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برانگیختن شور کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزي از طریق الگوي نقش
(مورد مطالعه :پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
3

امیر علمبیگی ،*1شهال آقاپور ،2محمدرضا اکبري
 .1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -93/4/29 :تاریخ تصویب)93/6/17 :

چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی نقش در شكلگيری شور کارآفرینی دانشجویان و به روش توصيفی
همبستگی انجام گرفت .جامعة آماری پژوهش حاضر را دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم
کشاورزی و منابع طبيعی و دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
تشكيل میدهند .نمونة مورد نظر با بهکارگيری فرمول دانيل  205نفر تعيين شد و نمونهگيری به روش
سهميهای انجام گرفت .ابزار پژوهش پرسشنامهای استاندارد بود که روایی و پایایی آن بررسی و تأیيد شد.
روش آماری غالب در پژوهش حاضر تحليل مؤلفههای اصلی و آزمون  tمستقل بود .نتایج آزمون  tنشان
داد الگوی نقش متغيری کليدی در پيشبينی سطح شور کارآفرینی در دانشجویان است .نتایج تحقيق
گویای این موضوع است که شور کارآفرینی بهعنوان پدیدهای چندساختی به سازههای بيرونی مانند الگوی
نقش وابسته است .در پایان پژوهش ،برخی پيشنهادهای کاربردی برای نظام آموزش عالی کشاورزی در
راستای بهبود شور کارآفرینی دانشجویان مطرح میشود.
واژههاي کلیدي :الگوی نقش ،دانشجویان کشاورزی ،دانشگاه تهران ،شور کارآفرینی ،کارآفرینی.
مقدمه
کارآفرینان کسانی هستند که فرصتهای بهرهبرداری از
محصوالت جدید ،فرایندهای جدید و روشهای جدید
سازماندهی را کشف میکنند و گسترش میدهند ( & Baum
 .)Locke, 2004هرچند کارآفرینی اشکال متفاوتی دارد ،ولی
بهطور کلی کارآفرینی کوششهایی تعریف میشود که برای
شناسایی و کشف فرصتهای کسبوکار و سرمایهگذاری در
مخاطرهای جدید ضروری است ( .)Baron, 2008شکلگیری
زمینههای مطالعاتی و آموزش کارآفرینی در آموزش عالی به
اوایل دهة  1970میالدی بازمیگردد .در آن دورة زمانی،
معدودی از دانشگاهها در سراسر جهان به آموزش مباحث
کارآفرینی همت گماردند (.)Landstrom & Benner, 2010
* نویسندة مسئول:

بررسی روند گسترش آموزشهای کارآفرینی در دهههای بعد
از آن نشانة رشد شایان توجه آموزشهای کارآفرینی است .با
وجود رشد فزایندة آموزشهای کارآفرینی در دانشگاههای
سراسر جهان ،همچنان این پرسش ذهن بسیاری از
پژوهشگران را به خود مشغول کرد که آیا کارآفرینی قابل
آموزش است )Karlsson & Moberg .)Joensuu et al., 2013
( )2013در پاسخ به این ابهام بیان کردند آموزشهای
کارآفرینانه بهطور مستقیم سبب کارآفرینی نمیشوند ،بلکه
عوامل دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند .پدیدة کارآفرینی
پدیدهای چندساختی و وابسته به عوامل متعددی است و
میتوان گفت آموزشهای کارآفرینی شرط الزم -نه شرط
کافی -برای کارآفرینشدن دانشجویان است .آموزشهای
Email:alambaigi_80@yahoo.com
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کارآفرینی در راستای خلق تمایل و مطلوبیت درکشدة
فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان بسیار مهماند ،اما
سازوکارهای اثرگذاری آنها چندان مشخص نیست ( Hattab,
)2014؛ بنابراین ،در جهتگیریهای اخیر از پدیدهای
روانشناختی با عنوان شور و شوق کارآفرینی یاد میکنند که
با تالقی آن با آموزشهای کارآفرینی میتوان زمینة
کارآفرینی را در بین دانشجویان تقویت کرد ،اما پرسش
اساسی که هنوز باقی میماند این است که جایگاه الگوی
نقش در این فرایند کجاست .از اینرو ،در مقالة حاضر بعد از
ارائة تصویری کلی از شور و شوق کارآفرینی و اندازهگیری آن
در بین دانشجویان ،اثر الگوی نقش در آن بررسی میشود.
مروري بر ادبیات نظري
شور کارآفرینی درواقع نیروی محرکهای است که فرایند تبدیل

تجربة ایدههای کارآفرینانه و سازگارکردن آنها را با شرایط
واقعی با هدف رسیدن به موفقیت هدایت میکند .بینش و
بصیرت کسبشده در طول این فرایند بهطور مرتب تقویت
میشود و بهثمرنشستن ایدههای کسبوکار را مدیریت میکند.
درواقع ،شور و شوق ارائهدهندة تصویری از ذهن افراد برای
عالقه به انجامدادن فعالیت است و منبعی برای لذتبردن از
انجامدادن فعالیتهای ذهنی و عملی مرتبط با یک کسبوکار
است .این امر بازتاب و نمایشی از بعد احساسی و همچنین
جهتگیری یک فرد در قبال فعالیتی مشخص است ( Ho et
 .)al., 2011درواقع ،شور و شوق شناخت حسی است که
اشتیاق افراد را برای انجامدادن فعالیتی برمیانگیزد و
گرایشهای فردی را برای درگیری در پردازش نظاممند و دامنة
وسیعی از دانش بهدنبال دارد (.)Baum & Locke, 2004

شكل  .1مدل فرایندي شور و شوق کارآفرینانه ()Locke, 2004 & Baum

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،شور و شوق پرورانندة
خالقیت است و سبب شناخت الگوهای جدید اطالعات
میشود که برای کشف و بهرهبرداری از فرصتهای محتمل
مورد نیاز است ( .)Baron, 2008تعهد به وظایف مربوط به
کارآفرینی ( ،)Bierly et al., 2000پایداری به اهداف برخالف
موانع شایان توجهی که وجود دارد ( Utsch & Rauch,
 ،)2000بهبود سرمایهگذاری جدید و داشتن عملکرد با وجود
مشکالت ،از تعابیر اولیه درمورد شور و شوق است ،اما در
مطالعات اخیر مفهوم شور و شوق بهعنوان عاملی
روانشناختی فراتر از این مفاهیم است .شور و شوق میتواند
محرک کلیدی برای فعالیتهای کارآفرینی و داشتن موفقیت
نسبی برای ابداع محصوالت و خدمات جدید باشد و مخاطرات
مربوط به توسعهدادن سازمانهای جدید را با منابع محدود
آثار خود نشان دهد .بهطور مشخص ،شور و شوق میتواند

برانگیزانندة انگیزش ،افزایشدهندة فعالیتهای ذهنی و
معنیدهنده به فعالیتهای انجامگرفته در طول زندگی فرد
باشد ( .)Brannback et al., 2006همچنین ،میتواند برای
برانگیختن و بهکارگیری کارفرمایان کلیدی مؤثر باشد
(.)Cardon, 2009
محققان مختلف به اثر مدلهای نقش بر ارتقای مطلوبیت
و باور به امکانپذیری توان کارآفرینی در سالهای اخیر توجه
کردند .وجود شرایط الگوبرداری از مسیری کارآفرینانه در
بخشی از زندگی یک فرد از دو جنبة مشخصشدن راه برای
دیگران و همچنین تقویت احساس اعتمادبهنفس میتواند به
افزایش تمایالت و احساسات مثبت روانشناختی در ارتباط با
پدیدة مورد نظر بینجامد .برانگیختگی احساسی بعد مهمی از
احساس خودکارآمدی است که میتواند تحت تأثیر مشاهدات
واقعی از فرایندی تجربهشده باشد (.)Laviolette et al., 2012
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بهطور کلی ،دو جهتگیری کلی در تبیین جایگاه نظری
شور و شوق در کارآفرینی وجود دارد .در جهتگیری نخست،
نقش شخصیت در شور و شوق کارآفرینانه مطالعه شد
( ،)Murniks et al., 2012اما باید توجه داشت از جنبة نظری،
شور و شوق چیزی بیش از تجربة احساسی شدید است .شور
به احساسات مثبت شدید برای فعالیتهایی ارتباط دارد که
در خودشناسی افراد مهم ،مفید و اساسیاند ( Perttula,
 .)2004در جهتگیری دوم ،تالش شد ماهیت روانشناختی
شور و شوق در زمینة ویژگیهای احساسی آن توصیف شود.
در این جهتگیری ،فرض میشود هرچند ساختار شور و
شوق کارآفرینی درک پویایی از کارآفرینی میدهد ،اما باید
توجه داشت اندازهگیری شور و شوق کارآفرینی از سایر
متغیرهای شناختی و عاطفی -که نقش مهمی در کارآفرینی
دارند -متمایز است ( Hmieleski & Baron, 2009; Baron,
.)2008
پیشینة تجربی تحقیق
 (2011) Muofhe & Duاثر آموزشهای کارآفرینی و مدل
نقش را بر انتخاب شغلی کارآفرینانه تحلیل کردند .نتیجة
پژوهش آنها که درمورد  269نفر از دانشجویان سال آخر
کارشناسی انجام گرفت ،نشان داد آموزشهای کارآفرینانه در
کنار ارائة الگوی نقش ،عاملی کلیدی در پرورش روحیة شور
کارآفرینی و انتخاب مسیر شغلی مربوطه است(2012) .
 Laviolette et al.در تحقیقی نشان دادند ابعاد خودکارآمدی
کارآفرینانه از مدلهای نقش تخیلی نیز تأثیر میگیرند.
 (2006) Van Auken et al.در پژوهشی نشان دادند بین
عوامل مؤثر بر تمایل و خواست کارآفرینان بالقوه در هدایت
کسب و کار شخصی ،الگوی نقش مهمترین متغیر پیشبین
محسوب میشود (2006) Quimby & DeSantis .در
پژوهشی بین  368دانشجوی کارشناسی دختر نشان دادند
احساس خودکارآمدی کارآفرینانه در کنار داشتن الگوی نقش
جزء مهمترین متغیرهای تبیینکنندة تمایالت کارآفرینانة
دانشجویان است.
 (2013) Karlsson & Mobergدر مطالعهای تجربی
نشان دادند دانشجویانی که در برنامههای آموزش کارآفرینی
بودند ،در مقایسه با دانشجویانی که این برنامهها را طی
نکردند ،از نظر متغیرهای خودکارآمدی کارآفرینانه ،نگرش به
کارآفرینی و رفتار راهاندازی کسب و کار موفقتر عمل کردند.
نتایج تحقیق طولی  (2013) Joensuu et al.نشان داد سطح
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اولیة تمایالت کارآفرینانة دانشجویان تعیینکنندة سطح آتی
تمایالت کارآفرینانة آنها نیست .از اینرو ،استدالل میکنند
ضمن روند کاهش تمایالت کارآفرینانه در دوران تحصیلی،
تفاوتهای فردی در تمایالت کارآفرینانه تعیینکننده است.
نتایج پژوهشهای میدانی (2008) Ucbasaran et al.؛ )(2011
Fouchart & Gruber؛  (2010) Hoang & Gimenoنشان داد
هویت یک فرد بهطور سلسلهمراتبی سازمان مییابد،
بهطوریکه آن هویتی که از دید فرد برجستهتر و مهمتر است
در این سلسلهمراتب نسبت به دیگر موارد -که اهمیت کمتری
دارند -باالتر قرار میگیرد .اختالف در درک خودشناسی
کارآفرینان ،موجب میشود کارآفرینان وارد فعالیتهایی شوند
که نزدیکی بیشتری با هویت آنها دارد .درواقع ،میزان
خودشناسی سبب میشود کارآفرینان متعهد به انجامدادن
برخی فعالیتها شوند و از برخی فعالیتها اجتناب
کنند  (2008) Dickson et al.نیز در تحقیقی نتیجه گرفتند
بین آموزشهای کارآفرینی و کارآفرینشدن رابطة معنیداری
وجود دارد .براساس پیشینة تحقیق ،مشخص میشود تحوالت
روانشناختی عمیق و مثبتی بین آموزشهای کارآفرینی و
کارآفرینشدن وجود دارد؛ یعنی افرادی که در زمینة
قابلیتهای روانشناختی و مهارتی ،آگاهی بیشتری از خود
دارند ،تمایل بیشتری برای انجامدادن یک فعالیت نشان
میدهند.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش
توصیفی -همبستگی انجام گرفت و از نظر امکان کنترل
متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی است .جامعة آماری
تحقیق حاضر  1154نفر است که شامل دانشجویان کشاورزی
و منابع طبیعی سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی و
دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی مقطع کارشناسی ارشد
میشود .برای نمونهگیری از فرمول تصحیح جامعة
محدود)(1999) )FPC: Finite population correction
 Daniel formulaبهشرح زیر استفاده شد:
()1

NZ 2 p 1  p 

d 2  N  1  Z 2 p 1  p 

n

برایناساس ،حجم نمونه معادل  203نفر تعیین شد.
درنهایت 205 ،پرسشنامه به روش سهمیهای ( Quota
 )samplingدر بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
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توزیع شد .براساس این روش و براساس سهمیه ،ابتدا از بین
 412دانشجوی کارشناسی ارشد 73 ،نمونه و از بین 742
دانشجوی کارشناسی  132نمونه انتخاب شد و در مرحلة بعد به
روش در دسترس به تعداد سهم مشخص در هر طبقه
پرسشنامههای الزم توزیع و گردآوری شد .بهمنظور اندازهگیری
شور کارآفرینی در بین دانشجویان از ابزار طراحیشده توسط
کاردون و دیگران ( )2013استفاده شد .در این ابزار اندازهگیری،
سه بعد مرتبط با شور کارآفرینی شامل بنیانگذاری کسب و کار
جدید ،توسعة کسب و کار و هویت ابتکاری مورد توجه است
(جدول  .)1بهمنظور بررسی روایی آن از روش روایی سازه و برای
بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .بعد از دریافت
نظرهای خبرگان در زمینة گویههای پرسشنامه ،ابتدا بیست
پرسشنامه در خارج از جمعیت آماری مورد مطالعه پیشآزمون
شد که مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس شور کارآفرینی 0/844
بهدست آمد .بهمنظور دادهپردازی از تحلیل مؤلفههای اصلی و
آزمون  tمستقل استفاده شد .برای دادهپردازی از نرمافزار SPSS
نسخة  21استفاده شد.
یافتههاي تحقیق
نتایج یافتههای توصیفی نشان میدهد در بین دانشجویان مورد
مطالعه  59/8درصد در دورههای کارآفرینی شرکت نداشتند.
در قسمتی از پرسشنامه از پاسخگویان خواسته شد مشخص
کنند در اطرافیان خود فردی را بهعنوان الگوی کارآفرین دارند
یا خیر؟ براساس اطالعات مشخص شد  37/6درصد از ایشان
الگوی نقش کارآفرینی در اطرافیان خود دارند 95/1 .درصد از
آنها به داشتن کسب و کار فردی عالقه داشتند و در زمینة
عالقه به استخدامشدن 73/9 ،درصد گزینة بلی را انتخاب
کردند 84/4 .درصد از آنها دانشجویان پسر و میانگین سنی
آنها برابر  24/72سال بود .بهمنظور شناسایی ساختار عاملی
در بین گویههای تحقیق و انتخاب بهترین مدل عاملی براساس
نتایج تحلیل عاملی تأییدی در مرحلة بعد و همچنین تعیین
سهم تأثیر هریک از عاملها از تحلیل عاملی استفاده شد.
محاسبات انجامگرفته نشان داد انسجام درونی دادهها مناسب
بود و حجم نمونه برای بیان همبستگی بین متغیرهای تحقیق
شایان توجه است ( ،)KMO= 0/865زیرا مقدار آن باالی 0/7
است .آمارة بارتلت ( df= 435و  )x2= 2355/36نیز در سطح
 p= 0/01معنیدار بود و فرض صفر مبنی بر همسانبودن
ماتریس رد میشود و میتوان عملیات تحلیل عاملی اکتشافی
را انجام داد .با توجه به مالک کیسر ( )Criteria Kaiserسه

عامل دارای مقدار ویژة باالتر از یک استخراج شدند .پس از
چرخش عاملی به روش وریماکس ،متغیرهای مورد مطالعه در
سه عامل دستهبندی شدند.
بنیانگذاری کسب و کار جدید بهعنوان عامل اول با مقدار
ویژة  6/75و توان تبیین واریانس  22/5درصد استخراج شدند
و در فضای عاملی موجود دو گویة «استخدام و بهکارگیری
افراد مناسب برای کار در کسب و کارم برایم هیجانانگیز
است» و «توسعهدادن شرکتهای درحال رشد بخش مهمی از
انگیزههای من است» بهدلیل کمبودن مقدار بار عاملی آنها از
 ،0/5از گویههای این عامل کنار گذاشته شد .توسعة کسب و
کار بهعنوان عامل دوم با مقدار ویژة  4/30و توان تبیین
واریانس  14/33درصد استخراج شد و در فضای عاملی
موجود دو گویة «من بارها در مورد ابداع راه حلهای جدید
برای مشکالت کسب و کار آیندة خود فکر کردهام» و «اگر
روزی مجبور شوم به راه حلهای جدید برای مقابله با
مشکالت کسب و کارم فکر نکنم ،خود را شکستخورده تلقی
میکنم» بهدلیل کمبودن مقدار بار عاملی آنها از  ،0/5از
گویههای این عامل کنار گذاشته شد .هویت اصلی ابتکاری به
عنوان عامل سوم با مقدار ویژة  6/33و توان تبیین واریانس
 10/79استخراج شد و در فضای عاملی موجود گویة «با
شناختی که از خود دارم ،اگر روزی مجبور شوم دست از
راهاندازی یک کسب و کار بردارم ،احساس شکست میکنم»
بهدلیل کمبودن مقدار بار عاملی آنها از  ،0/5از گویههای این
عامل کنار گذاشته شد.
بررسی تفاوت میانگین شور کارآفرینی براساس الگوي
نقش
در بررسی تأثیر الگوی نقش بر ابعاد شور کارآفرینی ،از آزمون
 tمستقل استفاده شد .نتایج نشان داد سطح معنیداری
درمورد هر سه بعد شور کارآفرینی کمتر از  0/01قرار دارد؛
بنابراین ،با  99درصد اطمینان فرض صفر رد میشود.
درنتیجه ،مشخص میشود میانگین هر سه بعد شور
کارآفرینی در بین دو گروه با داشتن الگوی نقش و بدون
داشتن الگوی نقش آنقدر بزرگ است که به لحاظ آماری
معنیدار گزارش شد .برایناساس ،تفاوت میانگین مشاهده
شده قابل بررسی است و با توجه به اینکه میانگین هر سه بعد
شور کارآفرینی گروه با الگوی نقش باالتر است ،میتوان
استنباط کرد که داشتن الگوی نقش بر ابعاد شور کارآفرینی
مؤثر است (جدول .)2
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جدول  .1مقادیر بارهاي عاملی هریك از نشانگرهاي مرتبط با ابعاد شور کارآفرینی

عامل

بنيانگذاری
کسب و کار
جدید

توسعة کسب و
کار

هویت اصلی
ابتكاری

بار عاملي

گويهها
من اغلب درمورد شروع /تأسيس یک کسب و کار فكر میکنم.
دوست دارم خود را بهعنوان بنيانگذار یک کسب و کار تعریف کنم.
خودم را بهعنوان فردی عالقهمند به بنيانگذاری یک کسب و کار میشناسم.
وقتی دربارة آیندة خود فكر میکنم ،بنيانگذار یک کسب و کار ،صفتی است که دوست دارم به خود بدهم.
فكرکردن به ایجاد یک شرکت جدید برایم جالب و جذاب است.
تشویق خود و دیگران برای داشتن شرکت و خوداشتغالی ،مرا بيشتر ترغيب میکند.
داشتن شرکتی که برای خودم باشد انرژی زیادی به من میدهد.
ایجاد یک کسب و کار جدید و موفقيت در آن برای من لذتبخش است.
در بين دوستانم بهگونهای رفتار کردم که فكر میکنم چنانچه از دیگران دربارة من بپرسيد ،من را بهعنوان
فردی عالقهمند به بنيانگذاری یک کسب و کار معرفی میکنند.
بنيانگذاری و راهاندازی یک کسب و کار بخش مهمی از افكارم است.
همكالسیها و دوستانم با شناختی که از من دارند ،معتقدند در آینده کسب و کاری را راهاندازی میکنم.
برای بنيانگذاربودن یک کسب و کار انرژی الزم را دارم و تالشهایم در زندگی نيز مؤید این موضوع است.
جذب مشتریان برای کسب و کاری که در آن فعاليت میکنم برایم انگيزه ایجاد میکند.
گسترشدادن به دامنة فعاليت یک شرکت با ارائة محصوالت و خدمات جدید من را هيجانزده میکند.
واقعاً دوست دارم ببينم ایدة من سبب شد تا فروش بيش از ميزان پيشبينیشده در شرکت باشد.
گسترشدادن تعداد و نوع محصوالت و خدماتی که شرکت ارائه میدهد برایم هيجانانگيز است.
گرفتن مسئوليت یک کسب و کار جدید در بخش کشاورزی و سپس گسترش آن برایم هيجانانگيز است.
عملیکردن ایدهای دربارة یک خدمت یا محصول جدید کشاورزی برایم لذتبخش است (مثالً واریتة
جدیدی به یک گلخانه ارائه کنم ،روش جدیدی برای توليد ،بستهبندی و بازاررسانی به شرکتی معرفی کنم
و.)...
عالقه دارم افراد مناسبی برای بازار محصوالت /خدمات خود پيدا کنم.
چنانچه از دیگران دربارة من پرسيده شود پاسخ میدهند که فرد خالق و مبتكری هستم.
وقتی دربارة خود فكر میکنم ،میتوانم مبتكربودن را بهعنوان یكی از ویژگیهایم برشمارم.
همكالسیها و دوستانم من را بهعنوان فردی خالق در یک زمينه میشناسند.
فكر میکنم شخصی دارای ایده هستم.
ابداع راه حلهای جدید برای حل مشكالت ،قسمتی از زندگی روزمره من را دربر میگيرد.
شناسایی و توسعة فرصتهای جدید برای کسب و کار به تعریفم از اهميت آنها بستگی دارد (اگر
موضوعی برایم مهم باشد میتوانم فرصتهای جدیدی برای کسب و کار در زمينة آن شناسایی کنم).

0/821
0/742
0/736
0/712
0/712
0/674
0/622
0/621
0/611
0/602
0/581
0/545
0/764
0/729
0/721
0/719
0/652
0/577

0/537
0/726
0/719
0/678
0/634
0/580
0/529

جدول  .2نتایج آزمون  tمستقل درمورد نقش الگوي نقش
ابعاد شور کارآفريني

توسعة کسب و کار
هویت اصلی ابتكاری
بنيانگذاری کسب و کار جدید

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

بلی
خير
بلی
خير
بلی

76
126
76
126
76

4/24
4/00
3/69
3/30
3/96

0/624
0/564
0/653
0/572
0/546

خير

126

3/67

0/611

مقدار t

سطح معنيداري

2/83

0/005

4/40

0/001

3/38

0/001
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نتیجهگیري و پیشنهادها
امروزه نقش توانمندیهای روانشناختی در بروز رفتارهای
کارآفرینانه به اثبات رسیده است و انتظاری که از آموزش
عالی وجود دارد فراتر از انتقال مکانیکی مطالب برای پرورش
این توانمندیها در دانشجویان است .همانطورکه )(2013
 Joensuu et al.بیان میکنند اگر نظام آموزش عالی این
توقع را در دانشجویان ایجاد کند که میتوانند بهعنوان یک
متخصص استخدام شوند و دستمزد دریافت کنند ،درحقیقت
تمایل کارآفرینی آنها را قربانی کرده است .درحالیکه اگر
دانشجو به منابع رقابتی از جمله دانش قابل بهرهبرداری
بهصورت مستقیم مسلح شود ،مسیر شغلی کارآفرینانة موفق
را در برابر خود میبیند .نقش آموزش عالی در کارآفرینی
دانشجویان امروزه بهعنوان یک اصل پذیرفته شد .در پژوهش
حاضر و در بررسی نقش الگوی نقش در پیشبینی سطح شور
کارآفرینی ،مشخص شد دانشجویانی که در اطرافیان خود فرد
کارآفرینی را میشناسند و بهعنوان الگوی نقش از وی یاد
میکنند ،در هر سه بعد شور کارآفرینی میانگین باالتری
نسبت به دانشجویانی دارند که الگوی نقش ندارند .از اینرو،
پیشنهاد میشود با همکاری گروههای پردیس که در زمینة
مسائل اجتماعی و اقتصادی تجربیاتی دارند ،تعامل کارآفرینان
موفق بخش کشاورزی از طریق تأسیس دفاتر مربوطه و
برگزاری همایشهای سالیانه فراهم شود .مهمترین یافتة
تحقیق حاضر نشان میدهد کیفیت الگوی نقش اصلیترین
عامل پیشبینیکنندة شور کارآفرینی در بین دانشجویان
است .انتشار نشریههایی که بهطور دورهای زندگینامة
کارآفرینان موفق را بهویژه در بخش کشاورزی منتشر
میکنند ،اقدامی حیاتی برای احیای کارآفرینی دانشجویان
کشاورزی است .همچنین ،با توجه به اینکه در تحقیق حاضر

از دانشجویان خواسته شد در زمینة الگوی نقششان اظهار نظر
کنند ،پیشنهاد میشود برای رفع این محدودیت در تحقیقات
آتی ،الگوی اشارهشده از نظر ابعاد تأثیرگذاری بهطور دقیق
تحلیل کیفی شود.
براساس نتایج تحقیق و نظر ،(2011) Wang & Verzat
این فرضیه قوت میگیرد که کارآفرینی میتواند آموخته شود
یا حداقل از طریق آموزشهای مرتبط با کارآفرینی و کسب و
کار ترغیب شود .همچنین ،نتایج تحقیق همراستا با نظر
محققانی مانند  (2010) Linan et al.نشان میدهد برنامههای
آموزش کارآفرینی میتوانند نقش مؤثری برای کمک به
کارآفرینی داشته باشند ،اما برنامههای آموزش کارآفرینی باید
بهگونهای طراحی شوند که افزایش تمایل مشارکتکنندگان را
در برنامه برای کارآفرینشدن از طریق خلق احساسات مثبت
بههمراه داشته باشد .در این تحقق ،یکی از این
ترغیبکنندههای احساسات مثبت ،با عنوان الگوی نقش،
اهمیت خود را در این زمینه بهتصویر کشید .بهطور خالصه،
نتایج تحقیق نشان داد داشتن مدل نقش از طریق خلق
احساس مثبت خودکارآمدی ،سازگارکردن و تجربه ،ایدههای
نوآورانة کارآفرینان را تسریع میکند و قضاوتهای شخصی را
که از ویژگیهای روانشناختی نشئت میگیرند به طرف
توانمندی فرد سوق میدهند .تجربة این احساسات مثبت در
مطالعات کارآفرینی با عنوان شور کارآفرینی بررسی میشود.
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