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ي منابع دانشکدهکارآفرینی در دانشجویاني بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه
بهبهاندانشگاهی چمران واحدطبیعی دانشگاه

2و حسن صدیقی1زهرا ربیعی

چکیده
کارآفرینی دانشجویانروحیهایجاددرثرمؤعواملتحلیلپیمایشی،-توصیفیتحقیقاینهدف

ها اي و دادهپرسشنامهتحقیقابزار. ه استبوددانشگاه شهید چمران واحد بهبهاندانشکده منابع طبیعی
عوامل مؤثر در ایجاد روحیه منظور شناساییتجزیه و تحلیل شدند که بهSPSSافزاربا استفاده از نرم

tو آزمون نیوایت تفاوتی از آزمون یومن هايفرضیهو براي آزمون کارآفرینی دانشجویان از آمار توصیفی 

نتایج نشان داد از بین متغیرهاي عامل روانشناختی تاثیرگذار بر روحیه کارآفرینی . مستقل بهره گرفته شد
کوشی و نگر بودن داراي بیشترین تأثیر، سختو خودباوري و آیندهدانشجویان، متغیرهاي اعتماد به نفس

و دانشگاهی تأثیرگذار، آموزشی از میان متغیرهاي،. باشندتوانایی مدیریت خالقانه داراي کمترین تأثیر می
هاي علمی داراي بیشترین تأثیر و ارزشیابی مستمر و هاي تدریس خالق و انطباق دروس با پیشرفتروش
ها و نامهاند و از میان متغیرهاي عامل سازمانی حمایت از پایاناز دانشجویان داراي کمترین تأثیر بودهمنظم

هاي کارآفرینی و بینش مشترك کمترین هاي مرتبط با کارآفرینی بیشترین تأثیر و توسعه گروهپژوهش
اندازي کار و تمایل این تحقیق نشان داد که بین جنسیت، داشتن مهارت، تجربه راه،همچنین. تأثیر را دارند

.داري وجود ندارداندازي کار با عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنیبه راه

دانشجویانعوامل روانشناختی، عوامل آموزشی، عوامل سازمانیي کارآفرینی، روحیه: هاي کلیديواژه
دانشکده منابع طبیعی بهبهان

مقدمه
ور،ــکشرويپیشلــائــمسازیــیک
فرديهايتواناییکههستندآموختگانیدانش

کاروکسباندازيراهبرايالزم راهايمهارتو
ایجادبه جاياغلبوندارندمناسب را

درمشارکتکارآفرینی ووشغلیهايفرصت
شدناستخدامدنباله ـبخودملی،توسعه

که اکثرمناسبیراهکارهايجملهاز.می باشند
قرارتوجهموردمشکلاینرفعبرايکشورها

.بوده استهادانشگاهدرکارآفرینیترویجاندداده
اـبکشورهااینیـعالآموزشنظام،واقعدر

در سزاییبهتأثیرشده،ریزيبرنامهريـگمداخله
کاريــبیلهــمسئحلادي وــاقتصتوسعه
درکارآفرینیفرآیندبهتوجه. اندداشته
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علمیسازمانکهبدان استتاهادانشگاه
عالیآموزشاندازچشمدر1متحدمللآموزش

رانوینهايدانشگاهو یکم،یستبقرنبراي
درکهجایگاهی:استنمودهتعریفگونهاین
منظورهـارآفرینی بــکهايمهارتآن
وآموختگاندانشايــهتـقابلیهیلــتس

کار،کنندگانایجادبهدنــشدیلــتببراي
. )16(یابد میتوسعه

کارآفرینیفرهنگترویجوریزيبرنامهبراي
آینده،برايافراد کارآفرینتربیتودانشگاهدر

وهامهارتها،تواناییبرخیبهتوجه
وآموزش عالینظامسویهدوهاي،ویژگی

تحققبراي.استناپذیراجتنابامريدانشجویان
اینبه بایدنیزدانشگاهدرکارآفرینیاهداف

تحتافرادچنانچهکهنمود،دقتنکته
باتدریس،هايروشومحتوااهداف،باآموزش،

هايتالشازبیشتريبهرهشوندهم هماهنگ
). 3(شودمیحاصلآموزشی

کارآفرینی،روحیهازجوامعبرخورداري
بهکشورهاپیشرفت اقتصادياساسواصل

از استفادهباکارآفرینیعنصر،آیدمیحساب
جدیدهايروشواندازپسوسرمایهحداقل

کارآییتولید،عواملترکیب بهینهوبرداريبهره
حداکثربهرااقتصاديبنگاهاثربخشیو

). 12(رساندمی
قرناواخرازکهاستموضوعیکارآفرینی

کشورهاي آموزشیمحافلتوجهموردبیستم
کهاستاینمهماما.استگرفتهقرارجهان
مبتکر بهوخالقافرادجهانیعرصهدراکنون
دربزرگیتحوالتمنشأکارآفرینانعنوان
.اندشدهخدماتیوتربیتیصنعتی،زمینه

باهموارهاقتصاديتوسعههايچرخههمچنین،

به عبارت،آیدمیدرحرکتبهکارآفرینیتوسعه
). 5(استتوسعهورشدموتورکارآفرینیبهتر،

ها در سطوح مشیایجاد راهبردها و خط
گرهدایتدولتی که بتواند هايبرنامه ریزيمختلف 

منابع طبیعی به هايرشتهآموختگان دانش
کوچک و کارآفرین کسب و کارهايسمت ایجاد 

هاي باشد و نیز حمایت مالی و فنی از طرح
نقش بسیار تواندمیآموختگاندانشکارآفرین 

ایین آوردن نرخ بیکاري و ایجاد مؤثري در پ
البته کارآفرینی . اشتغال پایدار داشته باشد

تر از ایجاد اشتغال دارد و ایجاد مفهومی عمیق
اشتغال تنها بخشی از این فرآیند را تشکیل 

با وجود اتفاق نظري که درمورد نقش . دهدمی
عنوان عامل حیاتی توسعه کارآفرینی به

مورد دارد، دراجتماعی وجود -اقتصادي
هاي کارآفرینی و ارایه چگونگی پیدایش فعالیت
). 11(رأیی وجود ندارد مفهومی واحد از آن هم
توان مربوط به عواملی دلیل این امر را می

گذارند که از دانست که بر کارآفرینی تأثیر می
توان به عوامل روانشناختی، میان آنها می

. کردآموزشی، دانشگاهی و سازمانی اشاره 
تواند در روندهرکدام از این عوامل می

عنوان عامل پیشبرنده یا بازدارنده کارآفرینی به
. عمل کند
در تحقیقی) 9(هیر و همکارانش پیلیپ

در زمینه دانش و شناخت کارآفرینی در 
هاي دولتی و خصوصی انجام دادند دانشگاه

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که 
هاي خصوصی انگیزه و دانشجویان دانشگاه

کارآفرینی باالتري نسبت به يروحیه
حیدري .هاي دولتی دارنددانشجویان دانشگاه

روي عوامل مؤثر بر گرایش ) 7(و همکارانش 
1- United Nations Educational Scientific Organization
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دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان خمین 
تحقیقی انجام داده که نتایج این تحقیق نشان 

بین انگیزه موفقیت، اعتماد به نفس، دهدمی
خودکارآمدي، عزت نفس و تحمل مشکالت با 

داري گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت و معنی
قرار گرفتن در جو و فضاي مناسب . وجود دارد

و رقابتی، دسترسی به امکانات مالی و توسعه 
هاي دولتی نوآوري و کارآفرینی توسط سیاست

کارآفرینی يروحیهایجاد در اشاعه و تواندمی
تحقیق درایسن و همکاران در). 15(مؤثر باشد 

فرد کارآفرینیدرثرؤمعاملترینمهم،)4(
یعنی.استشدهبیانکارآفرینفردشخصیت

شغلشموفقیتخودش وبهچقدراینکه
پسیکیهاشکستکههنگامییااستمعتقد

ماندمیمصممچگونه،آیندمیپیشاز دیگري
فردچگونهوقدم شودپیشآیندهدرکه

شغلی هايفرصتبهتهدیدهاتغییردرکارآفرین
. ماندمیمصمم 
دانشجویاناصلیانگیزهدربارهتحقیقیدر

انگلیسدرکارآفرینیدر زمینهآموزاندانشو
کردن، ریسکبرايفرصتینظیرمواردي

برکنترلوشغلیامنیتاقتصادي،سودآوري
شهبازي و ). 14(گردید بیانخودزندگی

ونـود پیرامـق خـتحقی، در)13(بیگی علی
آموختگان دانشمورد نیاز برايهايشایستگی

منابع طبیعی براي ورود به عرصه اشتغال، 
وجود شایستگی حل مسئله را از عوامل مؤثر 

این قابلیت که به . در این زمینه برشمردند
، نگرکلتشخیص مسایل و حل آنها با اندیشه 

خالق و مبتکر اشاره دارد و به خالقیت و 
، در نظام آموزش عالی گرددمنجر مینوآفرینی 
تحقیقات اخیر ،کلیطوربه. اب استقابل اکتس

هاي آموزشی که با اهمیت و اثربخشی برنامهبر
تأکید ،گرددمیهدف پرورش کارآفرینی برگزار 

).1(کند می
، طی مطالعه خود )8(جونز و انگلیش

توانمیکه با آموزش کارآفرینی داشتنداظهار 
اعتماد به نفس، دانش و مهارت دانشجویان را 

کار واندازي کسبافزایش و آنها را براي راه
همچنین گالوي و همکاران . توانمند ساخت

، در پژوهش خود دریافتند که آموزش )6(
کارآفرینی در افزایش خالقیت و اعتماد به 

هاي ارتباطی و نفس دانشجویان و نیز مهارت
، )2(عزیزي و حسینی . مدیریتی آنها تأثیر دارد

توسعه آموزش کارآفرینی هايروشبکارگیري 
در مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع 

هاي کارآفرینی در طبیعی را در افزایش مهارت
هاي کشاورزي و منابع میان دانشجویان رشته

طبیعی مؤثر برشمردند و در این جهت انطباق 
حتواي برنامه آموزشی با نیاز بازار کار را مورد م

در یک تحقیق دیگر مشخص .تأکید قرار دادند
هاي روانشناختی، پویایی محیط، شد که ویژگی

هاي بازاریابی و دسترسی به منابع، مهارت
محیط اکولوژیکی و عالقه به کشاورزي و منابع 

توسعه کارآفرینی در واحدهاي تولید طبیعی بر
اي بنابراین کارآفرینی، پدیده). 8(ودند بمؤثر 

بعدي نیست، بلکه فرآیندي است ایستا و تک
آن دخیل گیريشکلپویا که عوامل زیادي در 

این تحقیق بر آن است تا با شناسایی . هستند
عوامل پیشبرنده و بازدارنده فرآیند کارآفرینی 

در طبیعی، گامی کوچکدر آموزش عالی منابع
ان ـــرینی در میـــارآفـه کـــوسعـهت تـــج

.آموختگان رشته منابع طبیعی بردارددانش
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هامواد و روش
زمرهدرماهیت،نظرازپژوهشاین

هايپژوهشنوعهدف ازنظرازکمی،تحقیقات
ومتغیرهاکنترلنحوهحیثازوکاربردي

بودهآزمایشیغیرها،دادهآوريشیوه جمع
حاضر راتحقیقآماري جامعه.است

طبیعی شهرستان منابعيدانشجویان دانشکده
براي تعیین ). N=100(ددادنمیبهبهان تشکیل 

حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان
استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه تحقیق 

مورداطالعات). n=80(نفر انتخاب گردید 80
به مراجعهطریقازمیدانی،مرحلهدرنظر
گیري تصادفی و به روش نمونهتحقیقهاينمونه

.شدآوريجمع
تحقیق ایندراستفادهموردابزار

که پس از بررسی پیشینه بودايپرسشنامه
نظري تحقیق و بررسی مطالعات صورت گرفته 
در این زمینه پرسشنامه تحقیق تدوین شد و از 

اساتید گروه (نظران پانل متخصصان و صاحب
آموزش کشاورزي دانشگاه تهران و ترویج و 

تربیت مدرس با توجه به دسترسی به این 
جهت تعیین روایی محتوایی و )  هادانشگاه

ظاهري استفاده شده و روایی آن مورد تأیید 
براي تعیین میزان اعتبار ابزار . قرار گرفت

نفر از 25تحقیق، آزمون مقدماتی از 
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس خارج از

پس . جمعیت نمونه صورت گرفت توزیع گردید
بندي ها جمعها، پاسخآوري پرسشنامهاز جمع

افزار و ارزشیابی گردید و با استفاده از نرم
SPSS ضریب آلفا کرونباخ براي 20نسخه
لیکرت نامه که با طیفهایی از پرسشبخش
گیري شده بود محاسبه گردید و در اندازه

رونباخ آلفا، اعتبار آنها نهایت از طریق ضریب ک
.ردیدـتعیین گ

مشخصاتچهار بخشه درـپرسشنام
و آموزشیعاملروانشناختی،عاملفردي،

چهارم عوامل سازمانی کهبخشودانشگاهی
یعنی روحیهتحقیقوابستهمتغیرباارتباطدر

منظور به. طراحی گردید،بودکارآفرینی
توصیف و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از 

فراوانی،نظیرتوصیفیهايآمارهتحقیق از 
و ضریبمعیارانحرافمیانگین،درصد،

همبستگی ماننداستنباطیهايمارهآویراتیتغ
از ضریب ،در تحقیق حاضر. استفاده گردید

استفاده 2و کاي اسکور1همبستگی پیرسون
هاي تفاوتی از شده است و براي آزمون فرضیه

3وایت نی-قل و آزمون یومنــمستtونــآزم

.بهره گرفته شد
هاي تحقیقفرضیه

بین عوامل روانشناختی مؤثر بر روحیه - 1
کارآفرینی دانشجویان و سن آنها رابطه 

.وجود داردداريمعنیمثبت و 
بین عوامل آموزشی، دانشگاهی مؤثر بر - 2

روحیه کارآفرینی دانشجویان و سن آنها 
.وجود داردداريمعنیرابطه مثبت و 

بین عوامل سازمانی مؤثر بر روحیه - 3
کارآفرینی دانشجویان و سن آنها رابطه 

.وجود داردداريمعنیمثبت و 
بین عوامل روانشناختی مؤثر بر روحیه - 4

انشجویان و جنسیت رابطه کارآفرینی د
.داري وجود داردمثبت و معنی

بین عوامل آموزشی، دانشگاهی مؤثر بر - 5
کارآفرینی دانشجویان و جنسیت روحیه 

.داري وجود داردرابطه مثبت و معنی
1- Pearson Correlation Coefficient 2- Chi-square 3- Mann-Whitney U Test
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بین عوامل سازمانی مؤثر بر روحیه - 6
کارآفرینی دانشجویان و جنسیت رابطه 

.داري وجود داردمثبت و معنی
بین عوامل روانشناختی مؤثر بر روحیه- 7

کارآفرینی دانشجویان و  داشتن مهارت یا 
داري وجود معنیتخصص رابطه مثبت و 

.دارد
بین عوامل آموزشی، دانشگاهی مؤثر بر - 8

روحیه کارآفرینی دانشجویان و  داشتن 
داري مهارت یا تخصص رابطه مثبت و معنی

.وجود دارد
بین عوامل سازمانی مؤثر بر روحیه - 9

کارآفرینی دانشجویان و  داشتن مهارت یا 
داري وجود تخصص رابطه مثبت و معنی

.دارد
بین عوامل روانشناختی مؤثر بر روحیه -10

کارآفرینی دانشجویان و داشتن تجربه راه 
اندازي کسب و کار رابطه مثبت و 

.داري وجود داردمعنی
بین عوامل آموزشی، دانشگاهی مؤثر بر -11

روحیه کارآفرینی دانشجویان و داشتن 
اندازي کسب و کار رابطه مثبت و تجربه راه

.داردداري وجود معنی
بین عوامل سازمانی مؤثر بر روحیه -12

کارآفرینی دانشجویان و داشتن تجربه 
ه مثبت و ـار رابطـدازي کسب و کـانراه

.داري وجود داردمعنی
بین عوامل روانشناختی مؤثر بر روحیه -13

کارآفرینی دانشجویان و داشتن تمایل به 

اندازي کسب و کار رابطه مثبت و راه
.ي وجود دارددارمعنی

بین عوامل آموزشی، دانشگاهی مؤثر بر -14
روحیه کارآفرینی دانشجویان و داشتن 

اندازي کسب و کار تفاوت تمایل به راه
.داري وجود نداردمعنی

بین سازمانی مؤثر بر روحیه کارآفرینی -15
اندازي دانشجویان و داشتن تمایل به راه

.نداردداري وجود کسب و کار تفاوت معنی

نتایج و بحث
80(نفر64نفر پاسخگو، 80از مجموع 

را مردان ) درصد20(نفر16را زنان و ) درصد
میانگین سن دانشجویان . دادندتشکیل می

سال، حداقل سن دانشجویان 23مورد مطالعه 
24. سال بود35سال و حداکثر سن آنها 19

آماري را دانشجویان داراي مهارت نمونهدرصد 
درصد دانشجویان فاقد مهارت76و تخصص و

درصد 9. دادندو تخصص تشکیل می
اندازي راهيدانشجویان مورد مطالعه سابقه

درصد فاقد 91اند و حدود کسب و کار داشته
درصد دانشجویان 64. باشنداین نوع سابقه می

سب و کار کاندازيراهمورد مطالعه تمایل به 
کسب راه اندازيدرصد تمایلی به 36اند و داشته

بیانگر دیدگاه ، 1جدول.و کار ندارند
پاسخگویان در خصوص میزان تأثر متغیرهاي 
مربوط به عامل روانشناختی بر ایجاد روحیه 

.باشدبندي متغیرها میکارآفرینی و رتبه
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در رابطه با متغیرهاي مربوط به عامل 
تأثیرگذار بر روحیه کارآفرین روانشناختی 

شود که به ترتیب دانشجویان مشاهده می
نگرآینده، خود باروريو اعتماد به نفسمتغیرهاي 

بودن و داشتن خطرپذیري در پذیرش و ارائه 
هاي نو داراي بیشترین تأثیر و سخت ایده

،کوشی و تالش مداوم براي تحقق اهداف
توانایی مدیریت خالقانه و انگیزه داراي 

کمترین تأثیر در ایجاد روحیه کارآفرینی
دیدگاه پاسخگویان در ، )2جدول(.اندبوده

خصوص میزان تأثیر متغیرهاي مربوط به 
ایجاد عوامل آموزشی و دانشگاهی بر

بندي متغیرهاي مربوط و رتبهکارآفرینیروحیه
رایجاد روحیه به عوامل آموزشی و دانشگاهی ب

.دهدکارآفرینی را نشان می

کارآفرینیروحیهایجاد دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان تأثیر متغیرهاي مربوط به عوامل آموزشی و دانشگاهی بر-2جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر
65/2828/0312/04هاي شغلیمرتبط با مهارتهاي فوق برنامهآموزش

64/2799/0302/01هاهاي تدریس خالق در دانشگاهروش
70/2920/0340/08محتواي مناسب دروس

94/2959/0326/06دارا بودن توان و مهارت عملی درزمینه موضوع درسی
89/2941/0325/05شرایط و عالیق دانشجویانریزي منطبق بابرنامه

89/2006/1348/010مباحث درسیاستفاده از مشارکت دانشجویان در
95/2913/0309/03وجود مدرسین مجرب و کارآمد

90/2026/1353/011جو و فضاي مناسب و رقابتی در دانشگاه
95/2899/0304/02هاي علمی و تکنولوژیکانطباق دروس با پیشرفت

99/2013/1338/07خالقدر محیطی پویا وقرار گرفتن 
90/2038/1357/012هاي آموزشی دانشگاهها و کارگاهتجهیز آزمایشگاه

85/2092/1383/013ارزشیابی مستمر و منظم از دانشجویان

کارآفرینیروحیه يایجاد دیدگاه پاسخگویان درخصوص میزان تأثیر متغیرهاي مربوط به عامل روانشناختی بر -1جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر
39/3440/3014/112کوشی و تالش مداوم براي تحقق اهدافسخت

04/3818/0269/01اعتماد به نفس و خودباروري
09/3930/0300/02بودنآینده نگر
09/3034/1334/010انگیزه

03/3981/0323/09برنامه ریزيداشتن تفکر و توان 
94/2891/0303/03هاي نوارائه ایدهداشتن خطرپذیري در پذیرش و

3031/1343/011توانایی مدیریت خالقانه
99/2934/0315/05قدرت تحلیل مشکالت

3955/0318/08پذیريانعطاف
05/3967/0317/07داشتن روحیه انجام کارگروهی

16/3999/0316/06پذیريمسئولیت
15/3969/0307/04توان ایجاد انگیزه در دیگران
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شود از میانمشاهده می 2گونه که  در جدول همان
عامل آموزشی و دانشگاهی تأثیرگذارمتغیرهاي 

بر روحیه کارآفرینی دانشجویان، به ترتیب 
هاي تدریس خالق، انطباق دروس با روش

هاي علمی و تکنولوژیک و وجود پیشرفت
مدرسین مجرب و کارآمد داراي بیشترین تأثیر  
و ارزشیابی مستمر و منظم از دانشجویان، 

هاي آموزشی ها و کارگاهاهتجهیز آزمایشگ

دانشگاه و جو و فضاي مناسب و رقابتی در 
دانشگاه داراي کمترین تأثیر در ایجاد روحیه 

دیدگاه 3جدول .اندکارآفرینی دانشجویان بوده
پاسخگویان در خصوص میزان تأثیر متغیرهاي 
مربوط به عوامل سازمانی برایجاد روحیه 

مربوط به بندي متغیرهايکارآفرینی و رتبه
عوامل سازمانی برایجاد روحیه کارآفرینی را 

.دهدنشان می

از میان 3جدولهايیافتهباتوجه به 
متغیرهاي عامل سازمانی  به ترتیب حمایت از 

هاي مرتبط با کارآفرینی، و پژوهشها نامهپایان
تشویق مدیریت به نوآوري و تفویض اختیار 

هاي کارآفرینی، بیشترین تأثیر و توسعه گروه
توسعه بینش مشترك و فرصت زمانی در 

کارآفرینی کمترین تأثیر را در ایجاد روحیه 
بیانگر 4جدول.رینی دانشجویان دارندکارآف

ضرایب همبستگی میان عوامل مؤثر بر ایجاد 
روحیه کارآفرینی با متغیرهاي مستقل را نشان 

.دهدمی

روحیه کارآفرینیایجاددیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان  تأثیر  متغیرهاي مربوط به عوامل سازمانی بر- 3جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر

65/2901/034/04حمایت مدیریت از کارآفرینی
62/2877/0334/02تشویق مدیریت به نوآوري

72/2914/0336/03تفویض اختیار
81/2969/0334/06فرصت زمانی در کارآفرینی

84/2999/0351/08هاي کارآفرینیگروهتوسعه ي
83/2978/0345/07توسعه بینش مشترك

90/2989/0341/05هاي سازمانیمحدودیتعدم 
16/3006/1318/01ارآفرینیکهاي مرتبط با ها و پژوهشحمایت از پایان نامه
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ضرایب همبستگی میان عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی با متغیرهاي مستقل- 4جدول
P-valueضریب همبستگیتقلسمتغیرهاي ممتغیرهاي عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی

887/0-016/0سنعوامل روانشناختی
670/0- 048/0سندانشگاهیعوامل آموزشی،
002/0984/0سنعوامل سازمانی

427/26550/0جنسیتروانشناختیعوامل 
310/3635/1جنسیتدانشگاهیعوامل آموزشی،
900/16597/0جنسیتعوامل سازمانی

517/33217/0داشتن مهارت یا تخصصعوامل روانشناختی
510/28438/0داشتن مهارت یا تخصصدانشگاهیعوامل آموزشی،
056/0*693/29داشتن مهارت یا تخصصعوامل سازمانی

160/27510/0اندازي کسب وکارتجربه راهعوامل روانشناختی
071/0*630/39اندازي کسب وکارتجربه راهدانشگاهیعوامل آموزشی،
549/13809/0اندازي کسب وکارتجربه راهعوامل سازمانی

941/23685/0و کارکسباندازيراهبهتمایلعوامل روانشناختی
143/26565/0کسب و کاراندازيراهبهتمایلدانشگاهیآموزشی،عوامل 

548/20362/0کسب و کاراندازيراهبهتمایلعوامل سازمانی
* :05/0≤P

توان می4هاي جدول با توجه به یافته
رد 3، 1،2هاي شماره نتیجه گرفت که فرضیه

داري بین ي مثبت و معنیرابطهشوند ومی
عوامل روانشناختی، آموزشی، دانشگاهی و 

.دانشجویان وجود نداردسنسازمانی با 
دهد که نتایج این جدول نشان می،همچنین

دار معنی6، 5، 4هاي شماره فرضیه
اي بین عوامل روانشناختی، باشند و رابطهنمی

با .آموزشی و سازمانی با جنسیت وجود ندارد
توان نتیجه می4هاي جدول توجه به یافته

شوند  و رد می8و 7هاي گرفت که فرضیه
داري بین عواملرابطه مثبت و معنی

روانشناختی، آموزشی، دانشگاهی با داشتن 
ولی طبق .مهارت و یا تخصص وجود ندارد

تأیید 9توان نتیجه گرفت فرضیه نتایج می
شود و بین عوامل زمانی و داشتن مهارت و می

داري وجود یا تخصص رابطه مثبت و معنی
دهد دارد و نیز نتایج این جدول نشان می

اي بین رد شده و رابطه12و 10هاي فرضیه
وزشی، دانشگاهی ــتی، آمــعوامل روانشناخ

وسازمانی با داشتن تجربه راه اندازي کسب و 
4دول ــهاي جهــفتاز یا. کار وجود ندارد

تأیید و رابطه 11توان نتیجه گرفت فرضیه می
داري بین عوامل آموزشی و مثبت و معنی

اندازي کسب و کار دانشگاهی با تجربه راه
4هاي جدولطبق یافته. وجود دارد

شوند و رابطه رد می15و 14، 13هاي فرضیه
داري بین عوامل روانشناختی، مثبت و معنی

آموزشی، دانشگاهی و سازمانی با تمایل به 
5جدول . اندازي کسب و کار وجود نداردراه

مقایسه عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی 
.دهددانشجویان از نظر جنسیت را نشان می
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نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین با آزمون 
نی نشان داد که  بین جنسیت و وایت یومن 

عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی در بین 
به . وجود نداردداريمعنیدانشجویان تفاوت 

جنسیت تأثیري در مؤثر بودن ،عبارت دیگر

این عوامل بر ایجاد روحیه کارآفرینی نخواهد 
بیانگر مقایسه عوامل مؤثر بر 6جدول. داشت

انشجویان از نظر ایجاد روحیه کارآفرینی د
.باشدمهارت یا تخصص می

)n=80(مهارت یا تخصصمقایسه عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان از نظر-6جدول 

)=62n(خیر )n=18(بلهمهارت
ZP-valueه آمارمیانگینمیانگین

53/4817/38668/1095/0عوامل روانشناختی
689/2007/0**44/5374/36عوامل آموزشی و دانشگاهی

235/2025/0*25/5138/37عوامل سازمانی
* :05/0≤P ،** :01/0P≤

نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین با 
آزمون یومن وایت نی نشان داد که بین 
دانشجویان از نظر داشتن یا نداشتن مهارت و 
عوامل آموزشی و دانشگاهی مؤثر بر ایجاد 
روحیه کارآفرینی در سطح خطاي یک 

ود داردـوجداريیـمعناوت ـد تفـدرص
)689/2=z،007/0=sig.(به عبارت دیگر،

عوامل آموزشی و دانشگاهی بین دانشجویان 
تأثیر بیشتري44/53داراي مهارت با میانگین 

بین دانشجویان فاقد مهارت با نسبت به
اختالف،همچنین. دارد74/36میانگین 

بین دانشجویان داراي مهارت و فاقد داريمعنی
مهارت با عوامل سازمانی وجود دارد 

)235/2=z ،025/0=(sig .ارت دیگربه عب،
عوامل سازمانی تأثیر بیشتري بر دانشجویان 

ه ـنسبت ب25/21داراي مهارت با میانگین 
38/37انگین ـا میـارت بـد مهـدانشجویان فاق

ارت در تأثیرپذیري ـن داشتن مهـبی. دارد
مشاهده داريمعنیعوامل روانشناختی اختالف 

داشتن مهارت یا نداشتن ،به عبارت دیگر. نشد
مهارت در تأثیربخش بودن عوامل روانشناختی 

.تأثیري ندارد

)n=80(عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان از نظر جنسیتمقایسه- 5جدول 

مهارت
)=64n(زن)n=16(مرد

P-value

Zهآمارمیانگینمیانگین

78/4518/39018/1309/0عوامل روانشناختی
88/4691/38229/1219/0عوامل آموزشی و دانشگاهی

91/4840/38622/1105/0عوامل سازمانی
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راه اندازيتجربه يمقایسه عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان از نظر داشتن- 7جدول
)n=80(کسب و کار

)=72n(خیر )n=8(بلهمهارت
ZP-valueهآمارمیانگینمیانگین

06/4155/39100/1271/0عوامل روانشناختی
31/5308/39646/1100/0عوامل آموزشی و دنشگاهی

098/2036/0*81/5669/38عوامل سازمانی
* :05/0≤P

که مقایسه 7نتایج بدست آمده از جدول
میانگین با آزمون یومن وایت نی را نشان 

بیانگر آن است که بین دانشجویان از ،دهدمی
کسب و کارراه اندازينظر داشتن یا نداشتن تجربه 

5و مؤثر بودن عوامل سازمانی در سطح خطاي 
، z=098/2(وجود داردداريمعنیدرصد تفاوت 

036/0=sig .(دانشجویانی که ،به عبارت دیگر
هستند با کسب و کارراه اندازيداراي تجربه 

تأثیر عوامل بیشتر تحت81/56میانگین 

تا دانشجویانی که فاقد گیرندمیسازمانی قرار 
69/38کسب و کار با میانگین راه اندازيتجربه 

راه اندازيبین داشتن یا نداشتن تجربه . باشندمی
کسب و کار  با سایر عوامل مؤثر برایجاد روحیه 

به . مشاهده نشدداريمعنیکارآفرینی اختالف 
داشتن یا نداشتن تجربه در مؤثر ،عبارت دیگر

آموزشی و دانشگاهی بودن عوامل روانشناختی و 
.تأثیري ندارد

نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین با 
نشان داد که بین داشتن یا 1لمستقtآزمون 

اندازي کسب و کار با نداشتن تمایل به راه
عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی 

. داري مشاهده نشددانشجویان اختالف معنی
داشتن تمایل یا نداشتن آن ،به عبارت دیگر

تأثیري بر مؤثرتر بودن این عوامل بر ایجاد 
.روحیه کارآفرینی دانشجویان نخواهد داشت

میانکهشدمشخصتحقیقهايیافتهبراساس

روانشناختیعاملبهمتغیرهاي مربوط
دانشجویان بهکارآفرینیروحیهبرثیرگذارتأ

نگر و آینده، خود باروريو اعتماد به نفسترتیب، 
داراي هاي نوداشتن خطرپذیري در پذیرش ایده

هايیافتهاین نتیجه با .باشدبیشترین تأثیر می
و درایسن و ) 7(تحقیق حیدري و همکاران 

و کوشیسخت.مطابقت دارد) 4(همکارانش 
تالش مداوم براي تحقق اهداف توانایی 

انگیزه داراي کمترین تأثیر مدیریت خالقانه و

)n=80(راه اندازي کسب  و کارمقایسه عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان از نظر داشتن تمایل به - 8جدول

)=30n(خیر )n=50(بله مهارت
tP-valueهآمارانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

200/36689/9100/38027/11806/0423/0عوامل روانشناختی
960/36720/10766/37540/9339/0735/0عوامل آموزشی و دنشگاهی

520/22120/7466/22354/5038/0970/0عوامل سازمانی

1- Independent Sample T- test
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بودند که این نتیجه با در ایجاد روحیه کارآفرینی 
. مغایرت داشت) 7(تحقیق حیدري و همکاران هايیافته

وآموزشیعاملبهمربوطمتغیرهايمیاناز
هاي تدریس ترتیب روشبهثیرگذار،أتدانشگاهی

هاي علمی و پیشرفتخالق، انطباق دروس با 
تکنولوژیک و وجود مدرسین مجرب و کارآمد 
داراي بیشترین تأثیر و ارزشیابی مستمر و 

ها و منظم از دانشجویان، تجهیز آزمایشگاه
هاي آموزشی دانشگاه و جو و فضاي کارگاه

مناسب و رقابتی در دانشگاه داراي کمترین 
تأثیر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان 

تحقیقات تورو و هايفتهایاین نتیجه با .اندهبود
.مغایرت دارد) 15(همکاران

از میان متغیرهاي مربوط به عامل سازمانی 
هاي و پژوهشهانامهپایانبه ترتیب حمایت از

مرتبط با کارآفرینی، تشویق مدیریت به 
نوآوري وتفویض اختیار بیشترین تأثیر و توسعه 

، توسعه بینش مشترك و هاي کارآفرینیگروه
فرصت زمانی در کارآفرینی کمترین تأثیر را در 
ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان دارند که 
این نتیجه با نتایج تحقیق عزیزي و حسینی 

منظوربههادانشگاه، لذا. مطابقت دارد) 2(
و تقویتالقاءوکارآفرینیزمینهدرموفقیت
ومندنظامورتصبهبایستیکارآفرینی،روحیه

ارتباطی،مختلفابعادوعمل کردهچندبعدي
خصوص آموزشیه بودانشگاهیروانشناختی،

شدهاشارهآنبهنیزمختلفتحقیقاتدرکه
هااهــدانشگ.ندــدهرارــنظر قمدرااست

خود،کالنهايگذاريسیاستدرستیــایــب
وفنیعلمی،هايمهارتتقویتعالوه بر

وهامهارتو تقویتتوسعهبهنسبتی،تخصص
را الزمتوجهنیزدانشجویانکارآفرینیروحیه

در این تحقیق مشخص شد که .دارندمبذول
داشتن مهارت یا تخصص در مؤثر بودن عوامل 

باشدمیو عوامل سازمانی مؤثر آموزشی و دانشگاهی
و همچنین داشتن تجربه در مؤثربودن عوامل 

جنسیت در همچنین، .باشدمیسازمانی مفید 
مؤثر بودن عوامل مؤثر در ایجاد روحیه 

اساسبربنابراین،. کارآفرینی تأثیري ندارد
:گرددمیارائهزیرهايپیشنهادتحقیقهايیافته

هاي تدریس خالقانه روشکهاینبهتوجهبا-
درراباالترین اولویتاجراییهايمحیطدر

و آموزشیملعابهمربوطمتغیرهايمیان
کارآفرینیروحیهایجاددرگذارثیرأتدانشگاهی

وجدیتباامراینشودتوصیه می،لذاداشت،
وبیشترتا هرچهانجام پذیرد،بیشتريکیفیت

دانشجویان کارآفرینیروحیهتقویتبهبهتر
.بیانجامد

شودمیتوصیهآمدهدستبهنتایجبهبا توجه-
ها،کالسبرگزاريلقبیمختلف ازطرقازکه

برگزاري سمینارهايوهادورهها،کارگاه
با دانشجویان،هادانشکدهدرکارآفرینیتخصصی
تاشدهآشناکارآفرینیاساسیاصولومفاهیم

هرچهتقویتبهنسبتطریق بتوانایناز
.نموداقدامکارآفرینی دانشجویانروحیهبیشتر

وارتباطاتيفناورامروزهاینکهبهتوجهبا-
نقشاینترنتوکامپیوترطورکلیبهواطالعات

جامعههايدر بخشتأثیرگذاريومهمبسیار
این ازمستثنینیزکارآفرینیموضوعدارد،

کهگرددمیپیشنهادلذا،باشدنمیموضوع
اینترنتوکامپیوتربهو کافیمطلوبدسترسی

برايو زمینهگرددفراهمدانشجویانبراي
الکترونیکیهايآموزشواطالعاتیهايپایگاهایجاد

.گرددمهیازمینهایندر
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ها و نامهبا توجه به اینکه حمایت از پایان-
هاي مرتبط با کارآفرینی باالترین تأثیر پژوهش

توان گفت می،را در عوامل سازمانی دارد لذا
ها به  این امر توجه مسؤولین ذیربط و دانشگاه

نی به توسعه و تروج کارآفرینی کمک فراوا
.خواهد کرد

يبا توجه به اینکه داشتن مهارت و تجربه-

کسب و کار در مؤثرتر بودن عوامل در راه اندازي
،باشند لذاایجاد روحیه کارآفرینی سودمند می

ها باید به سمتی درسی دانشگاههايبرنامه
هاي عملی و حرکت کنند که زمینه فعالیت

هاي الزم براي دانشجویان فراهم کسب مهارت
ها با آن ارتباط داشتن دانشگاهيالزمهکه .گردد

.می باشدمحیط کار بیرون 
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Study of Effective Factors on Development of Entreprenurship Spirit
in the Natural Resources Students of Chamran University-Academic

Unit of Behbahan

Zahra Rabiei1 and Hassan Sadighi2

Abstract
The purpose of this descriptive -survey research is to analyses the effective factors in

the development of the entrepreneurship spirit among the natural resources students.
Research has been done by questionnaire, data were analyzed by using spss software
and in order to identify factors involved in the entrepreneurial spirit of student's
descriptive statistics were used and the Mann-Whitney U Test and Independent T-test
were used to test the difference hypothesis. the results have showed that among the
psychological variables, variables related to psychological factors influencing the
entrepreneurial spirit including  self- confidence, self-esteem and prospective being
variables, have the greatest impact and hard-working , capability of creative
management have the least impact. Among the effective educational and collegiate
variables, creative teaching methods, adaptation of courses with scientific and have the
greatest impact and continuous and regular evaluation of students have the least impact
and among the institutional factors, supporting the thesis and researches related to
entrepreneurship variable have the most impact and developing entrepreneurship groups
and  a shared vision and variables  have the least impact. This research also shows that
there is no significant and positive relationship between the gender, skill, experience
and desire to set up business and effective factors on developing students' s
entrepreneurial spirit.

Keywords: Entrepreneurship spirit, Psychological Factors, Educational Factors,
Institutional factors, Natural resources students of Behbahan
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