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 چكیده

 توصيفیبه روش  ودانشجویان  ینیشور کارآفر گيری شكلحاضر با هدف بررسی الگوی نقش در  پژوهش

آماری پژوهش حاضر را دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم  ةجامع. گرفت انجامهمبستگی 

کشاورزی و منابع طبيعی و دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران 

روش  به گيری نمونه و شد تعيين نفر 205فرمول دانيل  يریکارگ مورد نظر با به ة. نموندهند یتشكيل م

شد.  یيداستاندارد بود که روایی و پایایی آن بررسی و تأ یا . ابزار پژوهش پرسشنامهگرفتام انج ای يهسهم

نشان  t آزمون نتایجمستقل بود.  tاصلی و آزمون  یها روش آماری غالب در پژوهش حاضر تحليل مؤلفه

 تحقيق نتایج. است دانشجویان در کارآفرینی شور سطح بينیپيش در کليدی متغيری نقش الگوی داد

 یالگو مانند بيرونی یها چندساختی به سازه ای پدیده عنوان به کارآفرینی شور که است موضوع این گویای

 کاربردی برای نظام آموزش عالی کشاورزی در يشنهادهایبرخی پ ،پژوهش یاننقش وابسته است. در پا

 .شود می مطرحبهبود شور کارآفرینی دانشجویان  یراستا

 

 .کارآفرینی کارآفرینی، شورنقش، دانشجویان کشاورزی، دانشگاه تهران،  الگوی: کلیدي هاي واژه

 

 مقدمه
برداری از  های بهره کارآفرینان کسانی هستند که فرصت

های جدید  جدید و روشیندهای افرمحصوالت جدید، 
 & Baumدهند ) و گسترش می کنند میسازماندهی را کشف 

Locke, 2004.) ولی  ،کارآفرینی اشکال متفاوتی دارد هرچند
شود که برای  هایی تعریف می طور کلی کارآفرینی کوشش به

گذاری در  وکار و سرمایه های کسب شناسایی و کشف فرصت
گیری  شکل(. Baron, 2008جدید ضروری است ) ای مخاطره

های مطالعاتی و آموزش کارآفرینی در آموزش عالی به  زمینه
 ،زمانی ةگردد. در آن دور میالدی بازمی 1970 ةاوایل ده

ها در سراسر جهان به آموزش مباحث  معدودی از دانشگاه
(. Landstrom & Benner, 2010کارآفرینی همت گماردند )

های بعد   دهههای کارآفرینی در  بررسی روند گسترش آموزش
. با است های کارآفرینی آموزشتوجه شایان رشد  ةاز آن نشان

های  های کارآفرینی در دانشگاه آموزش ةوجود رشد فزایند
ذهن بسیاری از  پرسشاین  همچنان ،سراسر جهان

 که آیا کارآفرینی قابل کرد پژوهشگران را به خود مشغول
 Joensuu et al., 2013) .)Karlsson & Moberg  استآموزش 

های  آموزش کردنددر پاسخ به این ابهام بیان  (2013)
شوند، بلکه  طور مستقیم سبب کارآفرینی نمی کارآفرینانه به

کارآفرینی  ةعوامل دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند. پدید
است و  به عوامل متعددیوابسته و چندساختی  ای پدیده

نه شرط  -های کارآفرینی شرط الزم توان گفت آموزش می
های  . آموزشاستشدن دانشجویان  کارآفرینبرای  -کافی

 (247-253) ص ،1394 تابستان ،2 ةشمار ،46 ةدور ایران، کشاورزي ةتوسع و اقتصاد تحقیقات
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 ةشد خلق تمایل و مطلوبیت درک راستای کارآفرینی در
 ، اماندا مهای کارآفرینی دانشجویان بسیار مه فعالیت

 ,Hattabها چندان مشخص نیست ) سازوکارهای اثرگذاری آن

ای  های اخیر از پدیده گیری در جهت ؛ بنابراین،(2014
کنند که  کارآفرینی یاد می شوقعنوان شور و  با شناختی روان

 ةتوان زمین های کارآفرینی می با تالقی آن با آموزش
 پرسش کرد، اما کارآفرینی را در بین دانشجویان تقویت

ماند این است که جایگاه الگوی  اساسی که هنوز باقی می
حاضر بعد از  ةدر مقال ،رو از این .کجاستیند افرنقش در این 

گیری آن  فرینی و اندازهآکارشوق تصویری کلی از شور و  ةارائ
 د.وش میاثر الگوی نقش در آن بررسی  ،در بین دانشجویان

 

 مروري بر ادبیات نظري

یند تبدیل اای است که فر درواقع نیروی محرکهکارآفرینی شور 

با شرایط را ها  دن آنکرهای کارآفرینانه و سازگار ایده ةتجرب
کند. بینش و  واقعی با هدف رسیدن به موفقیت هدایت می

مرتب تقویت طور  بهیند اشده در طول این فر بصیرت کسب
کند.  وکار را مدیریت می های کسب ثمرنشستن ایده بهد و وش می

راد برای تصویری از ذهن اف ةدهند ارائهو شوق شور  ،درواقع
بردن از  و منبعی برای لذتاست فعالیت  دادن عالقه به انجام

وکار  های ذهنی و عملی مرتبط با یک کسب فعالیت دادن انجام
است. این امر بازتاب و نمایشی از بعد احساسی و همچنین 

 Ho etمشخص است ) یگیری یک فرد در قبال فعالیت جهت

al., 2011که است شناخت حسی شور و شوق  ،(. درواقع
و  انگیزد برمی یفعالیت دادن برای انجامرا افراد  اشتیاق
 ةمند و دامنفردی را برای درگیری در پردازش نظام های گرایش

 (.Baum & Locke, 2004دنبال دارد ) وسیعی از دانش به

 

 
 (Baum & Locke, 2004) کارآفرینانه شوقو  شور يفرایند مدل. 1 شكل

 
 ةپرورانندشوق شور و  ،نظران بسیاری از صاحببه اعتقاد 

خالقیت است و سبب شناخت الگوهای جدید اطالعات 
های محتمل  برداری از فرصت که برای کشف و بهرهشود  می

(. تعهد به وظایف مربوط به Baron, 2008مورد نیاز است )
 برخالف(، پایداری به اهداف Bierly et al., 2000کارآفرینی )

 ,Utsch & Rauchتوجهی که وجود دارد ) شایان  موانع

گذاری جدید و داشتن عملکرد با وجود  (، بهبود سرمایه2000
در  ، امااست شوقشور و  درمورد از تعابیر اولیه مشکالت، 

 یعاملعنوان  به شوقمطالعات اخیر مفهوم شور و 
 تواند یم شوقشور و شناختی فراتر از این مفاهیم است.  روان

 موفقیت داشتن و ینیکارآفر های یتفعال یبرا یدیمحرک کل
و مخاطرات  باشد جدید خدمات و محصوالت ابداع برای نسبی

منابع محدود  اب را یدجد های سازمان دادنمربوط به توسعه
تواند  می شوقشور و  ،طور مشخص به .دهد نشان خود آثار

های ذهنی و  فعالیت ةدهند افزایشانگیزش،  ةبرانگیزانند
در طول زندگی فرد  گرفته های انجام دهنده به فعالیت معنی

تواند برای  می ،همچنین .(Brannback et al., 2006باشد )
کارگیری کارفرمایان کلیدی مؤثر باشد  و به برانگیختن

(Cardon, 2009.) 

ارتقای مطلوبیت  برهای نقش  اثر مدلبه محققان مختلف 
های اخیر توجه  پذیری توان کارآفرینی در سال و باور به امکان

کارآفرینانه در  ی. وجود شرایط الگوبرداری از مسیرکردند
شدن راه برای  مشخص ةجنببخشی از زندگی یک فرد از دو 

تواند به  نفس می دیگران و همچنین تقویت احساس اعتمادبه
شناختی در ارتباط با  افزایش تمایالت و احساسات مثبت روان

مورد نظر بینجامد. برانگیختگی احساسی بعد مهمی از  ةیدپد
ثیر مشاهدات أتواند تحت ت میاست که احساس خودکارآمدی 

 (.Laviolette et al., 2012) شده باشد تجربه یواقعی از فرایند



 249...      دانشجویان میان در کارآفرینی شور برانگیختن: و همكاران بیكی علم 

گیری کلی در تبیین جایگاه نظری  دو جهت ،طور کلی به
  ،نخستگیری  در کارآفرینی وجود دارد. در جهت شوقشور و 

 شد کارآفرینانه مطالعه شوقنقش شخصیت در شور و 
(Murniks et al., 2012)نظری،  ةباید توجه داشت از جنب ، اما

شور  .شدید است یاحساس ةچیزی بیش از تجربشوق شور و 
که  داردارتباط هایی  به احساسات مثبت شدید برای فعالیت

 ,Perttula)ند ا افراد مهم، مفید و اساسیخودشناسی در 

شناختی  تالش شد ماهیت روان ،گیری دوم جهت(. در 2004
های احساسی آن توصیف شود.  ویژگی زمینةدر  شوقشور و 

ساختار شور و  هرچند شود میفرض  ،گیری در این جهت
باید اما دهد،  کارآفرینی درک پویایی از کارآفرینی میشوق 

ز سایر کارآفرینی ا شوقگیری شور و  توجه داشت اندازه
که نقش مهمی در کارآفرینی  -متغیرهای شناختی و عاطفی

 ,Hmieleski & Baron, 2009; Baron)متمایز است  -دارند

2008.) 

 

 تجربی تحقیق ةپیشین
Muofhe & Du (2011)  فرینی و مدل های کارآ آموزشاثر

 ةنتیج. کردندتحلیل فرینانه آکارنقش را بر انتخاب شغلی 
نفر از دانشجویان سال آخر  269 درموردکه  ها آنپژوهش 

های کارآفرینانه در  آموزشنشان داد  گرفت،کارشناسی انجام 
شور  ةروحیعاملی کلیدی در پرورش  ،الگوی نقش ةارائکنار 

 (2012) کارآفرینی و انتخاب مسیر شغلی مربوطه است.

Laviolette et al.  در تحقیقی نشان دادند ابعاد خودکارآمدی
 گیرند.  ثیر میأتهای نقش تخیلی نیز  مدل ازانه کارآفرین

(2006) Van Auken et al.   در پژوهشی نشان دادند بین
عوامل مؤثر بر تمایل و خواست کارآفرینان بالقوه در هدایت 

بین  پیشترین متغیر  کسب و کار شخصی، الگوی نقش مهم
در  Quimby & DeSantis (2006) .شود محسوب می

دانشجوی کارشناسی دختر نشان دادند  368پژوهشی بین 
احساس خودکارآمدی کارآفرینانه در کنار داشتن الگوی نقش 

 ةانکارآفرینتمایالت  ةکنند ترین متغیرهای تبیین مهمجزء 
 .دانشجویان است

(2013) Karlsson & Moberg  تجربی  ای مطالعه در
های آموزش کارآفرینی  برنامهدر نشان دادند دانشجویانی که 

ها را طی  در مقایسه با دانشجویانی که این برنامه بودند،
از نظر متغیرهای خودکارآمدی کارآفرینانه، نگرش به   نکردند،

 .کردند تر عمل کار موفق و  اندازی کسب کارآفرینی و رفتار راه
نشان داد سطح  Joensuu et al.  (2013)نتایج تحقیق طولی

سطح آتی  ةکنند تعییندانشجویان  ةفرینانآکارتمایالت  ةاولی
کنند  استدالل می ،رو این. از یستن ها آن ةکارآفرینانتمایالت 

فرینانه در دوران تحصیلی، آضمن روند کاهش تمایالت کار
کننده است.  فرینانه تعیینآهای فردی در تمایالت کار تفاوت

 (2011)؛ .Ucbasaran et al (2008) میدانی های   نتایج پژوهش

Fouchart & Gruber؛Hoang & Gimeno  (2010) داد نشان 
 ،یابد مراتبی سازمان می سلسلهطور  بههویت یک فرد 

تر است  تر و مهم که آن هویتی که از دید فرد برجسته طوری به
که اهمیت کمتری  -مراتب نسبت به دیگر موارد در این سلسله

اختالف در درک خودشناسی . گیرد باالتر قرار می -دارند
هایی شوند  شود کارآفرینان وارد فعالیت می موجب ،کارآفرینان

میزان  ،ها دارد. درواقع که نزدیکی بیشتری با هویت آن
 دادن کارآفرینان متعهد به انجام شود خودشناسی سبب می

ها اجتناب  د و از برخی فعالیتونها ش برخی فعالیت
نیز در تحقیقی نتیجه گرفتند   .Dickson et al (2008)کنند

داری  معنی ةشدن رابط های کارآفرینی و کارآفرین بین آموزش
شود تحوالت  مشخص می ،تحقیق ةبراساس پیشین .وجود دارد

های کارآفرینی و  شناختی عمیق و مثبتی بین آموزش روان
در زمینة  ی کهافراد ؛ یعنیشدن وجود دارد کارآفرین

 خود بیشتری ازآگاهی  ،مهارتی شناختی و های روان قابلیت
یک فعالیت نشان  دادن بیشتری برای انجام تمایل دارند،

 دهند. می

 

 ها روشمواد و 
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش 

و از نظر امکان کنترل  گرفتانجام  همبستگی -توصیفی
آماری  ةمتغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی است. جامع

شامل دانشجویان کشاورزی که  استنفر  1154تحقیق حاضر 
و منابع طبیعی سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی و 
دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کارشناسی ارشد 

 ةجامعگیری از فرمول تصحیح  نمونه. برای شود می
 FPC: Finite population correction) )(1999)محدود

Daniel formula شرح زیر استفاده شد به: 

     (1)    
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نفر تعیین شد.  203حجم نمونه معادل  ،اساس اینبر
 Quota) ایپرسشنامه به روش سهمیه 205 ،درنهایت

sampling) ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجویان بین در 
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ابتدا از بین  ،سهمیه براساس و روش این براساس. شد توزیع
 742نمونه و از بین  73دانشجوی کارشناسی ارشد،  412

بعد به  ةمرحل در و شدنمونه انتخاب  132دانشجوی کارشناسی 
در هر طبقه  روش در دسترس به تعداد سهم مشخص

 گیری  اندازه منظوربه. شد گردآوری الزم توزیع و های پرسشنامه
 توسط شدهطراحی ابزار از دانشجویان بین در کارآفرینی شور

 ،گیری اندازهاین ابزار  در( استفاده شد. 2013) دیگرانو  کاردون
 کار و کسب بنیانگذاری شامل یکارآفرینبعد مرتبط با شور  سه

 کسب و کار و هویت ابتکاری مورد توجه است ةتوسع  جدید،
و برای  سازهبررسی روایی آن از روش روایی  منظوربه(. 1 )جدول

بعد از دریافت  بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
 بیستپرسشنامه، ابتدا  هایگویه ینةزم خبرگان در یاهنظر

 آزمونیشمورد مطالعه پ یآمار یتپرسشنامه در خارج از جمع
 844/0 کارآفرینی شور مقیاس برای کرونباخ لفایآشد که مقدار 

اصلی و  یها از تحلیل مؤلفه پردازی داده منظور به .آمد دستبه
 SPSS افزارنرم از پردازیداده برایمستقل استفاده شد.  tآزمون 

 استفاده شد. 21 ةنسخ

 

 تحقیق هاي  یافته
 مورد دانشجویان بین در دهد می نشان توصیفی های یافته نتایج

 .نداشتند شرکت یکارآفرین هایدوره در درصد 8/59 مطالعه
 مشخص شد خواسته پاسخگویان از پرسشنامه از قسمتی در

 دارند کارآفرین الگوی عنوانبه را فردی خود اطرافیان در کنند
درصد از ایشان  6/37 شد مشخص اطالعات براساس خیر؟ یا

درصد از  1/95 .دارند الگوی نقش کارآفرینی در اطرافیان خود
 ینةزم در وداشتند  عالقهداشتن کسب و کار فردی  به ها آن

 انتخاب را بلی گزینةدرصد  9/73 ،شدن استخدامبه  عالقه
دانشجویان پسر و میانگین سنی  ها آن از درصد 4/84. کردند

 عاملی ساختار شناسایی منظوربهسال بود.  72/24 برابر ها آن
 براساس عاملی مدل بهترین انتخاب و تحقیق هایگویه بین در

بعد و همچنین تعیین  ةمرحل در ییدیأت عاملی تحلیل نتایج
ها از تحلیل عاملی استفاده شد.  هریک از عامل یرسهم تأث

ها مناسب  داده ینشان داد انسجام درون گرفته محاسبات انجام
 یقتحق یرهایمتغ ینب یهمبستگ یانب یبود و حجم نمونه برا

 7/0 یمقدار آن باال یراز ،(KMO= 865/0توجه است ) یانشا
2= 36/2355و  df= 435بارتلت ) ةاست. آمار

x )سطح در نیز 
01/0 =p بودنسانهم بر مبنی صفر فرض و بود داریمعن 
 یاکتشاف یعامل یلتحل یاتعمل توان یو م شود یرد م یسماتر

 سه( Kaiser Criteria)را انجام داد. با توجه به مالک کیسر 

از یک استخراج شدند. پس از  باالتر ویژةعامل دارای مقدار 
چرخش عاملی به روش وریماکس، متغیرهای مورد مطالعه در 

 .شدند بندی دستهسه عامل 
عامل اول با مقدار  عنوان به یدجد کار و کسب بنیانگذاری

 شدنددرصد استخراج  5/22و توان تبیین واریانس  75/6 ویژة
 کارگیریبه و استخدام» گویةدر فضای عاملی موجود دو  و

 انگیزهیجان برایم کارم و کسب در کار برای مناسب افراد
 از مهمی بخش رشد درحال های شرکت دادنتوسعه»و  «است

 از ها آن عاملی بار مقدار بودنکم دلیلبه «است من های انگیزه
کسب و  ةتوسع. شد گذاشته کنار عامل این هایاز گویه ،5/0

و توان تبیین  30/4 ویژةعامل دوم با مقدار  عنوانبه کار
 عاملی فضای در و شداستخراج  درصد 33/14واریانس 

 یدجد یها بارها در مورد ابداع راه حل من» ةگوی دو موجود
 اگر»و  «ام خود فکر کرده ةآیند کار و کسب مشکالت یبرا

 با مقابله برای جدید های حل راه به شوم مجبور روزی
 یتلق خوردهشکست را خود نکنم، فکر کارم و کسب مشکالت

از  ،5/0 از ها آن عاملی بار مقدار بودنکم دلیلبه «کنم می
به ابتکاری اصلی هویت. شد گذاشته کنار عامل این هایگویه

و توان تبیین واریانس  33/6 ةویژ مقدار با سوم عامل عنوان
 با» ةگوی موجود عاملی فضای در و شداستخراج  79/10

 از دست شوم مجبور روزی اگر دارم، خود از که شناختی
 «کنم میبردارم، احساس شکست  کار و کسب یک اندازی راه
 این های گویهاز  ،5/0 از ها آن عاملی بار مقدار بودن کم دلیل به

 .شد گذاشته کنار عامل

 

 الگوي براساس ینیکارآفر شور میانگین تفاوت بررسی

 نقش

از آزمون  ،کارآفرینی شور ابعاد بر نقش الگوی ریثتأبررسی  در
t داریمستقل استفاده شد. نتایج نشان داد سطح معنی 

 ؛دارد قرار 01/0 از کمتر کارآفرینی شور بعد سه هر درمورد
 .شود یدرصد اطمینان فرض صفر رد م 99با  بنابراین،

میانگین هر سه بعد شور  شود یمشخص م یجه،درنت
در بین دو گروه با داشتن الگوی نقش و بدون  ینیکارآفر

داشتن الگوی نقش آنقدر بزرگ است که به لحاظ آماری 
تفاوت میانگین مشاهده ،اساسبراین. شد گزارش دارمعنی
 بعد سه هر میانگین اینکه به توجه با و است بررسی قابل شده
 توان می است، باالتر نقش الگوی با گروه کارآفرینی شور

 ینیکه داشتن الگوی نقش بر ابعاد شور کارآفر کرد استنباط
 .(2 )جدول استمؤثر 
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 کارآفرینی شور ابعاد با مرتبط نشانگرهاي از هریك عاملی بارهاي مقادیر .1 جدول

 عاملي بار ها گويه عامل

 بنيانگذاری
 کار و کسب

 جدید

 821/0 .کنم می فكر کار و کسب یک تأسيس /شروع درمورد اغلب من
 742/0 .کنم تعریف کار و کسب یک بنيانگذار عنوان بهدارم خود را  دوست
 736/0 .شناسم یکسب و کار م یک يانگذاریمند به بن عالقه یفرد عنوانبه را خودم
 712/0 است که دوست دارم به خود بدهم. یکسب و کار، صفت یک يانگذاربن کنم، یخود فكر م ةیندآ ةدربار وقتی

 712/0 .است جذاب و جالب برایم جدید شرکت یک ایجاد به فكرکردن
 674/0 .کند می ترغيب يشترمرا ب ی،داشتن شرکت و خوداشتغال یبرا یگرانخود و د تشویق
 622/0 .دهد میمن  به یادیز یباشد انرژ مخود برایکه  یشرکت داشتن
 621/0 .است بخش لذتمن  یدر آن برا يتو موفق یدکسب و کار جد یک ایجاد

 عنوان بهمن را  ،يدپرسبمن  دربارة یگرانچنانچه از د کنم یفكر م که کردم رفتار ای گونه بهدوستانم  ينب در
  .کنند می یکسب و کار معرف یک يانگذاریمند به بن عالقه یفرد

611/0 

 602/0 .است افكارم از مهمی بخش کار و کسب یک اندازیراه و بنيانگذاری
 581/0 .کنم می یانداز راهرا  یکسب و کار یندهدر آ قدندتمعکه از من دارند،  یو دوستانم با شناخت ها همكالسی

 545/0 .است موضوع این مؤید يزن یدر زندگ یمها و تالش دارم راالزم  یکسب و کار انرژ یک يانگذاربودنبن برای

 و کسب توسعة
 کار

 764/0 .کند یم یجادا يزهانگ یمبرا کنم می يتکه در آن فعال یکسب و کار یبرا یانمشتر جذب
 729/0 .کند می زده هيجانمن را  یدو خدمات جد محصوالت ارائة اب شرکت یک فعاليتدامنة  به دادن گسترش

 721/0 .باشد شرکت در شدهبينی پيش يزاناز م يشفروش ب تا شد سبب من ایدة ينمدوست دارم بب واقعاً
 719/0 .است انگيز هيجان یمبرا دهد یکه شرکت ارائه م یخدمات و محصوالت نوع و تعداد دادن گسترش

 652/0 .است انگيز هيجان یمو سپس گسترش آن برا یدر بخش کشاورز یدکسب و کار جد یک يتمسئول گرفتن
 ةواریت)مثالً  است بخشلذت برایم کشاورزی جدید محصول یا خدمت یک دربارة ای ایده کردن عملی

 کنم معرفی شرکتی به بازاررسانی و بندی  بسته يد،تول یبرا یدیگلخانه ارائه کنم، روش جد یکبه  یدیجد
 ...(.و

577/0 

 537/0 کنم. يدابازار محصوالت/ خدمات خود پ یبرا یمناسب افراد دارم عالقه

 اصلی هویت
 ابتكاری

 726/0 هستم. یکه فرد خالق و مبتكر دهند یم شود پاسخ يدهمن پرس دربارة دیگران از چنانچه
 719/0 .شمارمرب مهای ویژگی از یكی عنوانبه را مبتكربودن توانم می کنم، یخود فكر م ةدربار وقتی

 678/0 .شناسند یم ينهزم یکخالق در  یفرد عنوان بهو دوستانم من را  ها همكالسی
 634/0 هستم. یدها یدارا یشخص کنم می فكر

 580/0 .گيرد می دربرروزمره من را  یاز زندگ یحل مشكالت، قسمت یبرا یدجد یها راه حل ابداع
)اگر  دارد بستگیها  آن يتاز اهم یفمکسب و کار به تعر یبرا یدجد های فرصت توسعةو  شناسایی
 کنم(. ییآن شناسا زمينةکسب و کار در  یبرا یدیجد یها فرصت توانم میمهم باشد  یمبرا یموضوع

529/0 

 
 نقش الگوينقش  موردمستقل در tآزمون  نتایج. 2 جدول

 داري معني سطح t مقدار معيار انحراف ميانگين تعداد گروه کارآفريني شور ابعاد

 کار و کسب توسعة
 624/0 24/4 76 بلی

83/2 005/0 
 564/0 00/4 126 خير

 ابتكاری اصلی هویت
 653/0 69/3 76 بلی

40/4 001/0 
 572/0 30/3 126 خير

 جدید کار و کسب بنيانگذاری
 546/0 96/3 76 بلی

38/3 001/0 
 611/0 67/3 126 خير
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 هادپیشنها و گیري نتیجه
شناختی در بروز رفتارهای  های روان توانمندیامروزه نقش 

موزش انتظاری که از آ و ه استکارآفرینانه به اثبات رسید
 پرورش برای مطالب مکانیکیعالی وجود دارد فراتر از انتقال 

 (2013)طورکه همانها در دانشجویان است.  این توانمندی

Joensuu et al.  نظام آموزش عالی این اگر کنند  بیان می
عنوان یک  بهتوانند  توقع را در دانشجویان ایجاد کند که می

متخصص استخدام شوند و دستمزد دریافت کنند، درحقیقت 
که اگر  حالی در است. کرده ها را قربانی تمایل کارآفرینی آن

برداری  دانشجو به منابع رقابتی از جمله دانش قابل بهره
موفق  ةکارآفرینانصورت مستقیم مسلح شود، مسیر شغلی  به

. نقش آموزش عالی در کارآفرینی بیند میخود  برابررا در 
عنوان یک اصل پذیرفته شد. در پژوهش  دانشجویان امروزه به

بینی سطح شور  ش در پیشحاضر و در بررسی نقش الگوی نق
مشخص شد دانشجویانی که در اطرافیان خود فرد  ،کارآفرینی

عنوان الگوی نقش از وی یاد  شناسند و به ی را میکارآفرین
ی میانگین باالتری کارآفریندر هر سه بعد شور  ،کنند می

 ،رو . از اینندارند که الگوی نقش دارندنسبت به دانشجویانی 
 ةهای پردیس که در زمین شود با همکاری گروه پیشنهاد می

مسائل اجتماعی و اقتصادی تجربیاتی دارند، تعامل کارآفرینان 
موفق بخش کشاورزی از طریق تأسیس دفاتر مربوطه و 

 ةترین یافت های سالیانه فراهم شود. مهم برگزاری همایش
 ترین د کیفیت الگوی نقش اصلیده میتحقیق حاضر نشان 

شور کارآفرینی در بین دانشجویان  ةکنند بینی عامل پیش
 ةای زندگینام طور دوره که به هایی هاست. انتشار نشری

در بخش کشاورزی منتشر  ویژه کارآفرینان موفق را به
اقدامی حیاتی برای احیای کارآفرینی دانشجویان  ،کنند می

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر  همچنین، .استکشاورزی 

اظهار نظر  شانالگوی نقش زمینة از دانشجویان خواسته شد در
شود برای رفع این محدودیت در تحقیقات  کنند، پیشنهاد می

 طور دقیق بهری اگذتأثیرشده از نظر ابعاد  اشارهالگوی  ،آتی
 . شودتحلیل کیفی 

، Wang & Verzat  (2011)براساس نتایج تحقیق و نظر
تواند آموخته شود  گیرد که کارآفرینی می این فرضیه قوت می

 و  های مرتبط با کارآفرینی و کسب آموزش از طریقیا حداقل 
راستا با نظر  نتایج تحقیق هم همچنین، کار ترغیب شود.

های  دهد برنامه نشان می Linan et al. (2010) مانند محققانی
ثری برای کمک به ؤتوانند نقش م آموزش کارآفرینی می

های آموزش کارآفرینی باید  برنامه ، اماداشته باشند نیکارآفری
را کنندگان  تمایل مشارکت فزایشکه ا طراحی شوندای  گونه به

از طریق خلق احساسات مثبت شدن  در برنامه برای کارآفرین
یکی از این  ،همراه داشته باشد. در این تحقق به

عنوان الگوی نقش،  با های احساسات مثبت، کننده ترغیب
 ،طور خالصه به تصویر کشید. به زمینهاهمیت خود را در این 
خلق  از طریقداشتن مدل نقش  نتایج تحقیق نشان داد
های  ایده ،و تجربه کردنمدی، سازگارآاحساس مثبت خودکار

را های شخصی  و قضاوت کند میکارآفرینان را تسریع  ةنوآوران
 به طرفگیرند  ت میئنششناختی  های روان که از ویژگی

این احساسات مثبت در  ةتجربدهند.  میتوانمندی فرد سوق 
 شود. میعنوان شور کارآفرینی بررسی  بامطالعات کارآفرینی 
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