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رینیشناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزي نسبت به کارآف

4مصیب غالمیو3، میالد ژولیده2، فرانک کرمیان1عبدالحمید پاپ زن

چکیده
در چنین شرایطی .تاسکشوريکردهتحصیلقشرخصوصبهوجواناناشتغالایجادمايجامعههاي اصلیچالشازیکی

تغییردرمهمیبسیارنقشتواندکارآفرینی میآموزش.باشدمهم میبسیارهايحلراهازیکیینیکارآفرازاشتغالیخود
در این پژوهش نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزي.نمایدایفاو کارآفرینیاشتغالیخودجهتدردانشجویانهايدیدگاه

این روش، از هر دو نوع آمار توصیفی و تحلیلی بهره . استنسبت به کارآفرینی بر مبناي روش کیو بررسی شده دانشگاه رازي
معه مورد مطالعه در این جا. استتر و پرمحتواتر کردههاي تحقیقی جامعکیو را نسبت به سایر روشروشگیرد و این ویژگیمی

هدفمند و افرادي انتخاب صورتگیري بهنمونه.دادنددانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه تشکیل تحقیق را
براي سنجش پایایی و روایی ضمن استفاده از روش . خصوصی در رابطه با موضوع تحقیق بودندهشدند که داراي ذهنیت ب

هاي حاصل از تحلیل عاملی کیو، ذهنیتبر اساس یافته.از نظر متخصصان دانشگاه نیز بهره گرفته شدوسازي مثلث
پذیري و خالقیت، گروه دوم منزلت اجتماعی باالتر گروه اول کارآفرینی را ریسکبندي شد، ه دستهندگان به سه گروکنمشارکت

.دانستندو گروه سوم آمادگی براي پذیرش مسئولیت در آینده، می

، روش کیودانشکده کشاورزينگرش دانشجویان، کارآفرینی، : يکلیدهاي واژه

مهمقد
مختلفجوامعرويپیشبزرگهايالشچازیکی

وسالهرکهاستايفزایندهوسریعتغییراتمسأله
ازاعمانسانیجوامعهايبخشيهمهدرروزهربلکه

. دهدمیروياجتماعیواقتصاديسیاسی،فرهنگی،
علومرشدوشدهمعرفیدانشقرنعنوانبه21قرن

ساختهناگزیرمريارامختلفتحوالتبارویاروییبشري،
کشورهاقتصاديه اتوسعدرخصوصبهتحوالتاین.است
ودههچندطولدرکهاستوقوعحالدرسریعچنان
درکشورهايبرخیحضورباعثاخیر،سالچندحتی
اجتماعیواقتصاديهايقطبجمعدرتوسعه،حال

کشورهااینموفقیتمسیرهايبررسی. استشدهجهان
بخشتقویتآنها،توسعهمهمعواملازهکدادهنشان

کارهايوکسبپررنگحضورخاص،طوربهوخصوصی
عنوانبهکارآفرینهاينسازماومستقلوکوچک

عملکردوساختاراستراتژي،کهخالقوپویاهايازمان
سازند،میهماهنگروزتحوالتباسرعتبهراخود

. باشدیم
اشتغالایجادمايجامعهصلیاهايچالشازیکی

). 9(ت اسکشوريکردهتحصیلقشرخصوصبهوجوانان
کارهايوکسبطریقازخوداشتغالیچنین شرایطی در

آموزش.باشدیممهمبسیارايهحلهراازیکیکوچک
تغییردریــمهمبسیارنقشتواندمیکارآفرینی

والیـخوداشتغتــجهدرویانـدانشجهاياهـدیدگ
الزمهايتمهارآموزشطریقو از نمودهایفاکارآفرینی

بازارهايدراشتغالبرايراآنهاکارآفرینی،جهت
).27(نماید آمادهکارخوداشتغالی

شرایط کنونی یکی از عواملی که باعث دگرگونی در
شرایط اقتصادي و اجتماعی و صنعتی یک کشور 

ورداري از روحیه هاي کارآفرینانه، برخشود فعالیتمی
همچنین از ).30(کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی است

- کشور ما در شرایط کنونی از نظر اقتصادي،طرفی
هاي مهمی مانند فرار اجتماعی با مسائل و نارسایی

بیشتراستخدامدردولتیبخشعدمتواناییمغزها، 
ها و در نتیجه افزایش نرخ اهدانشگدانشآموختگان

کاهش ،عالیآموزشآموختگاندانشدر میان بیکاري
سازيکوچکسیاستخاطربهدولتگذاري مایهسر

درخصوصیبخشمشارکتدادنافزایشودولت
اقتصاديرشدوتحركعدم،کشوراقتصاديتوسعۀ
روبه رو است، بنابراین آموزش کارآفرینان بالقوه و کافی

).35(ی برخوردار است بالفعل از اهمیت باالی
ازبرداريبهرهوارزیابی،کشفبهاشارهکارآفرینی

یکی از مسائل و مشکالتی که هم . )32(دارد اـهفرصت
آموختگان اکنون وجود دارد این است که متأسفانه دانش

کار واندازي کسبدانشگاهی توانایی الزم را براي راه
ن آموختگادانشسازي مناسب ندارند و این امر آماده

دانشگاهی را از طریق توسعه و گسترش فرهنگ 
سازي سازد و این آمادهکارآفرینی در آنان ضروري می

بلکه باید ، موکول شودیآموختگدانشنباید به بعد از 
یند و حین تحصیل مقدمات الزم فراهم گردد و طی فرآ

رازي کرمانشاه ، دانشگاه و دانشجوي دکتريارشدیکارشناسدانشجوي دانشیار،-4و 3، 1
)karamyan.f@gmail.com:نویسنده مسوول(رازي کرمانشاه، دانشگاه ارشد، یکارشناسدانشجوي -2

15/7/94: تاریخ پذیرش17/2/94: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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2...................................................... ..............................................................................شناسایی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزي نسبت به کارآفرینی

ترین ها برطرف گردد و یکی از مهمموانع و محدودیت
هاي ها و گرایشیر قرار دادن نگرشاین اقدامات تحت تأث

نگرش عبارت است از ). 4(کارآفرینانه دانشجویان است 
که عصبی مبتنی بر تجربه روانشناسانهحالتی روانی و 

کند و او را آماده واکنش تأثیري پویا بر فرد اعمال می
نشان دادن به شیوه ویژه، در برابر برخی اشیا و 

بیان) 4(و مرادي امیري ). 3(کند ها میوضعیت
هاي کارآفرینانه حالتی است دارند که منظور از نگرشمی

که بر اساس آن فرد تمایل به بروز رفتار کارآفرینانه در 
.دهدکار مستقل یا سازمانی را نشان میویک کسب

هاي کارآفرینانه در دانشجویان شرط الزم ایجاد نگرش
. )2(باشد میبراي بروز رفتار کارآفرینانه از سوي آنها

: تعاریفی مانندوجود داردتعاریف متفاوتی از کارآفرینی 
، توسعه )11(زایی ، اشتغال)11(ایجاد ارزش و ثروت 

تشکیلطریقازارزشدیجاو ا) 7(خالقیت و نوآوري 
يگیرهبهررمنظوبه،منابعازديفربهمنحصرمجموعه

نی یک معتقدند کارآفری) 23(تانماو). 28(ا هفرصتاز
نظیر نگاه به جهان، نوع ذهنیت ویژه است، یک شیوه بی

آمیز و ابزار نهایی براياز تجارت مخاطرهخالقی 
.تکاملخودشکوفایی و

تصمیم فرد براي شروع یک فعالیت کارآفرینانه به 
برداشت ذهنی از جذاب - 1:سه عنصر بستگی دارد

ذهنی از برداشت - 3گرایش به انجام کار-2بودن کار
هاي مختلفی در پژوهش).8،10،19(پذیري کارانجام

ها به ت کارآفرینی انجام شده و برخی از پژوهشزمینه نی
طه بین نگرش به کارآفرینی، خودکارآمدي و برا

اندبا نیات کارآفرینانه اشاره کردههنجارهاي جامعه
)20،24.(

دهد که نگرشمروري بر ادبیات پژوهش نشان می
نتایج مطالعه .نسبت به کارآفرینی متفاوت است

ي مؤلفهکهدادنشان) 31(شاهرخی ساردو و همکاران 
مورد دانشجویانکارآفرینانهتنیبرتأثیرينظري،دانش

ومثبتتأثیرعملیدانشيمؤلفهامابررسی ندارد،
بررسیمورددانشجویانکارآفرینانهتنیبرداريمعنی

هاهتقد است که دانشگانیز مع) 6(و والتر داوس. داشتند
عملیونظريایجاد دانشباعالیآموزشهايمؤسسهو

.دارندت کارآفرینینیوروحیهایجاددرمهمینقش
در مطالعه خود به این نتیجه )26(و کنديپیترمن

و آموزان دبیرستان هنگام شرع کسبرسیدند که دانش
و کار و ها شروع کسباما آن،ندکار جدید نگران هست

کارآفرینی را راهی براي آماده شدن براي زندگی آینده 
خود نسبت در مطالعه) 13(و همکاران جانسن. دانندمی

به بررسی نگرش نسبت به کارآفرینی و آموزش 
به این نتیجه رسیدند که به نظر نروژکارآفرینی در 

قیت و رئیس کارآفرینی یعنی داشتن خال،آموزاندانش
به این نتیجه ) 5(باسو و ویریک همچنین . خودت بودن

نگرش مثبتی نسبت به دانشجویانرسیدند که 
کارآفرینی دارند و داراي درجه باالیی از خودکارآمدي 

و که تجربه مستقیم شروع کسبدانشجویانیو هستند 
تري نسبت به کارآفرینی گرش مطلوبناند کار را داشته

کاگارا. باشندمیاي اعتماد به نفس بیشتري دارند و دار
هایی مانند ویژگیبه این نتیجه رسید که ) 14(

آفرینی و آینده شغلی بهترپذیري، نوآوري، پولریسک
. داري با نگرش نسبت به کارآفرینی داردرابطه معنی

در تحقیق خود به این )29(سیف نراقی و اوالدین 
شناختی شامل انهاي رونتیجه رسیدند که ویژگی

پذیري، انگیزه پیشرفت، خالقیت و منبع کنترل ریسک
دانشجویان با نگرش نسبت به کارآفرینی رابطه 

نیز تحقیقی در زمینه ) 12(وارداه. مستقیمی دارد
در این تحقیق . هاي کارآفرینی انجام داده استقابلیت

کارآفرینی، استقالل طلبی، هايتأثیر پرورش قابلیت
ري، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی، اعتماد به پذیریسک

آموزان مورد خالقیت کارآفرینی دانشنفس، جسارت و
نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه .بررسی قرار گرفت

ها و توانایی کارآفرینی افراد مستقیمی بین این قابلیت
طی پژوهشی ) 33(زاده و زمانی شریف. وجود دارد

ه صورت موردي در دانشگاه شیراز روحیه کارآفرینی را ب
مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 

طلبی، دانشجویان از نظر توفیق طلبی، قدرت
قرار نامطلوبیطلبی در وضعیت پذیري و ریسکرقابت
.دارند

اي در مطالعه)17(فر و همکاران خوشنودي
شگاه سیستانهاي کارآفرینانه دانمنظور بررسی ویژگیبه

پذیري، ه این نتیجه رسیدند که ریسکبو بلوچستان
طلبی دانشجویان در حد پایینی خالقیت و استقالل

) 37(در پژوهشی که توسط زالی و همکاران . است
گانه کارآفرینی تحت عناوین صورت گرفت، ویژگی پنج

و عزم طلبی، خطرپذیري، خالقیتطلبی، استقاللتوفیق
شجویان رخ کارآفرینی دانارزیابی نیمو اراده براي 

دست هنتایج ب. استگیري شدهدانشگاه مازندران، اندازه
توان درصد می95دهد که با اطمینان آمده نشان می

دانشگاه داراي ویژگی اظهار داشت که دانشجویان این
)15(کالنتري و همکارانهمچنین . باشندخالقیت نمی

وکارآفرینیبینهکند دادنشاندیگرپژوهشیدر
پیشرفت،انگیزهفردي،هايمهارتموزشهاي آدوره

رابطهخالقیتوموفقیتبهنیازپذیري،ریسک
در ) 1(علی بیگی و همکاران . داردوجودداريمعنی
ارآفرینی ـیه کــروحلیل ــوان تحــی تحت عنـتحقیق

کشاورزي به این نتیجه کاربردي - انشجویان علمید
استقاللهايزمینهدررآفرینیکاروحیهرسیدند که

وپیشرفتانگیزهدرونی،کنترلپذیري،ریسکطلبی،
میانگینازباالترکاربردي- دانشجویان علمیدرخالقیت
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منظوردر مطالعه خود به) 21(الورج و میلر . داردقرار
اي در مورد کارآفرینی به این بررسی نگرش منطقه

وجود ر مورد نگرشاي دنتیجه رسیدند که تفاوت منطقه
اقتصادي بر نگرش نسبت -دارد و ساختارهاي اجتماعی

ترویت گذارد و ساکنان شهر ديبه کارآفرینی تأثیر می
اي براي ایجاد اشتغال و کارآفرینی را به عنوان وسیله

.دانندمحبوبیت اجتماعی می
ت و قصد مدلی براي آزمودن نی)22(فرانکلوج و

ان دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه کارآفرینی در می
MIT نفر از 512ارائه دادند که حاصل تحقیق در بین

بر اساس این مدل . دانشجویان این دانشکده است
) پذیري و مرکز کنترل درونیریسک(هاي فردي ویژگی

مستقیم بر نگرش دانشجویان نسبت به طور غیربه
یز داراي ن» نگرش«گذارد و کارآفرینی تأثیر مثبت می

وسیانا و . است» قصد کارآفرینی«تأثیر مستقیم بر
آموزان به کارآفرینی را در دو نگرش دانش) 36(همکاران 

بایکدیگر مقایسه کرده و به منطقه پورتوریکو و کاتالونیا
آموزان هر دو منطقه این نتیجه رسیدند که دانش

دانند، همچنینکارآفرینان را افرادي پویا و اقتصادي می
منطقه کارآفرینی از منزلت خوبی دریافتند که در هر دو

پزشک، (طوري که بعد پنج حرفه مهم برخوردار است به
در ) مهندس، مدیر یک شرکت بزرگ، وکیل و شیمیدان

.مقام ششم قرار دارد
این مطالعه از این جهت نوآوري دارد که تاکنون 

به اي در خصوص نگرش دانشجویان نسبت هیچ مطالعه
در ،کارآفرینی با روش کیو انجام نشده و بیشتر مطالعات

همچنین و هثر بر کارآفرینی بودمؤعوامل بررسیزمینه 
با روش کمی نسبت به انجام آن مبادرت از طرفی 

این ،لذا با توجه به ضرورت انجام این تحقیق. اندنموده
ي شناسایی نگرش دانشجویان دانشکدهمطالعه به 

نسبت به کارآفرینی گاه رازي کرمانشاه دانشکشاورزي 
.پرداخته است

هامواد و روش
و با یکم-کیفیاین پژوهش از لحاظ پارادایم 

که در آن پارادایم انجام شدهQگیري از روش بهره
روش .باشدی غالب و از لحاظ هدف کاربردي میکیف

م کلی است که ویلیام استیفنسونشناسی کیو یک نا
هاي فلسفی، اي از اندیشهخص کردن مجموعهبراي مش

تحقیق در مورد که به سنجیروانروانشناختی، آماري و 
این روش ). 18(کار برده است فرد معطوف است، به

هاي روش کیفی، از رویکرد ضمن برخورداري از ویژگی
ر است و از آمار بیشترین بهره را کمی نیز برخوردا

روش تحلیل : ري مانندهاي آمازیرا از روش،بردمی
بندي افراد راي دستهبهاي اصلی مؤلفهتحلیلعاملی و 
).16(گیرد کمک می

استینر معموال روش کیو را پیوند براون و واتسن و
سو زیرا از یک،دانندی و کیفی میهاي کمبین روش

گیري هاي نمونهکنندگان از طریق روشانتخاب مشارکت
طور هدفمند و ه نمونه بهرد، بلکگیاحتمالی صورت نمی

گیرد که آن را به هاي کوچک صورت میگیريبا اندازه
ها از سازد و از سوي دیگر یافتهروش کیفی نزدیک می

. آیندی به دست میلی و به صورت کمطریق تحلیل عام
ا ــهردآوري دادهــه به شیوه گــین با توجـــهمچن

ت ـنیــتوان از ذهیــتر مقــ، عمی)سازيبــمرت(
هاي کیو یکی از مزیت). 16(ان آگاه شد کنندگمشارکت

کرت ها نسبت به مقیاس لیدقت بیشتر گردآوري داده
.باشدمی

دانشجویان ،هشجامعه و نمونه آماري در این پژو
گیري نمونه.باشدمیدانشگاه رازيدانشکده کشاورزي

طالعات از افراد براي گردآوري اصورت هدفمند بوده وبه
ف تحقیقات بر خال.کلیدي و مطلع استفاده شده است

در روش ،صورت تصادفی استگیري بهی که نمونهکم
صورت انتخابی بوده و پژوهشگر گیري بهکیو نمونه

به موضوع داراي کند که راجعافرادي را انتخاب می
در . باشندعبارت دیگر افراد کلیدي میبه.آگاهی هستند

نفر از 17گیري هدفمند ن مطالعه با استفاده از نمونهای
کارهاي اندازي کسب و که خود اقدام به راهدانشجویان

.آفرینی نموده بودند انتخاب شدندکار
ها روش کیو هم داراي شیوه گردآوري داده

هاست و هم داراي شیوه تحلیل داده) سازي کیومرتب(
ي روش کیو به صورت مراحل اجرا) تحلیل عاملی کیو(

:زیر است
تعیین موضوع تحقیق-1
گردآوري فضاي گفتمان -2

به روش تحقیق وجود اجعدر این مرحله هرچه ر
فضاي گفتمان فهرستی جامع . شودآوري میدارد جمع

از مطالب متداول در مورد موضوع مورد بحث است، این 
ها، یلمتواند شامل کلمات، جمالت، تصاویر، فمطالب می
براي ایجاد فضاي). 16(باشند... وسیقی وقطعات م
تحقیقموضوعخصوصدراسناديمنابعابتداگفتمان،
اهالیبامصاحبهطریقازسپسوشودمیبررسی

جاییتاگفتمان.شوندمیگردآوريهاگفتمان داده
برسند،اشباعحدبههادادهکهکندمیپیدا ادامه

توسطمصاحبهدرکهمطالبی،دیگرعبارتبه
مطلبوشدهتکراريشود،میمطرحپاسخگویان

).25(باشد نداشتهوجوداستخراجبرايجدیدي
در این پژوهش فضاي گفتمان از طریق مصاحبه با 

کسب دانشجویانی که در دانشکده کشاورزي براي خود 
در اي کهگونهانجام شد، بهراه انداخته بودندکاري
ي گفتمان عبارت از ابعاد مختلف فضا135ع مجمو

.آوري شدمرتبط با کارآفرینی جمع
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آوري شده در این مرحله عبارات جمع: تهیه نمونه کیو-3
هاي تکراري حذف و گویهمورد بررسی قرار گرفته

، گویه135نهایت از میان این مطالعه در و در شود می
.عنوان نمونه کیو انتخاب شدگویه به37

هایی که در مرحله هر کدام از گویه: ایجاد دسته کیو-4
شکل هاي همطور جداگانه روي کارتدست آمد بهسه به
کارت 37بنابراین در این مطالعه . شداندازه نوشته و هم

.ایجاد گردیددسته کیو 

کارت در اختیار 37در این مرحله : سازيمرتب- 5
روي نمودار کیو و در گرفتهکنندگان قرار مشارکت

توزیع عبارات در نمودار به دو شکل . سازي شدمرتب
گیرد که در این مطالعه از اختیاري و اجباري صورت می

به همراه ). 1شکل(شیوه اجباري بهره گرفته شد 
کنندگان قرار شرکتکیو نیز در اختیارشکلها کارت

ها را روي ها خواسته شد که شماره کارتگرفت و از آن
.سازي کنندمودار مرتبن

تواند درباره روش کیو مطرح باشد این آنچه که می
آوري شده از چنان جامعیتی است که آیا عبارات جمع

هاي مختلف را نشان دهد؟ برخوردار هستند که ذهنیت
براي پاسخ به این سؤال عبارات فضاي گفتمان پس از 

ران نظهاي متعدد و نظرخواهی از صاحببررسی
هاي تکراري  مشخص گردید و دانشگاهی و حذف گویه

دست به) نمونه کیو(عبارت نهایی 37د در نهایت تعدا
.آمد

براي بررسی روایی تحقیق نیز عالوه بر اینکه طی 
فضاي گفتمان از مثلث سازي استفاده شد، در آخر، بعد 

نفر از نهها و طراحی نمودار کیو از از آماده شدن کارت
ه انشجویان که جزء پاسخگویان اصلی نبودند خواستد

صورت آزمایشی انجام ها را بهسازي کارتشد که مرتب
بندي و دهند که بعد از اصالحات الزم نمودار رتبه

سازي در اختیار پاسخگویان پرسشنامه و نحوه مرتب
براي تجزیه و . آوري شدقرار گرفت و اطالعات جمع

استفاده و تفسیر Qل عاملی نوع ها از تحلیتحلیل داده
.انجام گرفتSPSS 18افزار ها نیز با استفاده از نرمعامل

بحث ونتایج
دست آماده از پژوهش در چارچوب هاي بهیافته

.هاي مطرح شده مورد بررسی قرار گرفتپرسش
ها تغییرات دیدگاه» کارآفرینی«در خصوص مفاهیم -1

) 1جدول (طور که در به چه میزان است؟ همان
ها و گاهبندي دیدعامل از دستهسهشود مشاهده می

دست آمد که نتیجه تحلیل عاملی ذهنیات مختلف به
درصد از واریانس 72این سه عامل در کل . کیو است
.کنندها را تبیین میکل عامل

هاي استخراج شده از تحلیل عاملی کیوعامل-1جدول 

ها نسبت به موضوع تحقیق از طریق دامنه ایده-2
کنندگان در فضاي گفتمان چگونه است؟ دامنه مشارکت

ها کنندگان در جدول ماتریس عاملهاي مشارکتایده
در این جدول و در تحلیل عاملی . مده استآ) 2جدول (
هاي اهــاید و دیدگــها عقیرــاي متغـتیو به جــک

.شوندبندي میکنندگان دستهشرکت

ترین شناسی کیو براي نشان دادن مهمدر روش
ها از نظر میزان واریانس تبیین شده از نمودار عامل
در این پژوهش بر اساس . شودریزه استفاده میسنگ
ریزه، پنج بیین شده مندرج در نمودار سنگس تواریان

).2شکل(الگوي ذهنی مختلف استخراج گردید 

کامال موافق                                             کامال مخالف
4+3 +2 +1 +01-2-3-4-

ه روش اجباريها بسازي گویهشیوه مرتب- 1شکل 

درصد واریانس تجمعیواریانسمقدار ویژهعامل
102/557/2957/29
208/404/2462/53
317/365/1827/72
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طور که هاي پژوهش و همانبا توجه به یافته
دهد، دامنه عقاید وهاي مختلف نشان میبنديگروه

ها و کنندگان در مورد کارآفرینی تفاوتنگرش مشارکت
. هایی با یکدیگر دارندشباهت

ترین مشارکت کنندگان بر اساس واریانس تبیین شدهمهم- 2شکل 

بندي از عقاید و ذهنیات دستهدر این پژوهش سه 
:افراد به دست آمد که به قرار زیر است

اي براي گروه اول کارآفرینی را عرصه: ذهنیت اول
هاي دولتی، پول شکوفا شدن، عدم جایگزینی براي شغل

آفرینی، عملی کردن یک ایده نو و خالقانه با توجه به 
دانند و با مفاهیمی مانند هاي موجود میپتانسیل

کارآفرینی یعنی دویدن براي هیچ، عدم ارتباط ریسک 
نکردن از دیگران و وقت تلف کردن با کارآفرینی، اطاعت

هاي جانسن و نتایج این مطالعه با یافته. مخالفند
، سیف نراقی و اوالدین )14(، کاگارا )13(همکاران 

بیگی ،  علی)15(، کالنتري و همکاران )12(، هوارد )29(
خوانی دارد، چرا که آنان ، هم)1(و همکاران 

صیات کارآفرین پذیري را از خصوطلبی و ریسکاستقالل
زاده همچنین ذهنیات این گروه با نتایج شریف. دانندمی

و زالی و ) 17(، خشنودي فر و همکاران )33(و زمانی 

همخوانی ندارد، زیرا این نویسندگان در ) 37(همکاران 
پذیري تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ریسک

پذیريمطالعه ریسکاین در حد پایینی است، اما در 
تواند دلیل این تفاوت می. درحد مطلوب مشاهده گردید
گان فوق افراد مورد مطالعه به این دلیل باشد که نویسند

صورت تصادفی انتخاب کرده بودند، اما در این را به
و کار مطالعه افراد کلیدي و مطلع که خود شروع کسب

را تجربه کرده بودند و به نوعی کارآفرین بودند، مورد 
.گرفتندقرار مطالعه

گروه دوم کار آفرینی را رئیس خودت : ذهنیت دوم
مایه بودن، افزایش منزلت اجتماعی و عدم نیاز به سر

عدم جایگزینی براي دانند و با مفاهیمی مانندمی
هاي دولتی، نیاز داشتن به حامی، پایین آمدن شغل

نتایج این . اعتماد به نفس و وابستگی به دیگران مخالفند
، الورج و میلر )5(هاي باسو و ویریک عه با یافتهمطال

هاماتریس عامل-2ل جدو
هاعاملافراد

123
2625/0فرد
5725/0فرد
6561/0فرد
7670/0فرد
8748/0فرد
9551/0فرد
10755/0فرد
11694/0فرد
14528/0فرد
15588/0فرد
1917/0فرد
366/0فرد
16917/0فرد
4931/0فرد
13549/0فرد
17933/0فرد
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خوانی دارد، چرا که هم) 36(، وسیانا و همکاران )21(
آنان اعتقاد دارند که کارآفرینی باعث ایجاد منزلت 

شود و کارآفرینان را متکی به خود اجتماعی می
.گرداندمی

گروه سوم کار آفرینی را آمادگی براي : ذهنیت سوم
یت در آینده، توانایی کارکردن با گروه، نیاز پذیرش مسؤل

دانند، در به حامی مالی براي شروع کار و مدیریت می
حالی که این گروه با مفاهیمی همچون آسان بودن کار 

نتایج این مطالعه با . آفرینی، ایجاد غرور کاذب مخالفند
خوانی دارد، چرا که  هم) 26(هاي پیترمن و کندي یافته

و کار آموزان هنگام شروع کسبد دانشاعتقاد دارن
جدید نگران هستند، اما کارآفرینی را راهی براي آماده 

.دانندشدن براي زندگی آینده می
بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهادهاي زیر ارائه 

:گرددمی
عنوان با توجه به اینکه دانشجویان کارآفرینی را به

قانه و نوآورانه هاي خالاي براي شکوفا شدن ایدهعرصه
بسترهاي که اوالًگردددانند، پیشنهاد میخود می

هاي و زمینه) آموزش کارآفرینی(گسترش کارآفرینی 
پرداخت وام و (تر دسترسی به منابع و تسهیالت آسان

گردد تا دانشجویان با بستر مناسب ) تسهیالت کم بهره

با برگزاري اردوهاي کارآفرینی مواجه شوند و ثانیاً
مشترك بین دانشجویان کارآفرین و غیرکارآفرین 
پیوندي میان آنان ایجاد گردد تا بتوانند این نگرش 
مثبت به کارآفرینی را به دانشجویان غیرکارآفرین منتقل 
نموده و در مسیر گسترش فرهنگ کارآفرینی نیز گام 

.ثري برداشته شودمؤمثبت و 
اعث آماده هاي پژوهش نشان داد کارآفرینی بیافته

ساختن دانشجویان براي پذیرش مسئولیت در آینده 
د و ندست به کارآفرینی نزنیاندانشجواگراما .گرددمی

هاي نوآورانه آنان شرایط الزم براي بروز و ظهور خالقیت
.مهیا نگردد، ادعاي کارآفرین بودن خیالی بیش نیست

یکارآفرینمراکزشود که دانشجویان بهلذا پیشنهاد می
واقعی فرستاده شرایطدرعملیتجاربکسببراي

شوند و یا اینکه خود به صورت گروهی دست به 
گروه شرط الزم جهت ایجاد این .کارآفرینی بزنند

هاي الزم و ترغیب آنان به انتقال آموزش،کارآفرین
البته شایان ذکر است که قرار دادن . کارآفرینی است

هايبرنامهدرینیکارآفرزمینهدردرسیواحدچند
هاي آموزشی و عملی ساختن آن در کالسدرسی

تواند به دانشجویان جهت توانایی کار کردن با گروه  می
.کارآفرین کمک شایانی بنمایدگروهو تشکیل 
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Identifying the Attitude of Agricultural Students Toward Entrepreneurship

Abdolhamid Papzan1, Faranak Karamyan2, Milad Zhoolideh3 and
Mosayeb Gholami4

Abstract
One of the main challenges of our society and especially the educated youth job creation in

the country. In such circumstances, self-employment, entrepreneurship is one of the most
important solutions. Entrepreneurship education can play an important role in changing the
attitudes of students towards self-employment and entrepreneurship. In this research the attitude
of students towards entrepreneurship Agriculture, based on Q methodology. This method takes
advantage of both descriptive and analytical statistics and this feature makes Q method more
comprehensive than other research methods. The population in this study included the students
in agriculture faculty of Razi university of Kermanshah. Sampling is therefore purposefully and
the selected people have special thought in regards to the subject of the research. During the
research, to assess the reliability and validity, we use both triangulation and panel of experts.
Based on the results of Q-factor analysis, the attitudes of the participants were classified into
three groups. The first group define entrepreneurship as a risk-taking and creativity activity,
second group define it as a higher social position and the third group believe that
entrepreneurship makes them ready to take responsibility in the future.
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