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ي کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ترویج و ؤثر بر روحیههاي متحلیل سازه
آموزش کشاورزي

1، سارا جلیلیان*رضا موحدي

)26/3/95؛ پذیرش:24/9/93(دریافت: 

چکیده
را این تحقیقريآما. جامعهباشدیمي کارآفرینی دانشجویان کشاورزي بر روحیهمؤثريهاسازههدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل 

نفر 120) که تعداد =180Nدانشجویان تحصیالت تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و رازي کرمانشاه تشکیل دادند (
هادادهآوريجمعاستفاده برايموردنمونه انتخاب شد. ابزارعنوانبهتصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان طوربهها از آن

30و جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد گردیددیتائبررسی و متخصصیناساتید ولهیوسبهآنصوريرواییکهبودپرسشنامه
89/0تا 68/0هاي مختلف پرسشنامه بین کرونباخ براي بخشتکمیل و ضریب آلفايآزمونشیپپرسشنامه توسط دانشجویان طی فرایند 

. اینکرداصلی شناساییهاي عاملعنوانبهمتغیر روحیه کارآفرینی، پنج عامل را 19تحلیل عاملی بر روي محاسبه شد. نتایج حاصل از
ها و تجارب عملی و نوین در آموزش عوامل به ترتیب عبارت بودند از: اهمیت و ارزش کارآفرینی در جامعه و دانشگاه، استفاده از روش

به ر دانشگاه، حمایت دولت و تناسب محتواي کارآفرینی با نیاز بازار کار. در نهایت با توجه به نتایج هاي کارآفرینی دکارآفرینی، تقویت دوره
مورد تأیید قرار گرفتند.مؤثرعوامل LISREL8.8افزارآمده پیشنهادهایی کاربردي ارائه گردیده است. همچنین با استفاده از نرمدست

ه کارآفرینی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزيتوسعه کارآفرینی، روحیهاي کلیدي:واژه

ایران،، همدانوزش کشاورزي، دانشگاه بوعلی سیناو دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آمدانشیار،به ترتیب-1
r.movahedi@basu.ac.ir: مکاتبات، پست الکترونیکمسئول -*
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مقدمه
هسـت کـه   اي ایـن انتظـار  به طور فزاینـده در حال حاضر

دیگري را يهها در کنار پژوهش و تعلیم باید وظیفدانشگاه
ابتکار و رشد اقتصادي هر منطقـه  هايحركنیز به عنوان م
هـاي  سخگویی به بزرگتـرین چـالش  و در پا،بر عهده گیرند

یعنـی بهبـود اسـتانداردهاي زنـدگی، اشـتغال و      ،اقتصادي
ــاتی،   ــدهاي مالی ــزایش درآم ــداف ــت کنن ــدي، ا(فعالی حم

عوامل اصـلی  توان ازرا میکارآفرینیدر این میان .)1383
محسوب کشور ایجاد ارزش اقتصادي و ابزار کارآمدي براي 

ی در کشـورهاي توسـعه   در حقیقت امـروزه کـارآفرین  کرد،
هـاي  تـرین فعالیـت  یافته به یکـی از مهمتـرین و گسـترده   
،داریانی و همکـاران دانشگاهی تبدیل شده است (احمـدپور 

اسـت، موسـوم اطالعـات عصـر بهکهقرن حاضر.)1383
توسـعه روز افـزون   شـدن، جهـانی چونپیامدهاییداراي

بـت  رقامبـادالت، درشـتابان تحـوالت نـوین، هايفناوري
باشـد (حسـینی   مـی و غیـره کـار وکسبزمینهدرشدید

کـارآفرینی چنین فضـایی ). در1387لرگانی و همکاران، 
وتوسـعه ورشدعنوان عاملبهتواندمیسازمانیوفردي
بـه دسـتیابی درهاي تاثیرگـذار شاخصترینمهمازیکی

,Mcclineباشد (مطرحمطلوبآینده 2004.(
رت گرفتــه در بخــش کشــاورزي، تحــوالت صــواز طرفــی، 

افزایش نرخ بیکاري در ایـن بخـش و نقـش کـارآفرینی در     
اقتصادي از عوامل بسیار مهمی هستند کـه لـزوم   يتوسعه

کارآفرینی در بخـش کشـاورزي ایـران را    يتوجه به توسعه
).1385همکـاران، واسکندري(کنندروز به روز بیشتر می

درمـؤثر عامـل نتـری مهـم کـه دهـد مـی نشانهاپژوهش
بــروزآن،درآوردنفعــلبــهقــوهازوکــارآفرینیحرکــت
باشــدمــیآمــوزشطریــقازافــراددرکــارآفرینیروحیــه

که امـروزه آمـوزش   يطوربه)1389،موحدي و همکاران(
يهـا تیفعالنیترو گستردهنتریاز مهمیکیبه ینیکارآفر

ــددانشــگاه ــا تب ــت.ســتشــده الیه ــاي فعالی ــوزش ه آم
هـاي  هاي دانشجویان، تولید ایدهارآفرینی در رشد مهارتک

هـاي شـغلی و   ها، نوآوري، ایجاد فرصتجدید و پرورش آن
در نهایت، بهبود زندگی دانشجویان و افراد جامعـه مؤثرنـد.   

ها بایسـتی بـراي انطبـاق بـا تغییـرات      دانشگاهکهطوري به
هـاي مختلـف تحصـیلی    هاي درسی رشـته آینده در برنامه

ریزي بـراي بـه ثمـر    ، برنامهیابیدهیاهاي خالقیت، هارتم
سنجی اقتصادي کسب و کـار، آشـنایی   رساندن ایده، امکان

کامـل ارتقـاء   طـور بـه با فرهنگ بازار و ... را در دانشجویان 
) در 1394ظریفیــان و همکــاران (). 1382بخشــند (آراســته، 

بـر  مـؤثر یشـناخت روانيهـا یژگـ یوپژوهش خـود پیرامـون   
کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز اظهـار  

درصـد دانشـجویان کشـاورزي ایـن     65که بـیش از  اندداشته
دانشگاه در وضعیت غیر کـارآفرین بـوده و جهـت بهبـود ایـن      
وضعیت پیشنهاد تقویت و توسعه روحیه کـارآفرینی از طریـق   

نتـایج  . همچنیناندداشتهبازنگري در محتواي آموزشی دروس 
ــق  ــاآنتحقی ــه  ه ــت ک ــان داده اس ــیونش ــایژگ ــر ییه نظی

ــکیر ــذس ــی ويریپ ــق طلب ــارآفرینی  ، توفی ــر ک ــت ب خالقی
بوده است. بـه اعتقـاد السـپیتا و همکـارانش     مؤثردانشجویان 

)Laspita et al., ) روحیه کارآفرینی عاملی فـردي اسـت   2012
که بیش از سایر عوامل فـردي یـا صـفات شخصـی بـر ایجـاد       

ونکا و شـ اسـت. بـه اعتقـاد اب   رگـذار یتأثآفرینی بـین افـراد  کار
ــاران ( Obschonkaهمک et al., ــارآفرینی 2010 ــه ک ) روحی

در ذهن است که هدایت کننده و سـوق دهنـده فـرد    ياهیناح
مهم این اسـت  سؤالدر اینجا به سمت رفتار کارآفرینی است.

یـن  ا توجه به اهمیت روحیه کارآفرینی چـه عـواملی بـر ا   که ب
تواننـد  هـا مـی  با توجه به اینکـه، دانشـگاه  هستند. مؤثرروحیه 
ــأثیر ــه ت ــی در زمین ــه مهم ــت روحی ي کــارآفرینی ي تقوی

تحقیـق حاضـر بـا هـدف     بنـابراین ؛ دانشجویان داشته باشـند 
دانشـجویان بر توسـعه روحیـه کـارآفرینی   مؤثرتحلیل عوامل 

ه دانشـکد و آموزش کشاورزيتحصیالت تکمیلی رشته ترویج
صـورت گرفتـه   و رازي کرمانشاهکشاورزي بوعلی سینا همدان

است.
یافت کـه  توانیمعوامل مختلفی را تحقیقپیشینهبررسیدر

مثـال  عنـوان بـه . مؤثرنـد از نظر محققان در توسعه کارآفرینی 
,Maia(مایا بر توسعه کـارآفرینی را وجـود   مؤثر، عوامل )2002

هینـونن و  کـرده اسـت.   ها و عوامل محیطی معرفی زیرساخت
Heinonenکوروال ( & Korvela, در کشوریتحقیق) در2004

وافراد، انگیزشیمدیریتهايتشویقوهاحمایتنقش،فنالند
بـا مـرتبط سازيي شفاف اطالع رسانی و آگاهراهبردهاوجود

. بـر انددانستهمؤثرسازمانیرا در توسعه کارآفرینی کارآفرینی
Lumpkin(کین و دسلـومپ تحقیـق اساس & Dess, 1996(
تحـت راکارآفرینانهسازمانی عملکردومحیطیفردي،عوامل

,Kline(کلـین دهد. میقرارریتأث در پژوهشـی بـه   نیـز )2007
هایی از جمله وجـود آزادي  این نتیجه دست یافت که شاخص

هاي مالی و اقتصـادي و حـاکم بـودن    ، حمایتيانعطاف کارو 
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دار و اجتماعی مناسـب داراي ارتبـاط معنـی   فضاي فرهنگی و
بر کارآفرینی افراد هستند.یمثبت

ــوین ــرا و ک Zahra(زه & Covin, ــه)1995 ــی، س ویژگ
اثرگـذار فـردي کـارآفرینی بـر رارقابتونوآوريخطرپذیري،

Markman(بـارون ومـارکمن .انـد دانسـته  & Baron, 2003(،
بـودن مناسـب راکارآفرینانـه موفقیـت بـر اثرگـذار عوامـل 
شناسـی، فرصتخودیابی،شاملفردي کارآفرینانهايویژگی

هـاي و مهـارت انسـانی يسـرمایه داشـتن کـار، دراسـتقالل 
Wagner(اسـترنبرگ وهمچنین واگنردانند.میاجتماعی &

Sternberg, بـه راکـارآفرینی فراینـد براثرگذارعوامل،)2004
شخصـیتی هـاي یویژگـ خـرد و کـالن، عوامـل گـروه سـه 

,Howard(انـد. هـوارد  کـرده تقسـیم کارآفرینـان  در )2004
،یطلبـ اسـتقالل ی همچـون هـای قابلیـت تـأثیر پژوهشـی 

ودرونـی کنتـرل پیشرفت،انگیزهاقتصادي،يریپذسکیر
دانشازنفر450بر کارآفرینیخالقیت راونفسبهاعتماد
سـتقیمی مرابطـه کهرسیدنتیجهاینبهوبررسیآموزان

وجـود دانش آموزانکارآفرینیتواناییوهاقابلیتاینبین
Mohapatraموهاپـاترا و همکـاران (  .دارد et al. ) در 2007

جنسـیت، میـزان   این نتیجـه دسـت یافتنـد کـه    پژوهشی به 
هاي آموزش مهارت، تعداد نیـروي کـار   تحصیالت، کسب دوره

بت و سـن افـراد  مثتأثیرفعال در خانوار و خوداشتغالی والدین
خوداشتغالی افراد مـورد مطالعـه داشـته    روحیه منفی بر تأثیر
است.

ــدم (و رضــائخــواهوطــن ــود در 1394ی مق ــژوهش خ ) در پ
شناخت روحیـه کـارآفرینی دانشـجویان کارشناسـی     يزمینه

کـه حضـور   اندگرفتهدانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز نتیجه 
ان کشاورزي همچنـین  کارآفرینی توسط دانشجویيهادورهدر 

ــویت در  ــاونعض ــایتع ــجویی يه ــردانش ــه  ب ــزایش روحی اف
مثبت داشته است.تأثیرکارآفرینی آنان

يهـا عامـل ) در تحقیقی دربـاره  1394احمد پور و همکاران (
کــارآفرینی دانشــجویان  يهــامهــارتبــر توســعه  مــؤثر

کشـاورزي پـی بردنـد کـه روحیـه کـارآفرینی       يهاآموزشکده
کـارآفرینی آنـان   يهـا مهـارت بر توسـعه  مؤثرمل عانیترمهم

است.
) نیز در پژوهش خود درباره بررسـی  1393(کرانی و همکاران

بــر ایجــاد روحیــه کــارآفرینی بــین کشــاورزان  مــؤثرعوامــل 
در ایـن زمینـه را عوامـل اقتصـادي،     مـؤثر عوامـل  نیتـر مهـم 

ــزان تحصــیالت    ــازمانی، محیطــی، شخصــیتی، ســن و می س
.شناسایی کردند

ایـن دهندهنشان) 1390(همکارانوجعفر نژادپژوهشنتایج
کـارآفرینی فرآینـد رويبـر اثرگـذاري تـرین بـیش کـه است

جـنس، سـن، نظیرفرديعواملمتغیرهايبهمربوطمستقل
همچنـین دربـان آسـتانه و    .اسـت فعالیـت سابقهوتحصیالت
داري بـین هاي خود ارتباط معنـا ) در پژوهش1391(همکاران

هاي کارآفرینی مشاهده هاي آموزشی و مهارتشرکت در دوره
,Littunen(لیتــوننکردنــد. فــرد هــايویژگــینیــز،)2000
دانـش در نـوآوري، خطرپـذیري، توانـایی شـامل رانیکـارآفر 
کسـب مدیریتيهامهارتبازاریابی،وبازارکار،فنونيزمینه
کسـب بـه نسـبت خوببرداشتبراي همکاري،تواناییوکار،
وزدکینــدانــد.مــیفرصــتشــکاربــرايتوانــاییووکــار
Deakins(فریــل & Freel, هــايمهــارتتــرینمهــم)1998

وفـردي بـین فـردي، هـاي مهـارت گروهسهدرراکارآفرینانه
.کنندمیبنديطبقهفرآیندي

) در تحقیقـی بـه بررسـی ظرفیـت     1391(یمانیسلسعدي و 
کشاورزي دانشگاه بوعلی سـینا  کارآفرینی دانشجویان دانشکده

ویژگـی مهـم   ششهاي این تحقیق نشان داد پرداختند. یافته
، توانایی فعالیـت در بـازار، انتقادپـذیري و    يریپذسکیریعنی، 

دانشـجویان  هاي آخر و در حد ضعیفی درخالقیت، در اولویت
رشـته  د کـه  هاي تحقیق حاکی از آن بووجود دارد. دیگر یافته

خـود  هـاي مربـوط بـه   انشگاه و شرکت در دورهدر دتحصیلی
پورآتشـی و  گذارنـد. مـی تـأثیر اشتغالی بر ظرفیت کارآفرینی

وحمـایتی، تحصـیلی  ،یشناختروانعوامل)1388(ایمختار ن
کـارآفرینی بـر مـؤثر عوامـل  نیتـر مهـم عنـوان بـه مهارتی را 

.اندکشاورزي معرفی کردهآموختگاندانش

) در تحقیقـی بـه بررسـی و ارزیـابی     1392همکاران (امینی و 
هاي کارآفرینی دانشجویان شاغل بـه تحصـیل دانشـگاه    قابلیت

ــایج نشــان  داد کــه میــان دانشــجویان کاشــان پرداختنــد. نت
هـاي کـارآفرینی تفـاوت    هاي مختلف از نظـر قابلیـت  دانشکده

اما در عین حال میان دانشجویان دختر ؛ وجود نداردمعناداري 
پـذیري و  هاي ریسـک کل کارآفرینی و شاخصو پسر در نمره 

تفاوت معناداري وجـود دارد. همچنـین بـین نظـرات     خالقیت
دانشجویان سـال اول و چهـارم از نظـر میـزان برخـورداري از      

تفاوت معناداري وجود ندارد.هاي کارآفرینی قابلیت
Oostrbeek(اوستربیک و همکـاران  et al, يدر زمینـه )2010

ارآفرینی در بـین دانشـجویان نتیجـه    هـاي کـ  سنجش خصلت
انـد، اثـرات   ها و دروس دانشگاهی نتوانسـته امهاند که برنگرفته

ــین را در ایجــاد خصــلتمــورد انتظــار هــاي کــارآفرینی در ب
ایــن در حــالی اســت کــه نتــایج دانشــجویان داشــته باشــند.
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ــراف ــارانس وتینگ Graevenitz(همک et al., نشــان )2010
هاي اکتسـابی  توان مهارتش کارآفرینی میدهد که با آموزمی

ــه ــجویان در زمینـ ــق ديدانشـ ــارآفرینی را از طریـ وس رکـ
دانشگاهی افزایش داد.

عوامـل  ،تحقیـق مروري بـر پیشـینه  خالصه با توجه به طوربه
عوامـل قالـب تـوان در میراکارآفرینیروحیهبر توسعهمؤثر

مسائلخالقحل،ییخوداتکاها،انگیزه(یشناختروان- فردي
کارآفرینانـه  و نگرشمحیطو؛ سازمانی (جو)و...خالقتفکرو

؛ .).و.سـرمایه بـودن فـراهم وبـازار اقتصـادي (مزایـاي  ؛ )و ...
نگـرش اجتمـاعی، وفرهنگـی اجتمـاعی (عوامـل  - فرهنگـی 

)؛ ...وارتبـاطی - اجتمـاعی  هـاي کـارآفرینی، شـبکه  بهعمومی
ــاختی ــاختزیرس ــاي(زیرس ــایته ــاوريی،حم )؛...وفن

وهـا هـا، مهـارت  نگـرش توسـعه و(بهبـود آموزشی- حمایتی
کارآفرینانـه، تحریک جریانوشناختکارآفرینانه،هايتوانایی

کـه ایـن عوامـل در    نمـود ..) خالصـه وهامهارتواستعدادها
منظـور به. از طرفی دیگر اندشدهمدل مفهومی تحقیق ترسیم 

ــارآف  ــه ک ــی روحی ــان  بررس ــجویان از ارک ــین دانش رینی در ب
روحیـه کـارآفرینی کـه توسـط احمـدپورداریانی و      گانـه هفت

ارکـان  هـا آن) بیان شده است استفاده گردید. 1390مقیمی (
روحیه کارآفرینی را به هفت بخش انگیزه کارآفرینانـه، تمایـل   

، خالقیــت، (خطرپـذیري)، کــانون کنتــرل يریپــذســکیربـه  
ــتقالل ــاس ــزت، یطلب ــسنع ــارتو ف ــامه ــارآفرینی يه ک

. بر این اساس مدل مفهومی ایـن مطالعـه   اندکردهيبندمیتقس
شکل گرفته است.1نگاره صورتبه

روش پژوهش
ازاستفادهبااست کهکاربرديتحقیقاتنوعازحاضرتحقیق
بهنظريمطالعاتاست. مرحلهگرفتهانجامپیمایشیروش
باومیدانیشیوهبهتحقیقمرحله کمیواسناديشیوه

تحقیقآمارياست. جامعهگرفتهانجاماز پرسشنامهاستفاده
را دانشجویان تحصیالت تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزي

) و رازي کرمانشاه=82Nدانشگاه بوعلی سینا همدان (
)98N=(تشکیل دادند)180N=.(با استفاده از جدول

؛ به نقل از میرزایی 2002گیري کرجسی مورگان (پاتن، نمونه
نفر برآورد شد120تعداد نمونه)، حجم1393، پورينورو 

دانشجو از دانشگاه رازي و66انتساب متناسب صورتبهکه 
ی سینا انتخاب شدند. برايبوعلدانشجو از دانشگاه 55

سؤاالتروحیه کارآفرینی ازبهمربوطمتغیرهايسنجش
) ارائه 1390نی و مقیمی (استاندارد که توسط احمدپورداریا

بر مؤثري هاسازهمربوط به سؤاالتشده استفاده شد و 

اطمینان از منظوربهشد. تهیهساختهکارآفرینی محقق
راتحقیقاهدافبتواندکههاي مناسبگویهوهامؤلفهانتخاب
اساتید گروه ونظرانصاحبنظراتاز نقطهکند،برآورده

بوعلی سینا هاي کشاورزيدهدانشکدرترویج کشاورزي
شد. جهت تعیین پایایی همدان و رازي کرمانشاه استفاده

پرسشنامه انجام شد30ي مقدماتی با پرسشنامه، یک مطالعه
)، حاکی از 1که ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده (جدول 

ي طراحی شده است. گفتنی است که تبار پرسشنامهاع
براي تحقیقات تجربی پذیرفتنی را68/0باالي اعتبار زرپدها
,Pedhazur(داندمی 1982.(

پرسشنامه تحقیق از سه بخش تشکیل شده است که بخش 
زندگی، ی درباره سن، جنسیت، محلسؤاالتاول شامل 

کارآفرینی، دارا بامرتبطهايدورهرضایت از رشته، شرکت در
ود.خانواده بدرکارآفرینقبلی و وجود فردکاروبودن کسب
ي کارآفرینی مربوط به سنجش روحیهسؤاالتبخش دوم 

بخش شامل میزان 7متغیر وابسته است؛ که خود از عنوانبه
ي کارآفرینی، تمایل به ، انگیزهنفسعزتخالقیت، میزان 

ی، منبع کنترل طلباستقاللریسک و مخاطره، تمایل به 
هاي کارآفرینانه تشکیل شده است. نوع مهارتدرونی و

بخشی (خیلی زیاد، 5طیف لیکرت صورتبهمذکور ؤاالتس
بخش سوم ) طراحی شدند.کمیلیخزیاد، متوسط، کم و 

بر روحیه کارآفرینی مؤثرهاي مربوط به سازهسؤاالتشامل 
بخشی (خیلی زیاد، زیاد، 5طیف لیکرت صورتبهنیز 

).1) طراحی شده بود (جدول کمیلیخمتوسط، کم و 
هاي توصیفی فراوانی، درصد، ها از آمارهادهدر بخش توصیف د

انحراف معیار، واریانس، میانگین بهره گرفته شده و در بخش 
t، از آزمونSPSS20افزارهاي ها با استفاده از نرمتحلیل داده

استفاده گردید. همچنین از آزمون براي مقایسه میانگین
ي بندشناسایی و تقسیممنظوربهتحلیل عاملی اکتشافی 

بر روحیه کارآفرینی بین دانشجویان مؤثرمتغیرهاي
تحصیالت تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزي استفاده شد. 

برايهادادهبودنمناسبازاطمینانازبراي این منظور پس
عاملی با استفاده از آزمون بارتلت و ضریب تحلیلانجام

KMO،هايعاملبهبراي دستیابیوریماکسچرخشاز
در مجموعاست. سپس عواملی کهشدهاستفادهدارمعنی

يزمینهدررادرصد کل واریانس روحیه دانشجویان
شدند. در نهایت تحلیل استخراجکردند،تبیینکارآفرینی

در LISREL8.8افزار ي پژوهش با استفاده از نرمدییتأمسیر 
قالب مدل معادالت ساختاري انجام شد.
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دل مفهومی تحقیقم-1نگاره

نتایج آزمون پایایی مفاهیم پژوهش-1جدول 
متغیرهاي تحقیق

اجزاي تشکیل دهنده متغیر
پایایی

αگیرينحوه اندازه

روحیه کارآفرینی

74/0ايمقوله5گویه در مقیاس 8نفسعزت
70/0ايمقوله5گویه در مقیاس 10کانون کنترل

76/0ايمقوله5گویه در مقیاس 15انههاي کارآفرینمهارت
75/0ايمقوله5گویه در مقیاس 7خالقیت کارآفرینی

89/0ايمقوله5گویه در مقیاس 9يریپذسکیر
71/0ايمقوله5گویه در مقیاس 5یطلباستقالل

68/0ايمقوله5گویه در مقیاس 8ي کارآفرینیانگیزه
87/0ايمقوله5گویه در مقیاس 19بر روحیه کارآفرینیمؤثرمتغیرهاي کارآفرینیبرمؤثري هاسازه

ها و بحثیافته
هاي توصیفی بیـانگر آن اسـت کـه از نظـر جنسـیت      یافته

69(ي مـورد مطالعـه  دانشجویان دو جامعهدرصد از 5/57
انـد. از نظـر محـل زنـدگی نتـایج      نفر) زن و بقیه مرد بوده

درصــد از دانشــجویان مــورد مطالعــه 6/76نشــان داد کــه
کنند. از نظر نفر)، در شهر و بقیه در روستا زندگی می92(

درصـد  5/67رضایت از رشته تحصیلی نتایج نشان داد کـه  
5/32نفر) راضـی بودنـد و تنهـا    81از افراد مورد مطالعه (

. سـایر  ي تحصیلی خود ناراضی بودنـد ها از رشتهدرصد آن
ذکر شده است.2جدول نتایج در 

که بر حسب میانگین ذکر شـده  3با توجه به نتایج جدول 
درتغییـر بـه اعتقـاد "هـاي  است؛ به ترتیب اولویت گویـه 

درخـویش هـاي ایدهگیريبکاربهعالقه"، "فعلیوضعیت

درجدیـد هـاي ایـده ازاستفاده"و "هافعالیتانجامزمان
قیت کـارآفرینی افـراد   در میزان خال"هافعالیتانجامزمان

مورد مطالعه بیشترین تأثیر و از اولویـت بـاالیی برخـوردار    
مسـائل حـل بـه عالقـه "باشند. در مقابـل متغیرهـاي   می

حـال بـه تاکههاییروشازاستفادهبهعالقه"و "پیچیده
کمتـرین تـأثیر و   "اسـت نکردهاستفادههااز آنکسیهیچ

یین را به خـود اختصـاص   هاي پااهمیت را داشته و اولویت
.دادند

زیرساختی

روحیه عوامل موثر بر
کارآفرینی

اجتماعی- محیطی

هاي کارآفرینانهمهارت

سیاستگذاري -حمایتی
و آموزشی

خالقیت

کارآفرینانهانگیزه

عزت نفس

پذیريتمایل به استقالل

پذیريبه ریسکتمایل

منبع کنترل

اقتصادي

روانشناختی-فردي

نگرشو محیط(سازمانی
)کارآفرینانه



...الت تکمیلی ي کارآفرینی دانشجویان تحصیتحلیل سازه هاي مؤثر بر روحیه

186

دانشجویان موردمطالعهتوزیع فراوانی دانشجویان برحسب مشخصات فردي-2جدول 
درصد معتبرفراوانیگویهمتغیر

695/57زن

515/42مردجنسیت
120100جمع
926/76شهر

284/23روستامحل زندگی
120100جمع
6655رازي

5445سینایوعلبمحل تحصیل
120100

815/67بله
395/32خیررضایت از رشته تحصیلی

120100جمع

میانگینبر حسب مورد مطالعهبندي خالقیت کارآفرینی دانشجویاناولویت- 3جدول 
اولویتانحراف معیارمیانگینگویه

05/493/01فعلیوضعیتدرتغییربهاعتقاد
90/373/02هافعالیتانجامزماندرخودمهايایدهگیريبکاربهعالقه

85/389/03هافعالیتانجامزماندرجدیدهايایدهازاستفاده
72/396/04هستندحلقابلمسائلهمهاینکهبهاعتقاد
71/325/15داردنیاز به خالقیتجدید،کاریکشروعاینکهبهاعتقاد
67/310/16استنکردهاستفادهکسیهیچحالبهتاکههاییروشزااستفادهبهعالقه
61/396/07پیچیدهمسائلحلبهعالقه

، نتایج تحقیق حـاکی از آن اسـت کـه بـه     4به جدول با توجه
دربـاوري خـود احسـاس داشـتن "هـاي گویهاولویت ترتیب 
کارهـا را  خوبمدیریتتوانکهاحساساینداشتن"، "خودم

بـه نسـبت خـودم  هـاي قابلیـت بـه بیشـتر اعتمـاد "و "ارمد
و اهمیـت را در میـزان   تـأثیر بیشـترین "دیگـران هايقابلیت

مقابل متغیرهـاي  افراد مورد مطالعه داشته و درعزت نفس 
"غریبهافرادباتعاملمواقعدرنگرانی،واضطرابداشتنن"

انجامندیگراازبهترراکارهامن اینکه،احساسداشتن"و 
هاي پـایینی برخـوردار   و از اولویتتأثیرکمترین"مدهمی
باشند.می

نتایج تحقیق بر حسب میانگین حاکی از آن اسـت کـه بـه    
ازبـردن سـود بـه تمایـل "هـاي  ترتیـب اولویـت گویـه   

و "اختیـار قـدرت داشـتن ازبـردن لـذت "، "هـایم تـالش 
کـنم،  انـدازي راهراکـار وکسـب یـک اگراینکهبهاعتقاد"

تـأثیر و اهمیـت   بیشترین"سازممیخودبرايخوبیآینده

ي کارآفرینی افراد مورد مطالعه داشته و را در میزان انگیزه
کـار، وکسـب یـک تصاحببهدر مقابل متغیرهاي تمایل

کارهایم چگونهکهشودگفتهمنبهاینکه،نداشتندوست"
"تجـاري تتصمیماانجامبهداشتنتمایل"،"دهمانجامرا

انجـام درزمـان بـر کنتـرل قدرتداشتن"کمترین تأثیر و 
ــا ــت"کاره ــی  از اولوی ــوردار م ــایینی برخ ــاي پ ــند ه باش

).5(جدول 
برحسب میانگین ذکر شده اسـت؛  که،6با توجه به جدول 

بـه تمایـل "هاي نتایج نشان داد که به ترتیب اولویت گویه
دادن کارهـاي انجـام مـورد دردیگـران ازکـردن سـؤال 

درآمـد  ثـابتی کـه  کـار بـه داشـتن  عدم تمایل"، "مختلف
معقولی داشته باشد ولی عملکرد من در آن ضعیف باشـد و  

و انتخـاب مخـالف، وموافـق نظـرات تمـام کردنبررسی"
بیشـترین "شرایطبهترینآوردنوجودبهبرايهاییفرصت

تأثیر و اهمیت را در میـزان تمایـل بـه ریسـک و مخـاطره     
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انجـام "هـاي  در مقابـل گویـه  افراد مورد مطالعه داشـته و  
قـرض "، "شکسـت احتمـال وجـود صـورت درکـار ندادن
درصـورت کار،دادنانجام"و "کارانجامبرايپولگرفتن
نیاز کمترین تـأثیر و از  صورتدر"50به50شانسوجود

باشند.هاي پایینی برخوردار میاولویت
ن اسـت کـه بـه ترتیـب اولویـت      نتایج پژوهش حـاکی از آ 

بهتـر خودمنظربهکهکارهاییانجامبهتمایل"هاي گویه

کارهـایی کـه دیگـران قـادر بـه      انجامبهتمایل"و "است
تـأثیر و اهمیـت را در میـزان    بیشترین"انجام آن نیستند 

تمایل به استقالل افراد مـورد مطالعـه داشـته و در مقابـل     
زمانیدیگران،بهگروهرهبريدنسپربهتمایل"هاي گویه

اهمیت دادن بیشتر به نظر خـودم  "و "گروه هستمدرکه
هـاي  کمترین تأثیر را داشـته و از اولویـت  "تا نظر دیگران 

).7باشند (جدول، پایینی برخوردار می

میانگینبر حسب مورد مطالعهبندي عزت نفس دانشجویانیتاولو-4جدول 
اولویتحراف معیارانمیانگینگویه

85/385/01خودمدرباوريخوداحساسداشتن
79/381/02کارها را دارمخوبمدیریتتوانکهاحساساینداشتن
79/383/03دیگرانهايقابلیتبهخودم نسبت هايقابلیتبهبیشتراعتماد

78/381/04کنممیحسابخودمهايتواناییروي
59/388/05جدیدافرادبامالقاتهنگامدرراحتیاحساس
47/385/06هستمجذابفرديکه،احساساینداشتن
33/303/17مدهمیانجامدیگرانازبهتررامن کارهااینکه،احساسداشتن

24/314/18غریبهافرادباتعاملمواقعدرنگرانی،واضطرابداشتنن

میانگینه کارآفرینی دانشجویان بر حسب انگیزيبندتیاولو-5جدول 
اولویتانحراف معیارمیانگینگویه

066/4847/01هایمتالشازبردنسودبهتمایل
125/4975/02اختیارقدرتداشتنازبردنلذت

391/4776/43سازممیخودبرايخوبیکنم، آیندهاندازيراهراکاروکسبیکاگراینکهبهاعتقاد
525/3099/14بخشدمیمرا بهبودمالیوضعیتکاروکسبیکداشتناینکهبهاعتقاد
791/3933/05کارهاانجامدرزمانبرکنترلقدرتداشتن
791/3028/16تجاريتصمیماتانجامبهداشتنتمایل
941/3910/07دهمانجامکارهایم راچگونهکهشودگفتهمنبهاینکه،نداشتندوست
975/3834/08کاروکسبیکتصاحببهتمایل
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میانگینمیزان تمایل به ریسک و مخاطره دانشجویان بر حسب يبندتیاولو- 6جدول 
اولویتانحراف معیارمیانگینگویه

76/305/11بپرسمسؤالتمایل دارم از دیگرانمختلفدادن کارهايانجامدر
ثابتی که درآمد معقولی داشته باشد ولی عملکرد من در آن ارکبه داشتنعدم تمایل

ضعیف باشد
67/378/32

آوردنوجودبهبرايهاییفرصتو انتخابمخالفوموافقنظراتتمامکردنبررسی
شرایطبهترین

62/391/03

35/396/04زیآممخاطرهوجدیدکاروکسبیکاندازيراهبهتمایل
25/398/05هدفتعیینهنگامدرسختاهدافخابانتبهتمایل

ترجیحبانکی،حسابدرگذاشتن آنيجابهپول،ریالمیلیونصدداشتنصورتدر
بخرمسهامدادممی

20/303/16

5010/306/17به50شانسوجوددر صورتکار،دادنانجام
03/312/18نیازصورتکار درانجامبرايپولگرفتنقرض
93/211/19شکستاحتمالوجودصورتدرکاردادننانجام

میانگینتمایل به استقالل دانشجویان بر حسب يبندتیاولو- 7جدول 
اولویتانحراف معیارمیانگینگویه

37/313/11استبهترخودمنظربهکهکارهاییانجامبهتمایل
25/300/12انجام آن نیستندی که دیگران قادر به کارهایانجامبهتمایل

18/393/03کارانجامزماندردیگرانکمکبهنکردنپیدانیاز
93/222/14دادن بیشتر به نظر خودم تا نظر دیگراناهمیت
72/219/15گروه هستمدرکهزمانی،به دیگرانگروهرهبريسپردنبهتمایل

است که به ترتیـب  ، نتایج حاکی از آن8با توجه به جدول
راخـودم زنـدگی خـودم اینکـه بهباور"اولویت متغیرهاي 

اهـدافم بـه رسـیدن اینکه،بهباور"و "کردخواهمدرست
و اهمیـت را  تأثیربیشترین"بوده استخودمتالشنتیجه

افراد مورد مطالعه داشته و در مقابل منبع کنترل در میزان 
رویـدادهاي اغلـب مـرا زندگیاینکه،بهاعتقاد"هاي گویه

بـا افـراد اغلباینکهبهاعتقاد"، "کنندکنترل میتصادفی
اینکـه، احسـاس "، "کننـد مـی کنتـرل مـرا زنـدگی نفوذ،

قدرتمنـد تعیـین  افـراد اغلـب مـرا، زنـدگی رویـدادهاي 
بههنگامخودمازباالترافرادبهشدنمتوسل"و "کنندمی

را داشته أثیرتکمترین"خواهممیکهآوردن چیزيدست
نتایج ذکر شده باشند.هاي پایینی برخوردار میو از اولویت

اعتقـاد "بر حسب میانگین نشان داد که به ترتیب اولویت 
، "توانـایی و مهـارت انجـام بیشـتر کارهـا را دارم     اینکـه به
، "صـورت بهتـرین بـه کـاري هـر انجـام بهداشتنتمایل"
توانـایی "و "راندیگـ بـا تعاملزماندرمسؤولیت،قبول"

کسبکنندهسیتأسافرادباتعاملوارتباطروابطبرقراري
هاي کارآفرینانه افراد مورد مطالعـه  در میزان مهارت"و کار

توانـایی "را داشتند و در مقابـل متغیرهـاي  تأثیربیشترین
تعـادل ایجـاد توانـایی "، "کارجدیـد وکسـب یکطراحی

و "کـار وکسـب یـک و جزئیاتکلیاتبینهمزمانطوربه
کمتـرین  "خـالق هايتکنیکانجاموسازماندهیتوانایی"

هـاي پـایین را بـه خـود     تأثیر و اهمیت را داشته و اولویـت 
نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه     ).9اختصاص دادند (جدول 

ي کارآفرینی نـزد  هاي مربوط به روحیهترتیب اولویت گویه
دانشگاه بـوعلی  دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزي 

ي هـا مهـارت سینا و دانشجویان دانشـگاه رازي بـه جـز در    
کارآفرینانه و منبع کنترل درونی در سـایر مـوارد متفـاوت    

شـود یمـ مشـاهده  10کـه در جـدول   طـور همانهستند. 
ي در دانشـجویان رازي،  ریمخـاطره پـذ  تمایل به ریسـک و  

دانشـجویان دانشـگاه بـوعلی سـینا     اولویت سوم ولـی نـزد  
دانشـجویان  نفـس عـزت . در مقابـل  باشدیمولویت چهارم ا

رازي، اولویت چهارم ولی دانشجویان دانشگاه بـوعلی سـینا   
ــن  ــهای ــارآفرینی   مؤلف ــزه ک ــود. انگی ــنجم ب ــت پ در اولوی

دانشجویان دانشگاه بوعلی سـینا در اولویـت سـوم ولـی در     
دانشگاه رازي در اولویت پـنجم قـرار داشـت. خالقیـت در     

رازي در اولویت هفتم و در دانشجویان دانشگاه دانشجویان 
طلبـی  بوعلی سینا در اولویت ششم بود. تمایل به اسـتقالل 

در دانشــجویان دانشــگاه رازي در اولویــت ششــم و در نــزد 
باشد.ی سینا در اولویت هفتم میبوعلدانشجویان دانشگاه 
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منبع کنترل دانشجویان بر حسب میانگینيبندتیاولو-8جدول 
اولویتانحراف معیارمیانگینیهگو

79/392/01کردخواهمدرستراخودمزندگیخودماینکهبهباور
59/304/12بودهخودمتالشنتیجهاهدافمبهرسیدناینکه،بهباور
47/306/13داردبستگیخودمبه سرنوشتباشمداشتهزیاديیاکمدوستاناگراینکه،بهباور

47/310/14داردبستگیهاي خودمتواناییبهشدنگروهیکرئیساینکه،بهاعتقاد
32/310/15دهممیانجامراآنآخرتاکنمتنظیم میخودبرايرابرنامهوقتیاینکه،ازبودنمطمئن
05/318/16افتدمیبیافتد،اتفاقبایدآنچهاینکه،بهاعتقاد

00/323/07خواهممیکهآوردن چیزيدستبههنگامخودمازباالترافرادبهشدنمتوسل
86/222/18کنندمیقدرتمند تعیینافراداغلبمرا،زندگیرویدادهاياینکه،احساس

63/220/19کنندمیکنترلمرازندگینفوذ،باافراداغلباینکهبهاعتقاد
55/206/110کنندکنترل میتصادفیرویدادهاياغلبمرازندگیاینکه،بهاعتقاد

هاي کارآفرینانه دانشجویان بر حسب میانگینبندي مهارتاولویت-9جدول 
اولویتانحراف معیارمیانگینگویه

84/396/01توانایی و مهارت انجام بیشتر کارها را دارماینکهبهاعتقاد
77/319/12صورتبهترینبهکاريهرانجامبهداشتنتمایل
76/301/13دیگرانباتعاملزماندرولیت،مسئقبول

69/388/04و کارکسبکنندهسیتأسافرادباتعاملوارتباطروابطبرقراريتوانایی
68/309/15باالتحملسطحداشتن
67/395/06شودکمکدرخواستاز منکهزمانیدیگران،کردنراهنماییبرايتواناییداشتن

54/304/17دشواروظایفسمتبهخودمدادنسوق
53/396/08جدیدکارویک کسباندازيراهجهتتخصصیوفنیهايتواناییدارا بودن

41/316/19نشدنامیدناوناکامآسانیبه
38/3954/010اردگذمیاثرآیندممالیوضعیتوکاروبر کسبامروزماقداماتچطوراینکهبینیپیشقدرتبودندارا

34/392/011جدیدو کارکسبیکاندازيراهجهتدیگرانکردنمتقاعدتوانایی
31/390/012کاروکسبیکایجادمقرراتوقوانینازآگاهی
31/397/013خالقهايتکنیکانجاموسازماندهیتوانایی
25/386/014کاروکسبیکیاتو جزئکلیاتبینزمانهمطوربهتعادلایجادتوانایی
20/396/015کاروکسبیکطراحیتوانایی

روحیه کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب میانگینيبندتیاولو- 10جدول 
دانشگاه بوعلی سینادانشگاه رازي

انحراف اولویت
معیار

اولویتانحراف معیارمیانگینمتغیرمیانگین

85/2835/35عزت نفس498/379/27
78/3144/42منبع کنترل درونی244/388/32
73/5590/81هاي کارآفرینانهمهارت138/798/50
54/2644/46خالقیت743/383/19
تمایل به ریسک و 325/396/28

مخاطره
95/2966/54

75/1885/37یطلبستقاللاتمایل به 670/225/18
60/3105/73ي کارآفرینیانگیزه533/444/27
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ي روحیـه کـارآفرینی در بـین    هامؤلفهمقایسه برخی منظوربه
دانشجویان دو دانشگاه مورد مطالعه از آزمون مقایسه میـانگین  

t .نتــایج نشــان داد بــین دانشــجویان مســتقل اســتفاده شــد
ترویج و آموزش کشـاورزي در دو دانشـگاه   تحصیالت تکمیلی

مورد مطالعـه یعنـی دانشـگاه بـوعلی سـینا و رازي کرمانشـاه       
درصـد اطمینـان وجـود دارد.   99داري در سطح تفاوت معنی

ــی و    ــژوهش امین ــایج پ ــا نت ــه ب ــن یافت ــاران (ای ) 1392همک
د کـه میـان   نـ در مطالعه خود نشان داهاآنهمخوانی نداشت. 
هاي کـارآفرینی  هاي مختلف از نظر قابلیتهدانشجویان دانشکد

طور نشان داد کـه از  تفاوت معناداري وجود ندارد. نتایج همین
ي مختلـف روحیـه کـارآفرینی بـین دانشـجویان      هامؤلفهبین 

تحصیالت تکمیلـی تـرویج و آمـوزش کشـاورزي دو دانشـگاه      
خالقیـت کـارآفرینی، انگیـزه    مؤلفـه مورد مطالعه در بین سـه  

ی و مهارت کارآفرینانه این دانشـجویان تفـاوت وجـود    کارآفرین
ــار  ــهدارد و در چهـ ــزتمؤلفـ ــسعـ ــکیر، نفـ ــذسـ ي، ریپـ

ی، کنتـرل درونـی بـین دانشـجویان دو دانشـگاه      طلباستقالل
).11ي مشاهده نگردید (جدول، داریمعنتفاوت 

بر روحیه کارآفرینی دانشجویانمؤثرتحلیل عوامل 
روحیـه کـارآفرینی دانشـجویان    برمؤثرتحلیل عوامل منظوربه

کشاورزي از تحلیل عاملی استفاده گردید. با توجه بـه جـدول   
برابـر  KMO، براي این عوامل، از آنجایی که مقدار شاخص12

بـه یـک) تعـداد نمونـه (تعـداد پاسـخ       است (نزدیـک 858/0
باشد. همچنین مقـدار  دهندگان) براي تحلیل عاملی کافی می

Sig درصـد اسـت کـه نشـان     5تـر از  چـک وآزمون بارتلـت، ک
دهد تحلیل عاملی براي شناسـایی سـاختار، مـدل عـاملی،     می

مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبسـتگی،  
شود.رد می

لیـ تحلانجـام بـراي هـا دادهبـودن مناسبازاطمینانازپس
هـاي لعامـ بـه بـراي دسـتیابی  وریمـاکس چرخشازعاملی،
جـدول  درشـده اسـتخراج عوامل.استشدهاستفادهدارمعنی

تـأثیر عوامـل مختلـف بـر     بـه مربوطواریانسآمده درصد،13
روحیـه  مجموعـاً عوامـل اسـت. ایـن  توسعه روحیه کارآفرینی

بـه نمایـد. الزم میتبیینکارآفرینیيزمینهدررادانشجویان
گویه2تعداد بررسی،موردمتغیرهاياز مجموعاست،توضیح
فراینـد تحلیـل  ازکمتـر، تـأثیر وعـاملی باربودنکملبه دلی
.اندشدهحذفعاملی

قـرار  بـر مبنـاي  چـرخش ازپـس هـا عامـل بارگذاريوضعیت
، 14در جـدول  5/0بزرگتـر از  عـاملی باربامتغیرهاییگرفتن

آمده است.

بـر  مـؤثر کلیـدي عامـل پـنج شود،میمالحظهکهگونههمان
ویان مورد مطالعه شناسایی شد:ي کارآفرینی دانشجروحیه

اهمیت و ارزش کارآفرینی در جامعه و دانشگاهعامل اول:
وکسـب مـدیریت دررایـج مدیریتیومالیقوانینباآشنایی

مطالب، ارتبـاط يارائهدرپیوستگیومناسبکار، طرح درس
شـدن قائـل کارآفرین، ارزشهايبنگاهودانشگاهمیاننزدیک
- ایـده برايدانشگاهشدنقائلارآفرینان و ارزشکبرايجامعه

خالق متغیرهـاي ایـن عامـل را تشـکیل دادنـد و بـا       ونوهاي
باشد و بیشـترین  می91/11مقدار ویژه این عامل برابر است با 

دهـد  نشـان مـی  ،تأثیر و اهمیت را در تبیین متغیرها داراسـت 
اي درصد از واریانس کل متغیرهـ 42/16این عامل در مجموع 

کند. بنابراین با توجه بـه نتـایج ایـن    تحت بررسی را تبیین می
توان گفت آموزش کـارآفرینی در ایجـاد و توسـعه    مطالعه، می

روحیه کارآفرینی دانشجویان از اهمیت باالیی برخوردار اسـت.  
گـرافنیتس و  )، 1386همکاران (جلودار و هاي فالحدر پژوهش
و لـومپکین و  )2002(ایما)، 2007(نیکل)،2010همکاران (

نیز بـر اهمیـت و نقـش آمـوزش و دانشـگاه بـر       ) 1996دس (
ید شده است.تأکتقویت روحیه کارآفرینی 

ها و تجـارب عملـی و نـوین در    عامل دوم: استفاده از روش
آموزش کارآفرینی

درصـد از تغییـرات واریـانس کـل را تبیـین      54/15این عامل
هـاي ایـن   فته است. یافتهو در رده دوم اهمیت قرار گرکند می

هـا و تجـارب   دهـد، عامـل اسـتفاده از روش   مطالعه نشان مـی 
بـر  مـؤثر عملی و نوین در آمـوزش کـارآفرینی دومـین عامـل     

توان عنوان کـرد  توسعه روحیه دانشجویان است. به عبارتی می
هـاي مهارتبرخیتدریسجهتموفقکارآفرینانازاستقبال

آموزشـگران تجـارب ازن، اسـتفاده کارآفرینانه براي دانشجویا
نـوین هـاي روشازکارآفرینی، اسـتفاده يزمینهدرمتخصص

عملی هايمهارتیادگیريبهکارآفرینی و توجهدرسآموزش
باشـند.  مـی مـؤثر ي کارآفرینی در روحیه کارآفرینی در زمینه

همکــاران و جعفــر نــژاد)، 1391همکــاران (و دربــان آســتانه
همکـاران  موهاپاترا و )،2010همکاران (س و گرافنیت)، 1390(
ــونن و 2007( ــوروال ()، هی ــوارد ()، 2004ک ــما)، 2004ه ای
ــوننیل)، 2002( ) نیــز در 1995(نیکــو) و زهــرا و 200(ت

مطالعــات خــود بــه اســتفاده از تجــارب کارآفرینــان موفــق و  
.اندبردههاي عملی آموزش کارآفرینی پی استفاده از روش
هاي کارآفرینی در دانشگاهت دورهعامل سوم: تقوی

درصـد از تغییـرات واریـانس کـل را تبیـین      95/12این عامل 
ترین عواملی اسـت کـه بـر توسـعه     کند و یکی دیگر از مهممی
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باشـد. سـعدي و   مـی مـؤثر روحیه کـارآفرینی دانشـجویان   
)، لـومپکین  2007همکاران ()، موهاپاترا و 1391(یمانیسل
) نیــز در 1388(ایــنمختــار و ) و پورآتشــی1996دس (و 

هـاي  اند کـه برگـزاري دوره  مطالعات خود نیز نتیجه گرفته
ــجویان   ــارآفرینی دانش ــه ک ــر روحی ــارآفرینی ب ــوزش ک آم

تأثیرگذار است.
عامل چهارم: حمایت دولت

دهنده آن تحت این عامل نیز با توجه به متغیرهاي تشکیل
این عامـل  نام گرفت که مقدار ویژه "حمایت دولت"عنوان 
06/10، 13باشـد و بـر اسـاس جـدول     مـی 968/1برابر با 

درصد از واریانس کل متغیرهـا را بـه خـود اختصـاص داده     
)، هیـونن و  2004استنبرگ ()، واگنر و 2007(نیکلاست.

ــما)، 2004کــوروال ( ــار ) و پورآتشــی و 2002(ای ــنمخت ای
هـاي اند که عامل دولت و حمایتنیز نتیجه گرفته) 1388(

است.مؤثردولتی در تقویت روحیه کارآفرینی 
عامل پنجم: تناسب محتواي کارآفرینی با نیاز بازار کار

درصـد از تغییـرات واریـانس کـل را     97/7این عامـل نیـز   
کند و در اولویت پنجم قرار دارد. متغیرهاي ایـن  تبیین می

کارآفرینیهايدورهمحتوايبینتناسب: ازاندعبارتعامل 
هـاي مهـارت یادگیريبهکار و توجهبازارواقعیازهاينیبا

همکـاران  دربـان آسـتانه و   . ي کـارآفرینی عملی در زمینـه 
ــی و 1391( ــار )، پورآتش ــنمخت ــرافنیتس و )، 1388(ای گ

ــاران ( ــارکمن و )،2010همک ــارون (م ــوننیل) و 2003ب ت
که وجود محتواهاي مناسـب،  اندگرفته) نیز نتیجه 2002(

کاربردي و عملـی  ا متناسب با نیاز بازار کار وانتخاب محتو
بودن محتواهـاي کـارآفرینی در روحیـه کـارآفرینی افـراد      

هستند.مؤثراین نوع محتوا کنندهافتیدر
مدل ساختاري پژوهش

داريمعنـی آزمـون یاساختاريمدلبرآوردمرحلهینر اد
تشریحواریانسوتحقیقمدلدرشدهفرضمسیرضرایب

برآوردمسیرهري لهیوسبهکهاستتبیینیضریبیاشده
مکنونمتغیرهايبینعلیروابطساختاري،مدل. شودمی
شدهتبیینواریانسمیزانوعلیاثراتوکردهمشخصرا
اصـلی فرضـیه آزمـون بـه قسمت،ایندر.دهدمیشرحرا

بـر توسـعه روحیـه    مـؤثر عوامـل  ریتـأث بارابطهدرتحقیق
مـورد مطالعـه   انشـجویان تحصـیالت تکمیلـی    کارآفرینی د

قالـب درمسـیر تحلیـل ازآمدهدستبهنتایج. کردیماقدام
شـده دادهنمـایش 2نگـاره  درسـاختاري معـادالت مدل
نشـان  2نگـاره  درکـه استانداردشـده مسیرضرایب.است

دروابستهومستقلمتغیربینروابطقوتبیانگرشد،داده
.هستندمدل

ي پـژوهش بـا   دییـ تأتحلیل مسـیر  تحقیق،نتایجبر اساس
بوده؛ مـورد  96/1باالتر از) t)55/6يمعنادارتوجه به عدد 

دهد کـه روابـط   گرفته است و همچنین نشان میقراردیتائ
هـاي  و دادهشـده اسـتخراج هـاي  نظریـه بر اسـاس موجود 
داري بررسـی در سـطح معنـی   از نمونه موردشدهيگردآور

مسـیر ضریبمقدارباشد. ت و معنادار میدرصد مثب05/0
ي روحیـه بـر کـارآفرینی و  مؤثرهاي عامليسازهدوبراي

نیز نشـان داد کـه در   R2مقدار باشد؛ می70/0کارآفرینی 
49/0بـر کـارآفرینی توانسـته اسـت     مؤثرکل مدل عوامل 

از واریـانس متغیـر وابسـته را تبیـین کنـد. کمیـت       درصد
دهنـده  باشـد کـه نشـان   رصد مـی د71/0خطاي مدل نیز 

ــري اســت کــه   ــانس متغی ــدار واری ي توســعه رهــایمتغمق
کارآفرینی مدل آن را تبیین نکرده است. با مجذور کمیـت  

آید که در ایـن  میبه دست) واریانس تبیین نشده Eخطا (
درصـد از واریـانس   51گـر یدعبـارت بـه اسـت  51/0مدل 

، رونیـ ازات. ي کارآفرینی را مدل تبیین نکـرده اسـ  روحیه
بـر کـارآفرینی بـا    مـؤثر هـاي  توان بیان داشت که عاملمی

هاي روحیه کارآفرینی در دانشجویان مورد مطالعـه  شاخص
داري دارند. همچنین از آنجایی که مقدار اثر مثبت و معنی

هاي توسـعه  تأثیر عاملباشد، بنابرایناین ضریب مثبت می
ي یـت و توسـعه  اي اسـت کـه سـبب تقو   گونهکارآفرینی به

شود.ي کارآفرینانه دانشجویان میروحیه
جـدول درکـه برازنـدگی هايشاخصبهتوجهباچنینهم
مـدل کـه گرفـت نتیجـه تـوان مـی شده است،آورده، 15

وبـرازش منظـور بـه ، 3نگـاره  درشـده یطراحـ ساختاري
.استقبولقابلومعتبرهاسازهبینروابطبررسی

ــه د ، یکــی از 1ســت آمــده از جــدول بــر اســاس نتــایج ب
باشـد.  مـی RMSEAهاي بـرازش مـدل، شـاخص    شاخص

معیار پیشنهاد شده براي این شاخص کوچکتر یـا مسـاوي   
045/0برابـر بـا   است. در مدل حاضر ایـن شـاخص   08/0
که نشان دهنده برازش مناسب مدل مورد مطالعه باشدمی

ص شاخص دیگـر، شـاخ  باشد.هاي مشاهده شده میبا داده
است. این شاخص هر چـه بـه عـدد    )GFIنیکویی برازش (

یک نزدیکتر باشد، بیانگر برازش بهتـر مـدل اسـت کـه در     
باشـد. مقـدار شـاخص برازنـدگی     می93/0اینجا مقدار آن 
ــا AGFIتعــدیل یافتــه ( ــر ب اســت کــه در 92/0) نیــز براب

مطلوبی قرار دارد. همچنین نسـبت مجـذور   نسبتاًوضعیت 
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dfآزادي خی دو به درجه 

2
اسـت  3) نیز کمتر از 51/1(
هـاي  با دادهمفهومی پژوهشکه نشان دهنده تناسب مدل 

بنابراین با توجه به نتایج بـه دسـت   ؛ باشدمشاهده شده می
گیـري در  توان گفت که برازش کلـی مـدل انـدازه   آمده می

هـاي مـورد اسـتفاده    وضعیت مطلوب قرار داشته و بـا داده 
به عبارت دیگر کیفیت بـرازش کلـی مـدل    ؛ ازگاري داردس

شود.گیري مطلوب سنجیده میاندازه
دهـد؛  نشان مـی 2طور که مدل برازش شده در نگاره همان

3/0هـا همگـی بـاالتر    بارهاي عاملی استاندارد شـده گویـه  

گیري از اعتبار باشد که حاکی از آن است که ابزار اندازهمی
قسمت،3همچنین نگاره وردار است. اي مناسبی برخسازه

مـدل آمـده بدسـت پارامترهـاي وضـرایب معنـاداري 
رابر توسعه روحیه کـارآفرینی مؤثرهاي عاملگیرياندازه
یـا 96/1ازبزرگتـر معنـاداري عددچنانچه.دهدمینشان

پـژوهش مـدل درموجـود رابطـه باشد-96/1ازکوچکتر
در وباشندمیرامعنادابطروکلیهنشان.بودخواهدمعنادار

هاي مربوطه معنادار بوده نتیجه روابط این متغیرها با عامل
است.

یج و آموزش کشاورزيروحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ترويهامؤلفهمقایسه میانگین - 11جدول 
انحراف میانگینهاگروههایآزمودن

معیار
سطح tمقدار 

داريمعنی
بوعلی سینادانشگاهتحصیالت تکمیلییاندانشجو

دانشگاه رازي
23/2
09/2

72/24
80/12

777/4**000/0

)CREA(دانشگاه بوعلی سیناخالقیت دانشجویان
دانشگاه رازي

67/26
57/23

44/4
67/3

375/5**000/0

)CONF(دانشگاه بوعلی سینادانشجویاننفس عزت
دانشگاه رازي

50/28
79/27

45/3
98/3

326/1186/0

)MOTI(دانشگاه بوعلی سیناانگیزه دانشجویان
دانشگاه رازي

92/31
44/27

22/7
330/4

316/5**000/0

)RISK(دانشگاه بوعلی سیناپذیري دانشجویانریسک
دانشگاه رازي

19/30
96/28

69/5
25/3

876/1063/0

)INDE(دانشگاه بوعلی سیناطلبی دانشجویاناستقالل
انشگاه رازيد

58/18
25/18

76/3
70/2

711/0478/0

)CONT(دانشگاه بوعلی سیناکنترل دانشجویان
دانشگاه رازي

85/31
88/32

51/4
44/3

815/1-071/0

)SKIL( دانشگاه بوعلی سینادانشجویانینیکارآفرمهارت
دانشگاه رازي

580/55
989/50

364/8
381/7

106/4**000/0

01/0ي در سطح دار** معنی

بر توسعه روحیه کارآفرینیمؤثرو آزمون بارتلت عوامل KMOمقدار ضریب -12جدول 
KMOيداریمعنسطح بارتلت

858/03193/1**000/0
01/0داري در سطح **معنی
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تجمعیدرصدوواریانسدرصدویژه،مقادیرباهمراهشدهاستخراجهايعاملتعداد-13جدول 
درصد واریانس مقدار مقدار ویژهملعا

ویژه
درصد تجمعی

121/3424/16424/16جامعه و دانشگاهاهمیت و ارزش کارآفرینی در
953/2543/15967/31ها و تجارب عملی و نوین در آموزش کارآفرینیاستفاده از روش

461/2953/12921/44هاي کارآفرینی در دانشگاهتقویت دوره
912/1065/10986/54لتحمایت دو

516/1977/7963/62تناسب محتواي کارآفرینی با نیاز بازار کار

افتهیدوران و میزان بارهاي عاملی از ماتریس دانشجویانفرینیآبر روحیه کارمؤثرمتغیرهاي عوامل - 14جدول 
یبار عاملنشانگرمتغیرهانام عامل

دانشگاهجامعه واهمیت و ارزش کارآفرینی در 
)IM(

IM1788/0کاروکسبمدیریتدررایجمدیریتیومالیقوانینباآشنایی
IM2787/0مطالبيارائهدرپیوستگیومناسبطرح درس

IM3743/0کارآفرینهايبنگاهودانشگاهمیاننزدیکارتباط
IM4737/0کارآفرینانبرايجامعهشدنقائلارزش
IM5711/0خالقونوهايایدهبرايدانشگاهنشدقائلارزش

ها و تجارب عملی و نوین در استفاده از روش
)US(ینیکارآفرآموزش 

هايمهارتبرخیتدریسجهتموفقکارآفرینانازاستقبال
کارآفرینانه براي دانشجویان

US1848/0

US2833/0کارآفرینیينهیدرزممتخصصآموزشگرانتجاربازاستفاده
US3763/0کارآفرینیدرسآموزشنوینهايروشازاستفاده
US4872/0کارآفرینیيعملی در زمینههايمهارتیادگیريبهتوجه

)CO(هاي کارآفرینی در دانشگاهتقویت دوره
CO1807/0دانشگاهارشدکادرمنظرازکارآفرینیازحمایت

CO2799/0ارآفرینیکآموزشهايدورهازارزشیابی
CO3509/0کارآفرینیدرسیواحدهايتعدادبودنکافی

SO1790/0کشاورزييرشتهآموختگاندانشازدولتحمایت)SO(حمایت دولت
/SO2636دانشگاهمحیطدردانشجویانبهمشاورهوراهنمایی

تناسب محتواي کارآفرینی با نیاز بازار کار
)NE(

بازارواقعینیازهايباکارآفرینیهايدورهحتوايمبینتناسب
کار

NE1699/0

NE2650/0کارآفرینیيعملی در زمینههايمهارتیادگیريبهتوجه

ساختاري تحقیقاستاندارد مدل ضرایب -2نگاره
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حیه کارآفرینیبر توسعه رومؤثرگیري عوامل داري ضرایب مدل اندازهمعنی-3نگاره
هاي برازش مدلنتایج شاخص- 15جدول 

وضعیتنتیجه در پژوهشحد مطلوبشاخص تناسب

df

2<3مطلوب351/1کوچکتر از

p-value05.0 مطلوب05/0000/0کوچکتر یا مساوي
RMSEA08.0 مطلوب08/0045/0کوچکتر یا مساوي

GFI0/90 >مطلوب90/093/0بزرگتر از

AGFI0/90 >مطلوب90/092/0بزرگتر از
328DF=45/496Chi-Square=

هاو پیشنهاديریگجهینت
بررسی میزان روحیه کارآفرینی منظوربهدر این تحقیق 

، منبع نفسعزتمؤلفهز هفت دانشجویان مورد مطالعه ا
هاي کارآفرینانه، خالقیت، تمایل به ریسک مهارت، کنترل

ي کارآفرینی نگیزهو ایطلباستقاللو مخاطره، تمایل به 
روحیه استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان

باالتر از مؤلفهکارآفرینی دانشجویان در همه هفت 
، منبع نفسعزتيمؤلفهدر سه ژهیوبهمیانگین بوده 

؛ ر بوده استکارآفرینانه از همه باالتيهامهارتکنترل و 
شود از توان باالي کارآفرینی بنابراین پیشنهاد می

و ورود به کشاورزيهاي مختلفدانشجویان در زمینه
کسب و کارهاي کارآفرینانه استفاده کرد. براي رسیدن به 

هاي حمایتازجملهاین منظور باید زمینه و بستر الزم 
کم بهره) را براييهاوامبیل دولتی و تسهیالتی (از ق

فراهم هاآنيهادهیادانشجویان و هاي کسب و کار طرح
يهامؤلفهطور نشان داد که از بین نتایج همین. کرد

مختلف روحیه کارآفرینی بین دانشجویان تحصیالت 
سینا یبوعلتکمیلی ترویج و آموزش کشاورزي دو دانشگاه 

یت کارآفرینی، انگیزه خالقمؤلفهتنها در بین سه و رازي
کارآفرینی و مهارت کارآفرینانه این دانشجویان تفاوت 

شود که کارآفرینی بنابراین چنین استنباط می؛ وجود دارد
نزد دانشجویان این دو دانشگاه ماهیت یکسان و مشابهی 

هاي اکتساب شده کارآفرینی، سطح مهارتژهیوبهندارد و 
متفاوت کامالًنشجویان میزان انگیزه و میزان خالقیت دا

براي يزیربرنامهشود در حین بنابراین پیشنهاد می؛ است
هاي آموزشی ها و محتواها و روشاین دانشجویان، برنامه

متفاوتی به کار گرفته شود.
نشان داد که پنج دسته زیر نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 

توسعه روحیه کارآفرینی توانند در بهبود وضعیت می
باشند شامل: اهمیت و ارزش کارآفرینی مؤثرویان دانشج

ها و تجارب عملی و جامعه و دانشگاه، استفاده از روشدر 
هاي کارآفرینی در در آموزش کارآفرینی، تقویت دورهنوین

و تناسب محتواي کارآفرینی با نیاز دانشگاه، حمایت دولت
درصد از کل واریانس 73باشند و در مجموع میبازار کار

بر این نتایج تحلیل عاملی بیانگرعالوهکنند. را تبیین می
از یآن است که عامل آموزش و اهمیت کارآفرینی یک

بر کارآفرینی آنان محسوب مؤثرهاي ترین عاملمهم
له آموزش کارآفرینی دانشجویان أشود. لذا مسمی
بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همچنین می

مندي از ها براي بهرهالزم در بین آنبستر و شرایط
اوم در حوزه عمومی اشتغال و هاي مستمر و مدآموزش

توان گفت زمانی که میياگونهبهینی ایجاد شود. رفکارآ
ها برخوردار شوند؛ امکان دستیابی آنکه از آموزش مناسب 

به مشاغل تخصصی فراهم شده، همچنین موجب تقویت 
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هاي آنان ها و قابلیتاي مهارتحس اعتماد به نفس و ارتق
پذیري خواهد شد.و مسئولیتدر انجام وظایف کاري

ساختاريمدلنتایجبر اساسپژوهش،اصلیبخشدر
کارآفرینی وبرمؤثرهاي عاملبینکهشدمشخص
مورد مطالعه ي کارآفرینی دانشجویانروحیههاي شاخص

هايشاخصوداردوجودداريمعنیومثبتيرابطه
هاي توسعه عاملریتأثتحتشدتبهي کارآفرینانه روحیه

هاي عاملبهبودبادیگر،عبارتبه. دارندقرارکارآفرینی 
دانشجویان دري کارآفرینانه روحیه،کارآفرینیبرمؤثر
واقع،در. شدخواهدتقویتویافتهافزایشمطالعه مورد
وپایهحتیویزیربنایعاملیعنوانبههاي کارآفرینی عامل

يروحیهيتوسعهبرايضروريبسترهايسایراساس
درگیروآگاهی اجتماعی يواسطهبهدنتوانمیکارآفرینی

نقش بسیار مهمیهايعاملعنوانبهدانشجویان کردن
رفتارهايوهانگرشتقویتوایجادموجبوکنندفایا

بیانلبمطابهبا توجه. دنشودانشجویان درکارآفرینانه
یرگذاريأثتواهمیتنظر گرفتندربایطورکلبهشده،
روحیه کارآفرینانه دانشجویان ابعادبرکارآفرینی هايعامل

هرگونهکهگرفتنتیجهچنینتوانمی،مورد مطالعه
درکارآفرینی در دانشجویانتقویت روحیهبرايتالشی
می بایست با در نظر گرفتن نقش عوامل مختلفنهایت

به مقوله و اهمیت دادنيگذارارزشمیزان ازجمله
ها و تجارب عملی ري روشبه کارگیکارآفرینی در دانشگاه،
هاي کارآفرینی رآفرینی، تقویت دورهو نوین در آموزش کا

و تناسب محتواي کارآفرینی با در دانشگاه، حمایت دولت
نیاز بازار کار باشد.
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Abstract
The main purpose of this study was to analyze the factors affecting entrepreneurial spirit of agricultural
post-graduate students. The statistical population of the study was the students of agricultural extension and
education field from both Bu-Ali Sina and Razi Universities (N=180). Totally 120 samples were selected by the
Kerjcie and Morgan formula, randomly. The data gathering tool was a questionnaire which its face validity was
approved by a group of experts. For assessing reliability of the questionnaire, the questionnaire was first given to
30 students, then a Cronbach's Alpha test used and it was from 0.68 to 0.89 for different parts of the questions.
Results from factor analysis method among 19 factors indicated that these factors can be grouped into five major
components that they can determine 73 percent of the students' entrepreneurial spirit. These factors include:
importance and value of entrepreneurship within society and university, using practical experiences and modern
methods for entrepreneurship education, developing entrepreneurship course at universities, government
supports, and relevant entrepreneurship issues compatible to needs of the labor market. Finally, results which
were emerged using LISREL software, the mentioned factors were tested and verified in order to draw a model.

Key Words: Entrepreneurship Development, Entrepreneurship Spirit, Agricultural Extension and Education
Post-Graduate Students.
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