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 چکیده
 دانشجویان کارآفرینانة یها انگیزه تحلیل و شناسایی ،گرفت انجام آمیخته روش با که پژوهش این کلی هدف

 منابع و کشاورزی پردیس در که است دانشجویانی شامل کیفی بخش در پژوهش ةجامع. بود کشاورزی
 در پژوهش آماری ةجامع .بودند کرده اقدام کارآفرینی کارهای و کسب ایجاد رایب رازی دانشگاه طبیعی
( N=186) است رازی دانشگاه کشاورزی های رشته کارشناسی مرچها سال انشجویاند تمام شامل یکمّ بخش

 اصلی ابزار. شدند انتخاب متناسب انتساب با ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش به ها آن از نفر 164 که
 داد نشان ها یافته. بود پرسشنامه کمّی بخش در و مصاحبه کیفی بخش در هاداده آوریجمع برای پژوهش

 بین ،هامیانگین مقایسة نتایج براساس .است متوسط از باالتر کشاورزی دانشجویان کارآفرینانة  ةانگیز میزان
 در نکردن شرکت یا شرکت جنسیت، تغیرهایم براساس کشاورزی دانشجویان کارآفرینانة های انگیزه میزان
 به شنگر و کارآفرینی خودکارآمدی تحصیلی، رشتة ،الگو نداشتن یا داشتن کارآفرینی، آموزش های دوره

 کارآفرینانة های انگیزه ،عدیچندبُ بندی مقیاس تحلیل نتایج .داشت وجود داری معنی اختالف کارآفرینی
 «کارآفرینانه شناختیروان های انگیزه» و «کارآفرینانه اقتصادی های انگیزه» عدبُ دو در را کشاورزی دانشجویان

 عالی آموزش نظام ریزانبرنامه به کمک برای مناسبی دستاوردهای مطالعه این نتایج. داد نمایش فضا در
 . دارد کشاورزی دانشجویان کارآفرینانة های نگیزها ارتقای راستای در کشاورزی

 

 .چندبعدی بندی مقیاس کارآفرینی، کارآفرینی، انگیزة کشاورزی، موزشآ :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 به تحصیلکرده های گروه میان در بیکاری چشمگیر افزایش

 از یکی به ایران عالی آموزش نظام آموختگاندانش ویژه
 ,.Ghasemi et al) است هشد تبدیل جامعه مشکالت و لئمسا

 و کار موضوع یا اشتغال های چالش کهیطور به ،(2009
 کشور روز اجتماعی لئمسا ترین مهم از یکی فقط نه بیکاری

 گذشته ۀده دو در جمعیت رشد میزان با بلکه آید، می شماربه
 ۀده چند در اجتماعی های چالش ترین مهم از را آن توان می

 به نزدیک(. Tajabadi et al., 2008) آورد حساببه آینده
 ,.Jamshidifar et al) است بیکار ایران کار نیروی چهارم  یک

 درصد 8/21 ار جوانان بیکاری میزان ایران آمار مرکز. (2010
 در بیکاری متوسط میزان برابر دو تقریباً که است هکرد اعالم
 لحاظ از عالی تحصیالت دارای انسانی نیروی. است جهان
 ،توسعه لدرحا کشورهای از بسیاری مانند نیز ایران در کمی
 های سال در مثال، برای ؛است هداشت توجهی شایان رشد

 دانشجو هزار 890 حدود 1388-1387 سال تا 1383-1384
 التحصیل فارغ آزاد و دولتی های دانشگاه از کشاورزی بخش در

 بخش در اکنون هم(. Jamshidifar et al., 2010) شدند
 طبیعی منابع و کشاورزی ۀآموخت دانش هزار 240 کشاورزی

 سازمان این رسمی آمار براساس .دهستن مهندسی نظام عضو

 (347-362) ص ،1394 تابستان ،2 ةشمار ،46 ةدور ایران، کشاورزی ۀتوسع و اقتصاد تحقیقات
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 کار جویای کشاورزی های آموخته دانش از نفر هزار 57 حدود
 آن بیانگر آمارها و هاگزارش این(. Nasrollahi, 2009) هستند

 با التحصیلیفارغ از پس کشاورزی آموختگان دانش که است
 وارد توانند نمی لعمدر و هستند رو هروب زیادی های چالش

 رویکردی باید عالی آموزش ،شرایطی چنین در. شوند کار بازار
 در نیز را کارآفرینی جدید، دانش ۀارائ ضمن که ندک اتخاذ را

  (.Hosseini et al., 2010) کند نهادینه دانشجویان
 نقش کارآفرین، افراد تربیت با توانند می آموزشی مراکز

 Hooshmandan) نندک ایفا معضل این حل در مهمی

Moghaddam Fard et al., 2012)، و کسب پیدایش زیرا 
 اقتصاد به جدید شغلی های فرصت پدیدآوردن با جدید کارهای

 بخش کنارگذاشتن کهدرحالی ،بخشد می نشاط و شور بازار
 انسانی، منابع هدردادن معنای به فعال نیروی از وسیعی
 تعدیل برای اقتصادی وانت کاهش و بازار پذیری انعطاف افزایش

 بین در کارآفرینی ترویج ،اساسبراین .هاست دگرگونی
 این در مناسب راهکاری عنوان به عالی آموزش نظام دانشجویان

 است آن پیامدهای از یکی اشتغال ایجاد و شد برگزیده زمینه
(GEM, 2002 .)ایجاد به که است فعالیتی کارآفرینی 

 به دستیابی راستای در راداف برای داری معنی های فرصت
 و ها نوآوری افزایش طریق از اقتصادی و مالی استقالل
 ,.Souitaris et al) دشو می منجر کار و کسب جدید های فرصت

 تربیت سوی هب ها دانشگاه رویکرد تغییر بنابراین، ؛(2007
 کارجویی جایبه آن در دانشجویان که کارآفرین دانشجویان

 & Talebi) است رقابتی مزیت دارای ،باشند کارآفرینی دنبال به

Zare Yekta, 2008.) پیش های چالش از یکی راستا، این در 
 فردی توانایی که هستند آموختگانی دانش مختلف، جوامع روی 

 ،اساس براین. ندارند کار و کسب اندازی راه برای الزم مهارت و
 هنگفر ۀتوسع طریق از دانشگاهی آموختگاندانش سازی آماده

 نباید سازی آماده این گمان بی. است ضروری آنان در کارآفرینی
 هنگام امر این تحقق منظور به بلکه باشد، التحصیلی فارغ از بعد

 ها محدودیت و موانع و دشو فراهم الزم مقدمات باید تحصیل،
 بر گذاشتنتأثیر اماتاقد این ترین مهم از یکی. شوند برطرف
 Amiri) است دانشجویان ۀکارآفرینان های انگیزه و نیات نگرش،

& Moradi, 2008.)  
 نقش کارآفرینی آموزش که اند داده نشان مختلف مطالعات

 کارآفرینی اهمیت و ماهیت زمینۀ در آگاهی افزایش در مؤثری
(Hill & Cinneide, 2001)، های انگیزه و نگرش تغییر 

 ایه مهارت و( Mcvie, 2001; Rasheed, 2000) کارآفرینانه
براین. کند می ایفا( Leitch & Hisrich, 2001) کار و کسب

 عالی آموزش های همؤسس و ها دانشگاه خیرا های سال در اساس،
 مباحث آموزش و تدریس به بیکاری معضل حل راستای در

 ,.Meyer, 2003; Landry et al) ندا هشد مند هعالق کارآفرینی

 مراکز اجرای و سیستأ انگربی نیز موجود تجربی شواهد(. 2006
 ;Oshea et al., 2004) هستند ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش

Searle, 2006 .)آموزش های دوره ۀنمون اولین هرچند 
 در پدیده این اما شدند، برگزار اروپا های دانشگاه در کارآفرینی

 متحده ایاالت .کرد پیدا توسعه نیز ای گسترده صورتبه آمریکا
 در کارآفرینی موزشآ به مربوط مباحث رد جهانی یالگوی

 های دانشگاه ۀتوسع کهدرحالی ،رود می شمار به ها دانشگاه
 اگرچه ،است هگرفت صورت تازگی به اروپا در کارآفرین

 Locket) است هداشت وجود آن ۀتوسع و ترویج به مندی هعالق

et al., 2005; Wright et al., 2007 .)از تعدادی نیز ایران در 
 برگزاری با ندا هکرد تالش کشور در عالی آموزش های سهمؤس
 های مهارت ها، دانشگاه در کارآفرینی آموزش های دوره
 منظور به دانشجویان در را کارآفرینانه کارهای و کسب اندازی راه

 ةدانشکد. کنند ایجاد واقعی کار و کسب محیط به ورود
 است هایی دانشکده از یکی کرمانشاه رازی دانشگاه کشاورزی

 با و است هداد انجام را اثرگذاری اقدامات زمینه این در که
 دانشجویان اختیار در کارآفرینانه های فرصت قراردادن

 فرایند درگیر بتوانند افراد این است هشد موجب کشاورزی،
 خود برای را کاری و کسب و شوند شدن کارآفرین و کارآفرینی

 مطرح پرسش این حال(. Rostami et al., 2012) کنند ایجاد
 ایجاد در ویاندانشج تمایالت و اهداف ترین مهم که شود می

 عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه در دانشجویی کارهای و کسب
 کرمانشاه رازی اهدانشگ کشاورزی ةدانشکد در نمونه رایب

 کارهای و کسب تعداد افزایش شاهد ها سال این در که اند کدام
 .تیمهس آن در دانشجویی

 اظهار مختلف محققان پرسش، این به پاسخ راستای در
 های انگیزه با افراد ۀکارآفرینان تمایالت و اهداف که اند کرده

 Kolvereid, 1992; Amir et) ندهست همسو ها آن ۀکارآفرینان

al., 2001; morris et al., 2006; Cassar, 2007 .)در انگیزه 
 برای انسان رفتار به که است قوی بسیار محرکی کارآفرینی

 & Locke) دهد می جهت آن تمایالت و هدف به رسیدن

Baum, 2007 .) 
 اولین. است پراکنده و کمیاب کارآفرینانه ةانگیز ادبیات

 توسط کارآفرینی های انگیزه بررسی ۀزمین در پژوهش
Doutriaux & Peterman (1982) بر محققان این .گرفت انجام 

 کار و کسب ها دانشگاه در که کسانی از نفر ده با مصاحبه ۀپای
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 برای ها آن اصلی های انگیزه دادند نشان ،بودند کرده ایجاد
 از پس. است طلبی استقالل و آزادی به میل کارآفرینی ایجاد

 با مصاحبه با ای مطالعه درSamson & Gardon (1990 ) ها آن
 نشان ادکانا و متحده ایاالت در دانشگاهی کارآفرینان از نفر 22

 کاربردنبه ،کار و کسب ایجاد برای ها آن اصلی  ةانگیز دادند
 شدنتبدیل برای ها فرصت از استفاده عمل، در خود معلومات

 های پژوهش. بود پول به ها فرصت تبدیل و رینکارآف یک به
 های انگیزه ،(ESEC, 1994) مهارت و کار سازماندهی انجمن

 به گرایش کارآفرینی و کار و کسب یجادا در را مردان و زنان
 تربیش مالی سود به دستیابی و شغلی شنودیخ ،مدیربودن

 Yzinenpaa & Checharina (2000)مانند محققانی. دانند می
 استقالل، به دستیابی مانند مواردی در را کارآفرینی های انگیزه
 آوردندستبه فقر، از دوری زندگی، بهتر شرایط ساختنفراهم
 زندگی دلخواه شرایط سازیفراهم ،جامعه در اعتبار و قدرت

 افراد و جامعه برای مفیدبودن سالمندی، زمان در شخصی
 و استعدادها بروز و شناخت و پیشین شغل از ناخشنودی دیگر،
 ,GEM) کارآفرینی جهانی مرکز. دانند می شخصی یتوانای

 دو به شوند می نیکارآفری موجب که را هایی انگیزه( 2006
 کارآفرینی و فرصت براساس کارآفرینی :کردند تفکیک دسته

 گیرد می شکل زمانی ،فرصت براساس کارآفرینی. اجبار براساس
 کارآفرینی و کنند برداری بهره موجود های فرصت از افراد که

 نبود علت به افراد که است هنگامی نیاز و اجبار براساس
 کارآفرینی به مجبور اقتصادی ازنی و بهتر یشغل های گزینه

 ترین مهم ای مطالعه درOlivier et al. (2011 ) .شوند می
 برای فرصتی مانند مواردی شامل را کارآفرینانه های انگیزه
 استقالل خود، ایدة با چیزهایی خلق خود، های ایده سازی پیاده

 های فرصت آوردندست به و گروه یک در بودن رئیس شخصی،
 ای مطالعه درDamoori et al. (2010 ) .دانند می لمستق مالی
 ساختن فراهم را دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه ترین اصلی

 جامعه، برای مفیدبودن سپس بهتر، زندگی برای شرایط
 های توانایی و استعداد بروز و شناخت و استقالل به دستیابی
  .کردند بیان شخصی

 حالتابه شود می دهمشاه ،موضوع ادبیات به توجه با
 منظور به کشور داخل در محدودی کیفی و یکمّ های پژوهش

 کارآفرینانۀ ایه انگیزه چگونگی زمینۀ در پرسش به پاسخ
 ابعاد و عنو به توجه کهدرحالی است، هگرفت انجام دانشجویان

 ای برنامه تدوین در تواند می اندانشجوی کارآفرینانۀ های انگیزه
 به ؛باشد مفید دانشجویان بین در ها آن تقویت برای منسجم

 کارآفرینانه های انگیزه اینکه به توجه با دیگر، بیان

 و کسب یک ایجاد رایب افراد تمایالت و اهداف ةکنند تعیین
 دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه شناسایی ،ندهست کار

 سایر به نسبت را بیکاری میزان بیشترین که کشاورزی
 برای دارند کشور در عالی آموزش نظام های رشته

 است؛ حیاتی عالی آموزش نظام ریزان برنامه و راناسیاستگذ
 پرداخته یهای انگیزه شناسایی به حاضر پژوهش در ،بنابراین

 رازی  دانشگاه کشاورزی دانشکدة دانشجویان که شود می
 .کرد وادار نشجوییدا کارهای و کسب ایجاد به را کرمانشاه
 مدیران و ریزان برنامه به تواند می پژوهش این یجنتا ،درنتیجه

 راستای در تا ندک کمک کشور کشاورزی الیع آموزش نظام
 ۀکارآفرینان های انگیزه ارتقای برای منسجم های برنامه تدوین

 به و نندک اقدام بیکاری بحران از خروج برای دانشجویان
 کردنآماده همانا که بپوشانند عمل جامۀ خود واقعی رسالت
 به توجه با رو، این از. است خوداشتغالی برای آموختگان دانش

 با اول مرحلۀ در پژوهش این در موضوع همیتا و ماهیت
 پرداخته ای کارآفرینانه های انگیزه شناسایی به کیفی روش
 ایجاد به را رازی دانشگاه کشاورزی دانشجویان که شود می
 به دوم مرحلۀ در و کرد وادار دانشجویی کارهایی و سبک

 دانشجویان ۀکارآفرینان های انگیزه ابعاد و میزان ،کمّی روش
 بنابراین، ؛شود می بررسی کرمانشاه رازی دانشگاه کشاورزی

 :از ندا عبارت حاضر پژوهش اختصاصی اهداف
 مورد دانشجویان ای حرفه و فردی های ویژگی شناسایی .1

 مطالعه
 ۀکارآفرینان های انگیزه بندیاولویت و شناسایی .2

 مطالعه مورد دانشجویان
 دانشجویان ۀکارآفرینان  هایانگیزه میزان ۀمقایس .3

 مطالعه مورد متغیرهای براساس
 مورد دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه ابعاد تعیین. 4

 مطالعه
 

 ها روش و مواد
 و ها داده گردآوری لحاظ از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 و کیفی بخش دو در که است پیمایشی -یفیتوص اطالعات
 پژوهش کیفی بخش در لعهمطا مورد ۀجامع. گرفت انجام یکمّ

 منابع و کشاورزی پردیس در که است دانشجویانی تمام شامل
کارآفرین پدیدة به خیرا سال چند در رازی نشگاهدا طبیعی
 برای. (N=23) بودند پرداخته کار و کسب اندازی راه و شدن

 مبتنی گیری نمونه از پژوهش کیفی بخش در ها نمونه انتخاب
 و ترین عمیق هب دستیابی راستای در .شد استفاده هدف بر
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 ادامه جایی تا هدف بر مبتنی گیری نمونه ،اطالعات ترین کامل
 رسیدیم؛  (Theoretical Saturation)نظری اشباع به که یافت

 اطالعات دیگر بعدی هایمصاحبه دادن انجام با دیگر، عبارتبه
 کیفی بخش در ها داده آوری جمع ابزار .نیامد دست به جدیدی
 با (SemiStructured) ساختارنیمه انفرادی ۀمصاحب پژوهش،

 این در تحقیق هدف به ابیدستی منظور به که بود پاسخگویان
( کشاورزی ویاندانشج کارآفرینانۀ های انگیزه اییشناس) بخش

 و تحقیق هدف بیان ضمن مصاحبه هر ابتدای در پژوهشگر
 درخواست یانپاسخگو از ،پژوهش زمینۀ در کلی توصیفات ۀارائ

 ایجاد برای شما یها انگیزه) پژوهش پرسش به توجه با تا کرد
 انتقال پژوهشگر به را دخو اطالعات( ند؟ا کدام کار و کسب
 روی مصاحبه هنگام پاسخگویان رضایت با مطالب تمام .دهند
 کاغذ روی لکام طور به آن از پس و ضبط کاست نوار

 روش کارگیری به با سپس ،شد برداری نسخه و سازی پیاده
 ها، مصاحبه متن خطبهخط و مکرر مطالعۀ با و محتوا تحلیل

 کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه عنوانبه متغیر 21
 نتایج روایی از اطمینان برای قسمت، این در. شدند شناسایی
 ،منظورینا هب .شد استفاده کنندگان شرکت بازنگری از پژوهش

 اختیار در متغیر 21 محتوا، تحلیل دادن انجام از بعد
 ها آن (اعتبار) صحت تا گرفت قرار مصاحبه در کنندگان شرکت

 ،قسمت این در نتایج پایایی از اطمینان برای و کنند تأیید را
 ها مصاحبه متن با محتوا تحلیل دادن انجام از پس متغیرها تمام

 که شد هخواست بیرونی یمتخصص از همچنین، و دش مقایسه
 پایایی محتوا، تحلیل دادن امانج و ها مصاحبه متن خواندن با

 کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه عنوان به را متغیرها
 . کنند تأیید

 تمام شامل یکمّ بخش در پژوهش آماری جامعۀ
 در کشاورزی های رشته کارشناسی چهارم لسا دانشجویان

 بودند رازی دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس
(N=186 .)جدول از استفاده با نمونه حجم Pattn (2002،) 

 با تصادفی ای طبقه گیری نمونه روش با که شد تعیین نفر 164
 برای اصلی ابزار. شدند انتخاب مطالعه برای متناسب انتساب

 دو بر مشتمل ایپرسشنامه ،یکمّ بخش در ها داده آوری جمع
 رشتۀ جنس، سن،) ایحرفه و فردی هایویژگی بخش

 آموزش هایدوره در شرکت سکونت، محل تحصیلی،
 کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی، الگوی داشتن کارآفرینی،
 هایانگیزه و( کارآفرینی به نگرش و اجتماعی هنجارهای
 از هرکدام سنجش برای ،اول بخش رد. بود کارآفرینانه
 برای را خود چقدر) کارآفرینی خودکارآمدی متغیرهای

 ،(د؟دانی می توانمند کارآفرینانه کار و کسب یک اندازی راه
 اندازی راه برای را جامعه هنجارهای چقدر) اجتماعی هنجارهای

 به نگرش و( د؟دانی می مناسب کارآفرینانه کارهای و کسب
 (د؟دانی می مفید جامعه برای را فرینیکارآ قدرچ) کارآفرینی

 برای مقیاسی که -پرسشنامه دوم بخش در. شد طرحم پرسشی
 متغیر 21 از -بود دانشجویان کارآفرینانۀ هایانگیزه سنجش

 توسط آن روایی و شد استفاده( پژوهش کیفی بخش حاصل)
 و کشاورزی آموزش و ترویج های رشته از متخصصانی
 آلفای ضریب محاسبۀ با نیز آن پایایی و شد ییدتأ کارآفرینی

 دو در کمّی، بخش در ها داده(. α=0.82) شد تأیید کرونباخ
 افزار نرم از استفاده با استنباطی و توصیفی آمار قسمت

SPSSWin20 برای ،منظورینا هب. شد تحلیل و تجزیه 
 ها آن ۀمقایس و دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه بندی لویتاو

 و تغییرات ضریب از ترتیببه مطالعه مورد متغیرهای براساس
 های انگیزه ابعاد تعیین برای و ها میانگین ۀمقایس آزمون

 بندی مقیاس تحلیل روش از دانشجویان کارآفرینانۀ
. شد استفاده  (MDS: Multidimensional Scaling)چندبعدی

 یهندس و واقعی تصویر ،چندبعدی بندی مقیاس تحلیل روش
 دهد می نشان چندبعدی فضای در نقاطی صورت به را متغیرها

 عبارت به ؛ستها آن بین شباهت بیانگر نقاط این بین ۀفاصل که
 هم به نزدیک که ای نقطه دو طریق از مشابه مورد دو دیگر،

 همدیگر از که ای نقطه دو طریق از متشابهنا مورد دو و هستند
 & Todman) ندشو می داده نمایش فضا در هستند دور

Dugard, 2007)بندی مقیاس تحلیل روش کاربردنهب بنابراین، ؛ 
 دانشجویان کارآفرینانۀ یها انگیزه ابعاد کشف برای عدیچندبُ

 . است مفید علمی  روشی عنوان به کشاورزی
 

 بحث و نتایج
 (یکمّ بخش) دانشجویان ای حرفه و فردی های ژگیوی

 32/22 مطالعه مورد شجویاندان سن میانگین ها، یافته براساس
 25 تا 21 سنی دامنۀ در ها آن و بود 05/1 معیار انحراف با سال
( درصد 6/39) نفر 65 ،پاسخگویان بین از. داشتند قرار سال
 109 زندگی محل که بودند دختر( درصد 4/60) نفر 99 و پسر
 روستا( درصد 5/33) نفر 55 و شهر ها آن از( درصد 5/66) نفر
 مطالعه، مورد دانشجویان بین از داد نشان نتایج ین،همچن. بود
 27 کشاورزی، آموزش و ترویج رشتۀ در (درصد 7/17) نفر 29
 11) نفر 18 نباتات، اصالح و زراعت رشتۀ در (درصد 5/16) نفر

 رشتۀ در (درصد 4/13) نفر 22 شناسی، خاک رشتۀ در( درصد
 رشتۀ در (درصد 2/12) نفر 20 کشاورزی، های ماشین مکانیک
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 20 و دامی علوم رشتۀ در( درصد 1/17) نفر 28 پزشکی،گیاه
 و بودند تحصیل به مشغول آب رشتۀ رد (درصد 2/12) نفر

 نفر 57 و روزانه ها آن از( درصد 2/65) نفر 107 تحصیلی دورة
 داد نشان ها یافته براین،عالوه. بود شبانه( درصد 8/34) ها آن از
 آموزش های دوره در( درصد 6/25) نفر 42 پاسخگویان بین از

 های دوره در( درصد 4/74) نفر 122 و ندکرد شرکت کارآفرینی
 براساس همچنین،. بودند نکرده شرکت کارآفرینی آموزش

 کارآفرین الگوی دارای دانشجویان از( درصد 28) نفر 46 ،نتایج
 72) نفر 118 و ندبود ها همکالسی و دوستان خانواده، بین در

 سایر های یافته. نداشتند کارآفرین الگوی ها آن از( درصد
 شامل مطالعه مورد دانشجویان ایحرفه و فردی های ویژگی

 به نگرش و اجتماعی هنجارهای کارآفرینی، کارآمدیخود
 . دوش می ارائه 1 جدول در کارآفرینی
 که است ینا بیانگر 1 جدول در شدهارائه نتایج

 مورد کشاورزی دانشجویان اکثر کارآفرینانۀ خودکارآمدی
 4/13) نفر 22 برای فقط و است باالتر و متوسط حد در مطالعه
 دانشجویان گفت توان می بنابراین، ست؛ا کم حد در( درصد

 در را مطلوبی کارآفرینانۀ خودکارآمدی ،مطالعه مورد کشاورزی
 دیگر، عبارتبه ؛دارند کارآفرینانه کارهای و کسب ایجاد راستای

 برای را خود توانایی مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان ثراک
 کهدرحالی ،انندد می مناسب کارآفرینانه کارهای و کسب ایجاد
 مطالعه مورد کشاورزی (درصد 2/98) دانشجویان بیشتر

 ایجاد برای کمتر و متوسط حد در را اجتماعی هنجارهای
 توان می ،درنتیجه. دانند می مناسب کارآفرینانه کارهای و کسب
 دانشجویان دیدگاه از جامعه فرهنگی باورهای و اعتقادات گفت

 کارآفرینانه کارهای و کسب ایجاد با مطالعه مورد کشاورزی
 1 جدول در شدهارائه نتایج براساس براین،عالوه. ستندنی همسو

 مورد کشاورزی دانشجویان بیشتر نگرش شود می مشاهده
 و متوسط حد در جامعه برای کارآفرینی نمفیدبود به مطالعه
 کم حد در را کارآفرینی ها آن از نفر نوزده فقط و است باالتر
 کرد اذعان توان می رو، این از. دانند می مفید جامعه برای

 کارآفرینی به مثبتی نگرش مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان
 و کسب ایجاد راستای در ها آن رفتار بر نگرش این و دارند

 . گذارد می مثبتی تأثیر آفرینانهکار کارهای
 

 کارآفرینی به پاسخگویان نگرش و اجتماعی هنجارهای خودکارآمدی، فراوانی توزیع. 1 جدول
 نما معیار انحراف *ایرتبه میانگین تجمعی درصد درصد فراوانی طبقات متغیر

 کارآفرینانه خودکارآمدی
 4/13 4/13 22 کم

 0/75 6/61 101 متوسط متوسط 61/0 11/2
 100 0/25 41 زیاد

 اجتماعی هنجارهای
 7/42 7/42 70 کم

 2/98 5/55 91 متوسط متوسط 52/0 59/1
 100 8/1 3 زیاد

 کارآفرینی به نگرش
 6/11 6/11 19 کم

 8/48 2/37 61 متوسط زیاد 68/0 39/2
 100 2/51 84 زیاد

 .است( زیاد. 3 متوسط،. 2 م،ک. 1) 3 از میانگین* 

 
 (کیفی بخش) کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه

 دستیابی برای گرفت، انجام کیفی صورت به که ،بخش این در
 شناسایی زمینۀ در اطالعات ترین کامل و ترین عمیق به

 منابع و کشاورزی پردیس دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه
 ساختار نیمه انفرادی مصاحبۀ روش از زیرا دانشگاه طبیعی
 و پسر نه) سیزده دادن انجام با ،مرحله این در .شد استفاده

 در خیرا سال چند در که دانشجویانی با بهمصاح( دختر چهار
 کار و کسب رازی دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس

 زمینۀ در یکامل اطالعات به بودند کرده ایجاد (کارآفرینی)

 که یافتیم دست کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ های یزهانگ
 ما قبلی اطالعات به اطالعاتی بعدی های مصاحبه دادن مانجا با

 تکرار پاسخگویان توسط شدهارائه مطالب و نشد افزوده
 دقیقه 40 تا 20 بین مصاحبه هر مدت. بودند قبلی مطالب
 و برداری نسخه و ها مصاحبه دادن انجام از پس. بود متغیر
 انجام را محتوا تحلیل ،کاغذ روی ها مصاحبه متن سازی پیاده
 متن خطبهخط و مکرر ،دقیق ۀمطالع با ،مرحله این در .دادیم

 های انگیزه عنوانبه متغیر 21 مکتوب، های مصاحبه
 (.2 جدول) شدند شناسایی کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ
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 (کیفی بخش نتایج) کشاورزی دانشجویان ۀکارآفرینان های انگیزه. 2 جدول

  کار و کسب ایجاد در خود های توانایی و هااستعداد اثبات زندگی دلخواه شرایط کردن فراهم

  گروه یک در بودنمدیر خودم برای یکار و کسب ایجاد به مندی عالقه
 عمل در خود تجربیات و ها مهارت از استفاده کار و کسب یک ایجاد جذابیت

 پردرآمد یشغل کسب پرتحرک و عملی کارهای دادن انجام به ایلتم
 عمل در خود های ایده سازی پیاده دوستان به نسبت یافتن برتری

 شخصی های دارایی ایجاد بیکاری از فرار
 کارآفرینی های فرصت کشف خانواده درآمد به کمک

 بازار نیاز مورد محصوالت تولید مالی استقالل به دستیابی
 واقعی موقعیت در علمی دانش کاربرد اقتصادی فقر از اییره

  کارآفرینی موجود های فرصت از برداری بهره اجتماعی( منزلت) جایگاه یارتقا
  جامعه برای مفیدبودن

 
 دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه بندی اولویت

 کارآفرینانۀ های انگیزه بندی لویتاو منظور به پژوهش، این در
 استفاده تغییرات ضریب از مطالعه مورد کشاورزی جویاندانش
 (. 3 جدول) شد

 ترین مهم که است این گرانبی 3 جدول در شدهارائه نتایج
 برای مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه
 جایگاه یارتقا شامل ترتیببه کارآفرینانه کارهای و کسب ایجاد

 و زندگی دلخواه شرایط کردنفراهم ،اجتماعی( منزلت)
 کرد اظهار توان می ین،بنابرا ؛است مالی استقالل به دستیابی

 ایجاد برای مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان اصلی انگیزة
 جنبۀ بیشتر اول اولویت در کارآفرینانه هایکار و کسب

 شهرت و مقام کسب دنبالبه معموالً ها آن و دارد اجتماعی
 دانشجویان انگیزة دوم اولویت در همچنین،. هستند اجتماعی
( کارآفرینی) کار و کسب ایجاد برای مطالعه مورد کشاورزی

 که هستند یشرایط دنبالبه بیشتر آنان و دارد رفاهی جنبۀ
 به دستیابی منظور به و کنند زندگی رفاه و آسایش در بتوانند

 بهتر، عبارت به و کار و کسب ایجاد ،رفاه و آسایش این
. دانند می خود نیاز این ارضای برای مناسبی ۀگزین را رآفرینیکا

 دانشجویان انگیزة سوم اولویت در شود می مشاهده براین،عالوه
 ها آن یعنی ؛دارد اقتصادی جنبۀ تربیش مطالعه مورد کشاورزی

 مالی وابستگی از  تا هستند کارآفرینانه کارهای و کسب دنبالبه
 مستقل اقتصادی لحاظ از زندگی در بتوانند و یابند نجات
 است این بیانگر 3 جدول در شده ارائه نتایج براین،عالوه. باشند

 کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ های انگیزه ترین همیتاکم که
 به نسبت پیداکردن برتری شامل ترتیببه مطالعه مورد

. است اقتصادی فقر از رهایی و گروه یک در بودنمدیر دوستان،
 مورد کشاورزی دانشجویان گفت توان می یافته این فسیرت در

 ،رقابت دنبالبه کارآفرینانه کارهای و کسب ایجاد در مطالعه
 مالی فقر رفع راستای در اقتصادی و مالی منابع کسب و قدرت

 فقر رفع و ریاست کسب برای رقابت دیگر، عبارت به ؛نیستند
 های شاخص مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان در اقتصادی

 ایجاد راستای در ها آن های انگیزه کردن بیان برای اسبیمن
 . ستنی کارآفرینانه کارهای و کسب
 

 براساس دانشجویان کارآفرینانۀ  انگیزة مقایسۀ

 مطالعه مورد متغیرهای
 یاندانشجو ینانۀکارآفر یزةانگ یسۀمنظور مقا پژوهش، به ینا در

 یا و حرفه یفرد ایه یژگیمورد مطالعه براساس و یکشاورز
شرکت در  یلی،دورة تحص ی،محل زندگ یت،ها شامل جنس آن

از آزمون  ینیو داشتن مدل کارآفر ینیدورة آموزش کارآفر
 های یژگیو یرسا یمستقل استفاده شد و برا t یانگینم یسۀمقا
 یخودکارآمد یلی،ها شامل رشتۀ تحص آن یا و حرفه یفرد

از آزمون  ینینگرش به کارآفرو  یاجتماع یهنجارها ینی،کارآفر
قسمت  ینا یجاستفاده شد. نتا یسوال کروسکال یانگینم یسۀمقا
 . شود یارائه م 5و  4 یها در جدول یبترت  به
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  کشاورزی دانشجویان ۀکارآفرینان های انگیزه بندی اولویت. 3 جدول
 اولویت تغییرات ضریب معیار انحراف میانگین انگیزه

 اجتماعی( منزلت) هجایگا ارتقای
  زندگی دلخواه شرایط کردن فراهم

 مالی استقالل به دستیابی
 کار و کسب یک ایجاد جذابیت

 بیکاری از فرار
 جامعه برای مفیدبودن

  درآمد پر یشغل کسب
 خودم برای یکار و کسب ایجاد به مندی عالقه
 واقعی موقعیت در علمی دانش کاربرد

 درعمل خود های ایده سازی پیاده
 شخصی های دارایی ایجاد

 درعمل خود تجربیات و ها مهارت از استفاده
 کار و کسب ایجاد در خود های توانایی و استعداد اثبات
 کارآفرینی موجود های فرصت از برداری بهره

 بازار نیاز مورد محصوالت تولید
 خانواده درآمد به کمک
 پرتحرک و عملی کارهای دادن انجام به تمایل
 کارآفرینی ایه فرصت کشف
 اقتصادی فقر از رهایی
  گروه یک در بودنمدیر

 دوستان به نسبت یافتن برتری

81/3 
79/3 
81/3 
23/3 
65/3 
67/3 
70/3 
58/3 
35/3 
46/3 
44/3 
39/3 
54/3 
32/3 
03/3 
33/3 
87/2 
00/3 
44/3 
31/3 
01/3 

91/0 
92/0 
96/0 
83/0 
95/0 
00/1 
06/1 
04/1 
00/1 
04/1 
06/1 
05/1 
12/1 
08/1 
03/1 
14/1 
99/0 
08/1 
26/1 
26/1 
33/1 

238/0 
242/0 
252/0 
257/0 
260/0 
272/0 
286/0 
290/0 
298/0 
300/0 
308/0 
309/0 
316/0 
325/0 
339/0 
342/0 
344/0 
360/0 
366/0 
380/0 
441/0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

 - - 65/0 41/3 کارآفرینانه  ةانگیز

  
 انگیزة بین که است این بیانگر 4 جدول در شدهارائه نتایج

 براساس مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ
 وجود درصد یک سطح در داری معنی اختالف ها آن جنسیت

 ةنمر میانگین شود می همشاهد ،میانگین به توجه با. دارد
 بنابراین، دخترهاست؛ از بیشتر رهاپس کارآفرینانۀ  انگیزة

 مورد پسر دانشجویان کرد اظهار درصد 99 احتمال با توان می
 دختر دانشجویان به نسبت باالتری کارآفرینانۀ انگیزة مطالعه

 مطالعات از یاریبس جینتا راستا، نیا در. دارند مطالعه مورد
 ،است نانهیکارآفر یها زهیانگ در یتیجنس یها تفاوت انگریب

 به نسبت مردها دادند نشان پژوهشگران شتریب کهیطور به
 Kirk & Belovics. دارند یباالتر ۀنانیکارآفر یها زهیانگ ها زن
 یها تینشان دادند زنان در فعال شان مطالعه در( 2006)

 هستند، خانواده و کار تعادل دنبالبه شتریب ینیکارآفر
 دنبالبه شتریب ینیکارآفر یها تیفعال در مردان کهیدرحال

ها  آن اساس،نیهستند. برا یاقتصاد ۀتوسع و ثروت جادیا
 یبرا یا لهیوس وانعن به را ینیکارآفر مردان گرفتند جهینت

 کهیدرحال ،کنند یدرک م یو مال یفرد ۀتوسع به دنیرس
درک  یفرد یکار و زندگ بیترک عنوانبه را ینیکارآفر زنان

 یها زهیو انگ ها نگرش نیب اختالف موضوع نیکه ا کنند یم
 ه،نیزم نیا در. دکن یم انینما را مردان و نانز ینیکارآفر

 یها تیفعال بر را تیمعنادار جنس ریثتأ زین یمتنوع قاتیتحق
 قاتیبه تحق توان یکه از آن جمله م ندکرد دییتأ ینیکارآفر

(2000) Delmar & Davidson (1995)؛ Matthews & 

Moser (1989)؛ Scherer et al. (2008)؛ Allen et al. ؛ 
(2005) Georgellis کرد اشاره. 

 ۀنانیکارآفر ةزیانگ نینشان داد ب جینتا ن،یهمچن
آموزش  یها مورد مطالعه براساس شرکت در دوره انیدانشجو
 ودوج درصد کیدر سطح  یدار یاختالف معن ینیکارآفر
 یانیجودانش ۀنانیکارآفر ةزیانگ ةنمر نیانگیم کهیطور به دارد،

از  شتریشرکت کردند، ب ینیکارآفر یآموزش یها که در دوره
 ن،یبنابرا نکردند؛ شرکت ها دوره نیا در هاست ک یانیدانشجو
که در  یانیاظهار کرد دانشجو توان یدرصد م 99 نانیبه اطم
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 ینیکارآفر ةزیانگ کردند شرکت ینیرآفرکا آموزش یها دوره
شرکت  ها دوره نیا در که دارند یانینسبت به دانشجو یباالتر

 آموزش داشتند اظهار مختلفی محققان راستا، این درنکردند. 
 انگیزة و نیت بروز برای الزم شرط دانشجویان برای کارآفرینی
 در کارآفرینی آموزش(. Noel, 2005) ستها آن در هکارآفرینان
  کسب ایجاد در مهم عنصرهای از آموزشی مراکز و ها دانشگاه

 .(Benger, 2006) است گان آموخت دانش طتوس کار  و
Souitaris et al. (2007در مطالعه ) یها نشان دادند برنامه یا 
 افزایش موجب داری یطور معن به ینیآموزش کارآفر

 و کسب ایجاد راستایدر  یاندانشجو کارآفرینانۀ های قابلیت
مطالعات  یجنتا ین،. همچنشود یم یخوداشتغال یا یدجد یکار

 ینیآموزش کارآفر یها معنادار دوره ثیرتأ بیانگر یزن یمختلف
افراد است که از آن  کارآفرینانۀ شناختیروان های ویژگیبر 

( و 2007)  .Wilson et alبه مطالعات  توان یجمله م
Petrman et al. (2003 )کرد اشاره. 

مشاهده  ،4 لجدو در شدهارائه جیبراساس نتا ،نیبراهوعال
مورد  یکشاورز انیدانشجو ۀنانیکارآفر ةزیانگ نیب شود یم

اختالف  ینیکارآفر یالگو ایمطالعه براساس داشتن مدل 
 کهیطور درصد وجود دارد، به کیدر سطح  یدار یمعن

 نیدر ب ینیکه مدل کارآفر یانیدانشجو شود یمشاهده م

 ۀنانیکارآفر ةزیانگ ةنمر نیانگیم ،نددار تاندوس و خانواده
 ینیکارآفر دلم که دارند یانیدانشجو نسبت به یباالتر

گفت داشتن  توان یدرصد م 99با احتمال  ن،یبنابرا ندارند؛
 انیدانشجو ینیکارآفر ةزیانگ شیزااف موجب ینیکارآفر یالگو

 شود یم فیتعر ینانیکارآفر عنوان به ینیکارآفر یالگو .شود یم
 که است، تماس در ها آن با فرد ای هستند آشنا فرد یبرا که
 ,Grandsten) گذارد یم ریتأث فرد ینیکارآفر تین و زهیانگ بر

 خانوادة یاعضا که است نیا انگریب زین مطالعات جینتا (. 2004
 ندا هتداش یخوداشتغال کار و کسب صاحبان درصد 50 از شیب
(Fairlie, 2004 .)یالگو معنادار ریتأث که یمطالعات نۀیزم در 

 توان یم کردند، دییتأ افراد ۀنانیکارآفر ةزیانگ بر را ینیکارآفر
-Dlaz (2009)  ؛Pittawaway & Cope (2007) مطالعات به

Casero et al. جدول در شدهارائه جینتا براساس. کرد اشاره 
 ۀنانیکارآفر ةزیانگ نیب شود یم مشاهده جینتا نیا خالفبر ،4

محل  یرهایمورد مطالعه براساس متغ یکشاورز انیدانشجو
 یاز لحاظ آمار یدار یاختالف معن یلیتحص ةرو دو یزندگ

 روزانه و یشهر ای روستا گفت توان یم ،نیبنابرا ؛وجود ندارد
 یها زهیانگ بر مطالعه مورد یکشاورز انیدانشجو بودنشبانه ای

 .دنندار یریتأث ها آن ینیکارآفر

 
 (t آزمون) ها آن ای حرفه و فردی های ویژگی براساس پاسخگویان کارآفرینانۀ انگیزة ۀمقایس .4 جدول

 .t Sig معیار انحراف ایرتبه میانگین تعداد طبقات مستقل متغیر وابسته متغیر

 کارآفرینانه ةانگیز

 جنسیت
 001/0 526/0** 55/0 62/3 65 پسر
 68/0 28/3 99 دختر

 زندگی محل
 63/0 39/3 109 شهر

076/0 434/0 
 69/0 34/3 55 روستا

 تحصیلی دورة
 63/0 40/3 107 روزانه

167/0 0973/0 
 61/0 31/3 57 شبانه

 کارآفرینی آموزش
 000/0 646/5** 52/0 87/3 42 بله
 62/0 26/3 122 خیر

 کارآفرینی مدل
 000/0 596/5** 49/0 80/3 46 بله
 65/0 27/3 118 خیر

 درصد یک سطح در داری معنی** 

 
 انگیزة بین که است این بیانگر 5 جدول در شده ارائه نتایج

 ۀرشت اسبراس مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ
 وجود درصد یک سطح در داری معنی اختالف آنان تحصیلی

 کارآفرینانۀ انگیزة ةنمر ای رتبه میانگین کهطوری به ،دارد
 از بیشتر است دامی علوم شان تحصیلی رشتۀ که دانشجویانی

 خاک علوم  شان هرشت که دانشجویانی برای و ستها رشته ایرس
 درصد 99 اطمینان با بنابراین، ؛ستها هرشت سایر از کمتر است،

 مورد کشاورزی اندانشجوی تحصیلی رشتۀ کرد اظهار توان می
 یافته این. گذارد می تأثیر ها آن ۀکارآفرینان انگیزة بر مطالعه
 که باشد زیکشاور های رشته ماهیت دلیل  به است ممکن
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 کشاورزی دانشجویان رینانۀکارآف انگیزة در اختالف موجب
 رینباالت دانشجویان دامی علوم ۀرشت در ،مثال برای شود؛ می

 به احتماالً موضوع این و دارند ها رشته سایر به تبسن را انگیزه
 کسب اندازی راه و ایجاد فرصت رشته این در که است دلیل این

 مرغداری، احداث مثل رشته به مرتبط کارآفرینانۀ کارهای و
 این شناسیخاک مثل ای رشته در ولی دارد، وجود... و گاوداری
 . ندارد وجود ها فرصت

 بین دهد می نشان 5 دولج در شده ارائه نتایج همچنین،
 میزان ساسابر کشاورزی دانشجویان ارآفرینانۀک انگیزة

 سطح در داری معنی تتفاو ها آن کارآفرینانۀ خودکارآمدی
 نمرة ای رتبه میانگین کهطوری به ،دارد وجود درصد یک

 کارآفرینانۀ خودکارآمدی که دانشجویانی کارآفرینانۀ انگیزة
 خودکارآمدی که است دانشجویانی از بیشتر ند،دار زیادی

 انگیزة ةنمر ای رتبه میانگین نین،همچ و نددار متوسطی
 ،دارند متوسطی دکارآمدیخو که دانشجویانی کارآفرینانۀ

 ؛دارند کمی خودکارآمدی که تاس دانشجویانی از بیشتر
 اندانشجوی کارآفرینانۀ خودکارآمدی گفت انتو می بنابراین،

 مثبتی تأثیر ها آن کارآفرینانۀ انگیزة بر مطالعه مورد کشاورزی
 فردی باورهای عنوان به کارآفرینانه خودکارآمدی. گذارد می

 تعریف رفتار این از ادراکی و رفتار یک اجرای توانایی درمورد
 است ( فرد) هگیرند تصمیم کنترل محدودة در که شد

(Bendura, 1986)به باور فرد کهدرصورتی بنابراین، ؛ 
 ارادة و نفساعتمادبه باشد، اشتهد بیشتری خودکارآمدی

 دادن انجام برای هایش توانایی به بیشتری اطمینان و تر قوی
 توان می اساس،براین. دارد( کارآفرینی مثالً) ژهوی یرفتار
 برای بیشتر، خودکارآمدی به باور با فرد داشت انتظار

 . باشد داشته بیشتری انگیزة شدن  کارآفرین
 که ستا این بیانگر 5 جدول در شدهارائه نتایج براین،عالوه

 مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ انگیزة بین
 لحاظ از داری معنی اختالف اجتماعی نجارهایه براساس
 هنجارهای گفت توان می دیگر، عبارتبه ؛ندارد وجود آماری

 های انگیزه کنندة تقویت و راستا در جامعه در اجتماعی
 توان می ،یافته این توضیح در. ستندنی دانشجویان کارآفرینانۀ

 فرهنگ قالب در اجتماعی هنجارهای اینکه به توجه با گفت
 یانتزاع های ویژگی همجموع فرهنگ ،گیرد می جای جامعه
 دهد می قرار ویژه ای دسته یا گروه در را فرد که شود می تعریف

(Hofstende, 2001 .)جامعه فرهنگ است ممکن اساس، براین 
. باشد کارآفرینانه های انگیزه و اهداف بروز در مانعی یا محرک

 .دارند متفاوتی یفرهنگ های ارزش مختلف، جوامع ،همچنین
 هنجارها، اجتماعی، های ارزش توان می را فرهنگی یها ارزش

...( و اجتماعی روابط زبان، مذهب،) عقیدتی نظام و انتظارات
 است گروه یک افراد تمایل و تأیید مورد که کرد تعریف

(Hagger et al., 2007)که ایران مانند جوامعی در بنابراین، ؛ 
 های سازمان و اه هادار در کار و پزشکی ندمان مشاغلی ها خانواده
 Javadian) دهند می ترجیح فرزندانشان کارآفرینی بر را دولتی

& Dastmalchian, 2003)، هنجارهای که نیست انتظار از دور 
 های انگیزه با همسو مطالعه مورد دانشجویان در اجتماعی

  .نباشد ها آن کارآفرینانۀ
 شد مشخص نیز 5 جدول در شده ارائه های یافته براساس 
 مطالعه مورد کشاورزی دانشجویان کارآفرینانۀ انگیزة بین

 در داری معنی اختالف کارآفرینی به اه آن نگرش براساس
 نمرة ای رتبه میانگین کهطوری به ،دارد وجود درصد یک سطح

 کارآفرینی به باالتری نگرش که دانشجویانی کارآفرینانۀ یزةانگ
 .دارند متوسطی نگرش که است دانشجویانی از بیشتر ،دارند

 کارآفرینانۀ انگیزة نمرة ای رتبه میانگین همچنین،
 دانشجویانی از بیشتر ،دارند متوسطی نگرش که دانشجویانی

 نگرش گفت توان می بنابراین، ند؛دار پایینی نگرش که است
 مثبتی تأثیر دانشجویان کارآفرینانۀ انگیزة بر کارآفرینی به

 با ارتباط در ادرکات و باورها عنوانبه  نگرش .دگذار می
 در فردی انتظارات با که است رفتار اجرای فردی مطلوبیت

 پس(. Ajzen, 1991) است مرتبط رفتار آن نتایج ۀنزمی
 مطلوب را کارآفرینانه های فعالیت که دانشجویانی شک یب

 که هستند کسانی دارند، آن به مثبتی نگرش و کنند می درک
 و کنند می درک پذیر امکان امری عنوان به را آفرینیکار

 نۀکارآفرینا های انگیزه ها آن که دارد وجود بیشتری احتمال
 .باشند داشته تری قوی
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 (والیس کروسکال آزمون) مطالعه مورد متغیرهای براساس پاسخگویان کارآفرینانۀ انگیزة ۀمقایس .5 جدول
H ای رتبه میانگین تعداد اتطبق مستقل متغیر وابسته متغیر

 
Sig. 

 کارآفرینانه انگیزة

 تحصیلی رشتة

 55/73 29 کشاورزی آموزش و ترویج

**727/26 000/0 

 61/64 27 نباتات اصالح و زراعت
 25/59 18 خاک علوم

 02/92 22 کشاورزی آالت ماشین مکانیک
 88/69 20 پزشکیگیاه
 41/115 28 دامی معلو

 62/96 20 آب

 خودکارآمدی
 39/68 22 کم

 61/72 101 متوسط 000/0 904/24**
 4/114 41 زیاد

 اجتماعی هنجارهای
 93/74 70 کم

 68/87 91 متوسط 185/0 373/3
 00/102 3 زیاد

 کارآفرینی به نگرش
 37/52 19 کم

 99/53 61 متوسط 000/0 916/57**
 02/110 84 زیاد

 درصد یک سطح در داری معنی **

 

 دانشجویان کارآفرینانۀ  های انگیزه ابعاد
ک ه از دی دگاه    پ ردازد  یم   ه دف  نی  ا یبررس به قسمت نیا

 ۀنان  یکارآفر یه ا  زهی  انگ مطالع ه  ردم و  یدانشجویان کشاورز
 طورک ه  هم ان  ،منظ ور نی  ابه. گیردمی قرار بعد چند در ها آن

 عنوانبه چندبعدی بندیمقیاس لیتحلشد از روش  انیقبالً ب
 یه  ا زهی  انگ ابع  اد ییشناس  ا یب  را مناس  ب و یعلم   یروش  

 نی  ا دادن انج ام  یاس تفاده ش د. ب را    انیدانش جو  ۀنانیکارآفر
 یطراح 21×21 یماتریس صورت هب پژوهش ۀپرسشنام ،لیتحل

 ةزی  انگر دو در هر سلول ماتریس می زان ش باهت ه     شد که 
ی ن اهب  . شدبررسی  پنجتا  کیبا یکدیگر در طیف  نانهیکارآفر
و  پنجعدد  ند،امشابه کامالً نانهیکارآفر ةزیانگاگر دو  کهصورت

شباهتی به یکدیگر ندارند،  ،نانهیکارآفر ةزیانگدو  کهدرصورتی
 ه ا  پرسش نامه  لی  تکم از پ س . گیردبه آن تعلق می کیعدد 

ه ا   آن ۀفاصل زانیم ۀمحاسب و مطالعه وردم انیدانشجو توسط
 پ نج از  تر بزرگ ثابت عدد کی از ها شباهت تمام منظور نیا ه)ب

جف ت   نیب   یه ا  ش باهت  تمام پژوهش نیا در شوند، یکم م
 دس ت  هب فاصله ماتریس یککم شدند(  هفتاز عدد  ها زهیانگ

 لی  روش تحل درورودی  عن  وان ب  ه م  اتریس ای  ن ک  ه آم  د
 . شداستفاده  یدبعدچن یبند اسیمق

نشان  قسمت نیا درچندبُعدی  بندی مقیاس تحلیل نتایج

 مورد مطالع ه  یکشاورز انیدانشجو ۀنانیکارآفر یها زهیانگ داد
 لی  تحل روش درداده ش ود.   نمایشفضا  دردو بعد  با تواندمی
 ای  آ مین  یبب ک ه نیا یبررس   منظ ور   به یعدچندب یبند اسیمق

 ، ش د  داده شینم ا  فض ا  در که یعدبدو  نقش لیدل به ها داده
 لی  ب رازش م دل در تحل   ه ای  شاخص از ؛شدند برازش خوب

 Tucker's) ت  اکر ض  ریبش  امل  یچندبع  د یبن  د اسی  مق

Coefficient،)  ش  دهمحاس  بهپراکن  دگی (D.A.F. )مق  دار  و
ب ه   کینزد مقدار(. 6استفاده شد )جدول  شدهاستانداردتنش 

 مق دار  و ش ده محاس به  یتوکر و پراکندگ بیشاخص ضر کی
ب رازش خ وب م دل اس ت      انگری  بتنش استانداردشده  نییپا
(Todman & Dugard, 2007 .) 

 
 مدل برازش هایشاخص .6 جدول
 مقدار شاخص

 03424/0 استانداردشده تنش
18505/0 1 تنش a 
 a38796/0 2 تنش
 S a9657/0 -تنش

 96576/0 شدهمحاسبه پراکندگی
 98273/0 کرتو ضریب
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 ش ود  یمش اهده م    ،6 ج دول  در ش ده ارائ ه  جینتا براساس
مدل دو  ن،یدارند؛ بنابرا یبرازش مدل مقدار مناسب یها شاخص

 یب را  یچندبع د  یبن د  اسی  مق لی  حاصل از روش تحل یبعد
دارد.  یبرازش خ وب  یکشاورز انیدانشجو ۀنانیکارآفر یها زهیانگ

تن د را ب ین    یش یب  نیز( 1)نمودار  ویژه مقدار نمودار همچنین،
 یدیی  تأ نیز امر همین که دهدمی نشان دوم و اول هایشاخص

 یه ا  زهی  انگ یدوبع د  شینم ا  یه ا ب را   داده ب ودن مناس ب  بر
 .استمورد مطالعه  یکشاورز انیدانشجو ۀنانیکارآفر

 
 مقدار ویژه .1 رنمودا

 

 
 فاصله اساسبر یبعد دو یفضا در نانهیکارآفر یها زهیانگ. 2 مودارن
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 یه  ا زهی  انگک  ه  (2 دار)نم  و یعم  وم یفض  انم  ودار  در
 بع  دی دو ض  ایرا در ف یکش  اورز انیدانش  جو ۀنان  یکارآفر

 کن د، م ی  ترس یم  یک دیگر  ب ه  نس بت  ه ا آن ۀفاص ل  اساسبر
 ۀنان  یکارآفر یه ا  زهی  انگس اختار دو بع دی    توانمی خوبی به

 . دکررا مشاهده  انیدانشجو
چندبعدی نش ان داد   بندیتحلیل مقیاس دادن انجام نتایج

 مختلف بعد دومورد مطالعه  انیدانشجو ۀنانیکارآفر یها زهیانگ
 واضح کامالً صورت به 2 نمودار چپ و راست سمت در که دارد

ک ه در س مت راس ت نم ودار      ،اول بع د  در. شوند یم مشاهده

محصوالت م ورد   دیتول»مانند  یا نانهیکارآفر یها زهیانگ ،است
 ،«ینیموج ود ک ارآفر   یه ا  از فرصت یبردار هرهب»، «بازار ازین
کمک به درآم د  »، «پردرآمد یکسب شغل» ،«یکاریفرار از ب»

 یه  ا ی  یدارا ج  ادیا» ،«یاز فق  ر اقتص  اد ییره  ا»، «خ  انواده
 ،قرار گرفت. درواق ع  «یبه استقالل مال یابیدست»و  «یشخص

 شتریقرار گرفتند که ب ییاه زهیبعد انگ نیدر ا شود یمشاهده م
عن وان   را ب ه  عدب نیما ا ن،یبنابرا دارند؛ یو اقتصاد یمال ۀجنب

 . میکرد ینامگذار «نانهیکارآفر یاقتصاد یها زهیانگ»

 
  بعد دو هر در ها آن مختصات و کارآفرینانه های انگیزه. 7 جدول

 دوم عدب اول عدبُ کارآفرینانه های انگیزه

M1- 519/0 -399/0  زندگی دلخواه شرایط کردن  فراهم- 
M2- 061/0 -610/0 خودم برای یکار و کسب ایجاد به مندی عالقه- 
M3- 266/0 -545/0 کار و کسب یک ایجاد جذابیت 
M4- 113/0 -565/0 پرتحرک و عملی کارهای دادن انجام به تمایل 
M5- 195/0 -347/0 دوستان به نسبت یافتن برتری- 
M6- 125/0 793/0 بیکاری از فرار 
M7- 114/0 971/0 خانواده درآمد به کمک- 
M8- 389/0 512/0 مالی استقالل به دستیابی- 
M9- 195/0 966/0 اقتصادی فقر از رهایی- 

M10- 433/0 -324/0 اجتماعی( منزلت) جایگاه یارتقا- 
M11- 556/0 -336/0 جامعه برای مفیدبودن 
M12- 019/0 -391/0 کار و کسب ایجاد در خود های توانایی و استعداد اثبات- 
M13- 365/0 -472/0  گروه یک در بودنمدیر- 
M14- 117/0 -323/0 درعمل خود تجربیات و ها مهارت از استفاده 
M15- 089/0 738/0  پردرآمد یشغل کسب 
M16- 043/0 -581/0 درعمل خود های ایده سازی پیاده 
M17- 393/0 644/0 شخصی های دارایی ایجاد- 
M18- 425/0 -305/0 کارآفرینی های رصتف کشف 
M19- 498/0 871/0 بازار نیاز مورد محصوالت تولید 
M20- 082/0 -759/0 واقعی موقعیت در علمی دانش کاربرد 
M21- 364/0 463/0 کارآفرینی موجود های فرصت از برداری بهره 

 
 ،دوم عدبدر  شود یمشاهده م 2 نمودار براساس ن،یهمچن

 ،«جامع ه  ب رای  مفی دبودن »مانن د   یا نان ه یآفرکار یها زهیانگ
 و کس ب  یک ایجاد جذابیت» ،«کارآفرینی های فرصت کشف»

 تمایل» ،«درعمل خود تجربیات و ها مهارت از استفاده» ،«کار
 دان ش  ک اربرد » ،«پرتح رک  و عمل ی  کاره ای  دادن انج ام  به

 خ  ود ه  ای ای  ده س  ازی پی  اده» ،«واقع  ی موقعی  ت در علم  ی
 و کسب ایجاد در خود های توانایی و استعداد اتاثب» ،«درعمل

 ،«خ ودم  ب رای  یک ار  و کس ب  ایج اد  به مندی عالقه» ،«کار
 ،«گ روه  یک در بودنمدیر» ،«دوستان به نسبت یافتن برتری»
 ش رایط  ک ردن ف راهم » و «اجتماعی( منزلت) جایگاه یارتقا»

در  ش ود  یمشاهده م   طورکه همان. دارند قرار «زندگی دلخواه
 ب ه  ش تر یب ک ه  گرفتند قرار یا نانهیکارآفر یها زهیانگ عد،ب نیا
 ب ه  وادار را انیدانش جو  ک ه  شوند یم مربوط یا یروان یازهاین
 م ا  اس اس، نیب را . کنند یم نانهیکارآفر یکارها و بکس جادیا
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 ینامگ ذار  «نان ه یکارآفر یشناختروان یها زهیانگ» را عدب نیا
 ش  ودیم   مش  اهده 2 رنم واد  براس اس  ن،یب  راع الوه  .میک رد 

 ب ه  نس بت  یب االتر  تی  اهم نان ه یکارآفر یاقتصاد یها زهیانگ
 مورد انیدانشجو انیم در نانهیکارآفر یشناختروان یهازهیانگ

 .  ندردا مطالعه
 

 شنهادهایپ و یریگ جهینت

 ۀنان  یکارآفر یه ا  زهی  انگ لیتحل و ییشناسا هدف با پژوهش نیا
دانشگاه  یعیو منابع طب یکشاورز سیردپ یکشاورز انیدانشجو

 یدس تاوردها  توان د  یم   پ ژوهش  نی  ا جینتا. گرفتانجام  یراز
و  تی  تقو یب را  منس جم  ییها برنامه نیتدو یراستا در یمناسب
 ینظ ام آم وزش ع ال    انیدانش جو  ۀنان  یکارآفر یها زهیانگ یارتقا

 داشته باشد.  جامعه در ینیکارآفر ۀمنظور توسع به یکشاورز
 انیدانشجو ۀنانیکارآفر یها زهیانگ داد نشان پژوهش جینتا
 جمل ه  از ک ه  دارن د  یعیوس   ۀدامن  م ورد مطالع ه    یکشاورز

 یها جنبه کهکرد  اشاره ییها زهیانگ به توان یم ها آن نیتر مهم
اظه ار   ت وان  یم   ن،یبنابرا ؛دارند یاقتصاد و یرفاه ،یاجتماع

 ج اد یا یتاراس   درم ورد مطالع ه    یکش اورز  انیکرد دانشجو
 یازه  این ت  ا کنن  د یاق  دام م   نان  هیکارآفر یکس  ب و کاره  ا

 رو،نی  از ا .کنن د  برطرف راها  آن یو اقتصاد یرفاه ،یاجتماع
 و انیدانش جو  یاقتص اد  و یرف اه  ،یاجتماع یازهاین به توجه
کس ب و   یان داز ب ا راه  ازه ا ین نی  ا یارضا یبرا هاآن بیترغ

در جامعه  ینیکارآفر ۀتوسعارتقا و  موجب نانهیکارآفر یکارها
. ش ود یم   یدانشگاه آموختگاندانش یکاریب زانیمو کاهش 

 انیدانش  جو ۀنان  یکارآفر ةزی  انگ ۀس  یمقا جینت  ا ن،یب  راع  الوه
 داد انه  ا نش   آن یا و حرف  ه یف  رد یه  ا یژگ  یبراس  اس و

 مانن  د ییره  ایمتغ ه  ا براس  اس آن ۀنان  یکارآفر یه  ا زهی  انگ
 الگو داشتن ،ینیکارآفر وزشآم یها دوره در شرکت ت،یجنس

 به نگرش و ینیکارآفر یخودکارآمد زانیم ،ینیکارآفر مدل ای
  ةزی  انگ گف  ت ت  وان یم   ن،یبن  ابرا ؛اس  ت ری  متغ ینیک  ارآفر
 درنظ ر  یری  متغ توان د  یم   یکش اورز  انیدانشجو ۀنانیکارآفر
 همچ ون  یمس تقل  یرهایمتغ یاریبس از یتابع که شود گرفته

ب ا   ن،یبن ابرا  اس ت؛  انیدانش جو  یا حرفه و یفرد یاه یژگیو
 توانیم یکشاورز یعال آموزشمنسجم در  ییها برنامه نیتدو
 انیدانش جو  ۀنان  یکارآفر یه ا  زهیانگ تیتقو و ارتقا یراستا در

 ۀتوس ع  منظ ور ب ه  مناس ب  طیش را  ک ردن   با فراهم یکشاورز
 اقدام کرد.  جامعه در ینیکارآفر
 ییشناس ا  منظ ور  هب یچندبعد یبند اسیمق لیتحل جینتا

مورد مطالعه  یکشاورز انیدانشجو ۀنانیکارآفر یها زهیانگ ابعاد

کس ب و   جادیرا وادار به ا انیکه دانشجو ییها زهیانگ داد نشان
. رن د یگ ق رار  دبعدر دو  توانند یم کنند یم ییدانشجو یکارها
 نیت ر بود که مه م  «نانهیکارآفر یاقتصاد یها زهیانگ» اول بعد

 یعن  ی ش د؛  ش ناخته  انیدانش جو  ۀنان  یکارآفر یهازهیانگ عدب
 یازه ا یکه ن یتیفعال جادیبا هدف ا اول تیدر اولو انیدانشجو
 ج اد یب ه ا  اق دام  کن د  ارض ا  راه ا   آن یزندگ یو مال یاقتصاد

 یه ا  زهی  انگ» دوم ع د ب. کنند یم نانهیکارآفر یکسب و کارها
بع د اول  ب رخالف   ،بعد نیا در. بود «نانهیکارآفر یشناختروان

هس تند،   یو اقتص اد  یمن افع م ال   دنب ال ب ه  انیکه دانش جو 
را دنب  ال  یب  االتر س  طح یه  ا زهی  اه  داف و انگ انیدانش  جو

و  یو روان   یروح   یازه  این یارض  ا یراس  تاو در  کنن  د یم  
 یکس ب و کاره  ا  یان  داز ب ه راه  ییب ه خودش  کوفا  یابیدس ت 
 . کنند یم اقدام نانهیکارآفر
 یه ا  زهی  انگ تی  تقو ۀن  یدر زم تگف توان یم س،اسانیبرا
 ینیکارآفر ۀتوسع یراستادر  یکشاورز انیدانشجو ۀنانیکارآفر

نوع  توجه به ،یکشاورز یعال آموزش نظام انیدانشجو نیب در
 یا و حرف ه  یف رد  یها یژگیو و نانهیکارآفر یها زهیانگ ابعاد و

 جینتا به توجه با رو، نیا از. ددار یادیز تیاهمو  ضرورت ها آن
 بهب  ود منظ  ورب  ه ری  ز یک  اربرد یش  نهادهایپ پ  ژوهش نی  ا

در جهت ارتق ا و   یکشاورز انیدانشجو ۀنانیکارآفر یها زهیانگ
و  یدانش  گاه آموختگ  اندان  ش انی  در م ینیک  ارآفر ۀتوس  ع

 : دشو یم ارائه هاآن یکاریب زانیمکاهش 
 ریت أث  ینیکارآفر یالگو داشتن ریمتغ نکهیتوجه به ا با. 1
 ،داش ت  مطالع ه  مورد انیدانشجو ۀنانیکارآفر ةزینگا بر یمثبت

 هیتوص   یکش اورز  یع ال  آم وزش  نظام والنئو مس رانیبه مد
 ینیک ارآفر  دف اتر  یکش اورز  یدر مراکز آموزش ع ال  دشو یم
 یبرتر و صاحبان کسب و کارها نانیو از کارآفر کنند سیستأ

 رحضو دفاتر گونه نیا در مستمر طور به دشودعوت  نانهیکارآفر
 از و باش ند  ارتب اط  و تم اس  در اه   آن ب ا  انیدانشجو تا ابندی

 .الزم را ببرند ةبهر اه آن یها ییراهنما و اتیتجرب
 ةزی  انگ بر جامعه یاجتماع یهنجارها نکهیا به توجه با. 2
ب  ه  ،داش  تن ریت  أثم  ورد مطالع  ه  انیدانش  جو ۀنان  یکارآفر
 ب ه  دش و  یم   هیتوص یکشاورز ینظام آموزش عال زانیر برنامه
 یکی عنوان به یاجتماع یهنجارها و یفرهنگ یاه ارزش نقش

 توج ه  انیدانشجو نیب در نانهیکارآفر یها زهیانگ بروز موانع از
 فرهن  گ جیت  رو ب  ه یجمع   یه  ا رس  انه قی  طر از و کنن  د
ه ا در   از آن لی  و تجل نانیکارآفر به دادنتیاهم و ینیرکارآف

در  ینیآفرک  ارب  ا  یاجتم  اع یجه  ت همس  وکردن هنجاره  ا
  .نندکجامعه اقدام 
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ب ر   یمثبت   ریثتأ ینینگرش به کارآفر نکهیبا توجه به ا .3
ب  ه  ،داش  ت مطالع  ه م  ورد انیدانش  جو ۀنان  یکارآفر ةزی  انگ

در  دش و  یم شنهادیپ یکشاورز ینظام آموزش عال زانیر برنامه
ب ا   یکش اورز  ینظام آموزش عال یو درس یآموزش یها برنامه

در جامعه  ینیکارآفر تیها و اهم ا، ضرورته پرداختن به ارزش
 ج اد ی( اینیمقوله )کارآفر نیبه ا ینگرش مثبت انیدر دانشجو

 ب ه  مثب ت  نگ رش  ج اد یا یبرا هیآموزش شرط اول رایکنند، ز
 .است -ینیکارآفر مثل -ژهیو یا همقول

 در ینیک ارآفر  یخودکارآم د  ب ه  باور نکهیا به توجه با. 4
 ۀنان  یکارآفر ةزی  انگب ر   یمثبت   ریثتأمورد مطالعه  انیدانشجو

 یکش اورز  ینظ ام آم وزش ع ال    زانی  ر به برنامه ،داشت ها آن
 یبرگ زار  مانن د  یم وارد  ک ردن لح اظ  ب ا  دش و  یم   شنهادیپ

 یراستادر  ینیکارآفر ۀنیدر زم یآموزش یها پروژه و ها کارگاه

اق دام   انیدانش جو  نیب   در ینیک ارآفر  یخودکارآم د  تیتقو
 .نندک

 ینیک ارآفر  آم وزش  یها دوره در شرکت نکهیا به هتوج با. 5
 ،داشت طالعهمورد م انیدانشجو ۀنانیکارآفر ةزیبر انگ یمثبت ریتأث

 ب ا  دش و  یم   هیتوص یکشاورز یریزان نظام آموزش عال به برنامه
 بی  ترغ و قیتش  و و ینیک  ارآفر آم  وزش یه  ا دوره یبرگ  زار
 یود و ارتق ا بهب   منظ ور  ب ه  ها دوره نیدر ا شرکت به انیدانشجو

 .اقدام کنند ها آن نیب در نانهیکارآفر یها زهیانگ
 ۀنانیکارآفر یها زهیانگبر  ثرعوامل مؤ ریسا یبررس یبرا. 6

متن وع و   ق ات یتحق یکش اورز  ینظام آموزش عال انیدانشجو
ها اقدامات  آن جینتا یمبنا بر و ردیگ صورت یترشیب مطالعات

نظ ام   انیدانش جو  ۀنان  یکارآفر یه ا  زهی  انگ بهب ود  یبراالزم 
 .  ردیصورت گ یکشاورز یآموزش عال
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