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چکیده
تحقيق حاضر از نوع توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماري پژوهش را  200نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تشكيل دادند؛ که با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  120نفر انتخاب شدند .داده ها با
استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شدند .پرسشنامه در چهار بخش شامل  76سؤال باز و بسته طراحی گردید.
بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مربوطه استفاده شد و بهمنظور سنجش پایایی از ضريب آلفاي كرونباخ
استفاده شد که برای بخشهای مختلف پرسشنامه باالتر از 0/87به دست آمد .نتایج نشان داد بین جنسیت و مقطع تحصیلی
با میزان کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین بین توانایی های فردی دانشجویان ازجمله انعطافپذیری ،تالش
و پشتکار ،رهبری با میزان کارآفرینی رابطه معنی داری در سطح خطای  0/01مشاهده شد .همچنین نتايج حاصل از تحليل
رگرسيون نشان داد که متغيرهايی مانند رهبری گروه ،انعطافپذیری ،تالش و پشتکار و مهارت قادرند  0/41درصد از تغييرات
متغير وابسته کارآفرینی را تبيين کنند.
واژههای کلیدی :توسعه کارآفرینی ،عوامل محیطی و فردی ،دانشجویان کشاورزی.
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مقدمه
امروزه نیاز به دانشجویان و دانشآموختگان کارآفرین
افزایشیافته و هدف بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان
پرورش دانشجویان و درنتیجه دانشآموختگان کارآفرین
است .لذا این مقوله بهعنوان دستور کار ملی بهمنظور توسعه
کارآفرینی موردتوجه سیاستگذاران و دانشگاههای کشورها
قرارگرفته است .با عنایت به این مسائل یکی از مباحث مهم
در بحث کارآفرینی تقویت رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان
میباشد (احمدی و همکاران.)1390 ،
به این منظور کارآفرینان باید ویژگیهای مختلفی را دارا
باشد ( .)Matviuk, 2010این عوامل فردي يا شخصيتي
ساختارهايي براي تشريح ويژگيهاي رفتاري افراد مختلف
هستند و به تشريح اين موضوع كه چرا افراد مختلف ،به
يك موقعيت مشابه و یکسان ،واكنش هاي متفاوت نشان
ميدهند ،كمك ميكنند (.)David & Kerry ،2003
مهمترین مؤلفههای موردتوافق محققان درباره عوامل فردي
توفيق طلبي ،خطرپذيري ،استقاللطلبی ،خالقيت و مركز
كنترل درونی میباشند (احمدپورداریانی.)1393 ،
از طرف دیگر آنچه مسلم است اینکه اگر تمامی شرایط و
عوامل فردی هم مساعد باشد ،موفقیت حاصل نخواهد شد مگر
آنکه عوامل محیطی به شکل مطلوبی فراهم شوند (حاجی
قربانی .)1389 ،به همین دلیل در تربیت افراد کارآفرین و
هدایت آنها به سمت موفقیت دو گروه از عوامل مدنظر قرار
میگیرند :یکی از رویکردها ،ویژگیها و رفتار کارآفرینانه فرد
و دیگری عواملی که محیط را برای فعالیت کارآفرینانه مساعد
میکنند (راز قندی و درانی )1388 ،در عامل اول (دیدگاه
روانشناختی) ویژگیهای کارآفرینان را برای فرد بیان کرده
و راههای کسب این توانمندیها و ویژگیها را به او نشان
میدهند تا فرد با کسب تواناییهای فردی دست به فعالیتهای
کارآفرینانه بزند؛ اما عامل دوم (دیدگاه جامعهشناختی) محیط
را متناسب با فعالیت کارآفرین تنظیم کرده و با انواع تسهیالت،
حمایتها و تشویقها جامعه را برای فعالیت افراد خالق و
کارآفرین مهیا میکند (جهانگیری و کالنتری .)1387 ،شناخت
این ویژگیها و ارائه آنها در یک فرآیند آموزشی بهطور زیادی
تمایل کارآفرینانه فراگیران را تغییر داده ،امکان خوداشتغالی
آنها را بیشتر کرده ،اطمینانی برای افرادی که قصد شروع
کسبوکار رادارند فراهم میکند و درنهایت احتمال موفقیت
کارآفرینانه آنها را افزایش میدهد (Elisa & Mike,
.)2006
( )Sorheim& Rasmosen 2006در مطالعهای
با عنوان آموزش کاربردی کارآفرینی به این نتیجه رسیدند
که الزمه بروز رفتارهای کارآفرینانه ،پرورش ویژگیهای
کارآفرینانه در محیطهای آموزشی مانند دانشگاهها است و در
مطالعهای که در پنج دانشگاه کشور سوئد انجام گرفت ،نشان
دادند ،انتظارات و ادراکات افراد از محیط بر میزان ویژگیهای
کارآفرینانه دانشجویان و درنتیجه بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر
میگذارند.
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اردکانی و همکاران ( )1389در بررسی ارتباط بین خالقیت
و رفتار کارآفرینانه نشان داد که رابطه معنیداری بین خالقیت
افراد بهعنوان یکی از ویژگیهای کارآفرینانه و رفتار کارآفرینانه
وجود دارد .بهعبارتدیگر آنان یکی از پایههای رفتار کارآفرینانه
را خالقیت میدانند.
سعیدی مهرآبادی و مهتدی ( )1387در مطالعهای به
بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه
در وزارت کار پرداخته است .نتایج بهدستآمده از مطالعه
وی نشان میدهد که برگزاری دورههای کارآفرینی تأثیرات
مثبتی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه در وزارت کار داشته
است .بهگونهای که شرکت در دورههای یادشده باعث تحریک
فراگیران نسبت به تغییر وضعیت شغلی خود شده و تالش
میکنند خود را به سطوح باالتر برسانند .بارانی و همکاران
( )1389در مطالعهای به بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر
رفتار کارآفرینانه دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه
پیام نور کرمانشاه پرداختهاند .نتایج بهدستآمده از مطالعه
آنها نشان میدهد که ارتباط مثبت و معنیداری بین نگرش
درباره کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی ،باور به خودکارآمدی
و رفتار کارآفرینانه وجود دارد .زالی و همکاران ( )1386در
مقالهای به ارزیابی مشخصههای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه
مازندران پرداختهاند .نتایج بهدستآمده از مطالعه آنها نشان
میدهد از نمونههای بررسیشده تنها  21درصد دانشجویان
ویژگیهای کارآفرینانه داشته و در این میان در مقایسه با
سایر ویژگیها ،ویژگی عزم و اراده در نزد دانشجویان این
دانشگاه بیشتر مالحظه میشود و امتیاز ویژگیهای توفیق
طلبی ،استقاللطلبی ،خطرپذیری و خالقیت دانشجویان،
فاصله کمی با حداقل امتیاز قابلقبول دارندFranke &( .
 )Luthje 2004بیان کردند که هم عوامل محیطی کالن
(همانند بازار و سیاستهای دولت) و هم عوامل محیطی خرد
(مثل دانشگاه) برای ایجاد کسبوکار جدید بسیار مهم هستند.
بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد میکنند که در مطالعات در
خصوص قصد کارآفرینی بهجای محیط واقعی بهتر است که
تصورات و برداشت فرد از محیط موردمطالعه قرار گیرد زیرا
انتظار میرود که تصورات فرد از محیط بیشتر از محیط واقعی
بر قصد کارآفرینی تأثیرگذار باشد .یک فرد بر اساس تصورات
و برداشت شخصی خود درباره محیط پیرامون میتواند تصمیم
بگیرد که آیا یک کسبوکار جدید را شروع نماید یا خیر
()Kristiansen & Indarti, 2004؛ (Koellinger
 )et al., 2007ازجمله عوامل محیطی مهم موانع ادراکشده
حمایتهای ادراکشده میباشند .بر اساس حمایت ادراکشده
اگر افراد تصور نمایند که محیط کسبوکار مناسب بوده ممکن
است متمایل باشند که به فعالیتهای کارآفرینی وارد شوند.
این فرایند بهعنوان اثر تحریککننده معروف است .مث ً
ال یک
محیط دانشگاهی حمایتکننده بهگونهای قصد دانشجویان را
برای کارآفرین شدن تحریک میکند و آنها را بهسوی تدوین
و اجرای طرحهای کارآفرینی تشویق میکند .وقتی دانشجویان
تصور میکنند که محیط ازجمله محیط دانشگاه و شرایط
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اقتصادی و سیاسی از فعالیتهای کارآفرینی حمایت میکنند آنها بیشتر احتمال دارد که اقدام به ایجاد کسبوکار کنند .از
طرف دیگر وقتی آنها محیط را برای کارآفرینی نامساعد تصور میکنند (مث ً
ال شرایط گرفتن وام و اعتبارات بسیار محدودکننده و
مشکل و یا موانع بسیار زیادی برای ورود به بازار وجود داشته باشد) آنها بهرغم نگرش مثبت به کارآفرینی ،تمایل کمتری برای
ایجاد کسبوکار جدید دارند ( Schwarz et al., 2009؛ .)Luthje & Franke, 2004همچنین مطالعات نشان میدهد که
حمایت از سوی اعضای خانواده ،آشنایان و دوستان با توسعه کارآفرینی ارتباط دارد ()Davidson & Honig, 2003
( )Ismail et al 2009گزارش دادند که قصد کارآفرینی دانشجویان مالزی ارتباط مثبتی با حمایت ادراکشده از طرف
خانواده دارد؛ اما آنها رابطه معنیداری بین دیگر حمایتها و موانع محیطی ادراکشده با قصد کارآفرینی پیدا نکردند .رحمانیان
و همکاران ( )1391دریافتند که ادراکات دانشجویان از محیط کارآفرینانه دانشگاه بر تقویت رفتارهای کارآفرینانه آنان تأثیرگذار
میباشند.
مطالعه ( Turker & selcuk )2009در ترکیه نشان داد که عامل محیط دانشگاهی و عامل ساختار حمایتکننده (مثالً
شرایط اقتصادی که فرصتهای زیادی برای کارآفرینان فراهم میسازد) قصد کارآفرینی دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد.
( )Sorheim & Rasmusen 2006در مطالعهاي با عنوان آموزش كاربردي كارآفريني ،به اين نتيجه رسيدند كه الزمه
بروز رفتارهاي كارآفرينانه ،پرورش ویژگیهای كارآفرينانه در محيطهاي آموزشي مانند دانشگاهها است و در مطالعهاي كه در پنج
دانشگاه كشور سوئد انجام دادهاند ،بيان میدارند که انتظارات و ادراكات افراد از محيط بر ميزان ويژگيهای كارآفرينانه دانشجويان
و درنتیجه بروز رفتار كارآفرينانه در بین آنان تأثیر ميگذارند.
( )Galloway 2005در تحقيقي بروي  519نفر از دانشجويان چهار دانشگاه اسكاتلند دريافت كه آموزش كارآفريني
برافزایش مهارتهای دانشجويان در خالقيت توانايي كار گروهي و اعتمادبهنفس و همچنین مهارتهای ارتباطي و مديريت اثرگذار
بوده است.
صیف و همکاران ( )1393در یک مطالعه نشان دادند که متغیرهایی چون عوامل ذهنی ،اجتماعی ،تجربه کارآفرینی،
خودکارآمدی و تحمل ریسک از مهمترین عواملی هستند که بر روی کارآفرین شدن اثر میگذارند.
( Santon )2010در مطالعه خود به این نتیجه رسید که هنجارهای اجتماعی بر کارآفرین شدن تأثیر دارد .همچنین نشان
داد که اگر هنجارهای اجتماعی با فعالیتهای کارآفرینی همسو باشد ،افراد نگرش مطلوبی نسبت به کارآفرین شدن خواهند
داشت.
( Karimi et al. (2012نیز در مطالعهای دریافتند که حمایت از سوی خانواده و آشنایان و نیز حمایت دانشگاهی بر قصد
کارآفرینی دانشجویان تأثیر مثبت دارد .این در حالی است که فردگرایی ،جمعگرایی ،حمایت و موانع محیطی اثری بر کارآفرین
شدن دانشجویان ندارد .Schovarz et al )2009( .دریافتند که تصور مثبت از محیط دانشگاه در زمینه تشویق کارآفرینی
منجر به تمایل بیشتر دانشجویان برای شروع کسبوکار مربوط به خود در آینده میشود .آنها بیان کردند که در بین موانع و
حمایتهای ادراکشده فقط محیط دانشگاه بهعنوان پیشبینی کننده قصد کارآفرینانه دانشجویان اتریشی عمل میکند.
همچنین ( Turker & Selkok )2009در ترکیه نشان دادند که محیط دانشگاهی و عامل ساختار حمایتی کارآفرین شدن
دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد .یعقوبی فرانی و همکاران ( )1393نیز نشان دادند که بین خصوصیات شخصیتی ،وضعیت
اقتصادی و شرایط اجتماعی -فرهنگی زنان با میزان کارآفرینی زنان روستایی رابطه دارد.
با توجه به پيشينهي بررسیشده ،به نظر ميرسد طراحي چارچوبي براي بررسي ارتباط بين عوامل فردي و محيطي با
ويژگيهای كارآفرينانه و درنهایت بروز رفتار كارآفرينانه اهميت خاصي دارد .الگوي مفهومي پژوهش بهصورت نگاره  1طراحیشده
است.
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اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق ،تحلیل عوامل فردی و محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا است
که در راستای حصول به این هدف ،اهداف اختصاصی زیر دنبال میشود:
 شناسایی مهمترین ویژگیهای فردی -کارآفرینانه مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا. شناسایی مهمترین عوامل فردی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا. شناسایی و تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا. تعیین رابطه بین عوامل فردی و محیطی با کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.روش پژوهش
اين تحقيق از نوع توصیفی  -پیمایشی است و جامعه آماري اين پژوهش را  200نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی
ارشد کشاورزی سال  1394دانشگاه بوعلی سینا تشكيل ميدهند .در انتخاب نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  120نفر
انتخاب شدند.

دادههاي موردنیاز پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شدند .سؤاالت پرسشنامه در چهار بخش شامل
ویژگیهای فردی پاسخگویان ( 7گویه) ،ویژگیهای فردی کارآفرینی ( 26گویه) ،سؤاالت مربوط به عوامل محیطی ( 26گویه) و
درنهایت سؤاالت مربوط به سنجش میزان کارآفرینی دانشجویان ( 17گویه) طراحی گردید .در اين تحقيق براي مشخص كردن
روایی سؤاالت ،پرسشنامه در اختيار متخصصان مربوطه قرارگرفته و بهمنظور سنجش میزان پایایی سؤاالت پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد (جدول .)1
تجزیهوتحلیل دادهها هم بهصورت توصیفی با استفاده از آمارههای میانگین ،درصد ،فراوانی و ضریب تغییرات و هم بهصورت
تحلیلی با استفاده از همبستگی کرامر ،پیرسون و کندال تاو بی و همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه برای مشخص شدن
مهمترین ویژگیهای محیطی مؤثر بر کارآفرینی انجام گردید.
جدول  .1ضریب آلفاي کرونباخ بخشهاي مختلف پرسشنامه
متغيرها

ضریب آلفاي کرونباخ

ویژگیهای فردی کارآفرینی

0/90

سؤاالت مربوط به عوامل محیطی

0/89

میزان کارآفرینی دانشجویان

0/87

یافتهها
یافتههای بهدستآمده در این مطالعه گویای این است که از تعداد  120نفر شرکتکننده در این بررسی 47/5 ،درصد مرد و
 52/5درصد زن میباشند که میانگین سنی این تعداد  65/8درصد بین  20-25سال و  34/2درصد بین  25-30سال بوده است.
همچنین مشخص گردید که بیشترین افراد تحت مطالعه در رشته ترویج و آموزش کشاورزی  15/8درصد مشغول به تحصیل
هستند .از سوی دیگر  58/3درصد در مقطع کارشناسی و  40/8درصد در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل میباشند.
سنجش تواناییهای فردی کارآفرینی دانشجویان
میزان تواناییهای فردی کارآفرینی دانشجویان از طریق  9متغیر و  26گویه به شکل طیف پنجقسمتی لیکرت از خیلی زیاد
تا خیلی کم موردبررسی قرار گرفت.
درنهایت نتایج برحسب میانگین و انحراف معیار گزارش و سپس اولویتبندی گردید .همانطور که در جدول  2مشاهده
میشود تنها متغیر میزان مهارتهای فردی دانشجویان با میانگین کلی  ،3/276مقداری باالتر از میانگین داشته و در اولویت اول
قرارگرفته است ولی سایر متغیرهای فردی پایینتر از مقدار میانگین داشتهاند.
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جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات گویههای توانایی فردی
تواناییهای کارآفرینی

مهارتهای فردی

ویژگیهای خانوادگی

انگیزه

انعطافپذیری

پشتکار

میزان نوآوری

قدرت تصمیمگیری

هدفگرایی

قدرت رهبری

گویه

میانگین

انحراف معیار

تجربه کارآفرینی

3/78

1/146

توانایی برقراری روابط بین فردی

2/35

0/950

اطالع از مهارتهای سازمانی

3/70

0/949

میانگین

3/27

میزان تأثیر تحصیالت و آموزش در کارآفرینی

2/18

0/961

میزان تأثیر سن بر کارآفرین بودن

2/60

1/024

میزان تاثیرخانواده در کارآفرین بودن

2/09

0/944

میانگین

2/29

نیاز به توفیق

2/44

1/052

میزان عزم و اراده برای انجام کارها

2/14

0/910

نیاز به استقالل

1/93

0/881

میانگین

2/17

انعطافپذیر بودن

2/04

0/920

توانایی تغییر سریع تفکر برای انجام کار

2/37

0/879

تمایل به تبعیت از قانون

1/88

0/885

میانگین

2/15

پشتکار براي موفقيت در کارها

1/35

0/682

تالش زياد جهت تحقق خواسته

1/72

0/862

تالش برای تغییر وضعیت فعلی

1/83

0/976

میانگین

1/63

اطالعات از تمامی جزئیات کار

2

0/961

توانایی تصمیمگیری حتی بر اساس اطالعات ناقص

3/12

1/124

توانایی فهرست کارها

2

0/789

میانگین

2/37

اطمینان از دسترسی به منابع و تجهیزات

3/21

1/194

تعیین اولویت برای کارها

2/17

1/072

ادامه کار حتی در طوالنیمدت

2/41

1/111

میانگین

2/59

تفکر مثبت در خصوص نتیجه کار

1/92

0/856

فدا کردن آسایش جهت رسیدن به هدف

2/52

1/296

میانگین

2/22

مطرح کردن افکار و اندیشههای خود در گروه

2/46

1/137

سرعت در انجام کار

2/47

1/092

نفوذ در دیگران

2/28

1/070

میانگین

2/40
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سنجش عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان
از سوی دیگر در جدول  ،3بررسی شاخصهای محیطی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان چهار شاخص در قالب  26گویه از نوع
طیف پنجقسمتی لیکرت مشخص گردید که شاخص حمایت مالی با میانگین کلی  ،3/17شاخص حمایت سازمانی و دولتی با
میانگین کلی  3/11و شاخص اجتماعی با میانگین کلی  3/08به ترتیب اولویتهای یک تا سه را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .3میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات گویههای محیطی
شاخصهای محیطی

اجتماعی

اقتصادی

حمایتهای مالی

سازمانی و دولتی

46

گویه

میانگین

انحراف معیار

گرایش عمومی نسبت به کارآفرینی

2/22

0/954

میزان دسترسی به کارآفرینان مجرب

3/60

1/191

میزان شناخت نسبت به عملکرد کارآفرینان موفق

3/42

1/066

میزان الگوپذیری از کارآفرینان موفق

3/10

1/095

میانگین

3/08

میزان تنوع فعالیتها و مشاغل اقتصادی در جامعه

3/01

1/008

قدرت چانهزنی

2/76

1/092

فشار ناشی از محصوالت جانشین

2/60

0/982

میزان ارتباطات میان رقیبان موجود

2/88

1/094

غنی بودن وضعیت صنایع

3/10

1/253

دسترسی به عرضهکنندگان و مشتریان یا بازارهای جدید

2/93

1/175

میانگین

2/88

حمایت مالی صنعت از دانشگاه

3/49

1/270

سرمایهگذاری در سرمایههای کوچک و مخاطرهآمیز

3/27

1/308

دسترسی به منابع مختلف مالی

3/13

1/296

دسترسی به وامهای کمبهره

3/38

1/479

تمایل مؤسسات مالی برای تأمین مالی کارآفرینان

3/30

1/430

وجود برنامه تضمین اعتبار برای شرکتهای نوپا

3/08

1/400

رقابت در میان مؤسسات مالی

2/80

1/247

مشاوره و خدمات حمایتی برای پروژههای کارآفرینان

3/01

1/240

تسهیالت حمایتی برای کارآفرینی

3/23

1/243

مهیا بودن عوامل تولید برای کارآفرینی

3/08

1/379

وجود مشوقها و معافیتهای مالیاتی برای کارآفرینی

3/11

1/365

میانگین

3/17

محدودیتهای واردات و صادرات

2/66

1/280

اطالع از مقررات و قوانین ورشکستگی

3/33

1/266

اطالع از تشریفات اداری برای ثبتنام و کسب مجوز برای
کارآفرینی

3/28

1/263

وجود قوانین حمایت از حق مالکیت برای کارآفرینی

3/07

1/268

اطالع از قوانین و مقررات حمایت از فعالیتهای کارآفرینانه

3/25

1/278

میانگین

3/11
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بررسی میزان کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
در بررسی میزان کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا درمجموع  17گویه با توجه به پرسشنامه استاندارد
ال موافق تا کام ً
کالرک ( )2004در قالب گویه های پنجقسمتی کام ً
ال مخالف طراحی و نتایج برحسب درصد گزارش گردید.
همانطور که در جدول  4مشاهده میگردد میزان کارآفرینی در سه سطح باال ،متوسط و عدم کارآفرینی تقسیمبندی گردید.
نتایج گویای این مسئله است که میزان کارآفرینی در بین دانشجویان در سطح باالیی ( 63/83درصد) است.
جدول  .4میزان کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
گویه

سطح باال %

سطح متوسط %

عدم کارآفرینی %

مقدار کل %

خود را فردی خالق میدانم.

70/9

20/8

8/3

100

من احساس میکنم که بایستی یک خدمت استثنایی به جهان ارائه کنم.

64/2

27/5

8/3

100

گاهي اوقات حاضرم به خاطر سود بيشتر ريسکهاي باالتري را بپذيرم.

50

28/3

21/7

100

وقتي حاضرم به ريسکهاي باالتري دست بزنم که ارزش آن را داشته باشد.

81/7

15

3/3

100

براي کسب وضعيت بهتر حاضرم ريسک کنم حتي اگر از وضع فعلي خود
راضي باشم.

53/3

26/7

20

100

خودم در موفقيتهايم مؤثرم.

67/5

12/5

20

100

موفق شدن حاصل زحمت کشيدن است نه شانس.

76/7

13/3

10

100

سرانجام ،هرکس به موفقیت و احترامي که شايسته آن است خواهد رسيد.

75

14/2

10/8

100

گاهي اوقات بهقدری ايدههاي نو دارم که نميدانم کدام را انتخاب کنم.

53/3

28/3

18/4

100

از صرف وقت خود بر روي ايدههاي جديد لذت ميبرم ،حتي اگر اين ايدهها
جنبه علمی نداشته باشد.

65/9

24/1

10

100

بهجز کاربرد رايج وسايل معموالً ميتوانم کاربردهاي ديگري هم براي آنها
پيدا کنم.

53/3

35/8

10/9

100

در حل مسائل ،شیوههای رفع ابهام را جستوجو میکنم.

73/4

22/5

¼

100

به حل مسائل پیچیده عالقهمندم.

50/8

27/5

21/7

100

به سروکار داشتن با وضعيتهاي مبهم عالقهمندم.

42/5

25

32/5

100

به توانایی خودم براي تحقق هدفها معتقدم.

81/7

15

3/3

100

در برابر مشکالت اغلب راهحلهای سازندهای پيشنهاد ميکنم.

68/3

20

11/7

100

من اغلب ایدههای بهتری را مطرح میکنم ،حتی وقتیکه هیچ کاری انجام
نمی دهم.

56/7

27/5

15/8

100

میزان درصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی

63/83

22/58

13/59

100

بررسی همبستگی عوامل محیطی و فردی با کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
در این بخش از مطالعه بهمنظور بررسی اثرات هر یک از ویژگیهای فردی ،عوامل محیطی و تواناییهای کارآفرینی بهعنوان
متغیر مستقل بر میزان کارآفرینی دانشجویان بهعنوان متغیر وابسته از ضرایب همبستگی کرامر ،پیرسون و کندال تاو بی استفاده
گردید .نتایج بهدستآمده از بررسی همبستگی بین جنسیت و مقطع تحصیلی با میزان کارآفرینی دانشجویان وجود رابطه معنیدار
در سطح  0/05را نشان داد .نتایج بهدستآمده از بررسی همبستگی بین گرایش تحصیلی و سن با میزان کارآفرینی دانشجویان
وجود رابطه معنیدار در سطح  0/01را نشان داد (جدول .)5
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جدول  .5همبستگی بین ویژگیهای فردی دانشجویان با کارآفرینی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

مقدار ضریب

سطح معنیداری

جنسیت

میزان کارآفرینی

کرامر

0/305

0/022

مقطع تحصیلی

میزان کارآفرینی

کرامر

٭0/198

0/006

گرایش تحصیلی

میزان کارآفرینی

کرامر

٭٭2/403

0/008

سن

میزان کارآفرینی

پیرسون

٭0-/102

0/004

** و * به ترتيب معنیداری در سطح اطمینان  0/01و 0/05

همچنین در بررسی میزان همبستگی میان متغیرهای توانایی فردی با کارآفرینی دانشجویان طبق نتایج حاصل از جدول 6
مشخص شد که بین مهارتهای کارآفرینی ،انعطافپذیری ،تالش و پشتکار ،رهبری گروه ،با میزان کارآفرینی رابطه معنیداری
در سطح  0/01وجود دارد.
جدول  .6نتایج همبستگی بین تواناییهای فردی با میزان کارآفرینی دانشجویان
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

مقدار ضریب

سطح معنیداری

مهارت کارآفرینی

میزان کارآفرینی

کندال تاو بی

0/237

*0/009

خانواده گرایی

میزان کارآفرینی

کندال تاو بی

0/112

0/223

انعطافپذیری

میزان کارآفرینی

کندال تاو بی

0/421

*0/000

تالش و پشتکار

میزان کارآفرینی

کندال تاو بی

0/195

*0/033

رهبری گروه

میزان کارآفرینی

کندال تاو بی

0/542

*0/000

* معنیداری در سطح اطمینان 0/01

در بخش دیگری از این مطالعه به بررسی همبستگی بین متغیرهای محیطی و میزان کارآفرینی دانشجویان پرداختهشده
است .نتایج بهدستآمده در جدول  7نشاندهنده این مطلب است که در بین هیچکدام از عوامل محیطی با کارآفرینی دانشجویان
رابطه معنیدار دیده نمیشود.
جدول  .7همبستگی بین کارآفرینی و متغیرهای محیطی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

مقدار ضریب

سطح معنیداری

شرایط اجتماعی

میزان کارآفرینی

کندال تاو

0/078

0/399

شرایط اقتصادی

میزان کارآفرینی

کندال تاو

0/08

0/511

حمایت مالی

میزان کارآفرینی

کندال تاو

0-/114

0/214

حمایت سیاسی

میزان کارآفرینی

کندال تاو

-/005

0/960

تحليل رگرسيون چندگانه
در اين تحقيق براي بيان ميزان تغييرات و تعيين معادله میزان کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا بهعنوان
متغير وابسته ،با متغيرهاي مستقلي (تواناییهای فردی) وارد رگرسيون شدند که در تحليل همبستگي ،همبستگي معنیداری با
متغير وابسته داشتند .براي تجزیهوتحلیل رگرسيون چند متغيره از تحليل رگرسيون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد .در
اين رگرسيون ،بر اساس بتاي استاندارد بهدستآمده متغيرهاي رهبری گروه ،انعطافپذیری ،تالش ،پشتکار و مهارت متغيرهايي
بودهاند که بيشترين سهم را در ميزان تغييرات متغير وابسته داشتهاند و متغيرهاي مذکور در مدل نهايي باقیمانده و بقيه متغيرها
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تحلیل عوامل فردی و محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

از معادله حذف شدند .بهطورکلی متغيرهاي منظور شده در تحليل رگرسيون  41درصد تغييرات واريانس متغير وابسته را بيان
ميکنند معادله رگرسيوني نيز با توجه به مقدار ثابت و ضرايب بهدستآمده (ضريب استاندارد نشده) در جدول  8بهصورت زير
مشخص گرديد:
)Y = 58.392 + 0.410(X1) + 0.421(X2) + 0.147(X3) + 0.523(X4
جدول  .8نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بهمنظور تعيين متغيرهاي فردی در تبيين کارآفرینی
گام
٭

متغيرهاي مستقل

B

SD

()β

T

P

عدد ثابت

58/39

1/948

-

29/972

0/000

اول

رهبری گروه

0/410

0/051

0/403

7/970

0/000

دوم

انعطافپذیری

0/421

0/089

0/250

4/716

0/000

سوم

تالش و پشتکار

0/147

0/034

0/238

4/273

0/000

3/721

0/000

چهارم

مهارت

0/164
0/141
0/523
2
2
R = 0.641, R =0.410, R Adjusted= 0.401, F = 44.001

اما قضاوت در مورد سهم و نقش هريک از  4متغير مذکور در تبيين متغير وابسته را بايد به مقادير بتا (ضريب استانداردشده)
واگذار کرد ،زيرا اين مقادير امکان مقايسه و تعيين سهم نسبي هريک از متغيرها را فراهم ميسازد .بر اين اساس سهم رهبری
بيشتر از ساير متغيرهاي واردشده به معادله رگرسيوني است ،زيرا بر پايه بتاي بهدستآمده ( )0/403براي رهبری گروه ،به ازاي
يک واحد تغيير در انحراف معيار بهاندازه  0/403در انحراف معيار متغير وابسته تغيير ايجاد ميگردد.
بحث و نتیجهگیری
کارآفرینی نقش مهمی در به حرکت درآوردن موتور توسعه اقتصادی دارد و میتواند عامل مهمی در یک کشور محسوب شود.
در این پژوهش بهمنظور شناسایی و بررسی میزان توانایی فردی و عوامل محیطی نتایج نشان داد که در بخش توانمندی فردی
ازنظر دانشجویان تحت بررسی ،افراد ترجیح میدهند که موقعیت فعلی خود را بهمنظور دستیابی بهموقعیت بهتر ازلحاظ شغلی
و اجتماعی تغییر دهند و در این راستا حاضر به فدا نمودن راحتی و آسایش خود در راستای رسیدن به هدف موردنظر میباشند.
از سوی دیگر دانشجویان بیان کردند که برای دستیابی به اهداف موردنظر حاضر به تالش و پشتکار فراوان میباشند .این مسئله
نشان میدهد که با توجه به وضعیت بیکاری فعلی در بین قشر تحصیلکرده ،آنها تمایل زیادی به تغییر موقعیت خود در هر
شرایطی میباشند.
از سوی دیگر در بررسی متغیرهای محیطی نیز نتایج گویای این مطلب است که برای کارآفرین شدن عوامل متعدد محیطی
زیادی وجود دارد که میتواند کارآفرین شدن را تحت تأثیر خود قرار دهد .ازجمله محدودیتهای موجود بر سر راه واردات و
صادرات ،نیازمند بودن به برنامههایی جهت تضمین منابع مالی و اعتباری بهویژه برای شرکتها و کسبوکارهایی که بهتازگی
راهاندازی میشوند .از سوی دیگر از دیدگاه افراد تحت مطالعه فراهم بودن شرایط تولید مانند در دسترس بودن انواع نهادهها،
زمین و امکانات از دیگر عوامل محیطی است که باید به فراهم بودن آن توجه بسیاری شود .در قسمتی از این پژوهش نیز ،میزان
کارآفرین شدن در بین دانشجویان نشان داد که میزان کارآفرین شدن در بین این افراد در سطح متوسط و رو به افزایش است و
با فراهم بودن شرایط و موقعیت الزم ،دانشجویان برای تغییر وضعیت شغلی خود تمایل به راهاندازی کسبوکار جدید و کارآفرین
شدن رادارند.
افزون بر این ،در مطالعه حاضر میزان تأثیر ویژگیهای فردی ،عوامل محیطی و توانایی فردی بر کارآفرین شدن دانشجویان
موردتحقیق واقع شد .نتایج گویای این مطلب است که جنسیت تأثیر مهمی در کارآفرین شدن دارد .همچنین در بخش سطح
تحصیالت نیز مشخص شد که بین این متغیر با کارآفرین شدن رابطه معنیداری وجود دارد بدین معنی که هر چه سطح
تحصیالت افراد باالتر باشد تمایل آنها به کارآفرینی و کارآفرین شدن افزایش پیدا میکند و نقش مؤثری بر راهاندازی کسبوکار
جدید و ریسک کردن در این زمینه دارد .از طرف دیگر ،مشخص شد که میان کارآفرین شدن و توانایی فردی رابطه معنیدار
دیده میشود .بهعنوانمثال افرادی که دارای مهارتهای کارآفرینی باشند نسبت به افرادی که فاقد این نوع مهارت هستند
راحتتر قادر به انجام فعالیتهای کارآفرینی هستند .از سویی دیگر ،این افراد میتوانند با شرایط سخت و پرخطر راحتتر برخورد
کنند و سختی کار را تحمل نمایند .همچنین افرادی که دارای مهارت کارآفرینی هستند برای رسیدن به موفقیت از هیچ نوع
تالش و پشتکاری فروگذاری نمیکنند .در این زمینه افرادی که دارای این توانایی و مهارت کارآفرینی هستند میتوانند بهخوبی
رهبری گروه را بر عهده بگیرند و برنامهریزی و تصمیمگیری صحیحی برای انجام امور داشته باشند .لذا این یافته با نتایج مطالعه
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( adelaja et al )2007و مسعود نیا ( )1386مطابقت دارد.
آنها بیان کردند که ویژگیهای شخصیتی ازجمله تالش و
پشتکار ،مخاطره پذیری نقش مهمی در میزان کارآفرینی
دارد .دریکی دیگر از بخشهای این مطالعه ،به اولویتبندی
مهمترین عوامل محیطی اثرگذار بر کارآفرین شدن دانشجویان
پرداختهشده است .در بخش حمایتهای مالی مشخص گردید
که سرمایهگذاری در کسبوکارهای کوچک و نوپا نقش بسیار
مهمی در ماندگاری و پابرجایی آن دارد چراکه با سرمایهگذاری
صحیح و بهموقع میتوان بهراحتی با مشکالت مالی مقابله کرد.
همچنین با فراهم شدن وامهای کمبهره از سوی مؤسسات مالی
و اعتباری نیز میتوان کمک زیادی به فعالیتهای کارآفرینی
کرد .عالوه بر مؤسسات دولتی نیز با دسترسی به منابع مختلف
مالی ازجمله بانکهای خصوصی نیز میتوان بهسادگی سرمایه
موردنیاز یک کسبوکار را فراهم نمود .یافته این بخش از
مطالعه با نتایج تحقیق یعقوبی فرانی و همکاران ()1393
همخوانی دارد .آنها نشان دادند که ارتباط معنیداری بین
ویژگیهای شخصیتی ،اقتصادی و شرایط اجتماعی وجود دارد.
عامل دیگری که موردبررسی واقع شد ،حمایتهای اجتماعی
بود که مشخص شد که آشنایی با شیوه عملکرد افراد کارآفرین
میتواند نقش مؤثری در فعالیتهای کارآفرینی داشته باشد ،از
طرف دیگر هراندازه افرادی که وارد حیطه کارآفرینی میشوند،
بتوانند به کارآفرینان موفق دسترسی داشته باشند بر میزان
موفقیت آنها تأثیر خواهد گذاشت چراکه ارتباط با کارآفرینان
موفق میتواند بهعنوان یک الگوی مناسب تلقی شود و از ترک
افرادی که بهتازگی وارد این حوزه شدند جلوگیری کند .این
یافته با نتایج حاصل از مطالعه (Cavalcanti & )2005
 Tavaresمطابقت دارد .آنها دریافتند که شرایط فرهنگی
و اجتماعی ،آداب و سنن هر کشور در نرخ کارآفرین شدن و
توسعه کارآفرینی نقش مؤثری دارد .در خصوص حمایتهای
سیاسی نیز مشخص شد که وجود فشارهای بیرونی مانند
وجود محصوالت وارداتی میتواند تأثیر منفی بر فعالیتهای
کارآفرینی داشته باشد .همچنین عامل محیطی دیگر در این
حوزه وجود مشاغل مختلف در جامعه و نیز قدرت و توانایی
چانهزنی است .اگر افراد فاقد قدرت چانهزنی با خریداران و
عرضهکنندگان باشند ممکن است دچار مشکالت مختلف و
مواجهشدن با ریسکهای متعددی باشند .در زمینة حمایتهای
دولتی و زیرساختی نیز میتوان اینگونه بیان نمود که وجود
خدمات مشاورهای درزمینههای مختلف ازجمله مالی نقش
مهمی در فعالیتهای کارآفرینی دارد .در این زمینه میتوان
به وجود عوامل رقابتی بین مؤسسات تأمینکننده منابع مالی
نیز اشاره نمود .همچنین وجود تعرفههای مالیاتی و مشوقی
برای ادامه فعالیت کارآفرینان محسوب میشود که دولت و
برنامهریزان باید به آن توجه کافی داشته باشند .همچنین در
خصوص حمایتهای قانونی و نهادی نیز باید به وجود قوانین
حق مالکیت و ثبت آن برای کارآفرینان اشاره کرد ،افزون بر
این ،اطالع و آگاهی از قوانین و مقررات حمایتی نیز میتواند
عامل اثرگذار و مشوق مهمی در ادامه فعالیتهای کارآفرینی
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افراد کارآفرین داشته باشد .تمامی این موارد نشان میدهند
که عوامل محیطی نقش مهمی در کارآفرین شدن افراد و
ورود آنها به فعالیتهای کارآفرینی داشته باشد .بهطورکلی
نتایج این بخش بامطالعه Welter & Smallbone 2011
همخوانی دارد .آنها بیان کردند که عوامل نهادی ،دولتی و
سیاسی تأثیر بسزایی در توسعه کارآفرینی دارد.
پيشنهادها
با توجه به تأثیر عوامل فردي و محيطي بر ويژگیهاي
كارآفريني دانشجويان توصيه میشود با آموزشهاي همگاني
به نهادهاي اجتماعي ازجمله نهاد خانواده و نهادهاي آموزشي،
آنها را نسبت به پرورش فرزندان خود بهگونهای كه ويژگيهاي
كارآفريني از قبيل رهبری ،انعطافپذیری و مهارت تقويت شود،
آگاه كنند.
 ایجاد مراکزی در جهت افزایش دسترسی به کارآفرینانمجرب و مشاوره با آنها.
 استفاده از رسانههای ارتباطات جمعی در خصوص ارائهآموزشهای کارآفرینانه.
 وجود مشوقها و معافیتهای مالیاتی برای دانشجویانباروحیه کارآفرینانه.
 برنامهریزی و سیاستگذاری دولت در جهت حمایت ازکارآفرینان دانشگاهی و بهویژه دانشجویان.
 حمایت مالی از افراد کارآفرین و پرداخت وامهای کمبهرهدر جهت تقویت ایدههای کارآفرینانه.
برگزاری دورههای کارآفرینی جهت بروز ویژگیهایکارآفرینانه و شکوفا شدن شخصیت کارآفرینانه.
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 نشریه.کارآفرینی در ایران طبق تجربیات دیگر کشورها
.58-43  صفحات،کارآفرینی و تعاون
، و رئیسه،. ف. ا.، نصیری پور،. ه، حسینی فهرجی.7
 عوامل زیستمحیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی.)1390( .پ
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