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شناسایی انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی :کاربرد مقیاسبندی چندبعدی
نعمتاله شیری ،*1امیرحسین علیبیگی

2

 .1دانشجوی دکتری گروه ترویج و توسعة روستایی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی
 .2دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی
(تاریخ دریافت -92/9/1 :تاریخ تصویب)93/3/4 :

چکیده
هدف کلی این پژوهش که با روش آمیخته انجام گرفت ،شناسایی و تحلیل انگیزههای کارآفرینانة دانشجویان
کشاورزی بود .جامعة پژوهش در بخش کیفی شامل دانشجویانی است که در پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه رازی برای ایجاد کسب و کارهای کارآفرینی اقدام کرده بودند .جامعة آماری پژوهش در
بخش کمّی شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشتههای کشاورزی دانشگاه رازی است ()N=186
که  164نفر از آنها به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند .ابزار اصلی
پژوهش برای جمعآوری دادهها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود .یافتهها نشان داد
میزان انگیزة کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی باالتر از متوسط است .براساس نتایج مقایسة میانگینها ،بین
میزان انگیزههای کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی براساس متغیرهای جنسیت ،شرکت یا شرکتنکردن در
دورههای آموزش کارآفرینی ،داشتن یا نداشتن الگو ،رشتة تحصیلی ،خودکارآمدی کارآفرینی و نگرش به
کارآفرینی اختالف معنیداری وجود داشت .نتایج تحلیل مقیاسبندی چندبُعدی ،انگیزههای کارآفرینانة
دانشجویان کشاورزی را در دو بُعد «انگیزههای اقتصادی کارآفرینانه» و «انگیزههای روانشناختی کارآفرینانه»
در فضا نمایش داد .نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای کمک به برنامهریزان نظام آموزش عالی
کشاورزی در راستای ارتقای انگیزههای کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی دارد.
واژههای کلیدی :آموزش کشاورزی ،انگیزة کارآفرینی ،کارآفرینی ،مقیاسبندی چندبعدی.
مقدمه
افزایش چشمگیر بیکاری در میان گروههای تحصیلکرده به
ویژه دانشآموختگان نظام آموزش عالی ایران به یکی از
مسائل و مشکالت جامعه تبدیل شده است ( Ghasemi et al.,
 ،)2009بهطوریکه چالشهای اشتغال یا موضوع کار و
بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز کشور
بهشمار میآید ،بلکه با میزان رشد جمعیت در دو دهۀ گذشته
میتوان آن را از مهمترین چالشهای اجتماعی در چند دهۀ
آینده بهحساب آورد ( .)Tajabadi et al., 2008نزدیک به
یکچهارم نیروی کار ایران بیکار است ( Jamshidifar et al.,
* نویسندة مسئول:

 .)2010مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را  21/8درصد
اعالم کرده است که تقریباً دو برابر میزان متوسط بیکاری در
جهان است .نیروی انسانی دارای تحصیالت عالی از لحاظ
کمی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه،
رشد شایان توجهی داشته است؛ برای مثال ،در سالهای
 1384-1383تا سال  1388-1387حدود  890هزار دانشجو
در بخش کشاورزی از دانشگاههای دولتی و آزاد فارغالتحصیل
شدند ( .)Jamshidifar et al., 2010هماکنون در بخش
کشاورزی  240هزار دانشآموختۀ کشاورزی و منابع طبیعی
عضو نظام مهندسی هستند .براساس آمار رسمی این سازمان
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حدود  57هزار نفر از دانشآموختههای کشاورزی جویای کار
هستند ( .)Nasrollahi, 2009این گزارشها و آمارها بیانگر آن
است که دانشآموختگان کشاورزی پس از فارغالتحصیلی با
چالشهای زیادی روبهرو هستند و درعمل نمیتوانند وارد
بازار کار شوند .در چنین شرایطی ،آموزش عالی باید رویکردی
را اتخاذ کند که ضمن ارائۀ دانش جدید ،کارآفرینی را نیز در
دانشجویان نهادینه کند (.)Hosseini et al., 2010
مراکز آموزشی میتوانند با تربیت افراد کارآفرین ،نقش
مهمی در حل این معضل ایفا کنند ( Hooshmandan
 ،)Moghaddam Fard et al., 2012زیرا پیدایش کسب و
کارهای جدید با پدیدآوردن فرصتهای شغلی جدید به اقتصاد
بازار شور و نشاط میبخشد ،درحالیکه کنارگذاشتن بخش
وسیعی از نیروی فعال به معنای هدردادن منابع انسانی،
افزایش انعطافپذیری بازار و کاهش توان اقتصادی برای تعدیل
دگرگونیهاست .برایناساس ،ترویج کارآفرینی در بین
دانشجویان نظام آموزش عالی بهعنوان راهکاری مناسب در این
زمینه برگزیده شد و ایجاد اشتغال یکی از پیامدهای آن است
( .)GEM, 2002کارآفرینی فعالیتی است که به ایجاد
فرصتهای معنیداری برای افراد در راستای دستیابی به
استقالل مالی و اقتصادی از طریق افزایش نوآوریها و
فرصتهای جدید کسب و کار منجر میشود ( Souitaris et al.,
)2007؛ بنابراین ،تغییر رویکرد دانشگاهها بهسوی تربیت
دانشجویان کارآفرین که دانشجویان در آن بهجای کارجویی
بهدنبال کارآفرینی باشند ،دارای مزیت رقابتی است ( & Talebi
 .)Zare Yekta, 2008در این راستا ،یکی از چالشهای پیش
روی جوامع مختلف ،دانشآموختگانی هستند که توانایی فردی
و مهارت الزم برای راهاندازی کسب و کار ندارند .براین اساس،
آمادهسازی دانشآموختگان دانشگاهی از طریق توسعۀ فرهنگ
کارآفرینی در آنان ضروری است .بیگمان این آمادهسازی نباید
بعد از فارغالتحصیلی باشد ،بلکه بهمنظور تحقق این امر هنگام
تحصیل ،باید مقدمات الزم فراهم شود و موانع و محدودیتها
برطرف شوند .یکی از مهمترین این اقدامات تأثیرگذاشتن بر
نگرش ،نیات و انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان است ( Amiri
.)& Moradi, 2008
مطالعات مختلف نشان دادهاند که آموزش کارآفرینی نقش
مؤثری در افزایش آگاهی در زمینۀ ماهیت و اهمیت کارآفرینی
( ،)Hill & Cinneide, 2001تغییر نگرش و انگیزههای
کارآفرینانه ( )Mcvie, 2001; Rasheed, 2000و مهارتهای
کسب و کار ( )Leitch & Hisrich, 2001ایفا میکند .براین

اساس ،در سالهای اخیر دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی
در راستای حل معضل بیکاری به تدریس و آموزش مباحث
کارآفرینی عالقهمند شدهاند ( Meyer, 2003; Landry et al.,
 .)2006شواهد تجربی موجود نیز بیانگر تأسیس و اجرای مراکز
آموزش کارآفرینی در دانشگاهها هستند ( ;Oshea et al., 2004
 .)Searle, 2006هرچند اولین نمونۀ دورههای آموزش
کارآفرینی در دانشگاههای اروپا برگزار شدند ،اما این پدیده در
آمریکا بهصورت گستردهای نیز توسعه پیدا کرد .ایاالت متحده
الگویی جهانی در مباحث مربوط به آموزش کارآفرینی در
دانشگاهها بهشمار میرود ،درحالیکه توسعۀ دانشگاههای
کارآفرین در اروپا بهتازگی صورت گرفته است ،اگرچه
عالقهمندی به ترویج و توسعۀ آن وجود داشته است ( Locket
 .)et al., 2005; Wright et al., 2007در ایران نیز تعدادی از
مؤسسههای آموزش عالی در کشور تالش کردهاند با برگزاری
دورههای آموزش کارآفرینی در دانشگاهها ،مهارتهای
راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه را در دانشجویان بهمنظور
ورود به محیط کسب و کار واقعی ایجاد کنند .دانشکدة
کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه یکی از دانشکدههایی است
که در این زمینه اقدامات اثرگذاری را انجام داده است و با
قراردادن فرصتهای کارآفرینانه در اختیار دانشجویان
کشاورزی ،موجب شده است این افراد بتوانند درگیر فرایند
کارآفرینی و کارآفرینشدن شوند و کسب و کاری را برای خود
ایجاد کنند ( .)Rostami et al., 2012حال این پرسش مطرح
میشود که مهمترین اهداف و تمایالت دانشجویان در ایجاد
کسب و کارهای دانشجویی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
برای نمونه در دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
کداماند که در این سالها شاهد افزایش تعداد کسب و کارهای
دانشجویی در آن هستیم.
در راستای پاسخ به این پرسش ،محققان مختلف اظهار
کردهاند که اهداف و تمایالت کارآفرینانۀ افراد با انگیزههای
کارآفرینانۀ آنها همسو هستند ( Kolvereid, 1992; Amir et
 .)al., 2001; morris et al., 2006; Cassar, 2007انگیزه در
کارآفرینی محرکی بسیار قوی است که به رفتار انسان برای
رسیدن به هدف و تمایالت آن جهت میدهد ( & Locke
.)Baum, 2007
ادبیات انگیزة کارآفرینانه کمیاب و پراکنده است .اولین
پژوهش در زمینۀ بررسی انگیزههای کارآفرینی توسط
 )1982( Doutriaux & Petermanانجام گرفت .این محققان بر
پایۀ مصاحبه با ده نفر از کسانیکه در دانشگاهها کسب و کار
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ایجاد کرده بودند ،نشان دادند انگیزههای اصلی آنها برای
ایجاد کارآفرینی میل به آزادی و استقاللطلبی است .پس از
آنها  )1990( Samson & Gardonدر مطالعهای با مصاحبه با
 22نفر از کارآفرینان دانشگاهی در ایاالت متحده و کانادا نشان
دادند انگیزة اصلی آنها برای ایجاد کسب و کار ،بهکاربردن
معلومات خود در عمل ،استفاده از فرصتها برای تبدیلشدن
به یک کارآفرین و تبدیل فرصتها به پول بود .پژوهشهای
انجمن سازماندهی کار و مهارت ( ،)ESEC, 1994انگیزههای
زنان و مردان را در ایجاد کسب و کار و کارآفرینی گرایش به
مدیربودن ،خشنودی شغلی و دستیابی به سود مالی بیشتر
میدانند .محققانی مانند)2000( Yzinenpaa & Checharina
انگیزههای کارآفرینی را در مواردی مانند دستیابی به استقالل،
فراهمساختن شرایط بهتر زندگی ،دوری از فقر ،بهدستآوردن
قدرت و اعتبار در جامعه ،فراهمسازی شرایط دلخواه زندگی
شخصی در زمان سالمندی ،مفیدبودن برای جامعه و افراد
دیگر ،ناخشنودی از شغل پیشین و شناخت و بروز استعدادها و
توانایی شخصی میدانند .مرکز جهانی کارآفرینی ( GEM,
 )2006انگیزههایی را که موجب کارآفرینی میشوند به دو
دسته تفکیک کردند :کارآفرینی براساس فرصت و کارآفرینی
براساس اجبار .کارآفرینی براساس فرصت ،زمانی شکل میگیرد
که افراد از فرصتهای موجود بهرهبرداری کنند و کارآفرینی
براساس اجبار و نیاز هنگامی است که افراد بهعلت نبود
گزینههای شغلی بهتر و نیاز اقتصادی مجبور به کارآفرینی
میشوند )2011( Olivier et al. .در مطالعهای مهمترین
انگیزههای کارآفرینانه را شامل مواردی مانند فرصتی برای
پیادهسازی ایدههای خود ،خلق چیزهایی با ایدة خود ،استقالل
شخصی ،رئیسبودن در یک گروه و بهدستآوردن فرصتهای
مالی مستقل میدانند )2010( Damoori et al. .در مطالعهای
اصلیترین انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان را فراهمساختن
شرایط برای زندگی بهتر ،سپس مفیدبودن برای جامعه،
دستیابی به استقالل و شناخت و بروز استعداد و تواناییهای
شخصی بیان کردند.
با توجه به ادبیات موضوع ،مشاهده میشود تابهحال
پژوهشهای کمّی و کیفی محدودی در داخل کشور بهمنظور
پاسخ به پرسش در زمینۀ چگونگی انگیزههای کارآفرینانۀ
دانشجویان انجام گرفته است ،درحالیکه توجه به نوع و ابعاد
انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان میتواند در تدوین برنامهای
منسجم برای تقویت آنها در بین دانشجویان مفید باشد؛ به
بیان دیگر ،با توجه به اینکه انگیزههای کارآفرینانه
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تعیینکنندة اهداف و تمایالت افراد برای ایجاد یک کسب و
کار هستند ،شناسایی انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان
کشاورزی که بیشترین میزان بیکاری را نسبت به سایر
رشتههای نظام آموزش عالی در کشور دارند برای
سیاستگذاران و برنامهریزان نظام آموزش عالی حیاتی است؛
بنابراین ،در پژوهش حاضر به شناسایی انگیزههایی پرداخته
میشود که دانشجویان دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی
کرمانشاه را به ایجاد کسب و کارهای دانشجویی وادار کرد.
درنتیجه ،نتایج این پژوهش میتواند به برنامهریزان و مدیران
نظام آموزش عالی کشاورزی کشور کمک کند تا در راستای
تدوین برنامههای منسجم برای ارتقای انگیزههای کارآفرینانۀ
دانشجویان برای خروج از بحران بیکاری اقدام کنند و به
رسالت واقعی خود جامۀ عمل بپوشانند که همانا آمادهکردن
دانشآموختگان برای خوداشتغالی است .از اینرو ،با توجه به
ماهیت و اهمیت موضوع در این پژوهش در مرحلۀ اول با
روش کیفی به شناسایی انگیزههای کارآفرینانهای پرداخته
میشود که دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی را به ایجاد
کسب و کارهایی دانشجویی وادار کرد و در مرحلۀ دوم به
روش کمّی ،میزان و ابعاد انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان
کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بررسی میشود؛ بنابراین،
اهداف اختصاصی پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1شناسایی ویژگیهای فردی و حرفهای دانشجویان مورد
مطالعه
 .2شناسایی و اولویتبندی انگیزههای کارآفرینانۀ
دانشجویان مورد مطالعه
 .3مقایسۀ میزان انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان
براساس متغیرهای مورد مطالعه
 .4تعیین ابعاد انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان مورد
مطالعه
مواد و روشها
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها و
اطالعات توصیفی -پیمایشی است که در دو بخش کیفی و
کمّی انجام گرفت .جامعۀ مورد مطالعه در بخش کیفی پژوهش
شامل تمام دانشجویانی است که در پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه رازی در چند سال اخیر به پدیدة کارآفرین
شدن و راهاندازی کسب و کار پرداخته بودند ( .)N=23برای
انتخاب نمونهها در بخش کیفی پژوهش از نمونهگیری مبتنی
بر هدف استفاده شد .در راستای دستیابی به عمیقترین و
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کاملترین اطالعات ،نمونهگیری مبتنی بر هدف تا جایی ادامه
یافت که به اشباع نظری ) (Theoretical Saturationرسیدیم؛
بهعبارت دیگر ،با انجامدادن مصاحبههای بعدی دیگر اطالعات
جدیدی بهدست نیامد .ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفی
پژوهش ،مصاحبۀ انفرادی نیمهساختار ) (SemiStructuredبا
پاسخگویان بود که بهمنظور دستیابی به هدف تحقیق در این
بخش (شناسایی انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی)
پژوهشگر در ابتدای هر مصاحبه ضمن بیان هدف تحقیق و
ارائۀ توصیفات کلی در زمینۀ پژوهش ،از پاسخگویان درخواست
کرد تا با توجه به پرسش پژوهش (انگیزههای شما برای ایجاد
کسب و کار کداماند؟) اطالعات خود را به پژوهشگر انتقال
دهند .تمام مطالب با رضایت پاسخگویان هنگام مصاحبه روی
نوار کاست ضبط و پس از آن بهطور کامل روی کاغذ
پیادهسازی و نسخهبرداری شد ،سپس با بهکارگیری روش
تحلیل محتوا و با مطالعۀ مکرر و خطبهخط متن مصاحبهها،
 21متغیر بهعنوان انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی
شناسایی شدند .در این قسمت ،برای اطمینان از روایی نتایج
پژوهش از بازنگری شرکتکنندگان استفاده شد .بهاینمنظور،
بعد از انجامدادن تحلیل محتوا 21 ،متغیر در اختیار
شرکتکنندگان در مصاحبه قرار گرفت تا صحت (اعتبار) آنها
را تأیید کنند و برای اطمینان از پایایی نتایج در این قسمت،
تمام متغیرها پس از انجامدادن تحلیل محتوا با متن مصاحبهها
مقایسه شد و همچنین ،از متخصصی بیرونی خواسته شد که
با خواندن متن مصاحبهها و انجامدادن تحلیل محتوا ،پایایی
متغیرها را بهعنوان انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی
تأیید کنند.
جامعۀ آماری پژوهش در بخش کمّی شامل تمام
دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشتههای کشاورزی در
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند
( .)N=186حجم نمونه با استفاده از جدول ،)2002( Pattn
 164نفر تعیین شد که با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با
انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند .ابزار اصلی برای
جمعآوری دادهها در بخش کمّی ،پرسشنامهای مشتمل بر دو
بخش ویژگیهای فردی و حرفهای (سن ،جنس ،رشتۀ
تحصیلی ،محل سکونت ،شرکت در دورههای آموزش
کارآفرینی ،داشتن الگوی کارآفرینی ،خودکارآمدی کارآفرینی،
هنجارهای اجتماعی و نگرش به کارآفرینی) و انگیزههای
کارآفرینانه بود .در بخش اول ،برای سنجش هرکدام از
متغیرهای خودکارآمدی کارآفرینی (چقدر خود را برای

راهاندازی یک کسب و کار کارآفرینانه توانمند میدانید؟)،
هنجارهای اجتماعی (چقدر هنجارهای جامعه را برای راهاندازی
کسب و کارهای کارآفرینانه مناسب میدانید؟) و نگرش به
کارآفرینی (چقدر کارآفرینی را برای جامعه مفید میدانید؟)
پرسشی مطرح شد .در بخش دوم پرسشنامه -که مقیاسی برای
سنجش انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان بود -از  21متغیر
(حاصل بخش کیفی پژوهش) استفاده شد و روایی آن توسط
متخصصانی از رشتههای ترویج و آموزش کشاورزی و
کارآفرینی تأیید شد و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای
کرونباخ تأیید شد ( .)α=0.82دادهها در بخش کمّی ،در دو
قسمت آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار
 SPSSWin20تجزیه و تحلیل شد .بهاینمنظور ،برای
اولویتبندی انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان و مقایسۀ آنها
براساس متغیرهای مورد مطالعه بهترتیب از ضریب تغییرات و
آزمون مقایسۀ میانگینها و برای تعیین ابعاد انگیزههای
کارآفرینانۀ دانشجویان از روش تحلیل مقیاسبندی
چندبعدی ) (MDS: Multidimensional Scalingاستفاده شد.
روش تحلیل مقیاسبندی چندبعدی ،تصویر واقعی و هندسی
متغیرها را بهصورت نقاطی در فضای چندبعدی نشان میدهد
که فاصلۀ بین این نقاط بیانگر شباهت بین آنهاست؛ بهعبارت
دیگر ،دو مورد مشابه از طریق دو نقطهای که نزدیک به هم
هستند و دو مورد نامتشابه از طریق دو نقطهای که از همدیگر
دور هستند در فضا نمایش داده میشوند ( & Todman
)Dugard, 2007؛ بنابراین ،بهکاربردن روش تحلیل مقیاسبندی
چندبُعدی برای کشف ابعاد انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان
کشاورزی بهعنوان روشی علمی مفید است.
نتایج و بحث
ویژگیهای فردی و حرفهای دانشجویان (بخش کمّی)

براساس یافتهها ،میانگین سن دانشجویان مورد مطالعه 22/32
سال با انحراف معیار  1/05بود و آنها در دامنۀ سنی  21تا 25
سال قرار داشتند .از بین پاسخگویان 65 ،نفر ( 39/6درصد)
پسر و  99نفر ( 60/4درصد) دختر بودند که محل زندگی 109
نفر ( 66/5درصد) از آنها شهر و  55نفر ( 33/5درصد) روستا
بود .همچنین ،نتایج نشان داد از بین دانشجویان مورد مطالعه،
 29نفر ( 17/7درصد) در رشتۀ ترویج و آموزش کشاورزی27 ،
نفر ( 16/5درصد) در رشتۀ زراعت و اصالح نباتات 18 ،نفر (11
درصد) در رشتۀ خاکشناسی 22 ،نفر ( 13/4درصد) در رشتۀ
مکانیک ماشینهای کشاورزی 20 ،نفر ( 12/2درصد) در رشتۀ
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گیاهپزشکی 28 ،نفر ( 17/1درصد) در رشتۀ علوم دامی و 20
نفر ( 12/2درصد) در رشتۀ آب مشغول به تحصیل بودند و
دورة تحصیلی  107نفر ( 65/2درصد) از آنها روزانه و  57نفر
از آنها ( 34/8درصد) شبانه بود .عالوهبراین ،یافتهها نشان داد
از بین پاسخگویان  42نفر ( 25/6درصد) در دورههای آموزش
کارآفرینی شرکت کردند و  122نفر ( 74/4درصد) در دورههای
آموزش کارآفرینی شرکت نکرده بودند .همچنین ،براساس
نتایج 46 ،نفر ( 28درصد) از دانشجویان دارای الگوی کارآفرین
در بین خانواده ،دوستان و همکالسیها بودند و  118نفر (72
درصد) از آنها الگوی کارآفرین نداشتند .یافتههای سایر
ویژگیهای فردی و حرفهای دانشجویان مورد مطالعه شامل
خودکارآمدی کارآفرینی ،هنجارهای اجتماعی و نگرش به
کارآفرینی در جدول  1ارائه میشود.
نتایج ارائهشده در جدول  1بیانگر این است که
خودکارآمدی کارآفرینانۀ اکثر دانشجویان کشاورزی مورد
مطالعه در حد متوسط و باالتر است و فقط برای  22نفر (13/4
درصد) در حد کم است؛ بنابراین ،میتوان گفت دانشجویان

متغیر

کشاورزی مورد مطالعه ،خودکارآمدی کارآفرینانۀ مطلوبی را در
راستای ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه دارند؛ بهعبارت دیگر،
اکثر دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه توانایی خود را برای
ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه مناسب میدانند ،درحالیکه
بیشتر دانشجویان ( 98/2درصد) کشاورزی مورد مطالعه
هنجارهای اجتماعی را در حد متوسط و کمتر برای ایجاد
کسب و کارهای کارآفرینانه مناسب میدانند .درنتیجه ،میتوان
گفت اعتقادات و باورهای فرهنگی جامعه از دیدگاه دانشجویان
کشاورزی مورد مطالعه با ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه
همسو نیستند .عالوهبراین ،براساس نتایج ارائهشده در جدول 1
مشاهده میشود نگرش بیشتر دانشجویان کشاورزی مورد
مطالعه به مفیدبودن کارآفرینی برای جامعه در حد متوسط و
باالتر است و فقط نوزده نفر از آنها کارآفرینی را در حد کم
برای جامعه مفید میدانند .از اینرو ،میتوان اذعان کرد
دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه نگرش مثبتی به کارآفرینی
دارند و این نگرش بر رفتار آنها در راستای ایجاد کسب و
کارهای کارآفرینانه تأثیر مثبتی میگذارد.

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

خودکارآمدی کارآفرینانه

هنجارهای اجتماعی

نگرش به کارآفرینی
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کم
متوسط
زیاد
کم
متوسط
زیاد
کم

22
101
41
70
91
3
19

13/4
61/6
25/0
42/7
55/5
1/8
11/6

13/4
75/0
100
42/7
98/2
100
11/6

متوسط

61

37/2

48/8

زیاد

84

51/2

100

نما

2/11

0/61

متوسط

1/59

0/52

متوسط

2/39

0/68

زیاد

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

انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی (بخش کیفی)

در این بخش ،که بهصورت کیفی انجام گرفت ،برای دستیابی
به عمیقترین و کاملترین اطالعات در زمینۀ شناسایی
انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه رازی از روش مصاحبۀ انفرادی نیمهساختار
استفاده شد .در این مرحله ،با انجامدادن سیزده (نه پسر و
چهار دختر) مصاحبه با دانشجویانی که در چند سال اخیر در
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کسب و کار
(کارآفرینی) ایجاد کرده بودند به اطالعات کاملی در زمینۀ

انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی دست یافتیم که
با انجامدادن مصاحبههای بعدی اطالعاتی به اطالعات قبلی ما
افزوده نشد و مطالب ارائهشده توسط پاسخگویان تکرار
مطالب قبلی بودند .مدت هر مصاحبه بین  20تا  40دقیقه
متغیر بود .پس از انجامدادن مصاحبهها و نسخهبرداری و
پیادهسازی متن مصاحبهها روی کاغذ ،تحلیل محتوا را انجام
دادیم .در این مرحله ،با مطالعۀ دقیق ،مکرر و خطبهخط متن
مصاحبههای مکتوب 21 ،متغیر بهعنوان انگیزههای
کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی شناسایی شدند (جدول .)2
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جدول  .2انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی (نتایج بخش کیفی)
فراهمکردن شرایط دلخواه زندگی

اثبات استعدادها و تواناییهای خود در ایجاد کسب و کار

عالقهمندی به ایجاد کسب و کاری برای خودم
جذابیت ایجاد یک کسب و کار
تمایل به انجامدادن کارهای عملی و پرتحرک
برترییافتن نسبت به دوستان
فرار از بیکاری
کمک به درآمد خانواده
دستیابی به استقالل مالی
رهایی از فقر اقتصادی
ارتقای جایگاه (منزلت) اجتماعی
مفیدبودن برای جامعه

مدیربودن در یک گروه
استفاده از مهارتها و تجربیات خود در عمل
کسب شغلی پردرآمد
پیادهسازی ایدههای خود در عمل
ایجاد داراییهای شخصی
کشف فرصتهای کارآفرینی
تولید محصوالت مورد نیاز بازار
کاربرد دانش علمی در موقعیت واقعی
بهرهبرداری از فرصتهای موجود کارآفرینی

اولویتبندی انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان

در این پژوهش ،بهمنظور اولویتبندی انگیزههای کارآفرینانۀ
دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه از ضریب تغییرات استفاده
شد (جدول .)3
نتایج ارائهشده در جدول  3بیانگر این است که مهمترین
انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه برای
ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه بهترتیب شامل ارتقای جایگاه
(منزلت) اجتماعی ،فراهمکردن شرایط دلخواه زندگی و
دستیابی به استقالل مالی است؛ بنابراین ،میتوان اظهار کرد
انگیزة اصلی دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه برای ایجاد
کسب و کارهای کارآفرینانه در اولویت اول بیشتر جنبۀ
اجتماعی دارد و آنها معموالً بهدنبال کسب مقام و شهرت
اجتماعی هستند .همچنین ،در اولویت دوم انگیزة دانشجویان
کشاورزی مورد مطالعه برای ایجاد کسب و کار (کارآفرینی)
جنبۀ رفاهی دارد و آنان بیشتر بهدنبال شرایطی هستند که
بتوانند در آسایش و رفاه زندگی کنند و بهمنظور دستیابی به
این آسایش و رفاه ،ایجاد کسب و کار و به عبارت بهتر،
کارآفرینی را گزینۀ مناسبی برای ارضای این نیاز خود میدانند.
عالوهبراین ،مشاهده میشود در اولویت سوم انگیزة دانشجویان
کشاورزی مورد مطالعه بیشتر جنبۀ اقتصادی دارد؛ یعنی آنها
بهدنبال کسب و کارهای کارآفرینانه هستند تا از وابستگی مالی
نجات یابند و بتوانند در زندگی از لحاظ اقتصادی مستقل
باشند .عالوهبراین ،نتایج ارائهشده در جدول  3بیانگر این است

که کماهمیتترین انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی
مورد مطالعه بهترتیب شامل برتری پیداکردن نسبت به
دوستان ،مدیربودن در یک گروه و رهایی از فقر اقتصادی است.
در تفسیر این یافته میتوان گفت دانشجویان کشاورزی مورد
مطالعه در ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه بهدنبال رقابت،
قدرت و کسب منابع مالی و اقتصادی در راستای رفع فقر مالی
نیستند؛ بهعبارت دیگر ،رقابت برای کسب ریاست و رفع فقر
اقتصادی در دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه شاخصهای
مناسبی برای بیانکردن انگیزههای آنها در راستای ایجاد
کسب و کارهای کارآفرینانه نیست.
مقایسۀ انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان براساس
متغیرهای مورد مطالعه
در این پژوهش ،بهمنظور مقایسۀ انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان
کشاورزی مورد مطالعه براساس ویژگیهای فردی و حرفهای
آنها شامل جنسیت ،محل زندگی ،دورة تحصیلی ،شرکت در
دورة آموزش کارآفرینی و داشتن مدل کارآفرینی از آزمون
مقایسۀ میانگین  tمستقل استفاده شد و برای سایر ویژگیهای
فردی و حرفهای آنها شامل رشتۀ تحصیلی ،خودکارآمدی
کارآفرینی ،هنجارهای اجتماعی و نگرش به کارآفرینی از آزمون
مقایسۀ میانگین کروسکالوالیس استفاده شد .نتایج این قسمت
بهترتیب در جدولهای  4و  5ارائه میشود.
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جدول  .3اولویتبندی انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی
ضریب تغییرات
انحراف معیار
میانگین
انگیزه

ارتقای جایگاه (منزلت) اجتماعی
فراهمکردن شرایط دلخواه زندگی
دستیابی به استقالل مالی
جذابیت ایجاد یک کسب و کار
فرار از بیکاری
مفیدبودن برای جامعه
کسب شغلی پر درآمد
عالقهمندی به ایجاد کسب و کاری برای خودم
کاربرد دانش علمی در موقعیت واقعی
پیادهسازی ایدههای خود درعمل
ایجاد داراییهای شخصی
استفاده از مهارتها و تجربیات خود درعمل
اثبات استعداد و تواناییهای خود در ایجاد کسب و کار
بهرهبرداری از فرصتهای موجود کارآفرینی
تولید محصوالت مورد نیاز بازار
کمک به درآمد خانواده
تمایل به انجامدادن کارهای عملی و پرتحرک
کشف فرصتهای کارآفرینی
رهایی از فقر اقتصادی
مدیربودن در یک گروه
برترییافتن نسبت به دوستان
انگیزة کارآفرینانه

نتایج ارائهشده در جدول  4بیانگر این است که بین انگیزة
کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه براساس
جنسیت آنها اختالف معنیداری در سطح یک درصد وجود
دارد .با توجه به میانگین ،مشاهده میشود میانگین نمرة
انگیزة کارآفرینانۀ پسرها بیشتر از دخترهاست؛ بنابراین،
میتوان با احتمال  99درصد اظهار کرد دانشجویان پسر مورد
مطالعه انگیزة کارآفرینانۀ باالتری نسبت به دانشجویان دختر
مورد مطالعه دارند .در این راستا ،نتایج بسیاری از مطالعات
بیانگر تفاوتهای جنسیتی در انگیزههای کارآفرینانه است،
بهطوریکه بیشتر پژوهشگران نشان دادند مردها نسبت به
زنها انگیزههای کارآفرینانۀ باالتری دارندKirk & Belovics .
( )2006در مطالعهشان نشان دادند زنان در فعالیتهای
کارآفرینی بیشتر بهدنبال تعادل کار و خانواده هستند،
درحالیکه مردان در فعالیتهای کارآفرینی بیشتر بهدنبال
ایجاد ثروت و توسعۀ اقتصادی هستند .برایناساس ،آنها
نتیجه گرفتند مردان کارآفرینی را بهعنوان وسیلهای برای

3/81
3/79
3/81
3/23
3/65
3/67
3/70
3/58
3/35
3/46
3/44
3/39
3/54
3/32
3/03
3/33
2/87
3/00
3/44
3/31
3/01
3/41

0/91
0/92
0/96
0/83
0/95
1/00
1/06
1/04
1/00
1/04
1/06
1/05
1/12
1/08
1/03
1/14
0/99
1/08
1/26
1/26
1/33
0/65

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

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

رسیدن به توسعۀ فردی و مالی درک میکنند ،درحالیکه
زنان کارآفرینی را بهعنوان ترکیب کار و زندگی فردی درک
میکنند که این موضوع اختالف بین نگرشها و انگیزههای
کارآفرینی زنان و مردان را نمایان میکند .در این زمینه،
تحقیقات متنوعی نیز تأثیر معنادار جنسیت را بر فعالیتهای
کارآفرینی تأیید کردند که از آن جمله میتوان به تحقیقات
(2000) Delmar & Davidson؛ & (1995) Matthews
Moser؛ (1989) Scherer et al.؛ (2008) Allen et al.؛
 (2005) Georgellisاشاره کرد.
همچنین ،نتایج نشان داد بین انگیزة کارآفرینانۀ
دانشجویان مورد مطالعه براساس شرکت در دورههای آموزش
کارآفرینی اختالف معنیداری در سطح یک درصد وجود
دارد ،بهطوریکه میانگین نمرة انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویانی
که در دورههای آموزشی کارآفرینی شرکت کردند ،بیشتر از
دانشجویانی است که در این دورهها شرکت نکردند؛ بنابراین،
به اطمینان  99درصد میتوان اظهار کرد دانشجویانی که در
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خانواده و دوستان دارند ،میانگین نمرة انگیزة کارآفرینانۀ
باالتری نسبت به دانشجویانی دارند که مدل کارآفرینی
ندارند؛ بنابراین ،با احتمال  99درصد میتوان گفت داشتن
الگوی کارآفرینی موجب افزایش انگیزة کارآفرینی دانشجویان
میشود .الگوی کارآفرینی بهعنوان کارآفرینانی تعریف میشود
که برای فرد آشنا هستند یا فرد با آنها در تماس است ،که
بر انگیزه و نیت کارآفرینی فرد تأثیر میگذارد ( Grandsten,
 .)2004نتایج مطالعات نیز بیانگر این است که اعضای خانوادة
بیش از  50درصد صاحبان کسب و کار خوداشتغالی داشتهاند
( .)Fairlie, 2004در زمینۀ مطالعاتی که تأثیر معنادار الگوی
کارآفرینی را بر انگیزة کارآفرینانۀ افراد تأیید کردند ،میتوان
به مطالعات (2007) Pittawaway & Cope؛ (2009) Dlaz-
 Casero et al.اشاره کرد .براساس نتایج ارائهشده در جدول
 ،4برخالف این نتایج مشاهده میشود بین انگیزة کارآفرینانۀ
دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه براساس متغیرهای محل
زندگی و دورة تحصیلی اختالف معنیداری از لحاظ آماری
وجود ندارد؛ بنابراین ،میتوان گفت روستا یا شهری و روزانه
یا شبانهبودن دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه بر انگیزههای
کارآفرینی آنها تأثیری ندارند.

دورههای آموزش کارآفرینی شرکت کردند انگیزة کارآفرینی
باالتری نسبت به دانشجویانی دارند که در این دورهها شرکت
نکردند .در این راستا ،محققان مختلفی اظهار داشتند آموزش
کارآفرینی برای دانشجویان شرط الزم برای بروز نیت و انگیزة
کارآفرینانه در آنهاست ( .)Noel, 2005آموزش کارآفرینی در
دانشگاهها و مراکز آموزشی از عنصرهای مهم در ایجاد کسب
و کار توسط دانشآموختگان است (.)Benger, 2006
 )2007( Souitaris et al.در مطالعهای نشان دادند برنامههای
آموزش کارآفرینی بهطور معنیداری موجب افزایش
قابلیتهای کارآفرینانۀ دانشجویان در راستای ایجاد کسب و
کاری جدید یا خوداشتغالی میشود .همچنین ،نتایج مطالعات
مختلفی نیز بیانگر تأثیر معنادار دورههای آموزش کارآفرینی
بر ویژگیهای روانشناختی کارآفرینانۀ افراد است که از آن
جمله میتوان به مطالعات  )2007 ( Wilson et al.و
 )2003( Petrman et al.اشاره کرد.
عالوهبراین ،براساس نتایج ارائهشده در جدول  ،4مشاهده
میشود بین انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد
مطالعه براساس داشتن مدل یا الگوی کارآفرینی اختالف
معنیداری در سطح یک درصد وجود دارد ،بهطوریکه
مشاهده میشود دانشجویانی که مدل کارآفرینی در بین

جدول  .4مقایسۀ انگیزة کارآفرینانۀ پاسخگویان براساس ویژگیهای فردی و حرفهای آنها (آزمون )t
انحراف معیار
میانگین رتبهای
تعداد
طبقات
متغیر مستقل
متغیر وابسته
t

جنسیت
محل زندگی
انگیزة کارآفرینانه

دورة تحصیلی
آموزش کارآفرینی
مدل کارآفرینی

پسر

65

3/62

0/55

دختر

99

3/28

0/68

شهر

109

3/39

0/63

روستا

55

3/34

0/69

روزانه

107

3/40

0/63

شبانه

57

3/31

0/61

بله

42

3/87

0/52

خیر

122

3/26

0/62

بله

46

3/80

0/49

خیر

118

3/27

0/65

Sig.

**0/526

0/001

0/076

0/434

0/167

0/0973

**5/646

0/000

**5/596

0/000

** معنیداری در سطح یک درصد

نتایج ارائهشده در جدول  5بیانگر این است که بین انگیزة
کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه براساس رشتۀ
تحصیلی آنان اختالف معنیداری در سطح یک درصد وجود
دارد ،بهطوریکه میانگین رتبهای نمرة انگیزة کارآفرینانۀ
دانشجویانی که رشتۀ تحصیلیشان علوم دامی است بیشتر از

سایر رشتههاست و برای دانشجویانی که رشتهشان علوم خاک
است ،کمتر از سایر رشتههاست؛ بنابراین ،با اطمینان  99درصد
میتوان اظهار کرد رشتۀ تحصیلی دانشجویان کشاورزی مورد
مطالعه بر انگیزة کارآفرینانۀ آنها تأثیر میگذارد .این یافته
ممکن است بهدلیل ماهیت رشتههای کشاورزی باشد که
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موجب اختالف در انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی
میشود؛ برای مثال ،در رشتۀ علوم دامی دانشجویان باالترین
انگیزه را نسبت به سایر رشتهها دارند و این موضوع احتماالً به
این دلیل است که در این رشته فرصت ایجاد و راهاندازی کسب
و کارهای کارآفرینانۀ مرتبط به رشته مثل احداث مرغداری،
گاوداری و ...وجود دارد ،ولی در رشتهای مثل خاکشناسی این
فرصتها وجود ندارد.
همچنین ،نتایج ارائهشده در جدول  5نشان میدهد بین
انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی براساس میزان
خودکارآمدی کارآفرینانۀ آنها تفاوت معنیداری در سطح
یک درصد وجود دارد ،بهطوریکه میانگین رتبهای نمرة
انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویانی که خودکارآمدی کارآفرینانۀ
زیادی دارند ،بیشتر از دانشجویانی است که خودکارآمدی
متوسطی دارند و همچنین ،میانگین رتبهای نمرة انگیزة
کارآفرینانۀ دانشجویانی که خودکارآمدی متوسطی دارند،
بیشتر از دانشجویانی است که خودکارآمدی کمی دارند؛
بنابراین ،میتوان گفت خودکارآمدی کارآفرینانۀ دانشجویان
کشاورزی مورد مطالعه بر انگیزة کارآفرینانۀ آنها تأثیر مثبتی
میگذارد .خودکارآمدی کارآفرینانه بهعنوان باورهای فردی
درمورد توانایی اجرای یک رفتار و ادراکی از این رفتار تعریف
شد که در محدودة کنترل تصمیمگیرنده (فرد) است
()Bendura, 1986؛ بنابراین ،درصورتیکه فرد باور به
خودکارآمدی بیشتری داشته باشد ،اعتمادبهنفس و ارادة
قویتر و اطمینان بیشتری به تواناییهایش برای انجامدادن
رفتاری ویژه (مثالً کارآفرینی) دارد .برایناساس ،میتوان
انتظار داشت فرد با باور به خودکارآمدی بیشتر ،برای
کارآفرینشدن انگیزة بیشتری داشته باشد.
عالوهبراین ،نتایج ارائهشده در جدول  5بیانگر این است که
بین انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه
براساس هنجارهای اجتماعی اختالف معنیداری از لحاظ
آماری وجود ندارد؛ بهعبارت دیگر ،میتوان گفت هنجارهای
اجتماعی در جامعه در راستا و تقویتکنندة انگیزههای
کارآفرینانۀ دانشجویان نیستند .در توضیح این یافته ،میتوان
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گفت با توجه به اینکه هنجارهای اجتماعی در قالب فرهنگ
جامعه جای میگیرد ،فرهنگ مجموعه ویژگیهای انتزاعی
تعریف میشود که فرد را در گروه یا دستهای ویژه قرار میدهد
( .)Hofstende, 2001برایناساس ،ممکن است فرهنگ جامعه
محرک یا مانعی در بروز اهداف و انگیزههای کارآفرینانه باشد.
همچنین ،جوامع مختلف ،ارزشهای فرهنگی متفاوتی دارند.
ارزشهای فرهنگی را میتوان ارزشهای اجتماعی ،هنجارها،
انتظارات و نظام عقیدتی (مذهب ،زبان ،روابط اجتماعی و)...
تعریف کرد که مورد تأیید و تمایل افراد یک گروه است
()Hagger et al., 2007؛ بنابراین ،در جوامعی مانند ایران که
خانوادهها مشاغلی مانند پزشکی و کار در ادارهها و سازمانهای
دولتی را بر کارآفرینی فرزندانشان ترجیح میدهند ( Javadian
 ،)& Dastmalchian, 2003دور از انتظار نیست که هنجارهای
اجتماعی در دانشجویان مورد مطالعه همسو با انگیزههای
کارآفرینانۀ آنها نباشد.
براساس یافتههای ارائهشده در جدول  5نیز مشخص شد
بین انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه
براساس نگرش آنها به کارآفرینی اختالف معنیداری در
سطح یک درصد وجود دارد ،بهطوریکه میانگین رتبهای نمرة
انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویانی که نگرش باالتری به کارآفرینی
دارند ،بیشتر از دانشجویانی است که نگرش متوسطی دارند.
همچنین ،میانگین رتبهای نمرة انگیزة کارآفرینانۀ
دانشجویانی که نگرش متوسطی دارند ،بیشتر از دانشجویانی
است که نگرش پایینی دارند؛ بنابراین ،میتوان گفت نگرش
به کارآفرینی بر انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان تأثیر مثبتی
میگذارد .نگرش بهعنوان باورها و ادرکات در ارتباط با
مطلوبیت فردی اجرای رفتار است که با انتظارات فردی در
زمینۀ نتایج آن رفتار مرتبط است ( .)Ajzen, 1991پس
بیشک دانشجویانی که فعالیتهای کارآفرینانه را مطلوب
درک میکنند و نگرش مثبتی به آن دارند ،کسانی هستند که
کارآفرینی را بهعنوان امری امکانپذیر درک میکنند و
احتمال بیشتری وجود دارد که آنها انگیزههای کارآفرینانۀ
قویتری داشته باشند.
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جدول  .5مقایسۀ انگیزة کارآفرینانۀ پاسخگویان براساس متغیرهای مورد مطالعه (آزمون کروسکالوالیس)
میانگین رتبهای
تعداد
طبقات
متغیر مستقل
متغیر وابسته
H

رشتة تحصیلی

انگیزة کارآفرینانه

خودکارآمدی

هنجارهای اجتماعی

نگرش به کارآفرینی

ترویج و آموزش کشاورزی

29

73/55

زراعت و اصالح نباتات

27

64/61

علوم خاک

18

59/25

مکانیک ماشینآالت کشاورزی

22

92/02

گیاهپزشکی

20

69/88

علوم دامی

28

115/41

آب

20

96/62

کم

22

68/39

متوسط

101

72/61

زیاد

41

114/4

کم

70

74/93

متوسط

91

87/68

زیاد

3

102/00

کم

19

52/37

متوسط

61

53/99

زیاد

84

110/02

**

26/727

**

24/904

3/373

**

57/916

Sig.

0/000

0/000

0/185

0/000

** معنیداری در سطح یک درصد

ابعاد انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان
این قسمت به بررسی ای ن ه دف م یپ ردازد ک ه از دی دگاه
دانشجویان کشاورزی م ورد مطالع ه انگی زهه ای کارآفرینان ۀ
آنها در چند بعد قرار میگیرد .بهای نمنظ ور ،هم انطورک ه
قبالً بیان شد از روش تحلیل مقیاسبندی چندبعدی بهعنوان
روش ی علم ی و مناس ب ب رای شناس ایی ابع اد انگی زهه ای
کارآفرینانۀ دانش جویان اس تفاده ش د .ب رای انج امدادن ای ن
تحلیل ،پرسشنامۀ پژوهش بهصورت ماتریسی  21×21طراحی
شد که در هر سلول ماتریس می زان ش باهت ه ر دو انگی زة
کارآفرینانه با یکدیگر در طیف یک تا پنج بررسی شد .ب های ن
صورتکه اگر دو انگیزة کارآفرینانه کامالً مشابهاند ،عدد پنج و
درصورتیکه دو انگیزة کارآفرینانه ،شباهتی به یکدیگر ندارند،
عدد یک به آن تعلق میگیرد .پ س از تکمی ل پرسش نامهه ا
توسط دانشجویان مورد مطالعه و محاسبۀ میزان فاصلۀ آنه ا
(به اینمنظور تمام شباهتها از یک عدد ثابت بزرگتر از پ نج
کم میشوند ،در این پژوهش تمام ش باهته ای ب ین جف ت
انگیزهها از عدد هفت کم شدند) یک ماتریس فاصله بهدس ت
آم د ک ه ای ن م اتریس ب هعن وان ورودی در روش تحلی ل
مقیاسبندی چندبعدی استفاده شد.
نتایج تحلیل مقیاسبندی چندبُعدی در این قسمت نشان

داد انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالع ه
میتواند با دو بعد در فضا نمایش داده ش ود .در روش تحلی ل
مقیاسبندی چندبعدی بهمنظ ور بررس ی اینک ه ببین یم آی ا
دادهها بهدلیل نقش دو بعدی که در فض ا نم ایش داده ش د،
خوب برازش شدند؛ از شاخصه ای ب رازش م دل در تحلی ل
مقی اسبن دی چندبع دی ش امل ض ریب ت اکر ( Tucker's
 ،)Coefficientپراکن دگی محاس بهش ده ( )D.A.F.و مق دار
تنش استانداردشده استفاده شد (جدول  .)6مقدار نزدیک ب ه
یک شاخص ضریب توکر و پراکندگی محاس بهش ده و مق دار
پایین تنش استانداردشده بی انگر ب رازش خ وب م دل اس ت
(.)Todman & Dugard, 2007
جدول  .6شاخصهای برازش مدل
مقدار
شاخص

تنش استانداردشده
تنش 1
تنش 2
تنشS -
پراکندگی محاسبهشده
ضریب توکر

0/03424
0/18505a
0/38796a
0/9657a
0/96576
0/98273
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براساس نتایج ارائ هش ده در ج دول  ،6مش اهده م یش ود
شاخصهای برازش مدل مقدار مناسبی دارند؛ بنابراین ،مدل دو
بعدی حاصل از روش تحلی ل مقی اسبن دی چندبع دی ب رای
انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی برازش خ وبی دارد.
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همچنین ،نمودار مقدار ویژه (نمودار  )1نیز ش یبی تن د را ب ین
شاخصهای اول و دوم نشان میدهد که همین امر نیز تأیی دی
بر مناس بب ودن دادهه ا ب رای نم ایش دوبع دی انگی زهه ای
کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه است.

نمودار  .1مقدار ویژه

نمودار  .2انگیزههای کارآفرینانه در فضای دو بعدی براساس فاصله
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در نم ودار فض ای عم ومی (نم ودار  )2ک ه انگی زهه ای
کارآفرینان ۀ دانش جویان کش اورزی را در فض ای دو بع دی
براساس فاص لۀ آنه ا نس بت ب ه یک دیگر ترس یم م یکن د،
بهخوبی میتوان س اختار دو بع دی انگی زهه ای کارآفرینان ۀ
دانشجویان را مشاهده کرد.
نتایج انجامدادن تحلیل مقیاسبندی چندبعدی نش ان داد
انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان مورد مطالعه دو بعد مختلف
دارد که در سمت راست و چپ نمودار  2بهصورت کامالً واضح
مشاهده میشوند .در بع د اول ،ک ه در س مت راس ت نم ودار

است ،انگیزههای کارآفرینانهای مانند «تولید محصوالت م ورد
نیاز بازار»« ،بهرهبرداری از فرصته ای موج ود ک ارآفرینی»،
«فرار از بیکاری»« ،کسب شغلی پردرآمد»« ،کمک به درآم د
خ انواده»« ،ره ایی از فق ر اقتص ادی»« ،ایج اد دارای یه ای
شخصی» و «دستیابی به استقالل مالی» قرار گرفت .درواق ع،
مشاهده میشود در این بعد انگیزههایی قرار گرفتند که بیشتر
جنبۀ مالی و اقتصادی دارند؛ بنابراین ،ما این بعد را ب هعن وان
«انگیزههای اقتصادی کارآفرینانه» نامگذاری کردیم.

جدول  .7انگیزههای کارآفرینانه و مختصات آنها در هر دو بعد
بُعد اول
انگیزههای کارآفرینانه

 -M1فراهمکردن شرایط دلخواه زندگی
 -M2عالقهمندی به ایجاد کسب و کاری برای خودم
 -M3جذابیت ایجاد یک کسب و کار
 -M4تمایل به انجامدادن کارهای عملی و پرتحرک
 -M5برترییافتن نسبت به دوستان
 -M6فرار از بیکاری
 -M7کمک به درآمد خانواده
 -M8دستیابی به استقالل مالی
 -M9رهایی از فقر اقتصادی
 -M10ارتقای جایگاه (منزلت) اجتماعی
 -M11مفیدبودن برای جامعه
 -M12اثبات استعداد و تواناییهای خود در ایجاد کسب و کار
 -M13مدیربودن در یک گروه
 -M14استفاده از مهارتها و تجربیات خود درعمل
 -M15کسب شغلی پردرآمد
 -M16پیادهسازی ایدههای خود درعمل
 -M17ایجاد داراییهای شخصی
 -M18کشف فرصتهای کارآفرینی
 -M19تولید محصوالت مورد نیاز بازار
 -M20کاربرد دانش علمی در موقعیت واقعی
 -M21بهرهبرداری از فرصتهای موجود کارآفرینی

همچنین ،براساس نمودار  2مشاهده میشود در بعد دوم،
انگیزههای کارآفرینان های مانن د «مفی دبودن ب رای جامع ه»،
«کشف فرصتهای کارآفرینی»« ،جذابیت ایجاد یک کس ب و
کار»« ،استفاده از مهارتها و تجربیات خود درعمل»« ،تمایل
به انج ام دادن کاره ای عمل ی و پرتح رک»« ،ک اربرد دان ش
علم ی در موقعی ت واقع ی»« ،پی ادهس ازی ای دهه ای خ ود
درعمل»« ،اثبات استعداد و تواناییهای خود در ایجاد کسب و

-0/399
-0/610
-0/545
-0/565
-0/347
0/793
0/971
0/512
0/966
-0/324
-0/336
-0/391
-0/472
-0/323
0/738
-0/581
0/644
-0/305
0/871
-0/759
0/463

بعد دوم

-0/519
-0/061
0/266
0/113
-0/195
0/125
-0/114
-0/389
-0/195
-0/433
0/556
-0/019
-0/365
0/117
0/089
0/043
-0/393
0/425
0/498
0/082
0/364

کار»« ،عالقهمندی به ایج اد کس ب و ک اری ب رای خ ودم»،
«برتری یافتن نسبت به دوستان»« ،مدیربودن در یک گ روه»،
«ارتقای جایگاه (منزلت) اجتماعی» و «ف راهمک ردن ش رایط
دلخواه زندگی» قرار دارند .همانطورکه مشاهده م یش ود در
این بعد ،انگیزههای کارآفرینانهای قرار گرفتند ک ه بیش تر ب ه
نیازهای روانی ای مربوط میشوند ک ه دانش جویان را وادار ب ه
ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه میکنند .ب رایناس اس ،م ا
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این بعد را «انگیزههای روانشناختی کارآفرینان ه» نامگ ذاری
ک ردیم .ع الوهب راین ،براس اس نم وادر  2مش اهده م یش ود
انگیزههای اقتصادی کارآفرینان ه اهمی ت ب االتری نس بت ب ه
انگیزههای روانشناختی کارآفرینانه در میان دانشجویان مورد
مطالعه دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل انگی زهه ای کارآفرینان ۀ
دانشجویان کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
رازی انجام گرفت .نتایج ای ن پ ژوهش م یتوان د دس تاوردهای
مناسبی در راستای تدوین برنامههایی منس جم ب رای تقوی ت و
ارتقای انگیزههای کارآفرینان ۀ دانش جویان نظ ام آم وزش ع الی
کشاورزی بهمنظور توسعۀ کارآفرینی در جامعه داشته باشد.
نتایج پژوهش نشان داد انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان
کشاورزی م ورد مطالع ه دامن ۀ وس یعی دارن د ک ه از جمل ه
مهمترین آنها میتوان به انگیزههایی اشاره کرد که جنبههای
اجتماعی ،رفاهی و اقتصادی دارند؛ بنابراین ،م یت وان اظه ار
کرد دانشجویان کش اورزی م ورد مطالع ه در راس تای ایج اد
کس ب و کاره ای کارآفرینان ه اق دام م یکنن د ت ا نیازه ای
اجتماعی ،رفاهی و اقتصادی آنها را برطرف کنن د .از ای نرو،
توجه به نیازهای اجتماعی ،رف اهی و اقتص ادی دانش جویان و
ترغیب آنها برای ارضای ای ن نیازه ا ب ا راهان دازی کس ب و
کارهای کارآفرینانه موجب ارتقا و توسعۀ کارآفرینی در جامعه
و کاهش میزان بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی م یش ود.
ع الوهب راین ،نت ایج مقایس ۀ انگی زة کارآفرینان ۀ دانش جویان
براس اس ویژگ یه ای ف ردی و حرف های آنه ا نش ان داد
انگی زهه ای کارآفرینان ۀ آنه ا براس اس متغیره ایی مانن د
جنسیت ،شرکت در دورههای آموزش کارآفرینی ،داشتن الگو
یا مدل کارآفرینی ،میزان خودکارآمدی کارآفرینی و نگرش به
ک ارآفرینی متغی ر اس ت؛ بن ابراین ،م یت وان گف ت انگی زة
کارآفرینانۀ دانشجویان کش اورزی م یتوان د متغی ری درنظ ر
گرفته شود که تابعی از بسیاری متغیرهای مس تقلی همچ ون
ویژگیهای فردی و حرفهای دانش جویان اس ت؛ بن ابراین ،ب ا
تدوین برنامههایی منسجم در آموزش عالی کشاورزی میتوان
در راستای ارتقا و تقویت انگیزهه ای کارآفرینان ۀ دانش جویان
کشاورزی با فراهمک ردن ش رایط مناس ب ب همنظ ور توس عۀ
کارآفرینی در جامعه اقدام کرد.
نتایج تحلیل مقیاسبندی چندبعدی بهمنظ ور شناس ایی
ابعاد انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه
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نشان داد انگیزههایی که دانشجویان را وادار به ایجاد کس ب و
کارهای دانشجویی میکنند میتوانند در دو بعد ق رار گیرن د.
بعد اول «انگیزههای اقتصادی کارآفرینانه» بود که مه مت رین
بعد انگیزههای کارآفرینان ۀ دانش جویان ش ناخته ش د؛ یعن ی
دانشجویان در اولویت اول با هدف ایجاد فعالیتی که نیازه ای
اقتصادی و مالی زندگی آنه ا را ارض ا کن د اق دام ب ه ایج اد
کسب و کارهای کارآفرینانه میکنند .بع د دوم «انگی زهه ای
روانشناختی کارآفرینانه» بود .در این بعد ،ب رخالف بع د اول
که دانش جویان ب هدنب ال من افع م الی و اقتص ادی هس تند،
دانش جویان اه داف و انگی زهه ای س طح ب االتری را دنب ال
م یکنن د و در راس تای ارض ای نیازه ای روح ی و روان ی و
دس تیابی ب ه خودش کوفایی ب ه راهان دازی کس ب و کاره ای
کارآفرینانه اقدام میکنند.
برایناساس ،میتوان گفت در زمین ۀ تقوی ت انگی زهه ای
کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در راستای توسعۀ کارآفرینی
در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی ،توجه به نوع
و ابعاد انگیزههای کارآفرینانه و ویژگیهای ف ردی و حرف های
آنها ضرورت و اهمیت زیادی دارد .از اینرو ،با توجه به نتایج
ای ن پ ژوهش پیش نهادهای ک اربردی زی ر ب همنظ ور بهب ود
انگیزههای کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در جهت ارتق ا و
توس عۀ ک ارآفرینی در می ان دان شآموختگ ان دانش گاهی و
کاهش میزان بیکاری آنها ارائه میشود:
 .1با توجه به اینکه متغیر داشتن الگوی کارآفرینی ت أثیر
مثبتی بر انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان مورد مطالع ه داش ت،
به مدیران و مسئوالن نظام آم وزش ع الی کش اورزی توص یه
میشود در مراکز آموزش ع الی کش اورزی دف اتر ک ارآفرینی
تأسیس کنند و از کارآفرینان برتر و صاحبان کسب و کارهای
کارآفرینانه دعوت شود بهطور مستمر در اینگونه دفاتر حضور
یابند تا دانشجویان ب ا آن ه ا در تم اس و ارتب اط باش ند و از
تجربیات و راهنماییهای آنها بهرة الزم را ببرند.
 .2با توجه به اینکه هنجارهای اجتماعی جامعه بر انگی زة
کارآفرینان ۀ دانش جویان م ورد مطالع ه ت أثیر نداش ت ،ب ه
برنامهریزان نظام آموزش عالی کشاورزی توصیه م یش ود ب ه
نقش ارزشهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی بهعنوان یکی
از موانع بروز انگیزههای کارآفرینانه در بین دانشجویان توج ه
کنن د و از طری ق رس انهه ای جمع ی ب ه ت رویج فرهن گ
کارآفرینی و اهمیتدادن به کارآفرینان و تجلی ل از آنه ا در
جه ت همس وکردن هنجاره ای اجتم اعی ب ا ک ارآفرینی در
جامعه اقدام کنند.
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تقویت خودکارآم دی ک ارآفرینی در ب ین دانش جویان اق دام
.کنند
 با توجه به اینکه شرکت در دورههای آم وزش ک ارآفرینی.5
،تأثیر مثبتی بر انگیزة کارآفرینانۀ دانشجویان مورد مطالعه داشت
به برنامهریزان نظام آموزش عالی کشاورزی توصیه م یش ود ب ا
برگ زاری دورهه ای آم وزش ک ارآفرینی و تش ویق و ترغی ب
دانشجویان به شرکت در این دورهها ب همنظ ور بهب ود و ارتق ای
.انگیزههای کارآفرینانه در بین آنها اقدام کنند
 برای بررسی سایر عوامل مؤثر بر انگیزههای کارآفرینانۀ.6
دانشجویان نظام آموزش عالی کش اورزی تحقیق ات متن وع و
مطالعات بیشتری صورت گیرد و بر مبنای نتایج آنها اقدامات
الزم برای بهب ود انگی زهه ای کارآفرینان ۀ دانش جویان نظ ام
.آموزش عالی کشاورزی صورت گیرد
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 با توجه به اینکه نگرش به کارآفرینی تأثیر مثبت ی ب ر.3
 ب ه،انگی زة کارآفرینان ۀ دانش جویان م ورد مطالع ه داش ت
برنامهریزان نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد میش ود در
برنامههای آموزشی و درسی نظام آموزش عالی کش اورزی ب ا
 ضرورتها و اهمیت کارآفرینی در جامعه،پرداختن به ارزشها
در دانشجویان نگرش مثبتی به این مقوله (کارآفرینی) ایج اد
 زیرا آموزش شرط اولیه برای ایج اد نگ رش مثب ت ب ه،کنند
. است- مثل کارآفرینی-مقولهای ویژه
 با توجه به اینکه باور ب ه خودکارآم دی ک ارآفرینی در.4
دانشجویان مورد مطالعه تأثیر مثبت ی ب ر انگی زة کارآفرینان ۀ
 به برنامهری زان نظ ام آم وزش ع الی کش اورزی،آنها داشت
پیشنهاد م یش ود ب ا لح اظک ردن م واردی مانن د برگ زاری
کارگاهها و پروژههای آموزشی در زمینۀ کارآفرینی در راستای
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