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چکیده   
ذهنی بر مبنـاي آن، بـر بـروز رفتارهـاي متفـاوت بـر اسـاس        گرفته تعریف رایج از جایگاه جنسیتی در جامعه و الگوهاي شکل

تمایـل بـه   بـروز و  بـر  هـاي جنسـیتی،  کدام تفـاوت جنسیت اثرگذار است. لذا مطالعه حاضر به دنبال آن است تا مشخص نماید 
پـژوهش را  دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کشاورزي در دانشگاه محقق اردبیلی جامعه آمـاري ایـن  . اثرگذار استکارآفرینی 

=N(تشکیل دادند  ). پژوهش از نوع کاربردي و روش پژوهش پیمایشی بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کـوکران بـه تعـداد    740
اي تصادفی بـا انتسـاب   گیري با استفاده از روش طبقهتعیین گردید و نمونهدانشجوي زن)148دانشجوي مرد و 127(نفر 275

شان داد دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن، از میزان تمایل به کـارآفرینی بـاالتري برخـوردار    ها نمتناسب انجام شد. یافته
طلبی باالتري برخوردار بودند؛ اما دانشـجویان  پذیري و استقاللبودند. دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن، از سطوح ریسک

بینی کننـده و متمایزکننـده   ترین متغیرهاي پیشر بودند. همچنین مهمزن نسبت به مرد از میزان انگیزه پیشرفت بیشتري برخوردا
، تمایـل بـه کـارآفرینی و تصـور از     تصور عمومی جامعه نسبت به جنسیتبروز کارآفرینی بر اساس جنسیت، مربوط به انتظارات و

بود.هاي کارآفرینانهاقدام به فعالیتهاي روحی و روانی برايتوانایی

هاي کارآفرینیجنسیت، تمایل به کارآفرینی، دانشجویان کشاورزي، قابلیت: هاي کلیديواژه

مقدمه 
آنچه بدیهی است اقدام به یک فعالیت کارآفرینانه، رابطه 

هاي روحی و روانی افراد و تحت تأثیر مستقیمی با قابلیت
نرخ ). 20محیط و فرهنگ حاکم در جامعه قرار دارد (

جاري در ایسه با مردان یکی از مسائلکارآفرینی زنان در مق
هاي جنسیتی توجه به تأثیر تفاوت.)10(استزمینه کارآفرینی 

یمی ندر حدود که حائز اهمیت استدر بروز کارآفرینی از آنجا
دهند و در عین حال از جمعیت کشورها را زنان تشکیل می

واسطه تحوالت گوناگون سیاسی، اجتماعی، هبامروزه 
مشارکت در جهتفرهنگی، زنان آمادگی بیشتري اقتصادي، 

عنوان بهجنسیت . اندپیدا کردهدر کشور هاي اجتماعی فعالیت
در سطح جامعه ساختاري اجتماعی از مؤنث و مذکر بودن 

هایی به مردان و زنان نسبت که در آن ویژگیشودمیتعریف 
. در)4گیرد (نقش جنسیتی میقالبو فرد در آن شودداده می

هاي اخیر، زنان گرایش بیشتري به تحصیالت دانشگاهی سال
ها، سال به سال درحال به دانشگاهآنهاپیدا کرده و نرخ ورود 

درحالی که براساس آمارهاي رسمی، نرخ افزایش است.
کرده به صورت قابل توجهی تحصیلزنانبیکاري نیز در میان 

جود در هاي جنسیتی مورابرينابباشد.میدرحال افزایش 
فرهنگی دارند، از قابلیت ، که بیشتر جنبه اجتماعی وجامعه

در چنین شرایطی ترغیب و ترویج کاهد.کارآفرینی زنان می
تواند هاي کارآفرینانه زنان میکارآفرینی و ارتقاي فعالیت

ثر براي رشد و توسعه اقتصاد، افزایش درآمد زنان و ؤمحرکی م
روانشناسان به این ). 11(رددبهبود کیفیت زندگی آنان تلقی گ

نتیجه رسیدند که جنسیت ساختاري چندسطحی است که 
شامل باورهاي فرهنگی و توزیع منابع در سطح کالن، 

ها الگوهاي رفتاري در سطح کنش و رفتارهاي متقابل، و نقش
این شودمی). اما آنچه تصور 4(ها در سطح خرد استو هویت

پذیربودن و داشتن انعطافزنان به دلیلعمدتاً است کـه 
دادن وظایف شغلی و خانوادگی استقالل بیشتر بـراي انجام

که مردان، رسیدن به درحالی.آورندرو میکارآفرینیخود، به 
اصلی را از دالیل و داشتن استقالل مالیاقتصادي بیشترسود

زنان کارآفرین، در ). همچنین 12،27(کنند خود ذکر می
کارآفرین، تمایل بیشتري بـه گذراندن وقت مقایسه با مردان

هاي شان دارند. زنان همچنین براي حل کشمکشبـا خانواده
هاي شغلی خود بکاهند ها و زمانخانوادگی حاضرند از فرصت

هاي هاي جنسیتی به هنگام شرکت در فعالیتتفاوت). 12،26(
ي فرهنگی، هابا محدودیتههبه دلیل مواجکارآفرینانه

عی و تصورات جامعه و حتی پذیرش خود فرد از اجتما
تواند بر که میشودمیبیشتر آشکار هاي جنسیتیجایگاه

. این واقعیت تأکید تمایل به کارآفرینی افراد بسیار اثرگذار باشد
فرهنگ کارآفرینانهدر کند که نیاز به یک تغییر ذهنیت می

تمایل به هاي جنسیتی جهت در ارتباط با تفاوت، جامعه و فرد
.)28(شودمیکارآفرینی، بیش از پیش احساس 

رغم پذیرش فرهنگی نقش مشارکتی زنان در رشد و لیع
ی نابرابرانه که هنوز در بستر یتهاي جنسنگرشتوسعه کشور،

هاي کارآفرینانه فرهنگی جامعه فعال است مانع بروز قابلیت
بان دیدهدگاه دیتوان بر در این زمینه می). 21(شودزنان می

کارآفرینانه زنان در برخی هاي قشبر رشد ن1جهانی کارآفرینی
اقتصادي پدیدکه این امر در بازارهاي نوکرداشاره کشورها 

وجود افزایش تعداد زنان کارآفرین، بااما نمود بیشتري دارد. 
و شودمعرفی میمردانه یک ویژگی غالباًکارآفرینی هنوز با 
. )15(رین اغلب کمتر از مردان است تعداد زنان کارآف

نوعی نابرابري میان مرد گرفته ازهاي جنسیتی که بربرچسب
خانواده، هاي پنهان و آشکار در دامنه آموزشباشدمیو زن 
، انتظارات نقشی و نادرستباورهاي ،آموزش و پرورشنظام 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کشاورزيراهبردهاي کارآفرینی در

1. Global Entrepreneurship Monitor
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شود. به این به زنان منتقل میشرایط جامعهمناسبات حاکم بر 
خود داشته باشند، ی که آنها از مقام ادراکو ها هویت آنترتیب

دادن خود را قادر و خواهان انجاموخود را چگونه ارزیابی کنند
گیرد. بسیاري از شکل می،رفتاري بدانندچه اعمال و

یر نابرابري أثت تحکه الزمه امر کارآفرینی است تیی هاقابلیت
د. همین امر از احتمال کنجنسیتی کمتر در زنان قوام پیدا می

که جامعهمحیط طور کلی،. بهکاهدکارآفرین شدن زنان می
نظام اداري و حقوقی،آموزشینظام،فرهنگدر برگیرنده

هاي کارآفرینانه را از امکان شروع مساوي فعالیتباشد، می
مطالعات اولیه در زمینه زنان در مقایسه با مردان گرفته است. 

دهد که زنان در مقایسه با مردان از میزان کارآفرینی نشان می
پذیري کمتري برخوردار بوده و کمتر به دنبال ریسک

رسد ). لذا به نظر می9باشند (راهبردهاي متحمل خطر می
هحوزدرو مرسوم،طور سنتیکارآفرینی بههايقابلیت

وجود تعداد کم زنان در این شود وتعریف میرانه مردساال
اياثرگذار و در خور شایستهاست زنان نقش حوزه موجب شده

در الگوي کارآفرینی نداشته باشند.در تبدیل شدن به یک 
شناختی چهار عامل اصلی جمعیتغالب تحقیقات کارآفرینی، 

وکار وجود دارد که بر نگرش و تمایل افراد براي شروع کسب
راعامل اول است که غالباً گذار معرفی شده اثرکارآفرینانه

که آیا که به تفاوت میان زنان و مردان و این؛نامندجنسیت می
کار واندازي کسبخاصی در راهجنسیت به رفتارهاي فردي 

ترتیب دیگر بهتوجه دارد. عامل ،شود یا خیرجدید منجر می
).4(تحصیلی استهخانوادگی، محل زندگی و پیشینهیشینپ

هاي ي ویژگیرابطهبررسی) به 19محمدي و همکاران (
در میان زنان شاغل در شخصیتی با تمایل به کارآفرینی

ها و ادارات شهر شیراز پرداختند. آنان نتیجه گرفتندسازمان
ارآفرینی شخصیتی زنان با تمایل آنها به کهايبین ویژگی

پذیري بـین ریسک،. همچنینداري وجود داردیي معنرابطه
دار مثبت و یي معنرآفرینی رابطهبه کاانزنان با تمایل آن

تمایل ،ش ریسک در زنانقوي وجـود دارد، یعنـی بـا افزای
.افزایش خواهد یافتانبه کارآفرینی در آنانآن

هاي شخصیتی با هدف بررسی ویژگی) 23نعمتی (تحقیق 
هاي دولتی تهران و مقایسه کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه

نه دانشجویان به تفکیک جنسیت، مقطع هاي کارآفریناویژگی
د. تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام ش

دانشجویانگروهدومیانکهدادنشانهاي این تحقیقیافته
پذیري،از ریسکبرخورداريمیزانخصوصدرو پسردختر

کارآفرینیروحیهبینکلدروطلبیچالشورویاپردازي
ناشی الًاحتمارا این تفاوت داشت که وجودداريمعنیتفاوت

اعطاي مسئولیت اداره و تأمین معاش تصور عمومی بر از 
به دلیل را و در مقابل زنان معرفی کردهخانواده بر مرد 

، امکان مساعدتري برايمسئولیت کمتر در این زمینهاحساس 
کلمیان،همچنینند.دانستالترپذیري باتوان ریسک

خصوصدرتنهامختلف،اطع تحصیلیمقدانشجویان
داري یمعنتفاوت،انگیزه پیشرفتویژگیازبرخورداري

مشاهده شد.
بررسی رابطه بین ) به 13پور و همکاران (حسین

خودکارآمدي با تمایل به کارآفرینی فردي (مطالعه موردي: 

نتایج تحقیق پرداختند. دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد)
د که بین خودکارآمدي بر طبق جنسیت دانشجویان نشان دا

ایل آنان به دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد با تم
داري وجود دارد. البته این رابطه در یکارآفرینی رابطه معن

بین خودکارآمدي ،همچنینباشد. تر از دختران میپسران قوي
دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشکده علوم انسانی 

داري یشگاه شاهد با تمایل آنان به کارآفرینی رابطه معندان
چه مقاطع تحصیلی باالتر باشد این وجود دارد. البته هر

تر است و همچنین بین دانشجویان با همبستگی قوي
خودکارآمدي پائین، تمایل به کارآفرینی وجود ندارد. 

ههاي کارآفرینانویژگی) در بررسی 12قرونه و همکاران (
هاي غیردولتی شهر تهراندبیرستاندرمؤسسان زن و مرد 

مؤسسان زن و ه میان هاي کارآفرینانویژگینتیجه گرفتند که 
بین ،همچنینمـرد در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. 

دو گروه زنان و مردان تفاوت کارآفرینانه درفردي هاي ویژگی
ام در زنان داري وجود ندارد. ویژگی شخصیتی تحمل ابهیمعن

طلبـی در مـردان کارآفرین در سطح کارآفرین و استقالل
ها در بخش دیگري از یافتهنامطلوبی ارزیابی شده است. 

هاي شخصیتی زنان و مردان بین ویژگینتیجه گرفتند که
طلبی و هاي استقاللجز ویژگیمؤسس مراکز آموزشی، به

بین نین همچ. شتداري وجود ندایتحمل ابهام، تفاوت معن
تفاوت مهارتی زنان و مردان نیز-هاي شـناختیویژگی

و در هر دو گروه در سطح نسبتاً شتداري وجود ندایمعن
.مطلوبی ارزیابی شده است

هاي تأثیر تفاوت) در بررسی 4اکبري و همکاران (
هدانشجویان دانشکدهجنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینان

بین دانشجویان نتیجه گرفتند که انکارآفرینی دانشگاه تهر
دختر و پسر در خصوص مفاهیم اصلی قصد کارآفرینانه براي

دار وجود داشته و ینگرش و هنجارهاي ذهنی تفاوت معن
هبرخالف اکثر تحقیقات گذشته دختران دانشجوي دانشکد

تر از پسران هستند. با ورود کارآفرینی در این خصوصیات قوي
شود. در هایی مشاهده میو جنسیت تفاوتمتغیر اشتغال در د

شده و رفتار کارآفرینی بین زنان شاغل کنترل رفتار ادراك
دهد. داري نشان مییشاغالن بوده و تفاوت معناز غیربیشتر

عامل نگرش، هنجارهاي ذهنی، کنترل، 4اناما در مورد مرد
داري بین یه و رفتار کارآفرینانه تفاوت معنشدرفتار ادراك

.شاغالن و غیرشاغالن مشاهده شده است
)، در تحقیق خود در ارتباط با 6بهرامی و همکاران (

وضعیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
صدوقی یزد به این نتیجه دست یافتند که از لحاظ متغیر 

داري بین دانشجویان پذیري، تفاوت معنیکارآفرینی ریسک
اشت و با توجه به میانگین، میزان زن و مرد وجود د

پذیري دانشجویان مرد باالتر بود. اما بین دیگر ریسک
طلبی، کنترل درونی، هاي کارآفرینی همچون توفیققابلیت

داري مشاهده نشد.طلبی تفاوت معنیخالقیت و استقالل
) در مطالعات خود به این نتیجه دست یافته که افراد 2آقا (

هاي موفقیت را در جنس مذکر به برخی عاملتمایل دارند
هاي ویژه نسبت دهند و داراي درونی نظیر تالش یا قابلیت

طلبی انتظار دارند؛ پذیري و استقاللسطح باالتري از ریسک
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در حالی که اغلب موفقیت در زنان به عواملی نظیر شانس یا 
شود. ساده بودن وظیفه محوله نسبت داده می

هاي زاگرب به بررسی و در دانشگاه) 7همکاران (دابیک و 
هاي جنسیتی در نگرش دانشجویان به سوي تفاوتتحلیل

هاي آنان، دانشجویان زن در کارآفرینی پرداختند. مطابق یافته
مقایسه با دانشجویان مرد، تمایل کمتري جهت اقدام به 

نقش حمایت خانواده،هاي کارآفرینانه داشتند. همچنینفعالیت
وه هاي کارآفرینانه در میان دو گرو اطرافیان نسبت به فعالیت

طوري که در میان دانشجویان زن بهجنسیتی متفاوت بود.
کمتر از دانشجویان مرد بود. همچنین ادراك و پذیرش 
جنسیتی براي کارآفرینی میان دانشجویان زن از دانشجویان 

تر در اییناعتماد به نفس پنتیجهمرد کمتر بود که این امر 
هاي دانشگاهی دانشجویان زن گروه زنان بود. اما فعالیت

هاي هاي کارآفرینی و شرکت در دورهنسبت به تهیه پروژه
آموزشی کارآفرینی از دانشجویان مرد بیشتر بود.

هاي کارآفرینی ) به ارزیابی ویژگی1آفوالبی و همکاران (
داروسازي انیشجوداننیبندهیآدرو تمایالت کارآفرینانه

ها در دانشگاه اوبافمی آولوو در نیجریه پرداختند. مطابق یافته
هاي کارآفرینی (خالقیت، انگیزه مجموع سطح قابلیت

طلبی، اعتماد به نفس، پذیري، استقاللپیشرفت، ریسک
شناسی و توانایی براي مدیریت) در دانشجویان در حد فرصت

تمایل به کارآفرینی در آینده ) بوده و میزان 9/3باال (امتیاز 
درصد) نیز مثبت بود. 67/79میان غالب دانشجویان (

هاي درسی، هاي کارآفرینی در برنامهاستفاده از دوره،همچنین
هاي کارآفرینی و تمایالت نقش مؤثري بر بهبود ویژگی

داشت.انیدانشجونیبندهیآدرکارآفرینانه
بر بروزیتیجنسرسی تفاوت) به بر25نیاکدیا و همکاران (

کارآفرینی در آفریقاي جنوبی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان 
در زنان بخش کارآفرینانه دانش و مهارت نییکه سطح پاداد 
در ن،ی. بنابراکندایجاد میرا یتیاز شکاف جنسیمهم

، اگر زنان داراي رشد باالو پدیدنوینیکارآفرهاي فعالیت
با مردان داشته باشند، یمشابهکارآفرینی يهایژگیويدارا

و نقش تیبر اهمحقیقتنی. اابدییکاهش میتیشکاف جنس
براي ایجاد تفاوت میان دو جنس مرد و يریپذسکیرمؤلفه 

زن تأکید دارد. 
هاي رسد تفاوتبه نظر مییقات،بندي تحقدر جمع

و لذا این جنسیتی نقش مهمی بر بروز کارآفرینی داشته باشد 
تحقیق به دنبال آن است تا تعیین نماید چه عواملی 

هاي جنسیتی بر بروز کننده و متمایزکننده تفاوتبینیپیش
ترین عواملی که بر باشد. در این زمینه مهمکارآفرینی می

ر هاي جنسیتی بر تمایل به کارآفرینی اثرگذانقش تفاوت
نگی و شود. عوامل فرههستند به شرح زیر تعریف می

(انتظارات و تصور عمومی جامعه نسبت به جنسیت، اجتماعی
هاي اطرافیان و خانواده هاي اجتماعی، حمایتمیزان مشارکت

هاي کارآفرینی، پذیرش جنسیتی در در بروز قابلیت
عوامل )؛27،20، 21، 7، 12، 29، 4هاي کارآفرینانه) (فعالیت

براي هاي جسمیفیزیکی و روانی (تصور از توانایی
هاي روحی و روانی هاي کارآفرینی، تصور از تواناییفعالیت

متغیرهاي ). 13،1، 2، 7هاي کارآفرینانه) (براي اقدام به فعالیت

پذیري، هاي کارآفرینی (خالقیت، ریسکروانشناسی در قابلیت
، 25، 1، 6، 23طلبی، انگیزه پیشرفت) (کنترل درونی، استقالل

سن، تعداد اعضاي خانواده، سابقه هاي فردي (ویژگی) و30
).22، 1، 13، 7، 12، 4هاي کارآفرینی) (شرکت در دوره

هامواد و روش
جنبه و از کاربردي استهدف،لحاظپژوهش ازاین

تجربیو غیرها، تحقیق از نوع توصیفی شیوه گردآوري داده
یز از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل، ن.بودغیرآزمایشی)(

از نوع تحقیقات میدانی (پیمایشی) بود. جامعه آماري تحقیق، 
کشاورزي و منابع طبیعی هاي رشتهشامل همه دانشجویان 

هاي تحصیلی (مقطع کارشناسی) شاغل به تحصیل در سال
نفر بود که در دانشگاه محقق 740سوم و چهارم به شمار 

ویان در این تحقیق دانشجاردبیلی مشغول به تحصیل بودند. 
هاي اول و دوم به دلیل آگاهی ناکافی نسبت به سال
خود در جامعه و نیز عدمهاي کارآفرینانه رشته تحصیلینقش

هاي کارآفرینی، در مطالعه سابقه مناسب جهت شرکت در دوره
اي تصادفی (بر گیري، طبقهشرکت داده نشدند. روش نمونه

ي به کمک نمونه آمارمبناي جنسیت و گرایش تحصیلی) بود. 
دست آمد که براي افزایش دقت، شمار به فرمول کوکران به

افزایش دانشجوي دختر)148دانشجوي پسر و 127نفر (275
:یافت

)n حجم نمونه؛ :N) ؛ 740: حجم جامعه تحقیق(t ضریب :
و 5/0: درصد توزیع صفت، برابر با qو p،96/1اطمینان برابر 

d 05/0: درصد خطا برابر با(
بخش 5اي مرکب از نامهابزار پژوهش، شامل پرسش

12اي (هاي فردي و حرفههاي ویژگیاصلی شامل گویه
گویه)، عوامل فیزیکی 20گویه)، عوامل فرهنگی و اجتماعی (

هاي کارآفرینی گویه)، متغیرهاي مربوط به قابلیت11و روانی (
ه) بود که گوی6گویه) و متغیر تمایل به کارآفرینی (73(

غیر از متغیرهاي هاي سنجنده متغیرهاي تحقیق (بهگویه
اي و باز)، داراي ترتیب خاص و داراي گویهفردي تک

تا "خیلی کم"هاي یکسان در یک مقیاس لیکرت  (از وزن
متغیرهاي ) عرضه شد.5تا 1در دامنه "خیلی زیاد"

یت قابل5هاي کارآفرینی شامل سنجش روانشناسی در قابلیت
پذیري )، ریسک32، 28، 5، 4خالقیت (دربرگیرندهکارآفرینی 

)، انگیزه 32، 29، 25، 8درونی ()، کنترل 32، 24، 5،8، 1(
) مدنظر 32، 28، 25طلبی () و استقالل32، 24، 5، 1پیشرفت (

هاي مورد استفاده در سنجش پژوهش قرار گرفت. گویه
شده بی شده و بومیهاي اعتباریاها، برگرفته از آزمونقابلیت

که "هاي شخصیتی کارآفرینی در ایرانسنجش ویژگی"
و آزمون)24() طراحی شد1386و همکاران (کردنائیجتوسط 

"دارهام"المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه ي بیناستاندارد شده
ستان انگل،کشورهاي هند، فیلیپین، مالزيدرانگلستان بود که

گویه 73د که در نهایت شاعتباریابی وآزمون )3،18و ایران (
گویه مربوط به 18گویه مربوط به خالقیت، 12(

   
     

253
5.05.096.105.0740

5.05.096.1740
22

2

22

2










pqtNd

pqNt
n

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
4.

8.
13

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jea.4.8.13
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-160-fa.html


16................................................................ ..................................................................به کارآفرینی دانشجویان کشاورزيهاي جنسیتی بر تمایلتحلیل تفاوت

گویه 16طلبی، گویه مربوط به استقالل12پذیري، ریسک
گویه مربوط به انگیزه پیشرفت) 15مربوط به کنترل درونی و 

دهی به عرضه شد. پس از نمرهیان گوپاسخبراي سنجش به 
ها، هاي داده شده به گویهجمع پاسخصلها و حایک از گویههر

بدست آمد. گوپاسخامتیاز براي هر 
عنوان متغیر اصلی به"تمایل به کارآفرینی"متغیر 

گویه در 6) با 17هاي استاندارد (تحقیق، بر اساس پرسش
اي (از کامالً موافق تا کامالً گزینه7قالب طیف لیکرت 
ین روایی ابزار تحقیق از روایی براي تعیناموافق) تعیین شد. 

روایی محتوایی پرسشنامه بر پایه محتوایی اسـتفاده شد. 
نظرسنجی چندتن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی و پس از اعمال نظرهاي فنی و ضروري تأیید شد. 
براي بررسی پایایی ابزار تحقیق از آلفاي کرونباخ استفاده شد. 

نفر از جامعه 30آزمون اولیه به تعداد بدین شکل که پس از 
، اصالحات اعمال و هاي منتخبآماري ولی خارج از نمونه

)، به حد مطلوب تعیین شد 7/0میزان آلفاي کرونباخ (باالتر از 
که جزییات مربوط به متغیرهاي اصلی تحقیق، شیوه سنجش 

) اشاره شده است. 1ها و نتایج آلفاي کرونباخ در جدول (آن
حلیل نهایی هدف اصلی تحقیق از روش رگرسیون جهت ت

بندي سطح تمایل به لجستیک دوگانه استفاده و براي گروه
میانگینازانحراف معیاريفاصلهروشکارآفرینی از 

(ISDM)) 16،31استفاده شد:(
A = کم : A < mean-SD
B = کم نسبتاً : mean-SD < B ≤ mean
C = نسبتاً زیاد : mean < C ≤ mean+SD
D= زیاد : mean+SD < D

هامعرفی متغیرهاي تحقیق و شیوه سنجش آن- 1جدول 
Table 1. Introduction of research variables and their measurement method

آلفاي کرونباخسنجشتعریف متغیرنوع متغیرمتغیر
(y)2؛ مرد: 1زن: جنسیت-متغیر دوگانه-
X1

ویژگی هاي
فردي

-سالسن-

X2-نفرتعداد اعضاي خانواده-

X3-ساعتسابقه شرکت در دوره هاي کارآفرینی-

X4-نمرهمعدل-

X5

عوامل فرهنگی و 
اجتماعی

انتظارات و تصور عمومی جامعه نسبت -
به جنسیت

کرتیلفیدرقالب طهیگو6
71/0): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

X6
طرافیان و خانواده در بروز هاي احمایت-

هاي کارآفرینیقابلیت
کرتیلفیدرقالب طهیگو5

83/0): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

X7
هاي پذیرش جنسیتی در فعالیت-

کارآفرینانه
کرتیلفیدرقالب طهیگو4

81/0): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

X8-کرتیلفیقالب طدرهیگو5میزان مشارکت هاي اجتماعی
76/0): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

X9 عوامل فیزیکی و
روانی

هاي جسمی براي تصور از توانایی-
هاي کارآفرینیفعالیت

کرتیلفیدرقالب طهیگو5
70/0): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

X10
تصور از توانایی هاي روحی و روانی -

کارآفرینانههايبراي اقدام به فعالیت
کرتیلفیدرقالب طهیگو6

73/0): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

X11

متغیرهاي
روانشناسی 
کارآفرینی

کرتیلفیدرقالب طهیگو12خالقیت-
77/0): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

X12-کرتیلفیدرقالب طهیگو18پذیريریسک
): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

69/0

X13-کرتیلفیدرقالب طهیگو16کنترل درونی
): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

78/0

X14-کرتیلفیدرقالب طهیگو12طلبیاستقالل
): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

72/0

X15-کرتیلفیدرقالب طهیگو15انگیزه پیشرفت
): خیلی زیاد5: خیلی کم تا 1از (

71/0

X16-ايگویه در قالب طیف لیکرت هفت گزینه6تمایل به کارآفرینی
84/0: کامالً مخالفم)7: کامالً موافقم تا 1(از 

نتایج و بحث
یانگوپاسخاي هاي فردي و حرفهویژگی

درصـد از  8/53هـاي تحقیـق،   با توجـه بـه نتـایج یافتـه    
نـان دانشـجویان   درصـد آ 2/46یان دانشـجویان زن و  گوپاسخ

درصـد) در  2/38یـان ( گوپاسخمرد بودند، که بیشترین فراوانی 
سال قـرار داشـتند و میـانگین سـن     21الی 20محدوده سنی 

ــان گوپاســخ ــان  63/21ی ــدل می ــی مع ــود. بیشــترین فراوان ب
بــود و 9/14تــا 13درصــد) در محــدوده 6/43یــان (گوپاســخ

2/22ه تحصـیلی بـود. رشـت  63/15یان گوپاسخمیانگین معدل 

یان مربوط به زراعت و اصالح نباتات و کمترین گوپاسخدرصد 
درصـد بـه رشـته مرتـع و آبخیـزداري اختصـاص       9/2آنان با 

ــان  ــت. در می ــخداش ــان گوپاس ــابقه  6/42ی ــراد س ــد اف درص
ــه،  فعالیــت هــاي کارآفرینانــه (ثبــت اختــراع، طــرح کارآفرینان

هـاي  در بنگـاه هاي کارآفرینانـه، عضـویت   عضویت در تعاونی
بازده، سـابقه فعالیـت اقتصـادي کـارآفرینی و     کارآفرینی و زود
درصـد  4/17اند و ... ) نداشتههاي کارآفرینی وتأسیس شرکت

اند.  افراد حداقل در یک مورد سابقه فعالیت کارآفرینانه داشته
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بندي وضعیت تمایل به کارآفرینی میان دانشجویان گروه
زن و مرد

بندي وضعیت تمایل به کارآفرینی از روش گروهبراي 
ISDM نشان داد که میزان تمایل 2استفاده شد. نتایج جدول

درصد) در 30/47به کارآفرینی در میان غالب دانشجویان زن (
بود. اما میزان تمایل به کارآفرینی در میان "نسبتاً کم"حد 

بود."ادنسبتاً زی"درصد) در حد 61/49غالب دانشجویان مرد (

گویانبندي وضعیت تمایل به کارآفرینی در میان پاسخگروه- 2جدول
Table 2. Grouping the status of entrepreneurship tendency among respondents

درصد تجمعیدرصدفراوانیوضعیتتمایل به کارآفرینی

دانشجویان زن

2421/1621/16کم
7030/4751/63نسبتاً کم
3498/2249/86نسبتاً زیاد

2051/13100زیاد

دانشجویان مرد

1581/1181/11کم
3062/2343/35نسبتاً کم
6361/4904/85نسبتاً زیاد

1996/14100زیاد

مقایسه تمایل به کارآفرینی میان دانشجویان، بر اساس 
جنسیت

، ري یک درصددا، در سطح معنی3دول مطابق نتایج ج
داري بین دو گروه دانشجویان (مرد و زن) وجود تفاوت معنی

ها، دانشجویان مرد نسبت به داشت. با توجه به میزان میانگین
دانشجویان زن، از میزان تمایل به کارآفرینی باالتري برخوردار 

بودند.

، بر اساس مقطع  جنسیتگویانتمایل به کارآفرینی پاسخمقایسه - 3جدول 
Table 3. Comparison of variables of entrepreneurship tendency, based on gender

داريسطح معنیtآمارهانحراف معیارمیانگینجنسیتمتغیر

000/0-404/11**67/2558/6زنتمایل به کارآفرینی 12/3282/1مرد
درصد1احتمالسطحدري دارمعنی: **

ــان   امق ــارآفرینی می ــی ک ــاي روانشناس ــه متغیره یس
دانشجویان، بر اساس جنسیت

داري یک درصـد (دو  ر سطح معنی، د4مطابق نتایج جدول 
درصد (تنها 5طلبی) و در سطح پذیري و استقاللر ریسکمتغی

داري بین دو گـروه  براي قابلیت انگیزه پیشرفت)، تفاوت معنی

، دانشـجویان  بـه عبـارتی  اشت. دانشجویان (مرد و زن) وجود د
پــذیري و مــرد نســبت بــه دانشــجویان زن از ســطوح ریســک

؛ امـا دانشـجویان زن   بـاالتري برخـوردار بـوده   طلبـی  استقالل
نسبت به مـرد از میـزان انگیـزه پیشـرفت بیشـتري برخـوردار       

بودند.

مقایسه متغیرهاي روانشناسی کارآفرینی بر اساس مقطع  جنسیت- 4جدول 
Table 4. Comparison of variables of entrepreneurship psychology, based on gender

داريسطح معنیtآمارهانحراف معیارمیانگینجنسیتمتغیرهاي تمایل به کارآفرینی

انگیزه پیشرفت
025/0- 450/1*21/6423/4زن
83/5836/6مرد

کنترل درونی
87/6052/3زن

435/1-422/0
93/6234/5دمر

پذیريریسک
940/3003/0**92/4616/5زن
14/5711/8مرد

طلبیاستقالل
132/4007/0**46/4041/4زن
61/4707/6مرد

خالقیت
27/3752/4زن

432/0-234/0
85/3913/4مرد

درصد5و 1احتمالسطحدري دارمعنیترتیب سطح به: *، **
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ل رگرسیون لجستیکتخمین مد
ازنقـش جنسـیت بـر متغیرهـاي کـارآفرینی     بررسیبراي

2بـه وابسـته متغیـر . شـد دوگانه اسـتفاده لجستیکرگرسیون
بـر  ) تقسـیم شـدند.   1مرد (کد: ) و0(کد: دانشجوي زنگروه

سن، تعـداد اعضـاي   متغیر مستقل 16، اساس مدل رگرسیونی
آفرینی، انتظـارات و  هـاي کـار  خانواده، سـابقه شـرکت در دوره  

هاي اطرافیـان  تصور عمومی جامعه نسبت به جنسیت، حمایت
هاي کارآفرینی، پـذیرش جنسـیتی در   و خانواده در بروز قابلیت

تصـور  هاي اجتمـاعی، هاي کارآفرینانه، میزان مشارکتفعالیت

هاي کـارآفرینی، خالقیـت،   هاي جسمی براي فعالیتاز توانایی
درونی، استقالل طلبی، انگیزه پیشـرفت  پذیري، کنترل ریسک

، 5نتایج جـدول  و متغیر تمایل به کارآفرینی وارد تحلیل شدند. 
2بندي طبقهارزیابی توان کلی مدل رگرسیونی لجستیک را در 

مـدل ایـن بینی کـل پیش. درصددهدنشان میجنسیتی گروه
درصـد 5/82کـه اسـت معنـی بدانامراین. بوددرصد5/82

انـد و مـدل توانسـته اسـت     شدهتفکیکدرستیبهاهمشاهده
متغیرهـایی بهتوجهباوابسته رامتغیرمقادیرازدرصد مطلوبی

.نمایدبینیدرستی پیشبهاندشدهمعادلهواردکه
یان در رگرسیون لجستیکگوپاسخبندي دو گروه طبقه- 5جدول 

Table 5. Classification of two groups of respondents in logistic regression

هامشاهده
شدهبینیپیشمقادیر

جنسیت
بینی صحیحپیشدرصد  مردزن

جنسیت
1252285/0زن
2610179/5مرد

82/5درصد کل

مقدار ، 6در تحلیل رگرسیون لجستیک، با توجه به جدول 
2-(کاي اسکوئر Log likelihood (244/204.نینهمچبود،

Nagelkerke RوCox & Snell R Squareمقادیر
Squareي ضریب تعیین و ضریب تعیین دهندهکه نشان

دهد که متغیرهاي مستقل مطالعه تعدیل شده است، نشان می
درصد از تغییرات متغیر 628/0تا 470/0توانند در مجموع می

.بینی کنندرا پیشدوگانه

رگرسیون لجستیکدردل هاي برازش مشاخص- 6دول ج
Table 6. Model fitting indicators in logistic regression

كکرلیجنضریب تعیینکاکس و اسنل ضریب تعیین لگاریتم درستنمایینسبت مرحله

1244/204470/0628/0

نتایج رگرسیون لجستیک براي متغیرهاي تحقیق- 7جدول 
Table 7. Logistic regression results for research variables

هانسبت بختداريسطح معنیآزمون والدخطاي استانداردبرآوردهامتغیر

X1 =076/0194/0152/0696/0079/1سن
X2 =134/0188/0507/0477/0143/1تعداد اعضاي خانواده

= X3195/0065/0937/8003/0215/1**هاي کارآفرینیسابقه شرکت در دوره
X4 =035/0863/5115/0520/2-/085معدل
X5824/0194/0800/22000/0919/0**= انتظارات و تصور عمومی جامعه نسبت به جنسیت
X6247/0229/0697/5017/0728/1*هاي کارآفرینیهاي اطرافیان و خانواده در بروز قابلیت= حمایت
X7168/0273/2166/0679/0-189/0رینانههاي کارآف= پذیرش جنسیتی در فعالیت
X8184/0472/0492/0882/0-126/0هاي اجتماعی= میزان مشارکت
X9178/0479/2125/0756/0-280/0هاي کارآفرینی= تصور از توانایی هاي جسمی براي فعالیت

X10567/0187/0233/9002/0763/1**ینانههاي کارآفر= تصور از توانایی هاي روحی و روانی براي اقدام به فعالیت
X11206/0222/0863/0353/0229/1= خالقیت
X12550/0133/0065/17000/0733/1**پذیري = ریسک
X13195/0515/0473/0869/0-140/0= کنترل درونی
X14439/0241/0317/3069/0552/1*طلبی= استقالل
X15326/0700/4030/0294/0- 306/0*= انگیزه پیشرفت
X16620/0177/0245/12000/0860/1**= تمایل به کارآفرینی

997/2783/29000/0000-358/16مقدار ثابت
درصد5و1سطحدرداريمعنیسطحبترتیبه: *و**
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بودن که بیانگر مناسباز برازش مدلپس از اطمینان 
داري اثرات متغیرها معنییین به تعبود،مدل کلی تحلیل 

دار و متمایزکننده توسط آماره والد پرداخته تا متغیرهاي معنی
نتایجگروه دانشجو بر اساس جنسیت تعیین گردد. مطابق2

دار به متغیر معنی8مستقل تنهاتغیرم16، از میان 7جدول 
هاي کارآفرینیدست آمد. متغیرهاي سابقه شرکت در دوره

)195/0B=،( انتظارات و تصور عمومی جامعه نسبت به
هاي روحی و روانی )، تصور از توانایی=824/0B(جنسیت

)، =567/0B(هاي کارآفرینانهبراي اقدام به فعالیت
) =620/0B) و تمایل به کارآفرینی (=550/0B(پذیريریسک

هاي حمایتداري یک درصد و متغیرهاي در سطح معنی
) =620/0B(هاي کارآفرینیروز قابلیتاطرافیان و خانواده در ب

درصد مثبت و 5) در سطح =439/0B(طلبیو استقالل
دست آمد. اما براي متغیر انگیزه پیشرفتهدار بمعنی

)406/0-B=(درصد به 5دار در سطح رابطه منفی و معنی
معادله بهینه ،4بر اساس نتایج جدول ،دست آمد. در نهایت
:چنین است)ري لگاریتمیبرت(رگرسیون لجستیک 

ي لگاریتمیبرتر=-358/16 + 195/0 (X3) +

824/0 (X5) + 247/0 (X6)+ 567/0 (X10) + 550/0
(X12) + 439/0 (X14) - 306/0 (X15) + 620/0 (X5)

دنبال آن بود تا مشخص نماید آیا جنسیت بر این تحقیق به- 
رگذار بروز کارآفرینی و تمایل به کارآفرینی دانشجویان اث

واملی در این زمینه اثرگذار است. نتایج عباشد؟ و چه می
تحقیق نشان داد تمایل به کارآفرینی در میان غالب 

و در میان "نسبتاً کم"درصد) در حد 30/47دانشجویان زن (
بود. "نسبتاً زیاد"درصد) در حد 61/49غالب دانشجویان مرد (

یان زن از میزان به عبارتی، دانشجویان مرد نسبت به دانشجو
تمایل به کارآفرینی باالتري برخوردار بودند. این یافته با نتایج 

خوانی داشت. به نظر ) هم7دابیک و همکاران (تحقیق
شده فرهنگی و اجتماعی از زن در هاي تعریفرسد نقشمی

مدي در کنار اعتماد به نفس نامطلوب اجامعه و تصور خودکار
مؤثري در کاهش تمایل به در میان دانشجویان زن، نقش

ها حاکی از بخش دیگري از یافتهکارآفرینی آنان داشته باشد.
آن بود که دانشجویان مرد نسبت به زن، از سطوح 

طلبی باالتري برخوردار بودند؛ اما پذیري و استقاللریسک
دانشجویان زن نسبت به مرد از میزان انگیزه پیشرفت بیشتري 

ها همگام با نتایج تحقیقات گالبریت فتهاین یا.برخوردار بودند
اتتحقیق) و برخالف 2) و آقا (6)، بهرامی و همکاران (9(

) 4) و اکبري و همکاران (12) و قرونه و همکاران (23نعمتی (
رسد خودپنداره منفی دانشجویان دختر از نظر میبود. به
پذیري و هاي فیزیولوژیکی و روانی خود بر ریسکتوانایی
طلبی آنان اثرگذار باشد. اما از آنجا که دانشجویان زن لاستقال

ها تري در دانشگاهحضور پررنگ،نسبت به دانشجویان مرد
مقایسه با دانشجویان اند و نسبت جمعیتی باالتري در داشته
نسبی که نسبت به اجتماعی پذیرش ،همچنیندارند.مرد 

تواند میاین عواملاشتغال زنان در جامعه شکل گرفته است، 
دانشجویان مردنسبت به انگیزه پیشرفت باالتر این گروهبر

16رگرسیون لجستیک، از میان نتایجمطابقاثرگذار باشد.

عنوان متغیرهاي اثرگذار و متغیر به8وارد شده، تنهاتغیرم
دار هاي جنسیتی بر بروز کارآفرینی معنیکننده نقشبینیپیش

هاي کارآفرینی، قه شرکت در دورهبه دست آمد. متغیرهاي ساب
، تصور از انتظارات و تصور عمومی جامعه نسبت به جنسیت

هاي هاي روحی و روانی براي اقدام به فعالیتتوانایی
هاي اطرافیان و خانواده در بروز کارآفرینانه، حمایت

پذیري و تمایل طلبی، ریسکهاي کارآفرینی، استقاللقابلیت
دست آمد. اما براي متغیر دار بهو معنیبه کارآفرینی، مثبت 

دار در ) رابطه منفی و معنی=B-406/0انگیزه پیشرفت (
دار، دست آمد. در میان متغیرهاي معنیدرصد به5سطح 

انتظارات و تصور عمومی جامعه نسبت به جنسیت 
)824/0B=) 620/0)، تمایل به کارآفرینیB= و تصور از (

هاي براي اقدام به فعالیتهاي روحی و روانی توانایی
ترین متغیرهاي مهمعنوان به)=567/0Bکارآفرینانه (

گروه 2کننده و متمایزکننده بر بروز کارآفرینی بینیپیش
ها با نتایج محمدي و سیتی تعیین شدند که این یافتهنج

) همخوانی داشت. با توجه به عدم امنیت شغلی 19همکاران (
در جامعه، احساس عدم تقارن بیشتر زنان نسبت به مردان

فرهنگی و پذیرش عرف جامعه در بسیاري از مشاغل 
تر، طبقه کشاورزي براي زنان، حقوق و مزایاي پایین

تر و اعتماد کمتر بازار کار نسبت به شغلی پایین-اجتماعی
هاي اداراك استخدام زنان نسبت به مردان، باعث بروز زمینه

دانشجویان مرد شده است. منفی در دانشجویان زن نسبت به
شود نسبت به با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می

هاي کارآفرینی مختص هاي پرورش قابلیتبرگزاري کارگاه
در دانشجویان زن و آشنایی با راهکارهاي خوداشتغالی زنان 

هاي متعددي با دعوت نشست،اقدام شود. همچنینها دانشگاه
تا الگویابی شود ن در سطح جامعه برگزار از کارآفرینان برتر ز

. چرا شودهنجاري و رفتاري در میان دانشجویان زن تقویت 
هاي منفی دانشجویان زن رابطه مستقیمی با که خودپنداره

عدم مواجه با کارآفرینان برتر زن در سطح جامعه دارد. در این 
هاي زمینه برگزاري بازدیدهاي دانشجویی هدفمند از پروژه

تواند ق کارآفرینانه که با مدیریت زنان انجام شده است میموف
هاي دهی برنامهجهت،نقش مؤثري ایفا نماید. همچنین

هاي هاي کشاورزي در راستاي پرورش قابلیتآموزشی رشته
هاي مثبت در کارآفرینی دانشجویان زن و ایجاد خودپنداره

شجویی در هاي داندر پروژهبسیارهاي آنان با ارایه مسئولیت
هاي سزایی در رشد قابلیتتواند نقش بهراستاي کارآفرینی می

کارآفرینی دانشجویان زن ایفا نماید.  
تواند شرایط و هاي ویژه زنان نیز میتوسعه تعاونی

هاي کاري مناسبی را براي زنان و دختران فراهم کند. محیط
خانگی، مشاغلتولید راستايریزي در برنامهدر این راستا 

هایی هاي خانگی و فعالیت در عرصهفعالیت زنان در کارگاه
مانند صنایع دستی و تالش در جهت توسعه صادرات غیرنفتی

. ایجاد کسب و گشاي مناسبی عمل نمایدعنوان راهتواند بهمی
هاي کوچک و کار مبتنی بر کارآفرینی توسط زنان در مقیاس

صورت ایجاد ه بهصورت کار در منزل و چمتوسط چه به
با وجود نیز حائز اهمیت فراوانی است. هاي تولیديشرکت

آنکه اقدامات فرهنگی جهت تبعیض جنسی ضروري است، 
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، پرهیز از جنسیتیهاي طبیعی بینانه تفاوتپذیرش واقع
شود، مورد که موجب کاهش عزت نفس میهاي بیمقایسه

ندي و انتخاب هاي خود، هدفماعتماد به استعدادها و توانایی
هاي منطقی، رشد تفکر عقالنی، همچنین مشارکت در برنامه

هاي صنفی غیردولتی خصوص سازمانهاي اجتماعی بهفعالیت
با دهد. رآفرینی زنان را افزایش میهاي کادر مجموع مهارت

صورت هاي کارآفرینی دانشگاهی غالباً بهکه دورهتوجه به آن

ها با محتواي محتواي دورهرو، از ایند، وشعمومی برگزار می
هاي تخصصی دانشجویان و دنیاي شغلی و میدانی و رشته

همچنین جنسیت آنان، سنخیت الزم را ندارد. لذا برونداد 
هاي کارآفرینی ممکن است ها، در زمینه تقویت قابلیتدوره

هاي آموزش کارآفرینی گردد دورهمطلوب نباشد. پیشنهاد می
هاي اثرگذار هاي جنسیتی و ضعفبه تفاوتدانشگاهی با توجه 

هاي کارآفرینی تدوین و طراحی گردد.بر بروز قابلیت
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Abstract
A common definition of the gender position in society and the underlying mental patterns on

it affects the incidence of different behaviors based on gender. Therefore, the present study
seeks to determine which gender differences affect the incidence and tendency of
entrepreneurship. The population of the study consisted of agricultural undergraduate students
at University of Mohaghegh Ardabili (N =740). The study was of applied type and research
method was survey. The sample size was determined on the basis of Cochran formula in 275
students (127 male and 148 female students) and the sampling was done using of proportional
stratified random sampling. The findings showed that the male students tended to be more
entrepreneurial than female students. Male students also had higher levels of risk aversion and
higher self-esteem than female students; but female students were more motivated than men.
Also, the most important variables predicting and differentiating the tendency of
entrepreneurship on the basis of gender are related to the general expectations and general
impression of the society towards gender, the tendency to entrepreneurship, and the perception
of mental and psychological abilities to engage in entrepreneurial activities.

Keywords: Agricultural students, Entrepreneurship capabilities, Gender, Tendency to
entrepreneurship
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