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چکیده

الزمـه ی توسـعه کارآفرینـی در بخـش کشـاورزی بهبـود روحیـه ی کارآفرینی در بین دانشـجویان اسـت ،هدف ایـن پژوهش

تبییـن رابطـه ی ویژگـی هـای روانشـناختی کارآفرینانـه بـا روحیه ی کارآفرینی دانشـجویان کشـاورزی می باشـد .ایـن پژوهش

از نـوع توصیفی -همبسـتگی اسـت .جامعه آماری  182تن دانشـجویان کارشناسـی ارشـد ورودی سـال تحصیلـی  1392-93بود
کـه بـر پایـه ی روش نمونـه گیـری طبقـه ای متناسـب بـا حجـم طبقـه 123 ،نفـر به عنـوان نمونـه انتخاب شـدند .ابـزار پژوهش،

پرسشـنامه ای محقـق سـاخت بـا طیـف عـددی صفـر تـا ده ،و آزمـون اسـتاندارد شـده ی سـنجش روحیـه کارآفرینـی مرکـز
کارآفرینـی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز بـود .تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـا نـرم افزارهـای  spss20و  LISREL8/5انجام شـد .از

آزمـون هـای آمـاری همبسـتگی و تحلیـل عاملی تأییدی اسـتفاده شـد .نتایـج تحقیق نشـان دادند کـه میانگین همـه ی ویژگی

هـای روانشـناختی بـه جز اسـتقالل طلبـی باالتـر از میانگین آزمـون اسـتاندارد بوده اسـت .بین روحیـه کارآفرینی دانشـجویان
تنهـا بـا سـه ویژگـی کانـون کنتـرل درونـی ،تحمـل ابهـام و مسـئولیت پذیـری رابطـه آمـاری معنـی داری وجـود داشـت .روحیه

ی کارآفرینـی دانشـجویان نیـز باالتـر از حـد میانگیـن آزمـون اسـتاندارد مـی باشـد .تحلیل عاملـی تأییدی نیـز نشـان داد که به
ترتیـب بیشـترین بـار عاملـی مربوط بـه ویژگی هـای توفیق طلبی ،مسـؤلیت پذیری ،کانـون کنترل درونـی و اراده و پشـتکار می
باشـد .ایـن ویژگـی ها مهـم ترین ویژگی ها برای تشـکیل روحیه کارآفرینی دانشـجویان هسـتند  .بـه میانگین باالتـر از میانگین

آزمـون اسـتاندارد روحیـه کارآفرینـی نمایانگـر آمادگی بالقوه دانشـجویان دانشـگاه کشـاورزی و منابع طبیعی رامین خوزسـتان
در جهـت کارآفریـن شـدن از جنبه روانشـناختی می باشـد.

کلید واژهها :روانشناختی کارآفرینانه ،روحیه کارآفرینی ،دانشجویان کشاورزی ،توفیق طلبی
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مقدمه

ایـن نکتـه را مـد نظـر داشـت کـه ویژگـی هـای شـخصیتی

کارآفرینــی و توجــه بــه آن شــرطی اساســی در توســعه

سـاختارهایی هسـتند که انسـجام و ثبات رفتار فـرد را توضیح

توجــه ویــژه بــه کارآفرینــی و کارآفرینــان شــده .تقویــت

هـای یکسـان بـه صـورت هـای متفاوتـی واکنـش نشـان مـی

هــر کشــور تلقــی شــده و از ایــن رو در کشــورهای مختلــف،
کارآفرینــی و ایجــاد بســتری مناســب بــرای توســعه ی آن ،از
ابــزار پیشــرفت اقتصــادی کشــورها ،بــه ویــژه کشــورهای در

حــال توســعه ،بــه شــمار مــی آیــد .بــا نگاهــی گــذرا بــه جامعــه
هــای علمــی کشــور بــه آســانی مــی تــوان بــه چالــش هــا و

پیامدهایــی ماننــد بــی کاری ،پاییــن بــودن کیفیــت زندگــی،
توزیــع نامتناســب درآمــد ،بهــره بــرداری نامناســب از منبــع

هــا و در نتیجــه ،بهــره وری پاییــن ملــی اشــاره کــرد (علــی پــور

و همــکاران .)1391

داده و کمـک مـی کننـد تـا بفهمیـم کرد چـرا افـراد در موقعیت

دهنـد .ایـن ویژگی های شـخصیتی تا حدی با رشـد و تربیت،
اجتماعـی شـدن و آموزش و پرورش توسـعه مـی یابند و از این
راه ارزش هـا و باورهایـی را بـه وجـود مـی آورنـد کـه ایـده هـا

و رفتـار افـراد را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد (کابالـرو.)2013،
بـر همین پایه ،بررسـی و شـناخت ویژگی هـای کار آفرینان

و چگونگـی رشـد و پـرورش ویژگـی های شـخصیتی ایـن افراد
بـه منظـور پرورش دانـش آموختگانـی کارآفرین ،نـوآور ،مولد

و خالق سـبب رفع بسـیاری از چالش ها خواهد شـد .از سـوی

ایـن در حالـی اسـت کـه توسـعه در مفهـوم واقعـی و جامـع

دیگـر ،بـه خوبـی آشـکار مـی سـازد کـه کارآفرینـی بـه نوبـه ی

کـه وجـود و حضـور آنهـا در نهایـت ،تحقـق آن را امـکان پذیـر

فرهنگـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و بسـیاری عامـل هـای دیگر

خـود نیازمنـد ضـرورت هـا و پیـش نیازهـای بسـیاری اسـت

مـی سـازد .یکـی از اساسـی تریـن ایـن پیـش نیازهـا ،کـه بـه

ویـژه طـی سـال هـای اخیـر در ادبیات علـوم گوناگـون از جمله

مدیریـت ،اقتصـاد ،روان شناسـی و جامعـه شناسـی مـورد
توجـه جـدی قـرار گرفتـه اسـت ،مفهـوم کارآفرینـی و ویژگـی

هـای مرتبـط بـه آن اسـت .کارآفرینـی از منبـع هـای مهـم
و بـی پایـان همـه جامعـه هـای بشـری اسـت .منبعـی کـه بـه
تـوان خالقیـت انسـان هـا بـر مـی گـردد ،از یـک سـو ،ارزان و

از سـوی دیگـر بسـیار ارزشـمند و پایـان ناپذیـر اسـت (امینـی

و همـکاران .)1391،کارآفرینـی فراینـد تلفیـق دانـش ،گـرد

آوری اطالعـات ،نـوآوری ،خالقیت ،کشـف ،توسـعه ،حرکت،
برتـری ،فعالیـت ،خطرپذیـری ،نبـود قطعیـت و بـه دسـت

آوردن سـود اسـت (آراسـتی و همـکاران.)1391 ،

خـود فراینـد پیچیـده ای اسـت کـه عامـل هـای شـخصیتی،
در آن تاثیـر گـذار اسـت (مشـایخی و همـکاران .)1387،در

ایـن راسـتا ،مـی تـوان گفـت کـه بعـد از یک درنـگ نزدیـک به
بیسـت سـاله ،عالیـق علمـی و دانشـگاهی بـرای بررسـی نقش

شـخصیت در کارآفرینـی دوبـاره پدیـدار شـده اسـت .بیشـتر

پژوهـش ها نشـان مـی دهند که شـخصیت کارآفرینـان به طور
شـایان توجهـی از دیگـر افـراد فعال در گـروه هـای مختلف ،از

جملـه مدیـران متفاوت می باشـد (ژائو ،و همـکاران.) 2010 ،
در یـک نـگاه کلـی ،کارآفرینـان کسـانی هسـتند کـه ویژگـی

هـای متمایـزی از دیگـران دارنـد .بـه همیـن سـبب ،یکـی از
نخسـتین و مهـم ترین رویکردهـای پژوهش هـای کارآفرینی،
رویکـرد ویژگـی هـای شـخصیتی اسـت .طرفـداران رویکـرد

شناسـه هـا ،ویژگـی هـای شـخصیتی متفاوتـی را بـرای

سـازمان هـا به سـادگی كاالهـا و مـواد اولیه مورد نیـاز خود

کارآفرینـان بـر شـمرده انـد ،امـا همـه ی آنـان وجـود ایـن

منبعـی كه به آسـانی در شـكل مطلـوب آن قابل مبادله نیسـت

پیشـین کارآفرینـی نشـان مـی دهنـد که رویکـرد ویژگـی های

را از سـازمان هـای دیگـر كشـورها تامیـن مـی كننـد ّامـا ،تنها
نیـروی انسـانی اسـت .بـه طـوری كـه مـی تـوان گفـت مهـم
تریـن سـرمایه رقابتـی یـك كشـور نیـروی انسـانی كارآمـد و بـا

اسـتاندارد اسـت (كاسـیو و آگویینیس .)2005،بـر همین پایه
توسـعه نیازمنـد ایجـاد و گسـترش فرهنـگ کارآفرینی اسـت.

در شـناخت کارآفرینـی یکـی از موضوع های مهمـی که مطرح
اسـت ،درک ویژگـی هـای کارآفرینان اسـت.

در راسـتای کمبودهـا و چالـش هـای مطـرح شـده بایـد

ویژگـی هـا را پذیرفتـه انـد (احمـدی .)1387 ،بررسـی هـای

شـخصیتی در مقایسـه بـا دیگـر رویکرد هـای کارآفرینـی رواج

بیشـتری داشـته اسـت (کروزیـک و پاویـک.)2010،

در رویکــرد ویژگــی هــا ،روانشناســان در جســتجوی

تعییــن عامــل هــای روانشــناختی و شــخصیتی و شناســایی
ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد کارآفرینــان موفــق بــوده انــد.

هــدف روانشناســان درواقــع کشــف چگونگــی ایجــاد ایــن
ویژگــی هــای متمایــز کننــده بــوده اســت .رویکــرد ویژگــی
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هــا بــه ویژگــی هــای مشــترک کارآفرینــان اشــاره مــی کنــد

بازارهـای جدیـد ،سـاماندهی و بهره گیری اثربخـش از منابع،

اظهــار مــی دارنــد کــه فراینــد کارآفرینــی بــه تصمیــم گیــری

مـی گیـرد (نعمتـی.)1392،

(احمــد پــور داریانــی و مقیمــی .)1388 ،شــین ،الک و کالینــز
هــای کارآفرینــان بســتگی دارد و ایــن تصمیــم گیــری هــا

تحــت تأثیــر ویژگــی هــای فــردی آنــان قــرار دارد و بررســی
شــخصیت و ویژگــی هــای شــخصیتی بــرای تحقــق هــدف
هــای ســرمایه گــذاری در کارآفرینــی اساســی خواهــد بــود
(کابالــرو و همــکاران .)2013،در واقــع ،بازگــو کــردن ایــن
ویژگــی هــا از آن جهــت اهمیــت دارد کــه شــناخت ویژگــی

هــای شــخصیتی کارآفرینــان موفــق بــرای افــرادی کــه آغــاز
بــه کارآفرینــی مــی کننــد و یــا کارآفرینــان بالقــوه انــد ،ســبب

تشــویق و موفقیــت احتمالــی آنــان مــی شــود بــه طــوری کــه

فــرد پــس از آشــنایی بــا ایــن ویژگــی هــا ســعی مــی کنــد آنهــا

را در خــود ایجــاد کنــد و همیــن امــر موجــب گرایــش بیشــتر
او بــه انجــام فعالیــت هــای کارآفرینانــه مــی شــود( احمــدی،

.)1387

تشـویق سـرمایه گـذاری و افزایـش ثـروت در جامعـه را در بـر
بســیاری از کارشناســان بــه دنبــال درک و توصیــف

شــخصیت کارآفرینــان هســتند ،زیرا ،گرچــه بســیاری از مردم
دیــدگاه هــای خوبــی بــرای آغــاز یــک کســب و کاردارنــد ،امــا
تنهــا بعضــی از آنــان کــه ایــن ایــده هــا را بــه کســب و کار واقعــی

تبدیــل مــی کننــد ،بــه افــراد کارآفریــن تبدیــل مــی شــوند .در
ایــن تعریــف کارآفریــن فــردی اســت بــا قابلیــت رهبــری ،کــه
بــه منظــور بهــره بــرداری از فرصــت هــای خــاص خطرهایــی را

مــی پذیــرد ،بیشــتر بــر نیروهــای خــود متکــی اســت و راهبــرد
خــود را تــا حــدودی بــه طــور کامــل بــر پایــه عالیــق شــخصی

توســعه مــی دهــد (بــرداس .)2010 ،بنابرایــن ،یکــی از مقولــه

هایــی کــه در ســال هــای اخیــر پژوهــش هــای بســیاری در
ارتبــاط بــا آن صــورت پذیرفتــه اســت ،بررســی ویژگــی هــای

شــخصیتی و روانشــناختی مشــترک میــان کارآفرینــان اســت.

کارآفرینــان نیــروی محرکــه ی اصلــی در توســعه اقتصــادی

تـا بـه حـال ویژگـی هـای بسـیاری در زمینـه کارآفرینـان

بــا اســتفاده از خالقیــت ،دیدگاهــی را یافتــه و آن را بــه

روانشناسـان تلاش مـی کننـد تـا ریشـه هـای روانشـناختی

کشــورها بــوده و بــه یــاری آنــان مــی تــوان بــه روش مؤثــری
فرصتــی اقتصــادی تبدیــل کــرد .هــر فــردی پیــش از آن کــه
کاری را آغــاز کنــد ،بایــد از ویژگــی هــای روحــی و روانــی و

شــخصیتی کارآفرینــان آگاهــی یابــد تــا بتوانــد بــا ایــن ویژگــی
هــا موفقیــت در آن کار را بــرای خــود و ســازمانش رقــم بزنــد.
بــر همیــن پایــه ،شناســایی کارآفرینــان و ویژگــی هــای

شــخصیتی آنــان در اجتمــاع امــری ضــروری اســت (ریاضــی

و وکیــل الرعایــا.)1391،

در تحقیقـات مختلـف شناسـایی شـده اسـت .در ایـن ارتبـاط
اعمالـی را کـه کارآفرینـان انجـام مـی دهنـد ،تعییـن کننـد

(االکیتـان و آیوبامـی .)2011،کالینـدو و کریتیکـوس
( )2011در بررسـی خـود بـا عنـوان جسـتجو بـرای شـخصیت

کارآفرینانـه :شـواهد و راه هـای جدید برای تحقیقات بیشـتر،
روشـن سـاختند کـه اظهـار نظرهـا در محـدوده ی پاسـخ بـه
پرسـش در مورد ارتباط بین شـخصیت ،عامـل های اجتماعی
و اقتصـادی و توسـعه کارآفرینـی متمرکز شـده اسـت در حالی

از سـویی ،توسـعه و اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش بـا رویکردی

کـه ،کلیشـه هـای کارآفرینـی مطلوب بایـد بازبینی شـود و این

در راسـتای تحقـق توسـعه همـه جانبـه و هم-چنیـن دسـت

ماننـد تحمـل خطـر ،اعتمـاد و روابـط متقابـل ،ارزش بـرای

جهانـی مناسـب ترین و مطمئن ترین مسـیر پیش روی کشـور

نتیجـه گیـری بـر پایـه بینـش جدیـد بـه گـذاری متغیرهایـی

یابـی بـه هـدف هـای منـدرج در سـند چشـم -انـداز 1404

اسـتقالل ،در تصمیـم گیـری کارآفرینانـه اسـت.

کشـور نیازمنـد پیدایـش ،رشـد ،گسـترش و برقـراری تعامـل

هــای پیــش روی نظــام هــای اقتصــادی و اجتماعــی ،ماننــد

در سـال هـای آتـی بـه شـمار مـی آیـد و شـکل گیـری آن در
هـای پویـا میـان نظـام هـای ملـی علمـی ،فنـاوری ،نـوآوری
و کارآفرینـی اسـت .در جامعـه هـای دانـش بنیـان ،دامنـه ی

تأثیـر کارآفرینی بسـیار گسـترده بـوده ،به گونه ای کـه از تغییر
در ارزش هـای اجتماعـی تـا رشـد شـتابان اقتصادی را شـامل

شـده و مـواردی ماننـد اشـتغال-زایی ،شـناخت و توسـعه
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در ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه پیشــامدها و چالــش

نــرخ بــاالی بیــکاری ،نظــام آموزشــی مــا بیــش از پیــش

نیازمنــد حرکــت بــه ســوی کارآفرینــی و نهادینــه کــردن آن

در جامعــه اســت (پورقــاز و همــکاران .)1390،دانشــگاه هــا
در تــاش بــرای ایفــای نقــش مؤثرتــری در جامعــه پیرامــون
خــود هســتند .ارایــه آمــوزش هــای کارآفرینــی بــه منظــور

شماره  ،35زمستان 1394

پــرورش دانشــجویانی دارای ویژگــی هــای کارآفرینانــه ،یکــی

-پذیـری ،سلامت فکـر و چالـش طلبـی در وضعیـت ضعیفـی

حرکــت در جهــت نیازهــای جامعــه مــی باشــد و در ایــن رابطــه

گرایـی و رویـا پـردازی در وضعیتـی قـوی ،در بعد تحمـل ابهام

از کارکردهــای نویــن دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی بــرای
شــناخت ویژگــی هــای کارآفرینانــه دانشــجویان ،در پیشــبرد
هــدف هــای دانشــگاه هــا و مرکزهــای آموزشــی بــرای برنامــه

ریــزی و اجــرای برنامــه هــای آمــوزش کارآفرینــی نقــش
مهمــی ایفــا مــی کنــد (واحــدی و همــکاران .)1388،ایــن

آموزشهــا شــامل ترویــج و پژوهــش بــه منظــور توســعه و
اســتفاده از فناوریهــای جدیــد و تهیــه و تــدارک آمــوزش

فنــی و حرف ـهای و آمــوزش کارآفرینــی میشــود (کمیســیون
ملــی یونســکو -ایــران.)2008 ،

قـرار داشـته ،در بعدهـای کانـون کنتـرل ،توفیق طلبـی ،عمل

در وضعیت بسـیار قوی قرار داشـته و در کل روحیه کارآفرینی
دانشـجویان مـورد بررسـی دارای وضعیـت قوی ارزیابی شـده
ا ست .

شـریف زاده و عبـدا ...زاده ( ،)1391در تحقیقـی بـه ایـن

نتیجـه رسـیدند کـه بیشـتر دانشـجویان مـورد بررسـی از نظـر
برخـورداری از ویژگـی هـای کارآفرینانـه در سـطح ضعیـف و

خیلـی ضعیـف قـرار دارنـد و بیـن ویژگـی هـای کارآفرینـی و
برخـی متغیرهـای فـردی و تحصیلـی رابطـه وجـود دارد.

آمـوزش کارآفرینـی سیاسـتی اسـت کـه بـه طـور مسـتقیم

یافتـه هـای علـی پـور و همـکاران ( ،)1391در تحقیقـی که

گـذارد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در بسـیاری از کشـورها

دسـت و راسـت دسـت را بررسـی کردنـد نشـان دانـد کـه بیـن

در کمیـت و کیفیـت عرضـه کارآفریـن در یـک جامعـه اثـر مـی
بـه ویـژه کشـورهای پیشـرفته کـه بسـیاری از بازدارنـده هـا و

تنگناهـا برطـرف شـده انـد ،دولـت هـا بـه شـکوفا کـردن تـوان
بالقـوه مـردم پرداختـه انـد .سیاسـت گزاران بـر ایـن باورند که
افزایـش سـطح کارآفرینـی مـی توانـد بـا آمـوزش کارآفرینـی

صـورت پذیـرد ،بـه گونـه ای کـه ایـن آمـوزش در برنامـه هـای
درسـی بسـیاری از کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا گنجانیـده

شـده و فـرض اصلـی ایـن اسـت کـه مهـارت هـای کارآفرینـی
قابـل آمـوزش هسـتند و جـزو ویژگـی هـای افـراد بـه صـورت
ذاتـی نمـی باشـند( هسـلو و ایـوک .)2010 ،در ایـن راسـتا

بررسـی کارآفرینـی و ویژگـی هـای کارآفرینـان در مراکـز
آمـوزش عالـی اهمیـت ویـژه ای دارد کـه بسـیاری از پژوهـش

هـای اخیـر بـه آن پرداختـه انـد.

توزیـع متفـاوت مؤلفـه ای کارآفرینـی در دانـش آمـوزان چـپ
ویژگـی هـای شـخصیتی خطـر پذیـری و توفیـق طلبـی رابطـه

معنـی داری وجـود دارد .هـم چنیـن ویژگـی خطـر پذیـری در

چـپ دسـت هـا بـه طـور معنـی داری بیشـتر و ویژگـی توفیـق
طلبـی در راسـت دسـت هـا بیشـتر اسـت.

پژوهـش سـیادت و همـکاران ( ،)1391بـا عنـوان میـزان

روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی
اصفهان نشـان داد کـه روحیه ی کارآفرینی دانشـجویان باالتر

از حـد میانگیـن آزمـون اسـتاندارد اسـت .هـم چنیـن نشـان
دانـد کـه مؤلفـه هـای توفیق طلبـی ،کنتـرل درونی ،اسـتقالل

طلبـی و خالقیـت باالتـر از حـد میانگین و مؤلفـه خطر پذیری
پاییـن تـر از حـد میانگیـن بـوده انـد.

محمـدی و همـکاران ( ،)1390در بررسـی رابطه ی ویژگی

مالکـی و همـکاران ( ،)1392در پژوهشـی با عنوان ارزیابی

هـای شـخصیتی بـا گرایـش بـه کارآفرینـی ،بـه ایـن نتیجـه

زن بـا رویکـرد جهانـی شـدن در دیدمـان فرهنـگ شـناختی

بـه کارآفرینـی رابطـه ی معنـی داری وجـود دارد .بـر همیـن

و مقایسـه ی ویژگـی هـای شـخصیتی کارآفرینانـه مدیـران
اسلامی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در بیـن ویژگـی هـای

کارآفرینـی مدیـران زن کسـب و کارهـای بیـن المللـی ،خطـر
پذیـری باالتریـن میانگیـن را بـه خـود اختصـاص داده و بیـن
ویژگـی هـای شـخصیتی مدیـران زن کسـب و کارهـا رابطـه ی

معنـاداری وجـود دارد.

رسـیدند کـه بیـن ویژگی های شـخصیتی زنـان با گرایـش آنان
پایـه بـه دلیل آنکـه ویژگی های شـخصیتی زنان بـا کارآفرینی

ارتبـاط دارنـد بـا شـناخت ایـن ویژگـی ها شـاید بتـوان روحیه
کارآفرینـی را در آنـان تقویـت کـرد و بسـیاری از تنگناهـا و
نارسـایی هـا را کـه جامعـه و سـازمان هـا بـا آنهـا دسـت بـه

گریباننـد را حـل کـرد.

نعمتـی ( ،)1392در بررسـی ویژگـی هـای شـخصیتی

شـیر مـردی و همـکاران ( ،)2013رابطـه بیـن شـخصیت،

ایـن نتیجـه رسـید کـه دانشـجویان نمونـه در بعدهـای خطـر

را بررسـی کردنـد و دریافتنـد کـه ارتبـاط معنـی داری بیـن بـه

کارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاه هـای دولتـی تهـران بـه

ویژگـی هـای شـخصیتی دانشـجویان و گرایـش بـه کارآفرینـی
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رابطه ی ویژگی های روانشناختی...

متغیرهـای خالقیـت و کنتـرل داخلـی و گرایـش بـه کارآفرینی
وجـود دارد امـا ،رابطـه معنـی داری بیـن تحمـل ابهـام،

خطرپذیـری و گرایـش بـه کارآفرینـی وجـود نـدارد.

روش شناسی

ایــن پژوهــش از دیــدگاه هــدف ،کاربــردی و از جهــت روش

گــرد آوری داده هــا میدانــی اســت .جامعــه آمــاری آن 182

پژوهـش کنگاثـاران ( ،)2012رابطـه بیـن ویژگـی هـای

تــن دانشــجویان کارشناســی ارشــد دانشــگاه کشــاورزی و

بررسـی مورد بررسـی قـرار داده و نشـان داد که رابطـه مثبت و

بــه درک عمیــق تــر و علمــی تــری از وضعیــت موجــود رســیده

روانشـناختی و روحیـه کارآفرینـی را در سـریالنکا مـورد
معنـاداری بیـن ویژگی هـای روانـی و روحیـه کارآفرینی وجود
دارد .در میـان ویژگـی هـای روانی نیز ،منبع کنتـرل و نوآوری
اثـر بسـیار قـوی بـر روحیـه کارآفرینـی دارنـد.

کالـکان و کایگوسـوز ( ،)2012در بررسـی ای در زمینـه ی

روانشناسـی کارآفرینـی بـه این نتیجه رسـیدند کـه بین ویژگی

هـای عمومـی کارآفرینانـه کارآفرینـان و روحیـه کارآفرینـی
رابطـه وجـود دارد و بـر ایـن موضـوع تأکیـد مـی کننـد کـه ایـن
افـراد توان خطرپذیـری باالیی دارنـد .خطرپذیری بـا نوآوری

و خالقیـت مرتبط اسـت.

منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان بــود .زیــرا تصــور مــی شــد
انــد و نتایــج بدســت آمــده نزدیــک تــر بــه واقعیــت خواهــد

بــود .نمونــه ی آمــاری بــر حســب نیــاز تحقیــق و بــا توجــه بــه

هــدف هــای بررســی بــه روش طبقــه ای متناســب بــا حجــم

طبقــه  123تــن انتخــاب شــد.

بـه منظـور شناسـایی وضعیـت ویژگـی هـای شـخصیتی

کارآفرینانـه از پرسشـنامه ای محقـق سـاخت (شـامل :ویژگی
هـای مسـئولیت پذیـری ،کانون کنتـرل درونی ،تحمـل ابهام،

توفیق طلبی ،اسـتقالل طلبی ،خطرپذیـری ،خالقیت و اراده
و پشـتکار) اسـتفاده شـد .پایایـی هریـک از بخـش هـای آن با

االکیتان و آیوبامی ( ،)2011نقش شخصیت در موفقیت

اسـتفاده از ضریـب آلفـای ترتیبـی بـه ترتیـب عبـارت انـد از:

بر موفقیت کارآفرینی آنان در منطقه دانشگاه آیبادان ایالت

 .0.871بـرای سـنجش روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان از

کارآفرینی را بررسی و میزان نفوذ و تأثیر شخصیت کارآفرینان
ایو در نیجریه سنجیدند و نشان داند که رفتار خطر پذیری

و منبع کنترل اثر متقابل معنی داری بر موفقیت کارآفرینی
ندارند ،اما بین منبع کنترل درونی و موفقیت در کارآفرینی
رابطه معنی داری وجود داشته است.

،0.835 ،0.841 ،0.82 ،0.794 ،0.736 ،0.775 ،0.834
آزمـون اسـتاندارد شـده توسـط شـکرکن ( ،)1385کـه بـرای
مرکـز کارآفرینـی (کاراد) دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز تهیـه

شـده ،اسـتفاده شـده اسـت.

امتیـاز دهـی در پرسشـنامه محقـق سـاخت به صـورت یک

نیماالثـان ( ،)2008مقایسـه ای از کارآفرینـان کوچـک

طیـف عـددی صفـر تـا ده بـود .در ایـن طیـف ( )0-2نشـان

مهـم تریـن آنهـا نیـاز بـه توفیق طلبـی ،کانـون کنتـرل ،تحمل

 )4وضعیـت متوسـط )6-8( ،وضعیـت قـوی و ( )8-10نشـان

مقیـاس در بنـگالدش و سـریالنکا انجـام داد و دریافـت کـه
ابهـام ،ایمـان بـه خـود ،گرایـش بـه مخاطـره پذیـری ،نیـاز بـه

اسـتقالل ،خالقیـت ،و فرصـت گـرا بـودن اسـت که مـی توانند

در رونـد کارآفرینـی فـرد بـه صـورت مسـتقل یا سـازمانی نمود

پیـدا کنند.

روشـن اسـت کـه آمـوزش بـه ویـژه آمـوزش عالـی سـطح

کارآفرینـی را ارتقـا می بخشـد (اکومینـا .)2005 ،این پژوهش
سـعی بـر بررسـی رابطـه بیـن ویژگـی هـای روانشـناختی

کارآفرینـی و روحیـه کارآفرینی دانشـجویان رشـته کشـاورزی
دارد تـا شـاید بتـوان از این راه گامـی در جهت بهبـود وضعیت
اشـتغال و رفـع چالش بیـکاری در میان دانـش آموختگان این

رشـته تحصیلـی برداشـت.
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دهنـده وضعیـت بسـیار ضعیـف )2-4( ،وضعیـت ضعیـف-6( ،

دهنـده وضعیـت بسـیار قـوی در هـر ویژگـی می باشـد .جهت

توصیـف و تجزیـه و تحلیـل داده هـا از نـرم افـزار SPSSwin20
و  LISRELنسـخه  8/5و همچنیـن از آزمـون هـای آمـاری

همبسـتگی و تحلیـل عاملـی تأییـدی اسـتفاده شـد.
یافته ها

میانگیـن روحیه کارآفرینی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد

( 38/365از  )54مـی باشـد کـه از سـطح میانگیـن آزمـون

اسـتاندارد ( ،)37باالتـر بوده و نشـان می دهد که دانشـجویان
روحیـه کارآفرینـی باالیـی دارنـد .ایـن یافتـه بیانگـر آن اسـت

کـه دانشـجویان دانشـگاه کشـاورزی و منابـع طبیعـی رامیـن
خوزسـتان از تـوان کارآفریـن شـدن نسـبت ًا مطلوبـی از لحـاظ

استقالل طلبی
اراده و پشتکار
خالقیت
خطرپذیری

روانشـناختی برخوردارنـد .لـذا ،مسـؤالن بایسـت ایـن نقطـه

طلبی0
استقالل/208
استقالل طلبی
پشتکار0
اراده و /004
خالقیت
اراده0و پشتکار
/128
خالقیت
خطرپذیری0/
088
خطرپذیری

0/208
1/051
1/091
0/128
0/004
1/041
0/088
0/128
1/100
0/088

1394
شماره  ،35زمستان
0/208 0/004

عاملـی تأییـدی در پـی تهیـه مـدل انـدازه گیـری روحیـه

1/051
0511/091
0911/041
0411/100
100

روحیه پی تهیه مدل اندازهگ
تأییدی در
ویژگیتهیه مدل عاملی
هشت
کارآفرینی از
هشتاین که
توجه به
با
اندازهگیری
در پی
تأییدی
کارآفرینـیروحیه عاملی
ویژگی
کارآفرینی از
کارآفرینی
روحیه
پـرورش که
توجه به این
قـوت را در نظـر داشـته و در با
روانشـناختی
ویژگـی هـای
پایـه
دانشـجویان بـر
روحیـه
جهـت
مدل
پی تهیه
عاملی
ویژگی
هشت
کارآفرینی از
ابهام،روحیه
این که
توجه به
کنترل درونی ،تحمل ابهام ،توفیقکنترل با
ویژگیهای
تأییدی بردر پایه
دانشجویان
کارآفرینی
کارآفرینیطلبی،
توفیق
تحمل
طلبی،درونی،
روانشناختی
ویژگیهای
مسئولیت پایه
دانشجویان بر
مسئولیت
آنـانل بـوده.
دانشـجویان و بالفعـل کـردن ایـن تـوان بالقـوه توجـه الزم را
بوده.دانشجویان بر پایه ویژ
مسئولیت آنان کارآفرینی
توفیقو طلبی،
درونی،
پذیری ،وکنتر
پشتکار و
ابهام ،اراده
خطرپذیری،
استقالل
طلبی ،تحملآنان
پشتکار و
پذیری ،استقاللطلبی ،خطرپذیری ،اراده
داشـته باشـند.
آنان
پشتکار و
اراده و
خطرپذیری،
طلبی،
پذیری،
تحلیل
استفاده از
تحقیق با
استقاللاین
شده
تشکیل
خالقیت تشکیل شده این تحقیق باخالقیت
تحلیل
استفاده از
خالقیت تشکیل شده این تحقیق با استفاده از تحلیل

جدول -1ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان
ویژگی شخصیتی

میانگین (از )10

وضعیت ویژگی شخصیتی

توفیق طلبی
اراده و پشتکار
مسئولیت پذیری
خالقیت
کانون کنترل درونی
خطر پذیری
تحمل ابهام
استقالل طلبی

9/286
9/034
8/219
7/987
7/739
7/633
6/928
3/949

بسیار قوی
بسیار قوی
بسیار قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
ضعیف

بـر پایـه اطالعـات جدول  2رابطـه ی مثبـت و معنی داری،

(در سـطح  99درصـد اطمینـان) بیـن روحیـه کارآفرینـی
دانشـجویان و ویژگـی هـای روانشـناختی آنـان وجـود دارد.
ایـن حقیقـت بیانگـر ان اسـت که تقویـت هریک از ایـن ویژگی

گیریباشـد.
گـذار
هـا مـی توانـد در بهبـود روحیـه
شجویان کشاورزی دانشگاه رامین خوز
روانشناختی دان
ویژگیهای
شجویانپایه
کارآفرینی بر
اندازهگیری
مدل
پایه -1
کارآفرینی برنگاره
خوزستان
دانشگاه رامین
کشاورزی
روانشناختی دان
های
ویژگی
تأثیـراندازه
کارآفرینـی -مدل
نگاره 1
ویژگی
پایه بر
کارآفرینی
گیری
مدل
های دانشجویان کشاورزی دانشگاه را
روانشناختی
پایههای
ویژگی
کارآفرینی بر
اندازهگیری
مدل اندازه
نگاره-1 -1
نگاره
در واقـع افزایـش سـطح هریـک از ایـن ویژگـی هـا بـا افزایـش
روانشناختی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

روحیـه کارآفرینـی فـرد همـراه اسـت.

گیری روحیه کارآفرینی
است.اندازه
کارآفرینی مدل
گیری درروحیه عاملی
اندازهعاملی
بارهای
نگاره  1نشان می
گونه که
همان
جدول
دهدمدل
عاملی
عاملی در
بارهای
همان گونه که نگاره  1نشان میدهد
گیریکار
روحیه
گیری
اندازه
عاملی
عاملی در
نشان
گونه وکه
همان
اندازه
مدل
برازش
شاخص
اندازه ،3
بارهای و
مناسب
میدار
مق
استاندارد
برآورد
حالت
نمودارداردر
مدل-
های می
نشان
گیری را
مدل
دهد برازش
های
شاخص
نگاره ،31
مناسب
روحیه مق
برآوردو استاندارد
های در حالت
جدول -2رابطه ی ویژگی نمودار
روانشناختی
عاملی در
بارهـای
مـی دهـد
نشـان
نگاره 1
گونـه کـه
همـان
اندازه
مدل
برازش
های
شاخص
،
3
و
مناسب
دار
مق
استاندارد
برآورد
حالت
در
نمودار
ارزیابی برازش مدل اند
اندازهمنظور
دهد .به
دهندهمقدار
نزدیک به
گیری از
مناسب برازش مدل
دهندهارزیابی
نشانمنظور
این به
یک دارند کهدهد.
مناسب
خوزستاننشان
دارند که این
مقدار یک
نزدیک به
رامین
کشاورزی
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه
نزدیـک
مناسـب و
مقـدار
اسـتاندارد
بـرآورد
حالـت
نمـوداربهدر
دهد2 .
ارزیابی
منظور
به
مناسب
دهنده
نشان
این
که
دارند
یک
مقدار
نزدیک
برازش اس
شامل کای
مرتبط
برازندگی
ای
ه
شاخص
تحلیل
بودن
معنادار
و
تحقیق
مفهومی
مدل
بودن
شاخصهای برازندگی مرتبط شامل کای اسکویر ( ،) X
بودن مدل مفهومی تحقیق و معنادار بودن تحلیل
p
ویژگی روانشناختی
r
بودندهنـده
نشـان
کـه وایـن
دارنـد
مقـدار یـک
بـه
بـودنای برازندگی مرتبط شامل
تحلیلمناسـبشاخصه
معنادار
تحقیق
مفهومی
بودن مدل
کانون کنترل درونی
تحمل ابهام
مسئولیت پذیری
توفیق طلبی
استقالل طلبی
اراده و پشتکار
خالقیت
خطرپذیری

0/485
0/312
0/518
0/111
0/208
0/094
0/128
0/087

000/0
000/0
000/0
080/0
150/0
290/0
140/0
028/0

بـا توجـه بـه ایـن کـه روحیـه کارآفرینـی از هشـت ویژگـی

کنتـرل درونـی ،تحمـل ابهـام ،توفیـق طلبـی ،مسـئولیت

پذیـری ،اسـتقالل طلبـی ،خطرپذیـری ،اراده و پشـتکار و

خالقیـت تشـکیل شـده ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از تحلیـل

9

9

عاملـی مـدل
مـدل مفهومـی تحقیـق و معنـادار بـودن تحلیـل 9

انـدازه گیـری روحیـه کارآفرینـی اسـت .جـدول  ،3شـاخص-

هـای بـرازش مدل انـدازه گیری را نشـان مـی دهد .بـه منظور
ارزیابـی بـرازش مـدل انـدازه گیری از شـاخص هـای برازندگی

مرتبط شـامل کای اسـکویر ( ،) X2میانگین مجذور پسماندها
( ،)RMRشـاخص هنجـار شـده برازندگـی ( ،)NFIشـاخص

هنجـار نشـده برازندگـی ( ،)NNFIاخـص برازندگـی فزاینـده
( ،)IFIشـاخص برازندگـی تطبیقـی ( ،)CFIشـاخص میـزان

همخوانـی ( )GFIو شـاخص ریشـه دوم بـرآورد واریانـس

خطـای تقریـب ( )RMSEAاسـتفاده شـد.

شـاخص هـای برازندگـی گویای از بـرازش خوب و مناسـب

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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رابطه ی ویژگی های روانشناختی...

ابـزار انـدازه گیـری مـی باشـد .نتیجه گزارش شـده از شـاخص

 NNFI، IFI، CFI، GFIو  AGFبیـن صفـر و یک می باشـد

 0/05اسـت و نشـان از ایـن دارد کـه مدل برازش بسـیار خوبی

اسـت (هومـن1390 ،؛ اربـروکل1390،؛ قاسـمی.)1380،

هـای  RMSEAو  RMRبرابـر  0/03مـی باشـد کـه کمتـر از
دارد .مقـدار مناسـب و مطلـوب بـرای شـاخص هـای NFI،

و مقـدار بزرگتـر از  0/90گویـای بـرازش شـایان پذیـرش مـدل

جدول -3شاخص های برازش مدل اندازه گیری روحیه ی کارآفرینی بر پایه ی ویژگی های روانشناختی دانشجویان
شاخص

x2/df

AGFI

GFI

CFI

NNFI

NFI

RMR

RMSEA

مقدار گزارش شده

1/15
≤3

0/92
>0/90

0/97
>0/90

1
>0/90

0/99
>0/90

0/98
>0/90

0/03
≤ 0/05

0/03
≤0/05

حد مطلوب

نـگاره  2معنـاداری ضریـب هـا و شناسـه هـای بـه دسـت

آمـده مـدل انـدازه گیری روحیـه کارآفرینی را نشـان می دهد.

تمامـی ضریـب هـای بـه دسـت آمـده از نظـر آمـاری معنـادار
شـده اند.

نگاره  -2مقادیر  tمدل برازش یافته مدل ساختاری روحیه کارآفرینی
نگاره  -2مقادیر  tمدل برازش یافته مدل ساختاری روحیه کارآفرینی

نگاره -2مقادیر  tمدل برازش یافته مدل ساختاری روحیه کارآفرینی
های روانشناختی کارآفرینانه داوری کرد .در زمینه
همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،رابطه بین
های روانشناختی کارآفرینانه داوری کرد .در زمینه
همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،رابطه بین
روحیه کارآفرینی همهی متغیرهای روانشناختی
متغیرها از طریق بارهای عاملی قابل استناد میباشد .با
متغیرهای
همهی
رابطـه بیـنروحیههـایکارآفرینی
باشد .با
استناد می
عاملی قابل
کـهبارهای
طریق
متغیرها
روانشناختیدراینزمینـه
کارآفرینانـه
روانشـناختی
دهـد،
بارهایمـی
نشـان
جـدول
همـان ازگونـه
روحیه خوبی
ویژگیها به
کـرد.و
داوریشدند
معنیدار
کارآفرینانه
موجود در هر یک از ویژگیهای
عاملی
توجه4به
کارآفرینانه معنیدار شدند و این ویژگیها به خوبی
توجه به بارهای عاملی موجود در هر یک از ویژگیهای
کارآفرینانـه
کارآفرینـی همـه ی
باشـد.
اسـتناد
متغیرهـا از طریـق بارهـای عاملـی
میکنند.
روانشـناختی معرفی
را
متغیرهـای نظر
مورد
سازه
هربایک از ویژگی-
مـیاهمیت
مورد
قابـلتوان در
روانشناختی می
میکنند.
معرفی
را
نظر
مورد
سازه
روانشناختی میتوان در مورد اهمیت هر یک از ویژگی-
خوبـی سـازه مـورد نظر
روحیه هـا بـه
گیریویژگـی
اندازهایـن
شـدند و
شاخصدار
شماره -4معنـی
جدولهـای
توجـه بـه بارهـای عاملـی موجـود در هـر یـک از ویژگـی
کارآفرینی
های مدل
کارآفرینی
گیری روحیه
شاخصازهای مدل
اهمیـت-4
جدول شماره
کننـد.
معرفـی مـی
ویژگـی-اندازه را
هـر یـک
روانشـناختی مـی تـوان در مـورد
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متغیر
نما در مدل
متغیر
کانون کنترل درونی
ILO
کانون کنترل درونی
تحمل ابهام
TOA
تحمل ابهام
توفیقطلبی
N.ACH
طلبی
فصل نامه توفیق
مدیریت آموزش کشاورزی
پژوهش
مسئولیتپذیری
RE
مسئولیتپذیری
استقاللطلبی
N.AUT
استقاللطلبی
خطرپذیری
TR
خطرپذیری

نما در مدل
بار عاملی
ILO
8/08
TOA
8/37
N.ACH
8/00
RE
8/07
N.AUT
8/66
TR
8/46

بار عاملی
مقدارt
8/08
6/08
8/37
6/63
8/00
0/73
8/07
0/40
8/66
3/78
8/46
3/68

مقدارt

6/08
6/63
0/73
0/40
3/78
3/68
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جدول -4شاخص های مدل اندازه گیری روحیه کارآفرینی
متغیر
کانون کنترل درونی
تحمل ابهام
توفیق طلبی
مسئولیت پذیری
استقالل طلبی
خطرپذیری
اراده و پشتکار
خالقیت

نما در مدل

بار عاملی

t

ILO
TOA
N.ACH
RE
N.AUT
TR
END
CR

0/80
0/73
0/85
0/83
0/61
0/46
0/77
0/44

6/50
6/67
5/37
5/45
7/30
7/60
6/35
7/61

بحث و نتیجه گیری

یافتـه هـای پژوهـش در زمینه سـنجش روحیـه کارآفرینی

دانشـجویان نشـان داد کـه روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان
دانشـگاه کشـاورزی و منابـع طبیعـی رامیـن خوزسـتان در

سـطح باالتـری از سـطح میانگیـن آزمون اسـتاندارد سـنجش
روحیـه کارآفرینـی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز قـرار دارد.

و ایـن یافتـه نشـانگر آمادگـی بالقـوه دانشـجویان کشـاورزی و

منابـع طبیعـی دانشـگاه رامین خوزسـتان در جهـت کارآفرین
شـدن از جنبـه روانشـناختی اسـت .ایـن نتیجه بـا یافته های

نعمتـی ( )1392و سـیادت و همـکاران ( )1391هـم آهنگـی
دارد.

نتیجـه ی بدسـت آمـده از سـنجش ویژگـی هـای

روانشـناختی کارآفرینانه پاسـخگویان نشـان داد که دو ویژگی

افزایـش شـمار دانشـجویان کشـور در چنـد دهـه ی اخیـر،

توفیـق طلبی و اراده و پشـتکار باالتر از سـطح میانگین آزمون

نبـودن دانـش آموختـگان بـرای پیـدا کـردن شـغل مناسـب

تـر از سـطح میانگیـن آزمـون اسـتاندارد و البته بسـیار نزدیک

حجـم تقاضـای تحصیلـی نسـبت بـه ظرفیـت بـازار کار ،موفق
و مرتبـط بـا رشـته و پاییـن بـودن کیفیـت آمـوزش عالـی
کشـاورزی ،هـم چنیـن اهمیـت کارآفرینـی بـه دلیـل ایجـاد

فضاهـای جدیـد کسـب و کار و تأثیر آن بر توسـعه ی اقتصادی
کشـور را بیـش از پیـش جلوه گر کرده اسـت .توسـعه در مفهوم

جامـع خـود نیازمنـد ضـرورت هـای متعددی اسـت کـه وجود
آ نهـا در نهایـت ،تحقـق آن را امـکان پذیـر مـی سـازد .یکـی
از اساسـی تریـن ایـن پیـش نیازهـا کـه بـه ویـژه در سـال هـای

اخیـر در ادبیـات علـوم گوناگـون از جملـه مدیریـت ،اقتصـاد،

روان شناسـی و جامعـه شناسـی مـورد توجـه جـدی قـرار
گرفتـه اسـت ،مفهـوم کارآفرینـی و ویژگـی هـای مرتبـط به آن

مـی باشـد .بـر همین پایـه ،توسـعه مسـتلزم ایجاد و گسـترش

فرهنـگ کارآفرینـی مـی باشـد.

اسـتاندارد مـورد اسـتفاده ،قـرار دارند و دیگر ویژگـی ها پایین
بـه آن قـرار دارنـد .ایـن یافتـه بـا نتیجـه نعمتـی ( )1392و

سـیادت و همـکاران ( ،)1391هـم آهنگـی دارد و بـا یافتـه

مالکـی ( ،)1392هـم آهنگـی نـدارد.

در بررسـی رابطـه بیـن ویژگـی هـای روانشـناختی و روحیه

کارآفرینی دانشـجویان نتایج نشـان داد که رابطـه معنی داری
در سـطح  99درصـد اطمینـان میـان هریـک از ویژگـی هـای

مـورد بررسـی و روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان وجـود دارد و
ایـن یافتـه بـا نتایـج محمـدی و همـکاران ( ،)1390کنگاثاران

( )2012و کالـکان و کایگوسـوز( ،)2012تناسـب دارد.

در بررسـی سـهم هریـک از ویژگـی هـای روانشـناختی

کارآفرینانـه در تشـکیل روحیـه کارآفرینـی نتیجـه ی تحلیـل
عاملـی تأییـدی نشـان داد کـه بـه ترتیـب بیشـترین بارعاملـی

در شـناخت کارآفرینـی یکـی از موضـوع هـای مهمـی کـه

مربـوط بـه ویژگـی هـای توفیـق طلبـی ( ،)0/85مسـؤلیت

مـی باشـد .بـر همیـن پایـه ،بررسـی و شـناخت ویژگـی هـای

( ،)0/77مـی باشـد .بـر همیـن پایـه مـی تـوان گفـت چهـار

مطـرح بـوده ،درک ویژگـی هـای روانشـناختی کارآفرینـان
کارآفرینان و چگونگی رشـد و پرورش ویژگی-های شـخصیتی

ایـن افـراد بـه منظـور پـرورش دانش-آموختگانـی کارآفریـن،
نـوآور ،مولـد و خلاق سـبب رفـع بسـیاری از چالـش هـا

خواهـد بـود .لـذا ،بـا هـدف تبییـن رابطـه ی بین ویژگـی های

روانشـناختی کارآفرینانـه بـا روحیه کارآفرینی دانشـجویان در
دانشـگاه کشـاورزی و منابـع طبیعـی رامیـن خوزسـتان ایـن

پژوهـش صـورت گرفتـه اسـت.

پذیری ( ،)0/83کانون کنترل درونی ( )0/80و اراده و پشـتکار
ویژگـی یـاد شـده مهـم تریـن ویژگـی هـا در تشـکیل روحیـه

کارآفرینـی دانشـجویان هسـتند و تـا حـدود زیـادی بـا یافتـه

هـای نیماالثـان ( )2008و سـیادت و همـکاران ( )1391هـم
خوانـی دارد .بـا توجـه بـه یافتـه هـای پژوهـش پیشـنهادهای
زیـر جهـت ارتقـای روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان ارایـه مـی
شـوند:

 -برگـزاری کالس هـا و دوره های آموزشـی بـه منظور بهبود
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رابطه ی ویژگی های روانشناختی...

و تقویـت ویژگـی هـای روانشـناختی کارآفرینانـه بـه ویـژه بـا

 -معرفـی دانشـجویان کارآفریـن نمونـه دانشـگاه هـای

و اسـتقالل طلبـی کـه در وضعیتـی پاییـن تـر از حـد میانگیـن

فعالیـت کارآفرینانـه بـرای تحریـک دانشـجویان بـه منظـور

تأکیـد بـر اولویـت دادن بـه سـه ویژگـی خطرپذیـری ،خالقیت
اسـتاندارد قـرار دارند.

مختلـف و بیـان شـرایط کاری آنـان بـه ویـژه در زمـان شـروع
حرکـت در جهـت کارآفرینـی.

 -برقـراری امـکان اسـتفاده از منابـع دانشـگاهی ماننـد

 -انجـام اقـدام هـای اساسـی بـه منظـور بازنگـری در

در هنـگام تحصیـل بـا هـدف عملیاتـی کـردن تـوان سرشـتی

بـرای پـرورش قابلیتهـای كارآفرینـی بـه گونـه ای كـه

زمیـن زراعـی ،بـاغ ،تأسیسـات دامپـروری بـرای دانشـجویان
دانشـجویان بـرای کارآفریـن شـدن بـا توجـه بـه ایـن کـه

دانشـجویان دارای روحیـه کارآفرینـی باالتـری از میانگیـن

اسـتاندارد مـی باشـند.

برنامههـای آموزشـی (از دورة ابتدایـی تـا متوسـطه و عالـی)
روحیـة خالقیـت ،ابتـكار عمـل و خودآگاهـی و مهارتهـای

خوداشـتغالی دانشآموختـگان تقویـت شـود.

 -تقویـت ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت ،تجـاری سـازی

 -تشـکیل گـروه هـای کارآفرینـی در دانشـگاه ها بـا نظارت

پژوهشهـای دانشـگاهی ،تدویـن قوانیـن و آییـن نامـه هـای

های کسـب و کار ،متخصصان کشـاورزی و استادان کارآفرینی

پژوهشـی ،ایجـاد یـا تقویـت واحدهـا و مراكـز رشـد علـم و

مرکـز کارآفرینی متشـکل از روانشناسـان ،آگاهـان از موقعیت
بـه منظـور تقویـت ویژگـی هـای روانشـناختی کارآفرینانـه بـا

توجـه بـه اینکـه هریـک از این ویژگـی ها بـا روحیـه کارآفرینی
دانشـجویان رابطـه دارد و افزایـش هرکـدام از آنهـا بـا افزایـش

روحیـه کارآفرینـی همـراه خواهـد بود.

 -شناسـایی وضعیـت ویژگی های روانشـناختی کارآفرینانه

دانشـجویان در بـدو ورود بـه دانشـگاه توسـط پرسشـنامه-

هـای اسـتاندارد سـنجش روحیـه کارآفرینـی ،توسـط مرکـز

کارآفرینـی بـه منظـور برنامـه ریـزی دقیـق جهـت برگـزاری

کارگاه هـای آموزشـی مـورد نیـاز.

مناسـب ،هدفمنـد كـردن تحقیقـات دانشـگاهی و نهادهـای
فنـاوری و كمـك به ایجـاد نهادهای كسـب و كار دانشبنیان كه

اعضـای هیـأت علمـی ،دانشـجویان و دانش آموختـگان نقش

محـوری در ایجـاد و راهبری آن ایفا کنند ،در راسـتای ارتقای
روحیـه و قابلیـت هـای کارآفرینـی دانشـجویان.
سپاسگزاری

بـا سـپاس از حمایـت هـای مالـی و پشـتیبانی معاونـت

پژوهشـی و فنـاوری دانشـگاه کشـاورزی و منابـع طبیعـی

رامیـن خوزسـتان.
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Abstract
To develop entrepreneurship in agricultural sector, it is essential to improve entrepreneurship spirit
among its students. This study is aimed to investigate the relationship between psychological entrepreneurial features and entrepreneurial spirit of agriculture students. This study was a descriptive- correlation research. The statistical population consisted of 182 agricultural graduate students in 2014 at Ramin
Agricultural and Natural resource university. Randomly stratified sample consists of 123 students.
Standard questionnaire of Shahid Chamran University along with a researcher-made questionnaire with
numerical range of zero to ten were used to collect data. Data processing soft wares were SPSS20 and
LISREL8/5. The correlation and confirmatory factor analysis test were used. Results showed that the
mean of all psychological features except the need to autonomy were above the average. Also, there was
statistically significant relationship between entrepreneurial features and entrepreneurial spirit. Confirmatory factor analysis showed that the highest loadings were the need to achievement, responsibility,
internal locus of control and endurance features. These features were the most important features to form
the entrepreneurial spirit of students. The above average level of entrepreneurship spirit implies that
graduate students at Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University are psychologically potential to become entrepreneurs.
Index Terms: Entrepreneurial psychology, entrepreneurial spirit, agricultural students, achievement
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