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 چکيده

ایجاد روحیه کارآفرینی در دانش آموزان نیازمند مطالعه و بررسی ابعاد انگیزشی در پیشرفت 

تحصیلی آنان است. از آنجایی که کارآفرینی نیازمند داشتن خالقیت و انگیزه است، پژوهش 

آموزان  ینی در دانشحاضر  به بررسی رابطه خالقیت هیجانی و انگیزش پیشرفت با روحیه کارآفر

جمعیت  80000پرداخته است. جامعه آماری دانش آموزان متوسطه اول شهرستان اصفهان با 

نفر از دانش آموزان دوره  450می باشد. لذا طی یک پژوهش توصیفی بر اساس جدول مورگان 

متوسطه اول شهرستان اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه 

( و روحیه 1977(، انگیزه پیشرفت هرمنس )1999القیت هیجانی آوریل و همکاران )خ

( به عنوان ابزار پژوهشی استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها با 1388کارآفرینی بهرام زاده )

استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داد که زیرمولفه های اثربخشی، اصالت و نوآوری از زیر مولفه 

قیت هیجانی و انگیزش پییشرفت توانستند روحیه کارآفرینی را در دانش آموزان پیش های خال

(؛ همچنین از طریق همبستگی اسپرمن رابطه بین زیر مولفه های نوآوری، P<05/0بینی کنند )

اثربخشی، آمادگی و اصالت خالقیت هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی را معکوس و معنادار 

 گزارش کرد.

 .روحیه کارآفرینی، خالقیت هیجانی، انگیزش پیشرفت تحصیلی ليدی:واژگان ک
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 2احمدرضا شهنيانی، 1آصفه مصلحی

 .دانشگاه ازاد اسالمی واحد قم، فوق لیسانس روانشناسی 1
 .میکروبیولوزی، لولی و مولکولیدکتری تخصصی س 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 آصفه مصلحی

پيش بينی روحيه کارآفرینی بر اساس خالقيت هيجانی و انگيزش 

  پيشرفت تحصيلی

 )مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان اصفهان(

 29/4/1399 تاریخ دریافت:

 11/6/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که همزمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین و تالش برای کسب درآمد و تامین 

سابقه چندانی ندارد. مفاهیم این  مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است. اما طرح این مقوله به عنوان یک مفهوم علمی

دانش یکی از مسائل مطرح در این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینی و از جمله مسائل مطرح درباره این آموزش ها نحوه ارزیابی 

 اثربخشی آنها است. 

است، هنوز یک  با وجود تحقیقات متنوعی که در حوزه مزبور انجام شده و الگوهای متنوعی که در این زمینه ارائه شده

اجماع جهانی در این باره حاصل نشده است به همین دلیل تحقیق درباره آن همچنان ادامه دارد. تغییر و تحوالت روبرو شدن با 

محیط تازه و اتفاقات نو و اطالعات و فن آوری های جدید همواره ما را بر آن داشته که به فکر  آن باشیم که افرادی را تربیت کنیم 

ال های آینده بتوانند کشور را به سوی خودکفایی سوق دهند و پاسخگوی نیازهای در حال تغییر جامعه بوده و افرادی که در س

نوآور و کارآفرین باشند. الزمه داشتن چنین افرادی برخورداری از محیط های آموزشی مناسب است. نقطه آغازین تحوالت باید در 

 شد و گام نخست ایجاد فضای سالم و مناسب در مدرسه است. نظام آموزشی به ویژه آموزش و پرورش با

دانش آموزان سرمایه اصلی و نسل جدید هر جامعه ای محسوب می شوند که آینده سازان کشور خواهند بود. لذا موفقیت 

 نظام کارآیی مالك های از یکی که آنجا تحصیلی برای دانش آموزان و رشد و تعالی آنان در نظام آموزشی بسیار مهم است. از

پیش  و بهتر شناخت به تحصیلی، پیشرفت بر تاثیرگذار متغیرهای مطالعه و دانش آموزان است، کشف تحصیلی پیشرفت آموزشی،

وجود رقابت در بین دانش آموزان و تالش برای کسب موفقیت بیشتر  .می انجامد آموزشی نظام عملکرد موثر در بهبود عوامل بینی

 و از عوامل انگیزشی می توان تحصیلی پیشرفت در موثر عوامل جمله وامل متعددی وابسته است. ازو پیشرفت تحصیلی به ع

به هر میزان عوامل انگیزشی موثر بیشتری وجود داشته باشند میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر  .برد نام شناختی

 خواهد بود. 

 بتوانند که می دانند کارآمد انسانی نیروهای تربیت گرو در چیز هر از بیش را جامعه توسعه هر و پیشرفت کنونی دنیای در

 1390تبدیل نمایند)احمدی، استفاده قابل و بالفعل امکانات به را جامعه آن در موجود بالقوه امکانات خالق خود، و پویا اندیشه با

 .است گرفته قرار توجه مورد تحصیلی پیشرفت با آنها رابطه که هستند روانشناختی عامل دو خالقیت لذا روحیه کارآفرینی و .(

 . (1928) شومپیتز:.عصاره کارآفرینی در درك و بهره برداری از فرصتهاست روحیه کارآفرینی:

ابراز خود )صداقت( به روشی جدید )بداعت( که بر اساس آن خطوط فکری فرد بسط یافته و روابط میان  خالقیت هیجانی:

 (1994ربخشی(.)آوریل: یابد )اثفردی او افزایش می
انگیزش پیشرفت تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب می آید و چیزی است که به  انگیزش پیشرفت تحصیلی: 

رفتار شدت و جهت می بخشد و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک می کند. با این انگیزه افراد، تحرك الزم را برای به پایان 

یک تکلیف، رسیدن به هدف، یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا باالخره رساندن موفقیت آمیز 

  .(1388، به نقل از یوسفی و همکاران،2006بتوانند موفقیت الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب کنند )محمدی،

و  قیتالتوان تغییر و تحول را ناشی از خ ول دارد. به عبارتی، میای است که ارتباط نزدیکی با تغییر و تح مقوله القیتخ

های مختلف، اشاره به این نکته دارد که با  پنداشت، به همین دلیل است که دستاوردهای علمی بشر در عرصه القهای خ ایده

 .برای زندگی بشر به ارمغان آورددستاوردهای تازهای را  ها و توان پیشرفت می القیتو به مفهوم عام آن یعنی خ القهای خ ایده

ها، تهدیدهای گستردهای نیز ایجاد میشود، لذا  بر فرصتالوه ، عالتاز آنجایی که در جهان پیچیدة امروزی به دنبال تغییر و تحو

افراد  ها و تهدیدها دارد و های تازه برای برخورد صحیح و اصولی با این فرصت ها و طرز نگرش حل ها، راه جامعه نیاز به روش

ها، قدرت گردآوری منابع مورد نیاز و  که دارای روحیة کارآفرینی هستند قابلیت بیشتری برای مشاهده و ارزیابی فرصت القیخ

های حاصل از آن را دارند و میتوانند اقدامات صحیحی را برای رسیدن به موفقیت انجام دهند. گسترش روحیة  دستیابی به ارزیابی

آموزش و پرورش به حق یکی از بزرگ (. 1395)طباطبایی نژاد،  شود افزایش اشتغال می تقویت کرده و باعثکارآفرینی اقتصاد را 

ترین و پیچیدهترین نظام های اجتماعی محسوب می شود، سازمانی که از دیر باز نقشی سازنده در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن 

این آموزش و پرورش است  .ی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای استبشری داشته و امروز نیز سنگ بنای توسعه فرهنگی، سیاس
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آموزش و پرورش در تعریف جامعهشناسانه عبارت است از تدوین  .که میتواند انسان واقعی را بسازد و استعدادهای او را شکوفا نماید

 (. 1395)زارعی،  نسل بالغ امروزی برای تربیت فردا

ات های حی که به تمامی عرصه ای است پیچیده و چندوجهی دی و رفاه اجتماعی و پدیدهکارآفرینی موتور اصلی رشد اقتصا

در شرایط کنونی، افراد خالق، (. 1395)یداللهی فارسی،  بشری نفوذ پیدا کرده و توجه به آن در تمامی جوامع ضرورت یافته است

ود، ش ف هستند و از آنان با عنوان قهرمانان ملی یاد میعنوان کارآفرینان منشأ تحوالت بزرگی در جوامع مختل نوآور و مبتکر به

 (.1392)بلندهمت،  چرخهای توسعه جوامع همواره با فعالیت کارآفرینان و توسعه کارآفرینی به حرکت درمیآید چرا که

هصورت بع بتوسعه است که کمک میکند از فرصتها و تواناییها و منا توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای اساسی جوامع درحال

موقت،  عنوان یک منبع اقتصاد راکد ایران نیز مستثنی از این قاعده نیست؛ نوسان درآمد سرانه نفتی به. هدفمند استفاده کنند

کاهش سرمایهگذاری، بهرهوری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، با وجود خیل 

رصه کار که اکثراً فارغ التحصیل دانشگاهی هستند و نبود فرصتهای شغلی مناسب برای آنها اقتصاد ایران را عظیم تازهواردان به ع

با وجود همه مشکالت، کشور ما در مسیر برداشتن گامهایی به سمت توسعه و پیشرفت است و کارآفرینی . دچار مشکل کرده است

 (. 1394کاران، )مالکی و هم میتواند به سرعتبخشی این روند کمک کند

 در این میان دانشآموزان یکی از مهمترین اعضا جامعه انسانی هستند که توجه به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. با

به اثبات رسیده است)فاگین و همکاران،  دانشآموزان و سرمایه انسانی در رشد  2کارآفرینی ،1خالقیت مشترك اینکه تأثیر به توجه

ر معقول دیگری که جامعه ما از نظام آموزشی فنی وحرفهای دارد پرورش ویژگیهای کارآفرینی در دانش آموزان ( لذا انتظا2016

 است. 

 یجنبش تبدیل به را آموزان دانش بر حاکم ناامیدی و یأس دانشآموزان رخوت، سستی، در کارآفرینی هرشد و پرورش روحی

 در و ودش تبدیل شغلی طرح میکند. این ایده نو و سالم است که میتواند به سالم و نو اندیشههای و ایدهها آفریدن برای فکری

 ظرفیت ما دانشگاههای که داشت باور باید که چرا. دهد سوق جدید سوی کاری و سمت به را متوسطه دوره دانش آموخته نهایت

 وزدانشآم و اجتماعی فرهنگی مشارکت نةزمی میتواند نو و سالم ایدههای و ندارند را متوسطه دورة فارغ التحصیالن همه پذیرش

 رانسویف لفظ از که است« اینتر پرونر» واژة ترجمة کارآفرینی.  آورد فراهم جامعه ترقّی و توسعه در مطلوب شهروند یک منزله به را

 میکند یدهد. ادارهسازمان م که کسی: است شده تعریف گونه این 3«اینتر پرونر»عهدهدار شدن است. در واژه نامه وبستر  معنای به

 (. 1378میپذیرد)احمدپور،  را طرح یا گذاری سرمایه یک مخاطرات و

 

 اهميت و ضرورت پژوهش
 های اجتماعی نیاز به آموزش و پرورش اثربخش را ضروری ساخته است. با توجه به شکل و پیشرفت التسیر تغییر و تحو

 است الزمرود،  به انتظارات جدیدی که از سیستم آموزشی مدارس میگیری علمی و استنتاجی افراد در دوران مدرسه و با توجه 

آموزش و پرورش نیازمند فضای سازمانی . تر نمودن سیستم نظام آموزشی کشور انجام گیرد پژوهشهای زیادی در حوزه اثربخش

زانی آمو دهنده دانش باید پرورش است که در آن کودکان و نوجوانان افرادی نیرومند، متفکر و با اعتماد به نفس بار آیند. مدارس

 .و عملکرد خویش از شکست نهراسند و آن را پلی به سوی پیروزی تلقی نمایند الشباشند که با جرأت و تکیه بر انرژی درونی، ت

ه زز آنجا که آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی میباشد، به همین دلیل کیفیت سایر نهادهای اجتماعی نیز تا انداا

 هبرای شکوفایی افراد در زمینالزم ایجاد شرایط  زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. شناسایی استعدادها و

های سنگینی است که آموزش و  ، عاطفی و جسمانی مسؤلیتالنیهای عق های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه

 پرورش باید به انجام برساند

                                                           
1creativity 
2 . Entrepreneurship 
3 Entrepreneur 
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دستیابی به آرمانهای چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران که جایگاه شایستهای را برای کشور پیشبینی کلی  به طوری

کرده و همچنین حل مشکالت فعلی جامعه، تنها از طریق کارآفرینان و استراتژی توسعه کارآفرینی و به تعبیری جایگزینی اقتصاد 

بهطورکلی کارآفرینان و کارآفرینی بهعنوان یکی از مهمترین محورهای اصلی رشد  .است کارآفرینی به جای اقتصاد نفتی امکانپذیر

 د: دالیل زیر اهمیت دار و توسع اقتصادی و پایدار، به

 د.شو گذاران می تبع آن افزایش سود و سرمایه سرمایه گذاری و به عامل افزایش سرمایه

 .ؤثری در ایجاد اشتغال مولد و پایدار استکار م های تازه در بازار کار و راه سبب ایجاد فرصت

 .آورد وجود می ای به های تازه شود و ارزش ها و تحول ماهیت آنها می موجب دگرگونی ارزش

 .موجب آسان شدن روند رشد و توسعه کشور میشود

 .سازد محیط و شرایط الزم را برای تولید کاالها، محصوالت و بازاریابی آنها فراهم می

 .شود کارهای نو برای حل مشکالت جامعه می ها، افکار و راه ها، سیاست محصوالت، خدمات، روشسبب پیدایش 

عامل تقویت و تکامل صنایع داخلی است و زمینه رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی را فراهم میآورد و به افزایش صادرات 

 .و دریافت ارز برای کشور منجر میشود

 .صنایع مشابه داخلی با یکدیگر و بهبود و افزایش سطح کیفیت کاالها میشود باعث رقابت، تقویت و تکامل

 (. 1395)بابایی،  عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تأمین اجتماعی جامعه است

 

 پيشينه تحقيق

 تحقيقات داخلی

جامعه آماری صورت گرفت. استان زنجان هدف بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی هنرجویان کشاورزی  باپژوهشی 

نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای . های کشاورزی استان زنجان بودنداز هنرجویان هنرستان 412تحقیق، 

 دارینفس، شرایط رفاهی دوران کودکی و سابقه شغلی هنرجویان، رابطه مثبت و معنیبینی، اعتمادبهارتباطی، خوش مهارت

ارتباطی و سابقه شغلی هنرجویان تأثیر  یان داشت. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مهارتباروحیه کارآفرینی هنرجو

 .کننددرصد از تغییرات روحیه کارآفرینی را تبیین می 20ها داشته و حدود مثبتی بر روحیه آن

 عملکرد و هیجانی خالقیت بر ی و آموزش کارآفرین ترکیبی تاثیر یادگیری برسی منظور به (1395پژوهشی توسط مهدیزاده)

پذیرفت. دانشآموزان گروه آزمایش  انجام 95-96شهرستان گناباد در سال تحصیلی  اول متوسطه هفتم پایه آموزان دانش تحصیلی

 نجلسه آموزش ترکیبی خالقیت هیجانی آنها افزایش پیدا کرده بود و عملکرد تحصیلی آنها نیز بیشتر شده بود. بنابرای 12بعد از 

 مبحث هس در آموزان دانش تحصیلی عملکرد و هیجانی خالقیت افزایش در ترکیبی و آموزش کارآفرینی  طبق یافتهها یادگیری

 .باشد می موثر یک هر های شاخه زیر و عکاسی و  طراحی نقاشی

موزان دختر در دانش آ یلیبا عملکرد تحص یو خودکارآمد یجانیه تیحت عنوان رابطه خالق(1393در پژوهشی رضایی)

دارد.  یرابطه مثبت و معنادار یلیبا عملکرد تحص شرفتیپ زهینشان داد انگ جیشهرستان کوه دشت بود. نتا رستانیمقطع دب

ابطه مثبت ر یلیبا عملکرد تحص شرفتیپ زهیانگ یگر یانجیبا م میرمستقیو هم به صورت غ میهم به صورت مستق یخودکارآمد

 یلیصآن بر عملکرد تح میرمستقیو غ میرابطه مثبت داشت؛ اما اثر مستق شرفتیپ زهیبا انگ یجانیه تیدارد؛ عالوه بر آن, خالق

 معنادار نبود.

 کند. بینی می(، حاکی از این بود که متغیر هوش هیجانی، خالقیت هیجانی را پیش1392پژوهش صبری و همکاران )

های قیت شناختی و خالقیت هیجانی در تبیین مهارت(، با هدف تعیین نقش خال1390پور )توسط معنویکه پژوهشی در 

های فراشناختی را خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی تببین درصد واریانس مهارت 62که  نتایج نشان داد ،فراشناختی انجام شد

 کنند.می

ان گروه ادبیات و علوم (، نشان داد که خالقیت هیجانی میان دانشجویان گروه هنر با دانشجوی1389نتایج پژوهش هاشمی )

 انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

http://www.psyj.ir/


 19 -30، ص  1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 انیدر دانشجو تیو خالق یجانیه تی, خالقیجانیرابطه هوش ه یدر رابطه با بررس(1388در پژوهشی که توسط هاشمی)

د پژوهش مور یلیتحص یگروه ها انیدار دانشجو یاز نبود تفاوت معن یپژوهش حاک جیصورت گرفت که نتا هیو علوم پا اتیهنر, ادب

 هیو علوم پا اتیگروه ادب انیگروه هنر با دانشجو انیدانشجو انیم یجانیه تیبوده است. اما در خالق تیو خالق یجانیدر هوش ه

, یجانیه تیو خالق یجانیهوش ه نیب فیضع یاز همبستگ یحاک زین یمرتبط با همبستگ جیتادار وجود داشت. ن یتفاوت معن

 بوده است. تیو خالق یجانیه تیمتوسط خالق یو همبستگ تیو خالق یجانیهوش ه یفقدان همبستگ

های خالقیت هیجانی رابطه (، نشان داد که سالمت عمومی با زیر مقیاس1388)های پژوهش عیسی زادگان و همکاران یافته

 معنی داری وجود دارد.

 تحقيقات خارجی

در دانش  یجانیه تیو خالق تیتلفن همراه در خالق یهایزتحت عنوان نقش با یدر پژوهش(2016)4بنجامین و همکارانش

ن تلف ینشان داد بازها د،یاجرا گرد شیکه بر اساس دو گروه کنترل و گروه آزما جیقرار دادند. نتا یرا مورد بررس وانیآموزان تا

 .ننمودند فایا ینقش یجانیه تیخالق یشیموثر، اما در روند افزا تیخالق شیهمراه و تبلت بر افزا

کنند، های هیجانی مناسبی برای یادگیرندگان فراهم می(، نشان داد که اساتیدی که حمایت2009) 5نتایج پژوهشی پیانتا

 شوند و در نتیجه کالس درس فعال و با نشاطی خواهند داشت. باعث افزایش انگیزه، شور و شوق در آنان می

. آنها سه مطالعه افتندی ردستیز جینتا به یجانیه تیو خالق یجانیتحت عنوان هوش ه یقیدر تحق(2007)6زورانا اسویس

 شیرفتار خالق را پ تواندی م یهر سازها ایآ نکهیبود را انجام دادند و ا یجانیه تیو خالق یجانیهوش ه نیرابطه ب یکه به بررس

 ست؛ا تیبا خالق یوش شناختمانند رابطه ه یجانیه تیو خالق یجانیهوش ه نیفرض را مطرح کردند که ب نیکند؟ آنها ا ینیب

از  جیتان لیوتحل هیمجزا از هم شناخته شوند. در تجز ییدو توانا دیبا یجانیو هوش ه یجانیه تیکه خالق رودی انتظار م نیبنابرا

 یها تیبا خالق یجانیه تیخالق یندارد ول یا فرد رابطه تیبا خالق یجانینشان داد که هوش ه ها افتهیشد.  تیحما هیفرض نیا

را تحت پوشش خود قرار  یهنر یها تیحوزه فعال یجانیهوش ه کهی دارد، درصورت یتنگاتنگ طارتبا جاناتیه ی فرد در حوزه

 داده است.

های هیجانی اساتید از دانشجویان باعث افزایش انگیزش (، نیز نشان داد که حمایت2007) 7و پیکارد  نتایج پژوهش بارلسون

براین، اساتید نیاز به این دارند که حساسیت هیجانی دانشجویان را پرورش دهند، آنان را در شود. بناو عملکرد تحصیلی می

های کالس درس به طور هیجانی درگیر نمایند و محیط حمایتی را از جهت هیجانی در کالس درس فراهم کنند تا آنان فعالیت

های هیجانی محیط آموزشی ید خود بیان کنند، زیرا حمایتها و ابتکارات جدبتوانند به راحتی هیجانات خود را در زمینه ایده

 باعث افزایش خالقیت و همچنین اشتیاق تحصیلی در دانشجویان خواهد شد.

در پنج دانشگاه سوئد پرداختند. محققان به  یعمل ینیآموزش کارآفر یبه بررس یدر پژوهش( 2006) 8میراسموسن و سور

 ازمندیامر ن نیشود و  ا یحاصل م دیو مناطق کسب و کار جد دیجد یشرکتها جادیا قیاز طر یکه نوآور دندیرس جهینت نیا

 یفتارهااست. الزمه بروز ر نیکارآفر یمختلف و به نوع یانجام پروژه ها یبرا قیبر تحق یمبتن یها دهیموفق و ا یانیدانشجو بیترک

 نند دانشگاه ها است.ما یآموزش یها طیدر مح نانهیکارآفر یها یژگیهم پرورش و نانهیکارآفر

 

 روش جمع آوری اطالعات
های معتبر اینترنتی، ها، سایتنامهها، فصلنامهها، پایانای )با استفاده از کتابآوری اطالعات به صورت کتابخانهروش جمع

آموزان دختر و پسر شنامه که بین دانها به روش میدانی )با استفاده از پرسشآوری دادهبرداری از اطالعات( و روش جمعبهره

 انجام شده است. مقاطع متوسطه به صورت تصادفی ساده توزیع گردید(،

                                                           
4 . Benjamin et al 
5 . Pynta 
6 . Zorana Ivcevi 
7 . Burleson & Picard 
8 . Rasmussena & Sorheim 
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 ابزار گردآوری اطالعات
 با توجه به متغیر های سوال پژوهشی برای گردآوری اطالعات الزم از سه پرسش نامه استاندارد استفاده شده است.

زمونهای اندازه گیری پیشرفت در ابعاد مختلف است. در آغاز دهه زمون از جمله آآاین  پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس:

هرمنس تالش نمود با جمع آوری منابع ضمن مشخص کردن مولفههای انگیزش پیشرفت، آزمون معتبری برای اندازه گیری  70

 آن ارایه کند. 

 استفاده آموزان دانش جانیهی خالقیت سنجش (برای1999آوریل) هیجانی خالقیت پرسشنامه هیجانی: خالقیت پرسشنامه

 است. مبتنی افراد خود گزارش بر که است کاغذی مداد مقایس یک پرسشنامه شد. این

 اندازه هدف با و باشد می بازپاسخ پرسش 4و  بسته پاسخ پرسش 41دارای  پرسشنامه این کارآفرینی:  روحیه  پرسشنامه

  .است شده تدوین و تهیه (1388) همکاران و توسط بهرامزاده آموزان دانش در کارآفرینی روحیة میزان گیری

 

 تجزیه و تحليل

 توصيف متغيرهای پژوهش

توصیف متغیرهای پژوهش در این بخش با استفاده از جداول فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی و نمودار مورد تجزیه 

 و تحلیل قرار می گیرد.

 روحيه کارآفرینی

 اری روحيه کارآفرینی در آزمودنی ها. مشخصه های آم1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -717/0 -088/0 9/32 05/133 روحیه کارآفرینی

 

 05/133نمره  "روحیه کار آفرینی"( مشاهده می شود، آزمودنی ها به طور متوسط در پرسشنامه 1چنانچه در جدول )

نشان دهنده روحیه کارآفرینی قوی است(؛ همچنین  82شد طبق نرم پرسشنامه نمره باالتر از بدست آوردند )الزم به توضیح می با

عبور  ± 2می باشد؛ از طرفی شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی این متغیر از مرز  9/32انحراف استاندارد گزارش شده نیز 

یرهای پژوهش نرمال میباشد. این نتایج در هیستوگرام زیر نکرده است. بنابراین میتوان گفت که توزیع دادهها برای هریک از متغ

 نیز مشاهده میشود.

 خالقيت هيجانی

 . ميانگين و انحراف استاندارد خالقيت هيجانی آزمودنی ها بر اساس مولفه های خالقيت هيجانی2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 98/3 5/17 نوآوری

 92/3 6/15 اثربخشی

 46/2 9/7 اصالت

 02/3 6/10 آمادگی

 34/3 9/12 کل

 

( و اصالت 6/10(، آمادگی )6/15(، اثربخشی )5/17( مشاهده می شود، میانگین ، زیر مقیاس نوآوری )2چنانچه در جدول )

د؛ از ( می باش9/7( و کمترین نمره برای اصالت )5/17( گزارش شده است؛ به طوری که باالترین نمره میانگین برای نوآوری )9/7)
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( می باشد، و انحراف 9/12نمره ) "خالقیت هیجانی"طرفی نمره کل گزارش شده برای آزمودنی ها به طور متوسط در پرسشنامه 

 ( می باشد. 34/3استاندارد گزارش شده نیز )

 . مشخصه های آماری انگيزش پيشرفت در آزمودنی ها3جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 539/0 553/0 98/7 06/76 گیزش پیشرفتان

 

بدست   06/76نمره  "انگیزش پیشرفت"( مشاهده می شود، آزمودنی ها به طور متوسط در پرسشنامه 3چنانچه در جدول )

می باشد؛ از طرفی شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی این متغیر   98/7آوردند. همچنین انحراف استاندارد گزارش شده نیز 

عبور نکرده است. بنابراین میتوان گفت که توزیع دادهها برای هریک از متغیرهای پژوهش نرمال میباشد. این نتایج در  ± 2ز از مر

 هیستوگرام زیر نیز مشاهده میشود.

 

 بررسی نرمال بودن

داده های کمی آوری داده ها نکتهای که قبل از اجرای آزمون ها می بایست به آن توجه داشت، ماهیت توزیع  پس از جمع

تحقیق از نظر نرمال بودن یا نبودن آن است. آزمون وضعیت داده ها از این حیث، پیش شرط استفاده از آزمون های پارامتری و 

اسمیرنف جهت شناسایی وضعیت نرمال بودن توزیع  -ناپارامتری است. در این تحقیق با این پیش شرط، از آزمون کولموگروف 

ه شد تا مشخص شود برای آزمون این فرضیه ها، باید از آزمون پارامتری استفاده کرد یا آزمون ناپارامتریک داده های تحقیق استفاد

 ( قابل مشاهده است:5که نتایج آن در جدول )

 اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های مربوط به متغيرهای پژوهش -. خالصه آزمون کالموگراف5جدول 

 Sig زمونآماره ی آ مولفه ها متغیر

 خالقیت هیجانی

 000/0 082/0 نوآوری

 000/0 109/0 اثربخشی

 000/0 12/0 اصالت

 000/0 097/0 آمادگی

 000/0 094/0 - روحیه کارآفرینی

 000/0 074/0 - انگیزش پیشرفت

 

معنیدار  05/0از نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که مقدار گزارش شده در تمامی متغیر ها در سطح خطای کوچکتر 

میباشد. به عبارتی، توزیع داده ها در این متغیرها غیرنرمال بوده، یکی از پیش فرض های رگرسیون خطی این است که توزیع داده 

( متغیر مالك روحیه کارآفرینی از 5های متغیر مالك بایستی نرمال یا نزدیک به نرمال باشد، از آنجایی که با توجه به جدول )

 ال پیروی نمی کنند بنابراین برای اجرای رگرسیون و آزمونهای پارامتری از الگاریتم این متغیر استفاده میشود.توزیع نرم

 

 تحليل نتایج
با توجه به نرمال نبودن مولفه های پژوهش برای تحلیل فرضیه های فرعی اول تا پنجم از معادل ناپارامتریک همبستگی 

 ه شد. پیرسون یعنی همبستگی اسپیرمن استفاد

 فرضیه فرعی اول: بین نوآوری و روحیه کارآفرینی دانش آموزان متوسطه اول رابطه وجود دارد. -1
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 . ماتریس همبستگی اسپيرمن بين مولفه های خالقيت هيجانی و روحيه کارآفرینی6جدول 

 

 

 

 01/0( نشان می دهد، بین دو متغیر نوآوری و روحیه کارآفرینی رابطه ی منفی و معناداری در سطح 6چنان که جدول )

درصد اطمینان نتیجه  99رد کرده و با  01/0( بنابراین می توان فرض صفر را  در سطح r ،000/0=P=-257/0دیده می شود )

 دانش آموزان رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد )تایید فرضیه فرعی اول(.   "کارآفرینی روحیه"و  "نوآوری"گرفت که بین 

 فرضیه فرعی دوم: بین اثربخشی و روحیه کارآفرینی دانش آموزان متوسطه اول رابطه وجود دارد. -2

 . ماتریس همبستگی اسپيرمن بين مولفه های خالقيت هيجانی و روحيه کارآفرینی7جدول 

 

 

 

 01/0( نشان می دهد، بین دو متغیر اثربخشی و روحیه کارآفرینی رابطه ی منفی و معناداری در سطح 7چنان که جدول )

درصد اطمینان نتیجه گرفت  99رد کرده و با  01/0در سطح   ( بنابراین می توان فرض صفر راr ،000/0=P=-26/0دیده می شود )

 دانش آموزان رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد )تایید فرضیه فرعی دوم(.   "روحیه کارآفرینی"و  "اثربخشی"که بین 

 فرضیه فرعی سوم: بین اصالت و روحیه کارآفرینی دانش آموزان متوسطه اول رابطه وجود دارد. -3

 اتریس همبستگی اسپيرمن بين مولفه های خالقيت هيجانی و روحيه کارآفرینی. م8جدول 

 

 

 

 01/0ری در سطح ( نشان می دهد، بین دو متغیر اصالت و روحیه کارآفرینی رابطه ی منفی و معنادا8چنان که جدول )

درصد اطمینان نتیجه  99رد کرده و با  01/0( بنابراین می توان فرض صفر را  در سطح r ،000/0=P=-209/0دیده می شود )

 دانش آموزان رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد )تایید فرعی فرضیه سوم(.   "روحیه کارآفرینی"و  "اصالت "گرفت که بین 

 ن آمادگی و روحیه کارآفرینی دانش آموزان متوسطه اول رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی چهارم: بی -4

 . ماتریس همبستگی اسپيرمن بين مولفه های خالقيت هيجانی و روحيه کارآفرینی9جدول 

 

 

 

( نشان می دهد، بین دو متغیر آمادگی و روحیه کارآفرینی رابطه ی منفی و معناداری دیده می شود 9)چنان که جدول 

(229/0- =r ،000/0=P بنابراین می توان فرض صفر را  در سطح )روحیه "و  "آمادگی"رد کرده و نتیجه گرفت که بین  01/0

 ایید فرضیه فرعی چهارم(.  دانش آموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد )ت "کارآفرینی

 انگیزش پیشرفت با روحیه کارآفرینی دانش آموزان متوسطه اول ارتباط دارد.فرضیه فرعی پنجم:  -5

 . ماتریس همبستگی اسپيرمن بين انگيزش پيشرفت و روحيه کارآفرینی10جدول 

 

 مولفه ها مقدار ضریب همبستگی معنی داری تعداد رابطه نوع رابطه

 نوآوری -257/0** 000/0 450 دارد منفی

 مولفه ها مقدار ضریب همبستگی معنی داری تعداد رابطه هنوع رابط

 اثربخشی -26/0** 000/0 450 دارد منفی

 مولفه ها مقدار ضریب همبستگی معنی داری تعداد رابطه نوع رابطه

 اصالت -209/0** 000/0 450 دارد منفی

 مولفه ها مقدار ضریب همبستگی معنی داری تعداد رابطه نوع رابطه

 آمادگی -223/0** 000/0 450 دارد منفی

 مولفه ها مقدار ضریب همبستگی معنی داری تعداد رابطه نوع رابطه

 انگیزش پیشرفت -304/0** 000/0 450 دارد منفی

http://www.psyj.ir/


 19 -30، ص  1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

دیده می شود  01/0( نشان می دهد، رابطه ی مستقیم و معناداری بین انگیزش پیشرفت در سطح 10چنان که جدول )

(304/0-=r ،000/0=P بنابراین می توان فرض صفر را  در سطح )درصد اطمینان نتیجه گرفت که بین  99رد کرده و با  01/0

 دانش آموزان رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد )تایید فرضیه فرعی پنجم(. "روحیه کارآفرینی" با "انگیزش پیشرفت "

فرضیه اصلی: خالقیت هیجانی و انگیزش پیشرفت توانایی پیش بینی روحیه کارآفرینی دانش آموزان متوسطه اول را  -6

 دارد.

رسیون چندمتغیره به روش گام به گام مورد آزمون قرار با توجه با ماهیت متغیرهای پژوهش؛ فرضیه سوم با استفاده از رگ

 گرفت. 

 

 استقالل عبارت خطا
ـ واتسون ) محاسبه  954/0(  بررسی شد که این مقدار برابر با Durbin-Watsonاستقالل خطاها با استفاده از آماره دوربین 

 استقالل خطاها را نشان می دهد. باشد،  5/2تا  5/1گردید. به عنوان قاعده کلی اگر میزان دوربین واتسن بین 

. خالصه آزمون رگرسیون چند متغیره )گام به گام( جهت بررسی رابطه بین خالقیت هیجانی و انگیزش پیشرفت 6جدول  

 با روحیه کارآفرینی

 متغيرمالک: روحيه کارآفرینی

 

از زیر مولفه های خالقیت  "نوآوری، اثربخشی، اصالت و آمادگی"( هر پنج متغیر پیش بین: یعنی 6بر اساس اطالعات جدول )

 "شرفتانگیزش پی"ظه می گردد رابطه بین هیجانی و انگیرش پیشرفت وارد مدل رگرسیون شده است. چنان که در جدول باال مالح

 9/13می تواند تقریباً  «انگیزش پیشرفت»  به عبارت صحیح تر. است 373/0معنادار گزارش شده که برابر با  "روحیه کارآفرینی" و

که اثربخشی  در مدل دوم زمانی(. 2R=139/0) را در دانش آموزان پیش بینی کند "روحیه کارآفرینی" درصد از تغییرات مربوط به

به وسیله ی رابطه ی  "روحیه کارآفرینی" درصد متغیر 21افزوده شده است؛ یعنی حدود  21/0به  2Rوارد معادله شد مقدار 

در . درصد است 1/7تقریباً برابر با  "اثربخشی " تبیین می شود، که سهم "انگیزش پیشرفت" و "اثربخشی" خطی با متغیرهای

روحیه " درصد متغیر 3/22افزوده شده است؛ یعنی حدود  223/0به  R2رد معادله شد مقدار مدل سوم زمانی که اصالت وا

 " تبیین می شود، که سهم "انگیزش پیشرفت و اثربخشی" و "اصالت" به وسیله ی رابطه ی خطی با متغیرهای "کارآفرینی

افزوده شده است؛  231/0به  2Rد معادله شد مقدار در مدل چهارم  زمانی که نوآوری وار. درصد است 3/1تقریبًا برابر با  "اصالت

، انگیزش پیشرفت" و "اثربخشی" به وسیله ی رابطه ی خطی با متغیرهای "روحیه کارآفرینی" درصد متغیر 1/23یعنی حدود 

 مدل
 متغیر های پیش بین

 وارد شده در مدل

ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

 همبستگی

 همبستگی

  تعدیل شده
 سطح

 یمعنی دار

 000/0 139/0 137/0 139/0 373/0 پیشرفتانگیزش  1

2 
 انگیزش پیشرفت

458/0 21/0 207/0 071/0 000/0 
 اثربخشی

3 

 انگیزش پیشرفت

 اثربخشی 006/0 013/0 218/0 223/0 473/0

 اصالت

4 

 انگیزش پیشرفت

481/0 231/0 224/0 008/0 033/0 
 اثربخشی

 اصالت

 نوآوری

2R
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ده می گردد چنانچه از جدول باال مشاه. درصد است 08/0تقریباً برابر با  "نوآوری " تبیین می شود، که سهم "نوآوری و اصالت

نیز نشان داد  Fزیر مقیاس آمادگی از زیر مقیاس های خالقیت هیجانی از مدل فوق حذف شده اند. محاسبات مربط به آماره ی 

که مدل رگرسیونی مرکب از متغیر اثربخشی، انگیزش پیشرفت، نوآوری و اصالت  به خوبی قادر است  متغیر مالك )روحیه 

(. برون داد بعدی رایانه تحلیل ضرایب رگرسیون مدل را نشان می =4df= ،4/33Fو 445؛  =000/0pکارآفرینی( را تبیین کنند )

 دهد.

 . ضرایب ابعاد خالقيت هيجانی، انگيزش پيشرفت و روحيه کارآفرینی7جدول 

متغیرهای وارد 

 شده در مدل
 B مدل

انحراف 

 استاندارد

ضرایب استاندارد شده 

 (Betaمتغیرها )
t 

سطح معنی 

 داری

  2/54  048/0 58/2 عرض از مبدأ 

 000/0 -89/5 -261/0 001/0 -004/0 ضریب متغیر انگیزش پیشرفت

 000/0 -3/4 -206/0 001/0 -006/0 ضریب متغیر اثربخشی

 025/0 -25/2 -104/0 002/0 -005/0 ضریب متغیر اصالت

 033/0 -13/2 -102/0 001/0 -003/0 ضریب متغیر نوآوری

 

 حيه کارآفرینیمتغير مالک: رو

 بر اساس داده های موجود در جدول،  می توان معادله رگرسیون را به شرح زیر نوشت :

( وضعیت روحیه کارآفرینی Y= ) -261/0)انگیزش پیشرفت(  - 206/0)اثربخشی(  - 104/0)اصالت(  - 102/0)نوآوری(  

 پیش بینی شده

به ترتیب  ،"اثربخشی، انگیزش پیشرفت، نوآوری و اصالت "واحد در  بر پایه مدل رگرسیون باال می توان گفت: با کاهش یک 

 دانش آموزان  کاسته می شود. "روحیه کارآفرینی"واحد از نمره  104/0و  102/0، 261/0، 206/0میزان 

 

 بحث و نتيجه گيری
ی منفی و معناداری در نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که بین دو متغیر نوآوری و روحیه کارآفرینی رابطه 

دیده می شود. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم نشان داد که بین دو متغیر اثربخشی و روحیه کارآفرینی  01/0سطح 

دیده می شود. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم نشان داد که بین دو متغیر  01/0رابطه ی منفی و معناداری در سطح 

دیده می شود. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم  01/0فرینی رابطه ی منفی و معناداری در سطح اصالت و روحیه کارآ

نشان داد که بین دو متغیر آمادگی و روحیه کارآفرینی رابطه ی منفی و معناداری دیده می شود. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه 

دیده می شود. بین دو متغیر نوآوری  01/0انگیزش پیشرفت در سطح  فرعی پنجم نشان داد که رابطه ی مستقیم و معناداری بین

دیده می شود. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی نیز نشان داد  05/0و روحیه کارآفرینی رابطه ی مثبت و معناداری در سطح 

دانش  "روحیه کارآفرینی"ه واحد بر نمر 108/0و  174/0، به ترتیب میزان "اثربخشی و اصالت "که با افزایش یک واحد در  

آموزان  افزوده می شود. همچنین می توان گفت: از آنجایی که پژوهش حاضر بین دختران و پسران انجام شده است می توان 

( پسران نسبت به دختران روحیه کارآفرینی باالتری دارند که این امر می تواند به این 2003گفت: با توجه به تحقیقات هانگ )

که پسران از نظر فردی بیشتر دارای خصوصیات و ویژگی های هستند که کارآفرینان باید داشته باشند. همچنین علت باشد 

خصوصیات فرهنگی نیز بیشتر ویژگی های کارآفرینی و تمایل به ایجاد شغل را در پسران و جنس مذکر تقویت می کند و همیشه 

  مرد را منبع درآمد معرفی می کند.
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 و مراجع منابع

 پردیس. : تهران ،1الگوها. چ  نظریات، تعاریف، (. کارآفرینی،1387) محمود داریانی، احمدپور [1]

(. تبیین نقش مولفه های فردی، محیطی و سیستمی در موفقیت 1394آراستی، زهرا؛ سفیدگر، افروز؛ زعفریان، رضا. ) [2]

 .61-79. صص 1. شماره 8آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی. دوره 

. 7(. جایگاه کارآفرینی در مطبوعات ایران. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. سال 1395)بابایی، حبیب.  [3]

 .187 -205. صص 29شماره 

(. نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی. فصلنامه رسانه، دفتر مطالعات و برنامه ریزی 1392بلندهمت، امین. ) [4]

 .104رسانه ها. شماره 

 کارآفرینی روحیة سازمانی در جو نقش ارزیابی(. 1380محمود) جعفرپور، و بلقیس باورصاد، محمدمهدی؛ بهرامزاده، [5]

 .151-180، 17، سال 6چمران، دوره  شهید دانشگاه تربیتی علوم مجلة اهواز، شهر متوسطة مقطع آموزان دانش

ابطه رهبری تحول آفرین با خالقیت و نوآوری (. بررسی ر1395پورانجنار، گل بهار؛ جودزاده، مهتا؛ پورانجنار، عافیه. ) [6]

 .79 -93. صص 77. شماره 14و کارآفرینی سازمانی. دوماهنامه اقتصادی و بازرگانی. دوره 

  خالقیت شناختی و هیجانی خالقیت با شناخت ویژگیهای (. رابطه1389محبوبه) البرزی، بهرام؛ جوکار، [7]

(. رابطه نوآوری و کارآفرینی. اولین کنفرانس بین 1389هرزاد. )دانایی فرد، حسن؛ محمدی، فرهنگ؛ سعیدی کیا، م [8]

 المللی مدیریت و نوآوری.

(. بررسی مقایسه ای اثربخشی روش های تدریس یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر 1396دهقان منشادی، فاطمه. ) [9]

یان نامه کارشناسی ارشد. شهر یزد. پا 1خالقیت و روحیه کارآفرینی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 

 موسسه آموزش عالی امام جواد )ع(. 

(. بررسی عوامل موثر برشکل گیری کارآفرینی در دانش آموزان مقطع متوسطه. پایان نامه 1393روحی، لیال. ) [10]

 کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.

 (. روانشناسی تربیتی)پرورشی(، اصفهان: انتشارات مانی.1380رییسی، زهره،) [11]

(. رابطه بین جو سازمانی مدرسه با عملکرد تحصیلی و روحیه کارآفرینی دانش آموزان دوره 1395زارعی، راضیه. ) [12]

 دوم متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

رینی و نوآوری بر رشد اقتصادی (. بررسی تاثیر کارآف1393شهبازی، کیومرث؛ حسن زاده، اکبر؛ جعفرزاده، بهروز. ) [13]

 .43 -55. صص 5. شماره 2)رهیافت داده های تابلویی(. دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی. سال 

(. بررسی رابططه کارآفرینی سازمانی با خالقیت در 1389طاهری، عبدالمحمد؛ شایان جهرمی، امین؛ ترابی، سهیال. ) [14]

 .45 -61. صص 4. شماره 1رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره  سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران.

(. اثربخشی آموزش خالقیت بر بهبود جرات ورزی و روحیه کارآفرینی هنرجویان 1395طباطبایی نیاد، منیره سادات. ) [15]

 دختر پایه دوم هنرستانی شهر اردکان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.

 دانش روحیه کارآفرینانه بر آموزش نقش بررسی(. 1390زیبا) گنجهخور، و حسنعلی آقاجانی، مهران؛ فرجاللهی،  [16]

، 9مازندران، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال  استان دخترانة ای حرفه فنی های هنرستان آموزان

 .111-138، 3شماره 

، 26فصلنامه رهیافت، شماره  بشر، افراد همه برای درخشان آینده ای بخش نوید (. خالقیت1380(حسن زاده، قاسم [17]

74- 65. 

(. بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی در 1390گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل؛ طباطبایی، محمد حسن. ) [18]

 .3-17. صص 13فدراسیون های موفق. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 

(. بررسی ویژگی های کارآفرینی اجتماعی در 1394، مصطفی. )مالکی، رسول؛ حمید ییالق چغاخور، ح؛ احمدوند [19]

 .2-19. صص 25. شماره 7سازمان های دولتی. برنامه ریزی و توسعه رفاه اجتماعی. دوره 

 .89-110دانشگاه الزهرا،  شناختی روان مطالعات [20]

کنفرانس بین المللی مدیریت  (. کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری. دومین1395ملک زاده، غالمرضا؛ راهنما، نرگس. ) [21]
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