
25................ ....................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

دانشگاه یاسوجدرسنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزي

3مصطفی احمدوندو2، فاطمه سورانی1زینب شریفی

چکیده
دانشگاه یاسوجدر سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزي ، سنجش پژوهشن یایهدف کل

که در سال اول و آخر دانشکده کشاورزي بودلدانشجویان سایق شامل تمامیتحقيجامعه آمار. باشدمی
ا استفاده از نفر ب207تعداد ،انین میاز ا. بودندبه تحصیل مشغول دانشگاه یاسوج در 1391- 92تحصیلی

هاي پژوهش، ابزار گردآوري داده. قرار گرفتندمطالعهمورد و انتخابتصادفیايطبقهيریگنمونهفرمول 
آن برپایایی و دگاه کارشناسان و متخصصان یدبر اساسآنییرواود که بمحققساختينامهپرسش

درصد دانشجویان از لحاظ 4/75هاي تحقیق نشان داد که یافته. اساس ضریب آلفاي کرونباخ تأیید گردید
داري در روحیه تفاوت معنینتایج نشان داد کههمچنین. روحیه کارآفرینی در سطح متوسطی قرار داشتند

آزمون (هاي کارآفرینیمقایسه میانگین وضعیت خصیصه. رینی دانشجویان دختر و پسر وجود نداشتکارآف
t (دیگردداري بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشان داد تنها در خصیصه تحمل ابهام تفاوت معنی.

هاي ظر خصیصههاي مختلف از نبین دانشجویان سال اول و آخر و نیز دانشجویان رشتهافزون بر این،
هاي دانشگاه حاکی از آن است که آموزشاین یافته. داري مشاهده نشدروحیه کارآفرینی تفاوت معنی

گردد، ارتباط بیشتري میبنابراین، پیشنهاد. نتوانسته منجر به بهبود روحیه کارآفرینی دانشجویان شود
هاي درسی، پرورش روحیه ارائه برنامهبین دانشگاه و مراکز کارآفرینی برقرار شود و در حین طراحی و

هاي عملی دروس و نیز مطابقت محتواي مطالب ، به جنبهعالوه بر این. کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد
.ها با آنچه در محیط کسب و کار وجود دارد، بیشتر توجه شودنظري دانشگاه

یاسوج، کشاورزي.شجویاندانکارآفرینی، هايخصیصه،کارآفرینیروحیه:کلیديهاي واژه

مقدمه
تربیتمتوازن،وپایدارتوسعهبهنیليبرا
يهابخشنیازموردومتخصص، کارآمدينیرو

که داراي روحیه باالي جامعهمختلف

کارآفرینی بوده و بتواند به صورت عنصري 
ينهادهادر،فعال در جامعه نقش ایفا کند

اصلیکانعنوبههابه ویژه دانشگاهآموزشی
ج ینتا).19(استمطرحيضرورواساسی

)zeinabsharifi@ymail.com: نویسنده مسوول(،دانشگاه یاسوج،دکترييجودانش-1
دانشگاه یاسوجي و استادیار، دکتريدانشجو-3و 2

3/2/93: تاریخ پذیرش24/10/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کشاورزيکارآفرینی و
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ایدنمختلفيکشورهادرمتعددقاتیتحق
دانش،يهعمدبخشاست کهدادهنشان

خصلتبامرتبطيهاییتواناوهامهارتنش،یب
آموزش قابلویاکتسابینیکارآفررفتارو

اریبسعاملکیعنوانبهموضوعنیا. است
موردياقتصاديهسعتودررگذاریو تأثمهم
درتوسعهمحافلها ودانشگاهخاصتیعنا

توسعه قرارحال دروشرفتهیپيکشورها
ونسکو دریطوري که به).29(استگرفته
،21قرنيبرایعالآموزشیجهاناندازچشم

باکهیمکانعنوانبهد رایجديهادانشگاه
آنهاان،یدانشجوینیکارآفريهاتیقابلتوسعه

،دهدسوق میب و کارا در جهت ایجاد کسر
).24(کندیمفیتوص

بدونراآموزش،ي ایرانهادانشگاهاغلب
يهروحیتزریقبرايتمهیداتیوبرنامههیچ

قرارخودکاردستوردرفراگیرانکارآفرینی
آموزش راخویشرسالتفقطشایدودهندمی

جايبهزیادهايهزینهبا صرفکهبدانند
پیامد.پرورندمیکارجوبودن،پرورکارآفرین

باآموختهدانشارانهزکهاستآنامراین
روانه آفرینیاندیشهوينشانه نوآورکمترین

درکاريجستجودرهموارهکهشوندجامعه می
تحصیلیزمینهباارتباطبیولو،يازمینههر
پرراشغلیهايو تنها شکافباشندمیهاآن

رسدمینظربهبنابراین،).19(کنندمی
آموختگاندانشتربیتبراينخستین گام
نظامدرکارآفرینیروحیه بهبودکارآفرین و 

سنجشبرايیاتمطالعانجام،عالیآموزش
تاباشدکارآفرینی دانشجویان سطح روحیه

ریزيبرنامه،مورد نیازالعاتاطکسببابتوان

دانشگاهیهايآموزشرا درترياثربخش
.اعمال نمود

به به طور کلی متغیرهاي مربوط 
مورد مطالعه کارآفرینی از چهار جنبه مختلف

ي متغیرهاکه دسته اول .)4(قرار گرفته است
را مورد بررسی قرار شخصیتی و روانشناختی 

توسط روانشناسان مورد توجه قرار د،ندهمی
هدف روانشناسان در واقع کشف . گرفت

کارآفرین هاي فردي ونگی ایجاد ویژگیچگ
به روانشناساناز تحقیقات ،رواز این. باشدمی

نام برده )هاویژگی(1عنوان رویکرد شخصیتی
و به دنبال عدم 1360از اوایل دهه .شودمی

هاي موفقیت روانشناسان در دستیابی به ویژگی
ه ـــان، توجــن کارآفرینـــرك بیـــمشت

روانشناسان به دسته دیگري شناسان وجامعه
از متغیرهاي جمعیت شناختی معطوف گردید 

تحت عنوان رویکرد رفتاري آنهامطالعات از که 
این رویکرد توجه به در).4(شودیاد می

رین، دالیل و چگونگی تشکیل فعالیت کارآف
از اواخر . و کار یا شرکت نوپا استیک کسب

غیرهاي به بعد دو دسته دیگر از مت1370دهه
نیز ) سیاسیواقتصادي(سازمانی و محیطی

رد رویکرد مو).4(مورد توجه قرار گرفتند
رویکرد شخصیتیاستفاده در این پژوهش 

. باشدمی)هاویژگی(
هاي متعددي از محققین مختلف فهرست

هاي شخصیتی متمایزکننده انواع ویژگی
که اندکارآفرینان از سایر افراد را ارائه نموده

، يریپذسکیرشرفت،یپزهیانگهامهمترین آن
و ) 6(یطلباستقاللت،یخالق،یدرونکنترل

).7،26(باشدتحمل ابهام می
1- Trait Approach
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نشان ) 2(پور و آقاجانی قلیعباسنتایج مطالعه
داد به غیر از سن، سایر خصوصیات فردي 

و سطح تحصیالت والدین رابطه شامل جنسیت
. رینی نداردداري با روحیه کارآفمعنی

بررسی با)3(احمدي و همکاران 
دانشگاهانیدانشجونانهیکارآفريهایژگیو

حسپسرانیدانشجودرندنشان دادکردستان 
شتر یبتیخالقویطلباستقالل،یطلبقیتوف
و کنترلیطلبقیتوف،عالوه بر این.باشدمی

يترمناسبتیوضعانیدانشجونیبدریدرون
. دارند

به بررسی میزان )27(سیادت و همکاران
علومدانشگاهانیدانشجوینیکارآفرهیروح
انگین ـــمی.ان پرداختندـــاصفهیکــپزش

انگیزه پیشرفت،،یطلباستقاللهاي ؤلفهم
باالتر از حد میانگین و یدرونو کنترلتیخالق
تر از حد میانگین پذیري پایینلفه ریسکؤمدر 
هاي مختلفبین رشتهداري معنیتفاوت. بود

جز بهي روحیه کارآفرینیهامؤلفهدر تمام
مؤلفهدوهمچنین.وجود داشتخالقیت 

انیدانشجوبین طلبی استقاللويریپذسکیر
.بودداریمعنتفاوت دارايدختر و پسر

نشان داد ) 20(پژوهش مرادي و همکاران
یهاي مختلف مهندسبین دانشجویان رشته

کشاورزي تنها در قابلیت کنترل درونی تفاوت 
هاي و در سایر ویژگیوجود داردداري معنی

داري نی، تفاوت معنیروانشناختی کارآفری
یتــصوصـدو خ، عالوه بر این. وجود نداشت

ان ــویــیت دانشجــالقــپذیري و خکــریس
.دختر باالتر از دانشجویان پسر بود

ندوآب و همکارانپوررجب میامطالعه 
هاي ژگیـــویانگین ــمیان داد ــنش)23(

وپذیري، کنترل درونی، انگیزه پیشرفتریسک
باالتر از حد متوسط اشتغال زنان خودخالقیت 

حد متوسط تر ازو میانگین تحمل ابهام پایین
.بود

نشان ) 7(حقیقی و همکارانمطالعه فالح
کشاورزي هاي مختلفداد دانشجویان رشته

ظر روحیه کارآفرینانه تفاوت دانشگاه تهران از ن
نیهمچنین ب. داري با یکدیگر نداشتندمعنی
دانشجویان رابطهینیکارآفرهیروحوسن
پسرودخترانیدانشجو.نشدافتیيداریمعن

تفاوتگریکدیباابهامو تحملتیخالقنظراز
يباالترینیکارآفرهیروحازپسرانوداشته
نتایج نشان . بودنددختران برخورداربهنسبت
هیروحيداراانیدانشجودرصد 70که داد 

زهیو انگبودندمتوسطوباالینیکارآفر
ويریپذسکیر،یدرونکنترلشرفت،یپ

قرار ییباالسطحدرانیدانشجوتیخالق
.بودینییپاسطحدرابهامتحملیولداشت،

فرد و همکارانهاي هوشمندان مقدمیافته
هنرجویان درصد از 4/52نشان داد که ) 16(

از نظر هاي کشاورزي استان زنجانهنرستان
.دشتنروحیه کارآفرینی در سطح باالیی قرار دا

ه ویژگی ــان در ســآنثریت ــن اکـهمچنی
طلبی، خالقیت و کنترل درونی در سطح توفیق

بین روحیه کارآفرینی .باالیی قرار داشتند
رجویان کشاورزي سال دوم و سوم و نیز هن

داري هاي مختلف تحصیلی تفاوت معنیرشته
.مشاهده نشد
نشان داد ) 11(غفاري و یونسی پژوهش 

دانشجویان دانشگاه هاي کارآفرینی قابلیتکه 
طلبی، کنترل در زمینه استقاللنور اراكپیام

درونی، انگیزه پیشرفت و خالقیت باالتر از حد 
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پذیري از نمره گین بود، اما نمرات ریسکمیان
داري بین تر بود و تفاوت معنیمتوسط پایین

هاي کارآفرینی دانشجویان سال اول و قابلیت
.شتسال آخر وجود ندا

با )25(رهسپاروییج مطالعه رضاینتا
انیدانشجوینیکارآفريهایژگیوبررسی

د مشخص کردارابواحدیاسالمآزاددانشگاه
ها به لفهؤدر همه میآموزشيهان گروهیکه ب

. ت تفاوت وجود داردیجز خالق
در ) 13(قاسمی و اسديهاي مطالعه یافته

ارتباط با روحیه کارآفرینی دانشجویان نشان 
7/62ن، ییپاهیروحيدرصد افراد دارا7/2داد 

32متوسط، ینیکارآفرهیدرصد داراي روح
درصد 7/2،باالینیآفرکارهیروحيدرصد دارا

چیهودانبودباالبسیارینیکارآفره یروحيدارا
بسیارینیکارآفرهیروحانیدانشجوازکی
.نداشتندنییپا

یطی بررس) 21(موحدي و همکاران 
نشانيکشاورزانیدانشجوینیکارآفرهیروح

و یلیتحصشیسن، گرات،یجنسنیبکهدادند
هیروحزانیمويکشاورزانیمعدل دانشجو

.ردنداوجوديداریمعنرابطهآنانینیکارآفر
در پژوهش خود ) 22(پورکیانی و عبدلی

روحیه کارآفرینی هاي شاخصاشاره کردند که 
هاي در دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه

همچنین .تباالتر از حد متوسط اسکشور
به بیشترین میزان روحیه کارآفرینی، مربوط

به اخص انگیزه پیشرفت و کمترین ش
.اختصاص داشتپذیري ریسک

با مقایسه) 1(عادلی ساردویی و همکاران
شاورزي ــویان کــرینی دانشجــارآفـروحیه ک

دانشگاه تبریز به این نتیجه رسیدند که تفاوت 

انیدانشجوینیکارآفرهین روحیبيداریمعن
.نداردوجودمختلفيهارشته
ت بر یر جنسیثأتیبررسبا ) 8(ضیف

ان ینانه دانشجویکارآفریتیشخصيهایژگیو
به این نتیجه دست یافت که دانشگاه سمنان

یتیشخصيهایژگیشتر ویان بیمدر مجموع،
یان دختر و پسر تفاوتینانه دانشجویکارآفر

.وجود ندارد
یبررسبا ) 29(همکارانويواحد

ان دانشگاه آزاد یانشجونانه دیکارآفريهایژگیو
به این نتیجه دست یافتند المیواحد ایاسالم

سایر ،طلبیاستقاللیژگیوه به غیر ازک
انگیزه پیشرفت، ابهام،تحملشاملهایژگیو
شتریبدرونیکنترلوتیخالق،يریپذسکیر

عالوه بر .استبودهباالسطحدرانیدانشجو
نظرازآخر سال اول وانیدانشجونیب،این

وجود داريمعنیتفاوتنانهیکارآفرهايژگییو
نییکارآفرهیروحمقایسه. استنداشته

دانشجویاننشان داد دختر و پسردانشجویان
.بودندبرخورداريباالترخالقیتازدختر

اي به در مطالعه) 28(سوختانلو و همکاران
بر سطح ثرمؤهاي روانشناختی مقایسه قابلیت

ینی دانشجویان کشاورزي دانشگاه تهران کارآفر
نتایج نشان داد زنان نسبت به مردان . پرداختند
. تري برخوردارندهاي کارآفرینی پاییناز قابلیت

هاي ها حاکی از آن بود که دورهیافته
هاي کارآفرینی دانشگاهی مختلف، قابلیت

.دهددانشجویان را افزایش نمی
که دادنشان ) 12(غفاري مطالعه 

دانشگاه پیام هاي کارآفرینی دانشجویان قابلیت
طلبی، کنترل در زمینه استقاللنور اراك 

نگیزه پیشرفت و خالقیت باالتر از درونی، ا
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از آنهاي پذیرریسکلیمیانگین بوده و
.تر بودمیانگین پایین

عواملبررسیبا) 17(يعزیزوحسینی
میان درکارآفرینیروحیهتوسعهبرمؤثر

يکشاورزدانشکدهآخرسالدانشجویان
کهیافتنددستنتیجهاینبهتهراندانشگاه

ماهیانهدرآمدمادر،سطح تحصیالتبین
دانشجویان رابطهکارآفرینیروحیهباخانواده
،عالوه بر این. داردوجوديدارمعنیومثبت

دختران و پسران روحیه کارآفرینی ن یب
.داري وجود داردنیاختالف مع،دانشجو

) 5(و زرافشانیبیگینتایج پژوهش علی
هاي مختلف بین دانشجویان رشته،نشان داد

اي هاز لحاظ ویژگی،دانشگاه رازيکشاورزي 
داري وجود شخصیتی کارآفرینی اختالف معنی

.ندارد
ی ــدر بررس)6(ارانـــکــدري و همــب

دانشگاه نایدانشجوینیکارآفريهاتیقابل
به این نتیجه رسیدند که اصفهان 

وشرفتیپزهیانگ،یکنترل درون،یطلباستقالل
بود،نیانگیمحدازدانشجویان باالترتیخالق

نمرهمتوسطازآنانيریپذسکیرنمراتاما
نیبتفاوت،عالوه بر این. بودترنییار پایمع
وسال اولانیدانشجوینیکارآفريهاتیقابل

.بودندارمعنیآخرسال
در مطالعه خود ) 26(زاده و زمانی شریف

دانشجویان درصد60الغ بر بکهنشان دادند
پذیري طلبی و ریسکتوفیقاز کشاورزي شیراز 

باالیی برخوردار بودند و اکثریت دانشجویان 
نتایج .سطح روحیه کارآفرینی باالیی داشتند

از ،پسران دختر ویدانشجوبین کهنشان داد
تفاوت ینیه کارآفرینظر سطح روح

میانگین مقایسه.وجود ندارديدارینــمع
، ان دادـــرینی نشــارآفــاي کــههــخصیص

یشتر از ــر بــپذیري دانشجویان پسیسکرکه
طلبی در توفیقلیوهدانشجویان دختر بود

داري تفاوت معنی،همچنین. تفاوتی نداشتند
ان سال یدانشجوینیفرکارآهیسطح روحن یب

.وجود نداشتدوم و چهارم
کهدادنشان)15(گیو و کریستین جینتا

نمره،يریپذسکیریژگیودرپسرانیدانشجو
انیدانشجوکهیحالدرکسب کردند،يباالتر
استقالل ویروندکنترليهایژگیودردختر
.داشتنديباالترنمرهطلبی

) 31(ژائو و همکاران هاي مطالعهیافته
نانهیرــکارآفهايهــخصیصزانــیمدادنشان

ان پسریدانشجوازترنییپاان دختریدانشجودر
.استبوده

نشان داد که ) 18(مشایخ نتایج مطالعه 
بین سطح سواد پدر و مادر و روحیه کارآفرینی 

داري وجود رابطه مثبت و معنیدانشجویان 
هیروحنیبيداریمعنهمچنین تفاوت. دارد

مختلفيهارشتهانیانشجودینیارآفرک
.دگردمشاهده می
سطح روحیه ،مطالعه خوددر) 30(یارایی 
پایین را دانشجویان دانشگاه شیراز کارآفرینی 

روحیه کارآفرینیکهو نشان دادهارزیابی نمود
باالتر از دانشجویان سال دانشجویان سال اول 

هاي صیصهین مطالعه بین خدر ا. بودآخر 
جنسیت، سن و میزان کارآفرینی دانشجویان با 

داري وجود تحصیالت والدین رابطه معنی
. نداشت

) 9(و همکاران بخشنتایج مطالعه فیض
تعداد اعضاي خانواده با روحیه ،نشان داد
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30........................................................................................................................رینی دانشجویان کشاورزي در دانشگاه یاسوجسنجش سطح روحیه کارآف

.داري نداردکارآفرینی دانشجویان رابطه معنی
زنان نسبت به ،شان دادن) 10(گالبرایتیافته 

.پذیري کمتري دارندمردان ریسک
ینهمرور پیشباوشدهبا توجه به هدف یاد

شود که غالبچنین استنباط می،هانگاشته
پاسخگویان هاي روحیه کارآفرینیخصیصه

بوده و سطح روحیه باالتر از حد میانگین
. در حد متوسط قرار داشتآنهاکارآفرینی 

به مقایسه ،و مطالعات مختلفقات یتحق
هاي مختلف، همچنین ها و رشتهورودي

هاي فردي با روحیه بررسی رابطه ویژگی
. کارآفرینی پرداختند

سنجش سطح هدفباپژوهش حاضر
کارآفرینی دانشجویان دانشکده يروحیه

اهداف . دانشگاه یاسوج انجام شددر کشاورزي 
:ستاختصاصی پژوهش نیز شامل موارد زیر ا

ويفرديرهایمتغنیي برابطهیبررس- 1
دانشجویان کشاورزيینیکارآفرهیروح

کارآفرینی يمقایسه سطح روحیه- 2
دانشجویان کشاورزي سال اول و سال 

آخر
کارآفرینی يمقایسه سطح روحیه- 3

هاي مختلف دانشجویان گرایش
کشاورزي

کارآفرینی يمقایسه سطح روحیه- 4
زي دختر و پسر دانشجویان کشاور

هاروشمواد و 
يپژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآور

جامعه . باشدیمیشیمایپ-یفیتوص،هاداده
نفر از دانشجویان 327شامل تمام يآمار

و 159به ترتیب (سال اول و آخر کارشناسی
،دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج) نفر168
در سه رشته 92- 91سال تحصیلیدر 
علوم دام، زراعت و اصالح نباتات،پزشکیهگیا

يریگنمونهفرمولبا استفاده از که بودند
و 101به ترتیب(نفر 207،اي سادهطبقه
ها دادهيآورابزار جمع.شدندانتخاب)نفر106

نظر گروهی با آن ییبود که روااينامهپرسش
پرسشنامه ییاید و پاید گردییتأاز کارشناسان

کارآفرینیروحیه گانههاي ششیصهخصبراي 
پذیري، درونی، ریسکانگیزه پیشرفت، کنترل(

،)استقالل طلبی، خالقیت و تحمل ابهام
تا 55/0کرونباخ از يب آلفایاساس ضربر

هاي دادهتحلیل تجزیه و .تأیید شد84/0
آماريافزاراز نرماستفادهگردآوري شده با 

SPSS19هر یک از سنجش. فتانجام گر
قالب طیف لیکرت گانه درششهايخصیصه

از آنجا . بود)5- 1(موافق کامالً مخالف تا کامالً
سنجیده که هر خصیصه توسط تعدادي گویه

سه هر خصیصه به بندي شد به منظور دسته
سطح کم، متوسط و زیاد به این صورت عمل 
شد که بیشترین مقدار ممکن هر خصیصه در 

هاي کامالً موافقمتخاب همه گزینهصورت ان
در طیف لیکرت توسط دانشجویان از ) 5(

کمترین مقدار ممکن هر خصیصه در صورت 
) 1(هاي کامالً مخالفمانتخاب همه گزینه

توسط دانشجویان کسر و عدد حاصله بر سه 
در این پژوهش . کدبندي شدتقسیم و مجدداً 

هاي هاي آماري نظیر فراوانی، آزموناز شاخص
.استفاده شدنیزمقایسه میانگین
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31................ ......................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

نتایج و بحث
يبنددستهیع فراوانیج توزینتا

ان یپاسخگوهاي روحیه کارآفرینیخصیصه
7/65(انگیزه پیشرفت اکثریت نشان داد

.شتدانشجویان در سطح باالیی قرار دا) درصد
بیش از نیمی ازاز نظر کنترل درونی 

از ) درصد2/51(نفر106یعنیپاسخگویان
. ندبودتوانایی کنترل درونی زیادي برخوردار

در حد متوسط آنهادرصد 8/63پذیري ریسک

درصد 5/86طلبی سطح استقالل.بود
از نظر و در حد متوسط بودپاسخگویان
د ــدر حخگویان ــد پاســدرص85خالقیت، 

در مورد تحمل ابهام نیز اکثریت . ندمتوسط بود
قرار در سطح متوسط) درصد8/77(افراد 

روحیه کلینمره،عالوه بر این. داشتند
) درصد4/75(کارآفرینی اکثریت دانشجویان 

).1جدول(در حد متوسط قرار داشت

هاي روحیه کارآفرینیوضعیت پاسخگویان بر حسب سطوح خصیصه-1جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطحمتغیر

34/14/1)15-35(کم انگیزه پیشرفت
689/323/34)36-56(متوسط 

1367/650/100)57-77(زیاد 
49/19/1)8-18(کم کنترل درونی

979/468/48)19- 29(متوسط 
1062/510/100)30-40(زیاد 

74/34/3)8-18(کم ریسک پذیري
1328/631/67)19- 29(متوسط 

689/320/100)30-40(زیاد 
152/72/7)9-21(کم استقالل طلبی

1795/867/93)22- 34(متوسط 
133/60/100)35-47(زیاد 

54/24/2)9-21(کم خالقیت
1760/854/87)22- 34(متوسط 

266/120/100)35-47(زیاد 
290/140/14)9-21(کم تحمل ابهام

1618/778/91)22- 34(متوسط 
172/80/100)35-47(زیاد 

20/10/1)58-135(کم نمره کلی روحیه کارآفرینی
1564/753/76)136-213(متوسط 

497/230/100)214-291(زیاد 

اکثریت دانشجویان از نظر انگیزه پیشرفت 
. و کنترل درونی در سطح باالیی قرار داشتند

مطالعات احمدي و این یافته مطابق با 

، )7(، فالح حقیقی و همکاران)3(همکاران
واحدي ، )16(فرد و همکارانهوشمندان مقدم

) 26(زاده و زمانیو شریف) 29(و همکاران 
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32........................................................................................................................رینی دانشجویان کشاورزي در دانشگاه یاسوجسنجش سطح روحیه کارآف

طلبی، پذیري، استقاللهاي ریسکخصیصه. بود
خالقیت و تحمل ابهام دانشجویان، مطابق با 

در سطح ) 22(مطالعه پورکیانی و عبدلی
نمره کلی روحیه .متوسط قرار داشتند

درصد دانشجویان در 75کارآفرینی بیش از 
حقیقی و بود که با مطالعه فالححد متوسط

مطابقت ) 13(و قاسمی و اسدي) 7(همکاران
. داشت

بین برخی متغیرها با میزان همبستگی
روحیه کارآفرینی دانشجویان

بین )2(جدولهايیافتهاساسبر
متغیرهاي سن، سطح سواد پدر، سطح سواد 

مادر، معدل، درآمد ماهیانه خانواده و تعداد 
اعضاي خانواده با میزان روحیه کارآفرینی 

این . داري وجود نداشتدانشجویان رابطه معنی
فالح حقیقی و هاي یافتهیافته مطابق با 

، یارایی)21(موحدي و همکاران،)7(همکاران
، )9(بازرگان و همکارانفیض بخش،)30(

و مخالف با ) 2(پور و آقاجانیقلیعباس
، قاسمی و )3(مطالعات احمدي و همکاران

و)17(، حسینی و عزیزي)14(همکاران
مطالعه نشان ،اینبنابر.بود) 18(مشایخ

دهد روحیه کارآفرینی تحت تأثیر می
. هاي فردي نبوده استویژگی

رها با میزان روحیه کارآفرینی دانشجویانیمتغین برخیپیرسون بیهمبستگبیضرا- 2جدول
داريسطح معنیضریب همبستگیمتغیر

013/0848/0سن
112/0118/0سطح سواد پدر
110/0142/0سطح سواد مادر

634/0- 038/0معدل
148/0086/0درآمد ماهیانه خانواده
034/0640/0تعداد اعضاي خانواده

میانگین روحیه کارآفرینی يمقایسه
هاي تحصیلیپاسخگویان بر اساس رشته

هاي تحصیلی کدام از رشتهین هیچهمچن
کارآفرینی يکلی روحیهاز نظر میانگین نمره 

مطابق).3جدول(نداشتندداري تفاوت معنی
هاي خصیصه،شودالحظه میــم4دول ـــج

ان از نظر یپاسخگومختلف روحیه کارآفرینی 
اوت ــلی تفــلف تحصیــهاي مختهــرشت

این یافته موافق با مطالعه .داري نداشتمعنی

، فالح حقیقی و )20(مرادي و همکاران
، هوشمندان مقدم فرد و همکاران)7(همکاران

، فیض )1(، عادلی ساردویی و همکاران)16(
با یافته سیادت وغایرو م) 5(بیگی، علی)8(

، مشایخ)25(، رضایی و رهسپار)27(همکاران
کهدهداین یافته نشان می،بنابراین. بود) 18(

هاي ارائه شده در رشتهمحتواي دروس
مختلف، منجر به ایجاد روحیه کارآفرینی 

.نشده استمتفاوت در افراد
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33................ ......................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

هاي تحصیلیاس رشتهان بر اسین روحیه کارآفرینی پاسخگویانگیسه میمقا-3جدول
يداریمعنسطحFنیانگیمجذور ميدرجه آزادمجموع مربعات

307/4482154/224431/0650/0هان گروهیب
688/106078204994/519هادرون گروه

995/106526206کل

هاي تحصیلیرشتهان بر اساسیهاي مختلف روحیه کارآفرینی پاسخگون خصیصهیانگیسه میمقا- 4جدول

خصیصه
رشته تحصیلی

يداریمعنسطحFمارهآ اصالح وزراعت
علوم دامیپزشکیگیاهنباتات

603/58288/59758/56671/1191/0انگیزه پیشرفت
618/28753/29727/28286/1279/0درونیکنترل
471/27014/28682/27205/0815/0پذیريریسک

618/27315/28682/28989/0374/0طلبیاستقالل
103/30425/30727/29377/0686/0خالقیت

529/27548/27273/27630/0534/0تحمل ابهام

هاي مختلف میانگین خصیصهيمقایسه
روحیه کارآفرینی پاسخگویان بر اساس سال 

ورود
جهت بررسی تفاوت دانشجویان سال اول و 

هاي مختلف روحیه یصهآخر  به لحاظ خص
استفاده شد که نتایج آن tکارآفرینی از آزمون 

طور که همان. درج گردیده است)5(در جدول 
داري بین تفاوت معنی،شودمشاهده می

هاي خصیصهدانشجویان سال اول و آخر از نظر
پذیري، انگیزه پیشرفت، تحمل ابهام، ریسک

ود طلبی، خالقیت و کنترل درونی وجاستقالل
.نداشت
،کارآفرینیيمیزان نمره کلی روحیهدر

هاي مختلف روحیه همچنین خصیصه

کارآفرینی دانشجویان سال اول و آخر تفاوت 
این یافته با مطالعات  . داري وجود نداشتمعنی

، غفاري )16(هوشمندان مقدم فرد و همکاران
، )29(، واحدي و همکاران)11(و یونسی

) 6(، بدري و همکاران)26(مانیزاده و زشریف
همخوانی داشت )28(و سوختانلو و همکاران 

. همخوانی نداشت) 30(یاراییيولی با مطالعه
هاي است که آموزشاین یافته بدین معنی

دانشگاه نتوانسته منجر به افزایش روحیه 
،به عبارت دیگر.کارآفرینی دانشجویان شود

ثیري در پرورش هاي آموزشی دانشگاه تأبرنامه
کارآفرینی دانشجویان يهاي روحیهخصیصه

. نداشته است
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34........................................................................................................................کارآفرینی دانشجویان کشاورزي در دانشگاه یاسوجسنجش سطح روحیه 

ان بر اساس سال ورودیهاي مختلف روحیه کارآفرینی پاسخگون خصیصهیانگیسه میمقا- 5جدول

خصیصه
سال ورود

tآزمون 
سطح

يداریمعن
سال آخرسال اول

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
18/5829/833/5853/813/089/0انگیزه پیشرفت

59/2852/449/2977/439/117/0درونیکنترل
38/0- 05/2895/442/2719/589/0پذیريریسک

03/2853/437/2841/455/059/0طلبیاستقالل
29/0- 44/3066/476/2976/404/1خالقیت

74/0- 23/2755/598/2627/533/0تحمل ابهام
96/0- 52/20061/2336/20099/2105/0کارآفرینی کلیيروحیه

هاي مختلف میانگین خصیصهيمقایسه
کارآفرینی پاسخگویان بر اساس يروحیه
جنس

هاي میانگین خصیصهينتایج مقایسه
کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر يروحیه

تحمل ابهام تنها تفاوت میانگینکه نشان داد 
دار شد که در دانشجویان دختر و پسر معنی

دانشجویان پسر از این است که گربیان
خصیصه تحمل ابهام باالتري برخوردار بودند

داري بین تفاوت معنیعدم وجود).6جدول(
کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر يروحیه

زاده و شریفيهاي مطالعهمطابق با یافته
هاي و مخالف یافته) 8(و فیض)26(زمانی

، فالح حقیقی و )27(سیادت و همکاران
، )17(، حسینی و عزیزي)7(همکاران

ژائو و همکاران و ) 28(سوختانلو و همکاران
باتوجه به عدم وجود تفاوت . بود) 31(

محسوس بین دانشجویان دختر و پسر از نظر 
توان بدون کارآفرینی، میينمره کلی روحیه

هاي هماهنگ نی براي طراحی دورهنگرا

آموزش کارآفرینی براي کل دانشجویان اقدام 
در تهیه منابع آموزشی ،بر اینعالوه. نمود

توان براي همه دانشجویان کارآفرینی نیز می
به صورت یکسان عمل ،)اعم از دختر و پسر(

.نمود
داري مقایسه معنیعدم وجود تفاوت

حیه کارآفرینی در هاي رومیانگین خصیصه
هاي دانشجویان دختر و پسر به لحاظ خصیصه

پذیري، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی، ریسک
طلبی برخالف مطالعات خالقیت و استقالل
، سیادت و همکاران)3(احمدي و همکاران

، واحدي و )20(، مرادي و همکاران)27(
)15(گیو و کریستینو) 29(همکاران

اوت میانگین تحمل ابهام در تنها تف. باشدمی
دار شد که دانشجویان دختر و پسر معنی

رغم پایین بودن نمره میانگین این علی
دهنده وجود خصیصه در هر دو جنس، نشان

. تحمل ابهام باالتري در دانشجویان پسر بود
و فالح ) 8(فیضياین یافته مطابق با مطالعه

. باشدمی) 7(حقیقی و همکاران
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ان بر اساس جنسیهاي مختلف روحیه کارآفرینی پاسخگون خصیصهیانگیسه میمقا-6جدول

خصیصه
جنس

tآزمون 
سطح

يداریمعن
پسردختر

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
13/0- 88/5871/798/5658/953/1انگیزه پیشرفت

93/0- 07/2978/401/2944/408/0کنترل درونی
80/0- 79/2795/460/2735/525/0ریسک پذیري
62/0- 31/2848/498/2745/449/0استقالل طلبی

81/2947/468/3015/524/122/0خالقیت
40/2633/553/2827/570/2007/0تحمل ابهام

27/20099/2179/20037/2416/088/0روحیه کارآفرینی کلی
 :درصد1در سطح دارمعنی.

توان هاي پژوهش میفتهبا توجه به یا
:ارائه دادرازیرهايپیشنهاد

کارآفرینی دانشجویان که اکثریت يروحیه
با همکاري توانمیدر حد متوسط بودند را

هاي آموزش از طریق برگزاري دورهدانشگاه
نان موفقیفرکارآازکارآفرینی و دعوت

یبرخهمچنین تدارك بازدیدهاي مختلف از
موفق، به یردولتیغيکارهاوکسبها وطرح

. سهولت باال برد
دانشگاه هاي آموزشبا توجه به اینکه 

یه ــزایش روحـــبه افمنجره استــنتوانست
شود از طرفی پیشنهاد میکارآفرینی شود،

کز کارآفرینی ارتباط بیشتري بین دانشگاه و مرا
برقرار شود و از سوي دیگر در حین طراحی و 

هاي درسی، پرورش روحیه ارائه برنامه
به ،همچنین. کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد

هاي عملی دروس و نیز مطابقت محتواي جنبه
ها با آنچه در واقعیات و مطالب نظري دانشگاه

در این . بیشتر توجه شود،عمل وجود دارد
توان با گنجاندن واحدي تحت عنوان میراستا 

موجبات در هر تابستان،»زرعهــکار در م«
هاي کشاورزي دانشجویان را افزایش مهارت

. فراهم نمود
در هر تحمل ابهام براي افزایش خصیصه 

دو جنس به ویژه در دختران دانشجو و نهادینه 
کردن پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی 

دانشجویان، آنان را در شرایط از زندگی در
آموزشی با اطالعات مبهم، ناقص، غیرقطعی، 

شفاف قرار داد و توانایی سازمان نیافته و غیر
آمدن بر مشکالت در شرایطی با دانش فایق

.افزایش دادآنهاناقص را در 
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Investigating the Level of Entrepreneurship Morale of Agricultural
Students in Yasouj University

Zeynab Sharifi1, Fatemeh Soorani2 and Mostafa Ahmadvand3

Abstract
The aim of this research is to investigate the level of entrepreneurship morale of

agricultural students in Yasouj University. The statistical population of this study
consisted of all freshman and senior agricultural students who were studying at Yasouj
University in 2012- 2013 semesters. Accordingly, 207 students were selected by using
stratified random sampling formula. Data collected through researcher-made
questionnaire the validity of which was approved through experts' views and its
reliability was confirmed by Cronbach-Alpha coefficient. The findings of the research
showed that 75.4% of students were at average level of entrepreneurship morale. Also
the result indicated that there was no significant difference between male and female
students in their level of entrepreneurship morale. The comparing means of
characteristics of entrepreneurship (t-test) revealed that there was significant difference
between male and female students in their level of ambiguity tolerance. In addition,
there was no significant difference between freshman and senior students and students
of different fields in terms of characteristics of entrepreneurship morale. This finding
suggests that the university trainings could not lead to an increase of entrepreneurial
morale in students. Therefore, it is suggested that more communication established
among the university and centers of entrepreneurship and nurture of the entrepreneurial
morale should be considered during the design and presentation of educational
programs. Furthermore, it should be more attentive to the practical aspects of lessons as
well as the theoretical materials content in accordance with what there is in the facts and
action.

Keywords: Entrepreneurship morale, Entrepreneurship characteristics, Agricultural
students, Yasouj

1- Ph.D. Student, Yasouj University (Corresponding author: Zeinabsharifi@ymail.com)
2 and 3- Ph.D. Student and Assistant Professor, Yasouj University
Received: January 14, 2014 Accepted: May 20, 2014

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

http://jea.sanru.ac.ir/article-1-66-fa.html
http://www.tcpdf.org

