پيش آزمون

21

پس آزمون

21

14 / 22

پيش آزمون

21

0/ 44

پس آزمون

21

1/ 34

0/ 95

پيش آزمون

21

0/ 66

1/ 23

پس آزمون

21

0/ 76

0/ 67

پيش آزمون

21

0/ 55

1/ 13

پس آزمون

21

1/ 45

پيش آزمون

21

0/ 94

0/ 88

پس آزمون

21

0/ 91

0/18

پيش آزمون

21

0/ 59

1/ 45

پس آزمون

21

1/ 78

0/ 85

پيش آزمون

21

0/ 89

0/ 77

پس آزمون
آزمايشي

21

ميانگين

انحراف استاندارد

21

9/ 04

14 / 45

7/ 14
8/ 66
1/5

0/8

0/ 88

0/18

پيش آزمون

21

0/ 46

1/71

پس آزمون

21

1/ 58

0/ 62

پيش آزمون

21

0/ 87

0/ 75

پس آزمون

21

0/ 85

0/18

با توجه به نتايج جدول شماره يک ميانگين نمرات مقياس کلي و خردهمقياسهاي آن در مرحله پسآزمون باالتر از نمرات پيش-
آزمون است .مقايسه ميانگينها در تصاوير شماره ( )1و ( )2مالحظه ميشود

باتوجه به اينکه نمرههاي دو نوبت اجرا (پيشآزمون ،پسآزمون) در مقايسه بايکديگر به عنوان نمره گروههاي همبسته ميباشند از
آزمون ميانگين دو گروه همبسته استفاده شد و نمرههاي دو گروه آزمايش و گواه به عنوان نمره گروههاي مستقل ،در نظر گرفته شد
که براي مقايسه دو به دو ميانگينها از آزمون ميانگين دو گروه مستقل براي نمرههاي افتراقي استفاده شد.

فرضيه اصلي -آموزش مهارت تفکر خالق بر رشد کليه صفات شخصيتي مربوط به کارآفريني در هنرجويان کاردانش تاثير مثبت

دارد.

فرضيه فرعي( - )1آموزش مهارت تفکر خالق بر رشد اعتماد بنفس هنرجويان کاردانش تاثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي( - )2آموزش مهارت تفکر خالق بر رشد نوآوري هنرجويان کاردانش تاثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي( - )3آموزش مهارت تفکر خالق بر رشد استقالل هنرجويان کاردانش تاثير مثبت دارد.

فرضيه فرعي( - )4آموزش مهارت تفکر خالق بر رشد خالقيت هنرجويان کاردانش تاثير مثبت دارد.

براي مقايسه دو به دو ميانگينها (در دو نوبت اجرا) از آزمون ميانگين دو گروه همبسته استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره ()2

ارائه شده است.
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جدول ( . )2نتايج آزمون ميانگين دو گروه همبسته
ِن تفاوت ها
ميانگي ِن

مقياس

نوبت اجراي آزمون

صفات شخصيتي

پيش آزمون

-4/ 23

پيش آزمون

-0/24

انحراف استاندارِدِد تفاوت ها

خطاي استاندارد ميانگين
1/ 11

6/ 34

df

**t

41

-4

پس آزمون
اعتماد بنفس

0/ 76

1/2

- 2/ 56

41

پس آزمون
پيش آزمون

نوآوري

-0/ 36

0/ 22

0/ 82

- 2/ 22

41

پس آزمون
استقالل

پيش آزمون

-3/ 88

0/1

0/ 15

41

- 2/ 45

پيش آزمون

-0/ 55

0/1

0/ 15

41

- 23 / 06

پس آزمون
خالقيت

پس آزمون
** P > 0/50

با توجه به جدول شماره ( )2نتيجه ميگيريم که ميانگين نمرههاي آزمون بين دو نوبت اجرا (پيشآزمون و پسآزمون) پس از

آموزش مهارت تفکر خالق با يکديگر تفاوت معنادار آماري دارند.

براي مقايسه دو گروه نمرههاي افتراقي (تفاضل نمره دو نوبت اجرا) آزمودنيها در مقايسههاي دو نوبت اجرا (پيشآزمون -پس-
آزمون) محاسبه شده و سپس در اين مقايسه با استفاده از آزمون ميانگين دو گروه مستقل ،ميانگين نمرههاي افتراقي در گروه آزمايشي

و گروه گواه آزمون شده که نتايج حاصل در جدول ( )3نشان داده شده است.

جدول ( . )3نتايج آزمون ميانگين دو گروه مستقل براي نمرههاي افتراقي

مقياس

نوبت

نوبت

(الف)

(ب)

اجرا

پ يش

آزمون

صفات

اجرا

پس

آزمون

آزمون

نمرههاي افتراقي

يکساني

ميانگين

انحراف

شخصيتي

آزمايشي

- 10 / 22

گواه

0/ 23

اعتماد بنفس

آزمايشي

-0/9

1/ 03

گواه

-0/1

0/ 55

آزمايشي

-0/9

0/ 78

خالقيت

F

استاندارد
7/ 61

استقالل

آزمون ميانگين دو گروه مستقل

اثر

واريانسها

0/ 85

نوآوري

اندازه

گواه

0/ 03

0/ 08

آزمايشي

-1/ 19

1/ 22

گواه

0/ 01

0/ 46

آزمايشي

-1/ 12

0/69

گواه

0/ 02

0/ 01

46/ 56
7/5
0/ 21
14 / 02
83/ 47

تفاو ِتِت

خطاي استاندارد

ميانگينها

تفاوت

- 10 / 45

1/ 63

-0/8
-0/ 93
1/2
1/ 14

درجه

آزادي
41

**t

مجذور

4/ 99

0/ 384

ايتا

0/ 35

41

2/ 08

0/ 097

0/ 33

41

2/ 67

0/ 151

0/ 28

41

3/ 02

0/ 186

0/ 31

41

2/ 88

0/ 171

** P > 0/50

نتايج جدول شماره ( )3حاکي از تفاوت معنادار در نمرات گروه آزمايش و گروه کنترل است .همانطور که مالحظه ميشود ،فرض
صفر مبني بر عدم تفاوت ميانگين نمرههاي افتراقي بين دو گروه آزمايشي و گواه در هر دو مقايسه رد شده است.

با در نظر گرفتن اين امر که در مقايسه بين پيشآزمون و پسآزمون ،آنچه باعـث ايجاد نمرههاي افتراقي در گروه آزمايشي شده

تدبير آزمايشي (آموزش مهارت تفکر خالق) و متغيرهاي مزاحم ديگر هستند و در گروه گواه صرفًاًا متغيرهاي مزاحم باعث ايجاد
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تفاوت در دو نوبت اجرا شدهاند ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که تفاوت معنادار مشاهده شده ناشي از آموزش مهارت تفکر خالق

است.

* نتيجه گيري پژوهشي :آموزش مهارت تفکر خالق باعث افزايش مقياس کلي صفات شخصيتي مربوط به کارآفريني و خرده-
مقياسهاي آن ميشود.

بحث و نتيجهگيري

همانطور که يافتههاي پژوهش حاضر حاکي از تاثير مثبت آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصيتي مربوط به کارآفريني است،

طبق نظريه صفات شخصيتي مربوط به کارآفريني چنانچه در عرصه آموزش كارآفريني به افراد ،ويژگيهاي شخصيتي ،مدنظر قرار
گيرند ،برنامههاي آموزش كارآفريني ميتوانند با اثربخشي بيشتري زمينه شكوفايي افراد در عرصه كسب و كار را فراهم آورند.

كارآفريني که خود نيز يكي از ابعاد شخصيتي فرد كارآفرين است شامل :اراده؛ ريسك پذيري؛ هوشياري و نوآوري استقالل ،اعتماد

بنفس ،خالقيت است .كارآفرين كسي است كه با انگيزههاي گوناگون و با داشتن يك هدف مشخص ؛پس از شناسايي زمينههاي
مناسب و نوين توليد؛ اقدام به درآمدزايي ميكند.

يکي از صفات بارز شخصيتي افراد کارآفرين خالقيت و به طبع آن نوآوري است که مطالعه تحوالت گسترده اخير نشانه ميدهند که

خالقيت ،به عنوان جوهره اساسي کليه فرايندهاي اجتماعي ،اقتصادي و تکنولوژيکي است که با ،تغيير جهت نظامهاي آموزشي از

ي آموزشي را دگرگون ساخت.
ارائه برنامههاي صرفا آموزشي به سوي برنامههاي تربيت تفکر خالق ،ميتوان عميقا ارکان نظامها 

مطالعات گسترده در اين زمينه نشان ميدهد که خالقيت نوعي توانايي عمومي است که همه افراد بشر از آن برخوردارند .اين شيوه يا

مهاي
سبک از تفکر ،که اکتسابي و قابل آموزش است ،کمک ميکند تا افراد در موقعيتهاي دشوار و مسألهساز که به اتخاذ تصمي 

تهاي مبهم بصيرت خود را به کارگرفته و ضمن پرهيز از
کليدي نياز دارند بتوانند به مشکلگشايي پرداخته و در مواجهه با موقعي 

نتيجهگيريهاي خام به راهحلي معقول دستيابند.

از آنجا که سيستمهاي آموزشي ما تمرکز بسيار زيادي بر مهارتهاي استداللي با توالي زماني دارند ،تواناييهاي خالقانه کامال تحت

الشعاع قرار گرفتهاند و اغلب نه تنها مربيان بلکه اولياي با حسن نيت ،کارمندان و مديران نيز فعاالنه از بروز اين توانايي جلوگيري مي-
کنند .هدف آموزش کارآفرینی بايد استفاده از تمامي ويژگيهاي مغر باشد .آنچه مورد نياز است يک توازن بهتر و ارزش قايل شدن
براي همه تواناييهاي تفکر است .بايد ياد بگيريم که چگونه از اين تواناييها استفاده کنيم و اين تواناييها را براي تفکر و حل مسئله
يا به کارکيري کل مغز در هم آميزيم.

هدف اساسي آموزش کارآفرینی بايد تالش براي پرورش سبک تفکر به شيوهاي باشد که افراد بتوانند ضمن شناسايي و برخورد با
يشود
مشکالت و موانع بتوانند آنها را بردارند .وجود يک زمينه فرهنگي مشوق موجب بروز فرصتهاي فراوان براي رشد خالقيت م 

کپذيري را فراهم ميآورد و همواره
چرا که فرهنگ مشوق به افراد جرات و شهامت ابراز عقايد ميدهد و موجبات تقويت قوه ريس 

يانجامد.
به توسعه عرصههاي نوين اخالقي ،علمي و عملي م 

در اين مسير بايد به فکر استفاده از «تفکر خالق» به عنوان شیوهاي بسيار مؤثر در مبارزه با عوامل محدودکننده رفتارهاي مؤثر خالق

بود و بمنظور ارتفاء صفات شخصيتي مربوط به کارآفريني ميتوان از آموزش مهارت تفکر خالق و مهارت حل مسئله استفاده کرد
چرا که بر اساس تحقيقات بهترين شيوه آموزش صفات مربوط به کارآفريني ،آموزش مهارت مسئلهگشايي و تفکر خالق است.

منابع:

احمدپوردارياني ،محمود و مقيمي ،سيدمحمد " : )68 13 ( ،مباني كارآفريني " ،چاپ چهارم ،انتشارات فرانديش
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