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شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه دانشکده کشاورزي 
دانشگاه شیراز

1*کورش رضائی مقدمو نسیم وطن خواه

)25/3/1394؛ پذیرش: 20/1/1392(دریافت: 

چکیده
العه دانشجویان کارشناسی این پژوهش با هدف شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی اجرا گردیده است. جامعه مورد مط

191اي براي انتخاب نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شد. تعداد هگیري تصادفی طبقدانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز بود و از روش نمونه
که روایی صوري آن آوري اطالعات پرسشنامه بود آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمعپرسشنامه از نمونه مورد مطالعه جمع

هاي از نظر میانگین متغیردانشجویان عضو تعاونی و غیر عضوتوسط متخصصین ترویج مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین
.پذیري و خالقیت دانشجویان عضو بیشتر از غیر عضو استداري وجود دارد بطوري که میانگین ریسکروحیه کارآفرینی تفاوت معنی

ها شرکت اند بیشتر از دانشجویانی است که در این کارگاهههاي کارآفرینی شرکت کردین خالقیت دانشجویانی که در دورهن میانگهمچنی
،هاي کشاورزيهاي کارآفرینی و تشویق دانشجویان به عضویت در تعاونیهاي آموزشی، کارگاهگردد با برگزاري کالساند. پیشنهاد مینکرده

ی در دانشجویان تقویت شود تا موفقیت آنان براي خوداشتغالی در آینده تضمین گردد.روحیه کارآفرین
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مقدمه
و تولیدگوناگونهايبازارارتباطیهايشبکهکهآنجااز

بهجهانیويامنطقهملی،سطحدرراخدماتعرضه
راجهانیهايبازاربه اینورودکلیدوساختهوصلیکدیگر
رقابتایندرکهاستبدیهیاند،دانستهپذیريرقابت
دائمابایدافرادوهانهادکلیهبلکهها،تنها کشورنهجهانی
دهند. را افزایشخودو سازگاريپذیريرقابتهايقابلیت

و کارآفرینی خالقافرادرورشپمهماینبهدستیابیبراي
وهماهنگجدیددنیايپیوسته باراخودبتوانندکه

رسد (بدري و همکاران، مینظربهضروريکنند،سازگار
1384.(

ها، افرادي را پرورش در کشور ما دانشگاهدر حال حاضر
هاي شغلی بسیار تعریف توانند شکافد که فقط میندهمی

این باید حرکتی عظیم در راستاي بنابر.کنندشده را پر
ها به عنوان قطب علمی کارآفرینان در دانشگاهپرورش

کشور صورت گیرد که این به معناي اتصال دانشگاه با 
آموزشتوسعه). با1384(پیوندي،آوري استصنعت و فن

دانشجمعیتگذشته،دههدودربویژهکشوردرعالی
افزایشفزایندهرشديباعالیمراکز آموزشآموختگان

بر مبنیدولتهايسیاستبهتوجهباسوییازاست.یافته
دولتی،هايدستگاهدرانسانینیرويتعدیلوکاهش
وجوددولتآموختگان توسطدانشجذببرايايزمینه

اشتغالبرايبدیلیهايراهکارداردضرورتونداشته
عباسی شود (فراهمدولتیغیردر مشاغلآموختگاندانش

).1388و قورچیان، 
انددریافتههادانشگاهآموختگاندانشودانشجویانامروزه

و پیچیدهپویاکاري متغیر،هايمحیطواردکه در آینده
رشدورقابتشدن،جهانیمانندعواملیشد.خواهند

اند.دادهرا تغییرکاريهايفرصتفناوري، دنیايسریع
نیاز بههاآنویافتهتغییرنکارفرمایاانتظاراتامروزه

خودازهاي کارآفرینانهو گرایشهارفتارکهدارندکارکنانی
به دانشگاهیآموزشاز این رو در حال حاضر،دهند.نشان
شده کشیدهچالشبهآموختگان،دانشکاریابیابزارعنوان

). در رابطه با بخش 1386(زالی و همکاران، است 
دهد که نیاز بازار کار شان میها نکشاورزي برآورد

هزار نفر دانش آموخته از 110کشاورزي ساالنه حداکثر 

هزار نفر 230هاي کشاورزي است در حالی که رشته
هاي کشور دانش هاي کشاورزي در دانشگاههرساله از رشته

52تا 25شوند و بر این اساس هر ساله حدود آموخته می
(فالح مانندش بیکار میدرصد از فارغ التحصیالن این بخ

). 1389حقیقی و همکاران، 
بحـران  ازخـروج هـاي حـل راهجملهازهاکشورازبسیاري
بـه آن  ايالعـاده فوقتوجهودانندمیکارآفرینیرابیکاري

ابزاربهتبدیلکارآفرینی،جوامعاینسازند. درمعطوف می
اعـث بتوانـد مـی آنازگیريبهرهکهاستشدهنیرومندي

خالقانسانینیرويکمبودبیکاري،همچونرفع مشکالتی
محصـوالت کیفیتوري، کاهشبهرهگیرچشمنزولپویا،و
جهـانی، عرصهدراکنون.شوداقتصاديرکودوخدماتو

منشـاء کارآفرینـان عنـوان بـه مبتکـر ونوآورافراد خالق،
خـدماتی وصنعتی، تولیـدي هايزمینهدربزرگیتحوالت

بهکارآفرینیتوسعهباهموارهاقتصاديهايچرخهاند.هشد
آمـده پیشهايفرصتازکارآفرینفرد.آیدمیدرحرکت

اثـري خلـق بهتغییراتی قادرو باکندمیاستفادهخوبیبه
.)1387شود (نوه ابراهیم و تندیسه، میجدید

هايزمینهتوسطکهايرشتهبیناستايواژهکارآفرینی
قـرار  مورد بررسـی متفاوتهايدیدگاهازوگوناگونیعلم

کـارآفرینی، هـاي پـردازي مفهـوم ازبعضـی .اسـت گرفتـه 
شخصـیتی هاينظیر ویژگیهاي روانشناسانهسازهاساسبر

هـاي هسـاز و بازرگـانی مـدیریت پردازانتئوريبوده است.
اند. از نظر ایـن  دادهقرارتوجهموردرااکولوژیکوسازمانی

قـدرت ازکـه اسـت خود اشتغالفرديدیدگاه، کارآفرین
ریسکبهتمایلبوده،خوبی برخورداراقتصاديبینیپیش

بـه نتیجـه دروکنـد میضرریاسودطریقاینازوداشته
تعریـف کنـد. ایـن  میبازار کمکاقتصادپایداريوتعادل
کـارآفرین شـخص افراداینتمرکزنقطهکهدهدمینشان
عملکـرد پـردازان مـدیریت وبازرگـانی   براي تئـوري وبوده

بیشـتري اهمیـت رفتـارش وویژگیازاقتصادي کارآفرین
). 1387دارد (علی بیگی و همکاران، 

یکی از اهداف تأسیس مراکز آموزش عالی آماده سازي 
دانش آموختگان براي محیط کار و کارآفرینی است که 

زمینه، به البته موفقیت دانش آموختگان در این 
هاي تخصصی و فردي آنان نیز بستگی دارد. در مهارت
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واقع دانش آموختگان موفق کسانی هستند که نه فقط به 
هایی چون هاي تخصصی مجهزند، بلکه مهارتمهارت

طلبی پذیري، تحمل ابهام، توفیقخالقیت، نوآوري، ریسک
و اعتماد به نفس به طور نسبی در آنان نهفته باشد و 

ها بپردازند (فالح ها نیز به پرورش این مهارتنشگاهدا
هایی رو یکی از فعالیت). از این1389حقیقی و همکاران، 

توانند در جهت پرورش دانش آموختگان ها میکه دانشگاه
هایی دانشجویی در تشکیل تعاونی،کارآفرین انجام دهند

هاي ها و مهارتدانشگاه است تا بتوان این تخصص
ینی را در دانشجویان تقویت کرد. کارآفر

مطالعات زیادي در مورد تحلیل روحیه کارآفرینی در 
سطح داخلی و خارجی صورت گرفته است، براي مثال در 
سطح داخلی  تحلیل روحیه کارآفرینی دانشجویان علمی 

کاربردي در استان کرمانشاه نشان داد که روحیه
طلبی، استقالليهازمینهتمامیدردانشجویانکارآفرینی

خالقیتوپیشرفتانگیزهدرونی،کنترلپذیري،ریسک
پیشرفت انگیزهاست و میزانمیانگینحدازترباال

است بیشتراولسالدانشجویانازسال آخردانشجویان
). پژوهش دیگري نشان داد 1387(علی بیگی و همکاران، 

زمینهدردانشجویانکارآفرینیهايکه قابلیت
خالقیتوپیشرفتانگیزهدرونی،کنترلطلبی،قاللاست
ازپذیريکریسنمراتامامیانگین است،حدازترباال

).1388بود (بدري و همکاران، ترپایینمعیارنمرهمتوسط
نتایج تحقیقی دیگر که دیدگاه دانشجویان را در رابطه با 

نشگاه گذار بر ترویج و آموزش کارآفرینی در داعوامل تاثیر
% پاسخ دهندگان 50مورد بررسی قرار داد نشان داد که 

تمایل به موفقیت، نوآوري، آموزش کارآفرینی در دانشگاه، 
گذار هاي آموزشی را از عوامل تأثیرنقش آموزگاران و زمینه

ترویج آموزش کارآفرینی در دانشکده کشاورزي دانسته بر
Hosseiniاند ( et al., 2011( کارآفرینی . بررسی روحیه

دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز نشان داد که 
بین دانشجویان سال دوم و سال چهارم و دانشجویان دختر 

داري و پسر از نظر سطح روحیه کارآفرینی تفاوت معنی
,Sharifzadeh()، 1385ندارند (شریف زاده و زمانی، 

بررسی .)Sharifzadeh & Zamani, 2005(و)2004
هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد در ونگی ویژگیچگ

هاي آموزشی در داراب نشان داد که بین میانگین گروه
ارد و میانگین ها به جز خالقیت تفاوت وجود دهمه مؤلفه

نیاز به موفقیت و نیاز به استقالل در روحیه کارآفرینی، 
بین دانشجویان زن و مرد تفاوت وجود داشته است 

). نتایج پژوهش دیگري با عنوان 1388و رهسپار، (رضایی 
هاي مؤثر بر روحیه کارآفرینی از ها و بازدارندهمشوق

کاربردي -دیدگاه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی
دانشجو، اولویت؛ترتیبکشاورزي نشان داده است که به

عالیآموزشمراکزامکاناتوتجهیزاتاستادان،
هاي آموزشی، دورهمحتوايده،خانواکاربردي،_علمی
روحیهایجاددرهامشوقعنوانبهو آزمایشگاهجامعه

و ماهرنبود استاداندانشجویان،آگاهیعدموکارآفرینی
حمایتعدمآموزشی،هايدورهمناسبمحتواي ناخالق،
ایجاد روحیه کارآفرینیدري مؤثربازدارندهترینمهمدولت

کشاورزيبخشکاربردي-علمیشآموزدانشجویان مراکز
).1389زاده و رضایی، است (نوروز

بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان و 
مقایسه آن با مدیران صنایع نشان داد که سطح کلی 
روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان پایین است (یارائی، 

هاي کارآفرینی ). پژوهشی که در مورد قابلیت1388
شجویان دختر  در دانشگاه رامین انجام شد نشان داد دان

و مهارتمختلف تحصیلیمقاطعدردانشجویانکه  بین
پیشرفتيانگیزهبین قابلیتنیزوپیشرفتيانگیزه

بینهمچنینومختلف تحصیلیهايسالدردانشجویان
هاآنکارآفرینیهايقابلیتودانشجویانوالدینشغل

وجود دارد (مرادي و شعبانعلی فمی، يدارتفاوت معنی
). نتایج پژوهش دیگري نشان داد که بین جو باز، 1389

ایجاد روحیه باال، صمیمیت و پرورش روحیه کارآفرینی و 
هاي خالقانه دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد فعالیت

هاي ).  بررسی رابطه ویژگی1389(شهمیرزادي و عدلی، 
آفرینی در مطالعه دیگري نشان شخصیتی با تمایل به کار

بههابا تمایل آنزنانهاي شخصیتیویژگیداد که بین
دارد (محمدي و وجودداريمعنايکارآفرینی رابطه

هاي کارآفرینی ارزیابی مشخصه). 1390همکاران، 
و عزمویژگیدانشجویان دانشگاه مازندران نشان داد که  

نزددریشتربهاخصیصهسایربامقایسهدراراده
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امتیاز.شودمیمالحظهدانشگاهایندانشجویان
وپذیريخطرطلبی،استقاللطلبی،توفیقهايویژگی

قابلامتیازحداقلباکمیفاصلهدانشجویان،خالقیت
). هدف اصلی این 1386(زالی و همکاران، دارندقبول

پژوهش شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان مقطع 
باشد و اهداف فرعی آن نشکده کشاورزي میکارشناسی دا

شامل بررسی وضعیت شغلی، منبع درآمد، عضویت در 
هاي کارآفرینی و تعاونی دانشجویی، شرکت در دوره

هاي مختلف دانشجویان از نظر روحیه مقایسه گروه
کارآفرینی است.

روش پژوهش
تعاونی دانشجویی با هدف استفاده از امکانات و منابع موجود 

ر دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز و به منظور ارتقاي د
پردازي و افزایش روحیه هاي علمی دانشجویان، ایدهآموزش

کارآفرینی ایشان آغاز به کار کرد. در طی یک سال فعالیت 
- خود در جهت اشتغال موفق دانشجویان در بازار کار، فعالیت
ت هایی از جمله پرورش قارچ، پرورش بوقلمون، کشت ذر

وتولید ورمی کمپوست را انجام داده است. براي انجام این 
هاي پژوهش از فن پیمایش استفاده شده که از نوع پژوهش

باشد. در این پژوهش روحیه کارآفرینی توصیفی می
متغیر بود. دو متغیر توفیق طلبی و 5دانشجویان مشتمل بر 

بی گویه، متغیر استقالل طل11خالقیت هریک با استفاده از 
گویه و متغیر مرکز 10پذیري با گویه، متغیر ریسک3با 

سطحی لیکرت 5گویه در قالب طیف 9کنترل درونی با 
). جامعه 1386مورد سنجش قرار گرفتند (زالی و همکاران، 

آماري این پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزي 
نفر 191دانشگاه شیراز بودند که با استفاده از جدول مورگان، 

اي با انتساب گیري تصادفی طبقهاز آنان با روش نمونه
1392متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه در سال 

مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی ابزار 
نفر 30پرسشنامه به صورت تصادفی بین 30پژوهش تعداد 

ب آلفاي از دانشجویان پیش آزمون شد و سپس از ضری
کرونباخ براي سنجش پایایی متغیر روحیه کارآفرینی استفاده 

آورده شده است. روایی 1گردید که مقادیر آن در جدول 
پرسشنامه نیز توسط متخصصین ترویج و آموزش کشاورزي 

- تأیید گردید. پس از اعمال نظر، تصحیح و تکمیل پرسشنامه
ها با دادهها در جامعه آماري مورد نظر، تجزیه و تحلیل 

انجام گرفت. در تحلیل 19نسخه spssاستفاده از نرم افزار 
ها از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است داده

توان به فراوانی، درصد، میانگین، ها میکه از جمله این روش
، تحلیل واریانس یک tاي هاي مقایسهانحراف معیار، آزمون

اشاره نمود.طرفه وآزمون همبستگی پیرسون 

ها و بحث یافته
میانگین سن دانشجویان ،بر اساس نتایج حاصل از پژوهش

و حداکثر 19سال، حداقل سن دانشجویان 22مورد مطالعه 
دانشجوي مورد بررسی در 191سال بود. از 42ها سن آن

نفر 110درصد) دختر و 5/41نفر (78این پژوهش، 
نفر از نمونه مورد بررسی مجرد 168درصد) پسر بودند. 5/58(

درصد 3/21نفر متأهل بودند. از نظر وضعیت شغلی، 18و 
شاغل بودند. این در حالی بود که درصد غیر7/78شاغل و 

درصد از دانشجویان خود این افراد 7/2منبع درآمد تنها 
شدند و درصد کامال توسط خانواده تأمین می7/74بودند، 

ع تأمین مالی خود را هم خانواده و هم درصد نیز منب5/22
خود معرفی نمودند. از نظر وضعیت سطح تحصیالت پدر، 

4/78درصد راهنمایی،9/43تر،درصد ابتدایی و پایین9/26
درصد لیسانس و باالتر 6/21درصد دیپلم و فوق دیپلم و 

درصد 37/ 1بودند. همچنین از نظر سطح تحصیالت مادر 
درصد دیپلم و 6/30درصد راهنمایی، 20تر، ابتدایی و پایین
تر بودند. توزیع درصد لیسانس و باال4/12فوق دیپلم و 
خالصه 2هاي فردي دانشجویان در جدول فراوانی ویژگی
توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک رشته، سال گردیده است.

ورود، عضویت در تعاونی و شرکت در کارگاه کارآفرینی در 

ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي روحیه کارآفرینی- 1جدول

)αآلفا(هاتعداد گویهمقیاس
1174/0طلبیتوفیق

35/0طلبیاستقالل
1056/0پذیريریسک

1172/0خالقیت
984/0درونیکنترلمرکز

565/0روحیه کارآفرینی
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3داده شده است. همانطور که در جدول ، نشان 3جدول 
رشته تحصیلی 5شود دانشجویان پاسخگو از مالحظه می

مختلف بودند. در این میان دانشجویان رشته ترویج و آموزش 
درصد بیشترین تعداد پاسخگویان را 2/24کشاورزي با 

دادند. از نظر عضویت دانشجویان در تعاونی تشکیل می
نفر غیر عضو 152نشجویان عضو ونفر از دا39دانشجویی، 

هاي درصد از دانشجویان در کارگاه24بودند. همچنین 
درصد آنان در 76کارآفرینی شرکت کرده بودند در حالی که 

ها سال ورود ها شرکت نکرده بودند. از دیگر متغیراین کارگاه
نفر 110و 90نفر ورودي سال89دانشجویان است که 

بودند.88ورودي سال 
ز نظر وضعیت تحصیلی نیز میانگین معدل دیپلم دانشجویان ا

بوده است. همچنین میانگین معدل کل آنان تا کنون 97/16
بود. آمار توصیفی وضعیت تحصیلی دانشجویان در 06/15

خالصه شده است.4جدول 
هاي روحیه کارآفرینیآمار توصیفی متغیر

رینی نشان هاي روحیه کارآفآمار توصیفی متغیر5در جدول 
هاي روحیه کارآفرینی متغیر داده شده است. در میان متغیر

ترین میانگین و باال75/10مرکز کنترل درونی با میانگین 
داراي میانگین 66/10پس از آن توفیق طلبی با میانگین

67/8باشند. متغیر استقالل طلبی نیز با میانگین باالیی می
داراي کمترین میانگین است. 

ها تمایل به انجام کار"هاي  متغیر توفیق طلبی ان گویهاز می
بیشترین میانگین و 29/4با میانگین "به بهترین شکل

با "رضایت از کار مناسب ولی روزمره و بدون زحمت"
ها نشان کمترین میانگین را داشته است. یافته95/2میانگین 

یل دهد که دانشجویانی که توفیق طلبی باالیی دارند تمامی
شود به نحو احسن ها محول میهایی را که به آندارند کار

انجام دهند و در واقع دانشجویانی که روحیه کارآفرینی باالیی 
دارند تمایل بیشتري به انجام یک کار به صورت کامل دارند 

انجام "هاي متغیر استقالل طلبی ). در میان گویه6(جدول

با میانگین "گرانها بر اساس صالحیت خود نه نظر دیکار
باشد که بیانگر آن است که بیشترین میانگین را دارا می01/3

دانشجویان با استقالل طلبی باال تمایل کمتري به کار در 
قالب تعاونی دارند. زیرا کار در تعاونی مستلزم انجام 

هاي جمعی است که با روحیه دانشجویانی که از گیريتصمیم
).7دارند، سازگار نیست (جدولاستقالل طلبی باالیی برخور

تمایل به انجام "پذیري هاي متغیر ریسکدر میان گویه
دانستن "بیشترین میانگین و 62/3با میانگین "هاي نوکار

13/2با میانگین "تمام حقایق قبل از هر تصمیم گیري
کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در واقع این 

روحیه کارآفرینی باال مستلزم دهد که داشتن نشان می
بایست تمایل پذیري باالیی است. یعنی اینکه فرد میریسک

هاي ). در بین گویه8هاي نو داشته باشد (جدولبه انجام کار
انجام چند کار خوب به جاي یک کار "متغیر خالقیت نیز 

عالقه "بیشترین میانگین و 8/3با میانگین "نقصکامل و بی
کمترین میانگین را 73/2با میانگین "اي جدیدهبه انجام کار

هاي داشته است. بنابراین افراد با خالقیت باال تمایل دارند کار
). 9متنوعی را انجام دهند (جدول 

فراگیري هر "هاي متغیر مرکز کنترل درونی در بین گویه
بیشترین میانگین و 09/4با میانگین "چیز با تمرکز بر آن

13/3با میانگین "قابت کردن با دیگرانعدم تمایل به ر"
کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. یعنی اینکه 
دانشجویانی که مرکز کنترل درونی قوي دارند معتقدند که 

توانند با تمرکز بر یک کار آن را به خوبی انجام دهند خود می
).10(جدول

ود مقایسه روحیه کارآفرینی دانشجویان از نظر سال ور
به دانشگاه

هاي روحیه کارآفرینی بین دو گروه مقایسه میانگین متغیر
داري از نشان داد که تفاوت معنی4و سال2دانشجویان سال

). 11شود (جدولها بین دو گروه مشاهده نمینظر این متغیر
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دانشجویانفرديهايویژگیفراوانیتوزیع- 2جدول

به تفکیک رشته، سال ورود، عضویت در تعاونی و شرکت در کارگاه توزیع فراوانی دانشجویان-3جدول
کارآفرینی

درصدفراوانیهاگروههامتغیر

زنجنسیت
مرد

78
110

5/41
5/58

شاغلوضعیت شغل
شاغلغیر

39
144

3/21
7/78

خانوادهمنبع درآمد
پاسخگو

پاسخگو و خانواده

136
5
41

7/74
7/2
5/22

تحصیالت پدر

ترابتدایی و پایین
راهنمایی

دیپلم و فوق دیپلم
ترلیسانس و باال

46
29
59
37

9/26
9/43
4/78
6/21

ت مادرتحصیال

ترابتدایی و پایین
راهنمایی

دیپلم و فوق دیپلم
ترلیسانس و باال

63
34
52
21

1/37
20

6/30
4/12

درصد فراوانیفراوانیهاگروههامتغیر
یج و آموزش کشاورزيترورشته تحصیلی

اقتصاد کشاورزي
باغبانی

ماشین آالت کشاورزي
محیط زیست

43
32
35
30
38

2/24
18

7/19
9/16
3/21

عضوعضویت در تعاونی
غیر عضو

39
152

4/20
6/79

شرکتشرکت در کارگاه کارآفرینی
عدم شرکت

42
133

24
76

90سال ورود
88

89
102

6/43
4/56
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آمار توصیفی وضعیت تحصیلی دانشجویان-4جدول 
بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینوضعیت تحصیلی

97/1648/11374/19معدل دیپلم

06/1542/16/1118معدل کل

هاي روحیه کارآفرینی در نمونه مورد مطالعهآمار توصیفی متغیر-5جدول 
بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینهامتغیر

مرکز کنترل درونی
توفیق طلبی

پذیريریسک
خالقیت

طلبیاستقالل

75/10
66/10

57/9
66/9
67/8

94/1
64/1
29/1
43/1
44/2

4
73/5
7/5
18/2
3

15
45/14
8/13
45/14

15

)3- 15دامنه متغیرها: (
مطالعهمیانگین گویه هاي متغیر توفیق طلبی در نمونه مورد -6جدول

گویه هاي توفیق طلبی
انحراف میانگین

معیار
رتبه

29/489/01ها به بهترین شکلتمایل به انجام کار
12/492/02هاي خودقبول مسئولیت تصمیم

08/488/03دهندهایی که توانایی را افزایش میعالقه به کار
71/306/14ارجحیت خوب انجام دادن کار بر کسب رضایت دیگران

67/308/15تفکر در مورد آینده نه حال و گذشته
52/304/16پشتکار زیاد

39/312/17اهمیت نتایج پیروزي نه دالیل شکست
37/313/18هاي ویژهتالش زیاد براي انجام کار

32/318/19خوب بازي کردن در یک رقابت نه برنده شدن
15/314/110عمل کردن مطابق با برنامه ریزي

95/225/111لی روزمره و بدون زحمترضایت از کار مناسب و
)1-5ها: (متغیردامنه

مطالعهموردنمونهدرطلبیاستقاللمتغیرهايگویهمیانگین-7جدول
رتبهانحراف معیارمیانگینهاي استقالل طلبیگویه

01/323/11دیگرانها بر اساس صالحیت خود نه نظر انجام کار

88/209/12تصور خود رأي بودن من توسط دیگران

85/210/13هاکمک نگرفتن از دیگران در کار

)1- 5ها:(متغیردامنه
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مطالعهموردنمونهدرپذیريریسکمتغیرهايمیانگین گویه-8جدول

)1-5ها:(یرمتغدامنه
مطالعهموردنمونهدرخالقیتمتغیرهايگویهمیانگین- 9جدول

انحراف میانگینهاي خالقیتگویه
معیار

رتبه

80/398/01نقصانجام چند کار خوب به جاي یک کار کامل و بی
62/305/12تمایل به داشتن زندگی یکنواخت

37/304/13عالقه به زیر پا گذاشتن قواعد
36/301/14عالقه به مشاغل نیازمند تفکر زیاد

32/324/15ها به روش معمولتمایل به انجام کار
30/310/16انجام چندین کار در یک زمان 

26/315/17هاي متنوع زیادداشتن ایده
13/309/18پرسیدن سوال زیاد

02/318/19عدم عالقه به حدس زدن
94/213/110غیرعادي و دست نیافتنیهايداشتن ایده
73/226/111هاي جدیدبه انجام کارعالقه

)1- 5ها:(متغیردامنه
مطالعهموردنمونهدرمرکز کنترل درونیمتغیرهايگویهمیانگین-10جدول

انحراف میانگینهاي مرکز کنترل درونیگویه
معیار

رتبه

09/493/01تمرکز بر آنفراگیري هر چیز با 
89/306/12موفقیت حاصل زحمت و تالش است نه شانس

84/313هامقایسه خود با دیگران در رقابت
76/319/14کنندخوش شانسی اغلب افرادي که ترقی می

71/399/05ها با تالش زیاددست یافتن به خواسته
50/305/16هاي مشکلعدم تمایل به انجام کار

42/303/17ریزي شدههاي برنامهاطمینان از انجام کار
38/325/18تاثیر کم خود در تعیین مسیر زندگی
13/322/19عدم تمایل به رقابت کردن با دیگران

)1- 5ها:(متغیردامنه

انحراف میانگینپذیريگویه هاي ریسک
معیار

رتبه

62/308/11هاي نومایل به انجام کارت
56/308/12هاي لذت بخشهاي ایجاد کننده شرایط بهتر نه فرصتانتخاب فرصت

54/305/13هایی که دیگران از آن ترس دارندانجام کار
48/302/14آمیز و جدیدهاي مخاطرهانجام پروژه

47/395/05%50انجام کار با احتمال موفقیت 
46/314/16معمولهاي جدید و غیرنداشتن عالقه به کار

20/309/17هاي سختتمایل به انتخاب هدف
91/215/18قرض گرفتن پول در هنگام نیاز

74/213/19عدم انجام کار در صورت احتمال شکست
13/294/010گیريدانستن تمام حقایق قبل از هر تصمیم
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هاي از نظر متغیر4وسال 2ل به منظور بررسی تفاوت بین دانشجویان ساtنتایج حاصل از آزمون -11جدول
روحیه کارآفرینی

4tsigسال2سالهامتغیر
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

31/3868/580/3932/663/11/0توفیق طلبی
77/831/263/845/238/07/0استقالل طلبی

97/3131/487/3149/415/087/0پذیريریسک
16/3583/470/3554/568/049/0تخالقی

91/3184/558/3297/576/044/0مرکز کنترل درونی
)9-45) و مرکز کنترل(11-55)، خالقیت(10- 50پذیري()، ریسک3-15)،استقالل طلبی(11- 55ها: توفیق طلبی(دامنه متغیر

مقایسه روحیه کارآفرینی دانشجویان از نظر شرکت 
هاآفرینی و تعداد دورههاي کاردر دوره

هاي روحیه کارآفرینی بین دو گروه مقایسه میانگین متغیر
هاي کارآفرینی شرکت کرده دانشجویانی که در کارگاه

بودند و شرکت نکرده بودند نشان داد که بین دو گروه 
ها از نظر شرکت کننده و غیر شرکت کننده در این کارگاه

داري وجود دارد معناتفاوت 05/0متغیر خالقیت در سطح 
هاي بطوري که میانگین خالقیت دانشجویانی که در کارگاه

تر از دانشجویانی ) باال95/36اند (کارآفرینی شرکت کرده
) به عبارتی 35ها شرکت نکرده اند (است که در این کارگاه

ها تغییراتی ایجاد اند در دیگر متغیرها نتوانستهاین کارگاه
). 12(جدول کنند

هاي کارآفرینی، تفاوت همچنین از نظر تعداد دوره
پذیري و خالقیت در هاي ریسکداري از نظر متغیرمعنی

بین دانشجویان که در یک دوره شرکت کرده 05/0حسط
بودند و دانشجویانی که در بیش از یک دوره شرکت کرده 

به این صورت که میانگین خالقیت و .بودند وجود داشت
اند شجویانی که در دو دوره شرکت کردهپذیري دانریسک

).13(جدولبیشتر از گروه دیگر است
مقایسه روحیه کارآفرینی و وضعیت تحصیلی 

دانشجویان از لحاظ عضویت در تعاونی دانشجویی
براي مقایسه روحیه کارآفرینی بین دو گروه دانشجویان عضو 

د. گرفته شبهرهtو غیر عضو در تعاونی دانشجویی از آزمون 

هاي روحیه کارآفرینی بین دو گروه مقایسه میانگین متغیر
و پذیريریسکهايمتغیرنظرازگروهدونشان داد که بین

دارد. میانگین وجودداريمعناتفاوت05/0سطحدرخالقیت
) بیشتر از غیر عضو 38/33پذیري دانشجویان عضو (ریسک

تري باال) بوده و دانشجویان عضو تعاونی خالقیت52/31(
) داشتند. 06/35) نسبت به دانشجویان غیر عضو (97/36(

این بدان معنی است که دانشجویانی که در این تعاونی عضو 
کنند تمایل بیشتري به مدیریت، برعهده هستند و فعالیت می

هایی که احتمال گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصت
همچنین این شکست معقولی را نیز به همراه دارد، دارند.

هاي جدید را در انجام افراد توانایی بیشتري در خلق فکر
هاي خود دارند. عضویت در تعاونی باعث تقویت این فعالیت
ها و در کل تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان ویژگی

شود.می
از نظر وضعیت تحصیلی، مقایسه میانگین معدل کل، بین 

ضو در تعاونی نشان داد و غیر عدو گروه دانشجویان عضو 
05/0بین دو گروه از لحاظ معدل کل در سطح که

داري وجود دارد به طوري که معدل اختالف معنی
) از دانشجویان غیر 61/15دانشجویان عضو تعاونی بیشتر (

) بوده است. یعنی اینکه فعالیت دانشجویان به 8/14عضو (
روند تنها باعث اختالل در عنوان عضوي از تعاونی نه

شود بلکه انگیزه آنان را براي یادگیري تحصیلی آنان نمی
.)14(جدولدهدبیشتر افزایش می
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به منظور بررسی تفاوت بین دانشجویان شرکت کننده و غیرشـرکت کننـده در   tنتایج حاصل از آزمون -12جدول
هاي روحیه کارآفرینیهاي کارآفرینی از نظر متغیرها و کارگاهدوره

tsigعدم شرکتشرکتامتغیره

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
26/4085/567/3809/648/114/0توفیق طلبی

57/863/287/834/27/048/0استقالل طلبی
71/323/447/314/459/111/0پذیريریسک

07/203/0*95/3623/53531/5خالقیت
07/3333/672/3174/529/119/0مرکز کنترل درونی

)9- 45)، مرکز کنترل(11- 55)، خالقیت(10- 50)، ریسک پذیري(3- 15)، استقالل طلبی(11- 55ها: توفیق طلبی(دامنه متغیر
05/0داري در سطح *معنی

هاي روحیه کارآفرینی با توجه به یرنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس به منظور مقایسه میانگین متغ- 13جدول
هاي کارآفرینی گذراندهتعداد دوره

دوره2بیش از دوره2دوره1هامتغیر

Fsig انحراف نیانگیمانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
اریمع

33/4058/681/4078/526/4085/516/085/0توفیق طلبی
08/805/343/975/257/863/243/125/0استقالل طلبی

b25/3071/4a56/3389/3a71/323/4*04/305/0پذیريریسک
b33/3405/4a75/3621/4a95/3623/5*44/304/0خالقیت

مرکز کنترل 
درونی

16/3292/618/3234/707/3333/682/044/0

)9- 45)، مرکز کنترل(11- 55)، خالقیت(10- 50پذیري()، ریسک3- 15قالل طلبی()، است11- 55ها: توفیق طلبی(دامنه متغیر
05/0داري در سطح *معنی

از ن عضو تعاونی دانشجویی و غیر عضوبه منظور بررسی تفاوت بین دانشجویاtنتایج حاصل از آزمون -14جدول
هاي روحیه کارآفرینی و وضعیت تحصیلینظر متغیر

عضوغیر عضوهامتغیر
tsig انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

41/3929/603/39634/073/0توفیق طلبی
20/883/279/832/234/118/0استقالل طلبی

41/201/0*38/3352/452/3120/4پذیريریسک
03/204/0*97/3677/506/3508/5خالقیت

20/3309/502/3201/612/126/0مرکز کنترل
3/202/0*6/1536/18/1477/1معدل کل 

)9- 45)، مرکز کنترل(11-55)، خالقیت(10-50پذیري()،ریسک3-15)، استقالل طلبی(11-55دامنه متغیرها: توفیق طلبی(
)0-20دامنه معدل:(

05/0سطح داري در *معنی
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هاگیري و پیشنهادنتیجه
تواند روحیه کارآفرینی یکی از عوامل اصلی است که می

سبب تسریع اشتغال دانشجویان در آینده گردد. تشکیل 
ها و فعالیت دانشجویان هاي دانشجویی در دانشگاهتعاونی

ها راهکاري است که موجب تقویت در قالب این تعاونی
شود. این پژوهش با شجویان میروحیه کارآفرینی در دان

هدف شناخت و مقایسه روحیه کارآفرینی دانشجویان عضو 
و غیر عضو در تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزي 

دانشگاه شیراز انجام شد. 
بر اساس نتایج پژوهش دانشجویان داراي مرکز کنترل 

ها بودند. این نشان تري نسبت به سایر متغیردرونی باال
ند که وقایع خارجی که دانشجویان اکثرا معتقددهد کهمی

خارج از کنترل آنان است، سرنوشت آنان را تعیین 
کند. به عبارت دیگر، این افراد به خود ایمان دارند و نمی

هاي مشابه موفقیت و شکست را به سرنوشت، اقبال یا نیرو
توان با تقویت اعتماد به دهند. در نتیجه مینسبت نمی
ها و افکار جدید ویان از طریق استقبال از ایدهنفس دانشج

هاي روحیه کارآفرینی را نیز در آنان آنان، دیگر متغیر
تقویت کرد و با همکاري مسئولین دانشکده در حمایت 

هاي دانشجویی و آسان کردن مراحل ایجاد بیشتر از تعاونی
ها، دانشجویانی کارآفرین را وارد بازار کار کرد. این تعاونی

ها نشان داد که تفاوتی از نظر روحیه مچنین  یافتهه
پذیري، کارآفرینی(توفیق طلبی، استقالل طلبی، ریسک

و 2خالقیت و مرکز کنترل درونی) بین دانشجویان سال 
ها بیانگر این است وجود ندارد. این یافته4دانشجویان سال

که روحیه کارآفرینی دانشجویان در طی دوران تحصیلشان 
هاي آکادمیک نشده است. به عبارتی آموزشتقویت 

نتوانسته تغییرات الزم را در زمینه پرورش روحیه 
کارآفرینی دانشجویان در آنان ایجاد کند. در نتیجه باید 
جهت تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان دروس و 

هاي مرتبط با کارآفرینی در برنامه درسی آنان آموزش
دي روحیه کارآفرینی را در آنان گنجانده شود تا بتوان تا حدو

تقویت کرد.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که خالقیت دانشجویانی که در 

اند بیشتر از دانشجویانی است کارآفرینی شرکت کردهکارگاه
دهد اند. این نتیجه نشان میها شرکت نکردهکه در این دوره

است فزایش خالقیت در افرادها به هدف خود که ااین کارگاه
پذیري میزان خالقیت و ریسک،اند. عالوه بر اینرسیده

دوره در کارگاه کارآفرینی شرکت 2دانشجویانی که بیش از 
است. این نتایج نشان بوده تر از سایر دانشجویان اند باالکرده

توانند روحیه ها تا حدودي میدهنده آن است که کارگاه
توان . در نتیجه میکارآفرینی را در دانشجویان تقویت کنند

هاي کارآفرینی به طور مداوم و با پیشنهاد کرد کارگاه
ها موضوعات مختلف در دانشکده برگزار گردد و این کارگاه

هاي عملی (شرکت در هاي تئوري با فعالیتعالوه بر آموزش
ها) همراه باشد و تبلیغات الزم جهت شرکت تعاونی

کده صورت گیرد.ها در سطح دانشدانشجویان در کارگاه
نتایج پژوهش این است که میانگین معدل دانشجویان از دیگر

تر از عضو تعاونی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان باال
دهد که دانشجویان غیر عضو است. این یافته نشان می

تري برخوردارند روحیه دانشجویانی که از سطح علمی باال
گردد ن دارند. پیشنهاد میتري نسبت به سایریکارآفرینی باال

هاي تعاونی تر این دانشجویان در فعالیتزمینه حضور فعال
ایجاد شده و امتیازاتی براي آنان در نظر گرفته شود تا به 

ها و ترغیب دیگر دانشجویان به فعالیت در شرکت در فعالیت
ها متمایل شوند.تعاونی

نشان داد در نهایت مقایسه روحیه کارآفرینی بین دانشجویان
پذیري و خالقیت دانشجویان عضو تعاونیکه میزان ریسک

به این معنی که بیشتر از دانشجویان غیر عضو است، 
عهده دانشجویان عضو تعاونی تمایل بیشتري به مدیریت و بر

هاي هاي احتمالی، همچنین توانایی خلق فکرگرفتن شکست
ن عامل در تریپذیري مهماز آنجا که ریسک.جدید را دارند

هاي کشاورزي است و پس از آن داشتن خالقیت مورد فعالیت
هاي جدید در کشاورزي جهت هم براي پرورش ایده

هاي نو در بخش هماهنگی با شرایط بازار و راه اندازي فعالیت
گردد این دو ویژگی پیشنهاد میباشد،کشاورزي ضروري می

هاي ئه آموزشهاي کارآفرینی و ارااز طریق برگزاري کارگاه
کارآفرینی در دانشکده در دانشجویان تقویت شود. همچنین 

توسط دانشکده فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی، زمینه 
مهیا شود تا با فعالیت دانشجویان در تعاونی روحیه کارآفرینی 

هاي کاري آینده آماده آنان افزایش یافته و براي کار در محیط
شوند.
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Abstract
The purpose of this study is to identify the undergraduate students’ entrepreneurial spirit. Study
population was undergraduate students of the College of Agriculture at Shiraz University. A
multi-stage stratified random sampling was used to collect data from 191students using questionnaire.
The face validity of the questionnaire was confirmed by extension experts. The results showed
significant difference between members and non-members of students cooperative in entrepreneurial
spirit variables so that cooperative members had more risk-taking behavior and creativity. Also
creativity mean of students participated in entrepreneurship courses was more than other students. The
training classes, entrepreneurship workshops and encouraging students to join agricultural cooperatives
will increase entrepreneurial spirit in students for self-employment.
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