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Objective The purpose of this study was to investigate the need for knowledge and personality character-
istics of entrepreneurs among students in governmental and gifted schools. 
Methods The research design was post-event. The statistical population of the study was male students 
of governmental and gifted schools in Amol city who were studying in the academic year of 2018-2019. 
A sample of 100 students (55 from governmental school, 45 from gifted school) was selected using avail-
able sampling method and responded to the scale of need for cognition and entrepreneurship personality 
traits questionnaire.
Results  method and responded to the scale of need for cognition and entrepreneurship personality traits 
questionnaire. Statistical analysis using multivariate analysis of variance showed that there was a signifi-
cant difference between the two groups of public and gifted school students in need for cognition at the 
level of P= 0.004 (F= 8.68 with degrees of freedom 1 and 98) and with effect size (η2= 0/08) and pragma-
tism at the level of P= 0/009 (F= 7.18 with degrees of freedom 1 and 98) and with effect size (η2= 0/06). 
Conclusion  The result, it can be said that gifted school students have a higher need for cognition and 
entrepreneurial personality traits than public school students.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction 

n intellectual tendency that is signifi-
cantly useful at describing and predicting 
individual differences in cognitive process-
ing requires cognition (Cassiopo & Petty, 
1982). People with high cognition need 

to look at things differently from others and enjoy the op-
portunities they get to explore different topics (Cassiopo 
et al., 1996). Learners with more cognitive engagement 
and a higher level in creating new knowledge (Zhu, 2006), 

A
a deeper understanding of online education discussions 
(Persell, 2004) and especially higher academic achieve-
ment (Broadbent and Poon, 2015; Bayat And Architect, 
2016). The education system in each society has special 
responsibilities, including the liberation and liberation of 
people from disability, education and guidance to the labor 
market. Research has continued to examine the specific 
personal characteristics that make individuals entrepre-
neurial, as well as the personal motivations and preferences 
that keep entrepreneurs on their chosen path (Kerr, Kerr, 
& Xu, 2018). Hisrich (1985, quoting Khatami and Shah 
Hosseini, 2012) considers entrepreneurship as the process 
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of creating something new, by spending a lot of time and 
effort and accepting financial, psychological and social 
risks to obtain financial resources, personal satisfaction and 
independence. In the present study, two prominent and im-
portant characteristics of entrepreneurial personality (risk-
taking, control center, success-seeking, laxity, pragmatism, 
tolerance of ambiguity, dreaming and challenge-seeking) in 
students were studied and analyzed. Pragmatism: When en-
trepreneurs decide to take action, they implement it imme-
diately and at the earliest possible opportunity (Shahsavari, 
2015). Dreaming: Entrepreneurs have a vision for the future 
that is interesting and lovable for themselves and their busi-
ness (Parsa et al., 2011). Education is one of the organiza-
tions that has a special sensitivity in any society. Due to the 
importance of this issue, the present study was conducted to 
investigate the need for knowledge and entrepreneurial per-
sonality traits among students of normal and gifted schools. 

2. Materials and Methods 

The design of the present study was a post-event or compar-
ative design according to the type of variables and their non-
manipulation. The statistical population of the study was male 
and gifted students of public schools in Amol city who were 
studying in the academic year 1397-98. A total of 100 students 
(55 from public school, 45 from gifted school) who were both 
boys and high school students in the first year, as a sample 
using sampling method Available were selected. To collect the 
data, the revised scale of need to know Kachiopo, Petty and 
Cao (1984), the questionnaire to assess the personality traits 
of Iranian entrepreneurs Kordnaeej et al. (2007) were used. 

3. Results 

In order to compare the two groups of public and gifted 
school students in the components of the need to know and 
entrepreneurial personality traits (pragmatism and day-
dreaming), multivariate analysis of variance was used. The 
results of Pilay effect, Wilkes lambda, hoteling effect and 
the largest zinc root with F=3.94 at the significance level 
of P=0.01 indicate that there is a significant difference be-

tween the two groups in at least one of the components of 
the dependent variable. There is a difference and the dif-
ference (Eta squared) is 11%. The results of Levin test for 
the scores of the components of the need for cognition and 
entrepreneurial personality traits (pragmatism and dream-
ing) (greater than the significance level of 0.01) indicate the 
homogeneity of variance in the groups compared.

Given the significance of group effects, the results of mul-
tivariate analysis of variance in Table 1 show that between 
the two groups of public school students and gifted in the 
need for cognition at the level of P = 0.004 (F = 8.68 with 
degrees of freedom 1). And 98) and with the effect size 
(η2=0.08) and pragmatism at the level of P=0.009 (F=7.18 
with degrees of freedom 1 and 98) and with effect size (ra-
tio of discriminant force square ratio 0.06=2nd) There is a 
significant difference. But there is no significant difference 
between the two groups in terms of dreaming at the level 
of P=0.55 (F=0.35 with degrees of freedom 1 and 98) and 
with the size of the effect (η2=0.004). 

4. Discussion

 The present study examined the differences between 
the components of the need for cognition and entrepre-
neurial personality traits (pragmatism and dreaming) be-
tween the two groups of public and gifted public school 
students. The results showed that there is a significant 
difference between the two groups in terms of the need 
for cognition and pragmatism, so that gifted school stu-
dents compared to public school students of the need for 
cognition and entrepreneurial personality traits (prac-
tice) They have a higher level of orientation. People who 
need a lot of cognition are motivated to think, and have a 
strong tendency to enter into complex cognitive experi-
ences. People with low cognition need to be highly mo-
tivated or motivated to address cognitive issues (Coutin-
ho and Woolley, 2004). Considering that these students 
have special needs, identifying their characteristics and 
needs will be very effective in cultivating the talents of 
this group (Shahaeian and Yousefi, 2007). Hébert and 

Table 1. Results of multivariate analysis of variance in two groups of public and gifted school students in the components of the need to 
know and entrepreneurial personality traits (pragmatism and dreaming)

ηPFMSdfSSSource of changes

0.080.0048.68531.551531.55Need for cognition

0.060.0097.18109.881109.88Pragmatism

0.0040.5540.355.9115.91Dreaming
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McBee (2007) have suggested that because gifted stu-
dents have a strong tendency to thrive and appropriate 
educational programs lead to positive outcomes in this 
direction. One of the most prominent characteristics of 
entrepreneurs is having a high motivation for progress 
or the need for progress. Numerous researches such 
as McClelland (1961, quoted by Samad Aghaei, 2003, 
quoted by Abdollahi et al., 2017) and Robinson (1986, 
Quoted from Samad Aghaei, 2003, quoted by Abdollahi 
et al., 2017) have confirmed it. In general, the results 
of this study, along with other studies, show the need 
to know and entrepreneurial personality traits is an im-
portant category that should be paid more attention to 
and given importance to this research and its results. It 
was for this purpose. It is suggested that by designing 
educational programs, in which attention is paid to the 
promotion of the characteristics of the need to know and 
the entrepreneurial characteristics of the learners, in or-
der to develop the entrepreneurial spirit in the students.
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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس عادی و تیزهوشان 
انجام گرفت. طرح پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری، دانش آموزان پسر مدارس دولتی و تیزهوشان شهرستان آمل بودند که در سال 

تحصیلی 1397-1398 مشغول به تحصیل بودند. 

روش ها صد نفر از دانش آموزان )55 نفر از مدرسه دولتی، 45 نفر از مدرسه تیزهوشان(، به عنوان نمونه مورد نظر با استفاده از روش 
نمونه گیری در دسترس انتخاب و به مقیاس نیاز به شناخت و پرسش نامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان پاسخ دادند. 

یافته ها تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد بین دو گروه دانش آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان در 
نیاز به شناخت در سطح F=8/68( P =0/004 با درجات آزادی 1 و 98( و با اندازه اثر )نسبت مجذور اتای تفکیکی η2=0/08( و عمل گرایی 
در سطح F=7/18( P  =0/009 با درجات آزادی 1 و 98( و با اندازه اثر )نسبت مجذور اتای تفکیکی η2=0/06( تفاوت معنی داری وجود 

دارد. 

نتیجه گیری می توان گفت دانش آموزان مدرسه تیزهوشان در مقایسه با دانش آموزان مدرسه دولتی از نیاز به شناخت و ویژگی های 
شخصیتی کارآفرینی )عمل گرایی( باالتری برخوردار هستند.

کلیدواژه ها: 
نیاز به شناخت، 

ویژگی های شخصیتی 
کارآفرینی، دانش آموز 

تیزهوش

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 21 تیر 1398

تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1399
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

یک گرایش فکری که به طور قابل مالحظه ای توصیف گر و 
پیش بینی کننده سودمند تفاوت های فردی در پردازش شناختی 
است، نیاز به شناخت1 است )کاسیوپو و پتی2، 1982(. با این 
توصیف، بین افراد از لحاظ گرایششان به درگیر شدن در فرایند 
به کارگیری اطالعات و انجام تالش های شناختی و هم زمان لذت 
بردن از آن تفاوت وجود دارد )زارع و رستگار، 1394(. سازه نیاز 
به شناخت از سوی کاسیوپو و پتی )1982( برای اولین بار مطرح 
شد. آنان این سازه را گرایش و تمایل فرد به پرداختن به امور 
شناختی اندیشمندانه و لذت بردن از آن بیان کردند. افرادی که از 
نیاز به شناخت باالیی برخوردارند، دوست دارند به روشی متفاوت 

1. Need for cognition scale
 2. Cacioppo & Petty

برای بررسی  از فرصت هایی که  بنگرند و  از دیگران به مسائل 
موضوعات گوناگون به دست می آورند، لذت می برند )کاسیوپو، 
پتی، فینستین و جارویس3، 1996(. این افراد ایده های بیشتری 
نسبت به افرادی که نیاز به شناخت پایینی دارند، خلق و تالش 
می کنند بین اطالعاتی که کسب می کنند، ارتباط منطقی ایجاد 
کنند تا درک و شناخت عمیق تر و بهتری از مسائل و موضوعات 
مد نظر خود به دست آورند )نیر و رومنورایان4، 2000(. این 
رویکرد هم سبب تقویت مهارت های تفکر خالقانه و هم سبب 
افزایش دانش و مهار ت های تخصصی فرد می شود )پتی، برینول، 

لورش و مک کاسلین5، 2009(. 

است  مسئله محور  غالبًا  افرادی  چنین  شناختی  شیوه 

3. Cacioppo, Petty, Feinstein & Jarvis
4. Nair & Ramnarayan
5. Petty, Brinol, Loersch & McCaslin

1. گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. 
2. گروه روانشناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران.

مقاله پژوهشی

بررسی نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس دولتی و 
تیزهوشان
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)الزاروس6، 1999( و از انجام تکالیفی که نیازمند حل مسئله اند، 
لذت می برند )کاسیوپو و پتی، 1982(. درواقع، فرایندهای پردازش 
اطالعات و مهارت های حل مسئله در این افراد، در سطح باالیی 
قرار دارند )دیتر-چمیلز و سوجکا7، 2007(. برعکس افرادی که 
نیاز به شناخت پایینی دارند از تعمق در مورد موضوعات خیلی 
زود خسته و ناامید می شوند و تالش اندکی برای درک مسائل و 

موضوعات پیرامون خود می کنند )پتی و همکاران، 2009(. 

پژوهش ها نشان داده اند فراگیرانی که درگیری شناختی بیشتر 
 ،)2006 )ژوو8،  جدید  دانش  خلق  در  دارند  باالتری  سطح  و 
فهم عمیق تر بحث های آموزش های آنالین )پرسیل9، 2004( و 
به ویژه از پیشرفت تحصیلی باالتری )بوریک و سوریک10، 2012؛ 
برخوردار   )2016 معمار،  و  بیات  2015؛  پون11،  و  برودبنت 

هستند. 

نظام آموزشی در هر جامعه وظایف ویژه ای به عهده دارد که از 
جمله می توان آزادسازی و رهایی افراد جامعه از ناتوانی، آموزش 
و هدایت آنان به بازار کار را مورد نظر قرار داد. فرایند آموزش و 
هدایت افراد به بازار کار در دو دهه اخیر تحت تأثیر سه عامل 
عمده قرار گرفته است: افزایش جمعیت، رویدادهای منطقه ای و 
جهانی، و تغییرات سریع تکنولوژیک. درنتیجه وضعیت اشتغال 
قابل مالحظه ای دستخوش دگرگونی  به طور  دانش آموختگان 
شده است )امامی نژاد، 1383، به نقل از مشایخ، 1386(. یکی از 
راه های مقابله با این معضل، آموزش کارآفرینی به دانش آموزان 
است )مشایخ، 1386(. پژوهش چلبیانلو و حسنی )1381، به 
نقل از حق شناس، چمنی و فیروزآبادی، 1385( نشان داد که 
دانشجویان فارغ التحصیل مدارس استعدادهای درخشان از نظر 
اضطراب، کفایت، انعطاف پذیری، زیبا پسندی، قاطعیت، فعالیت، 
تالش برای موفقیت و هیجان های مثبت به طور معناداری دارای 

نمرات باالتری از دانشجویان برآمده از مدارس عادی هستند. 

که  را  یا »صفاتی  کارآفرینان«  مطالعات »صفات  از  بسیاری 
باعث موفقیت کارآفرینان می شود« را در نظر می گیرند. تحقیقات 
همچنان به بررسی ویژگی های فردی خاص که باعث می شود افراد 
کارآفرین شوند و نیز انگیزه ها و ترجیحات شخصی که کارآفرینان 
را در مسیر انتخابی خود نگه می دارد، ادامه داده است )کر، کر 
و ژو12، 2018(. آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در 
جامعه بیش از پیش احساس می شود، پرداختن به این مقوله 
اساسی، یعنی کارآفرینی است )آذرهوش و همکاران، 1377، به 

6. Lazarus
7. Detter-Schmelz & Sojka
8. Zhu
9. Persell
10. Burić & Sorić
11. Broadbent & Poon
 12. Kerr, Kerr & Xu

نقل از خاتمی و شاه حسینی، 1391(. چراکه چالش های اشتغال 
یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز 
در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت 
در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اجتماعی چند 
دهه آینده نیز به حساب آورد )خاتمی و شاه حسینی، 1391(. 
تحقیقات متعددی نشان می دهند که در افراد قابلیت هایی وجود 
دارد که پرورش این قابلیت ها موجب کارآفرینی آنان می شود، 
و  گروه  یک  به  اقتصادی  توسعه  و  پیشرفت  دیگر  عبارتی  به 
مذهب خاصی اختصاص نداشته است و با رشد و توسعه برخی 
از ویژگی ها در افراد می توان زمینه رشد و توسعه اقتصادی را 
در جوامع مختلف فراهم کرد )بدری، 1385، به نقل از مرادی، 
از  به نقل  کوهستانی و بهرام زاده، 1387(. هیسریچ13 )1985، 
فرایند خلق چیز  را  خاتمی و شاه حسینی، 1391( کارآفرینی 
نو، با صرف وقت و تالش بسیار و پذیرش خطرات مالی، روحی 
و اجتماعی برای به دست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی 
آرمان گرا،  خالق،  صفات  با  را،  کارآفرینان  می داند.  استقالل  و 
با انگیزه و اعتمادبه نفس، ریسک پذیر، توفیق طلب، اهل کار و عمل، 
پیشگام و غیره معرفی می  کنند و می توان به صراحت ادعا کرد که 
کارآفرینان از ابتدای خلق بشر حضور داشته و تمامی تحوالت 
بشریت مدیون تالش های آنان است. بنابراین کلیه فعالیت های 
هدفمند انسان می تواند به روش کارآفرینانه انجام شود )خاتمی و 

شاه حسینی، 1391(. 

از آنجا که نیروی بالقوه کارآفرینان می تواند به جامعه کمک 
و  مهارت ها  تا شخصیت،  کرده اند  محققان سعی  کند،  شایانی 
نگرش های آنان را همانند شرایط پرورش دهنده کارآفرین، مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهند. تحقیقات مختلفی در خصوص بررسی 
ارتباط صفات و ویژگی های شخصیتی با کارآفرینی صورت گرفته 
است که طی آن صاحب نظران کوشیده اند تا نیمرخ روان شناختی 
کارآفرینان را شناسایی کنند )مقیمی و رمضان، 1392، به نقل از 
عبداللهی، آقامحمدی، عباس پور و دالور، 1396(. تحقیقات بیانگر 
آن است که ویژگی های فردی و شخصیتی کارآفرینی یکی از 
مهم ترین عوامل تعیین کننده در کارآفرینی هستند. ویژگی هایی 
مانند ریسک پذیری، استقالل طلبی، خالقیت و نوآوری، تحمل 
ابهام و غیره )شاه حسینی، 1390، به نقل از عبداللهی و همکاران، 

1396؛ مولر و توماس14، 2001؛ سونداری15، 2014(.

در پژوهش حاضر دو ویژگی از هشت ویژگی برجسته و مهم 
موفقیت  کنترل،  کانون  )ریسک پذیری،  کارآفرینی  شخصیتی 
و  رؤیاپردازی  ابهام،  تحمل  عمل گرایی،  فکر،  سالست  طلبی، 
چالش طلبی( در دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت 
که اجمااًل به تشریح آن ها خواهیم پرداخت. عمل گرایی: وقتی که 

13. Hisrich
14. Mueller & Thomas
15. Sondari
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کارآفرینان تصمیم به عمل می گیرند، بالفاصله و در اولین فرصت 
ممکن آن را اجرا می کنند )شهسواری، 1394(. همچنین عامل 
عمل گرایی به توانایی خوب انجام دادن کارها و داشتن پشتکار 
و امید به موفقیت در امور محوله به فرد اشاره دارد. این عامل 
به عنوان حوزه عملی متغیر خالقیت در افراد کارآفرین معرفی 
و مورد شناسایی قرار گرفته می شود )کردنائیج، زالی، هومن و 

شمس، 1386(. 

رؤیاپردازی: کارآفرینان دیدی نسبت به آینده دارند که برای 
خود و کسب وکارشان جالب و دوست داشتنی است. کارآفرینان 
توانایی آن را دارند که رؤیایشان را به عمل تبدیل کنند )پارسا و 
دیگران، 1390(. همچنین عامل رؤیاپردازی توانایی فرد در ارائه 
ایده های نوین به خصوص در زمینه هایی جدیدی است که قباًل 
توسط افراد دیگر مورد کنکاش و ایده پردازی قرار نگرفته باشد. 
این عامل به عنوان حوزه خیالی متغیر خالقیت در افراد کارآفرین 

معرفی و شناسایی می شود )کردنائیج و همکاران، 1386(.

کارآفرینی  شخصیتی  ویژگی های  حوزه  در  پژوهش ها  اکثر 
در مقطع آموزش عالی صورت گرفته است و اطالع دقیقی از 
ویژگی های شخصیتی دانش آموزان در دسترس نیست )عبداللهی 
و همکاران، 1396(. میشل16 )2004، به نقل از مرادی و همکاران، 
1387( با مطالعاتی که روی دانش آموزان انجام داد دریافت که 
و  کارآفرینی  ویژگی های شخصیتی  این  بین  مستقیمی  رابطه 

توانایی افراد کارآفرین وجود دارد.

از حق شناس  به نقل  اژه ای )1376،  نتایج پژوهش نمکی و 
و همکاران، 1385( نشان داد که ویژگی هایی همانند میل به 
دیگران،  رفتار  در  دقت  خودمختاری،  خودنمایی،  پیشرفت، 
در  سخت کوشی  و  تحمل  تنوع طلبی،  مهرورزی،  برتری طلبی، 
است،  عادی  نمونه های  از  باالتر  تیزهوشان  دانش آموزان  میان 
ولی در ویژگی های تمکین و فرمان برداری دانش آموزان تیزهوش 

ضعیف تر از دانش آموزان عادی هستند. 

آموزش و پرورش از جمله سازمان هایی است که در هر جامعه ای 
از حساسیتی خاص برخوردار است. این حساسیت بیشتر به این 
دلیل است که فعالیت داخلی آن در معرض دید همگان بوده و 
مورد قضاوت عامه  مردم قرار می گیرد. از سوی دیگر سیر تغییر و 
تحوالت و پیشرفت های اجتماعی نیاز به آموزش و پرورش اثربخش 
را ضروری می  کند. از این رو پژوهش های مختلف در این حوزه 
مرتفع  برای  را  راه  و  مشخص  را  موجود  کاستی های  می تواند 
ساختن آن هموار کند )بهرام زاده، باورصاد و جعفرپور، 1389(. 
داخل  در  مطالعه ای  تاکنون  موضوع،  این  اهمیت  به  توجه  با 
ایران به صورت مستقیم به بررسی نیاز به شناخت و ویژگی های 
شخصیتی کارآفرینی دانش آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان 
نپرداخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نیاز به شناخت 

16. Mitchell

و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس 
عادی و تیزهوشان انجام شد.

روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرها و عدم دستکاری 
آن ها از طرح های پس رویدادی یا علی مقایسه ای بود.

پژوهش  آماری  جامعه  نمونه گیری:  روش  و  نمونه  جامعه،   
موردنظر دانش آموزان پسر مدارس دولتی و تیزهوشان شهرستان 
آمل بودند که در سال تحصیلی 1397-1398 مشغول به تحصیل 
بودند. صد نفر از دانش آموزان )55 نفر از مدرسه دولتی، 45 نفر 
در  و  پسر  دانش آموزان  دو گروه  تیزهوشان( که هر  از مدرسه 
مقطع دبیرستان سال اول مشغول تحصیل بودند، به عنوان نمونه 
انتخاب  نمونه برداری در دسترس  از روش  استفاده  با  موردنظر 

شدند. جهت جمع آوری داده ها از ابزارهای ذیل استفاده شد.

به  نیاز  نظر شده  تجدید  مقیاس  شناخت17:  به  نیاز  مقیاس 
شناخت کاچیوپو، پتی و کائو )1984( یک مقیاس هجده گویه ای 
خود گزارشی است که در آن پاسخ های آزمودنی ها به هرکدام از 
گویه ها بر روی طیف 5 درجه ای لیکرت از همیشه )نمره 4( تا 
هرگز )نمره صفر( ثبت می شود. بنابراین دامنه نمرات می تواند از 
صفر تا 72 تغییرپذیری داشته باشد. نیمی از گویه ها به صورت 
نمره گذاری می شوند.  به صورت منفی  آن ها  از  نیمی  و  مثبت 
مطالعات متعدد شواهدی دال بر روایی هم گرا و واگرا و نیز اعتبار 
این مقیاس گزارش کرده اند )کاسیوپو و همکاران، 1996؛ توتن و 
بوسنیاک، 2001؛ ناسبام و بندیکسن، 2003، به نقل از حسینی 
و لطیفیان، 1388(. در داخل کشور نیز زارع و رستگار )1394( با 
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه این مقیاس را روی 
یک نمونه دبیرستانی مورد تأیید قرار دادند. ضریب آلفای کرونباخ 
نیز برابر با 0/83 به دست آمد که بیانگر ثبات اندازه گیری این 

مقیاس است. 

پرسش نامه  کارآفرینان:  شخصیتی  ویژگی های  پرسش نامه 
سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی توسط کردنائیج و 
همکاران )1386( به منظور سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان 
آوردن  به دست  به منظور  این پرسش نامه  است.  ساخته شده 
برآوردی از ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه افراد موردمطالعه در 
محورهای هشت گانه ریسک پذیری، کانون کنترل، موفقیت طلبی، 
سالست فکر، عمل گرایی، تحمل ابهام، رؤیاپردازی و چالش طلبی 
طراحی و تدوین شده است که دارای 95 گویه خود گزارشی است 
که در آن پاسخ های آزمودنی ها به هرکدام از گویه ها بر روی طیف 
از  4 درجه ای لیکرت در همه سؤال ها به جز سؤال های 82-72 
کاماًل موافقم )نمره 4( تا کاماًل مخالفم )نمره 1( و در سؤال های 
72-82 به صورت معکوس ثبت می شود. برای بررسی اعتبار ابزار 

 17. Need for Cognition Scal e (NCS)
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بومی شناسایی کارآفرینان ایرانی، از شیوه آلفای کرونباخ استفاده 
شده است. اعتبار کلی پرسش نامه برابر 0/92 است. همچنین با 
توجه به نتایج آزمون آلفای کرونباخ، موردی در پرسش نامه وجود 
ندارد که با حذف آن، اعتبار پرسش نامه به اندازه  معناداری افزایش 
یابد )کردنائیج و همکاران، 1386(. ضریب پایایی این پرسش نامه 
در پژوهش نعمتی )1392( با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ 
برابر با 0/90 و در پژوهش عبداللهی و همکاران )1396( 0/85 
به دست آمده است. در پژوهش حاضر فقط دو مؤلفه )عمل گرایی 
و رؤیاپردازی( از ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مورد بررسی 

قرار گرفت.

صد نفر از دانش آموزانی که قادر و مایل به شرکت در پژوهش 
بودند به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. 
به شرکت کنندگان در پژوهش، در رابطه با اهداف و نحوه انجام 
پژوهش توضیحات الزم داده شد و رضایت آن ها در مطالعه به 
انتخاب نمونه های موردنظر،  از  صورت شفاهی جلب شد. پس 
و  شناخت  به  نیاز  مقیاس  به  تا  شد  خواسته  دانش آموزان  از 
پرسش نامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در محیط کالس 
مدرسه پاسخ دهند. وضعیت جمعیت شناختی مانند تحصیالت و 

شغل والدین برای نمونه ها ثبت شد. 

داده های پژوهش با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و با 
روش های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و تحلیل واریانس 

چندمتغیره در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

در نمونه پژوهش 55 درصد دانش آموزان )55 نفر( از مدرسه 
دولتی و 45 درصد )45 نفر( از مدرسه تیزهوشان بودند. سطح 
تحصیالت مادران دانش آموزان مدرسه دولتی به ترتیب 7 نفر 
)سیکل(، 24 نفر )دیپلم(، 7 نفر )کارشناسی(، 2 نفر )کارشناسی 
ارشد( و سطح تحصیالت پدران به ترتیب 7 نفر )سیکل(، 15 
ارشد(  )کارشناسی  نفر   8 )کارشناسی(،  نفر   10 )دیپلم(،  نفر 

بودند. سطح تحصیالت مادران دانش آموزان مدرسه تیزهوشان 
به ترتیب 2 نفر )سیکل(، 18 نفر )دیپلم(، 16 نفر )کارشناسی(، 
ترتیب  به  ارشد( و سطح تحصیالت پدران  نفر )کارشناسی   7
4 نفر )سیکل(، 10 نفر )دیپلم(، 13 نفر )کارشناسی(، 16 نفر 

)کارشناسی ارشد( بودند. 

به منظور مقایسه دو گروه دانش آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان 
در مؤلفه های نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی 
)عمل گرایی و رؤیاپردازی( از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده 
شد. ابتدا مفروضه های مربوط به تحلیل واریانس چندمتغیری به 
ترتیب بررسی می شود. نتیجه آزمون ام باکس نشان داد که در سطح 
کواریانس  ـ  واریانس  ماتریس  یکسانی  مفروضه  معناداری 0/31 
واریانس  تحلیل  از  می توان  و  است  برقرار  وابسته  متغیرهای 

چندمتغیری استفاده کرد )جدول شماره 1(. 

در جدول شماره 2 نتایج آزمون اثر پیالیی، المبدای ویلکز، 
اثر هتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی با مقدار F=3/94 در سطح 
معنی داری P =0/01 حاکی از آن است که بین دو گروه حداقل 
در یکی از مؤلفه های متغیر وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد و 
میزان این تفاوت )مجذور اتا( نیز 11 درصد است. یعنی 11 درصد 
از تفاوت های مؤلفه های نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی 
کارآفرینی )عمل گرایی و رؤیاپردازی( مربوط به تفاوت های بین 

دو گروه است. 

جدول شماره 3 نتایج آزمون لوین برای نمرات مؤلفه های نیاز 
و  )عمل گرایی  کارآفرینی  ویژگی های شخصیتی  و  به شناخت 
رؤیاپردازی( )بزرگ تر از سطح معنی داری 0/01( حاکی از همگنی 

واریانس گروه های مورد مقایسه است.

با توجه به معنادار بودن اثرات گروهی، نتایج تحلیل واریانس 
گروه  دو  بین  می دهد،  نشان   4 شماره  جدول  در  چندمتغیره 
دانش آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان در نیاز به شناخت در 
سطح F=8/68( P =0/004 با درجات آزادی 1 و 98( و با اندازه 

جدول 1. شاخص های توصیفی نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی )عمل گرایی و رؤیاپردازی( در دانش آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان همراه با 
نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن

K-Sکشیدگیکجیمیانگین±انحراف معیارگروه هامتغیر

نیاز به شناخت
7/350/440/440/71 +38/85دولتی

0/140/91-0/51-8/36 +43/49تیزهوشان

عمل گرایی
0/130/40-0/54-4/33 +25/78دولتی

0/190/140/38-3/32 +27/89تیزهوشان

رویاپردازی
0/160/270/39-3/85 +21/60دولتی

1/0010/47-0/28-36/ +22/09تیزهوشان
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اثر )نسبت مجذور اتای تفکیکی η2=0/08( و عمل گرایی در سطح 
F=7/18( P  =0/009 با درجات آزادی 1 و 98( و با اندازه اثر 
)نسبت مجذور اتای تفکیکی η2=0/06( تفاوت معنی داری وجود 
 P =0/55 دارد. اما بین دو گروه از لحاظ رؤیاپردازی در سطح
)F=0/35 با درجات آزادی 1 و 98( و با اندازه اثر )نسبت مجذور 

اتای تفکیکی η2=0/004( تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر تفاوت مؤلفه های نیاز به شناخت و ویژگی های 
گروه  دو  رؤیاپردازی(  و  )عمل گرایی  کارآفرینی  شخصیتی 
قرار  بررسی  مورد  را  تیزهوشان  و  دولتی  مدارس  دانش آموزان 
داد. نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر نیاز به شناخت و 
عمل گرایی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که دانش آموزان 
مدرسه تیزهوشان در مقایسه با دانش آموزان مدرسه دولتی از 
نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی )عمل گرایی( 
باالتری برخوردار هستند. با توجه به اینکه پژوهش مستقیمی 
در رابطه با این موضوع نیافتیم، به پژوهش هایی که در راستای 

موضوع مورد نظر است پرداخته شد.

افرادی که نیاز به شناخت فراوانی دارند برای تفکر برانگیخته 
می شوند، و تمایل زیادی برای ورود به تجارب پیچیده شناختی 
دارند. افراد دارای نیاز به شناخت کم، با عنوان افراد »خسیس در 
شناخت« شناخته می شوند. این افراد برای پرداختن به مسائل 
شناختی، باید بسیار برانگیخته شوند یا انگیزه زیادی برایشان 
ایجاد شود )کوتینهو و وولری18، 2004(. اسبرگ )1987، به نقل 

18. Coutinho & Woolery

از قربانی19 و همکاران، 2004( بیان می کند که نیاز به شناخت 
پرستون20  و  راوس  دولینگر،  دارد.  ارتباط  فرد  درون بینی  با 
)2002( این افراد را با توانایی های زیاد هوشی توصیف کرده اند. 
این محققین در تحقیقی که با استفاده از دانشجویان تیزهوش 
رشته فلسفه انجام دادند، گزارش کرده اند که هوش زیاد یکی 
مسائل  برای  فرد  جست و جوی  پیش بینی کننده  متغیرهای  از 
شناختی و نیاز او برای شناخت است. نتایج مشابهی در پژوهش 
جانسون و آلوود21 )2003( گزارش شده است. پرکل، هاولینگ 
و ووک22 )2006( در تحقیقی روی پیشرفت تحصیلی و هوش 
در ارتباط با نیاز برای شناخت و انگیزه پیشرفت که با استفاده 
از 47 دانش آموز با پیشرفت تحصیلی کم صورت گرفت، نتیجه 
گرفتند که دانش آموزان با هوش کمتر نیاز به شناخت و انگیزش 

پیشرفت کمتری دارند. 

دارند،  خاصی  نیازهای  دانش آموزان  این  اینکه  به  توجه  با 
شناسایی ویژگی ها و نیازهای آنان در پرورش استعدادهای این 
گروه بسیار مؤثر خواهد بود )شهائیان و یوسفی، 1386(. در این 
زمینه ، هبرت و مک-بی23 )2007( پیشنهاد کرده اند که به 
سبب اینکه دانش آموزان تیزهوش تمایل زیادی به خود شکوفایی 
دارند و برنامه های آموزشی مناسب، منجر به ایجاد نتایج مثبت 
این دانش آموزان  در این مسیر می شود، الزم است در آموزش 

 19. Ghorbani
20. Dollinger, Ross & Preston
21. Jonsson & Allwood
22. Preckel, Holling & Vock
23. Hébert & McBee

جدول 2. نتایج بررسی آزمون های تحلیل واریانس چندمتغیری برای متغیرهای پژوهش

FPEta ارزشآزمون

0/113/940/010/11اثر پیالیی

0/893/940/010/11المبدای ویلکز

0/123/940/010/11اثر هتلینگ

0/123/940/010/11بزرگ ترین ریشه روی
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جدول 3. نتایج بررسی مفروضه ی همگنی واریانس ها در مولفه های نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی )عمل گرایی و رؤیاپردازی(

Fd.f1d.f2Pمتغیرها

0/961980/32نیاز به شناخت

5/371980/02عمل گرایی

1/831980/17رویاپردازی
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سطح  ارتقای  برای  درازمدت  و  کوتاه مدت  ویژه  برنامه های  به 
بهداشت روانی و رسیدن به خودشکوفایی توجه شود. عالوه بر 
این بوئل24 )2003( هم پیشنهاد کرد که با توجه به نیاز زیاد 
دانش آموزان تیزهوش برای شناخت، الزم است این دانش آموزان 
تحت آموزش هایی قرار گیرند که آن ها را در معرض حل مسئله 
و چالش های شناختی قرار می دهد. آموزش باید مسائل متعدد و 
متنوع را پیش روی دانش آموزان قرار دهد و یافتن پاسخ ها نباید 

به اطالعات سطحی اولیه در محیط، محدود شود. 

پژوهش های متعدد روان شناسی اجتماعی و شخصیت در مورد 
تمایل به پردازش اطالعات نیز بیانگر این است که نیاز به شناخت 
تفاوت های فردی را در گرایش به تفکر و اخذ لذت از فعالیت های 
شناختی تبیین می کند )ایوانس، کیبی و فابریگر25، 2003(. در 
مطالعاتی که هالپرن26 )2007( و تایوب27 )1997( در زمینه 
نیاز به شناخت و تفکر انتقادی انجام داده اند نتایج نشان می دهد 
که نیاز به شناخت ارتباط مثبت معنی داری با تفکر انتقادی دارد 
و پیش بینی کننده تفکر انتقادی است. نتایج پژوهش خندانی، 
رنجدوست و شالچی )1396( نشان دادند که بین تفکرانتقادی 
دانش آموزان مدارس تیزهوشان با مدارس دولتی تفاوت وجود 
دارد. بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس تیزهوشان با مدارس 

غیردولتی تفاوت وجود دارد.

کوتینهو و همکاران )2005، به نقل از هورنیاک28، 2007( 
بر این باورند که افراد دارای نیاز به شناخت باال، برای فکر کردن 
و لذت بردن از تکالیف شناختی پیچیده دارای انگیزش درونی 
هستند. مایر، وگل و پرکل29 )2014( نیز نیاز به شناخت را 
به منزله یک خصیصه انگیزشی درونی عمومی و نسبتًا پایدار 
نقش  بر   )1993( هلر  تیزهوشی  نظریه  در  گرفته اند.  نظر  در 
واسطه ای عوامل انگیزشی در به فعل رسیدن توانایی های بالقوه 
افراد تیزهوش، تأکید می شود. هوگوت، پتی و کاسیوپو )1992، 

24. Buehl
25. Evans, Kirby & Fabrigar
26. Halpern
27. Taube
28. Hornyak
29. Meier, Vogl & Preckel

به  نیاز  که  معتقدند  خرمایی، 1394(،  و  آب روشن  از  نقل  به 
شناخت، انگیزه تفکر را تحت تأثیر قرار می دهد. بر همین اساس 
این متغیر به عنوان متغیر اصلی تفاوت های فردی شناخته شده 
تفکر، عمل می کند.   در  مؤثر  انگیزش  عنوان یک  به  است که 
افراد دارای نیاز به شناخت باال، ضمن اینکه افکار بیشتری تولید 
می کنند، در مورد افکارشان نیز بیشتر فکر می کنند؛ به عبارتی 
از راهکارهای فراشناختی بیشتری استفاده می کنند. این افراد، 
راهکارهای مختلفی را مدنظر دارند و به کیفیت و بازدهی این 
راهکارها اهمیت می دهند )رحیمی، زارع و یوسفی پور، 1391(. 
نتایج پژوهش قدرتی )1389( نشان داد که دانش آموزان دختر 
تیزهوش در مدارس استعدادهای درخشان در خالقیت و برخی 
از مؤلفه های آن به طور معناداری باالتر از دانش آموزان مدارس 
غیر انتفاعی و دولتی هستند. آیزنک30 )2000، به نقل از قدرتی، 
1389( معتقد است خالقیت فرایند روانی است که منجر به حل 
ایده سازی، مفهوم سازی، ساختن اشکال هنری، نظریه  مسئله، 
پردازی و تولیداتی می شود که بدیع و یکتا باشند. مطابق با نظر 
رانکو31 )2007( مدارسی که مشوق نوآوری و خالقیت هستند و به 
خالقیت دانش  آموزان خود بها داده و ارزش قایل می شوند نسبت 
به مدارسی که تمرکز بر عملکرد تحصیلی دارند، دانش آموزان 
خالقیت بیشتری از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش قدرتی 
)1390( نشان داد مؤلفه های اصالت و انعطاف پذیری و کل مقیاس 
خالقیت تفاوت معناداری وجود دارد و نمرات دانش آموزان پسر 
تیزهوش مدارس دولتی به طور معناداری باالتر از نمرات خالقیت 
و  پرکل  پژوهش  نتایج  بود.  انتفاعی  غیر  مدارس  دانش آموزان 
همکاران )2006( در تحقیقی روی پیشرفت تحصیلی و هوش 
در ارتباط با نیاز به شناخت و انگیزه پیشرفت که با استفاده از 
نتیجه  با پیشرفت تحصیلی کم صورت گرفت،  47 دانش آموز 
گرفتند که دانش آموزان با هوش کمتر، نیاز به شناخت و انگیزش 
پیشرفت کمتری دارند. پژوهش ها در زمینه ی ارتباط هوش و 
خالقیت نشان می دهد که هر فرد خالقی، دارای هوشبهر متوسط 
به باالست، اما تنها برخی از تیزهوشان، خالق بوده و همه آنها 
قادر نیستند برای خود و جامعه شان، مثمر ثمر واقع گردند. اما 

30. Eysenck
31. Runco

جدول 4. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در دو گروه دانش آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان در مولفه های نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی 
)عمل گرایی و رویاپردازی(

SSdfMSFPEtaمنبع تغییرات

531/551531/558/680/0040/08نیاز به شناخت

109/881109/887/180/0090/06عمل گرایی

5/9115/910/350/5540/004رؤیاپردازی
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بهره برداری کامل از هوش، بدون خالقیت میسر نیست )سیلویا 
و همکاران32، 2008(. استیوارت، واتسون، کارلند و کارلند33 
)1999( در تحقیقی میل به پیشرفت، خطرپذیری و خالقیت 
کارآفرینی  مهم  و  برجسته  ویژگی های  عنوان  به  را  نوآوری  و 
برمی شمارند. انتریالگو، فرناندز و وازکوز34 )2008( منبع کنترل 
درونی و میزان تحمل ابهام را به عنوان عاملی مهم در کارآفرینی 
رفتاری  حالت های  ویژگی های شخصیتی،  داده اند.  قرار  مدنظر 
موقعیت های  با  مقابله  در  را  خاص  واکنش  نوعی  که  هستند 
مختلف به نمایش می گذارند )کاپرانا و سرون35، 2000، به نقل 
از الکس و الگونا، ترجمه رضوی و دیگران، 1393، به نقل از 
عبداللهی و همکاران، 1396(. ولی این نکته مورد تأکید است که 
ویژگی های شخصیتی کارآفرینی قابل آموزش و اکتسابی هستند 
این  در  و سرنوشت سازی  مهم  نقش  آموزشی می تواند  نظام  و 
رابطه ایفا نماید )عبداللهی و همکاران، 1396(. یکی از بارزترین 
ویژگی های کارآفرینان برخورداری از انگیزه پیشرفت باال یا نیاز به 
پیشرفت است که تحقیقات متعددی از جمله مک کللند )1961، 
به نقل از صمدآقایی، 1382، به نقل از عبداللهی و همکاران، 
1396(، اسبورن )1995، به نقل از صمدآقایی، 1382، به نقل 
از عبداللهی و همکاران، 1396( و رابینسون )1986، به نقل از 
صمدآقایی، 1382، به نقل از عبداللهی و همکاران، 1396( بر 
برجسته  ویژگی های  مؤلفه،  این  کنار  در  آن صحه گذاشته اند. 
دیگری وجود دارند که نقش مهمی را بازی می کنند از جمله: 
خالقیت، ریسک پذیری، اعتماد به نفس، توفیق طلبی، میل به 
استقالل، منبع کنترل درونی، تحمل ابهام )دکر، کالو و ویر36، 
2012؛ لیانگ، چیا و لیانگ37، 2015(. هوارد38 )2004، به نقل 
از نعمتی، 1392( نشان داد که رابطه ی مستقیمی بین پرورش 
ویژگی های استقالل طلبی، ریسک پذیری، انگیزه پیشرفت، کنترل 
درونی، اعتماد به نفس، جسارت و خالقیت دانش آموزان با توسعه 

قابلیت ها و توانایی کارآفرینی آنان وجود دارد. 

با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش 
و گسترش فناوری های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به 
طور فزاینده ای بیشتر می شود. به طوری که در غرب و برخی 
نام  کشورهای دیگر، دو دهه اخیر دهه های طالیی کارآفرینی 
گرفته است )مک کالین، بات و باج39، 2000(. هر جامعه ای که 
به بقا و پیشرفت خود می اندیشد، استعدادهای درخشان خود را در 
کانون توجه قرار می دهد. به طور کلی سالهاست که یک حرکت 

32. Silvia
33. Stewart Jr, Watson, Carland & Carland
34. Entrialgo, Fernández & Vázquez
 35. Caprana & Cervone
36. Decker, Calo & Weer
37. Liang, Chia & Liang
38. Howard
39. Mccline, Bhat & Baj

جهانی شروع شده و به سمت توجه ویژه، به نخبگان و تیزهوشان 
جهت گیری کرده است )ریو، میر و بوناسیو40، 2006(. 

در مجموع نتایج این پژوهش همراه با پژوهش های دیگر نشان 
می دهد نیاز به شناخت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مقوله 
با اهمیتی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود و به آن اهمیت 
داده شود که این پژوهش و نتایج آن گام هایی برای این منظور 
بود. پیشنهاد می شود، با طراحی برنامه های آموزشی، که در آنها 
به ارتقای ویژگی های نیاز به شناخت و ویژگی های کارآفرینی 
در  کارآفرینی  روحیه ی  رشد  موجب  تا  شود،  توجه  فراگیران 

دانش آموزان شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله مشارکت 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

40. Reeve, Meyer & Bonaccio
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منابع فارسی

آب روشن، ح.، و خرمایی، ف. )1394(. پیش بینی نیاز به شناخت بر اساس 
ویژگی های شخصیتی و باورهای معرفت شناختی در دانشجویان. شخصیت 

و تفاوت های فردی، 4)10(، 26-9.

بهرام زاده، م. م.، باورصاد، ب.، و جعفرپور، م. )1389(. ارزیابی نقش جو سازمانی 
علوم  اهواز.  شهر  متوسطه ی  مقطع  دانش آموزان  کارآفرینی  روحیه ی  در 

تربیتی، 17)1(، 180-151.

ا. ر.، و فیروزآبادی، ع. )1385(. مقایسه ویژگی های  حق شناس، ح.، چمنی، 
و  تیزهوشان  دبیرستان های  دانش آموزان  روان  بهداشت  و  شخصیتی 

دبیرستان های عادی. مجله اصول بهداشت روانی، 8)30(، 66-57.

خاتمی، ع.، و شاه حسینی، ح. )1391(. وضعیت شاخص های کارآفرینی در 
بین دانش آموزان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش. تحقیقات 

مدیریت آموزشی، 4)13(، 116-95.

خندانی، ع. ع.، رنجدوست، ش.، و شالچی، ب. )1396(. بررسی مقایسه ای تفکر 
انتقادی دانش آموزان مدارس تیزهوشان، دولتی و غیردولتی. مقاله ارائه شده 
در: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و 

مطالعات اجتماعی، شیراز، ایران، 22 مرداد 1396.

رحیمی، م.، زارع، م.، و یوسفی پور، م. ص. )1391(. نیاز به شناخت، ساختار 
و یقین به عنوان منابع تفاوت های فردی در تفکر روشنفکرانه. شخصیت و 
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