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عاملهـای مؤثـر بر نگـرش دانشـجویان مرکز آمـوزش علمی کاربـردی جهاد
کشـاورزی همدان نسـبت به خود اشـتغالی
رضا موحدی ، 1سمیه لطیفی ،2لیال زلیخایی سیار

3

 -1استادیار آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 -2دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز
 -3دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی نگـرش دانشـجویان مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهـاد کشـاورزی همـدان نسـبت بـه

خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی و تبییـن عاملهـای مؤثـر بـر آن به روش پیمایشـی انجام شـده اسـت .جامعه آمـاری تحقیق

را  275تـن دانشـجویان کشـاورزی مرکـز علمـی کاربردی همدان تشـکیل دادنـد .حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول کوکران 134
تـن تعییـن شـد کـه بـا اسـتفاده از نمونـه گیـری طبقـه ای تصادفـی گزینـش شـدند .پرسشـنامه ابـزار گـردآوری داده هـا بـود کـه

روایـی آن توسـط متخصصـان فـن مـورد بررسـی و تایید قـرار گرفـت و پایایی آن نیز بـا انجام پیـش آزمون و محاسـبه ضریب آلفا

كرونبـاخ ( )α=0/82تاییـد شـد .بـر پایـه نتایج بهدسـت آمـده نگرش دانشـجویان نسـبت به خوداشـتغالی در بخش کشـاورزی در
حـد متوسـط بـه بـاال بـود .هم چنیـن ،بین ویژگـی هـای کارآفرینی دانشـجویان و عالقه بـه فعالیـت در بخش کشـاورزی با نگرش

آنان نسـبت به خوداشـتغالی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشـت و هفت متغیر توانایی خوداشـتغالی ،تحمل ابهام ،توفیق طلبی،
اسـتقالل طلبـی ،عالقـه بـه فعالیـت در بخـش کشـاورزی ،خـود اتكایی یـا كنتـرل درونی و نـوآوری و خالقیـت توانسـتند به طور

جمعـی  43/3درصـد از واریانـس نگـرش دانشـجویان نسـبت به خوداشـتغالی را تبییـن کنند.
کلید واژهها :کارآفرینی دانشجویان ،خوداشتغالی ،نگرش دانشجویان کشاورزی.

نویسندهی مسئول :رضا موحدی

رایانامهr.movahedi@basu.ac.ir :

دریافت 1392/3/27 :؛ پذیرش1393/4/4 :
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عامل های موثر بر نگرش ...

مقدمه

گسـترش کارآفرینـی و خوداشـتغالی بین دانشـجویان و دانش

با توجه به محدودیت اشـتغال در بخش های دولتی و شـمار

آموختـگان ،تحـت تأثیر قـرار دادن نگرش آنان نسـبت به این

بیـش از پیـش اهمیـت مـی یابـد .سـاالنه  270هـزار دانـش

سـه گانـه رفتـار در شـكل گیـری آن بسـیار موثـر بـوده و نگرش

روزافـزون دانش آموختگان کشـاورزی ،توجه به خوداشـتغالی
آموختـه دانشـگاهی وارد بـازار کار میشـوند ،امـا ظرفیـت بازار
کار پاسـخگوی جـذب ایـن شـمار از دانـش آموختـگان نیسـت

مقولـه اسـت .نگـرش بـه عنـوان یكـی از مهمترین جنبـه های

فـرد در مـورد یـك موضوع ،بـر رفتار وی نسـبت بـه آن موضوع

تأثیرگـذار اسـت .منظـور از نگـرش هـای کارآفرینانـه حالتـی

(بارانـی و همـکاران .)1388 ،دانـش آموختـگان مرکزهـای

اسـت کـه بـر پایـه آن ،فـرد گرایـش بـه بـروز رفتـار کارآفرینانه

توجـه بـه این کـه آمـوزش های علمـی کاربـردی با هدف شـکل

در واقع ایجاد نگرش نسـبت به خود اشـتغالی در دانشـجویان

آمـوزش علمـی کاربـردی نیـز همین وضـع را دارند .از سـویی با
دادن بـه آمـوزش هـای شـغلی در سـطح جامعـه طراحـی

شـده انـد ،انتظـار اشـتغال دانـش آموختـگان علمـی کاربردی
بسـیار بیشـتر از دیگر دانـش آموختـگان مؤسسـههای آموزش
عالـی اسـت (شـریعتی و مهاجـر.)1385 ،

در یـک کسـب و کار مسـتقل یـا سـازمانی را نشـان مـی دهـد.

شـرط الزم بـرای بـروز رفتـار کارآفرینانـه از سـوی آنـان مـی
باشـد و هـر اندازه افـراد نگرش مثبت تری نسـبت بـه فعالیت-

هـای کارآفرینانه و خوداشـتغالی داشـته باشـند ،بـدون تردید
کارآفرینـی را بـه عنوان امری شـدنی و امکان پذیـر درک کرده

افـزون بر ایـن ،دانش آموختگان دانشـگاهی بـرای ورود به

و احتمـال موفقیـت آنـان بیشـتر مـی شـود (کار و سـکیوایرا،

در حـال تغییـر جامعـه خـود را داشـته باشـند .پیشـرفت فـن

اراده و نیـت کارآفرینانـه نقـش بسـزایی در بـروز رفتارهـای

بـازار کار ،بایـد تواناییهـای سـازگاری و هماهنگـی با شـرایط

آوری هـا ،هـر روز زمینه ی فرصت های شـغلی را تغییر داده و
شـغل هـای جدیـدی را ایجـاد می کند .ایـن امر نیـاز به دانش

 .)2007کروگـر و همـکاران ( ،)2000نیـز بـر ایـن باورنـد کـه
کارآفرینانـه دارد.

بررسـیهای پرشـماری نشـان دادنـد کـه تصمیـم یـا

آموختـگان کارآفریـن و خوداشـتغال را روز بـه روز افزایش می

گرایـش بـه راه انـدازی یـک کسـب و کار پیـش نیـاز انجـام و

حـال توسـعه و از جملـه ایـران بـه خـود اشـتغالی و کارآفرینی

پکهـام و همـکاران .)2010 ،از ایـن رو شـکل گیـری اراده و

دهد (حسـین پور و رضایی .)1389 ،بسـیاری از کشورهای در

بـروز رفتارهـای کارآفرینانه اسـت (جونـز و همـکاران2011 ،؛

بـه عنوان یـک راه حل اساسـی بالقـوه بـرای چالشهای پیش

نیـت کارآفرینانـه بـه منظـور درک رفتـار کارآفرینانـه بسـیار

مـک الیـن ( ،)2004از کارآفرینـی به عنوان اصلـی ترین منبع

( ،)2000بـر تأثیـر گرایـش بـر اراده کارآفرینانـه اذعان داشـته

رو ،تأکیـد دارنـد (کریمـی و همـکاران .)1390 ،بـه طـوری کـه

توسـعه یـاد مـی کنـد .از سـوی دیگـر ،یکـی از چالـش هـای

پیـش روی جامعـه هـای مختلف ،دانـش آموختگانی هسـتند
کـه توانایـی های فـردی و مهارت های الزم را بـرای راه اندازی
کسـب و کار مناسـب ندارنـد .ایـن امـر آمـاده سـازی دانـش

آموختـگان دانشـگاهی را بـا گسـترش فرهنـگ خود اشـتغالی
و کارآفرینـی در آنـان ضـروری می سـازد.

مهـم اسـت (ساردشـماک و اسـمیت .)2010 ،لـی و پیترسـون

و بـر ایـن باورنـد کـه تأثیـر نگـرش بـر رفتـار کارآفرینانـه نافذ و
فراگیـر اسـت .بنابرایـن ،یـک مدیریـت شایسـته و درسـت در

زمینـه کارآفرینـی نیاز به گرایـش بهینه و مثبـت در این زمینه
دارد تـا رفتـار افـراد را در ایـن جهـت تحـت تأثیـر قـرار دهـد

(صمـدی و شـیرزادی.)1386 ،

کالینـدو و همـکاران ( ،)2011اثـر ویژگـی های فـردی را در

الهیـاری و همـکاران ( ،)1388بـه نقـل از امیـری و مـرادی

تصمیـم بـه خـود اشـتغالی در آلمـان بررسـی کردنـد و بـه ایـن

دانشـگاهی از راه کارآفرینـی امـری ضـروری اسـت ولـی ایـن

فـردی اسـت کـه نقـش مهمـی در خوداشـتغالی ایفا مـی کند.

( ،)1387بیـان مـی کننـد کـه آمـاده سـازی دانـش آموختگان
آمـاده سـازی نبایـد بعـد از دانـش آموختگـی باشـد بلکـه بایـد
در حیـن تحصیـل انجـام شـده و بازدارندههـا و محدودیت های

کارآفرینـی و خوداشـتغالی در جریـان تحصیـل شناسـایی

و برطـرف شـوند .یکـی از مهمتریـن اقدامهـا در زمینـه ی
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نتیجـه رسـیدند کـه گرایـش ،یکـی از مهمتریـن ویژگـی هـای
بـه بـاور رابینسـون و همـکاران ( ،)2007نیـز گرایـش بهتریـن

پیـش بینـی کننـده رفتارهای کارآفرینانه اسـت و ایـن رفتارها

را مـی تـوان با آمـوزش و یادگیری تغییـر داد .بنابراین ،میزان

و نـوع گرایـش افـراد بـه کارآفرینـی مـی تواند بر سـطح فعالیت
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آنـان در ایـن زمینـه تأثیـر بگذارد.

مهـارت کارآفرینی ،انگیزه های درونی و بیرونی دانشـجویان،

گارول و اتسـان ( ،)2006در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه

برداشـت ذهنـی از جـذاب بـودن کارآفرینـی ،خودکارآمـدی،

هسـتند ،در ویژگـی هـای انگیـزه پیشـرفت ،کانـون کنتـرل

کارآفرینـی رابطـه مثبـت و معنی داری وجـود دارد .علی پور و

رسـیدند کـه دانشـجویانی کـه دارای گرایـش کارآفرینانـه
درونـی ،خالقیـت و نـوآوری ،اعتمـاد بـه نفس ،تحمـل ابهام و
گرایـش به خطرپذیـری بهتر از دانشـجویانی بودنـد که گرایش

کارآفرینانـه نداشـتند .نتایـج تحقیـق سـگال و همـکاران
( ،)2005نیـز بـه رابطـه بیـن خالقیـت و نـوآوری ،گرایـش بـه
خطرپذیـری ،كارآفریـن بـودن خانواده و گرایش بـه كارآفرینی
دانشـجویان اشـاره داشـته اسـت.

انتظـار ،خالقیـت و هنجـار اجتماعی با گرایش دانشـجویان به
دهقانـی ( ،)1391در پژوهشـی بـه این نتیجه رسـیدند که بین

میـزان رضایت از رشـته تحصیلی ،میزان آشـنایی بـا تعاونی ها

و نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه فعالیت در قالـب تعاونی های

کشـاورزی رابطـه ی مثبـت و معنـی داری وجـود دارد.

بـه ایـن ترتیـب ،نگـرش یکـی از اجـزای اصلی و مهـم رفتار

انسـان هـا اسـت و بـر پایـه آن مـی تـوان دربـاره رفتـار و یـا

نتایج پژوهش امیری و مرادی ( ،)1387نشان داد که بین

نتایـج آن داوری و تصمیـم گیـری کـرد (اکبـری و همـکاران،

مدیریت دانشگاه ،ویژگی مدرسان ،ویژگی نظام اداری و مالی،

و خارجـی نیـز نشـان میدهـد کـه عاملهـای مختلفـی بـر

گرایش های کارآفرینانه دانشجویان با متغیرهایی مانند سبک
عملکرد کارکنان ،ویژگی دانشجویان و محتوای دروس رابطه
مثبت معنی داری وجود دارد .قاسمی و همکاران ( ،)1388در

بررسی عاملهای مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای

سن ،عامل روانشناختی ،عامل آموزشی و دانشگاهی با
ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان رابطه مثبت و

معنی داری وجود دارد .خسروی پور و همکاران ( ،)1388در

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که روش های آموزشی،
محتوای آموزشی ،امكانات و تجهیزات ،عاملهای فردی،
مهارت های آموزشگران ،ویژگی های دانشجویان و عاملهای
محیطی از جمله عاملهای مؤثر بر نگرش دانش آموختگان
نسبت به تقویت كارآفرینی در دانشجویان می باشند.

 .)1388در مجمـوع نتایـج یافتههـای پژوهشهـای داخلـی
نگـرش کارآفرینانـه دانشـجویان تأثیرگـذار اسـت .لـذا در ایـن

تحقیـق ،نگـرش دانشـجویان کشـاورزی مرکز علمـی کاربردی

جهـاد کشـاورزی همـدان نسـبت بـه خوداشـتغالی در بخـش

کشـاورزی و عاملهـای مؤثـر بـر آن بررسـی شـده اسـت.
روش شناسی

ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهش های کمـی و از

نظـر امکان کنتـرل متغیرها از نـوع غیرآزمایشـی و از نظر هدف
در زمـره تحقیقـات کاربـردی مـی باشـد کـه بـا هـدف بررسـی
نگـرش دانشـجویان کشـاورزی مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی

جهـاد کشـاورزی همـدان نسـبت بـه خوداشـتغالی در بخـش

کشـاورزی و شناسـایی عاملهای مؤثر بر آن انجام شـده است.

در ایـن پژوهـش عاملهـای فـردی شـامل متغیرهـای نیـاز

جامعـه آمـاری تحقیـق را  275تـن دانشـجویان مرکـز علمـی

شـغلی ،اسـتقالل طلبـی و آزادی عمـل ،محیـط مناسـب در

بـر پایـه فرمـول کوکـران  134تـن تعییـن شـد که بـا اسـتفاده از

بـه موفقیـت ،اعتمـاد بـه نفـس ،سـن فـرد در آغـاز فعالیـت

فراینـد رشـد شـخصیتی و تجربـه گذشـته کاری و ویژگـی های

دانشـجوبان شـامل متغیرهـای عالقمنـدی بـه اشـتغال در

حرفـه کشـاورزی ،تجربـه گذشـته در مـورد حرفـه کشـاورزی،
میـزان توجـه بـه یادگیـری مهـارت هـای عملـی ،تلقـی مثبت

دانشـجو از مشـاغل و رشته های کشـاورزی و سطح خالقیت و

نـوآوری دانشـجویان مـی باشـد.

کاربـردی جهاد کشـاورزی همدان تشـکیل دادنـد .حجم نمونه

نمونـه گیـری طبقـه ای تصادفـی گزینش شـدند.

ابـزار گردآوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشـنامه محقق

سـاخته اسـت .بـا ایـن ابـزار ،نگـرش دانشـجویان کشـاورزی
نسـبت بـه خوداشـتغالی بـا  10پرسـش مـورد سـنجش قـرار

گرفـت .بـرای بررسـی دقـت گویـه هـای پرسشـنامه از روایـی

صـوری اسـتفاده شـد .بـرای ایـن کار پرسـشهای پرسشـنامه

حسـین پـور و رضایـی ( ،)1389در پژوهشـی بـه بررسـی

توسـط متخصصـان فـن مـورد بررسـی و تاییـد قـرار گرفـت.

پرداختنـد ،نتایـج بررسـی آنـان نشـان داد که بیـن متغیرهای

آزمـون پیشـاهنگ در راسـتای تعییـن پایایـی ابـزار تحقیـق،

گرایـش دانشـجویان کشـاورزی نسـبت بـه کارآفرینـی

پـس از دریافـت نظـر آنـان و اصلاح نهایـی پرسشـنامه ،بـرای
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در جامعـه ای همسـان جامعـه آمـاری تحقیـق (دانشـجویان

بر پایه نتایج بهدست آمده ،بیشتر افراد مورد بررسی

تكمیـل پرسشـنامه هـا بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـا كرونبـاخ

خود داشته و میانگین رتبه ای عالقه به رشته تحصیلی در بین

کشـاورزی دانشـگاه بوعلـی سـینا) اسـتفاده شـد و پـس از
مقـدار پایایـی آن محاسـبه شـد ( )α=0/82کـه نشـان دهنـده
پایایـی قابـل قبـول پرسشـنامه اسـت .بـرای بررسـی رابطـه و

تأثیـر متغیرهـای تحقیـق بـر گرایـش دانشـجویان از ضرایـب
همبسـتگی و تحلیـل رگرسـیون گام بـه گام اسـتفاده شـد.
یافته ها

( 68/7درصد) عالقه زیاد تا خیلی زیادی به رشته تحصیلی

آنان ( 3/79از  )5با انحراف معیار  0/726می باشد .به عبارتی

میزان عالقه به رشته تحصیلی در بین افراد مورد بررسی در

حد متوسط تا زیاد قرار داشت .در زمینه ی عالقه به فعالیت
در بخش کشاورزی نیز نتایج نشان داد که  6/7درصد از
دانشجویان در حد خیلی کم تا کم و  61/9درصد در حد زیاد

تا خیلی زیاد به فعالیت در بخش کشاورزی عالقمند هستند.

نتایـج بهدسـت آمـده نشـان دادنـد كـه میانگیـن سـنی

میانگیــن رتبــه ای عالقــه بــه فعالیــت هــای کشــاورزی

بـه لحـاظ جنـس  38/1درصـد از دانشـجویان دختـر و 61/9

 0/898بــود .برابــر نتایــج بهدســت آمــده بیشــتر دانشــجویان

مقطـع کارشناسـی و  37درصـد در مقطـع کاردانـی مشـغول

و کار در حــد متوســط بــه بــاال ارزیابــی کــرده انــد بــه طــوری

دانشـجویان حـدود  25سـال بـا انحـراف معیـار  3سـال بـود.

درصـد پسـر هسـتند .همچنیـن  63درصـد از دانشـجویان در
بـه تحصیـل بودنـد .بـه لحـاظ رشـته تحصیلـی  23/1درصـد

در بیــن افــراد مــورد بررســی ( 3/74از  )5بــا انحــراف معیــار
توانایــی خــود را در زمینــه خوداشــتغالی و راه انــدازی کســب

کــه  6/7درصــد توانایــی خــود را بــرای خوداشــتغالی در بخــش

از دانشـجویان در رشـته ماشـین هـای زراعـی و باغـی20/9 ،

کشــاورزی در حــد کــم 38/1 ،درصــد در حــد متوســط و 61/9

گاو 17/9 ،درصـد در رشـته تولیـدات زراعـی و  17/2درصد در

میانگیــن رتبــه ای ایــن متغیــر ( 3/78از  )5بــا انحــراف معیــار

درصد در رشـته پـرورش طیور 20/9 ،درصد در رشـته پرورش
رشـته گیاهـان دارویـی تحصیـل مـی کننـد.

درصــد در حــد زیــاد و خیلــی زیــاد ارزیابــی کــرده انــد و

 0/878مــی باشــد (جــدول .)1

جدول  -1توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه عالقه به رشته ،فعالیت در بخش کشاورزی و توانایی خوداشتغالی
مقیاس

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

متغیر

عالقه به رشته تحصیلی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع

0
5
37
73
19
134

0
3/7
27/6
54/5
14/2
100

0
3/7
31/3
85/8
100
-

عالقه به فعالیت در بخش کشاورزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع

2
7
42
55
28
134

1/5
5/2
31/3
41/0
20/9
100

1/5
6/7
38/1
79/1
100
-

توانایی خوداشتغالی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع

0
9
42
52
31
134

0
6/7
31/3
38/8
23/1
100

0
6/7
38/1
76/9
100
-

* میانگین از 5
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آماره های توصیفی
میانگین3/79 * :
انحراف معیار0/726 :

میانگین3/74 * :
انحراف معیار0/898 :

میانگین3/78 * :
انحراف معیار0/878 :

شماره  ،29تابستان 93

بـه منظـور سـنجش ویژگـی هـای کارآفرینـی دانشـجویان

با اعمال تغییراتی جزیی استفاده شده و در نهایت میانگین

شـخصیتی کارآفرینـان ایرانی اسـتفاده شـده اسـت (کردناییج

نتایج بهدست آمده نشان دادند که بیشتر دانشجویان مورد

از گویـه هـای پرسشـنامه اسـتاندارد سـنجش ویژگـی هـای
و همـکاران .)1386 ،ایـن پرسشـنامه  8ویژگـی کارآفرینـی
(توفیـق طلبـی یـا نیـاز بـه موفقیـت ،نـوآوری و خالقیـت،

خطرپذیـری ،اعتمـاد به نفس ،تحمل ابهام ،اسـتقالل طلبی،
خـود اتكایـی یا كنتـرل درونـی و توانایـی پذیرش شكسـت) را

مـورد سـنجش قـرار مـی دهد.

در این پژوهش از گویه های استاندارد این پرسشنامه برای

سنجش هر یک از ویژگی های کارآفرینی دانشجویان ،البته

مجموع گویه های مربوط به هر ویژگی محاسبه شده است.

بررسی از نظر بیشتر ویژگی های كارآفرینی در حد متوسط به
باال بودند .در بین آنان ویژگی توفیق طلبی یا نیاز به پیشرفت

با میانگین  4/5و انحراف معیار  0/779نسبت به دیگر ویژگی

ها در حد باالیی قرار دارد و ویژگی توانایی پذیرش شكست با
میانگین  3/20و انحراف معیار  0/911در حد پایینی قرار دارد.
جدول  2اولویت بندی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان را بر
پایه ضریب تغییرات نشان می دهد.

جدول  -2اولویت بندی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان مرکز آموزش کشاورزی همدان
ویژگی های کارآفرینی
توفیق طلبی یا نیاز به موفقیت
نوآوری و خالقیت
خطر پذیری
اعتماد به نفس
تحمل ابهام
استقالل طلبی
خود اتكایی یا كنترل درونی
توانایی پذیرش شكست

میانگین

انحراف معیار

CV

اولویت

4/05
3/61
3/84
3/58
3/72
3/60
3/32
3/20

0/779
0/720
0/857
0/843
0/914
0/929
0/906
0/911

0/190
0/199
0/223
0/232
0/245
0/258
0/272
0/284

1
2
3
4
5
6
7
8

بـر پایـه نتایـج بـه دسـت آمـده ،میانگیـن رتبـه ای تمامـی

طـوری کـه در همـه گویـه هـا میانگیـن باالتـر از  3بـوده و کـه

بـه خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی( 3/41 ،از  )5بـا

باالتـر از حـد متوسـط اسـت .نتایـج بررسـی هـر یـک از گویـه

گویـه هـای تشـکیل دهنـده نگـرش دانشـجویان نسـبت

انحـراف معیـار  0/386بـود کـه نشـان دهنـده نگـرش متوسـط

دانشـجویان بـه خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی اسـت ،بـه

بـه عبارتـی نگرش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی کمی

هـای نگرشـی دانشـجویان بـه خوداشـتغالی بر حسـب ضریب
تغییـرات در جـدول  3آمـده اسـت.

جدول  -3اولویت بندی گویه های نگرش نسبت به خوداشتغالی در بین دانشجویان مرکز آموزش کشاورزی همدان
گویه

میانگین

دانش آموختگان کشاورزی توانایی های الزم برای ایجاد شغل و کارآفرینی را دارند.
3/77
در کشور زمینه خوداشتغالی و کارآفرینی وجود دارد.
3/55
است.
کرده
چندان
دو
را
خوداشتغالی
ضرورت
کمبود فرصت های شغلی در بخش های دولتی
3/53
دانشجویان و دانش آموختگان کشاورزی باید به فکر خود اشتغالی باشند
3/60
شرایط خوداشتغالی دانش آموختگان کشاورزی در مقایسه با دیگر دانش آموختگان بهتر است3/54 .
ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان کشاورزی وظیفه دولت است* .
3/11
است.
کشاورزی
آموختگان
در حال حاضر خوداشتغالی موضوعی با اهمیت برای دانش
3/46
من به خوداشتغالی و کارآفرینی در شرایط كنونی باور دارم.
3/25
خوداشتغالی و کارآفرینی دانش آموختگان کشاورزی در کاهش بیکاری موثر است.
3/12
خوداشتغالی در بخش کشاورزی سخت تر از دیگر بخش ها است* .
3/16

انحراف معیار

CV

اولویت

0/748
0/828
0/867
0/902
0/890
0/907
1/023
0/971
1/055
1/098

0/198
0/233
0/245
0/250
0/251
0/291
0/295
0/298
0/338
0/347

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ال مخالفم تا كام ً
مقیاس :كام ً
ال موافقم * :امتیازدهی برخالف گویه های مثبت
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بـه منظور بررسـی رابطـه بیـن متغیرهای تحقیـق با نگرش

دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی ،بـا توجـه بـه سـطح

سـنجش متغیرهـا ،بـه تناسـب از ضریـب هـای همبسـتگی

اسـپیرمن و پیرسـون اسـتفاده شـد.

دار در ســطح  P=0/05وجــود داشــت.

هـم چنیـن ،بـر پایـه نتایـج بهدسـت آمـده بیـن ویژگـی

هـای کارآفرینـی توفیـق طلبـی یـا نیـاز بـه موفقیـت ،نـوآوری

و خالقیـت ،تحمـل ابهـام ،اسـتقالل طلبـی ،خـود اتكایـی

بــر پایــه نتایــج بهدســت آمــده (جــدول  )5بیــن

یـا كنتـرل درونـی و توانایـی پذیـرش شكسـت و نگـرش

خوداشــتغالی بــا نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی در بخــش

رابطـه مثبـت و معنی دار در سـطح  P=0/01و بین ویژگی های

متغیرهــای عالقــه بــه فعالیــت در بخــش کشــاورزی و توانایــی

کشــاورزی رابطــه مثبــت و معنــی دار در ســطح  P=0/01و
بیــن متغیــر عالقــه بــه رشــته تحصیلــی بــا نگــرش نســبت بــه

خوداشــتغالی در بخــش کشــاورزی رابطــه مثبــت و معنــی

دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی
خطـر پذیـری و اعتمـاد بـه نفـس دانشـجویان بـا نگـرش آنـان
نسـبت بـه خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی رابطـه مثبـت و

معنـی دار در سـطح  P=0/05وجـود داشـت.

جدول  -5همبستگی متغیرهای تحقیق با نگرش دانشجویان مرکز آموزش کشاورزی همدان نسبت به خوداشتغالی
ویژگی

متغیر

ویژگی های فردی

عالقه به رشته تحصیلی
عالقه به فعالیت در بخش کشاورزی
توانایی خوداشتغالی

* 0/188
* *0/233
** 0/464

توفیق طلبی یا نیاز به موفقیت
نوآوری و خالقیت
خطر پذیری
اعتماد به نفس
تحمل ابهام
استقالل طلبی
خود اتكایی یا كنترل درونی
توانایی پذیرش شكست

** 0/245
** 0/206
* 0/198
* 0/176
** 0/247
** 0/260
** 0/256
** 0/225

ویژگی های کارآفرینی

** معنی داری در سطح  1درصد

r

P
0/031
0/007
0/000
0/004
0/017
0/022
0/043
0/004
0/003
0/003
0/009

* معنی داری در سطح  5درصد

در ایـن پژوهـش بـه منظـور انـدازه گیـری تاثیـر جمعـی

متغیرهـای مسـتقل تحقیـق بـر متغیـر وابسـته نگـرش نسـبت
بـه خوداشـتغالی ،از رگرسـیون چندگانـه بـه روش گام بـه گام

اسـتفاده شـده اسـت .این روش در آغاز با مقایسـه متغیرهای

مسـتقل ،مهمتریـن متغیـر را وارد معادلـه می كنـد و این روند
تـا هنگامـی ادامـه مـی یابـد كـه هیـچ متغیـر مسـتقلی توانایی
ورود بـه معادلـه رگرسـیون را نداشـته باشـد.

و مابقـی یعنـی  56/7درصـد از واریانـس نگـرش دانشـجویان

بـه وسـیله سـایر متغیرهایـی کـه در ایـن تحقیـق نیامـده انـد،

تبییـن شـده اسـت.

در مجمـوع بـا توجـه بـه مقـدار بتاهـای بـه دسـت آمـده،

متغیـر توانایـی خوداشـتغالی نسـبت بـه دیگـر متغیرهـا
بیشـترین سـهم را در تبییـن متغیـر وابسـته داشـته اسـت.
زیـرا بـه ازای یـک واحـد تغییـر در انحـراف معیـار ایـن متغیر،

خالصـه نتایـج تحلیـل رگرسـیون در جـدول  6آمده اسـت.

بـه انـدازه  0/386واحـد تغییـر در انحـراف معیـار نگـرش

تحمـل ابهـام ،توفیـق طلبـی ،اسـتقالل طلبـی ،عالقـه بـه

چنیـن متغیرهـای تحمـل ابهـام ( ،)β=0/248توفیـق طلبـی

برابـر نتایج بهدسـت آمده هفت متغیـر توانایی خوداشـتغالی،

فعالیـت در بخـش کشـاورزی ،خـود اتكایـی یـا كنتـرل درونـی
و نـوآوری و خالقیـت در مجمـوع  43/3درصـد از واریانـس
نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی تبییـن کردنـد
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دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی ایجـاد مـی شـود .هـم

( ،)β=0/194اسـتقالل طلبـی ( ،)β=0/200عالقـه بـه فعالیـت

در بخش کشـاورزی ( ،)β=0/173خوداتکایـی یا کنترل درونی
( )β=0/148و نـوآوری و خالقیـت ( )β=0/139بـه ترتیـب بعـد
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جدول  -6نتایج بهدست آمده از تحلیل رگرسیون گام به گام
متغیر
عدد ثابت

9/456

-

1/051

0/248

3/648

0/822

0/200

2/940

توانایی خود اشتغالی ( )X1

توفیق طلبی ( )X3

0/962

استقالل طلبی ( )X4

عالقه به فعالیت در بخش کشاورزی ( )X5

0/731

نوآوری و خالقیت ( )X7

0/750

خود اتكایی یا كنترل درونی ( )X6

3/677

0/000

B

Beta

1/695

تحمل ابهام ( )X2

t

Sig

0/628

P= 0/000

0/386

0/194
0/173
0/148
0/139

F= 15/280

5/546

0/000
0/000

2/874

0/005

2/549

0/012

2/150
2/066

R2= 0/433

0/004
0/034
0/041

R= 0/681

از متغیـر توانایـی خوداشـتغالی بـه ترتیـب بیشـترین تأثیـر را

کارآفرینـی و تقویـت ویژگـی هـای مختلف کارآفرینـی در بین

در ایـن رابطـه معادلـه رگرسـیون حاصل با توجـه به ضریب

خـود اشـتغالی بـه گونـه ای هدفمنـد و برنامـه ریـزی شـده

نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی داشـته انـد.

تاثیر متغیرهای مسـتقل بر متغیر وابسـته و عـدد ثابت (عرض
از مبـدا) به شـرح زیر می باشـد:

Y=9/456 + 1/695 x 1 + 1/051 x 2 + 0/962 x 3
+ 0/822 + x4 + 0/731 x5 + 0/628 x6 + 0/750 x7

بحث و نتیجه گیری

دانشـجویان در بـرای بـروز رفتارهـای بالقـوه کارآفرینـی و
ضـرورت دارد.

بین متغیرهای عالقه به فعالیت در بخش کشاورزی،

توانایی خوداشتغالی و عالقه به رشته تحصیلی با نگرش نسبت
به خوداشتغالی در بخش کشاورزی رابطه مثبت و معنی دار

وجود داشت که با یافته های خسروی پور و همکاران ()1388
و علیپور و دهقانی ( )1391همخوانی دارد.

ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی نگـرش دانشـجویان مرکـز

در زمینـه رابطـه بیـن ویژگی های کارآفرینی دانشـجویان و

خوداشـتغالی در بخـش کشـاورزی و تبییـن عاملهـای مؤثـر

نیـاز بـه موفقیت ،نـوآوری و خالقیـت ،تحمل ابهام ،اسـتقالل

آمـوزش علمـی کاربـردی جهـاد کشـاورزی همـدان نسـبت بـه
بـر آن انجـام شـده اسـت .نتایـج بهدسـت آمـده نشـان دادنـد

کـه در مجمـوع نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی
در حـد متوسـط بـه بـاال اسـت و زمینـه الزم در دانشـجویان

نسـبت بـه خوداشـتغالی فراهم اسـت به گونه ای کـه  62درصد
دانشـجویان مـورد بررسـی توانایی خـود را برای خوداشـتغالی

نگـرش آنان نسـبت بـه خوداشـتغالی نیز بیـن توفیـق طلبی یا

طلبـی ،خـود اتكایـی یـا كنتـرل درونـی و توانایـی پذیـرش

شكسـت و نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی در
بخـش کشـاورزی رابطـه مثبـت و معنـی دار در سـطح یـک

درصـد و بیـن ویژگـی هـای خطرپذیـری و اعتمـاد بـه نفـس
دانشـجویان بـا نگـرش آنـان نسـبت بـه خوداشـتغالی در

در بخـش کشـاورزی در حـد زیاد و خیلـی زیاد ارزیابی کـرده اند.

بخـش کشـاورزی رابطـه مثبـت و معنـی دار در سـطح پنـج

ایجـاد و گسـترش برنامـه هـا و فعالیـت هـای خوداشـتغالی و

اتسـان ( ،)2006سـگال و همـکاران ( )2005و خسـروی پـور و

ایـن موضـوع را مـی تـوان بـه عنـوان یـک فرصـت در جهـت

کارآفرینـی بیـن دانشـجویان علمـی کاربـردی قلمـداد کـرد.

درصـد وجـود داشـت کـه بـا نتایـج پژوهـش هـای گارول و
همـکاران ( )1388همخوانـی دارد.

ویژگـی هـای کارآفرینـی در دانشـجویان مـورد بررسـی در

برابـر نتایـج بهدسـت آمـده هفـت متغیـر توانایـی خـود

نیـز ویژگـی توفیـق طلبـی یا نیاز به پیشـرفت نسـبت بـه دیگر

عالقـه بـه فعالیت در بخش کشـاورزی ،خـود اتكایی یـا كنترل

حـد متوسـط بـه بـاال اسـت .در بیـن ویژگـی هـای کارآفرینی

ویژگـی هـا در حد باالتری قـرار دارد .بنابرایـن ،لزوم آموزش

اشـتغالی ،تحمـل ابهـام ،توفیـق طلبـی ،اسـتقالل طلبـی،
درونـی و نـوآوری و خالقیـت در مجمـوع  43/3درصـد از
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واریانـس نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه خوداشـتغالی تبیین

كارآفرینانـه بخـش كشـاورزی مطـرح شـده در داخـل و خـارج

تحمـل ابهـام با مطالعـه گارول و اتسـان ( ،)2006توفیق طلبی

 -برگزاری کارگاه های آموزشـی در زمینه خوداشـتغالی ،به

کـرده انـد .نتیجـه بهدسـت آمـده در زمینـه تأثیر ویژگـی های
بـا مطالعـه گارول و اتسـان ( )2006و خسـروی پـور و همکاران

( ،)1388اسـتقالل طلبـی بـا بررسـی گارول و اتسـان ()2006
و خسـروی پـور و همـکاران ( ،)1388عالقـه بـه فعالیـت در

بخش کشـاورزی با بررسـی خسـروی پور و همکاران (،)1388

خوداتکایـی یـا کنتـرل درونـی بـا بررسـی گارول و اتسـان
( )2006و خالقیـت و نـوآوری بـا بررسـی سـگال و همـکاران
( ،)2005گارول و اتسـان ( )2006و حسـین پـور و رضایـی
( )1389همخوانـی دارد.

بـا توجـه بـه نتایـج بهدسـت آمـده پیشـنهادهای زیـر بـرای

تقویـت نگـرش دانشـجویان کشـاورزی مراکـز علمـی کاربردی

جهـاد کشـاورزی ارایـه می شـود:

 -آشـنا سـازی دانشـجویان بـا موضوعهـا و زمینـه هـای

از كشـور.

منظـور فرهنـگ سـازی و ایجـاد نگـرش مثبت در دانشـجویان
کشاورزی.

 -تقویـت عالقمنـدی بـه فعالیـت هـای کشـاورزی در بیـن

دانشـجویان از راه برنامـه ریـزی انجـام گـردش هـای علمـی و

بازدیـد از فعالیـت هـا و مناطـق کشـاورزی و روسـتایی.

 -برقـراری ارتبـاط مسـتقیم و نزدیـک بیـن دانشـجویان و

کشـاورزان ،هدایت و سـازماندهی تکالیف درسـی دانشجویان

به سـمت فعالیت های عملی در شـرایط واقعی کار کشـاورزی.
 -ارایـه مطالـب كاربـردی و عملـی و تنظیـم محتـوای

آموزشـی ایـن دوره هـا بـر پایـه نیـاز بـازار كار و متناسـب بـا
توانایـی هـای مهارتـی و علمـی دانشـجویان.
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Abstract
This study is aimed at identifying agricultural students' attitudes towards self-employment at Hamadan Agricultural Scientific-Applied Educational Center. The research was a survey investigation. The
statistical population consisted of 275 students. Statistical sample was 134 students that determined by
Cochran formula and sample was chosen through random stratified sampling methodology. The research
tool to collect was a questionnaire. The items and indicators of the questionnaire were validated by
experts' views. After approving context and face validity, the questionnaire was given to a number of
students as pilot test to measures its' reliability by applying Cronbach's alpha coefficient (α=0.82). Results indicated that students' attitude towards self-employment was higher than moderate level. Results
showed that there is significant relationship between both the students' entrepreneurship characteristics
and the students' interest to work in agricultural sector with their attitude towards self-employment.
Results also indicated that seven factors as: self-employment ability, tolerance of ambiguity, need for
achievement, autonomy, the students' interest to work in agricultural sector, internal control and creativity, 43.3 percent of the dependent students' attitude towards self-employment.
Index Terms: Agricultural students, self-employment, students attitude.
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