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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the entrepreneurial characteristics of students within the context of 
e-learning to design an entrepreneurial profile and also to provide programs to strengthen it. The 
current research, in terms of objective, is applied and also a descriptive investigation. The statistical 
population of this study is composed of all students from the Mehralborz Institute of Higher 
Education as the first electronic institution in Iran which delivered all educational services 
electronically who have been selected to estimate the sample size by using the Cochran formula, 221 
of them in different fields of study (master's level). The standard Kordnaij et al.‘s questionnaire on the 
personality characteristics of Iranian entrepreneurs was used to collect data and the sample was 
analyzed using SPSS software and a t-sample test. Findings show that students in the characteristics 
of risk-taking with (64) percent, internal control center with (82) percent, need for success with (73) 
percent, pragmatism with (73) percent, challenge-solving with (64) percent and overall 
entrepreneurial personality (64) % are above average (positive) but were rated below average in 
mental health, ambiguity tolerance, and dreaming characteristics .Therefore, it is necessary to 
empower the entrepreneurial ability of faculty members and students through support programs such 
as study opportunities and internships in the industry and holding workshops to strengthen the 
intellectual capacity, tolerate ambiguity and students' dreaming on the one hand, and create 
communication networks between the university and industry, on the other hand, should be on the 
agenda. 
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منظور  در بستر الکترونیکی به های کارآفرینانه دانشجویان ارزیابی ویژگی

 طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی

 4احمد کیخا ،3سمیه اسدی ،2سید رسول حسینی ،1 فاطمه نارنجی ثانی

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ی، دانشکدة روانریزی آموزش استادیار، گروه مدیریت و برنامه. 1

 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران . 2

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 3

 دانشجوی دکتری اقتصاد آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 4

 (80/81/4933: ؛ تاریخ پذیرش41/80/4930: اریخ دریافتت)

 چکیده

رخ کیارآفری  و اراةیة    منظیور رراحیی نیل     بیه  شاغل به تحصیلل در بتی ر الر رونلریی    های کارآفرینانه دانشجویان ویژگی هدف از مطالعة حاضر، ارزیابی
جامعیة  . اسیت پلمایشیی   -هیا توییل ی   و از منظر نحیو  گیردآوری داد   هدف کاربردی  پژوهش حاضر از نظر .راهرارهایی برای پرورش و تقویت آن بود

. بیود  دهید،  ای که خدمات خود را در بت ر الر رونلک اراةه میی  ، به عنوان اولل  مؤستهالر رونلری مهر البرز آماری همة دانشجویان مؤستة آموزش عالی
، ان تیا   (در مقطی  کارشناسیی ارشید   ) هیای مت فیت تحصیلفی    انشجویان رش هن ر در نظر گرف ه شد که از د 004حج  نمونه براساس فرمول کوکران، 

هیا نشیان    یاف یه . کار گرف ه شید  به (4901)کردناةلج و همراران  های شتصل ی کارآفرینان ایرانی پرسشنامة اس اندارد ویژگی ها داد برای گردآوری . شدند
دریید، ایالش    39گرایی بیا   عملدرید،  39نلاز به موفقلت با درید،  00با کن رل درونی درید، کانون 11پذیری با  ریتک های داد دانشجویان در ویژگی

هیای سیتمت فریری، تحمیل ابهیا  و       رید در سطح بیاتتر از م وسیق ایرار دارنید، امیا در ویژگیی      د 11 کارآفرینی شتصلت کفیدرید و  11با  رفبی 
هیای حمیای ی    از رریق برنامه عفمی و دانشجویان هلئت  اابفلت کارآفرینی اعضای ، توانمندسازیبنابرای  .تر از حد م وسق ارزیابی شدند رؤیاپردازی پایل 

های آموزشی برای تقویت ویژگی ستسیت فریری، تحمیل     های کارآموزی در بتش ینعت و برگزاری برگزاری کارگا  های مطالعاتی و دور  مثل فریت
 .و ینعت از سوی دیگر در دس ور کار ارار گلرد های ارتباری بل  دانشگا  شبرهسو و ایجاد  ابها  و رؤیاپردازی دانشجویان از یک

 .یادگلری الر رونلری، کارآفرینی های ویژگی، یاندانشجو، ارزیابی، آموزش عالی: واژگان کفلدی
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 مقدمه 

( 0202،  ینبینی مار) شود میکشورها تلقی  توسعة اصلی های از مؤلفه کارآفرینی یکیو ترویج  امروزه توسعه

 کارآفرینی های شایستگی گسترشدارد  بسیاری اهمیت بیکاری کاهش و اقتصادی رشد برای کارآفرینیزیرا 

(. 0202و همکاران،  0نونزلوپز )شود  جامعه میآن  شهروندان وضعیت اشتغال بهبودجامعه و  پیشرفت سبب

 را فرایند رشد کنند، ایجاد می صادیاقت ارزش که دارد بستگی کارآفرینانی به کشور یک توسعة، در واقع

(. 2 02و همکاران،   امینوگلو)دارند  متغیر محیطی شرایط با سازگاری برای هایی و مهارت کنند تسریع می

 آموزش و کارآفرینی ارتقای در گیرندگان تصمیم توجه جلب  موجب جامعه برای کارآفرینی گستردة مزایای

شده است  کارآفرینی، فرهنگ توسعة و کارآفرینی تقویت ابزارهای ینتر مهم از عنوان یکی به ،کارآفرینی

ای،  های مالی، خدماتی، پشتیبانی، مشاوره از طریق حمایتها  دولت رو،  از این (.2 02و همکاران،   سوسا)

 در آموزش به کارآفرینیپدیدآمدن از طرفی، . باشند کارآفرینی میبه دنبال توسعه و تقویت ... زیرساختی و 

ایجاد  یبرا را مختلف عناصر کند، تیتقو و لیتکم را کارآفرینی ظرفیت دارد نیاز هایی قابلیت ای ها حوزه

 جادیا و ینوآور یبرا نیکارآفردر واقع، . باشد سازگار کارآفرینی قابلیت شیافزا با و کند بیترک کارآفرینی

به  (.0202،  رودریگوز لوپز و سوتو)شد با دیده را الزم های آموزش دیبا دیجد های فناوری و دیجد دانش

 ها دانشگاه کارآفرینی، از پشتیبانی مختلف های برنامهدر زمینة  دولت های تالش تکمیلهمین دلیل، در راستای 

 آموزش مباحث طریق از را دانشجویان در را کارآفرینی روحیة و دانش اند کرده تالش ناپذیری خستگی با نیز

اند که در  پژوهشگران نیز بر این عقیده(. 2 02 ، ، جایوبا، یوسفچی امبی)ت کنند تقوی سمینارها و مختلف

زمینة  جامعه در چیز در حال تغییر و گذار است، و نوآوری و کارآفرینی هر یک از افراد جهان امروز که همه

های  رتدهندة دانش و مها ترین عوامل پرورش عنوان یکی از مهم به ها اشتغال ضروری است، دانشگاه

                                                           
1 . Bini Marin 
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های کارآفرینی را  های تخصصی هر رشته، ارزیابی و آموزش ویژگی تخصصی افراد، باید عالوه بر آموزش

 چکیدة اهداف آموزش عالی در زمینة توان می طور کلی به (.0202، آروتی و پانوز)مورد توجه قرار دهند

 از طریق افزایش آگاهی و انگیزش؛یان در دانشجو کارآفرینیایجاد یک هدف .  کارآفرینی را چنین برشمرد؛ 

ارائة دانش .  تجاری؛  های فرصتاز  برداری بهرهبرای شناسایی و  مورد نیاز کارآفرینی های مهارتتوسعة . 0

  (.2 02،  ؛ دوس و والتر2 02و همکاران،  0آرناز)ها  و کار و مدیریت رشد آن  الزم برای شروع یک کسب

 های در روش لزوم بازنگری شود که همین موضوع  عالی انجام می آموزشدر زمینة های کالنی  هزینه

از طرف دیگر، برخی دانشجویان برای تحصیل در سطوح عالی با مشکالتی مانند . کند مطرح می را تدریس

در . جای آموزش حضوری دارند ها نیاز به روش دیگری به کمبود وقت، دوربودن مسافت و باالبودن هزینه

کنندة استفادة  ها نیز بیان پژوهش. آموزش عالی الکترونیکی است شده، کار گرفته بالقوه به یینزمینه، جایگز این

 در(. 2 02، سوسا و همکاران)باشند  می ها های الکترونیکی در ارائة آموزش در دانشگاه فزاینده از روش

های اطالعاتی  از فناوری استفاده با ،یادگیرندگان به ارائة محتوا الکترونیکی یاددهی به شیوة -رویکرد یادگیری

کردن الزامات  در نتیجه، فراهم(. 2 02و همکاران،   ادموال) گیرد صورت می مانند اینترنت و ارتباطاتی نوین

کردن سایر امکانات فنی، ایجاد  الزم آموزش الکترونیکی اثربخش، مانند گستراندن پهنای باند اینترنت و فراهم

د نیاز در سراسر کشور، انتخاب استادان و اعضای هیئت علمی ماهر و شایسته باید مور های فناورانه زیرساخت

باید  ، برخط و الکترونیکیهای آموزش از راه دور در سیستم(. 2 02،  احمد و حسین)مدنظر قرار گرفته شود 

 تفکر ،پذیری هایی مانند ریسک های خاص رشته مورد نظر، مهارت عالوه بر ارائة دروس تخصصی و مهارت

، نوآوری، پشتکار و خالقانه مسئلة اجتماعی، حل های مهارت نیاز به موفقیت مؤثر، ارتباط انتقادی،

در واقع، فاصلة  (.0202،  ، مدیک و مرکواووککویک) طلبی را در دانشجویان مورد توجه قرار دهد چالش

، و دانشجویان باید کاسته شود ازارهای موردنیاز در صنعت و ب ها با مهارت شده در دانشگاه های ارائه موزشآ
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شان در وضعیت در حال تغییر  کارآفرینی و رقابت در عرصة حرفه و رشتة تحصیلیهای الزم برای  از توانایی

 برایهای کارآفرینی  تعیین وضعیت ویژگیبا توجه به موارد یادشده، . و رقابتی امروز، برخوردار باشند

ها اهمیت  و ارائة راهکار برای ایجاد و بهبود این ویژگیکنند،  تحصیل میی که به شیوة الکترونیکی دانشجویان

 .بسزایی دارد

 کردن و اقدام جدید، مخاطره شناخت و توانایی به معنای که است یعال شناختی روان فرایند کی کارآفرینی

رودریگوز لوپز و )است  شغلی و نوآورانه های در فعالیت یذات درنظرگرفتن خطرات و نانیاطم عدم با مقابله

         اند؛  های مختلفی برای کارآفرینان متصور شده با واکاوی مبانی نظری پژوهش، ویژگی (.0202سوتو، 

های  های تجاری برای دستیابی به اهداف در زمینه ریزی برای توسعة برنامه کارآفرین باید توانایی برنامه.  

های  کارآفرین باید مهارت یک. 0اریابی و کارکنان داشته باشند؛ مختلف از جمله امور مالی، فروش، تولید، باز

کارآفرین باید .  های بازاریابی خوب داشته باشد؛  کارآفرین باید مهارت.  ارتباطی خوب داشته باشد؛ 

بنابراین، توانایی ایجاد و حفظ روابط مثبت با مشتریان و کارمندان، . فردی داشته باشد های بین مهارت

های  کارآفرین باید مهارت.  گذاران، وکال و حسابداران داشته باشد؛  سرمایه دهندگان مالی، وام ،مشتریان

های رهبری داشته  کارآفرین باید مهارت . کار دیگران داشته باشد؛  برای استخدام و تقسیم  ای مدیریتی پایه

 کارآفرین باید .2نان ایجاد کند؛ بخشی به کارک رو، دیدگاه خود را برای شرکت برای الهام از این . باشد

کسب  کارآفرینان باید، و کار  کسبقبل از شروع . های دیگر برای موفق شدن بگیرد هایی را از شکست درس

وکار  کسب کارآفرین باید مطمئن شود که شرکت یا. 8و کار و اشتباهات دیگر کارآفرینان را تحقیق کند؛  

باید برای  کارآفرین. 2 راحتی مشکالت را حل کند؛  به ن همیشه بایدکارآفری. 2خواهد؛  چیزی است که او می

در ( 0202)لوپز نونز و همکاران (.   02، و همکاران  گیدک)و کار جدید پرشور و شوق باشد  شروع کسب 

های یکسانی در برخی  صفت کارآفرینانه ویژگیکه کارآفرینان و دانشجویان دارای دریافتند پژوهش خود 

 تمایل بهگرایی،  برون، روحیة کارآفرینی :اند از ها عبارت یژگیاین و. باشند می شناختی روانخصوصیات 

تحمل روحیة نفس و  ، هوش هیجانی، اعتماد به توانایی مواجهه با مسئله و حل مسائلتجربه، وجدان کاری، 

                                                           
1 . Gedik 
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 ابهام تحمل پیشرفت، به نیاز رهبری، مهارتنشان داد ( 2 02) ، جایوبا، یوسفچی امبینتایج پژوهش  .ابهام

 معنادار و مثبت رابطة مالزی در کارآفرینی های فعالیت دانشجویان برای شروع قصد با ریسک به گرایش و

 به متعلق که هایی شرکت داد نشان (0202)رودریگوز لوپز و سوتو نتایج پژوهش در این زمینه . دارد

 یبرا یشتریب احتمال اند، ر آموزش عالی تحصیل کردهاند و د بوده یدانشگاه مدرک یدارا که باشند مؤسسانی

 الت دانشگاهی اغلبیتحص سطح یدارا نانیکارآفر رایز دارند، و کار  کسب در شتریب تیموفق و رقابت

در خصوص . باشند می ندارند، یلیتحص سوابق نیچن که هایی شرکت از باالتری مسئلة حل های مهارت

 زین رشته، نیا خود توسط شده منتقل یفن دانش ن،یا بر عالوه. وجود دارد ها های مختلف نیز این تفاوت رشته

 و اقتصاد استثناء به) یاجتماع علوم انیدانشجو حال، نیهم در. داشته باشد یمهم نقش نظر نیا از تواند می

 است ممکن نیا که کنند، می یستادگیا یمنف از نظر خود کارآفرینی قابلیت از نظر( مشاغل تیریمد

آموزش عالی الکترونیکی که اخیراً با . باشد کارآفرینی به منتسب دانش نیب ارتباط به توجهی بی دهندة اننش

های جدید تحصیل برخی  رو شده است، یکی از روش استقبال زیادی از طرف دانشجویان سراسر جهان روبه

در وقت و انرژی از جمله جویی  جویی در هزینه، صرفه دسترسی آسان و سریع، صرفه. باشد دانشجویان می

 است، متمرکز آموز دانش خود بر ، آموزش الکترونیکیبه عالوه. مزایای آموزش عالی الکترونیکی است

 کجا و زمانی چه چگونه، اینکه همچنین و بیاموزد خواهد می چیزی چه کند می تعیین دانشجو کسی است که

 ، دایموندپیتر و ) کند می تعیین را خود حرفة هتج و کرده ارزیابی را خود تحصیالت چگونه گیرد، می یاد

 تنها دیگر معلم. شود می یادگیری واسطه معلم الکترونیکی، یادگیری در(. 2 02همکاران،  و 0اکمچین؛   02

 خود، انتقادی تفکر طریق از که آورند دست می به را فرصت این دانشجویان براین،بنا. نیست دانش معتبر منبع

(. 2 02همکاران،  اکمچین و :0 02،  آلفونسو) فراگیرند عقالنی صورت به را فرهنگی و علمی های ارزش

 آموزشی مواد از ویاندانشج همه که کند حاصل اطمینان باید های الکترونیکی آموزش ةدهند های ارائه دانشگاه

 اجباری کارآموزی ها همچنین در برخی رشته و هستند برخوردار الزم برای آموزش از راه دور و الکترونیکی

                                                           
1. Peter & Deimann 

2 . Akhmetshin  

3 . Alfonso 
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 با(. 2 02، اکمچین و همکاران)داده شود  ترتیب های الزم، آموختگان جهت کسب شایستگی دانش برای را

 توان می هندوستان تجربه. دارد دقیق مطالعه به نیاز که است معایبی دارای الکترونیکی یادگیری حال،  این

 های رشته از زیادی تعداد دولتی و خصوصی از اعم ها دانشگاه بیان شده است که برخی. باشد آن بارز نمونه

اند و صرفاً به دنبال  بخش ارائه کرده رضایت باکیفیت غیر صورت الکترونیکی و از راه دور، تحصیلی را به

 یابد، نمی ها توسعه در آن کافی سطح در« کارآفرینی» که هستند هایی دانشگاه ها این غالباً. تجاری است عواید

های الزم برخوردار نیستند  از شایستگی ها آموزشی آن آموزشی و غیر کارکنان و ندارند آورانهنو فناوری

های آنالین را با  آموزشتوسعة ( 2 02)احمد و حسین  (.2 02؛ و اکمچین و همکاران، 2 02،  ویودی)

در همة  رینیکارآف توسعةهدف توسعة کارآفرینی از طریق ایجاد مهارت و ظرفیت در جوانان و در نتیجه 

ادموال، ادینما و . دانند ها بود، ضروری می آن کشورها، از جمله اندونزی و بنگالدش که دو کشور مورد مطالعه

و  آنالین باز، یادگیری های طریق محیط از زایی بهبود اشتغالدر پژوهش خود با هدف ( 2 02)استر 

 جهانی، ارتباطات یالن دانشجویان دانشگاه الگوسالتحص به این نتیجه رسیدند که اگرچه در فارغ پذیر انعطاف

 و تیمی کار در خود راهبری های مهارت یادگیری، برای ابزاری عنوان به فناوری از استفاده محلی،رتباطات ا

 حل های مهارت، نوآوری و خالقیت های مهارت حال،  با این. در سطح باالیی است گیری مهارت تصمیم

در سطح پایینی ارزیابی قرار  التحصیالن بین فارغ در انتقادی تفکر های مهارت و ارتباطی های مهارت مسئله،

 .دارد

های کارآفرینانه دانشجویان سبب تعیین وضعیت و شناسایی نقاط قوت و ضعف  ارزیابی ویژگی

ا ه ریزی و اجرای اقدامات الزم جهت ایجاد و تقویت این ویژگی ها، برنامه دانشجویان در هر یک از ویژگی

 های از سطح باالیی از ویژگی کارآفرینی به متمایل دانشجویاندادند  نشان، (2 02) 0سلیمانوار و . شود می

نتایج مطالعة نعمتی . برخوردارند ابهام تحمل و موفقیت به نیاز ،درونی کنترل مرکز ، نوآوری،پذیری ریسک

طلبی در  ، سالست فکر و چالشیپذیر حاکی از آن است که دانشجویان نمونه در ابعاد ریسک( 20  )

گرایی و رؤیاپردازی در وضعیت  طلبی، عمل وضعیت ضعیف قرار داشتند، اما در ابعاد کانون کنترل، توفیق
                                                           
1 . Dwivedi 

2 . Anwar & Saleem 
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قوی جای گرفتند و در بعد تحمل ابهام در وضعیت بسیار قوی قرار داشته و در کل، روحیة کارآفرینی 

 . دانشجویان نمونه دارای وضعیت مطلوبی است

 های کارآفرینانه دانشجویان مؤسسة آموزش عالی الکترونیکی مهر این پژوهش برای ارزیابی ویژگیدر 

استفاده شده (  8  ) همکارانهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیج و  نظریه سنجش ویژگیالبرز از مدل 

، پذیری ریسکت است از افراد کارآفرین عبار های ویژگیکارآفرینان،  های ویژگیبراساس مدل سنجش . است

از  .طلبی گرایی، تحمل ابهام، رؤیاپردازی و چالش کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، سالست فکری، عمل

 پذیری عبارت است از ظرفیت فرد در ریسک: پذیری ریسک.  . شود ها تحلیل می رو، هر یک از مؤلفه این 

 توسطپذیری نباید  ریسک. های خطرناک است موقعیت پذیرفتن یا دوری از مخاطرات در هنگام مواجهه با

کارآفرین مایل به مدیریت امور و اختصاص البته  (.2 02انوار و سلیم، ) شود واقع غفلت مورد کارآفرینان

در نتیجه، مقصود از خطرکردن در اینجا . است که احتمال شکست معقولی به همراه دارد هایی فرصتمنابع به 

مرکز : کانون کنترلی درونی. 0 ؛( 8   ر داریانی و عرفانیان،احمدپو)نیست  انتها بیو  ناپذیر کنترل ریسک 

 کنترل برای ها آن های توانایی به توجه با افراد درک عنوان مطرح شد و به(   2 )  روتترکنترل ابتدا توسط 

این ویژگی، براساس  .است شده توصیف گذارند، می تأثیر ها آن زندگی بر که خاصی رویدادهای یا اقدامات

، جایوبا، چی امبی) دارند خود اقدامات نتایج بر بیشتری کنترل کارآفرینان کهشود  طور در نظر گرفته می این

نیاز به .   ؛دهند می خودشان انجام که است کارهایی تأثیر تحت افراد اقدامات نتایجدر واقع،  (.2 02، یوسف

 فردی هر .است مختلف کارهای در بودن موفق یا بودن بهترین به دفر شدید موفقیت، تمایل به نیاز: موفقیت

نیاز به موفقیت از جمله  .است متفاوت آن در افراد مختلف سطح اما دارد، را دستیابی به نیاز خصوصیت

: سالست فکری.  ؛ ( 802، و همکاران  کازمینتارتی؛ 0228، 0بارون وگرینبرگ )ویژگی افراد کارآفرین است 

و حل  البداهة امور فیدادن  معنای توانایی انجام ی متغیر خالقیت در افراد کارآفرین است که بهحوزة فکر

 نیب در گرایی همواره عمل: گرایی عمل.  ؛ ( 8  ، همکارانکردنائیج و )است  آمیز موفقیت صورت بهمسائل 

 چگونه» که پردازد می پرسش نیا به گرایی عمل. است شده یبند طبقه نانیکارآفر یتیشخص یاصل اتیخصوص
                                                           
1. Rotter 

2 . Greenberg & Baron 

3. Kusmintarti 
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 مرتبط گرایی عمل به وضوح به که است کارآفرینی روش دو تجربه و گیری تصمیم. «کاری انجام شود دیبا

و همیشگی؛  ثابتعامل  تنها معتقدند ها آن. دارند عالقه یواقعآثار  ای یعمل یامدهایپ بهگراها  عمل. هستند

تحمل ابهام به تمایل : قدرت ابهام.  (.  022،  پولر) گذارند می جینتا بر را خود تمرکز شتریب و است تغییر

 پذیر بینی پیشواضح  طور بهشود که نتیجة فعالیت  دادن فعالیت در شرایط عدم قطعیت گفته می فرد به انجام

تأثیر  مبهم های موقعیت زمینة در اطالعات مدیریت نحوة بر که است ای تحمل ابهام خصیصه در واقع، .نیست

 نامشخص وضعیت با اغلب زیرا دارند،برخورداری از توانایی تحمل ابهام  نیاز به کارآفرینان. اردگذ می

در  موفقیت های ها و پتانسیل زیرا چالش است، کارآفرینان برای مهمصفت  یک ابهام تحمل بنابراین،. مواجهند

حوزة خیالی متغیر : رؤیاپردازی. 2؛ (8 02کازمینتارتی و همکاران، ) ناپذیر است بینی پیش و کار جدید   کسب

 قبالًنوینی که  های زمینهنو و جدید در  نظرهایکه به توانایی فرد در ارائة  استخالقیت در افراد کارآفرین 

          ؛( 8  ، همکارانکردنائیچ و ) شود میپردازی قرار نگرفته است، گفته  توسط اشخاص دیگری مورد ایده

های مبهم و پیچیده و توانایی ارائة راهکارهای  شدن در فعالیتتمایل فرد به درگیربه میزان : طلبی چالش. 8

 (.  8  ، همکارانکردنائیج و )شود  طلبی، گفته می ها چالش متناسب با این موقعیت

 
 چارچوب مفهومی پژوهش .1شکل 

                                                           
1. Poller 

 ریتک پذیری

 کن رل درونی

 نلاز به موفقلت

 ستست فرری

 االش رفبی

 رؤیاپردازی

 تحمل ابها 

 عمل گرایی

 کارآفرینی
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 اهداف پژوهش

مؤسسة آموزش عالی مهر  ترونیکیکارآفرینی دانشجویان الک های هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی ویژگی

 .شود اهداف فرعی ذیل دنبال می، رو از این . است البرز

  پذیری البرز در ویژگی ریسک بررسی وضعیت دانشجویان مؤسسة آموزش عالی مهر . 

 در ویژگی کانون کنترل درونی  البرز بررسی وضعیت مؤسسة آموزش عالی مهر .0

  در ویژگی نیاز به موفقیت بررسی وضعیت مؤسسة آموزش عالی مهر البرز . 

 در ویژگی سالست فکری  البرز بررسی وضعیت مؤسسة آموزش عالی مهر . 

 گرایی  در ویژگی عمل البرز بررسی وضعیت مؤسسة آموزش عالی مهر . 

 در ویژگی تحمل ابهام  البرز بررسی وضعیت مؤسسة آموزش عالی مهر . 

  اپردازیدر ویژگی رؤی البرز بررسی وضعیت مؤسسة آموزش عالی مهر .2

 طلبی  در ویژگی چالش البرز بررسی وضعیت مؤسسة آموزش عالی مهر .8

 شناسی پژوهش  روش

پژوهش را کلیة جامعة آماری . پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است

ل س فرموحجم نمونه براسا. دهند می تشکیل 28-22  در سال  دانشجویان مؤسسة آموزش عالی مهر البرز

   .نفر برآورد شد 022کوکران برابر با 

. آوری شد جمع نفر از دانشجویان توزیع و پس از تکمیل  00بنابراین، در مطالعة حاضر پرسشنامه بین 

های کارآفرینان ایرانی بود  ها پرسشنامه استاندارد ویژگی ابزار گردآوری داده طور که شرح داده شد، همان

. ، پرسشنامة یادشده روایی منطقی را داشتبه دلیل استانداردبودن(. 002- 00، صص 8  ، کردنائیج و زالی)

پایایی پرسشنامه . کار گرفته شد در این مطالعه روش آلفای کرونباخ بهبرای بررسی پایایی پرسشنامه  بنابراین،

 .شود که درصد پایایی قابل قبولی محسوب می را نشان داد 20/2از طریق آلفای کرونباخ 

 های پژوهش یافته

نفر و دانشجویان  02دانشجویان رشتة مدیریت بازرگانی با تعداد آمده،  دست براساس اطالعات دموگرافیک به
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نفر، بیشترین و کمترین تعداد نمونه مورد مطالعه، از نظر رشتة تحصیلی   رشتة مهندسی صنایع با تعداد 

از این . را تشکیل دادند رصد از نمونة پژوهشد 02ها  درصد و خانم   از لحاظ جنسیت، آقایان . باشند می

 2 تا    درصد در سن    سالگی و  2 تا    درصد در سن  8 سالگی،  2 تا  02درصد در سن  02تعداد 

ها سابقة خدمت کمتر از ده سال،  درصد از آن   درصد از اعضای نمونه شاغل بودند که   2. سالگی بودند

 . سال دارند 2 تا   0درصد سابقة خدمت بین    سال و  02تا    درصد سابقة خدمت بین  2 
 

 های تحصیلی پاسخگویان رشتهپراکندگی . 1جدول 

 رشته تعداد

 مدیریت پروژه  0

 مهندسی فناوری اطالعات 08

 و کار  مدیریت کسب   

 عمران مهندسی ساخت 2

 مدیریت بازرگانی 2 

 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات  0

 دسی صنایعمهن  

 مدیریت صنعتی 2 

 تجارت الکترونیک   

 معماری سازمانی   

 زیست  محیط   

 کل  00

 .شود ها بیان می در ادامه، براساس اهداف پژوهش، یافته

 مؤسسة آموزش عالی مهر البرز کارآفرینی دانشجویان الکترونیکی های ارزیابی ویژگی :هدف اصلی
 

 های کارآفرینانه دانشجویان ویژگی یس تحلیلیماتر. 2 جدول

 پذیری ریسک رشتة تحصیلی
کانون کنترل 

 درونی

نیاز به 

 موفقیت

سالست 

 فکری
 گرایی عمل

تحمل 

 ابهام
 طلبی چالش رؤیاپردازی

 مدیریت پروژه
باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط

باالتر از 

 متوسط

تر از باال

 متوسط
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 پذیری ریسک رشتة تحصیلی
کانون کنترل 

 درونی

نیاز به 

 موفقیت

سالست 

 فکری
 گرایی عمل

تحمل 

 ابهام
 طلبی چالش رؤیاپردازی

مهندسی فناوری 

 اطالعات

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

و  مدیریت کسب 

 کار

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

عمران مهندسی 

 ساخت
 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط متوسط متوسط متوسط

باالتر از 

 متوسط

 مدیریت بازرگانی
باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

التر از با

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

مدیریت فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط

 متوسط مهندسی صنایع
باالتر از 

 متوسط
 متوسط متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط متوسط متوسط

 مدیریت صنعتی
باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط متوسط

باالتر از 

 متوسط

 تجارت الکترونیک
باالتر از 

 متوسط
 متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط معماری سازمانی

عمران 

 زیست محیط
 متوسط

باالتر از 

 متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط

باالتر از 

 متوسط
 متوسط متوسط متوسط

شده  های کارآفرینانه دانشجویان بر حسب رشتة تحصیلی ارائه  ، ماتریس تحلیلی ویژگی0در جدول 

در جایگاه البرز،  آموزش عالی مهرمؤسسة تحصیلی  های رشته بندی رتبهجدول،  های براساس یافته .است

مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطالعات و  مهندسی فناوری اطالعات، های رشتهطور مشترک  نخست به

و کار؛ در جایگاه سوم، رشتة  کسب  مدیریت پروژه، مدیریت های رشته، در رتبة دوم. ارتباطات جای دارند

زیست،  عمران مهندسی ساخت و عمران محیط  های شترک رشتهطور م مدیریت صنعتی؛ در جایگاه چهارم به
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مهندسی صنایع و تجارت الکترونیک و در آخرین رتبه رشتة معماری  های دانشگاهی در جایگاه پنجم رشته

 .سازمانی قرار گرفت

 پذیری ریسک در ویژگی البرز مؤسسة آموزش عالی مهر بررسی وضعیت دانشجویان: هدف اول

  کارآفرینی

 کارآفرینی پذیری ریسکوضعیت دانشجویان در ویژگی . 3 جدول

 وضعیت داری سطح معنا ها تفاوت میانگین میانگین مقدار تی های تحصیلی رشته

 باالتر از متوسط 2/ 2 8/2  88/0 0/ 2 مدیریت پروژه

 باالتر از متوسط 2/  2 2/   0/ 2  /2 مهندسی فناوری اطالعات

 باالتر از متوسط 222/2 2/    /8 2  / 2 و کار مدیریت کسب 

 متوسط 02/2  2/ 0  0/0  2/  2 عمران مهندسی ساخت

 باالتر از متوسط 2/ 22 2/   0/ 2 0/ 2 مدیریت بازرگانی

 باالتر از متوسط 222/2 0/2  80/0  / 2 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 متوسط 8/2   2/2  82/0  /8 مهندسی صنایع

 باالتر از متوسط 20/2 0/2   /0  /22 مدیریت صنعتی

 باالتر از متوسط 2/ 2 22/2  /02  /2 تجارت الکترونیک

 متوسط 2/ 2 2/2  /02 80/0 معماری سازمانی

 متوسط 0/2  28/2 8/0  2/ 2  زیست عمران محیط 

 البرز، مؤسسة آموزش عالی مهر های دانشجویان رشته درصد از   پذیری  ، ریسک با توجه به نتایج 

این بدان معناست که . درصد معنادار است  2باالتر از متوسط بوده و از لحاظ آماری در سطح اطمینان 

دهد دانشجویان  نشان می طور کلی، بهمثبت بوده و  کارآفرینی پذیری ریسکگرایش دانشجویان این مؤسسه به 

  .تمایل به کارآفرینی دارند ها رشتهاین موسسه در غالب 

 کانون کنترل درونی مؤسسة آموزش عالی مهر البرز در ویژگی دانشجویان وضعیت بررسی: دوم هدف

  کارآفرینی
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 کارآفرینی کانون کنترل درونی دانشجویان در ویژگی وضعیت. 4 جدول

 وضعیت سطح معناداری ها تفاوت میانگین میانگین تی مقدار های تحصیلی رشته

 تر از متوسطباال 222/2 22/2  /02  /  مدیریت پروژه

 باالتر از متوسط 2/ 2 2/   0/ 8 0/0 مهندسی فناوری اطالعات

 باالتر از متوسط 222/2 22/2  /    /  و کار مدیریت کسب 

 باالتر از متوسط 2/  2 2/2 2  /    / 0 عمران مهندسی ساخت

 باالتر از متوسط 222/2 2/2   /22  / 2 مدیریت بازرگانی

 باالتر از متوسط 222/2 2/ 22  /0 22/2 عات و ارتباطاتمدیریت فناوری اطال

 باالتر از متوسط 2/ 22 2/ 2  / 0 2/   مهندسی صنایع

 باالتر از متوسط 220/2 28/2  /08  /  مدیریت صنعتی

 متوسط 22/2  /   /28 8 تجارت الکترونیک

 متوسط 28/2  2/    / 2 280/2 معماری سازمانی

 باالتر از متوسط 2/ 2 2/   0/ 2  /2  زیست عمران محیط

ها باالتر از  درصد از رشته 80دهد کانون کنترل درونی کارآفرینی دانشجویان در حدود  نشان می  جدول 

ویژگی کانون این بدان معناست که . درصد معنادار است  2متوسط بوده و از لحاظ آماری در سطح اطمینان 

این مؤسسه مثبت بوده و دانشجویان این مؤسسه تمایل دارند در  در دانشجویان کنترل درونی کارآفرینی

خود تغییر  های کارآفرینی عنوان کانون کنترل درونی عمل کرده و شرایط را در راستای تصمیم به کارآفرینی

 .دهند

  کارآفرینی در ویژگی کانون نیاز به موفقیت دانشجویان وضعیت بررسی: سوم هدف
 

 کارآفرینی نیاز به موفقیت ن در ویژگیدانشجویا وضعیت. 5جدول 

 وضعیت داری سطح معنا ها تفاوت میانگین میانگین مقدار تی های تحصیلی رشته

  باالتر از متوسط 222/2 22/2  /02  /  مدیریت پروژه

  باالتر از متوسط 222/2 2/ 2  /   2/ 2 مهندسی فناوری اطالعات

  باالتر از متوسط 222/2  /20  /0  2 /22 و کار مدیریت کسب 

  باالتر از متوسط 2/ 22 2/  2  /     /2  عمران مهندسی ساخت

  باالتر از متوسط 222/2 2/ 2  / 0  /2  مدیریت بازرگانی

  باالتر از متوسط 222/2 2/ 2  / 0 00/2 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

  متوسط 0/2   2/    /   0/ 2 مهندسی صنایع

 متوسط  0/2   20/2  /00  / 2 صنعتیمدیریت 

  باالتر از متوسط 2/  2  /    / 8   تجارت الکترونیک

 متوسط  22/2 82/2  /2   /   معماری سازمانی

  باالتر از متوسط 228/2 2/    / 2  /2 زیست عمران محیط 
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مؤسسة آموزش عالی  های درصد از رشته  2، نیاز به موفقیت دانشجویان حدود  با توجه به نتایج جدول 

 به عبارت دیگر،. درصد معنادار است  2باالتر از متوسط بوده و به لحاظ آماری در سطح اطمینان  البرز مهر

دانشجویان این مؤسسه انتظار دارند  ویژگی نیاز به موفقیت کارآفرینی در دانشجویان این مؤسسه مثبت بوده و

یی، هرچند کوچک را کسب کنند تا از ادامه مسیر کارآفرینی ها موفقیت که با ورود به عرصة کارآفرینی

 .اطمینان حاصل کنند

 سالست فکری در ویژگی البرز مؤسسة آموزش عالی مهر دانشجویان وضعیت بررسی :چهارم هدف

  کارآفرینی
 دانشجویان در ویژگی سالست فکری کارآفرینی وضعیت. 6جدول 

 وضعیت داری سطح معنا ها میانگین تفاوت میانگین مقدار تی های تحصیلی رشته

  باالتر از متوسط 2/ 22 2/    /    /00 مدیریت پروژه

  باالتر از متوسط 220/2 2/   0/ 2  / 2 مهندسی فناوری اطالعات

  باالتر از متوسط 222/2 2/    / 2 2/ 2 و کار  مدیریت کسب

  متوسط 00/2  2/ 2   2/0  عمران مهندسی ساخت

  باالتر از متوسط 222/2 0/2   /20  /22 زرگانیمدیریت با

  باالتر از متوسط 2/ 22 0/2  80/0  /   مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

  متوسط 2/    2/ 2  / 0  /80 مهندسی صنایع

  متوسط 2/ 8  -2/2  2/0  -0/2  مدیریت صنعتی

  متوسط 2/    2/    /     تجارت الکترونیک

  متوسط 2/2   2/ 2  / 0 2/0  مانیمعماری ساز

  متوسط 2/ 22 0/2 0/0  2/ 0  زیست  عمران محیط

مؤسسة آموزش  های درصد رشته 2 دهد سالست فکری کارآفرینی دانشجویان بیش از  نشان می  نتایج 

دان این ب. درصد، معنادار نشده است  2متوسط بوده و از لحاظ آماری در سطح اطمینان  البرز عالی مهر

های دانشجویان این  معناست که ویژگی سالست فکری در دانشجویان این مؤسسة منفی است و تصمیم

مدت داشته  نگری طوالنی مؤسسه در عرصی کارآفرینی بلندمدت نبوده و تمایل ندارند که در این عرصه آینده

 .باشند
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  کارآفرینی گرایی عمل ژگیدر وی البرز مؤسسة آموزش عالی مهر دانشجویان وضعیت بررسی :پنجم هدف
 

 کارآفرینی گرایی دانشجویان در ویژگی عمل وضعیت. 7 جدول

 وضعیت سطح معناداری ها تفاوت میانگین میانگین مقدار تی های تحصیلی رشته

 باالتر از متوسط 222/2 2/ 2  /   2 مدیریت پروژه

 باالتر از متوسط 222/2  /28  /8    / 2 مهندسی فناوری اطالعات

 باالتر از متوسط 222/2  /    /     /2  و کار مدیریت کسب 

 متوسط 282/2 22/2  /2   /0  عمران مهندسی ساخت

 باالتر از متوسط 222/2  / 2  /     /   مدیریت بازرگانی

 باالتر از متوسط 222/2 2/ 2  /   2/   مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 باالتر از متوسط 2/  2 2/ 8  /    / 2 مهندسی صنایع

 باالتر از متوسط 2/ 22  /22  /2   /28 مدیریت صنعتی

 متوسط  2 .2 08.  28.    تجارت الکترونیک

 متوسط 22/2  /20  /0   /   معماری سازمانی

 باالتر از متوسط 222/2 82/2  /  8/8 زیست  عمران محیط

مؤسسه آموزش  های درصد از رشته  2جویان حدود کارآفرینی دانش گرایی دهد عمل نشان می 2جدول 

به عبارت . درصد معنادار است  2باالتر از متوسط بوده و از لحاظ آماری در سطح اطمینان  البرز عالی مهر

دهد  در واقع، نشان میدر دانشجویان این مؤسسه مثبت ارزیابی شده و  کارآفرینی گرایی عملدیگر، ویژگی 

ها را اجرا  عنوان عملگر باشند و خودشان تصمیم به مایل دارند در عرصة کارآفرینیدانشجویان این مؤسسه ت

 .کنند

 تحمل ابهام در ویژگی البرز مؤسسة آموزش عالی مهر دانشجویان وضعیت بررسی :ششم هدف

  کارآفرینی
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 کارآفرینی تحمل ابهام دانشجویان در ویژگی وضعیت. 8جدول 

 وضعیت داری سطح معنا ها تفاوت میانگین گینمیان مقدار تی های تحصیلی رشته

  متوسط 2/ 0  8/2 0 0/ 2  /20 مدیریت پروژه

  باالتر از متوسط 202/2 2/   0/ 8 0/   مهندسی فناوری اطالعات

  متوسط 0/2 0 2/2   0/   - /   و کار مدیریت کسب 

  متوسط 2/  0 2/    0/ 8  /0  عمران مهندسی ساخت

  باالتر از متوسط 2/2 2 022/2 22/0 0/ 2 نیمدیریت بازرگا

  باالتر از متوسط 222/2 2/   0/ 8  /02 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

  متوسط 2/  2 20/2 0/0  28/2 مهندسی صنایع

  متوسط 2/ 2  -00/2 02/0 -2/   مدیریت صنعتی

  متوسط 2/2 0 2/   0/   0 تجارت الکترونیک

  متوسط 02/2  02/2 2/0 288/2 یمعماری سازمان

  متوسط 82/2 20/2 0/0  2/    زیست عمران محیط 

مؤسسة  های درصد از رشته  2کند تحمل ابهام کارآفرینی دانشجویان در حدود  بیان می 2نتایج جدول 

به . تدرصد معنادار نشده اس  2آموزش عالی مهر البرز متوسط بوده و از لحاظ معناداری در سطح اطمینان 

در دانشجویان این مؤسسه منفی بوده و در صورت وجود ابهام  کارآفرینیعبارت دیگر، ویژگی تحمل ابهام 

 .وجود دارد کارآفرینیدادن انگیزه برای ورود به عرصة  ، امکان ازدستکارآفرینیدر عرصة 

  کارآفرینی ازیرؤیاپرد در ویژگی البرز مؤسسة آموزش عالی مهر دانشجویان وضعیت بررسی :هدف هفتم
 

 کارآفرینی رؤیاپردازی دانشجویان در ویژگی وضعیت. 11جدول 

 وضعیت سطح معناداری ها تفاوت میانگین میانگین تیمقدار  های تحصیلی رشته

 باالتر از متوسط 2/ 22 2/    /    /28 مدیریت پروژه

 باالتر از متوسط 222/2 0/2   /0   /22 مهندسی فناوری اطالعات

 باالتر از متوسط 222/2 2/    /    / 2 وکار یت کسبمدیر

 متوسط 2/ 22 2/2     / 2 عمران مهندسی ساخت

 باالتر از متوسط 222/2 2/    /    /   مدیریت بازرگانی

 باالتر از متوسط 2/ 22 2/2  22/0  /28 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 متوسط 28/2  2/ 22    /   مهندسی صنایع

 متوسط 2/   0/2  80/0 2/    مدیریت صنعتی

 متوسط 2/ 8  2/ 2  / 0  /   تجارت الکترونیک

 متوسط 22/2  /22  /2  28/0 معماری سازمانی

 متوسط 2/  8 2/ 2 0/   2/ 2  زیست عمران محیط 
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ؤسسة م های درصد رشته 2 کارآفرینی دانشجویان در بیش از  نشان داد رؤیاپردازی 2 نتایج جدول 

این بدان معناست که  .در حد متوسط بوده و به لحاظ آماری معنادار نشده است البرز آموزش عالی مهر

مؤسسه در عرصة  ویژگی رویاپردازی کارآفرینی در دانشجویان این مؤسسه منفی بوده و دانشجویان این

 .و کار ندارند انداز بلندمدت و گسترش کسب  کارآفرینی تمایلی به داشتن چشم

 طلبی چالش در ویژگی البرز مؤسسة آموزش عالی مهر دانشجویان وضعیت بررسی :هشتم هدف

  کارآفرینی
 

 کارآفرینی چالش طلبی دانشجویان در ویژگیوضعیت . 11جدول 

 وضعیت داری سطح معنا ها تفاوت میانگین میانگین تی مقدار های تحصیلی رشته

  از متوسط باالتر 220/2 2/    /    /28 مدیریت پروژه

  باالتر از متوسط 222/2 8/2   /28  /   مهندسی فناوری اطالعات

  باالتر از متوسط 222/2 2/ 8  /   2/ 8 و کار مدیریت کسب 

  باالتر از متوسط 2/ 22 22/2  /02    عمران مهندسی ساخت

  باالتر از متوسط 222/2 8/2   /8  0/8  مدیریت بازرگانی

  باالتر از متوسط 222/2 2/    / 2  /   العات و ارتباطاتمدیریت فناوری اط

  متوسط 2/    2/   0/ 2  / 8 مهندسی صنایع

  باالتر از متوسط 2/ 2  /28  /8   / 2 مدیریت صنعتی

  متوسط 2/2 0    /  0 تجارت الکترونیک

  متوسط 2/   2/    /    /   معماری سازمانی

  متوسط 2/    00/2 20/0 2/ 22 زیست عمران محیط 

مؤسسة  های درصد از رشته   طلبی کارآفرینی دانشجویان در حدود  دهد چالش نشان می   نتایج جدول 

طلبی  یعنی ویژگی چالش. باالتر از متوسط بوده و به لحاظ آماری معنادار است البرز آموزش عالی مهر

ن این مؤسسه تمایل دارند که با ورود به عرصة کارآفرینی در دانشجویان این مؤسسه مثبت بوده و دانشجویا

ها در این  ای از تجربه های مختلف کاری آزمون کنند و به مجموعه طورجدی خود را در موقعیت کارآفرینی، به

 .زمینه دست یابند
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 (های شخصیت کارآفرینانه ویژگی) نیمرخ کارآفرینی دانشجویان شاغل به تحصیل در بستر الکترونیکی. 12جدول 

 وضعیت سطح معناداری ها تفاوت میانگین میانگین تی مقدار های تحصیلی رشته

  باالتر از متوسط 222/2 0/2   /0  2/ 0 مدیریت پروژه

 باالتر ازمتوسط 2/  2 2/    / 2  / 0 مهندسی فناوری اطالعات

  باالتر از متوسط 222/2 2/    /   2/   و کار مدیریت کسب 

 متوسط 2/ 28 2/    0/0  2/ 02 عمران مهندسی ساخت

  باالتر از متوسط 2/ 22 2/   0/ 2  /   مدیریت بازرگانی

  باالتر از متوسط 222/2 2/    / 2 8/   مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 متوسط 2/ 2 2/    / 2 0/ 2 مهندسی صنایع

 متوسط 22/2 2/   0/   20/2  مدیریت صنعتی

  باالتر از متوسط 2/ 2 2/ 8  /     /20 تجارت الکترونیک

 متوسط 82/2 2/2  0/  8/2   معماری سازمانی

  باالتر از متوسط 2/ 2 2/ 02 22/0 0/0  زیست عمران محیط 

های مؤسسة  درصد از رشته   ، شخصیت کارآفرینانه دانشجویان در حدود 0 با توجه به نتایج جدول 

ویژگی شخصیت  دیگر، عبارت  به . و به لحاظ آماری نیز معنادار استمهر البرز، باالتر از متوسط بوده 

یان این مؤسسه تمایل غالب دانشجو دهد میکارآفرینانه در دانشجویان این مؤسسه مثبت ارزیابی شده و نشان 

 .به کارآفرینی داشته و به دنبال ایجاد شغل و اشتغال افراد هستند

 گیری بحث و نتیجه

ی اقتصادی نظیر افزایش بیکاری، گسست بین نظام علمی و صنعتی لزوم حرکت به سمت ها با توجه به چالش

و  گذاری سیاستدر  رو، از این . ازپیش ضرورت یافته است ویژه در قشر دانشگاهیان بیش به کارآفرینی

در . ردآموزش عالی قرار گی گیران نظام سازان و تصمیم تصمیم مد نظرکالن این مهم باید  های ریزی برنامه

مؤسسة آموزش عالی  الکترونیکیکارآفرینانه دانشجویان  های ویژگی، در این پژوهش به واکاوی همین راستا

از شخصیت  البرز مؤسسة آموزش عالی مهر نتایج نشان داد دانشجویان الکترونیکی. پرداخته شد البرز مهر

و تحمل ابهام با نتایج پژوهش  پذیری ریسککنترل درونی،  های ویژگیدر  ها یافتهاین . کارآفرین برخوردارند
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پذیری و نیاز به موفقیت  ریسکویژگی ( 2 02)امران و سلیم . همخوانی دارد (8 02)کازمینتارتی و همکاران 

. راستا با نتایج این پژوهش است و تحمل ابهام را در دانشجویان باالتر از حد متوسط ارزیابی کرد که هم

طلبی،  پذیری، نیاز به موفقیت، چالش ریسک های ویژگی دانشجویان دارای، (2 02)امینگلو و همکاران 

. های این پژوهش همخوانی دارد گرایی را دارای ویژگی کارآفرینی دانست که با یافته سالست فکری و عمل

های  در ویژگی کنترل درونی، نیاز به موفقیت و شخصیت کلی کارآفرینی با یافته ها یافته عالوه بر این،

پذیری با نتیجه این پژوهش  اما در ویژگی ریسک. همسویی دارد(  2  )پژوهشی آریانی و همکاران 

از سطح مطلوب  تر پایینرا در دانشجویان  پذیری ریسک ویژگینیز ( 0202)بینی و مارین . همخوانی ندارد

 که در حالی نیز ( 2 02) ، جایوبا، یوسفچی امبی. این پژوهش همخوانی ندارد های یافتهارزیابی کرد که با 

، نیاز به موفقیت باالتر از حد متوسط ارزیابی کردند، اما پذیری ریسک های ویژگیوضعیت دانشجویان را در 

همچنین، با . نیست راستا هماین پژوهش  های یافتهاز حد متوسط بود که با  تر پاییندر ویژگی کنترل درونی 

اما در . گرایی همخوانی دارد ، نیاز به موفقیت، عملکنترل درونیهای  در ویژگی( 20  )نتایج پژوهش نعمتی 

  ویژگی رؤیاپردازی منفی ارزیابی در این مطالعه. ندارد راستای همبا نتایج این پژوهش  رؤیاپردازیویژگی 

طلبی است  پذیری و چالش در ویژگی ریسک( 20  )دیگر تفاوت این مطالعه با پژوهش نعمتی . شده است

آنکه در پژوهش  حال . باالتر از متوسط ارزیابی شده استمطالعه از دیدگاه دانشجویان مهر البرز  که در این

شایان  ، نتایج این پژوهش تفاوتمضاف بر این. در وضعیت ضعیفی قرار داشت ها ویژگیاین ( 20  )نعمتی 

های این پژوهش  یافته فزیرا در این مطالعه برخال(  2  )پژوهش عباسی و همکاران  های یافتهبا  توجهی 

طلبی دانشجویان در  گرایی و چالش ، نیاز به موفقیت، سالست فکری، عملهای کانون کنترل درونی ویژگی

های این پژوهش در  طوری کلی، یافته اما به. سطح ضعیف و در ویژگی رؤیاپردازی در رتبة اول جای داشت

مرادی و همکاران ، (22  )های غفاری و یونسی  ژوهشکارآفرینی دانشجویان با نتایج پ های باالبودن ویژگی

 .دارد همخوانی(  2  )

طور که بیان شد، سه رشتة مدیریت و مهندسی فناوری اطالعات و مدیریت بازرگانی در تمام  همان

های مهندسی فناوری اطالعات و مدیریت  زیرا در رشته. کارآفرینی باالتر از متوسط ارزیابی شدند های ویژگی

کسب و  اندازی ری اطالعات و ارتباطات به علت ماهیت رشته طبیعتاً دانشجویان تمایل بیشتری برای راهفناو

کنندة این نکته است که فناوری اطالعات و ارتباط آثار  به عبارتی، واکاوی ادبیات نیز بیان. کارهای نوپا دارند
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تولید کاال و خدمات  . شود؛  منجر می شایان توجهی در سطح خرد و کالن اقتصاد دارد که به رشد اقتصادی

العات موجب افزایش و رشد فناوری اط. 0؛ شود میاقتصاد را شامل  افزوده  ارزشفناوری اطالعات بخشی از 

های اقتصادی  گردش اطالعات موجود در سیستم اقتصادی و بنابراین، گسترش فضای رقابتی حاکم بر فعالیت

تابع تولید تمام کاالها و  های نهادهیکی از  عنوان به تواند میاطالعات موجودی سرمایة فناوری .  شود؛  می

یع فناوری اطالعات در تغییر و پیشرفت تکنولوژی مشارکت صنا.  باشد؛  مؤثرخدمات در رشد اقتصادی 

تولید امکان  های هزینهگسترش فناوری اطالعات با کاهش  . شود؛  تولید که باعث رشد تولید و اقتصاد می

بخشی دارای  استفاده از فناوری اطالعات در هر.  ؛ کند میرش بازار و افزایش تولید و اشتغال را فراهم گست

صورت فزاینده در اقتصاد یک کشور و در نهایت، اقتصاد  است که این آثار به های بخش اثر سرریز بر سایر

موجب بهبود و اصالح  ها ازمانسکارگیری فناوری اطالعات در سطوح مختلف  به( 2شود؛  جهانی نمایان می

م تقاضا فناوری اطالعات هم در سمت عرضه و ه. 8؛ دهد میسیستم مدیریت شده و کارایی را نیز افزایش 

و  گذارد می تأثیر کننده مصرفدر طرف تقاضا، از طریق تابع مطلوبیت بر رفتار اقتصادی . اقتصاد اثرگذار است

 های رشته، توجه به رو  از این(.  8  ، مشیری و جهانگرد) گذارد میاثر  تولیدکنندهدر طرف عرضه بر رفتار 

ها  های مطلوب برای دانشجویان این رشته زیرساخت کردن طات و فراهممربوط به فناوری اطالعات و ارتبا

سازی نیازمند پیش  ازپیش ضروری است، اما این ظرفیت بیش کارآفرینی های دادن فعالیت برای انجام

 شود؛ ها این پژوهش پیشنهاد می است که در پایان براساس یافته های بایسته

 سازی، تغییر  های کالن از طریق فرهنگ گیری سازی و تصمیم توجه به مقولة کارآفرینی در تصمیم

ایجاد ساختارهای توانمندساز و ، (، شفافیت قوانین واردات و غیرهقوانین گمرکی)قوانین و مقررات 

 ای و مالی ای، حرفه مشاوره های ، حمایتای و مالی های حرفه لب ارائة مشاورهپشتیبان از افراد در قا

 های راهبردی مؤسسة آموزش  انداز، مأموریت و برنامه بازتعریف کارآفرینی و توجه به آن در چشم

 مهر البرز

 های  ای و مناسب با نیازها وچالش رشته های درسی با رویکرد میان ها و سرفصل بازنگری در رشته

 کارآفرینی های ها در ویژگی رشته بندی جامعه براساس رتبه

 دیتول برای انیدانشجو یها دهیاز ا یو معنو یماد تیبه منظور حما ییکارها و ساز یطراح 

 نینو یکسب و کارها جادیخدمت نوآورانه و ا/محصول
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 ولة کارآفرینیبا مق البرز سازی بسترهای برای آشناسازی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی مهر فراهم 

 ( شناخت بازار، قوانین و غیره)

 تحمل ابهام، و  ،یسالست فکررینظ ییها یژگیو تیمنظور تقو بههای آموزشی  برگزاری کارگاه

  انیدانشجو یپردازاؤیر

 ارتباط صنعت و  شیبه منظور افزا یارتباط یها شبکه جادیبه منظور ا ییکارها و ساز یو اجرا یطراح

 دانشگاه 

 البرز توأم با تقویت آن  کارآفرینی دانشجویان مؤسسة آموزش عالی مهر های ستمر ویژگیارزیابی م

 تر قرار داشتند پایین های های که در رتبه ویژه برای رشته به

 ها در ارتباط با صنعت و  نامه دادن پژوهش و پایان ایجاد ساز و کار تشویقی مؤسسه در زمینة انجام

  انیدانشجو نیخالقانه در ب یها دهیا ةنظور ارائبه م یمسابقات یبرگزار نیهمچن

 ریظنهای حمایتی  از طریق برنامه علمی و دانشجویان  هیئت قابلیت کارآفرینی اعضای توانمندسازی 

 خارج از کشور و صنعت یمطالعات یها به منظور استفاده از فرصت ییکارها و ساز یطراح
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