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 چكيده

تجسم سه عنصر زيبايي، مهارت و انديشه بوده و از آنجا كه هر فرآورده دستي بازگوكننده  دستيصنايع    

تواند عامل مهمي در شناساندن فرهنگ و تمدن خصوصيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي محل توليد است، مي

با ساير هاي جهاني را در عرصه رقابت و ركود در سالهاي اخير دوران افولباف ايراني فرش دست .محسوب شود

، البته به نحوي كه به داشتهاين صنايع نياز به تحول  هاي رقابت،براي ايجاد زمينه بنابرايناست. پيموده كشورها 

بنابراين با توجه به ضرورت  اي وارد نيايد.صنعت لطمه -هاي خاص اين هنرساختار كلي صنايع دستي و ويژگي

شود كه بتوان اين هاي كارآفرينان به عنوان افراد موفق جامعه، باعث ميكارآفريني در اين بخش شناسايي ويژگي

با شناخت عوامل تحليلي  -ي توصيفياين مطالعه به شيوه. به منظور ارتقاي اين روحيه پرورش دادها را ويژگي

 پرداخته است. ه ارزيابي آن در بين بافندگان فرش در شهرستان مهابادبارآفريني فردي و روانشناختي موثر بر ك

بخش اول تحليل . استفاده شده است SPSS براي تحليل از آوري واده از پرسشنامه جمعهاي تحقيق با استفداده

اين عوامل در نمونه  بيندهد كه نتايج به همبستگي بين عوامل فردي با روانشناختي پرداخته است. نتايج نشان مي

ي برخورداري از روحيهگروهي در تفاوتهاي بين تحليل به باشد. بخش دوم مورد مطالعه همبستگي متوسط مي

ي هاي مختلف تفاوت معناداري در برخورداري از روحيهدر اين بخش نيز بين گروه. استپرداخته  كارآفريني

  كارآفريني وجود دارد. 

  .فرش دستبافصنايع دستي، ي، عوامل فردي، عوامل روانشناختي، : كارآفرينواژگان كليدي
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  مقدمه

هاي هاي مختلف، از ديرباز يكي از حرفهدستي به علت سابقه چندين هزارساله در ايران و تنوع رشتهصنايع    

در طول  دستيدر واقع بايد گفت صنايع)، 59، 1391بيگي و قمبرعلي، رفته است (عليشمار ميمهم ايرانيان به

دستي و آثار و دستاوردهاي تاريخ، تجسم سه عنصر زيبايي، مهارت و انديشه بوده و هنرمندان خالق صنايع

پذيري ذاتي آنها، همواره مصداق واقعي و بارز اين سه از هنر آنان به مدد ظرفيت، استعداد و انعطافحاصل 

ه دستي بازگوكننده خصوصيات تاريخي، و از آنجا كه هر فرآورد )74، 1387خاموشي، عنصر بوده است (

تواند عامل مهمي در شناساندن فرهنگ و تمدن محسوب شود اجتماعي و فرهنگي محل توليد خود است، مي

زيرا اين دسته از صنايع باشد، اشتغال  آلي ايدهگزينه تواندمي صنعت -اين هنر ).127، 1391(عليپور و مجنون، 

خانوار است. عالوه بر اين، مواد اوليه مورد استفاده براي توليد معموالً از منابع كوچك مقياس و اغلب مبتني بر 

باشد. همچنين صنايع دستي براي كارآفريناني كه فاقد سرمايه محلي بوده و روشهاي توليد نيز اغلب ابتدايي مي

به  نيز صنعت فرش .).Szydlowski, 2008, 30ل است (آباشند مناسب و ايدهاندازي كسب و كار ميجهت راه

امروز رقابت را به رقيبان  ،صادرات غيرنفتي كشورو پردرآمدترين دستي صنعت در صنايع عنوان مهمترين

مناسبي براي مبارزه با معضالتي كه موجب اين ركود گرديده اتخاذ نفس واگذار نموده و چنانچه تمهيدات تازه

  ).42، 1383عربي و صبوري، پيوندد (اني مياز هنرهاي كهن ايرنشود، صنعت فرش نيز به بسياري 

دستي به دليل دستي الزم به ذكر است كه در كشور ما در مقابل كساني كه معتقدند صنايعدر بحث تحول در صنايع

هاي سنتي آن بايستي همين گونه كه هست حفظ گردد و هيچگونه تغيير و تحولي را در اين امر جايز ويژگي

دستي بايستي مانند ديگر شئون هنر دچار تحول و تغيير گردد. بحث اصلي معتقدند صنايعشمارند گروهي نيز نمي

توانيم به بحث تغيير و تحول در صنايع دستي بپردازيم به باشد كه ما تا چه اندازه ميدر اين زمينه اين مورد مي

ارد نيايد. اگر به تاريخ اي وصنعت لطمه -هاي خاص اين هنرنحوي كه به ساختار كلي صنايع دستي و ويژگي

اند بنگريم، خواهيم ديد كه آنها هم از هنر هنرمندان عصر دستي اشتغال داشتهمردمي كه در گذشته به كار صنايع

). بنابراين با توجه به ضرورت كارآفريني 75، 1381اند، هم از تكنولوژي آن زمان (صنعتي، كردهخود استفاده مي

ها را شود كه بتوان اين ويژگياي كارآفرينان به عنوان افراد موفق جامعه، باعث ميهدر اين بخش شناسايي ويژگي

توان به طور دقيق تعريف كرد؛ زيرا اگر كارآفرينان را به عنوان يك هاي كارآفرينان را نميپرورش داد. البته ويژگي

رآفرينان وجود دارد. با اين حال گروه در نظر بگيريم، گروهي متنوع هستند و تفاوتهاي زيادي در داخل گروه كا

زاده و تري از كارآفرين واقعي مفيد است (سلمانيهاي كارآفرينان جهت ايجاد تصوير روشنمطالعه ويژگي

  ).171، 1388انصاري، 

دستي اين تحقيق در پي آن جهت توليدات صنايعذكر شده و ضرورت گسترش بازارها  با توجه به مطالب    

 فرش دستبافتبين هنرمندان در را موثر بر كارآفريني  فردي و روانشناختي عواملرداري از ميزان برخواست تا 
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از روحيه كارآفريني به عبارتي ديگر هدف تحقيق اين است تا دريابد نمونه مورد مطالعه به چه ميزان نمايد.  تعيين

  متأثر از عوامل فردي و روانشناختي برخوردار است.

    ي كارآفريني)(روحيه كارآفرينيدر موثر ي و روانشناخت فرديعوامل 

طوف و روانشناختي معتوجه خود را به تحليل فرد و متغيرهاي شخصيتي در اواسط قرن بيستم، روانشناسان     

هاي فردي كارآفرين است كه وي را از غير بودند كه كدام ويژگيبه دنبال پاسخ اين سوال داشتند و اكثر آنها 

شود كرد روانشناختي نام برده ميبه عنوان روياين دانشمندان از اين رو از تحقيقات سازد؟ متمايز ميكارآفرين 

را شامل توانايي هاي فرد كارآفرين ويژگي)، 2000ليتونن (). به عنوان مثال، 170، 1388زاده و انصاري، سلماني(

كار، توانايي براي ومديريت كسبهاي تي فنون كار، بازار و بازاريابي، مهارنوآوري، دانش در زمينهخطرپذيري، 

سه )، 1995داند. زهرا و كوين (توانايي براي شكار فرصت مي وكار وهمكاري، برداشت خوب نسبت به كسب

)، 2003بارون (اند. ماركمن و ويژگي خطرپذيري، نوآوري و توجه به رقابت را بر كارآفريني فردي اثرگذار دانسته

هاي فردي كارآفرينان شامل خوديابي، ويژگيكارآفرينانه را مناسب بودن  عوامل اثرگذار بر موفقيت

دانند (جعفرنژاد و همكاران، هاي اجتماعي ميمهارتي انساني و در كار، داشتن سرمايهشناسي، استقالل فرصت

به توان ميعوامل فردي و روانشناختي موثر بر كارآفريني را  ،مرور منابع مرتبطبا توجه به  ).71 -72، 1390

  بندي كرد.طبقه صورت زير

اي از نظريات اجتماعي وارد بحث كارآفريني زنان يستي به عنوان شاخههاي فميننظريه 1990در دهه جنسيت:     

فمينيسم هاي مختلف با اينكه در گروههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شد. زمينهگرديد و شامل 

اصلي در اين زمينه معتقدند كه عبارت است از به دو گرايش ولي برخي از محققان نظريات متفاوتي وجود دارد 

شرايط محيطي براي زنان و مردان معتقدند  فمينيستهاي آزاديخواهاجتماعي. فمينيستهاي آزاديخواه و فمينيستهاي 

است و رفتارهاي مرد و زن با هم متفاوت كه معتقدند روحيات اجتماعي فمينيستهاي كارآفرين نابرابر است؛ 

  ).52، 1386تواند مشابه باشد (بهار، آورند ميزند، ولي نتايجي كه بدست ميمتفاوتي از آنها سر مي

ها در مورد توان سن خاصي را براي آغاز فعاليت كارآفرينانه معين كرد. مطالعات و بررسياساساً نمي سن:

سني (از نوجواني تا پيري) وجود داشته باشند. براي مثال با  توانند در هر گروهدهد كه آنها ميكارآفرينان نشان مي

اند؛ امري كه در ده وكارهاي اينترنتي را نوجوانان به راه انداختهورود اينترنت به زندگي روزمره، بسياري از كسب

  ).87 -88، 1390سال گذشته سابقه نداشت (كالنتري، 

آيند؟ يا از طريق ين است كه آيا افراد، كارآفرين به دنيا ميوجه محققان ايكي از سواالت مورد تتحصيالت:     

ترين عوامل در زمنيه كارآفريني است و به طور كلي، تحصيالت يكي از عمدهشوند؟ تحصيل كارآفريني مي

  ).87، 1390نتايج خوبي در اين زمينه منتشر شده است (كالنتري، همواره 
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ي متمايز و مشخص فرد در يك موضوع ره به اطالعات و تجربهدانش پيشين اشا :(تجربه كاري) دانش پيشين

ها و فرايندهاي توليد، هاي بازار، محصوالت، روشي فرد در زمينهشود كه با تحربهخاص دارد و شامل دانشي مي

ش آيد. به طور كلي دانها به دست ميرساني به بازار و مشتريان و مانند اينهاي خدمتنيازهاي مشتريان، شيوه

ي كاري و عمومي فرد، تحصيالت، آموزش و يا ابزارهاي ديگر است. دانش پيشين ي تجربهپيشين فرد نتيجه

تواند توانايي افراد را هم براي دهد. دانش پيشين ميتر را افزايش ميهاي بيشتوانايي فرد براي تشخيص فرصت

  ).12، 1391د (عزيزي و همكاران، ها باال ببرتر و هم سطح نوآوري اين فرصتهاي بيشايجاد فرصت

هاي نو و جديد نياز است ها و انديشه، به طرحايكار و حرفههر : براي موفقيت در و نوآوري خالقيت    

نوآوري ارزش اصلي رفتار كارآفرينانه است. نوآوري ) 1994به عقيده گاردنر ( ).168، 1389زاده، (ويسي و كريم

شومپيتر معتقد است كه خالقيت، ). 70، 1390حال تغيير (قوچاني و يزداني، در يعني واكنش خالق به شرايط 

نوآوري و خالقيت از اجزاي شود و نوآوري الزمه فرآيند كارآفريني است. در كارآفريني دميده ميروحي است كه 

نجام شده هاي ادرصد از نظرسنجي 90در ). 173، 1388زاده و انصاري، باشند (سلمانيالينفك كارآفريني مي

توان خالقيت . مياندآنها خالقيت را براي تشخيص فرصت خيلي مهم دانسته)، 1997توسط هيلز و همكارانش (

  ).12، 1391عزيزي و همكاران، ي جديد يا سودمند دانست (را فرايند خلق يك ايده

از هاي معتدل الينر و بروكهاوس معتقدند كه تمايل به پذيرش مخاطره پذيري:خطرپذيري يا ريسك    

ترين شكل ريسك را )، ساده2004ژو و روف ( ).6، 1391سالجقه و حسيني، هاي بارز كارآفرينان است (ويژگي

)، به طور 1990است. كاسون ( توزيع در نتايج احتمالياند: ريسك يك تابع از تغييرات اينگونه بيان كرده

توان آن را از قبل تعيين كرد. داند كه هرگز نميار ميتري ريسك كارآفريني را حاصل ناامني و نفوذ بازتخصصي

در نتيجه كاهش ريسك باشد. دهنده موفقيت در تواند نشانمي بيني صحيح اين مساله براي كارآفرينپيشبنابراين 

زيمرر و اسكاربروگ عنوان احتمال نوآوري همراه با نتايج ناخواسته توصيف كرد. توان به ريسك كارآفريني را مي

(بانك ملي ايران،  ند كه كارآفرين در آن قرار دارددانريسك كارآفريني را به عنوان شرايط متضادي مي) 1996(

  ).27و  26، 1390

به جاي واكنش نشان كردن يا درگيرشدن در عمل قبل از وقوع اتفاق، پيشگامي يعني شروع به عمل پيشگامي:     

ارتباط اثربخش با بيني و جلوگيري از مشكالت احتمالي، شپيشگامي بر پذيرش مسئوليت، پيبه آن. دادن 

جديد تأكيد دارد (قوچاني و يزداني، محصوالت يا فرآيندهاي و بكارگيري مستمر هاي دروني و بيروني محيط

1390 ،71 .(  

نه دست كارآفريناشوند فرد به تنهايي به فعاليت كه سبب ميهايي هيسريچ معتقد است انگيزه طلبي:استقالل    

شود انگيزه استقالل است؛ تمايل به ميدليلي كه بيش از همه براي كارآفرين شدن ذكر بزند، بسيار متنوع هستند. 

دارد تمام زنان و مردان كارآفرين را در سراسر جهان وا ميهمان چيزي است كه اينكه فرد رئيس خود باشد، 
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طوالني كار كنند تا فعاليت كارآفرينانه نوپاي خود را پديد مالي را بپذيرند ساعتهاي مخاطرات اجتماعي، رواني و 

  ).172، 1388زاده و انصاري، (سلمانيآورند و با موفقيت پيش برند 

احساس خودكارآمدي ادراك شده، عبارتست از )، 1977ديدگاه باندورا (از : (خودباوري) خودكارآمدي    

آميزي عمل كند؛ به ي خاص به شكل موفقيتام يك وظيفهتواند در انجادراك و باور فرد نسبت به اينكه مي

است. به  ي خاص برخورداريفهيك وظها و توانايي الزم براي انجام انسان به اينكه از قابليتعبارت ديگر باور 

) دو دليل 2007ازگن و بارون (. "توانم اين كار را انجام دهممن مي"تر، احساس خودكارآمدي يعني شكل ساده

بر اهميت خودكارآمدي در تشخيص فرصت را اينگونه بيان كردند: نخست اينكه اشخاص با راي تأكيد مهم ب

براين دومين دليل اينكه اشخاص با سطح خودكارآمدي باال، نسبتاً به خود مطمئن هستند. خودكارآمدي باال، 

، 1391عزيزي و همكاران، ( فرصتهاي كشف شده را توسعه دهندآميزي توانند به صورت موفقيتباورند كه مي

13 .(  

اصطالح هوشياري را براي توضيح شناخت اولين فردي بود كه ) 1973(: كرزنر هوشياري كارآفرينانه    

هوشياري تشديد شده كه حالتي از كنند نيز بيان مي) 1996ري و كاردوزو (فرصت به كار برد. ي كارآفرينانه

آنها اين حالت را آگاهي باشد. كارآفرين ميي فرصت به وسيلههرگونه شناخت ي نسبت به اطالعات، مقدمه

مرتبط با موضوعات، رويدادها و و حساسيت نسبت به اطالعات توجه داشتن كارآفرينانه ناميدند و آن را 

مشتريان كننده، نيازها و عاليق در محيط و حساسيت خاص نسبت به بازار و مشكالت مصرفالگويهاي رفتاري 

  ). 15، 1391(عزيزي و همكاران، د منابع تعريف كردند و تركيب جدي

فردي، در كارآفريني مطرح است. جايي كه همه چيز عنوان يكي ديگر از عوامل بيني بهخوشبيني: خوش    

ايجاد كند، تواند اميد به حركت را در كارآفرين نهايي ماست، آنچه ميعليه هدف كننده و تمام شرايط مأيوس

توان به لوحي منتهي شود را نميبيني كه به نوعي سادهخوشلملسون تأكيد دارد كه هرگونه ت. بيني اوسخوش

بيني، كارآفرين را مجهز به نوعي كارآفرينانه در نظر گرفت. احتياط به عنوان مكمل خوشعنوان يك نگرش 

  ).72، 1389نوراني و وفايي، كند (شرايط ريسكي ميهوشياري در برخورد با 

: انگيزه پيشرفت، ميل و اشتياق يا تالش و كوششي است كه فرد براي و نياز به موفقيت يزه پيشرفتانگ    

دارد. ها و يا يك معيار متعالي از خود ابزار ميدستيابي به يك هدف يا تسلط بر اشياه، امور و يا افراد و انديشه

رد، موفقيت محرك انگيزشي قوي براي هاي شخصيتي يك فچنانچه بنابر ويژگي ).10، 1379(هومن و عسگري، 

وي نباشد، تالش براي دستيابي به موفقيت و پشتكار وي در اين جهت، روبه افول خواهد گذاشت (نوراني و 

  ).71، 1389وفايي، 

عدم قطيعت به عنوان بخشي از زندگي، توانايي ادامه پذيرفتن ابهام عبارتست از قدرت تحمل : تحمل ابهام    

موفق خواهد شد يا شخص بداند آيا آنكه فعاليتي مستقل، بيناقص درباره محيط و تمايل به آغاز  حيات با دانش
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شود زيرا بسياري از تصميمات را براساس اطالعات ناقص با چنين وضعيتهاي روبرو مي هر فردي تا حديخير. 

د كه زننا آنها دست به كارهايي ميزير روبرو هستندتر تر و نامشخصو مبهم بگيرد. اما كارآفرينان با وضعي مبهم

گذارند (بهار، شود. از سوي ديگر آنها زندگي خود را در گرو موفقيت آن اقدام ميبار انجام ميبراي نخستين 

1386 ،43.(  

باشد را مركز كنترل وقايع خارجي يا داخلي ميعقيده فرد نسبت به اينكه وي تحت كنترل  كنترل دروني:مركز    

افراد اند. دانند داراي مركز كنترل درونيآمده براي خود را معلول رفتار خويش ميفرادي كه وقايع پيشانامند. مي

به كند. تعيين ميوقايع خارجي كه خارج از كنترل آنهاست، سرنوشت آنها را با مركز كنترل بيروني معتقدند 

ت را به سرنوشت، اقبال يا نيروهاي مشابه يا شكسموفق به خود ايمان دارند و موفقيت عبارت ديگر، كارآفرينان 

آنها شكست و پيشرفت تحت كنترل و نقوذ آنها بوده و خود را در نتايج عملكردشان دهند. به عقيده نسبت نمي

 ).38، 1386بهار، دانند (موثر مي

  شناسي تحقيقروش

ي هدف نيز باشد. از جنبهمي روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي، تحليلي و از نوع همبستگي    

بافندگان فرش سنجش ميزان برخورداري از روحيه كارآفريني در بين ي است، چرا كه در پي داين تحقيق كاربر

هاي پيمايشي به شمار تحقيق حاضر از نوع پژوهشها، آوري دادهي جمعاز جنبه باشد.در منطقه مورد مطالعه مي

از اي از كل جامعه متمركز شده و با استفاده هاي پيمايشي بر روي نمونهوهشبنابراين مانند اغلب پژآيد. مي

هاي تحقيق با توجه به محدوديت لذاهاي مورد نياز از نمونه انتخاب شده گردآوري شده است. پرسشنامه داده

ت هنرمندان مشغول در بخش فرش دستبافپرسشنامه به صورت تصادفي تكميل شده است تا مشخص گردد  100

در قالب طيف ليكرت سواالت مورد استفاده در پرسشنامه باشند. تا ميزان از روحيه كارآفريني برخوردار مي

روانشناسي استفاده شده است شامل: هاي سواالت موجود در آزمونطراحي پرسشنامه از و براي طراحي شده 

پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس،  آزمونبيروني)،  -درونيتورنس، مقياس كنترل راتر (آزمون سنجش خالقيت 

به با توجه  سواالت محقق ساخت.پرسشنامه قدرت ريسك و تست تحمل ابهام، )، MLQچند عاملي رهبري (

در دو بخش مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. ابتدا ارتباط عوامل فردي  هاي اين تحقيق) داده1شكل (

تحمل پذيري، انگيزه پيشرفت و موفقيت، ريسكل روانشناختي (مبا عوا) تجربه كاريتحصيالت، (جنسيت، سن، 

هوشياري كارآفرينانه، ، درونيو مقياس كنترل خودكارآمديطلبي، پيشگامي، استقاللابهام، خالقيت و نوآوري، 

افزار است يعني همبستگي بين اين عوامل با استفاده از نرمبررسي قرار گرفتهمورد ) نگريو آينده بينيخوش

SPSS  .از آزمونهاي آماري از ها داده تحليل براي در بخش دوم نيزدر نمونه مورد مطالعه سنجيده شده است

  افزار استفاده شده است.مناسب در اين نرم
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  : مدل تحليلي پژوهش1شكل                                                              

  معرفي منطقه مورد مطالعه

و جمعيت آن طبق ايران واقع شده غربي در شمالاست كه  غربي استان آذربايجانهاي، د يكي از شهرستانمهابا    

است جمعيت روستايي داشته 67299جمعيت شهري و  148230نفر بوده كه  215529، 1390سرشماري سال 

عاوني فرش دستباف شركتهاي تمشخصات  )1جدول (در ، راستاي موضوع تحقيق در ).1392(مركز آمار ايران، 

  است.ذكر گرديده بخش و آمار شاغلين اين اين شهرستان روستاييشهري و فعال 
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  شهرستان مهابادهاي تعاوني فرش دستباف فعال : مشخصات شركت1جدول 

  نام تعاوني فرش دستباف

  مشخصات

  تعداد بافنده
  ميزان توليد ساالنه (مترمربع)

  جمع  مرد  زن

  4900  3500  1400  2100  ستباف روستايي مهابادشركت تعاوني فرش د

  450  7  4  3  شركت تعاوني كسري (شهري)

  120  14  7  7  (شهري) 59شركت تعاوني شماره 

  288  58  13  45  شركت تعاوني فرش دستباف و صنايع دستي (شهري)

  100  21  5  16  شركت تعاوني ترنج (شهري)

  )1391زمان بازرگاني استان آذربايجان غربي، سا (پورتال فرش دستباف                        

  هاي تحقيقيافته

 )2است. جدول (در بخش اول تحقيق همبستگي بين عوامل فردي و روانشناختي مورد بررسي قرار گرفته    

اند. نفر مرد بوده 145زن و نفر از پاسخگويان  225باشد. در مجموع مربوط به نتايج عامل فردي جنسيت مي

پذيري، ، ريسكقيتخال بادهد براساس ضريب پيرسون همبستگي بين جنسيت كه اين جدول نشان ميور همانط

، و تاحدودي قوي در سطح متوسط بينينگري و خوشطلبي، هوشياري كارآفرينانه، آيندهپيشگامي، استقالل

، همبستگي تاً ضعيفهمبستگي بين انگيزه پيشرفت و موفقيت با عامل فردي جنسيت در نمونه مورد مطالعه نسب

ها باشد (براي مشاهده تفاوتقوي مي مدي و مقياس كنترلآبين اين عامل فردي با تحمل ابهام، خودكار

  ) را ببينيد). 2ميانگينهاي جدول (
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  روانشناختيعوامل و  جنسيتهمبستگي بين تحليل نتايج  :2جدول 

 ضريب پيرسون)( R ميانگين مردان ميانگين زنان روانشناختي

  0,377  2,93  3,38  خالقيت

  0,268  2,77  3,12  پيشرفت و موفقيت

  0,651  3,10  2,30  تحمل ابهام

  0,731  3,68  2,55  خودكارآمدي و مقياس كنترل

  0,564  3,33  2,54  پذيريريسك

  0,444  3,43  2,82  پيشگامي

  0,520  3,51  2,94  طلبياستقالل

  0,441  3,47  2,95  بينينگري و خوشآينده

  0,525  3,32  2,60  هوشياري

نفر از پاسخگويان در گروه  85دهد. ) همبستگي بين عامل فردي سن را با عوامل روانشناختي نشان مي3جدول (

نفر در گروه  104سال،  45تا  35نفر در گروه سني  74سال،  35تا  25نفر در گروه سني  73سال،  25تا  15سني 

همبستگي براساس ضريب پيرسون . اندسال سن  داشته 55گويان بين از نفر از پاسخ 34سال و  55تا  45سني 

با تحمل ابهام،  انگيزه پيشرفت و موفقيت ضعيف، همبستگي بين سن طلبياستقالل بين سن با عوامل خالقيت،

در سطحي  بينينگري و خوشهوشياري كارآفرينانه، آينده پذيري، پيشگامي،خودكارآمدي و مقياس كنترل، ريسك

  ) را ببينيد). 3ها ميانگينهاي جدول (باشد (براي مشاهده تفاوتمتوسط مي

  روانشناختيعوامل : نتايج تحليل همبستگي بين سن و 3جدول 

 ضريب پيرسون)( R + 55 45-55 35-45 25-35 15-25 روانشناختي

  0,167  3,29  3,08  3,17  3,30  3,35  خالقيت

  0,102  3,03  3,16  2,87  2,79  3,01  پيشرفت و موفقيت

  0,257  3,01  2,64  2,71  2,60  3,36  تحمل ابهام

  0,268  3,20  3,17  3,14  2,92  2,63  خودكارآمدي و مقياس كنترل

  0,230  2,80  2,94  3,20  2,89  2,42  پذيريريسك

  0,301  3,05  3,18  3,45  3,12  2,53  پيشگامي

  0,207  3,20  3,26  3,39  2,95  3,01  طلبياستقالل

  0,252  3,06  3,38  3,36  2,93  2,93  بينينگري و خوشآينده

  0,266  2,64  3,10  3,25  2,82  2,43  هوشياري
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نفر از پاسخگويان  114دهد. را با عوامل روانشناختي نشان مي تحصيالت) همبستگي بين عامل فردي 4جدول (

نفر  18فر فوق ديپلم، ن 1نفر ديپلم،  56تر از ديپلم، نفر پايين 53نفر تحصيالت ابتدايي،  91خواندن و نوشتن، 

در  تحصيالت با عوامل روانشناختيهمبستگي بين براساس ضريب پيرسون اند. سواد بودهنفر بي 37ليسانس و 

) را 4ميانگينهاي جدول ( ها(براي مشاهده تفاوتدر سطحي ضعيف تا متوسط قرار دارد  نمونه مورد مطالعه

 ببينيد).

  يالت و عوامل روانشناختي: نتايج تحليل همبستگي بين تحص4جدول 

 ضريب پيرسون)( R سواديب ليسانس . ديپلمف ديپلم پ.ديپلم ابتدايي خواندن و نوشتن روانشناختي

  0,094  3,26  3,11  3,12  3,36  3,29  3,20  3,08  خالقيت

  0,052  3,11  2,73  2  2,92  2,79  3,06  3,05  پيشرفت و موفقيت

  0,140  2,65  2,4  3  2,43  2,47  2,6  2,81  تحمل ابهام

  0,192  2,93  2,4  3  2,91  2,79  3  3,24  خودكارآمدي و مقياس كنترل

  0,179  2,73  2,85  3  2,7  2,72  2,89  3,04  پذيريريسك

  0,167  3,06  2,75  3  2,88  2,93  3,02  3,3  پيشگامي

  0,261  3,03  2,7  3  3,03  3,06  3,24  3,33  طلبياستقالل

  0,0198  3,08  2,75  3,25  3,03  2,98  3,27  3,29  بينينگري و خوشآينده

  0,184  2,78  2,47  3  2,75  2,78  2,69  3,04  هوشياري

نفر  8در بين پاسخگويان دهد. ي كاري را با عوامل روانشناختي نشان مي) همبستگي بين عامل تجربه5جدول (

سال  20تا  15ر نف 100سال،  15تا  10نفر  86سال،  10تا  5ي كاري بين نفر تجربه 60سال،  5ي كمتر از تجربه

با عوامل  جربهبراساس ضريب پيرسون همبستگي بين تاند. سال داشته 20ي كاري بيش از نفر تجربه 116و 

  ) را ببينيد).5ها ميانگينهاي جدول ((براي مشاهده تفاوتباشد ضعيف ميروانشناختي در نمونه مورد مطالعه 

  و عوامل روانشناختي جربه: نتايج تحليل همبستگي و رگرسيون بين ت5جدول 

 ضريب پيرسون)( R +20 15-20 15-10 5-10 -5 روانشناختي

3,0  خالقيت

6  

3,49  3,22  3,03  3,2  0,133  

2,5  پيشرفت و موفقيت

4  

2,96  2,89  3,04  3,0

4  

0,103  

2,8  تحمل ابهام

2  

2,4  2,51  2,71  2,7

2  

0,167  

2,7  خودكارآمدي و مقياس كنترل

9  

2,75  2,92  3,19  3,0

2  

0,136  

  2,80,155  3,03  2,79  2,92,54  پذيريريسك
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6  9  

3,0  پيشگامي

1  

2,76  3,06  3,15  3,1

5  

0,0171  

3,2  طلبياستقالل

8  

3,05  3,1  3,26  3,1

7  

0,078  

3,2  بينينگري و خوشآينده

3  

3,03  3,06  3,29  3,1

6  

0,090  

2,7  هوشياري

9  

2,58  2,86  3,13  2,8

5  

0,0130  

در نمونه مورد  هاو تفاوت بين گروه خورداري از روحيه كارآفرينيدر پي سنجش ميزان بربخش دوم تحقيق 

به تفكيك جنسيت را  كارآفرينيي روحيهبرخورداري از تفاوت در نتايج مربوط به ) 6جدول (باشد. مطالعه مي

مستقل  با توجه به اينكه دو گروه. دهدنشان ميها براساس آزمون لرنز برابري يا نابرابري واريانس پس از تعيين

دهد كه نتايج اين بخش نشان مي(بين دو گروه مستقل) استفاده شده است.  tدر اين بخش وجود دارد از آزمون 

ي كارآفريني وجود دارد (سطح معناداري روحيهتفاوت معناداري بين دو گروه (زنان و مردان) در برخورداري از 

خورداري از عوامل روانشناختي موثر بر كارآفريني به تفاوت در ميزان بر باشد).مي 0,000براي تمامي عوامل 

  ) ذكر شده است.2تفكيك جنسيت در جدول (

  براي جنسيت و عوامل روانشناختي t: نتايج آزمون 6جدول 

 t Sig (2-tailed) Mean difference روانشناختي
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

  0,557  0,338  0,447  0,000  8,08  خالقيت

  0,471  0,217  0,344  0,000  5,34  موفقيت

  -0,712  -0,882  -0,797  0,000  -18,39  ابهام

  -1,027  -1,244  -1,135  0,000  -20,54  خودكارآمدي 

13,091  ريسك

-  

0,000  0,781-  0,899-  0,664-  

  -0,485  -0,739  -0,612  0,000  -9,513  پيشگامي

11,424  استقالل

-  

0,000  0,567-  0,665-  0,469-  

  -0,42  -0,636  -0,528  0,000  -9,608  نگري آينده

12,563  هوشياري

-  

0,000  0,716-  0,829-  0,604-  
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دهد. نشان مي هاي سنيي كارآفريني را به تفكيك گروهبرخورداري از روحيهتفاوت در ) نتايج 7جدول (     

در عوامل روانشناختي موثر بر هاي سني هگرواداري بين تفاوت معندهد كه در اين جدول نشان مي Sigمقادير 

د مقايسه قرار گرفته روم هابين گروه واريانسهاي سني به منظور تعيين تفاوت بين گروهوجود دارد.  كارآفريني

با ها براي تمامي عوامل روانشناختي برابر در اين زمينه سطح معناداري در تست برابري يا نابرابري واريانساست. 

 Tamhaneʾs T2 باشد، در نتيجه از آزمون ها ميي نابرابري واريانس بين گروهدهنده) بوده كه نشان0,000(

  . )را ببينيد 7بخش تفاوتهاي جدول ( براي تعيين تفاوتهاي بين گروهي استفاده شده است

  

  

  

  هاي سني و عوامل روانشناختيگروه براي واريانس : نتايج تحليل7جدول 

 اختيروانشن
Sum of Squares Mean Square 

F Sig 
 گروهيدرون گروهيبين كل گروهيدرون گروهيبين

  0,000  5,484  0,322  1,762  124,762  117,690  7,072  خالقيت

  0,001  4,545  0,379  1,724  135,314  138,420  6,894  موفقيت

  0,000  8,975  0,330  2,961  132,262  120,418  11,844  ابهام

  0,000  8,305  0,535  4,441  212,953  195,188  17,765  آمدي خودكار

  0,000  16,311  0,394  6,427  169,535  143,826  25,708  ريسك

  0,000  25,675  0,358  9,198  167,562  130,768  36,794  پيشگامي

  0,000  9,595  0,260  2,495  104,882  94,903  9,979  استقالل

  0,000  13,851  0,300  4,161  126,282  109,640  16,642  نگري آينده

  0,000  24,143  0,356  8,607  164,545  130,118  34,427  هوشياري

(df: Between Groups:4; Within Groups: 365, Total: 369)  

 +)55: 5؛ 45-55: 4؛ 35-45: 3؛ 25-35: 2؛ 15 -25: 1هاي سني؛ (گروه تفاوتها

  )4با  5 گروه() 5و  2و  1 با 4 گروه() 4با  2 گروه) (4با  1 گروه(  خالقيت

  )3و  2با  4 گروه() 4با  3 گروه( )4با  2 گروه(  موفقيت

  ها)با تمام گروه 5(گروه ) 5و  1با  4(گروه ) 5و  1با  3(گروه  )5با  2(گروه ) 5و  4و  3با  1 گروه(  ابهام

  )1ا ب 5(گروه ) 1با  4(گروه ) 1با  3(گروه ) 5و  4و  3با  1(گروه   خودكارآمدي 

  )3و  1با  5گروه ) (3و  1با  4(گروه ها) با تمام گروه 3گروه ) (3و  1با  2گروه ها) (با تمام گروه 1(گروه   ريسك

  )3و  1با  5(گروه ) 3و  1با  4(گروه ها) با تمام گروه 3(گروه ) 3و  1با  2(گروه ها) با تمام گروه 1(گروه   پيشگامي

  ) 2و  1با  4(گروه ) 2و  1با  3(گروه ) 4و  3با  2(گروه ) 4و  3با  1گروه (  استقالل



 

 عزيزي و همكاران                        

 

317 

 

  )4و  3با  5(گروه ) 5و  2و  1با  4(گروه ) 5و  2و  1با  3(گروه ) 4و  3با  2گروه ) (4و  3با  1(گروه   نگري آينده

  )4و  3با  5(گروه ) 5و  2و  1با  4(گروه ) 5و  2و  1با  3(گروه ) 4و  3و  1با  2(گروه ) 4و  3و  2با  1(گروه   هوشياري

دهد. نشان مي تحصيليهاي ي كارآفريني را به تفكيك گروه) نتايج تفاوت در برخورداري از روحيه8جدول (     

موفقيت، تحمل ابهام، در  تحصيليهاي هدهد كه تفاوت معناداري بين گرودر اين جدول نشان مي Sigمقادير 

تفاوتي معنادار از وجود دارد و در ساير عوامل  و هوشياري نگريل، آيندهاستقال ريسك، پيشگامي،خودكارآمدي، 

ها مورد واريانس بين گروه هاي مذكوردر بخش هاه منظور تعيين تفاوت بين گروهبشود. نظر آماري مشاهده نمي

به  عوامل اين براي هااست. در اين زمينه سطح معناداري در تست برابري يا نابرابري واريانسمقايسه قرار گرفته 

با و Tamhaneʾs T2 باشد، در نتيجه از آزمون ي نابرابري واريانس ميدهندهنشان جز هوشياري كارآفرينانه

هاي بين براي تعيين تفاوت Hochbergʾs GTZ براي عامل هوشياري از آزمون هاتوجه به برابري واريانس

  ). بينيدرا ب 8بخش تفاوتهاي جدول ( گروهي استفاده شده است

  و عوامل روانشناختي تحصيليهاي گروه براي : نتايج تحليل واريانس8جدول 

 روانشناختي
Sum of Squares Mean Square 

F Sig 
 گروهيدرون گروهيبين كل گروهيدرون گروهيبين

  0,096  1,809  0,334  0,604  124,762  121,139  3,623  خالقيت

  0,019  2,567  0,384  0,986  145,314  139,999  5,915   موفقيت

  0,001  4,121  0,341  1,406  132,262  123,828  8,435  ابهام

  0,000  4,956  0,542  2,687  212,953  196,828  16,125  خودكارآمدي 

  0,006  3,052  0,445  1,357  169,535  161,392  8,143  ريسك

  0,000  4,439  0,430  1,909  167,562  156,107  11,455  پيشگامي

  0,000  6,351  0,261  1,661  104,882  94,918  9,964  استقالل

  0,000  4,683  0,323  1,512  126,282  117,210  9,072  نگري آينده

  0,005  3,189  0,431  1,373  164,545  156,305  8,240  هوشياري

(df: Between Groups:6; Within Groups: 363, Total: 369)  

 سواد): بي6: ليسانس؛ 5، ديپلم و فوق ديپلم؛ 4: كمتر از ديپلم؛ 3: ابتدايي؛ 2ن؛ : خواندن و نوشت1هاي تحصيلي؛ (گروهتفاوتها 

  ) 1با  4(گروه ) 1با  3(گروه ) 4و  3با  1(گروه   ابهام

  ) 2و  1با  5(گروه ) 1با  4(گروه ) 1با  3(گروه ) 5با  2(گروه ) 5و  4و  3با  1(گروه   خودكارآمدي 

  )1با  6(گروه ) 1با  4ه (گرو) 6و  4با  1(گروه   ريسك

  )1با  6(گروه ) 1با  4(گروه ) 1با  2گروه () 6و  4و  2با  1(گروه   پيشگامي

  )2و  1با  6(گروه ) 1با  5(گروه ) 1با  4(گروه ) 6با  2(گروه ) 6و  5و  4با  1(گروه   استقالل

  )1با  6) (گروه 6با  1(گروه   نگريآينده

  )1با  5ه (گرو) 5با  1(گروه   هوشياري
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دهد. نشان مي ي كاريبا توجه به تجربهي كارآفريني را ) نتايج تفاوت در برخورداري از روحيه9جدول (    

خودكارآمدي، خالقيت، تحمل ابهام، ها در هتفاوت معناداري بين گرو دهددر اين جدول نشان مي Sigمقادير 

در ساير عوامل تفاوتي معنادار از نظر آماري مشاهده نگري و هوشياري وجود دارد و آيندهپيشگامي،  ريسك،

ها مورد مقايسه قرار هاي مذكور واريانس بين گروهها در بخششود. به منظور تعيين تفاوت بين گروهنمي

خالقيت ها براي اين عوامل به جز است. در اين زمينه سطح معناداري در تست برابري يا نابرابري واريانسگرفته

و با توجه به Tamhaneʾs T2 باشد، در نتيجه از آزمون ي نابرابري واريانس ميدهندهنشان مديو خودكارآ

براي تعيين تفاوتهاي بين  Hochbergʾs GTZاز آزمون  خالقيت و خودكارآمديها براي برابري واريانس

  ). را ببينيد 9گروهي استفاده شده است (بخش تفاوتهاي جدول 
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  و عوامل روانشناختي ي كاريتجربهواريانس : نتايج تحليل 9جدول 

 روانشناختي
Sum of Squares Mean Square 

F Sig 
 گروهيدرون گروهيبين كل گروهيدرون گروهيبين

  خالقيت
8,22  116,542  124,76

2  

2,055  0,319  6,43

6  

0,00

0  

145,31  142,365  2,949  موفقيت

4  

0,737  0,390  1,89

0  

0,11

2  

132,26  126,077  6,185  ابهام

2  

1,546  0,345  4,47

6  

0,00

2  

212,95  204,826  8,127  خودكارآمدي 

3  

2,032  0,561  3,62

1  

0,00

7  

169,53  160,166  9,369  ريسك

5  

2,342  0,439  5,33

8  

0,00

0  

167,56  160,202  7,36  پيشگامي

2  

1,84  0,439  4,19

2  

0,00

2  

104,88  102,703  2,179  استقالل

2  

0,545  0,281  1,93

6  

0,10

4  

126,28  122,742  3,54  نگري آينده

2  

0,885  0,336  2,63

2  

0,05

4  

164,54  152,507  12,038  هوشياري

5  

3,010  0,418  7,20

3  

0,00

0  

(df: Between Groups:4; Within Groups: 365, Total: 369)  

 سال) 20 : بيشتر از5؛ 15 -20: 4؛ 10 -15: 3؛ 5 -10: 2سال؛  5: كمتر از 1ي كاري؛ (تجربهتفاوتها 

  )2با  5(گروه ) 2با  4) (گروه 2با  3(گروه ) 5و  4و  3با  2(گروه   خالقيت

  )2با  5) (گروه 5با  2(گروه   ابهام

  )2با  4(گروه ) 4با  2(گروه   خودكارآمدي 

  ) 2با  4(گروه ) 4با  2(گروه   ريسك

  )2با  4(گروه ) 2با  5(گروه ) 5و  4با  2(گروه   پيشگامي

  )4با  5) (گروه 5و  2با  4(گروه ) 4با  2(گروه   هوشياري
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  گيرينتيجه

ع ماديت يافته فرهنگي قلمداد كرد كه به عنوان بخشي از صنايتوان بهام ميطور عفرش دستباف ايراني را به    

ار شناسي در آن و نحوه طراحي، بافت و حتي كاركردش از ماهيتي هنري برخوردواسطه وجود عنصر زيبايي

ي تصويري فرش و روند تكويني طراحي آن در طي قرون متمادي كه با ذوق زيباشناختي و است. اما جوهره

دهد. اما متاسفانه به دليل فقدان است، ماهيت هنري آن را به طور خاص شكل ميادراك انسان ايراني درآميخته

اري و بازرگاني فرش دستباف ايران دوران اساسي در ابعاد سازماني، ساختاري، مديريتي، توليدي و به ويژه تج

برد هاي جهاني پيموده و اكنون در شرايط بحراني خاصي به سر مياي را در عرصه رقابتافول و ركود شكننده

درصد بازار  55، فرش ايراني حدود 1979). تا پيش از انقالب در سال 3، 1386آبادي و خدادادحسيني، (شم

يار داشت كه اكنون به حدود نصف كاهش يافته است (قزاآني قمصري و همكاران، تجارت جهاني فرش را در اخت

بنابراين بررسي بازارها و نيازهاي جديد و اتخاذ راهكارهايي براي خروج از اين بحران ضروري  ).51، 1389

دستي ايعدستي الزم به ذكر است كه در كشور ما در مقابل كساني كه معتقدند صندر بحث تحول در صنايعاست. 

هاي سنتي آن بايستي همين گونه كه هست حفظ گردد و هيچگونه تغيير و تحولي را در اين امر به دليل ويژگي

. دستي بايستي مانند ديگر شئون هنر دچار تحول و تغيير گرددشمارند گروهي نيز معتقدند صنايعجايز نمي

صنعت الزم  - جهت حفظ توان رقابتي اين هنر هاي مختلفبنابراين اتخاذ رويكردهاي كارآفرينانه در عرصه

باشد. باشد. در اين راستا اين تحقيق در پي شناسايي ميزان برخورداري بافندگان فرش از روحيه كارآفريني ميمي

نشان داد كه  و تحليل داده لذا عوامل موثر در روحيه كارآفريني به دو بخش اول فردي و روانشناختي تقسيم شد

گروهي در باشد. همچنين تحليل تفاوتهاي بين وامل در نمونه مورد مطالعه همبستگي متوسط ميبين اين دو ع

. در مجموع استي كارآفريني در برخورداري از روحيه تفاوت يدهندهنشاني كارآفريني برخورداري از روحيه

رتقاي آن نياز به گسترش لذا براي ا باشدي مورد مطالعه در سطحي متوسط ميي كارآفريني در نمونهروحيه

  هاي مختلف آن است.آموزشهاي كارآفريني و آشنايي با زمينه
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 و ماخذ منابع

پذيري، ماهنامه هاي كارآفرينان و مديران در صنعت بانكداري از منظر ريسك)، بررسي ويژگي1390بانك ملي ايران ( •

  .24 -27خبري بانك ملي، صص: -آموزشي

نامه شناختي روحيه كارآفريني در نهاد آموزش و پرورش با تأكيد بر جنسيت، پايانررسي جامعه)، ب1386بهار، محبوبه ( •

 طلب، دانشگاه تهران.ارشد علوم اجتماعي (مطالعات زنان)، استاد راهنما: دكتر شاديكارشناسي

  ربي.پورتال فرش دستباف استان آذربايجان غربي، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان غ •

)، تبيين عوامل اثرگذار بر فرايند كارآفريني مستقل (مطالعه 1390جعفرنژاد، احمد؛ كياكجوري، كريم؛ رودگرنژاد، فروغ ( •

  .69 -87موردي: كارآفرينان شهرستان بندر انزلي)، توسعه كارآفريني، سال چهارم، شماره سيزدهم، صص: 

وزي بلوچ و تركمن به شيوه سنتي و مدرن، فصلنامه مطالعات هنر )، تحول كاربرد تزيين در سوزن د1387خاموشي، زهرا ( •

  .73 -98اسالمي، شماره نهم، صص: 

هاي اقتصادي، كنفرانس ملي كارآفريني و )، رابطه كارآفريني با چالش1391سالجقه، سنجر؛ حسيني گوهري، مريم ( •

هاي علم و فناوري، ارتباط آفريني، رشد و پاركگانه كاراندازي بر مراكز سهبنيان، با چشممديريت كسب و كارهاي دانش

  .1 -15ها و صنعت (جامعه)، دانشگاه مازندران، صص: بين دانشگاه

هاي روانشناختي كارآفرينان كشور، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال )، ويژگي1388زاده، عباس، انصاري، محمدتقي (سلماني •

  .167 -188، صص: 33نهم، شماره 

)، بازاريابي صادراتي فرش دستباف ايران: بررسي عوامل موثر و 1386ي؛ خداداد حسيني، حميد (آبادي، محمدعلشم •

  .1 -34، صص: 43شناسي، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره آسيب

هاي كارآفريني در صادرات فرش دستبافت ايران (مطالعه موردي: كشور )، شناسايي فرصت1390رضايي، زهرا (شيخ •

  نامه كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني، دانشگاه تهران.انآلمان)، پاي

)، بررسي نقش صنايع دستي در توسعه اقتصادي و اجتماعي، پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش 1381صنعتي، حميدرضا ( •

  هنر، دانشگاه تهران.

ايران، مجله تعاون،  )، بررسي معضالت و مشكالت بازاريابي فرش دستباف1383عربي، حسين؛ صبوري، محمدصادق ( •

  .42 -45، صص: 156شماره 

)، الگوي عوامل فردي و اجتماعي موثر بر تشخيص 1391پور، اميررضا (عزيزي، شهريار؛ موتمني، عليرضا؛ عبداله •

  .7 -25هاي كارآفرينانه، توسعه كارآفريني، سال پنجم، جلد دوم، صص: فرصت



 

 2، شماره1، دوره1397ابط انساني، پاييز جغرافيا و رو                        

322 

 

بندي معيارهاي كيفيت گيوه از ديدگاه توليدكنندگان استان كرمانشاه، ده)، ر1391بيگي، اميرحسين، قمبرعلي، رضوان (علي •

  .59 -71، صص: 7ترويجي جلوه هنر، دوره جديد، شماره - فصلنامه علمي

)، تحليل اقتصادي صنايع دستي و نقش آن در توسعه اقتصادي استان گيالن، گيالن 1391عليپور، حميدرضا، مجنون، كبري ( •

  .126 -142، صص: 47پياپي  -3ره ما، سال دوازدهم، شما

)، عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماترس 1386قزاآني قمصري، ايمان؛ قدرتي، حسن؛ رضايي، حسين ( •

  .49 -61، صص: 2، شماره 21هاي فرش در استان اصفهان، مجله تعاون، سال سوات مطالعه موردي تعاوني

)، تأثير ادراكات محيطي بر كارآفريني سازماني در بخش دولتي: مورد مطالعه 1390قوچاني، فرخ؛ يزداني زيارت، محمد ( •

  .67 -86، صص: 28و  27هاي سازمان مديريت منابع آب ايران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره

امه مديريت و )، تعيين سطح كارآفريني فردي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي، پژوهشن1390كالنتري، مهدي ( •

  .77 -98، صص: 82كارآفريني، گروه پژوهشي فرهنگي و اجتماعي، شماره 
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