
۶۹...... ...........................................................................................1393ار و تابستان به/ 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

دختر دانشجویانانهکارآفرینهاي ویژگیو مقایسهبررسی
)دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري: مطالعه موردي(

2افروزيآقاجانیاکبر علیو 1محمد مهدي مردانشاهی

چکیده
و آموختگاندانشل هاي کارآفرینی در اشتغاها، نقش ویژگیافزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه

ین پژوهش بـا  اها باعث شده است تاتوجهی به آنهاي ناشی از بیهمچنین اهمیت بخش کشاورزي و پیامد
جامعـه آمـاري ایـن    .دریگبهاي کارآفرینانه دانشجویان دختر رشته کشاورزي صورت هدف بررسی ویژگی

آزمـون  پس از انجام . انتخاب شدندونهنمنفر336به روش تصادفی باشند که می) دخترنفر1780(پژوهش 
بـه جـز ویژگـی تحمـل ابهـام در دیگـر       اغلب دانشـجویان  دهد کهنشان مینتایج،tهمبستگی و آزمون 

گرایی، کانون کنترل، نیـاز بـه موفقیـت،    پذیري، سالست فکري، عملریسک،شاملانههاي کارآفرینویژگی
هـاي دانشـجو، در   ها و دختـر بین پسراز نظر جنسیت . دشرایط مطلوبی نداشتنطلبیچالشو رویاپردازي

کـارآفرینی  طلبـی، رویـاپردازي و در نهایـت   ، تحمل ابهام، چـالش گرایی، نیاز به موفقیتعملهاي ویژگی
بـین  سالسـت فکـري، کـانون کنتـرل     پـذیري،  هاي ریسـک اما در ویژگی. داري وجود ندارداختالف معنی

هـاي  بین نوع دیپلم و ویژگـی ،از نظر ویژگی فردي. داري وجود داردعنیدانشجویان پسر و دختر اختالف م
وجـود  داریمعناي پذیري، نیاز به موفقیت، سالست فکري، تحمل ابهام و همچنین کارآفرینی رابطهریسک

ها رابطه ندارد، داشتن تخصص نیز بـا تحمـل   پذیري، با هیچ یک از ویژگینوع شغل پدر به جز ریسک. دارد
از سوي دیگر . دارديداریاي معناندازي کسب و کار رابطهاندازي کسب و کار و تمایل به راهم، سابقه راهابها

داري وجـود  ها اخـتالف معنـی  هیچ یک از ویژگیکارآفرینی و ، در ن دانشجویان سال اول و سال چهارمبی
اهمیت کـارآفرینی و گـرایش   توجهباها را ریزي براي تقویت این ویژگیمجموع نتایج ضرورت برنامه. ندارد

،کشاورزي در استقالل و رفـاه اجتمـاعی  راهبردينقش زنان به تحصیالت دانشگاهی و همچنینروزافزون
. دهدنشان می

کشاورزيرشته، جنسیت، کارآفرینانهفردي، ویژگی ویژگی کارآفرینی، :هاي کلیديواژه

)mehdy1352@yahoo.com: نویسنده مسئوول(،اه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگ، مدیر مرکز کارآفرینی-1
دانشگاه پیام نور استان مازندران،مربی-2

30/4/92: تاریخ پذیرش21/2/92: تاریخ دریافت

شاورزي و منابع طبیعی ساريم کدانشگاه علو
کارآفرینی و کشاورزي
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مقدمه
هاي جمعیتی باعث گردیده کـه  چالش

کیفیت آموزش در جهان دچار تحـول گـردد و   
با ارتقاء سـطح کمـی و   ندتوانبرخی از جوامع ب

اي از مشـاغل  گستره،کیفی زندگی مردم خود
هاي آن جوامع را ایجاد کنند که پاسخگوي نیاز

مله پرورش نیروي متخصص کارآمد از ج. باشد
باشـد  اهداف و وظایف هر دولت و کشوري مـی 

تا این افراد با قراردادن عوامل گوناگون در کنار 
وري از منــابع را افــزایش داده و یکــدیگر بهــره

موجب رشد و توسـعه کشـور مربوطـه گردنـد    
از این رو بـا توجـه بـه اهمیـت و نقـش      .)33(

کارآفرینی در روند رشـد و توسـعه اقتصـادي،    
هـــا برحســـب دانشـــگاه،1980طـــی دهـــه

هاي تحت آموزش و نیازهـاي  هاي گروهویژگی
هـاي آمـوزش و   اي و ملی برنامهمحلی، منطقه

انـد  پژوهشی متعددي را طراحی و اجـرا کـرده  
)32( .

در کشورهاي ثروتمند، نرخ پایین رشد 
جمعیت به همراه پیر شدن جمعیت، دولـت را  

ده است، به لزوم فعالیت اقتصادي زنان آگاه کر
را زنــان تشــکیل نهــاآزیــرا نیمــی از جمعیــت

هـاي  دهند و محروم شدن اقتصاد از تواناییمی
. این قشر ضررهاي فراوانی در پی خواهد داشت

ها با اصالح قـوانین کـار،   در همین راستا دولت
یس مراکز آموزشی و حمایت از زنان شاغل سأت

اند زمینه را بـراي ورود و کارآفرین، سعی کرده
از سـوي  ).23(آنها به بازار کـار فـراهم آورنـد   

تمایـل زنـان و دختـران بـه تحصـیالت      ،دیگر
هاي اخیـر افـزایش یافتـه و    دانشگاهی در سال

ها را دختران درصد ورودي دانشگاه65بیش از 
این در حـالی اسـت   . اندبه خود اختصاص داده

که دولت توان جذب این تعداد نیروي آماده به 
د و بخش خصوصی موجـود نیـز بـا    کار را ندار

گستره محدود خود در کشور، ظرفیت پذیرش 
بنـابراین،  . این تعـداد نیـروي انسـانی را نـدارد    

کـم  توسعه کارآفرینی اگر تنها راه نباشد، دست
ط امروزي بـه عنـوان یکـی از بهتـرین    در شرای

هاي مبـارزه بـا معضـل بیکـاري مطـرح      حلراه
زنـان و  مشـارکت ،از سـوي دیگـر  ). 33(است

هاي اقتصادي نحوه ایفاي نقش آنها در ساختار
هـاي نوسـازي اقتصـاد ملـی و     یکی از شـاخص 

با توجـه  از این رو .)29(توسعه اجتماعی است
به نقش مهم زنان در ارتقاي اشـتغال و بهبـود   
ــت   ــاي فعالی ــه، ارتق وضــعیت اقتصــادي جامع

تواند براي رشد و کارآفرینانه در بخش زنان می
تصاد، افزایش درآمد و بهبـود زنـدگی   توسعه اق

،در واقـع ). 19(ثر به شمار آیدؤآنان محرکی م
با توجـه بـه نقـش حسـاس زنـان در تولیـد و       
توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، 

تـرین عامـل در بـه    کارآفرینی به عنـوان مهـم  
هـاي زنـان بـوده و هـر     ظهور رساندن توانـایی 

رونـد  ،فزایش یابـد اندازه میزان مشارکت آنان ا
ــابراین . گــرددرشــد و توســعه تســهیل مــی بن

جانبه هسـتند،  جوامعی که خواهان توسعه همه
باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را بـراي  

بـدیهی  ).25(تمامی اعضاي خود فراهم سازند
اســت کــه رشــد و پــرورش افــراد برخــوردار از 

ر گاه دهاي کارآفرینانه، هیچها و ویژگیشاخصه
بلکه این مهم نیازمند یـک  . افتدخال اتفاق نمی

جریان آموزشـی هدفمنـد و قبـول مسـئولیت     
هاي وابسته بـه آن  توسط نظام آموزشی و نهاد

ویـژه  هوناگون بـ در سطوح و مقاطع تحصیلی گ
یکــی از ). 9(باشــدمقطــع آمــوزش عــالی مــی
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روي جوامع گونـاگون، وجـود   هاي پیشچالش
هــاي فــردي و نـایی آموختگــان فاقــد توادانـش 
کسـب و کـار   انـدازي راههاي الزم برايمهارت
ســازي ایــن امــر لــزوم آمــاده   . باشــدمــی
آموختگان دانشگاهی را به وسیله توسـعه  دانش

سـازد فرهنگ کـارآفرینی در آنهـا مسـلم مـی    
جـه بـه اهمیـت کـارآفرینی و     با توحال.)28(

ها، به خصوص نقش دانـش و تخصـص   دانشگاه
کشـاورزي در عـدم وابسـتگی و    هـاي  در رشته

توســعه کشــورها و در نهایــت رفــاه اجتمــاعی، 
ــه چــه    ــارآفرین شــدن ب ــراي ک دانشــجویان ب

هـا  هایی نیاز دارند و وضعیت این ویژگیویژگی
در آنها چگونه است؟

هـاي  دهـد کـه ویژگـی   تحقیقات نشان مـی 
ملی بـین کارآفرینـان وجـود    أتـ مشترك قابـل  

نحصر به فرد نبوده و ها مویژگیاین البته ،دارد
هر یک از کارآفرینـان بـه یـک نسـبت از ایـن      

با ایـن حـال   ). 26(ها برخوردار نیستند ویژگی
ــان ــب داراي ،کارآفرین ــیاغل ــاي داراي ویژگ ه

بعضــی از ایــن کــه ). 18(مخصوصــی هســتند
شناختی هستند، به این رویکـرد  ها روانویژگی

،که به دنبال تبیـین ویژگـی شخصـیتی اسـت    
ــاکــرد ویژگــیروی" ــا ه ــه "1شخصــیتیی گفت

هـاي شخصـیتی   رویکرد ویژگی).14(شودمی
در مقایسه با سایر رویکردهاي کارآفرینی رواج 

ــتري دارد ــه  و ) 16(بیش ــیه ک ــن فرض روي ای
ــی  ــان داراي ویژگ ــدگاه کارآفرین ــا، دی ــا وه ه

هایی هستند کـه یـک نیـروي محـرك     ارزش
دیگـران  کنـد و آنهـا را از   براي آنها فراهم مـی 

در ). 11(کنــدکیــد مــیأکننــد، تمتمــایز مــی
هــا خصــوص اهمیــت و وضــعیت ایــن ویژگــی

از جملـه  ،مطالعات زیادي صورت گرفته اسـت 

هاي در پژوهشی در خصوص قابلیت)3(بدري
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان نتیجـه  

هاي کارآفرینی دانشـجویان  گیرد که قابلیتمی
، انگیـزه  3کنترل درونی،2طلبیشامل استقالل(

باالتر از میانگین اسـت و  ) 4پیشرفت و خالقیت
هاي کـارآفرینی دانشـجویان سـال    بین قابلیت

داري وجـود دارد اول و سال آخر تفاوت معنـی 
در تحقیقـی در خصـوص   نیـز ) 35(زالی). 3(

هاي کـارآفرینی دانشـجویان دانشـگاه    مشخصه
ــدران نتیجــه مــی خصیصــه 5گیــرد کــه مازن

، 6پـذیري طلبی، ریسـک ، استقالل5طلبییقتوف
در بین دانشجویان بـه  7خالقیت و عزم و اراده

در سـال  ) 12(هـوارد  .میزان کمی وجـود دارد 
هـــاي در خصـــوص پـــرورش قابلیـــت2004

نتیجــه بــه ایــن آمــوزان کــارآفرینی در دانــش
هـاي  اي مستقیم بین  قابلیتد که رابطهرسمی

پــذیري، ســکطلبــی، ریاســتقالل(کــارآفرینی
و ) درونـی و خالقیـت  پیشـرفت، کنتـرل  انگیزه

)8(غفاري. توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد
هـاي  اي به منظور بررسی قابلیتنیز در مطالعه

نـور اراك  کارآفرینی دانشجویان دانشـگاه پیـام  
ــی  ــه م ــارآفرینی  نتیج ــت ک ــه قابلی ــرد ک گی

ــه ــاي اســتقاللدانشــجویان در زمین ــی، ه طلب
ي پیشـرفت و خالقیـت   درونـی، انگیـزه  کنترل

هـاي  باالتر از حد میانگین بوده است، اما نمـره 
. تـر بـود  پذیري از متوسط میانگین پـایین خطر

هـاي دانشـگاهی در پـرورش    همچنین، آموزش
هاي کارآفرینی در دانشـجویان اثرگـذار   قابلیت

نیـز در  ) 31(سوختانلو و همکاران . نبوده است
هـاي  ي قابلیـت مقایسـه پژوهشی به ارزیـابی و 

ــارآفرینی  روان ــر ســطح ک شــناختی اثرگــذار ب
دانشجویان کشاورزي دانشگاه تهران پرداخته و 

1- Trait Approach 2- Desire for Independence 3- Internal Control
4- Creativity 5- Need for Achievement 6- Risk-taking
7- Perservance and Determination
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هـاي  نشان دادند که سـطوح تحصـیلی و دوره  
هـــاي دانشـــگاهی مختلـــف، ســـطح قابلیـــت

جویان کشــاورزي را افــزایش کــارآفرینی دانشــ
. دهدنمی

در خصـوص جنسـیت و رابطـه آن بـا     اما 
) 22(ینی، نتایج پژوهش مصلح شیرازيکارآفر

دهد میان دانشـجویان دختـر و پسـر    نشان می
هـاي شخصـیتی   دانشگاه شیراز، از نظر ویژگـی 

از . شـود دار دیده نمیکارآفرینانه، تفاوتی معنی
، در )27(صالحی عمران و رستمیسویی دیگر 

هـاي  ثیر آمـوزش أتـ پژوهشی با هدف بررسـی  
هـاي کـارآفرینی   دانشگاهی در پرورش ویژگـی 

دهـد کـه دانشـجویان دختـر و پسـر      نشان می
دانشگاه مازندران از نظر برخورداري از روحیـه  

) 7(فـیض  . باشـند کارآفرینی در یک سطح می
هاي شخصیتی نیز با هدف بررسی نقش ویژگی

گیرد که بین میکارآفرینانه دانشجویان نتیجه
تـر ویژگـی هـاي کـارآفرینی دانشـجویان      بیش

پسـر دانشـگاه سـمنان تفـاوتی وجـود      دختر و 
طلبی و تحمل ندارد و فقط در دو ویژگی توفیق

. شـود ابهام تفاوتی اندك در میان آنها دیده می
وهش ژدر پـ )24(رضایی و رهسـپار  ،همچنین

ــی   ــی ویژگ ــه بررس ــود ب ــارآفرینی  خ ــاي ک ه
گیرنـد کـه   پردازند و نتیجه مـی دانشجویان می

هـاي روحیـه   در مولفهدانشجویان دختر و پسر
کارآفرینی، نیاز به موفقیت و نیاز بـه اسـتقالل   

دار بوده ولی در زمینه مرکز داراي تفاوتی معنی
پـذیري ایـن   ریسـک کنترل درونی، خالقیت و 

محمدي و همکـاران  .باشددار نمیتفاوت معنی
در پژوهشی به منظور بررسی رابطـه  نیز ) 20(

هاي شخصیتی با تمایل بـه کـارآفرینی  ویژگی
هاي شخصیتی گیرند که بین ویژگیمینتیجه

ي ا بــه کــارآفرینی رابطــههــزنــان بــا تمایــل آن
.ود داردداري وجمعنی

یکـی از اهـداف   حال با توجـه بـه اینکـه    
رشد تخصصی و فـردي  ي کشاورزيهادانشگاه

دانشجویان پـس از ورود بـه   .دانشجویان است
مجهـز شـوند کـه   ییهـا ها باید به ابزاردانشگاه

سازد تا دانش و نحـوه اسـتفاده   آنان را قادر می
تـا زمـانی کـه    از این رو .از آن را تقویت کنند

،در افـراد ایجـاد نشـوند   ي مورد نیـاز هامهارت
بـرداري مناسـب از تخصـص و در نهایـت     بهره

،بنـابراین . پذیر نخواهـد بـود  کارآفرینی، امکان
کارآفرینی و ایجاد اشتغال بیش از هر چیز بـه  

گذاري در آموزش عالی و ان و نحوه سرمایهمیز
ــتگی دارد  ــور بسـ ــعه کشـ ــق و توسـ و تحقیـ

ــه ــه   برنام ــجویان ب ــویق دانش ــراي تش ــایی ب ه
ینـدهاي  آکارآفرین شدن و شناخت عوامل و فر

سازي که منجر به کارآفرین شدن آنهـا  تصمیم
در ایـن  ،از ایـن رو ).5(شود، ضروري استمی

رینی و تحقیــق در نظــر اســت وضــعیت کــارآف
هاي بررسی فرضیهبا ثر بر آن را مؤهاي ویژگی

.گرددبررسی ، زیر
:هاي تحقیق عبارتند ازفرضیه

هـاي  دانشـجویان دختـر ویژگـی   :فرضیه اهـم 
.الزم را دارنديکارآفرینانه

:هاي فرعیفرضیه
بـین دانشـجویان دختـر و    :فرضیه فرعی اول

اخـتالف هـاي کارآفرینانـه   پسر از نظر ویژگـی 
.داري وجود داردمعنی

دانشـجویان دختـر   بـین :فرضیه فرعـی دوم 
هـاي  دانشـگاه از نظـر ویژگـی   آخرو سال اول
.جود داردوداري یاختالف معنانهکارآفرین
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ــوم  ــی س ــیه فرع ــین:فرض ــیب ــاي ویژگ ه
هـاي فـردي آنـان    دخترها و ویژگیکارآفرینانه

.داري وجود داردیمعنرابطه

هامواد و روش
ــر روش   در ت ــالوه بـ ــر عـ ــق حاضـ حقیـ

ــه ــی و   کتابخان ــابع علم ــه من ــه ب اي و مراجع
اسـتاندارد شـده   ي، از ابزار پرسشـنامه سناديا

. براي گردآوري اطالعات اسـتفاده شـده اسـت   
، شـامل  )نفر2013(جامعه پژوهشی مورد نظر

مـورد مطالعـه  دانشجویان کارشناسی دانشـگاه  
اســت کــه بــه روش تصــادفی و بــا اســتفاده از 

با توجه به نسـبت  جدول کرجسی و مورگان و 
به منظور کاهش خطا با افـزایش  دانشجویان و 
144(نفـر دختـر  336،نفر479تعداد نمونه،

نفـر  143و ) نفر سال آخـر 192نفر سال اول، 
.انتخــاب و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد،پســر

ــش     ــامل دو بخ ــژوهش ش ــن پ ــنامه ای پرسش

العـات فـردي   در ابتـدا سـئواالت اط  . باشـد می
سـؤال بـا   95مطرح گردید و در بخش بعـدي  

هاي کامالًاي با گزینهطیف لیکرت چهار گزینه
مخـالفم و کـامالً  موافقم، نسـبتاً اًموافقم، نسبت

مخـالفم جهـت دریافــت اطالعـات منطبـق بــا     
بـراي  . باشـد هـا و اهـداف تحقیـق مـی    فرضـیه 

محاسبه امتیاز پاسخگویان در هر یک از مـوارد  
یر نتایج گردآوري شده به شـیوه جـدول  و تفس

ــد ) 1( ــل گردی ــذکور از  . عم ــق م ــراي تحقی ب
سنجش اي گزینه95شده پرسشنامه استاندارد

تهیـه  هاي شخصیتی کارآفرینان ایرانـی ویژگی
استفاده ) 15(و همکاران ئیجشده توسط کردنا

طبـق  پرسشـنامه براي بررسـی اعتبـار   .گردید
استفاده گردیـد معمول از روش آلفاي کرونباخ 

1که در نهایت با محاسـبه آلفـاي کرونبـاخ   که 

92/0بـه میـزان   ) توسط طراحان پرسشـنامه (
.گیردمییید قرارأتمورد ،پایایی پرسشنامه

نحوه محاسبه امتیاز پاسخگویان- 1جدول 
يبسیار قوقويضعیفبسیار ضعیفمورد

57-5172-4357-1851-43ریسک پذیري متعادل
60-5568-4960-1755-49کانون کنترل درونی

53-4860-4453-1548-44نیاز به موفقیت
43-3852-3443-1338-34سالست فکري

30-2832-2530-828-25عملگرایی
26-2244-1826-1122-18تحمل ابهام
23-2128-1923-721-19رویاپردازي

21-1924-1621-619-16چالش طلبی
303-283380-264303-95283-264کارآفرینی

1- Cronbach-alpha
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نتایج و بحث
مشاهده ) 2(طور که در جدول همان

نزدیک به ،گردد، دانشجویان مورد مطالعهمی
پذیري متعادل، در ویژگی ریسکدرصد 73
در ویژگی کانون کنترل درونی،درصد4/99
92در ویژگی نیاز به موفقیت، درصد7/99

درصد100در ویژگی سالست فکري، درصد
در ویژگی درصد48در ویژگی عملگرایی، 

در ویژگی درصد5/98تحمل ابهام، 
در ویژگی درصد9/97رویاپردازي، 

.باشندطلبی ضعیف و بسیار ضعیف میچالش
در ویژگی درصد27نزدیک به از سوي دیگر

در ویژگی درصد6/0یري متعادل، پذریسک

در ویژگی نیاز درصد3/0کانون کنترل درونی، 
در ویژگی سالست درصد8به پیشرفت، 

5/1در ویژگی تحمل ابهام، درصد52فکري، 
در درصد2در ویژگی رویاپردازي، درصد

قوي طلبی قوي و بسیارویژگی چالش
بیشترین ضعف در ،به عبارتی دیگر. باشندمی
گرایی و بیشترین قوت در ویژگی ژگی عملوی

4/99در نهایت . شودتحمل ابهام دیده می
دانشجویان مورد مطالعه از نظر درصد

باشند و کارآفرینی ضعیف و بسیار ضعیف می
از این منظر شرایط درصد6/0تنها نزدیک به 

.باشندمطلوبی دارند و قوي و بسیار قوي می

هامورد مطالعه بر اساس ویژگینمونه توزیع فراوانی -2جدول 

بسیار قويقويضعیفبسیار ضعیفویژگی
درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

14356/4210236/306534/192674/7متعادلپذیريریسک

--33021/98419/126/0کانون کنترل درونی
--33440/99130/0130/0نیاز به موفقیت
26457/784539/132125/6679/1سالست فکري

------336100عملگرایی
9657/286535/198081/239527/28تحمل ابهام
--30996/912255/6549/1رویاپردازي

29579/873412/10549/1260/0چالش طلبی
----33440/99260/0کارآفرینی

هاتحلیل داده
میان دانشجویان دختر و پسر :نخستفرضیه

اخــتالفانــههــاي کارآفریناز نظــر ویژگــی 
.داري وجود داردیمعن

) 3(جدول در tآزموننتایج همانطور که 
بین پسرها و دخترهاي دهدنشان می

نیاز به ايهدانشجوي مورد بررسی، در ویژگی

طلبی، ، تحمل ابهام، چالشگراییعمل،موفقیت
اختالف ،در نهایت کارآفرینیرویاپردازي و

اما در خصوص . داري وجود نداردمعنی
با سالست فکري، کانون کنترلهاي ویژگی

پذیري با اطمینان ریسکودرصد 95اطمینان 
درصد بین دانشجویان پسر و دختر جامعه 99

.دارددار وجودختالفی معنیمورد پژوهش ا
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براساس جنسیتدر دانشجویان مورد مطالعههاي شخصیتیویژگیتحلیل وضعیت - 3جدول 
داريیسطح معنtآزمون خطاي معیارانحراف معیارفراوانیمیانگینجنسیتویژگی

96/26143426/7632/0971/1049/0پسرسالست فکري 43/28336270/7405/0دختر

014/0-74/29143853/8748/0461/2پسردرونیکانون کنترل 75/27336647/7420/0دختر

77/26143297/8699/0071/0944/0پسرنیاز به موفقیت 83/26336114/7393/0دختر

26/19143403/9789/0151/1250/0پسرتحمل ابهام 29/20336757/8478/0دختر

92/9143332/5446/0055/1292/0پسرچالش طلبی 46/10336106/5279/0دختر

441/0- 40/11143273/5441/0772/0پسرعمل گرایی 04/11336451/4243/0دختر

29/11143100/6510/0347/1179/0پسررویاپردازي 06/12336546/5303/0دختر

10/44143358/9511/0945/3000/0پسرریسک پذیري 33/40336078/10843/0دختر

60/173143654/44734/3241/1215/0پسرکارآفرینی 81/178336862/40229/2دختر

و سال اولمیان دانشجویان دختر :دومفرضیه
ــر  ــال آخ ــی  س ــر ویژگ ــگاه از نظ ــايدانش ه

.داري وجود داردیناختالف مع،انهکارآفرین
) 4(جـدول در tآزموننتایج همانطور که 

بـین دانشـجویان سـال اول و    ،دهـد نشان مـی 
سال چهارم مورد مطالعه، در هـیچ  دانشجویان 

ــی  ــک از ویژگ ــارآفرینی ی ــت ک ــا و در نهای ،ه
. معنی داري وجود ندارداختالف

انـه هـاي کارآفرین میـان ویژگـی  :فرضیه سوم
ــا و وی ــیدختره ــان رابطــه ژگ ــردي آن ــاي ف ه

.داري وجود داردیمعن
،)5جدول (همبستگی اساس ضرایب بر

پذیري، نیاز هاي ریسکبین نوع دیپلم و ویژگی

به موفقیت، سالست فکري و همچنین 
درصد و با تحمل 99کارآفرینی با اطمینان 

دار یاي معندرصد رابطه95ابهام با اطمینان 
پذیري ل پدر به جز ریسکنوع شغ. وجود دارد

درصد، با هیچ یک از 95و آن هم در سطح 
هاي شخصیتی رابطه ندارد، داشتن ویژگی

اندازي تخصص نیز با تحمل ابهام، سابقه راه
اندازي کسب و کار کسب و کار و تمایل به راه

. دار داردیاي معنرابطه،درصد اطمینان95با 
و تمایل اندازي کسب و کارداشتن سابقه راه

اندازي کسب و کار نیز با داشتن کنونی به راه
درصد اطمینان 95مهارت یا تخصص و با 

.دار داردیاي معنرابطه
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هاي شخصیتی در دانشجویان سال اول و آخر تحلیل وضعیت ویژگی- 4جدول 
داريیعنسطح مtآزمون خطاي معیارانحراف معیارفراوانیمیانگینسالویژگی

70/28144846/7575/0773/0101/0اولسالست فکري
07/28192417/6548/0آخر

رونیدکانون کنترل
52/27144511/7546/0اول

626/0-145/0
06/28192842/7658/0آخر

199/0-61/26144475/7544/0646/0اولنیاز به موفقیت
12/27192605/6560/0آخر

274/0- 88/19144298/8599/0007/1اولتحمل ابهام 85/20192335/9778/0آخر

55/10144092/5367/0376/0929/0اولطلبیچالش 34/10192142/5428/0آخر

08/11144316/4311/0201/0609/0اولعمل گرایی 98/10192639/4387/0آخر

960/0- 01/12144489/5396/0198/0اولرویاپردازي 13/12192641/5470/0آخر

پذیريریسک
17/45144790/9707/0اول

427/2203/0 68/42192578/8715/0آخر

کارآفرینی
77/179144181/40900/2اول

497/0951/0 53/177192859/41488/3آخر

هاي کارآفرینانهی بین متغیرهاي فردي و ویژگیهمبستگ- 5جدول 
داشتن مهارت نوع دیپلمشغل پدرویژگی هاي فردي

یا تخصص
سابقه راه اندازي 

کسب و کار
اندازي تمایل به راه

کسب و کار
- 158/0030/0096/0013/0**135/0*پذیريریسک

041/0- 020/0- 078/0-096/0-006/0درونیکانون کنترل
000/0014/0065/0-143/0**-036/0نیاز به موفقیت
-046/0099/0026/0-159/0**-046/0سالست فکري

053/0-061/0- 034/0- 078/0091/0گراییعمل
- 052/0- 057/0-112/0*-133/0*058/0تحمل ابهام
- 035/0- 012/0- 018/0- 039/0090/0رویاپردازي

- 030/0- 049/0- 055/0- 037/0093/0طلبیچالش
- 016/0001/0-036/0-181/0**044/0کارآفرینی

130/0*118/0*019/01- 088/0داشتن مهارت یا تخصص 
118/01092/0*057/0- 030/0اندازي کسب و کارسابقه راه

130/0092/01*- 072/0- 058/0اندازي کسب و کارتمایل به راه
.درصد1و 5دار در سطح احتمال معنی: **و*

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 14

http://jea.sanru.ac.ir/article-1-69-fa.html


77....... ................................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

،دهــت آمـــــه دسـایج بــاس نتـاسرـب
پذیري دانشجویان در ویژگی ریسکلب ــاغ

ضعیف و بسیار ضعیف سالست فکري، متعادل
با ها ضعف دانشجویان در این ویژگی. باشندمی

و ) 7(فیض ، )3(پژوهش بدرينتایج 
زاده عبداهللازاده و شریف، )10(نژاد مقدمقاسم

ضعف دانشجویان در .همسویی دارد)30(
پردازي، هاي کانون کنترل درونی و رویاویژگی

نژاد مقدم ، قاسم)3(نیز با نتایج پژوهش بدري 
همسو، اما ) 30(زاده زاده و عبداهللا، شریف)10(

ف یضعاما. همسویی ندارد) 7(با نتایج فیض 
با نیاز به موفقیتیبودن دانشجویان در ویژگ

بدريو) 10(نژاد مقدمقاسمتایج پژوهشن
،)35(زالیولی با نتایج همسویی ندارد) 3(

) 30(زادهبداهللازاده و عشریفو ) 7(فیض
در مورد مطالعه دانشجویان .باشدمیهمسو

ضعیف و بسیار ضعیف نیزویژگی عملگرایی
زاده وشریفباشند که این امر با نتایجمی

) 7(فیض همسو ولی با نتایج ) 30(زاده عبداهللا
در خصوص .همسویی ندارد) 17(مردانشاهیو 

طلبی هم دانشجویان وضعیت ویژگی چالش
ضعیف و بسیار بیشترشانمطلوبی نداشته و 

) 7(فیض نتایج با باشند که این امر ضعیف می
. همسویی دارد) 30(زادهزاده و عبداهللاشریفو 

و تنها در یک ویژگی رد مطالعه مودانشجویان 
تري از شرایط مناسبتحمل ابهام آن هم 

در ند و کمی بیش از نیمی از آنها بودداربرخو
که با نتایجبودند ویژگی قوي و بسیار قوي این 

) 30(زادهزاده و عبداهللاشریفو) 7(فیض
ر قوي بودن دانشجویان در این صفتمبنی ب

وابهامملتحبا اینکه.دنباشمیهمسو 
همبانزدیکیوتنگاتنگرابطهکارآفرینی

کهاستروشیابهام،تحملقعدر واودارند

وناآشناهايموقعیتازايمجموعهبافردیک
وسرودگردمیروروبهنامفهوموپیچیده

ازقطعیت،عدموابهامباداشتنکار
سببو استکارآفرینافرادمهمهايویژگی

،)4،6(شودمیآناندرکارآفرینیوانگیزش
اق ـاکثریت قریب به اتفدر نهایتاما

کارآفرینی رـنظاز،هـورد مطالعـویان مـدانشج
که این امر با باشندضعیف و بسیار ضعیف می

جعفري مقدم و اعتماديو ) 2(عزیزينتایج
) 7(ولی با نتایج فیضباشدمیهمسو ) 13(

.یستنهمسو
ج به دست آمده از آزمون فرض اول نتای

هاي ها و دختردهد که بین پسرنشان می
هاي نیاز به دانشجوي مورد بررسی، در ویژگی

طلبی، گرایی، تحمل ابهام، چالشموفقیت، عمل
کارآفرینی اختالف رویاپردازي و در نهایت

اما در خصوص . داري وجود نداردمعنی
و رلسالست فکري، کانون کنتهاي ویژگی
پذیري بین دانشجویان پسر و دختر ریسک

دار وجودجامعه مورد پژوهش اختالفی معنی
دار در ویژگی که وجود تفاوت معنی.دارد

نیز همسو ) 1(پذیري با نتایج امینیریسک
ها، میزان با توجه به میانگین دادهکه .باشدمی

در کانون کنترلپذیري و هاي ریسکویژگی
باشد و میزان ها میدخترپسرها بیشتر از

ها بیشتر از در دخترسالست فکريویژگی 
.باشدپسرها می

ها در نیاز ضعف جدي دختربه اما با توجه 
پـذیري در  به موفقیت و میـزان پـایین ریسـک   

آنها، طبق نتایج پژوهش و همچنین با توجه به 
ي مبنی بـر وجـود رابطـه   ) 20(نتایج محمدي

ــان   ــت میـ ــوي و مثبـ ــتقـ ــی و موفقیـ طلبـ
ــک ــذیري ریس ــه   دخپ ــا ب ــل آنه ــا و تمای تره
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طلبــی و کــارآفرینی، بــا افــزایش موفقیــت   
ــذیري مــیریســک ــه  پ ــل آنهــا را ب ــوان تمای ت

.کارآفرینی افزایش داد
نتــایج آزمــون فــرض دوم ،از ســوي دیگــر

دار در هـر  دهنده عدم وجود رابطه معنـی نشان
اول و بـین دانشـجویان سـال   ، هاویژگییک از 

با توجـه بـه   . باشدمیسال چهارم مورد مطالعه
میــانگین دانشــجویان ســال اول و دانشــجویان 

کـارآفرینی در دانشـجویان   میانگین ،سال آخر
کمتـر سال آخر به نسبت دانشجویان سال اول 

هرچنــد میــان ایــن صــفت در بــین باشــد مــی
داري دیـده نشـده  دانشجویان اخـتالف معنـی  

ند به علت بـرآورده نشـدن   توااین امر می. است
هـا در کسـب   انتظارات دانشـجویان از دانشـگاه  

هاي مورد نیاز، ابهام در شرایط اقتصادي مهارت
جامعه و بالطبع شرایط سخت اشتغال و کسب 

تکلیفـی ناشـی از آن   و بالانگیزگـی  و کار و بی
که این اختالف اکنـون انـدك و   دچنباشد هر

ریـزي  برنامهدار نیست اما در صورت عدم معنی
دار شدن مناسب چه بسا شاهد تشدید و معنی

) 1(نتایج پـژوهش امینـی  . این اختالف باشیم
دار بین دانشـجویان  نیز عدم وجود رابطه معنی

تـر پایینسال اول و سال چهارم، در عین حال 
آخر بودن نمره کل کارآفرینی دانشجویان سال 

.دهدرا نشان میاولدر مقایسه با سال 
نتـایج  نتایج آزمون فرض سوم،در رابطه با 

هـاي  حاکی است که بین نوع دیـپلم و ویژگـی  
نیاز به موفقیت، سالست فکري، تحمل ابهام و 

دار وجـود  یاي معنـ رابطه،در نهایت کارآفرینی
هــا نشــانداده، نتــایجبــه عبــارتی دیگــر. دارد
ها به ترتیـب در  دهد که میزان این ویژگیمی

اراي دیپلم علوم انسانی، تجربی و دانشجویان د
گرچـه بـین ویژگـی    . یابـد ریاضی، افزایش مـی 

ــپلم نیــز رابطــه ریســک ــوع دی ــا ن ــذیري ب ي پ
ها بـه  دارد اما میزان این ویژگیدار وجودیمعن

انسانی، ترتیب در دانشجویان داراي دیپلم علوم
در خصـوص  . یابـد تجربی و ریاضی، کاهش می

دهـد کـه   ج نشـان مـی  رابطه شغل پدر نیز نتای
پـذیري بـا   شغل پدر دانشجویان به جز ریسـک 

به عبارتی . اي نداردها رابطههیچ یک از ویژگی
میـان دانشـجویانی کـه شـغل پدرشـان      ،دیگر

از نظـر میـزان ایـن    ،باشـد دولتی و یا آزاد می
ویژگی تفـاوت وجـود دارد و دانشـجویانی کـه     

باشند از ویژگیپدرشان داراي شغل دولتی می
باشـند، کـه   پذیري باالتري برخوردار میریسک

ــراس و     ــت ه ــه عل ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام ای
ســرخوردگی احتمــالی برخــی از دانشــجویانی 
باشــد کــه شــغل پدرشــان آزاد بــوده و شــاهد 
ــاً  ــازار و گاه ــرات ســریع در ب نوســانات و تغیی

ــب  ــان در کسـ ــت پدرانشـ ــاهش موفقیـ وکـ
یجـه  این نت. هاي اخیر باشدکارهایشان در سال

مبنی بـر  ) 21(فمیبا نتایج مرادي و شعبانعلی
وجود رابطه میان شغل والدین و خطرپذیري با 

کـه  ) 34(درصـد اطمینـان، نتـایج یـارایی    99
بین شغل والدین و داريرابطه معنینشان داد 

هــاي کــارآفرینی وجــود دارد، همســو  قابلیــت
داشتن تخصص نیز بـا تحمـل ابهـام،    . باشدمی

ــه  اســابقه راه ــدازي کســب و کــار و تمایــل ب ن
،دار داردیاي معنـ اندازي کسب و کار رابطهراه

هاي شخصیتی مـورد  ولی با هیچ یک از ویژگی
.مطالعه رابطه ندارد
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به عبارتی دیگر هرچه مهـارت و تخصـص   
در دانشجویان بیشتر باشد، آنها از تحمل ابهـام  

ا داشـتن سـابقه   ام. باشندباالتري برخوردار می
انـدازي  اندازي کسب و کـار و تمایـل بـه راه   راه

یابـد  کسب و کار، با افزایش مهارت کاهش مـی 
که این امر غیـر قابـل انتظـار بـوده و بررسـی      

.طلبدبیشتري را می
با توجه به نتایج حاصل از این ،در مجموع

هاي و توجه به اینکه در رویکرد ویژگیپژوهش 
ر این است که براي گسـترش  شخصیتی، باور ب

کارآفرینی یا باید افرادي را در جامعه جسـتجو  
ها، به خودي خـود در آنهـا   کرد که این ویژگی

ها را هست و یا با آموزش و مشاوره، این ویژگی
لذا .)7(ها پرورش داددر افراد فاقد این ویژگی

زنـان،  توسـعه کـارآفرینی   هـاي  کـار یکی از راه
ارآفرینانه و بیان اهمیت و هاي کتوسعه ویژگی

با بـازبینی در  باید و ها استجایگاه این ویژگی
هاي آموزشی و کمک آموزشـی آمـوزش   برنامه
هـاي  زمینهکشاورزي، يخاصه در حوزه،عالی

هـا را فـراهم نمـود و    تقویت و بروز این ویژگی
نیمی از جمعیت آمـاده بـه کـار    اد که نداجازه 

بـوده و نقشـی   کشور در توسعه کشـور فعـال ن  
ثر در صـنعت کشـاورزي و تولیـدات آن بـه     مؤ

. نداشته باشندالهاي استراتژیک عنوان کا
هاي ویژگیدر دختر دانشجویان این ضعف 

ثیر منفـی آن بـر   أکارآفرینانه و کارآفرینی و تـ 
مخـتص زمـان حـال و    کارکرد و عملکرد آنهـا 

خود دانشجویان نبوده بلکه با توجـه بـه نقـش    
ثیراتأتـ ، جامعـه هاي آتـی ر تربیت نسلدآنها 

،از این رو. باشدناپذیر میآن درازمدت و جبران
نـوین در هايبرنامهاجراي و تدابیر ویژه اتخاذ 

بــه .باشــدمــیيمراکــز آمــوزش عــالی ضــرور
هـاي آموزشـی و   برنامهضمن تدوینکه طوري

اي زنـان،  هـاي حرفـه  درسی متناسـب بـا نیـاز   
سی به سـمت آمـوزش   هاي دردهی واحدجهت

کارآفرینی متناسب با شرایط اجتمـاعی زنـان،   
هاي نوین و خالقانه و تدوین کارگیري روشه ب

ــته   ــژه رش ــارآفرینی وی ــی ک ــب درس ــاي کت ه
هـا  کشاورزي، آموزش تخصصی اساتید دانشگاه

ــارآفرینی،   ــه ک ــت در زمین ــیتقوی ــاي ویژگ ه
ــه  ــجوکارآفرینان ــزاري  یاندانش ــق برگ از طری

مینارهاي آموزشـی و تخصصـی،   هـا، سـ  کارگاه
و هــاي کارآفرینانــههــا و طــرحمســابقات ایــده

هـاي فرهنگـی توسـط   برنامـه اجراي حمایت و 
هاي ملـی و عمـومی در راسـتاي تـرویج     رسانه

اقـداماتی  هافرهنگ کارآفرینی و بهبود ویژگی
.گردداجراثمر بخش 

ضمن بررسـی  گرددپیشنهاد می،همچنین
وبیت نسبی ویژگی تحمـل  طلمدالیل احتمالی 

هـا،  ویژگـی ضعف دانشجویان در دیگـر  وابهام 
بـر ثر مؤعوامل دیگر براي شناسایییتحقیقات

راهکارهاي تقویت هرچه بیشتر و هااین ویژگی
.صورت پذیردهااین ویژگی
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Evaluating and Comparson the Entrepreneurial Characteristics of
Female Students(The Cas Study: Sari University of Agricultural

Sciences and Natural Resources)

Mohammad Mehdi Mardanshahi1 and Ali Akbar Aghajani Afrozi2

Abstract
Increase the number of female students in the universities, the role of entrepreneurial

characteristics on the employment of graduates, as well as the importance of agriculture
and consequences of disregarding its, has led to evaluation the entrepreneurial
characteristics of girl agricultural students in this study. The population of this study
randomized is 1780 and 336 female subjects were selected. After the test, correlation
test and t, the results show that most students (apart from the characteristics of
ambiguity tolerance) in the risk-taking, thought fluid, activism, internal control, need for
achievement, challenge and visionary are not an ideal condition. There is a significant
difference between male and female students in characteristics: activism, need for
achievement, tolerance for ambiguity, challenge, visionary and entrepreneurship. But
there is a significant difference between male and female students in the characteristics:
thought fluid, internal control and risk-taking. In terms of individual characteristics,
there is a significant relationship between the type of diploma and risk-taking, need for
achievement, thought fluid, ambiguity tolerance and entrepreneurship. But the father’s
job is not relationship with any of the characteristics except risk-taking. There is
relationship between skill and experience in business, tolerance for ambiguity,
Tendency to start business relationship. There is no significant difference in any of the
entrepreneurship features between first year and fourth year students. These results
show that the need to plan for increasing entrepreneurial characteristics of women in
higher education due to the strategic role of agriculture in independence and welfare.

Keywords: Entrepreneurship, Personal characteristics, Entrepreneurial characteristics,
Gender, Agricultural
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