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 چکيده

)مطالعه موردی  ایرانهای سراسر هدف از این پژوهش ارزیابی میزان کارآفرینی دانشگاه

باشد. بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه، این پژوهش از نظر هدف، دانشگاه سمنان( می

پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه  -کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 

آماری نیز  نفر گزارش شد. نمونه  2640دولتی سمنان در نظر گرفته شد که تعداد آنها برابر با 

برآورد شده است که این تعداد نمونه به صورت  335با توجه به جدول کرجسی و مورگان 

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه سنجش قابلیت نمونه

نیز با استفاده  باشد. پایایی پرسشنامه( می1394کارآفرینی دانشجویان)مردانشاهی و دولتی، 

 که مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای ریسکآلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به ایناز 

 (، استقالل711/0(، خالقیت)974/0طلبی) (، توفیق941/0(، عزم و اراده)605/0پذیری)

( بدست آمد، ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود. 942/0( و برای کل پرسشنامه)961/0طلبی)

ای به کمک نرم تک نمونه t-testها، از آزمون های میانگین و و تحلیل دادهبه منظور تجزیه 

های بدست آمده برای ابعاد کارآفرینی که استفاده شد. با توجه به میانگین SPSS-V23افزار 

(، وضعیت 93/3توان گفت وضعیت عزم و اراده با میانگین)باشند میاز میانگین معیار باالتر می

( در دانشجویان 91/2(، وضعیت استقالل طلبی با میانگین)68/3یانگین)توفیق طلبی با م

(، 303/2پذیری با میانگین)دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد و وضعیت ریسک

( در دانشجویان دانشگاه سمنان با توجه به اینکه از میانگین 28/2وضعیت خالقیت با میانگین)

 مناسبی قرار ندارد.باشند، در شرایط معیار کمتر می

 .لبیط پذیری، عزم و اراده، توفیق طلبی، خالقیت، استقاللکارآفرینی، ریسک: ن کليديواژگا
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 مقدمه
شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکالت و تنگناها، الگوها و راه حلهای 

ه ای هستند کجمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و ... از عوامل عمده جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب

شوند سیاستگزاران و تصمیم سازان کالن کشور به منبع درآمد سهل الوصول بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، موجب می

. در باشدامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح میخالقیت و نوآوری چیز دیگری نیست. امروزه نیروی انسانی به عنوان یک منبع ن

 اند. تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی واین بین کارآفرینان به طور خاص دارای نقشی موثرتر در فرآیند توسعه اقتصادی

جاری د از محرکهای تتعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باش

و اقتصادی قویتری برخوردار است. آموزش و پرورش کارآفرینان نیازمند یک متدولوژی آموزشی اجرایی برای همکاری تنگاتنگ 

بین صنعت و دانشگاه جهت مواجهه با فشارهای شدید اجتماعی حاصل از رشد سریع فناوری و کمبود نیروی انسانی متخصص در 

 جهان امروز است.

های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرآیند آموزش و ایش جمعیت، تحوالت ملی و منطقه ای و همچنین دگرگونیافز

دهد، از این رو همگام سازی و متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحوالت جهانی از هدایت افراد را تحت تأثیر قرار می

 ها از طریقباشد. در این بین دانشگاهتیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی میوظایف اساسی و اجتناب ناپذیر دولت ها در جهت دس

پژوهش و پرورش دانشجویان و متخصصان نقشی کاربردی و زیربنایی در توسعه علوم و دانش نوین دارند. امروزه دانشجویان از 

آوری و عوامل ییر و نوآوری است. فنشوند که به سرعت در حال تغالتحصیل و وارد محیطی میهای آموزش عالی فارغمؤسسه

(. 2004و همکاران،  1کنند)کالینسدهد و مشاغل جدیدی را ایجاد میهای شغلی را تغییر میمرتبط با آن هر روزه دنیای فرصت

تن داشکند و در این راستا ی اقتصادی میوضعیت اقتصادی و ترکیب جمعیتی امروز، ما را نیازمند یافتن راهکارهایی در صحنه

الگوها و راهکارهای مناسب برای آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین در جوامع و برنامه هایی برای تشویق 

شود، ضروری ها میسازی که منجر به کارآفرین شدن آندانشجویان به کارآفرین شدن و شناخت عوامل و فرآیندهای تصمیم

های رقابتی و حل مشکالت عمومی یابی به مزیترو کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز برای دست(. از این 2010، 2است)انگا

، 3ی اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته شده است)نبی و لینانجامعه مانند بیکاری و نظایر آن ملزم به توسعه

ول باشد. تغییر و تحاست و گامی برای رسیدن به توسعه پایدار می یکی از مباحث داغ چند دهه گذشته بوده (. کارآفرینی2011

های جدید روبرو ساخته های اخیر، کشورهای جهان بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته را با چالشآوری در سالسریع علم و فن

نقش کار آفرینی و وجود افراد کارآفرین  های خالقانه است. در این میان،ها نیازمند بکار گرفتن رویکردها و روشاست که گذر از آن

آفرینی از طریق اند. کارتواند تعیین کننده باشد و شاید به همین دلیل اقتصاددانان کارآفرینی را موتور رشد اقتصادی تعبیر کردهمی

  ه توسعه کمک کند.تواند بهای اشتغال، تغییر در محیط زندگی میها، ایجاد فرصتبرداری مناسب از آنها و بهرهکشف فرصت

های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میالدی فرآیند کارآفرینی و خالقیت است که بر اساس و ترین جریاناز عمده

ها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحوالت پرشتاب همگام کنند دچار بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است. افراد، سازمان

شوند. در این میان افرادی هستند که در زمانی که همگان بر هرج و مرج، نابسامانی، تناقض و عدم تعادل اذعان میتوقف و سکون 

دارند، به دنبال بدست آوردن فرصتی هستند تا بتوانند با ارائه محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه، تعادل را برقرار کرده و اوضاع 

محور توسعه و پیشروان رشد و توسعه  (. این افراد1389گذارند)طاهری و همکاران، جای  را سامان بخشند و ارزشی از خود بر

جویی مطرح ، بحث به کارگیری اندیشه، نوآوری و فرصت(. در مباحث مربوط به کارآفرینی2002، 4آیند)دییزبه شمار میاقتصادی 

ند. اا متکی بودند، در بلندمدت موفقعیت بیشتری داشتههایی که بیشتر به این ابزارهشود. تجربه نشان داده است، سازمانمی

ها باید نوآوری داشته باشند تا بتوانند زنده بمانند و بهترین روش آن است که افراد خالق را تشویق کرد تا در بنابراین سازمان

دن به خالقیت و نوآوری استوار بر بها دا (. کارآفرینی1387تبدیل شوند)پرداختچی و همکاران، ساختار سازمان به یک کارآفرین 

                                                           
1. Collins 
2. Engle 
3. Nabi & Linan 
4. Dees 

http://www.rassjournal.ir/


 1 -14  ، ص1399، تابستان 22رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

ر رسانند. به عالوه دهای نو تولید کرده و آن را در قالب یک شرکت به سرانجام میاست. کارآفرینان افراد خالقی هستند که ایده

 ینهای جدیدی را به محک تجربه بگذارند. در اها بروند و روشتوانند به دنبال ناشناختهشرکت های کارآفرین، کارکنان می

ود؛ ششوند. بها دادن به خالقیت نه تنها در بلند مدت باعث رشد و توسعه میها افراد به خالقیت و ابتکار عمل تشویق میشرکت

 کند و این شکوفایی خود بستر مناسبیهای انسانی فراهم میبلکه زمینه مناسبی را برای رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیت

اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و  (. بر1396حسینی و کاوسی، ها است)شاهانسانعنوی در برای رشد فضایل اخالقی و م

اران، زنند)شهبازی و همکمیهای رشد اقتصادیف نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم فرضنوآوری منتج از خالقیت به عنوان پیش

و خالقیت  توان گفت، کارآفرینی(. پس می2013، 7؛ نجرج و گاتنگو2012و همکاران،  6؛ اوگاندل1997، 5؛ نلسون و جانسون1393

 آیند.زای امروزی دو بال موتور محرکه د رشد اقتصادی به شمار میدر دنیای پرتالطم و آشوب

امعه ی جدهد و باعث رشد و توسعهکارآفرینی به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق می

کند حائز اهمیت است. کارآفرینی دانش جدید را به خدمات و محصوالت جدید تبدیل میو همچنین به این دلیل که  شودمی

وری از منابع های اجتماعی و بهرهعالوه بر ایجاد اشتغال، موجب باال رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب

ر توانند در مسیمندند، میهای کارآفرینانه بهرهافراد کارآفرین و کسانی که از قابلیت(. 78: 1390نیا، شود)صادقی و ملکیاصلی می

ها را بشناسند و نسبت به نیازهای جدید آگاهی یابند و در راستای ایجاد تحوالت حرفهای پیش کنشی عمل کنند، مسیر دگرگونی

ی در آنها های کارآفرینای پرورش یابند که قابلیتبه گونه مشاغل جدید نقش آفرین باشند، بر این اساس الزم است که دانشجویان

ی مسئله گیری از نیروهای مولد که در خود برای حل خالقانه( اظهار داشته است، کارآفرینان با بهره2003رشد کند. )آدرتس، 

تهدیدها و تنگناهای محیطی را  باشند با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامترپذیری و تحمل قابل توجه قادر می، با ریسکدارند

ی خود به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار باال، کمبود ارز، تورم، جنگ و ... فرصتهای جدیدی در جامعه

کشور اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز  (. شرایط1393برداری کنند)زارع، جامعه بهرهرا کشف و از آنها به نفع خود و 

نه کند. در این زمیهای جدید و متفاوتی از جمله کارآفرینی را طلب میحلای است که حل مشکالت و تنگناها، الگوها و راهبه گونه

در گام اول، ضرورت دارد در باب چگونگی قابلیتهای کارآفرینانه در افراد شناخت کافی بهدست آید، در گام دوم سهم ارزیابی میزان 

در دانشجویان مشخص شود و سرانجام، بر اساس پژوهشهای دقیق علمی سیاستگذاری و برنامهریزیهای اجرایی مناسب کارآفرینانه 

اجتماعی اقدامات الزم انجام پذیرد. توسعه کارآفرینی یکی از  -در خصوص تربیت افراد کارآفرین مورد نیاز توسعهی اقتصادی

باشد. در این راستا و با توجه به وضعیت حال حاضر کشورمان که شورها مینیازهای جدی توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ک

های ظالمانه روبرو است توسعه و ترویج کارآفرینی در دل افراد خالق و نوآور در با بحران بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و تحریم

باشد، به یک ضرورت دایت افراد به بازار کار میها ایجاد کسب و کار هنظام آموزشی آن هم در بین دانشجویان که الزمه وجودی آن

جدی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. دانشجویان دانشگاه سمنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ایجاد کسب و کار بعد از 

 فارغ التحصیلی ضرورت دارد. 

زمین به دهکده جهانی مبدل شده است. از  های ذهنی بشر از کرهدر عصر حاضر به دلیل پیشرفتهای علمی و فنی بازنمایی

ای و جهانی به یکدیگر وصل ساخته هـای ارتباطی بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات را در سطح ملی، منطقهآنجا که شبکه

کلیه  رها، بلکهاند، بدیهی است که در این رقابت جهانی نه تنها کشوو کلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابت پذیری دانسته

(. برای دستیابی به 1391چین، ربیعی و خوشهافزایش دهند)پذیری و سازگاری خود را های رقابتنهادها و افراد باید دایمًا قابلیت

های خالق و کارآفرینی که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند، ضروری به نظر این مهم پرورش ایده

، معضل بیکاری است که کشور با آن سخت دست به گریبان اما موضوع دیگری که لزوم توجه به کارآفرینی را سبب شده می رسد.

های مقتضی از طرف سیاستگذاران است، به طوری که به نظر میرسد پرورش افراد کارآفرین و تفکر خوداشتغالی به عنوان راه حل

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم ورد توجه محافل آموزشی  ت.و مدیران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اس

کشورهای جهان قرار گرفته است. اما مهم این است که اکنون در عرصه جهانی افراد خالق و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشأ 

                                                           
5. Nelson & Johnson 
6. Ogundele 
7. Njorge & Gathungu 

http://www.rassjournal.ir/


 1 -14  ، ص1399، تابستان 22رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به  اند. همچنین، چرخه های توسعهتحوالت بزرگی در زمینه صنعتی، تربیتی و خدماتی شده

ی و رشد های فردآید؛ به عبارت بهتر، کارآفرینی موتور رشد و توسعه است. مطالعاتی که در زمینه ارتباط بین ویژگیحرکت در می

وسعه ت دهند که پیشرفت به یک گروه و مذهب خاصی اختصاص ندارد و با رشد وو توسعه اقتصادی صورت گرفته است، نشان می

 (.1392مالکی و همکاران، توان رشد اقتصادی را در جوامع مختلف فراهم کرد)ها در افراد میبرخی از ویژگی

های کاری متغیر، پویا و پیچیده خواهند اند که آنها وارد محیطنیز دریافته امروزه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها

د سریع فناوری، دنیای فرصتهای کاری را تغییر داده اند. امروزه انتظارات کارفرمایان شد، عواملی مانند جهانی شدن، رقابت ورش

های کارآفرینانه از خود نشان دهند. از طرف دیگر، اکثریت مشاغل تغییر یافته و آنها نیاز به کارکنانی دارند که رفتارها و گرایش

رکتهای امروزی کوچکتر شده و سازمانهای بزرگتر نیز)با استفاده شوند. در نتیجه شنوین، در شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد می

گیرند. این امر بدین معنا است که دانشجویان و دانش آموختگان قرن بیست های نوین( عموماً افراد کمتری را به کار میآوریاز فن

دانشگاهی به عنوان ابزار کاریابی دانش  و یکم امنیت شغلی پایدار و بلند مدت نخواهند داشت. از این رو در حال حاضر، آموزش

ها به طور جدی شود که دانش آموختگان دانشگاههای اخیر مشاهده میآموختگان، به چالش کشیده شده است. از این رو در سال

شان ای در الگوهای اشتغال را نعالقه مند به ایجاد کسب و کارهای مستقل برای خودشان هستند. این جریان، تغییرات عمده

های تحقق آن در جوامع امروز یک ضرورت است. با توجه به رسد توجه به کارآفرینی و پرورش زمینهدهد. بنابراین به نظر میمی

 باشد.به مطالب فوق محقق در پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان می

 

 کار روش
ای به کشف قوانین علمی کمک روند و هر روش تا اندازهابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار میهای پژوهش، در واقع روش

های دیگر تر از روشترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیقکند تا مناسبکند. در هر پژوهش، محقق تالش میمی

ها مستلزم انتخاب روش پژوهش مناسب بردن به روابط میان آنهای موجود و پی کند. شناخت واقعیتقوانین واقعیت را کشف می

است. انتخاب روش پژوهش به عواملی مانند ماهیت موضوع پژوهش، اهداف و سؤاالت پژوهش، دامنه موضوع پژوهش و امکانات 

قابل استفاده می باشد، آنجایی که نتایج این تحقیق برای آموزش عالی و آموزش و پرورش از  (.1390اجرایی بستگی دارد )دالور، 

ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه تحقیق از لحاظ هدف  کاربردی است. و با توجه به ماهیت این پژوهش که بدنبال 

. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه باشدپیمایشی می -است، لذا از لحاظ روش گردآوری  توصیفی سمنان 

نفر گزارش شد. نمونه آماری تحقیق حاضر با توجه به جدول کرجسی   2640نان در نظر گرفته شد که تعداد آنها برابر با دولتی سم

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل برآورد شده است که این تعداد نمونه به صورت نمونه 335و مورگان 

استفاده شد. ابزار گردآوری اطالعات در  SPSS-V23ای به کمک نرم افزار تک نمونه t-testهای میانگین و ها از، از آزمونداده

 تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد که جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به سواالت تحقیق استفاده گردید.

دانشجویان   پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی: (1394)مردانشاهی و دولتی، سنجش قابليت کارآفرینی دانشجویان

 کارآفرینان های شخصیتی ویژگی سنجش بومی پرسشنامه از آن تدوین ( طراحی شده که در1394توسط مردانشاهی و دولتی )

 طلبی، خالقیت، استقالل پذیری، عزم و اراده، توفیق زیرمقیاس ریسک 5آیتم و  74گردیده است. این مقیاس  استفاده ایرانی نیز

، 3، نه موافقم و نه مخالفم 4، نسبتاً موافقم 5ای)کامال موافقم درجه 5سشنامه بر اساس مقیاس لیکرت طلبی دارد. نمره گذاری پر

 (  می باشد.1و مخالفم  2نسبتاً مخالفم 
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 بررسی فرضيات تحقيق و  یافته ها

 هاي سراسر ایران)مطالعه موردي دانشگاه سمنان( ارزیابی ميزان کارآفرینی دانشگاه

 .پذیری هستنددانشگاه سمنان دارای ویژگی ریسکدانشجویان 

 (: سنجش وضعيت ریسک پذیري در دانشجویان دانشگاه سمنان1جدول )

 میانگین سوال میانگین سوال

Q1 2.17 Q10 2.50 

Q2 2.55 Q11 2.30 

Q3 1.93 Q12 2.10 

Q4 2.76 Q13 2.26 

Q5 2.61 Q14 2.30 

Q6 2.59 Q15 2.33 

Q7 2.47 Q16 2.04 

Q8 2.39 Q17 2.26 

Q9 2.59 Q18 2.19 

 2.357 میانگین کل

 

پذیری در دهد که وضعیت ریسکها نشان میپذیری در دانشجویان دانشگاه سمنان برسیدر رابطه با وضعیت ریسک

حد متوسط  پذیری کمتر ازدانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی نیست. میانگین بیشتر سواالت مربوط به مقیاس ریسک

پذیری نسبت به مقدار متوسطه های ریسک( میانگین به دست آماده برای گویه1باشد. با توجه به جدول )طیف پاسخگویی می

بی پذیری در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناستوان گفت وضعیت ریسکتر می باشد. بنابراین میطیف پاسخگویی پایین

 باشد.نمی
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 (: ميانگين وضعيت ریسک پذیري در دانشجویان دانشگاه سمنان1نمودار )

تک نمونه ای استفاده  t-testپذیری در دانشجویان دانشگاه سمنان از آزمون توان جهت سنجش وضعیت ریسکهمچنین می

است آن که مقدار  ( نشان دهنده2های تک متغیره است. نتایج جدول )های شایع در بسیاری از پژوهشکرد. این آزمون از آزمون

پذیری در (. در واقع می توان نتیجه گرفت میانگین نمرات ریسکp<0.05باشد)می 0.05و کمتر از  0.012معناداری برابر با 

ر پذیری دشود اختالف مقدار میانگین نمرات ریسکباشد و همانطور که مشاهده میدانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت می

توان بیان کرد که وضعیت می %95باشد. بنابراین با اطمینان واحد از حد متوسط طیف کمتر می 0.143دانشجویان به میزان 

 پذیری در دانشجویان دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.ریسک

 t-test(: سطح معناداري آزمون 2جدول )

 پذیریریسک 

t 2.814- 

 17 آزادی درجه

 0.012 داری معنا سطح

 -0.143 اختالف میانگین
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 .دانشجویان دانشگاه سمنان دارای ویژگی عزم و اراده هستند

 (: سنجش وضعيت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه سمنان3جدول )

 میانگین سوال میانگین سوال

Q19 2.86 Q23 2.58 

Q20 2.92 Q24 3.93 

Q21 2.98 Q25 2.79 

Q22 3.29   

 3.05 میانگین کل

 

دهد که وضعیت عزم و اراده در دانشجویان ها نشان میدر رابطه با وضعیت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه سمنان برسی

دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد. میانگین تمام سواالت مربوط به مقیاس عزم و اراده بیشتر از حد متوسط طیف 

های عزم و اراده نسبت به مقدار متوسطه طیف ( میانگین به دست آماده برای گویه3باشد. با توجه به جدول )پاسخگویی می

 توان گفت وضعیت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد.پاسخگویی باالتر می باشد. بنابراین می

 

 
 نان(: ميانگين وضعيت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه سم2نمودار )

ای استفاده تک نمونه t-testتوان جهت سنجش وضعیت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه سمنان از آزمون همچنین می

(. در واقع می p<0.05باشد)می 0.05و کمتر از  0.017( نشان دهنده است آن که مقدار معناداری برابر با 4کرد. نتایج جدول )

ود شباشد و همانطور که مشاهده میم و اراده در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت میتوان نتیجه گرفت میانگین نمرات عز

باشد. بنابراین با واحد از حد متوسط طیف بیشتر می 0.55اختالف مقدار میانگین نمرات عزم و اراده در دانشجویان به میزان 

 ن دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار دارد.توان بیان کرد که وضعیت عزم و اراده در دانشجویامی %95اطمینان 
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 t-test(: سطح معناداري آزمون 4جدول )

 عزم و اراده 

t 3.284 

 6 آزادی درجه

 0.017 داری معنا سطح

 0.55 اختالف میانگین

 

 .دانشجویان دانشگاه سمنان دارای ویژگی توفیق طلبی هستند

 دانشجویان دانشگاه سمنان(: سنجش وضعيت توفيق طلبی در 5جدول )

 میانگین سوال میانگین سوال

Q26 2.71 Q33 2.76 

Q27 3.03 Q34 2.58 

Q28 3.68 Q35 3.45 

Q29 2.69 Q36 2.84 

Q30 2.86 Q37 2.79 

Q31 3.45 Q38 2.89 

Q32 2.98   

 2.98 میانگین کل

 

ویان دهد که وضعیت توفیق طلبی در دانشجها نشان میدر رابطه با وضعیت توفیق طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان برسی

دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد. میانگین تمام سواالت مربوط به مقیاس توفیق طلبی بیشتر از حد متوسط طیف 

توسطه طیف های توفیق طلبی نسبت به مقدار م( میانگین به دست آماده برای گویه5باشد. با توجه به جدول )پاسخگویی می

 توان گفت وضعیت توفیق طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد.باشد. بنابراین میپاسخگویی باالتر می

 

 
 (: ميانگين وضعيت توفيق طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان3نمودار )

0

2.5

5

Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38

2.71
3.03

3.68

2.69
2.86

3.45

2.98
2.76

2.58

3.45

2.84 2.79 2.89

ميانگين نمرات توفيق طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان

http://www.rassjournal.ir/


 1 -14  ، ص1399، تابستان 22رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

ای استفاده تک نمونه t-testسمنان از آزمون توان جهت سنجش وضعیت توفیق طلبی در دانشجویان دانشگاه همچنین می

(. در واقع می p<0.05باشد)می 0.05و کمتر از  0.000( نشان دهنده است آن که مقدار معناداری برابر با 6کرد. نتایج جدول )

شود هده میاباشد و همانطور که مشتوان نتیجه گرفت میانگین نمرات توفیق طلبی در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت می

باشد. بنابراین با واحد از حد متوسط طیف بیشتر می 0.48اختالف مقدار میانگین نمرات توفیق طلبی در دانشجویان به میزان 

 توان بیان کرد که وضعیت توفیق طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار دارد.می %95اطمینان 

 t-test (: سطح معناداري آزمون6جدول )

 توفیق طلبی 

t 5.083 

 12 آزادی درجه

 0.000 داری معنا سطح

 0.48 اختالف میانگین

 

 .دانشجویان دانشگاه سمنان دارای ویژگی خالقیت هستند

 (: سنجش وضعيت خالقيت در دانشجویان دانشگاه سمنان7جدول )

 میانگین سوال میانگین سوال

Q39 2.45 Q53 2.21 

Q40 2.07 Q54 2.48 

Q41 2.20 Q55 1.93 

Q42 1.94 Q56 2.32 

Q43 2.36 Q57 2.18 

Q44 2.04 Q58 2.41 

Q45 2.19 Q59 2.47 

Q46 2.12 Q60 2.31 

Q47 2.28 Q61 2.37 

Q48 2.21 Q62 2.43 

Q49 2.24 Q63 2.24 

Q50 2.37 Q64 2.53 

Q51 2.36 Q65 2.07 

Q52 2.51 Q66 2.72 

 2.28 میانگین کل

 

دهد که وضعیت خالقیت در دانشجویان دانشگاه ها نشان میرابطه با وضعیت خالقیت در دانشجویان دانشگاه سمنان برسیدر 

اشد. بسمنان در شرایط مناسبی نیست. میانگین بیشتر سواالت مربوط به مقیاس خالقیت کمتر از حد متوسط طیف پاسخگویی می

می باشد.  ترهای خالقیت نسبت به مقدار متوسطه طیف پاسخگویی پایینبرای گویه ( میانگین به دست آماده7با توجه به جدول )

 باشد.توان گفت وضعیت خالقیت در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی نمیبنابراین می
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 (: ميانگين وضعيت خالقيت در دانشجویان دانشگاه سمنان4نمودار )

تک نمونه ای استفاده  t-testقیت در دانشجویان دانشگاه سمنان از آزمون توان جهت سنجش وضعیت خالهمچنین می

(. در واقع می p<0.01باشد)می 0.01و کمتر از  0.000( نشان دهنده است آن که مقدار معناداری برابر با 8کرد. نتایج جدول )

ود شباشد و همانطور که مشاهده مییتوان نتیجه گرفت میانگین نمرات خالقیت در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت م

باشد. بنابراین با اطمینان واحد از حد متوسط طیف کمتر می 0.22اختالف مقدار میانگین نمرات خالقیت در دانشجویان به میزان 

 توان بیان کرد که وضعیت خالقیت در دانشجویان دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.می 99%

 t-test(: سطح معناداري آزمون 8جدول )

 خالقیت 

t 6.097- 

 27 آزادی درجه

 0.000 داری معنا سطح

 -0.22 اختالف میانگین

 

 .دانشجویان دانشگاه سمنان دارای ویژگی استقالل طلبی هستند

 (: سنجش وضعيت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان9جدول )

 میانگین سوال میانگین سوال

Q67 2.71 Q71 2.98 

Q68 2.69 Q72 2.58 

Q69 3.68 Q73 2.79 

Q70 2.86 Q74 3.03 

 2.91 میانگین کل
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دهد که وضعیت استقالل طلبی در ها نشان میدر رابطه با وضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان برسی

تمام سواالت مربوط به مقیاس استقالل طلبی بیشتر از حد دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد. میانگین 

های استقالل طلبی نسبت به مقدار ( میانگین به دست آماده برای گویه9باشد. با توجه به جدول )متوسط طیف پاسخگویی می

منان در شرایط اه ستوان گفت وضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگباشد. بنابراین میمتوسطه طیف پاسخگویی باالتر می

 مناسبی قرار دارد.

 

 
 (: ميانگين وضعيت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان5نمودار )

ای استفاده تک نمونه t-testتوان جهت سنجش وضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان از آزمون همچنین می

(. در واقع می p<0.05باشد)می 0.05و کمتر از  0.011مقدار معناداری برابر با ( نشان دهنده است آن که 10کرد. نتایج جدول )

باشد و همانطور که مشاهده توان نتیجه گرفت میانگین نمرات استقالل طلبی در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت می

باشد. حد از حد متوسط طیف بیشتر میوا 0.42شود اختالف مقدار میانگین نمرات استقالل طلبی در دانشجویان به میزان می

توان بیان کرد که وضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار می %95بنابراین با اطمینان 

 دارد.

 t-test(: سطح معناداري آزمون 10جدول )

 استقالل طلبی 

t 3.417 

 7 آزادی درجه

 0.011 داری معنا سطح

 0.42 میانگیناختالف 

 

 بحث و نتيجه گيري
پذیری در دهد که وضعیت ریسکها نشان میپذیری در دانشجویان دانشگاه سمنان برسیدر رابطه با وضعیت ریسک

متوسطه  پذیری نسبت به مقدارهای ریسکشرایط مناسبی نیست. میانگین به دست آماده برای گویهدر دانشجویان دانشگاه سمنان 

بی پذیری در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناستوان گفت وضعیت ریسکتر می باشد. بنابراین میپایین طیف پاسخگویی
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-می 0.05و کمتر از  0.012ای نشان داد که مقدار معناداری برابر با تک نمونه t-testباشد. همچنین نتایج آزمون نمی

اشد بپذیری در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت مینمرات ریسک (. در واقع می توان نتیجه گرفت میانگینp<0.05باشد)

واحد از حد متوسط  0.148پذیری در دانشجویان به میزان شود اختالف مقدار میانگین نمرات ریسکو همانطور که مشاهده می

نشجویان دانشگاه سمنان در پذیری در داتوان بیان کرد که وضعیت ریسکمی %95باشد. بنابراین با اطمینان طیف کمتر می

(، 1396(، آریانی و همکاران )1398وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتایج پژوهش محمدپور و همکاران )

( 2017(، لوندکویست و میدلتون )1391(، امینی و همکاران )1393(، شجاع قلعه دختر و همکاران )1395فرامرزی نیا و همکاران )

 دهدها نشان میباشد. در رابطه با وضعیت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه سمنان برسی( ناهمسو می2014والشوک و شپیرو )و 

و  های عزمشرایط مناسبی قرار دارد. میانگین به دست آماده برای گویهدر که وضعیت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه سمنان 

توان گفت وضعیت عزم و اراده در دانشجویان دانشگاه ه طیف پاسخگویی باالتر می باشد. بنابراین میاراده نسبت به مقدار متوسط

و کمتر  0.017ای نشان داد مقدار معناداری برابر با تک نمونه t-testسمنان در شرایط مناسبی قرار دارد. همچنین نتایج آزمون 

رفت میانگین نمرات عزم و اراده در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت (. در واقع می توان نتیجه گp<0.05باشد)می 0.05از 

واحد از حد  0.55شود اختالف مقدار میانگین نمرات عزم و اراده در دانشجویان به میزان باشد و همانطور که مشاهده میمی

و اراده در دانشجویان دانشگاه سمنان  توان بیان کرد که وضعیت عزممی %95باشد. بنابراین با اطمینان متوسط طیف بیشتر می

(، 1396(، صیاد و همکاران )1398در وضعیت مناسبی قرار دارد. نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتایج پژوهش محمدپور و همکاران )

(، امینی 1393(، شجاع قلعه دختر و همکاران )1394(، مالکپور و دالور )1395(، فرامرزی نیا و همکاران )1396فدایی و همکاران )

باشد. در رابطه با وضعیت توفیق طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان ( همسو می2015( و جیمسون و ادونل )1391و همکاران )

دهد که وضعیت توفیق طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد. میانگین به دست ها نشان میبرسی

عیت توفیق توان گفت وضباشد. بنابراین میق طلبی نسبت به مقدار متوسطه طیف پاسخگویی باالتر میهای توفیآماده برای گویه

ای نشان مقدار معناداری تک نمونه t-testطلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد.همچنین نتایج آزمون 

واقع می توان نتیجه گرفت میانگین نمرات توفیق طلبی در دانشجویان با (. در p<0.05باشد)می 0.05و کمتر از  0.000برابر با 

شود اختالف مقدار میانگین نمرات توفیق طلبی در دانشجویان به باشد و همانطور که مشاهده میحد متوسط طیف متفاوت می

ن کرد که وضعیت توفیق طلبی در توان بیامی %95باشد. بنابراین با اطمینان واحد از حد متوسط طیف بیشتر می 0.48میزان 

(، 1396دانشجویان دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار دارد. نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتایج پژوهش فدایی و همکاران )

ت باشد. در رابطه با وضعی( همسو می2017( و لوندکویست و میدلتون )1392(، مرادی پردنجانی و جعفری )1394مالکپور و دالور )

دهد که وضعیت خالقیت در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط ها نشان میخالقیت در دانشجویان دانشگاه سمنان برسی

ی باشد. تر مهای خالقیت نسبت به مقدار متوسطه طیف پاسخگویی پایینمناسبی نیست. میانگین به دست آماده برای گویه

 t-testباشد. همچنین نتایج آزمون جویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی نمیتوان گفت وضعیت خالقیت در دانشبنابراین می

(. در واقع می توان نتیجه گرفت میانگین p<0.01باشد)می 0.01و کمتر از  0.000ای نشان داد مقدار معناداری برابر با تک نمونه

شود اختالف مقدار میانگین نمرات که مشاهده می باشد و همانطورنمرات خالقیت در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت می

توان بیان کرد که می %99باشد. بنابراین با اطمینان واحد از حد متوسط طیف کمتر می 0.21خالقیت در دانشجویان به میزان 

ش آریانی یج پژوهوضعیت خالقیت در دانشجویان دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتا

باشد. در رابطه با ( ناهمسو می2014( و والشوک و شپیرو )2014(، گراهام )1395(، فرامرزی نیا و همکاران )1396و همکاران )

دهد که وضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه ها نشان میوضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان برسی

 های استقالل طلبی نسبت به مقدار متوسطه طیف پاسخگوییاسبی قرار دارد. میانگین به دست آماده برای گویهسمنان در شرایط من

توان گفت وضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان در شرایط مناسبی قرار دارد. همچنین باشد. بنابراین میباالتر می

(. در واقع می توان p<0.05باشد)می 0.05و کمتر از  0.011قدار معناداری برابر با ای نشان داد متک نمونه t-testنتایج آزمون 

ود شباشد و همانطور که مشاهده مینتیجه گرفت میانگین نمرات استقالل طلبی در دانشجویان با حد متوسط طیف متفاوت می

باشد. بنابراین با د از حد متوسط طیف بیشتر میواح 0.42اختالف مقدار میانگین نمرات استقالل طلبی در دانشجویان به میزان 
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توان بیان کرد که وضعیت استقالل طلبی در دانشجویان دانشگاه سمنان در وضعیت مناسبی قرار دارد. نتایج می %95اطمینان 

(، 1395کاران )(، فرامرزی نیا و هم1396(، آریانی و همکاران )1398حاصل از فرضیه فوق با نتایج پژوهش محمدپور و همکاران )

( 2014( و والشوک و شپیرو )2017(، لوندکویست و میدلتون )1391(، امینی و همکاران )1393شجاع قلعه دختر و همکاران )

ای هتواند در امر مشاورههای حاصل از این پژوهش و نظایر آن مییافتهشود، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میباشد. همسو می

ای که افراد خالق به سمت دروسی که نیاز به ابتکار دارند هدایت شوند و دانشجویان بتوانند استقالل د. به گونهتحصیلی مفید باش

ای هشخصی و توانایی پیدا کردن راه حل برای مسایل به طرق اکتشافی و از راه خودآموزی پیدا کنند. همچنین دانشجویان اندیشه

های خالق مبادرت نمایند و خالقیت خود را در جهت کارآفرینی اجتماعی و برآورد لیتاصیل را مورد تأیید قرار داده و به فعا

نیازهای جامعه به کار گیرند. مراکز مشاوره دانشجویی در راستای اجرای برنامه های آموزش و پردازش اطالعات اجتماعی در محیط 

دانشجویان خالق و سخت کوش ارزش قائل شوند.  های دانشگاهی در جهت رفع مشکالت اجتماعی دانشجویان اجرا شود. برای

دارند تا کاری که مورد افراد خالق دارای انگیزه بسیار قوی هستند. از این رو هیچ گاه دست از تالش و سخت کوشی برنمی

د پاداش مناسب دهنشان است انجام دهند ولی آنها هم نیاز دارند مورد تشویق قرار گیرند و در ازای کار خوبی که انجام میعالقه

تواند کارآفرینی ارزشمند را رغم زند. ضروریست مواد آموزشی وپرورشی برای شناسایی افراد خالق و توانائی بگیرند که این می

آفرینندگی کار در برنامه مدارس گنجانده شود. تخصیص بودجه کافی و مناسب برای اجرای طرح ها و ایده های خالق و نو توسط 

ها وجود داشته یاشد در اختیار دانشجویان قرار برانگیز که احتمال موفقیت در آنهای نسبتاً چالشید پژوهشدانشجویان. اسات

ها جهت تقویت خالقیت آنها ارائه دهند. استخدام های متنوع و جدیدی برای حل آنحلدهند و از دانشجویان خواسته شود راه

دانشگاهها و سازمانهای آموزشی انجام گیرد  تا این گروه ها وقتشان را برای  گروه خاصی از کارکنان برای نوآوری و خالقیت در

پیشرفت دانش صرف یافتن ایده های جدید برای ارائه خدمات یا تحقیق کنند. راه اندازی دفتر دانش آموختگان در دانشگاه در 

لی و استفاده از آنان در فرآیندهای تدریس و پژوهش اولویت کاری اولیه قرار گیرد. ایجاد ارتباط منسجم و عملی بین کارآفرینان مح

 رت گیرد.وص
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