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ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی مرتبط با روحیه کارآفرینانه در دانشجویان مقطع 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

شیدا جهانگیری1، مسعود برادران2، بهمن خسروی پور3، منصور غنیان4
1- كارشناس ارشد ترویج و آموزش كشاورزی

2، 3 و 4- اعضای هیئت علمی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- گروه ترویج و آموزش كشاورزی

چکیده
در  كارآفرینانه  روحیه  با  مرتبط  شناختی  جامعه  و  شناختی  روان  های  ویژگی  برخی  شناسایی  هدف  با  كه  پژوهش  این 
بوده است. جامعه  از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی  و  كاربردی  از لحاظ هدف  انجام گرفته،  دانشجویان 
آماری پژوهش را دانشجویان تحصیات تكمیلی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به شمار 262تن تشكیل 
ها  داده  آوری  گرد  ابزار  شد.  برآورد  170تن  شمار  به  كرجسی  و  مورگان  جدول  از  استفاده  با  پژوهش  آماری  نمونه  اند.  داده 
اهواز )آزمون جامع كارآفرینی و آزمون كنترل  تأیید شده توسط مركز كارآفرینی دانشگاه شهید چمران  دو آزمون استاندارد 
پژوهش  مورد  جامعه  در  روحیه-كارآفرینانه  سطح  توصیفی  های  یافته  براساس  بود.  ساخت  محقق  ای  پرسشنامه  و  درونی( 
درحد پایین بود و در بیشتر دانشجویان، ویژگی های خاقیت، عزم و اراده، كنترل-درونی و توفیق طلبی درحد باال و ویژگی 
های خطرپذیری و استقال طلبی درحد پایینی قرار داشتند. براساس یافته های استنباطی پژوهش بااطمینان 95درصد با 
استفاده از آزمون من وایت نی روحیه كارآفرینی بر پایه مقطع-تحصیلی تفاوت آماری معنی داری داشت. همچنین با اطمینان 
95درصد با استفاده از آزمون كروسكال والیس خاقیت دانشجویان در دانشكده ها و رشته های تحصیلی تفاوت آماری معنی 
داری وجود داشت و دانشجویان دانشكده مهندسی زراعی و عمران روستایی و گروه آموزشی مكانیزاسیون در مقایسه با دیگر 
دانشكده ها و رشته ها دارای خاقیت بیشتری بوده اند. در زمینه میزان تاثیر آموزش عالی در رشد ویژگیهای روان شناختی 
كارآفرینی دانشجویان، نتایج بیانگر آن است كه از دیدگاه دانشجویان، آموزش عالی می تواند در رشد ویژگیهای توفیق طلبی و 
استقال طلبی بیشترین تاثیر را داشته باشد. ویژگی سرمشق گرفتن از افراد كارآفرین بیشترین اهمیت را در بین ویژگی های 
جامعه شناختی دانشجویان داشت. در این رابطه دیدارونشست دانشجویان با افراد كارآفرین و بازدید از مؤسسه های كارافرین 

در حد باالیی برای دانشجویان اهمیت داشت. 
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شماره 34، پاییز 94

مقدمه
كارآفرینـی بـه عنـوان شناسـایی و بهـره بـرداری از فرصـت 
هـای كسـب و كار در رابطـه بـا شـغل فـرد تعریـف شـده اسـت 
)فـرس و جـی نیـک، 2014(. اهمیـت رو بـه رشـد كارآفرینـی 
بـرای كارهـای حرفـه ای بـه طـور كامـل شـناخته شـده اسـت 
)هیسـریچ و همـكاران، 2007( و تعامل بـا كارآفرینی به عنوان 
یـک رفتـار حرفـه ای انطباقـی، بـا در نظر داشـتن چالش های 
گوناگـون، خطرهـای شـغلی و فرصـت هایـی كـه بـا تغییـرات 
گسـترده اقتصـادی، فناورانـه و اجتماعـی همـراه هسـتند، در 
سراسـر جهـان دیـده می شـوند )ابچنـكا و همـكاران، 2011(. 
گرفتـه  صـورت  كـه  مختلفـی  هـای  بررسـی  بـه  توجـه  بـا 
ثابت شـده اسـت كـه ویژگـی هـای كارآفرینـان اغلب اكتسـابی 
هـای  جنبـه  از  یكـی  آمـوزش،  بنابرایـن  ارثـی،  نـه  هسـتند، 
باشـد  مـی  كارآفرینـی  گسـترش  در  كافـی  نـه  و  الزم  و  مهـم 
)رنجبریـان، 1391، علـم بیگـی و همـكاران، 1394(. در ایـن 
رابطـه یافته های تحقیقـات مونتگومری و همـكاران)2005(، 
نشـان دادنـد كه محتـوای برنامه آموزشـی و بـه كارگیری روش 
هـای توسـعه آمـوزش كارآفرینـی در دانشـگاه باعـث افزایـش 
روحیـه كارآفرینـی در دانشـجویان خواهـد شـد )هارویدیـن، 

.)2000
ایـن در حالـی اسـت كـه هـم اكنـون شـاهد افزایـش شـمار 
دانـش آموختـگان در عیـن ناكامـی آنـان در فعالیـت در رشـته 
آمـوزش  نظـام  از  نارضایتـی  افزایـش  خـود،  تحصیلـی  هـای 
عالـی و ناكامـی دولـت هـا در حـل چالـش های كشـور هسـتیم 
)آراسـته، 1382(. در واقع، دانشـگاه ها تنها در مسیر آموزش 
دانـش تخصصـی بـه دانشـجویان فعال بـوده اند و در دو مسـیر 
مهـارت هـای كسـب و كار و توانایـی هـای كارآفرینی بـه عنوان 
)احمدپورداریانـی،  نكرده-انـد  فعالیـت  راهبـردی  جهـت  دو 
1382(. در بیشـتر كشـورها تغییـر شـرایط و نیازهـای جامعـه 
موجـب دگرگونـی رسـالت دانشـگاه هـا؛ از آموزش بـه پژوهش 
همـكاران،  و  زاده  )شـریف  اسـت  شـده  كارآفرینـی  سـپس  و 
1392(. بنابرایـن، این پرسـش مطرح می شـود كـه، چرا نظام 
آمـوزش عالی كشـور بـه طور منسـجم و كافی اقـدام به پرورش 
ویژگـی هـای روان شـناختی نكـرده و در ایـن زمینـه اقـدام بـه 

برنامـه ریـزی و سـرمایه گـذاری كافـی نمـی كند؟
روان  هـای  ویژگـی  مكتـب  امـر،  ایـن  اصـاح  راسـتای  در 
شـناختی بـر ارزش هـای خـاص كارآفرینـان، صفـات منحصـر 

اسـت  كـرده  تمركـز  دارنـد،  كـه  ویـژه ای  نیازهـای  و  فـرد  بـه 
از آن جهـت  ایـن ویژگی هـا  )اسـتادزاده، 1382(. شناسـایی 
كـه باعـث شـناخت ویژگی هـای كار آفرینـان موفق بـرای كمک 
بـه افـرادی كـه قصـد آغـاز كار آفرینـی را دارنـد و یـا بـه جهـت 
تشـویق كارآفرینـان بالقـوه، اهمیـت دارد )آلـوارز و بوزنتیـز، 

 .)2001
گرچـه در تحقیـق هـای پرشـمار كارآفرینـی، ویژگـی هـای 
روان شـناختی كارآفرینـی مختلفـی كـه در واقع همـان روحیه 
كارآفرینـی مـی باشـند )ایـزدی و عطایـی، 1392( ارایـه شـده 
انـد، امـا مـی تـوان عمـده تریـن آنهـا را در پنـج ویژگـی اصلـی 

خاصـه كرد كـه عبارتنـد از: 
اسـت  چیـزی  همـان  طلبـی  اسـتقال  طلبـی:  اسـتقال 
می نامنـد؛  درونـی  جویـی  سـلطه  را  آن  روان شناسـان  كـه 
سـلطه جویی درونـی آن اسـت كـه فـرد احسـاس كنـد خـود بـر 
سرنوشـت خویـش احاطـه دارد )احمدپـور داریانـی، 1380(. 
فـرای، نیـز بـر این باور اسـت كـه اسـتقال عمل)سـلطه جویی 

بـارز كارآفریـن اسـت )علـوی، 1382(.  درونـی(، ویژگـی 
نویـن در  ثقـل حـركات  نظـران، مركـز  خاقیـت: صاحـب 
آینـده را خاقیـت و میـزان بهـره گیـری از تفكـر خـاق مـی 
داننـد )رضایـی و همـكاران،1393( لـذا خاقیت ابـزاری برای 
كارآفرینـان اسـت كـه بـا آن  می تواننـد فرصت هـای موجـود را 
شناسـایی و از آنهـا بهره بـرداری كننـد. نكتـه اساسـی در ایـن 
مقولـه، توجـه بـه پـرورش ایـن قابلیت هـا در سازمان هاسـت. 
چـرا كـه میزانـی از خاقیـت و نـوآوری بـه طـور بالقـوه در همه 
توانایی هـا  ایـن  رسـاندن  فعلیـت  بـه  امـا  دارد  وجـود  افـراد 
مسـتلزم برنامه ریـزی بهینـه از سـوی مدیـران اسـت )لیانـگ، 
خلـق  بـه  تصمیـم  كار،  آغـاز  در  كارآفرینـان  انگیـزه   .)2002
و  انگیـزه  اقتصـادی،  سـود  و  اسـت  متفـاوت  و  نـو  چیزهـای 

محـرک اولیـه رفتـار كارآفرینـان نیسـت )فاریـس، 1999(.
از  اسـت  عبـارت  خطر پذیـری  بـه  گرایـش  خطرپذیـری: 
می تواننـد  كـه  معتـدل  و  محتمـل  مخاطره هـای  پذیریـش 
)احمدپورداریانـی،  شـوند  مهـار  شـخصی  هـای  تـاش  بـا 
1380(. بـر پایـه نتایـج تحقیقـات پرشـمار، كارآفرینـان بالقوه 

 .)2005 )هیتـون،  دارنـد  نیـز  بیشـتری  مخاطره پذیـری 
مركـز كنتـرل درونـی: كنتـرل درونـی بدیـن معنی اسـت كه 
شـخص رویـداد خاصـی را ناشـی از رفتـار یـا ویژگی هـای بـه 
نسـبت پایـدار خـود می دانـد )كردنائیـج و همـكاران، 1386(. 
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كـه  اسـت  گرفتـه  نتیجـه  خـود  بررسـی  در   ،)1368( آرشـید 
كارآفرینـان موفـق دارای منبـع كنتـرل درونـی هسـتند. یعنی 
و  كوشـش  تـاش،  چـون  هایـی  عامـل  بـه  را  خـود  موفقیـت 
توانایی هـای فـردی خود نسـبت می دهند )جاهـد وهمكاران، 

.)1390
گرایـش  از  اسـت  عبـارت  طلبـی  توفیـق  طلبـی:  توفیـق 
در  موفقیـت  بـرای  عالـی  اسـتانداردهای  در  كار  انجـام  بـه 
موقعیت هـای رقابتـی )جاهـد و همـكاران، 1390(. افـراد بـا 
انگیـزه توفیـق طلبـی بـاال، گرایـش بیشـتری بـه حـل چالـش 
هـای پیـش روی خود داشـته، افـرادی مبتكر و در جسـتجوی 
راهكارهـای بهتـر بـرای بهبـود عملكـرد خـود هسـتند و نیـز 
تعییـن هـدف هـا، تاش بـرای تحقـق آنهـا و نمایـش عملكرد 
بـاال در وظایـف چالشـی، از ویژگی هـای آنان می باشـد )گرول 

.)2006 آسـتن،  و 
عـزم و اراده: كارآفریـن دارای ویژگـی هـای عـزم و اراده، 
اعتمـاد بـه نفس و اسـتقال طلبی اسـت )موسـوی مشـهدی، 
1382(. سرسـخت و مصمـم بـودن، توانایـی به سـرعت متعهد 
و غیـر متعهـد شـدن, انضبـاط، اصـرار بر حـل مسـاله, آمادگی 
برای از دسـت دادن منافع و غرق شـدن كامـل در كار از ویژگی 

هـای كارآفرین اسـت )جواهـری و قضائـی، 1383(.
تاثیـر توسـعه ویژگـی هـای  هـوارد )2004(، در پژوهشـی 
انگیـزه  خطرپذیـری،  طلبـی،  اسـتقال  شـامل:  كارآفرینـی 
پیشـرفت، كنتـرل درونـی، اعتمـاد بـه نفـس و خاقیـت، را بر 
توانایـی كارآفرینـی 450 نفـر از دانـش آمـوزان مـورد بررسـی 
قـرار داد و بـه ایـن نتیجـه رسـید كـه رابطـه ی مسـتقیمی بین 

ایـن قابلیـت هـا و توانایـی كارآفرینـی افـراد وجـود دارد. 
هـای  قابلیـت  بررسـی  در  نیـز  آسـتن)2006(  و  گـرول 
كارآفرینـی دانشـجویان دانشـگاه هـای تركیـه، از متغیرهایـی 
مخاطـره  كنتـرل،  مركـز  طلبـی،  توفیـق  نـوآوری،  ماننـد 
پذیـری، تحمـل ابهـام و اعتمـاد بـه نفـس بـه عنـوان قابلیـت 
هـای كارآفرینـی اسـتفاده كردند. در این بررسـی، پرسشـنامه 
هایـی در میـان 400 نفـر از دانشـجویان توزیع شـد كه پرسـش 
هایـی دربـاره متغیرهای یاد شـده داشـت. نتایج نشـان دادند 
كـه نمـره هـای كسـب شـده توسـط دانشـجویان در مؤلفه های 
مخاطـره  و  درونـی  كنتـرل  مركـز  طلبـی،  توفیـق  نـوآوری، 

پذیـری بیـش از حـد میانگیـن بودنـد.
روان شـناختی  هـای  ویژگـی  مولفه هـای  از  هریـک  بیـن 

كنتـرل درونـی، اسـتقال طلبـی، نیـاز بـه توفیـق، مخاطـره 
جویـی، تحمـل ابهـام و خاقیـت و نـوآوری و كارآفرینی رابطه 
ی معنـاداری وجـود دارد كه بـا آنها  می تـوان تاثیرگذاری های 
كارآفرینـی بـر رشـد و توسـعه اقتصـادی كشـور را پیش بینـی 

كـرد )كاتبـی پـور و ضیـاء، 1393(.
 ،)1390( یعقوبی فرانــی  و  ســلیمانی  از  نقــل  بــه 
بــه  دانشــجویان  كارآفرینــی  روحیــه  تقویــت  راهكارهــای 
ــگاه ها  ــان دانش ــک می ــاط نزدی ــامل: ارتب ــت ش ــب اولوی ترتی
و ســازمان ها و مراكــز اجرایــی، هدایــت بهینــه دوره هــای 
كارآمــوزی دانشــجویان در محیــط اجرایــی، تناســب محتــوای 
ــه و  ــی و فناوران ــرفت های علم ــا پیش ــی ب ــای آموزش برنامه ه
تغییــر روش هــای ســنتی تدریــس دانشــگاهی بــه روش هــای 

خاقیــت محــور هســتند.
ای  ریشـه  رویكـرد  سـه  كارآفرینـی  مقولـه  تحقیقـات  در 
در  و  اجتماعـی  شـناختی،  روان  رویكردهـای  قالـب  در 
و  )نورحسـینی  دارنـد  وجـود  اقتصـادی  رویكردهـای  نهایـت 
همـكاران، 1392( و شـواهد نشـان مـی دهـد كـه  هـر دو عامل 
كارآفرینـان  موفقیـت  در  شـناختی  جامعـه  و  شـناختی  روان 
تاثیـر دارند)بـارن، 2000(. ویژگـی هـای جامعـه شـناختی را 
مـی تـوان بـه دو دسـته كلـی تقسـیم كـرد: الـف( ویژگـی هـای 
تجربـی، شـامل: نارضایتـی از شـغل پیشـین، تجربـه كاری و 
الگـوی نقـش. ب( ویژگـی هـای مرتبـط بـا پیشـینه ی زندگـی 
فـرد، یعنـی: شـرایط كودكی، تحصیات، سـن و قـرار نگرفتن 
فـرد در پایگاه اجتماعی مناسـب )احمدپـور داریانی، 1380(. 
فعالیـت كارآفرینـی تحـت تاثیـر عامـل هـای گوناگونـی ماننـد 
ویژگـی هـا و انگیـزه هـای فـردی، آمـوزش، فرهنـگ و آداب و 
سـنت هـا، قانـون هـا، سیاسـت هـا و دانش فنـی اسـت كه می 
توانـد اثرگـذاری هـا و نتیجه هـای مختلفی به لحـاظ الگوهای 
رفتـاری، اقتصـادی و اجتماعـی داشـته باشـد )منـوری فـرد و 

 .)1392 همـكاران، 
بـا توجـه بـه اهمیت ویژگـی هـای جامعـه شـناختی و روان 
شـناختی كارآفرینـی در دانشـجویان، بـه عنـوان افـرادی كـه 
در آینـده نزدیـک وارد بـازار كار می شـوند، ایـن پژوهش قصد 
دارد وضعیـت ویژگـی هـای روان شـناختی و جامعه شـناختی 
كارآفرینـی دانشـجویان دانشـگاه كشـاورزی و منابـع طبیعـی 
رامیـن و تاثیـری كـه آمـوزش عالـی مـی توانـد در پـرورش این 

ویژگـی هـا داشـته باشـد را بررسـی و تبییـن كند.

ویژگی های روان شناختی و...
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نگاره1- چارچوب نظری پژوهش

روش ها
ــروه  ــوده و در گ ــردی ب ــدف كارب ــاظ ه ــش از لح ــن پژوه ای
ــا دو  ــردآوری داده ه ــزار گ ــرار دارد. اب ــی ق ــات  توصیف مطالع
آزمــون اســتاندارد و تاییــد شــده توســط مركــز كارآفرینــی 
ــنامه ای  ــام پرسش ــه انضم ــواز ب ــران اه ــهید چم ــگاه ش دانش
ــامل:  ــتاندارد ش ــون اس ــت. دو آزم ــوده اس ــاخت ب ــق س محق
آزمــون جامــع كارآفرینــی و آزمــون مركــز كنتــرل درونــی بــوده 
انــد. تســت جامــع كارآفرینــی میــزان توفیــق طلبی، اســتقال 
طلبــی، خاقیــت، خطرپذیــری و عــزم و اراده دانشــجویان را 
ــا 64 گویــه ســنجیده اســت و آزمــون اســتاندارد دوم میــزان  ب
مشــخص  گویــه   10 بــا  دانشــجویان  در  را  درونــی  كنتــرل 

ــت. ــاخته اس س
نظـر  براسـاس  سـاخت  محقـق  پرسشـنامه  فّنـی  روایـی 
كشـاورزی  آمـوزش  و  ترویـج  گـروه  علمـی  هیـات  اعضـای 
بـه  دانشـگاه كشـاورزی و منابـع طبیعـی رامیـن تاییـد شـد. 
منظـور آزمـون پایایـی پرسشـنامه محقـق سـاخت، شـمار 30 
پرسشـنامه بـه طـور تصادفی بیـن 30 تن از دانشـجویان خارج 
از جامعـه آمـاری، پیـش آزمون شـد و اعتبـار آن با اسـتفاده از 
آزمـون آلفـای كرونبـاخ مورد تأئید قـرار گرفت. ضریـب پایایی 
همـه بخش های پرسشـنامه بیش از 0/82 بوده اسـت. جامعه 
آمـاری پژوهـش دانشـجویان 9 گـروه آموزشـی)262 تـن( بـود 
كـه بـا اسـتفاده از جـدول مورگان و كرجسـی حجـم نمونه 170 

نفـر بـرآورد شـد. )مقطـع تحصیلی كارشناسـی ارشـد 147 تن 
و دكتـری 23 تـن(. روش نمونه گیـری تصادفـی سـاده و داده 
هـای بـه دسـت آمـده از بررسـی هـای میدانـی بـا اسـتفاده از 
قـرار  تحلیـل  و  تجزیـه  و  توصیـف  مـورد   ،SPSS نرم-افـزار20 

اند. گرفتـه 

یافته ها
جـدول 1 بیانگـر توزیـع دانشـجویان مـورد مطالعـه بـر پایه 
تأهـل، محـل سـكونت، مقطـع تحصیلـی،  جنـس، وضعیـت 
از  اطـاع  و  تحصیـل  حیـن  اشـتغال  اشـتغال،  ی  پیشـینه 
وجـود مركـز كارآفرینـی دانشـگاه می باشـد. همان گونـه كه در 
جدول 1، قابل مشـاهده اسـت، 51/2 درصد از پاسـخگویان را 
دانشـجویان پسـر و 48/8 درصد را دانشـجویان دختر تشـكیل 

داده انـد.
محـل سـكونت بیشـتر دانشـجویان در شـهر)85/3 درصـد( 
پیشـینه  دارای  افـراد  درصـد   44/1 همچنیـن  اسـت.  بـوده 
انـد.  بـوده  اشـتغال  پیشـینه  بـدون  درصـد   55/9 و  اشـتغال 
تحصیـل  حیـن  دانشـجویان  از  درصـد   21 از  بیـش  اندكـی 
مشـغول بـه كار بـوده و 78/8 درصـد تنهـا بـه تحصیل اشـتغال 
داشـته انـد و 50/6 درصـد از وجـود مركـز كارآفرینـی دانشـگاه 

مطلـع و 49/4 درصـد بـدون اطـاع بـوده انـد.
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دانشـكده  تفكیـک  بـه  تكمیلـی  تحصیـات  دانشـجویان 
بـا  غذایـی  صنایـع  و  دامـی  علـوم  ی  دانشـكده  سـه  در  هـا، 
44/1 درصـد )75 نفـر(، كشـاورزی بـا 37/1درصـد )63 نفـر( و 
مهندسـی زراعـی و عمران روسـتایی بـا 18/8درصـد )32 نفر( 

مشـغول بـه تحصیـل بـوده انـد. 
در جـدول 2، اولویـت بنـدی ویژگـی هـای روان شـناختی 
براسـاس  اسـت.  مشـاهده  قابـل  تغییـرات  ضریـب  براسـاس 
 )cv=0/150(نتایـج اولویت بندی، ویژگـی مركز كنترل درونـی
در دانشـجویان نسـبت بـه دیگر ویژگـی ها در وضعیـت بهتری 
ایـن  تكمیلـی  تحصیـات  دانشـجویان  و  اسـت  داشـته  قـرار 
ویژگـی را نسـبت بـه دیگر ویژگـی ها در حـد باالتـری دارا بوده 
انـد. بـه ترتیـب پـس از ویژگـی مركـز كنتـرل درونـی، ویژگـی 
هـای توفیـق طلبی، عـزم و اراده، خطرپذیـری و خاقیت قرار 
داشـته-اند. ضعیـف تریـن ویژگـی در دانشـجویان نیـز ویژگـی 
اسـتقال طلبـی بـوده اسـت. بهبـود ویژگـی اسـتقال طلبـی 
نیازمنـد تغییـرات رفتـاری زیـادی در نزد دانشـجویان اسـت. 
وابسـتگی بـه كمـك دیگـران در انجـام كارهـا، پیـروی و دنبـال 
كـردن دسـتورهای كاری اباغـی و خـود رأی نبـودن از جملـه 
رفتارهـای ضـد كارآفرینی اسـت. در واقع، ایـن رفتارها بیانگر 
آن اسـت كـه بـه دالیـل مختلـف، از جملـه فرهنـگ حاكـم بـر 
خانـواده هـا، دانش آموزان و سـپس دانشـجویان در جامعه به 
صـورت افراد وابسـته، نه مسـتقل، پرورش یافته و بزرگ شـده 

انـد. تقویـت روحیـه وابسـتگی  نداشـتن در انجام امـور محول 
از جملـه اقـدام هـای اساسـی بـرای تقویـت ویژگـی اسـتقال 

طلبـی در زمینـه كارآفرینـی اسـت.
بـا توجـه بـه نتایـج، ویژگـی هـای خاقیـت، عـزم و اراده، 
مركـز كنتـرل درونـی و توفیـق طلبـی در بیشـتر پاسـخگویان 
در سـطح بـه نسـبت باالیـی بـوده انـد؛ امـا دو ویژگی اسـتقال 
بـه  سـطح  در  پاسـخگویان  بیشـتر  در  خطرپذیـری  و  طلبـی 

نسـبت پایینـی قـرار داشـته انـد.

روان  ویژگـی  شـش  بنـدی  جمـع  از  كارآفرینانـه  روحیـه 
اسـتقال  خطرپذیـری،  )خاقیـت،  كارآفرینـی  شـناختی 
طلبـی، مركـز كنتـرل درونـی، توفیـق طلبـی و عـزم و اراده( به 
دسـت آمـده و دامنـه نمـره های آن بیـن صفر تا 64 می باشـد. 
میانگیـن روحیـه كارآفرینـی 41/06 و انحراف معیـار آن 5/57 
بـود. ایـن یافته  بیانگر آن اسـت كه پاسـخگویان دارای سـطح 

مناسـبی از روحیـه كارآفرینـی نبـوده انـد )جـدول 3(.

در جدول 4 دیدگاه دانشـجویان در زمینه ی میزان اهمیت 
ویژگـی هـای جامعه شـناختی و روان شـناختی بـرای پرورش 
نتایـج، ویژگـی  بنابـر  روحیـه كارآفرینانـه آورده شـده اسـت. 

فراوانی

87
83

145
25

134
36
23

147
75
95
36

134
86
84

سطح

پسر
دختر
شهر

روستا
مجرد

متأهل
دكتری

كارشناسی ارشد
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

درصد فراوانی

51/2
48/8
85/3
14/7
78/8
21/2
13/5
86/5
44/1
55/9
21/2
87/8
50/6
49/4

های  ویژگی  پایه  بر  مطالعه  مورد  دانشجویان  توزیع  جدول1- 
فردی و جامعه شناختی

متغیر

جنس

محل سكونت

وضعیت تأهل

تحصیلی مقطع 

دارا بودن سابقه اشتغال

اشتغال حین تحصیل

اطاع از وجود مركز 
كارآفرینی دانشگاه

انحراف معیار

1/30
1/56
1/97
1/79
1/81
1/21

میانگین

8/62
7/68
7/95
7/13
6/97
2/73

CV

0/150
0/203
0/247
0/251
0/259
0/443

جدول2- اولویت بندی ویژگی های روان شناختی در دانشجویان 
مورد مطالعه

ویژگی های روانشناختی

كنترل درونی
توفیق طلبی

عزم و اراده
خطرپذیری

خاقیت
استقال طلبی

درصد

17/1
34/7
31/2
17/1

41/06
5/57

فراوانی

29
59
53
29

میانگین
انحراف معیار

جدول3- وضعیت روحیه كارآفرینانه پاسخگویان

سطح روحیه کارآفرینانه

پاییـن 
به نسـبت پایین 

به نسـبت باال 
باال 

كمینه 
بیشـینه 

26
53

ویژگی های روان شناختی و...
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سرمشـق گرفتـن از افـراد كارآفریـن بیشـترین میـزان اهمیـت 
را در بیـن ویژگـی هـای جامعه-شـناختی دارا بـوده اسـت، بـر 
اسـاس نتایج به دسـت آمـده، امكانـات مالی خانـواده و تجربه 
پیشـین شـغلی كارآفریـن بـه ترتیـب در اولویـت دوم و سـوم 

اهمیـت قـرار گرفتـه اند. 
بررسـی وضعیـت دیـدگاه دانشـجویان در زمینـه ی میـزان 

پـرورش روحیـه  بـرای  ویژگـی هـای روان شـناختی  اهمیـت 
میـزان  بیشـترین  كـه خاقیـت  نشـان مـی دهـد  كارآفرینانـه 
روحیـه  پـرورش  بـرای  دانشـجویان،  دیـدگاه  از  را  اهمیـت 
دیـدگاه  از  نیـز  درونـی  كنتـرل  مركـز  اسـت.  دارا  كارآفرینانـه 
دانشـجویان در اولویت دوم و اسـتقال طلبی در اولویت سـوم 

قـرار گرفتـه انـد.

سطح

سرمشـق گرفتن از افراد كارآفرین
امكانات مالی خانواده

تجربه پیشـین شغلی كارآفرین
تجربه های كاری والدین

تحصیات فرد
تحصیات والدین

سـن افراد در آغاز فعالیت شغلی
نارضایتی از شغل پیشین

بعد خانواده 
ترتیب تولد 

خاقیت
مركز كنترل درونی

استقال طلبی
عزم و اراده

خطر پذیری
توفیق طلبی

ضریب تغییرات

0/223
0/233
0/244
0/251
0/268
0/306
0/310
0/319
0/478
0/658

0/221
0/227
0/228
0/232
0/240
0/242

رتبه بندی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6

انحراف معیار

1/750
1/918
1/914
2/031
1/992
2/209
2/135
2/103
2/757
2/818

1/834
1/811
1/843
2/001
1/942
1/863

میانگین

7/847
8/229
7/835
8/070
7/411
7/200
6/888
6/576
5/764
4/282

8/282
7/947
8/052
8/617
8/076
7/682

جـدول4- دیـدگاه پاسـخگویان در زمینـه اهمیـت ویژگـی هـای جامعـه شـناختی و روان شـناختی بـرای پـرورش 
كارآفرینانـه روحیـه 

ویژگی

جامعه شناختی

روان شناختی

در جـدول 5 وضعیـت دیـدگاه پاسـخگویان در زمینه میزان 
شـناختی  روان  هـای  ویژگـی  رشـد  در  آموزش عالـی  تاثیـر 
كارآفرینـی دانشـجویان آورده شـده اسـت. نتایـج بیانگـر آنند 
كـه از دیـدگاه دانشـجویان، آموزش عالـی مـی توانـد در رشـد 

ویژگـی هـای توفیـق طلبـی و اسـتقال طلبـی بیشـترین تاثیر 
را داشـته باشـد. 

بـا توجـه بـه نتایج جـدول 5، آمـوزش عالی در رشـد ویژگی 
خطر پذیـری كمتریـن میزان تاثیر را داشـته اسـت. 

ضریب تغییرات

0/292
0/301
0/328
0/353
0/365
0/377

رتبه بندی

1
2
3
4
5
6

انحراف معیار

2/114
2/064
2/257
2/478
2/264
2/545

میانگین

7/223
6/858
6/882
7/011
7/235
6/735

جـدول5- دیـدگاه پاسـخگویان در زمینه میـزان تاثیـر آموزش عالی در رشـد ویژگی هـای روان شـناختی كارآفرینی 
دانشجویان

ویژگی های روان شناختی

طلبی توفیق 
طلبی استقال 

مركز كنترل درونی
عزم و اراده

خاقیت
خطر پذیری
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یافته ها 
بـه منظور مقایسـه ویژگـی هـای روان شـناختی كارآفرینی 
 ،)U(نـی وایـت  مـن  آزمـون  از  تحصیلـی  مقطـع  براسـاس 
اسـتفاده شـد. بنابـر نتایج، بین میـزان توفیق طلبی برحسـب 
آمـاری  تفـاوت  95درصـد  اطمینـان  بـا  تحصیلـی  مقطـع 
از  دكتـری  مقطـع  دانشـجویان  و  داشـته  وجـود  داری  معنـی 

دانشـجویان كارشناسـی ارشـد دارای توفیـق طلبـی باالتـری 
انـد )جـدول 6(. براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده بیـن  بـوده 
اسـتقال طلبـی، خاقیـت، خطرپذیـری، عـزم و اراده و مركز 
كنتـرل درونـی برحسـب مقطع تحصیلـی تفاوت آمـاری معنی 

نداشـت.  وجـود  داری 

مقطع تحصیلی

كارشناسی ارشد
دكتری

كارشناسی ارشد
دكتری

كارشناسی ارشد
دكتری

كارشناسی ارشد
دكتری

كارشناسی ارشد
دكتری

كارشناسی ارشد
دكتری

U

1/225

1/658

1/656

1/366

1/332

1/310

Z

2/160*

0/153

0/157

1/501

1/652

1/801

Sig

0/031

0/878

0/875

0/133

0/098

0/072

میانگین رتبه ای

82/33
105/74
85/28
86/91
85/73
84/02
83/30
99/59
83/06

101/07
82/91

102/07

تعداد

147
23

147
23

147
23

147
23

147
23

147
23

جدول6- تاثیر مقطع تحصیلی بر ویژگی های روان شـناختی كارآفرینی دانشـجویان مورد مطالعه

ویژگی ها

توفیق طلبی

استقال طلبی

خاقیت

خطرپذیری

عزم و اراده

مركز كنترل درونی

*معنـی داری با اطمینان 95درصد

بـه منظور مقایسـه ویژگـی هـای روان شـناختی كارآفرینی 
آزمـون  از  هـا،  دانشـكده  و  تحصیلـی  هـای  رشـته  براسـاس 

اسـتفاده شـد.   ،)H(والیـس كروسـكال 
   بنابـر نتایـج جـدول 7 بـا اطمینـان 99 درصـد بیـن ویژگی 
خاقیـت برحسـب گـروه هـای آموزشـی تفـاوت آمـاری معنی 
داری وجـود داشـته اسـت و در ایـن بین میانگیـن خاقیت در 

رشـته مكانیزاسـیون كشـاورزی بیشـتر بوده اسـت. 
   در مقایسـه دانشـكده ها، دانشـجویان دانشكده مهندسی 
زراعـی و عمـران روسـتایی باالتریـن خاقیـت و توفیق طلبی؛ 
طلبـی،  اسـتقال  باالتریـن  غذایـی  صنایـع  و  دامـی  علـوم 
خطرپذیـری و عـزم و اراده؛ و دانشـكده كشـاورزی باالتریـن 

كنتـرل درونـی را دارا بودنـد.
 همـان طـور كـه در جدول 7 قابل مشـاهده اسـت در ویژگی 
روسـتایی  عمـران  و  زراعـی  مهندسـی  دانشـكده  خاقیـت 
بیشـترین میانگیـن رتبـه ای را داراسـت، در ویژگـی اسـتقال 
طلبـی دانشـكده علـوم دام و صنایـع غذایـی، در ویژگی توفیق 
در  روسـتایی،  عمـران  و  زراعـی  مهندسـی  دانشـكده  طلبـی 

ویژگـی خطرپذیـری دانشـكده علـوم دام و صنایـع غذایـی، در 
ویژگـی كنتـرل درونـی دانشـكده كشـاوری و در ویژگـی عـزم و 
اداره دانشـكده علـوم دام و صنایـع غذایـی بیشـترین میانگین 

رتبـه ای را دارا هسـتند. 

بحث و نتیجه گیری
یكـی از چالـش هایـی كـه دانش آموختـگان دانشـگاهی بـا 
آن رو بـه رو هسـتند  نبـود فرصت هـای الزم برای اشـتغال و در 
نتیجـه بیـكاری پـس از دانش آموختگـی اسـت كـه عامـل هـا و 
علـت های بسـیاری مانند ضعـف مهارتی،  نداشـتن توانایی در 
راه انـدازی واحدهـای اشـتغال زا و غیـره بـر این امـر دامن زده 
اسـت. در ایـن رابطـه می تـوان اذعـان كـرد كـه فرهنگ سـازی 
كارآفرینـی كـه همانـا توسـعه و تقویـت روحیـه كارآفرینـی و 
عنـوان  بـه  می باشـد،   عالـی  آمـوزش  مراكـز  در  آن  آمـوزش 

راه حلـی بـرای ایـن چالـش حـاد مطـرح می شـود.
تفكـرات  جملـه  از  شـناختی  روان  هـای  ویژگـی  رویكـرد 
غالـب در مكاتب كارآفرینی اسـت. ویژگی های روانشـناختی، 

ویژگی های روان شناختی و...
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رشته تحصیلی

علوم خاک
باغبانی
زراعت

كشاورزی بیوتكنولوژی 
كل دانشكده 

تغذیه دام
اصاح نژاد دام
فیزیولوژی دام
كل دانشكده 
مكانیزاسیون

ترویج و آموزش كشاورزی
كل دانشكده 

X2

P

استقالل طلبی
میانگین
رتبه ای

80/82
101/65
82/04
63/15
81/91
89/28
80/22
94/72
88/07
78/45
91/88
85/16
5/373
0/717

توفیق طلبی
میانگین رتبه 

ای

59/97
92/25
76/96
91/10
80/07
86/95
93/20
85/94
88/69

105/64
90/90
98/27
8/661
0/372

خطرپذیری
میانگین رتبه 

ای

56/21
79/55
93/75

103/05
83/14
91/01
83/18
97/56
90/58
99/23
68/81
90/45

13/405
099

کنترل درونی
میانگین رتبه 

ای

75/29
78/55
87/75

126/10
91/92
94/54
78/35
76/28
83/05
64/32
83/74
74/03

13/019
0/11

عزم و اراده
میانگین رتبه 

ای

61/32
75/30
89/46
58/80
71/22

101/42
85/22
81/78
89/47
85/64
92/33
88/98

12/338
0/137

خالقیت
میانگین
رتبه ای

73/65
75/35
67/77

111/70
82/11
80/35
87/05
88/22
85/20

132/95
91/76

112/35
19/45**

0/01

فراوانی

17
10
28
10
65
37
20
16
73
11
21
32

جدول7- مقایسـه ویژگی های روان شـناختی كارآفرینی برحسـب رشته تحصیلی و دانشكده ها

دانشکده

كشاورزی

علوم دام و 
صنایع غذایی

مهندسی 
زراعی و عمران 

روستایی

*معنـی داری با اطمینان 95درصد

افـراد  رفتـاری  هـای  ویژگـی  تشـریح  بـرای  سـاختارهایی 
هسـتند.  كارآفریـن 

روحیـه  سـطح  از  پاسـخگویان  هـا،  یافتـه  براسـاس 
كارآفرینانـه پایینـی برخـوردار بودنـد كـه ایـن نتیجه به دسـت 
آمـده بـا یافته های پژوهـش مصلـح شـیرازی)1384( و زالی و 
همـكاران)1386( هـم خوانـی و بـا یافته های پژوهـش رضایی 
و رهسـپار)1388( و فاح حقیقی و همـكاران)1390( مغایرت 

دارد.
نسـبت  دكتـری  مقطـع  دانشـجویان  هـا،  یافتـه  براسـاس 
طلبـی  توفیـق  ارشـد  كارشناسـی  مقطـع  دانشـجویان  بـه 
باالتـری داشـتند. ایـن نتیجـه بـا نتایـج تحقیـق قاسـم نـژاد 
و  بیگـی  علـی  و  رهسـپار)1388(  و  رضایـی  مقـدم)1389(، 
همـكاران)1387( هـم خوانـی و بـا نتایـج تحقیـق سـوختانلو و 

دارد. مغایـرت  همـكاران)2009( 
بیـن اسـتقال طلبی، خاقیـت، خطرپذیری، عـزم و اراده 
و مركـز كنتـرل درونی برحسـب مقطع تحصیلی تفـاوت آماری 
معنـی داری وجـود نداشـت. ایـن نتیجـه بـا نتایـج تحقیقـات 
علی بیگی و همكاران)1387( و سـوختانلو و همكاران)2009( 
هـم خوانـی دارنـد. نتیجـه مقایسـه میانگیـن خاقیـت و مركز 
كنتـرل درونـی برحسـب مقطـع تحصیلی نیـز با نتایـج تحقیق 

رضایـی و رهسـپار)1388( هـم خوانی دارد.

در ایـن بخـش بـه بررسـی نتایـج كلـی بـه دسـت آمـده از 
تحلیـل داده هـا پرداختـه شـده و در نهایـت پیشـنهادهایی بـر 

پایـه یافتـه هـا ارائـه شـده اسـت. 
1. قابلیـت هـای كارآفرینـی دانشـجویان بـه ترتیـب مرتبـه 
اراده،  و  عـزم  طلبـی،  توفیـق  درونـی،  كنتـرل  مركـز  شـامل 

اسـت. بـوده  اسـتقال طلبـی  و  خطرپذیـری، خاقیـت 
2. ویژگـی هـای خاقیـت، عـزم و اراده، كنتـرل درونـی و 
توفیـق طلبـی بیشـتر دانشـجویان در سـطح بـه نسـبت باالیی 
قـرار داشـته ولـی ویژگیهـای خطرپذیـری و اسـتقال طلبـی 
بیشـتر دانشـجویان در سـطح بـه نسـبت پایینـی قـرار داشـته 

. ست ا
3. دانشجویان دارای روحیه كارآفرینانه كمی بوده اند.

در  ترتیـب  بـه  آموزش عالـی  پاسـخگویان،  دیـدگاه  از   .4
مركـز  و  طلبـی  اسـتقال  طلبـی،  توفیـق  هـای  ویژگـی  رشـد 
كنتـرل درونـی در دانشـجویان بیشـتر از دیگـر ویژگـی ها می-

توانـد نقـش داشـته باشـد.
تریـن ویژگـی هـای روان  از دیـدگاه دانشـجویان مهـم   .5
شـامل:  ترتیـب  بـه  شـدن  كارآفریـن  در  موثـر  شـناختی 
خاقیـت، مركـز كنتـرل درونی، و اسـتقال طلبی بـوده و مهم 
تریـن ویژگـی هـای جامعه شـناختی موثـر در كارآفرین شـدن 
افـراد نیـز بـه ترتیـب عبـارت بـوده انـد از: سرمشـق گرفتـن از 
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پیشـین  تجربـه  و  خانـواده  مالـی  امكانـات  كارآفریـن،  افـراد 
كارآفریـن. شـغلی 

6. بیـن اسـتقال طلبـی، خاقیـت، خطرپذیـری، عـزم و 
اراده و مركـز كنتـرل درونـی برحسـب مقطـع تحصیلـی تفاوت 
میـزان  بیـن  امـا  اسـت،  نداشـته  وجـود  داری  معنـی  آمـاری 
توفیـق طلبی برحسـب مقطـع تحصیلی با اطمینـان 95 درصد 

تفـاوت آمـاری معنـی داری وجـود داشـته اسـت.
7. بـا اطمینـان 99 درصـد بیـن ویژگـی خاقیـت برحسـب 
رشـته هـای تحصیلی تفـاوت آماری معنی داری وجود داشـته 
اسـت و در این بین میانگین خاقیت در رشـته مكانیزاسـیون 

كشـاورزی بیشـتر بوده است.
8. بـا اطمینـان 95درصـد بیـن میـزان روحیـه كارآفرینـی 
برحسـب مقطـع تحصیلـی تفـاوت آمـاری معنـی داری وجـود 

داشـته اسـت.
روحیـه  ارتقـای  بـرای  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  پایـه  بـر 
كارآفرینانـه دانشـجویان پیشـنهادهای زیـر ارائـه مـی شـود:
1. برگـزاری دوره هـای آمـوزش كارآفرینی و تشـویق كردن 

دانشـجویان برای شـركت در ایـن دوره ها؛
بـه  هـا  شـركت  و  دانشـگاه  بیـن  خـوب  ارتبـاط  ایجـاد   .2
منظـور ایجاد"مراكـز رشـد كسـب و كار" كـه ایـن ارتبـاط بـه 

كنـد؛ مـی  كمـک  دانشـجویان  كارآفرینـی  سـطح  رشـد 
3.  برنامـه هـای آمـوزش كارآفرینـی بـر ایـن فـرض اسـتوار 
اسـت  امـری  كارآفرینـی  از  بخشـی  كـم  دسـت  كـه  باشـند 
اكتسـابی، لـذا بایـد محتوای درس ها بر توسـعه اسـتعدادهای 

شـوند؛ متمركـز  كارآفرینـی 
بـرای  دانشـگاه  در  شـغلی  مشـاوره  هسـته  تشـكیل    .4
ارتبـاط مسـتمر بـا دانشـجویان از آغـاز ورود تا پایـان تحصیل 

دانشـگاه؛ در 
كارآفرینـی  توسـعه  در  مؤثـر  هـای  عامـل  شناسـایی   .5
بـا اجـرای طـرح هـای پژوهشـی و پایـان نامـه هـای مقاطـع 

دكتـری؛ و  ارشـد  كارشناسـی 
در  كارآفرینانـه  فعالیـت  سـطح  ارزیابـی  و  سـنجش   .6
زمانـی  هـای  فاصلـه  در  مربوطـه  مسـئوالن  توسـط  دانشـگاه 

؛ معیـن
7. ایجـاد فرصت هـای تجربـی بـرای تاسـیس شـركت های 

دانشـجویی در هنـگام تحصیـل؛
8. ارائه درس كارآفرینی در همه مقاطع تحصیلی؛

برگزاری كارگاه های آموزش كارآفرینی در دانشگاه ها   .9
برای همه دانشجویان؛

روان  های  ویژگی  سنجش  های  آزمون  دادن  قرار   .10
شناختی كارآفرینی در پایگاه اینترنتی و پورتال كارآفرینی؛

11. ارتقاء جایگاه مركز كاراد در سطح معاونت دانشگاه یا 
دست كم در سطح دانشكده؛

12. اقدام های الزم برای تغییر ساختار مدیریت دانشگاه 
ها از مدیریت سنتی به مدیریت كارآفرینانه انجام گیرد.

اعضـای  در  كارآفرینانـه  هـای  قابلیـت  توسـعه  بـرای   .13
هیـات علمـی، كارگاه هـای آموزشـی ضمـن خدمـت در ایـن 

برگـزار شـود. زمینـه 
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Abstract
This study aims to identify psychological and sociological characteristics associated with the entre-

preneurial spirit in students. Research method of this study was survey research. The data collection 
tools was a researcher-made questionnaire plus two standard tests. Total population was 262 graduate 
students of Ramin Agricultural and Natural Resources University and 170 persons of them were selected 
randomly by Krejcie and Morgan Table. Based on the results the entrepreneurial spirit in our study was 
relatively poor and the majority of students' had quite desirable characteristics of creativity, Internal 
control center, need for achievement, dedication and determination but undesirable risk taking Propen-
sity and independence features. In the level of Ninety-five percent, there is a significant statistical dif-
ference between entrepreneurial spirit in terms of educational and employment history. also in the level 
of Ninety-five percent and Ninety-nine percent, there is a significant difference in terms of faculty and 
academic disciplines, is in the creativity feature, Thus agricultural and rural engineering college student 
and Mechanization Department, compared to other faculties and disciplines have been more creative. In 
the level of Ninety-five percent, there is a positive correlation between entrepreneurial spirit and need 
for achievement with educational level and in the level of Ninety-nine percent there is a negative corre-
lation between dedication and determination with birth order. In the level of Ninety-five percent there is 
a positive correlation between creativity with Education level of mother.

Index Terms: Agricultural higher education, graduate students, entrepreneurial spirit, sociological 
characteristics, psychological characteristics
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