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گرایش به راهاندازی کسبو کار شخصی بر پایه شور و شوق كارآفرینانه دانشجویان پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
امیر علم بیگی
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

ایـن تحقیـق باهـدف اصلـی بررسـی متغیرهـای جداکننـده دو سـطح گرایـش به راهانـدازی یك کسـبوکار بـا تمركز بـر ویژگی

شـور و شـوق كارآفرینانـه دانشـجویان انجـام شـد .جامعـه آمـاری پژوهـش متشـکل از  742دانشـجویان كارشناسـی سـالهای

سـوم و چهـارم و  412تـن دانشـجویان كارشناسـی ارشـد پردیـس كشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران بـود(.)N=1154
نمونـه موردنظـر بـه شـمار  205نفـر بر پایه فرمـول تصحیح جامعـه محدود دانیـل تعیین و بـه روش سـهمیهای نمونهگیری انجام

شـد .ابـزار پژوهـش پرسشـنامهای بـود كـه روایـی و پایایـی آن مـورد بررسـی قرار گرفـت .روش آمـاری غالـب تحلیل رگرسـیون

لجسـتیك دوجملـهای بـود .نتیجـه كلـی تحقیـق گویـای آن اسـت شـور و شـوق كارآفرینانه متغیـری مهـم در پیشبینـی گرایش
هـای كارآفرینـی اسـت .همچنیـن مشـخص شـد كـه تنهـا دانشـجویانی كـه سـطح باالتـری از شـور و شـوق كارآفرینانـه را تجربه
کـرده انـد دارای گرایـش بـه راهانـدازی کسـبوکار هسـتند .نتیجـه تحلیـل حساسـیت مـدل لجیـت نیـز نشـان داد کـه ایـن تابـع

عملكـرد قابـل قبولـی در جداسـازی گرایـش هـای كارآفرینانـه دارد .گذراندن دورههـای آموزشهـای كارآفرینی نیـز در افزایش
گرایـش بـه راهانـدازی کسـبوکار در بیـن دانشـجویان موثـر بـود ،ولـی جنـس در این زمینه نقشـی نداشـت.

کلید واژهها :گرایش كارآفرینی ،شور و شوق كارآفرینی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
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رفتــار واقعــی در آینــده اســت (فایــول و همــکاران.)2014 ،

انتظــار بــازار كار از خروجیهــای نظــام آمــوزش عالــی بــا

نتیجــه پژوهشهــای میدانــی نشــان داده اســت کــه

بــازار از یکســو و از ســوی دیگــر كاهــش انگیزههــای فــردی

مهمــی بــرای پیشبینــی موفقیــت كارآفرینــان در آینــده

گذشــته فــرق دارد .كاهــش ظرفیــت جــذب نیــروی كار در
در دانشــجویان ضــرورت آموزشهــای كارآفرینــی را در

مرکزهــای آمــوزش عالــی دوچنــدان کــرده اســت .درواقــع ،در
کنــار آموزشهــای متــداول کــه دانشــجویان در دانشــگاهها

مــی گذراننــد ،ضــرورت دارد تــا بــه آموزشهایــی کــه بتواننــد

گرایــش دانشــجویان بــه مهارتآمــوزی را بــه همــراه داشــته
و نقــش مؤثــری در رفتارهــای کارآفرینانــه آتــی آنــان داشــته

باشــند بیشــتر توجــه شــود (کوئجــی و فرانــک.)2002 ،

شــکلگیری زمینههــای مطالعاتــی و آمــوزش كارآفرینــی

انگیــزش در كنــار برخــی ویژگیهــای فــردی متغیرهــای

اســت .نقــش انگیــزه در تــاش بــرای كســب موفقیــت در

بررســیهای کار ســرود و بــران بــک ( ،)2011مــورد تأییــد
قرارگرفتــه اســت .برخــی پژوهشهــا نیــز بــه ارزشهــای

فــردی بهعنــوان یــك ویژگــی فــردی در كســب موفقیــت

كارآفرینانــه اشــارهکردهاند (جیــن و لینــان .)2013 ،برخــی
محققــان نیــز از گرایــش كارآفرینانــه بهعنــوان پیشبینــی

مناســب بــرای تشــریح رفتــار كارآفرینانــه در آینــده اشــاره
دارنــد (فایــول و همــکاران.)2014 ،

در آمــوزش عالــی بــه اوایــل دهــه  1970میــادی بازمــی-

ب نتیجــه بررســی هــای انجــام شــده گویــای آن اســت كــه

در سراســر جهــان بــه آمــوزش كارآفرینــی میپرداختنــد

ارزشهــا ،بهویــژه گرایــش در آینــده میتوانــد بــه پیشبینــی

گــردد .در آن دوره زمانــی شــمار معــدودی از دانشــگاهها

(لندســتورم و بنــر .)2010 ،بررســی رونــد گســترش
آموزشهــای كارآفرینــی در دهههــای پــسازآن نشــان از

رشــد قابلتوجــه آموزشهــای كارآفرینــی دارد .تحقیقــات
چنــدی نشــان دادنــد کــه در کشــورهای مختلــف کارآفرینــان
دارای ســطح باالتــری از آموزشهــای متــداول در قیــاس بــا
آموزشهــای کارآفرینــی برخــوردار هســتند .کــه ایــن امــر

از ارتبــاط منطقــی بیــن کارآفرینــی ،آمــوزش و ویژگیهــای
فــردی نشــأت میگیــرد (اوکونــور.)2013 ،

شناســایی متغیرهایــی بــرای پیشبینــی وضعیــت انگیــزه،
رفتــار واقعــی فــرد در یــك زمینــه منجــر شــود (همــان).
بــه بــاور شــین و ونکاراتامــن ( ،)2000بررســی عامــل هــای

تعیینکننــده گرایــش هــا عامــل مهمــی در پیشبینــی رفتــار
واقعــی اســت و کمــاکان بهعنــوان یــک زمینــه مطالعاتــی مهــم

در همــه کشــور هــای جهــان موردتوجــه اســت.گرایش هــای

کارآفرینــی بــه عامــل هــای بیرونــی چنــدی ازجملــه فضــای
اقتصــادی نامطلــوب یــا نداشــتن شانســی بــرای اســتخدام

وابســته اســت .بــر ایــن پایــه در ایــن تحقیــق از متغیــر گرایــش

بــه تصویــر كشــیدن دســتاوردهای دورههــای آمــوزش

بــه راهانــدازی کســبوکار شــخصی بهعنــوان پیشبینــی

در آن امــری دشــوار و تــا حــد زیــادی ناممكــن اســت .گرچــه

در تشــریح عامــل هــای مؤثــر بــر گرایــش هــای

كارآفرینــی بــا نشــان دادن تغییر رفتــار واقعی شــرکتکنندگان
برخــی صاحــب نظــران راهــكار پژوهشهــای طولــی را بــرای
نشــان دادن دســتاورد دورههــای آمــوزش كارآفرینــی و پاســخ
بــه ابهــام مؤثــر نشــان دادهانــد (کاووتونــن و همــکاران،

 ،)2013لیكــن انجــام ایــن دســته مطالعــات در بیشــتر شــرایط
پژوهشــی مهیــا نیســت .ازایــنرو بــا اســتناد بــه نظریــه

هــای انگیزشــی در بیــان رفتــار واقعــی ،بررســی انگیــزش،
ارزشهــای فــردی و گرایــش هــای كارآفرینانــه بهعنــوان ســه

متغیــر مهــم بــرای پیشبینــی رفتــار كارآفرینانــه دانشــجویان

در آینــده و بــر پایــه وضعیــت کنونــی ایــن متغیرهــا موردتوجــه

قرارگرفتهانــد .درواقــع ،فــرض بــر ایــن اســت كــه وضعیــت
کنونــی ایــن ســه متغیــر مبنــای مناســبی بــرای پیشبینــی

كننــده رفتــار واقعــی دانشــجویان اســتفاده شــد.

كارآفرینانــه ،بــه غیــر از مؤلفههــای تشــکیلدهنده نظریــه

رفتــار برنامهریزیشــده (هنجــار ذهنــی ،نگــرش فــردی و
كنتــرل رفتــاری درك شــده) ،متغیرهــای مســتقل معــدودی
چــون شــور و شــوق كارآفرینانــه نیــز موردتوجــه قرارگرفتهانــد
(کاردون و همــکاران .)2009 ،در تحقیقــات تطبیقــی بیــن دو

گــروه از دانشــجویان كارآفریــن و غیــر كارآفریــن مشخصشــده

کــه آنچــه همــواره دانشــجویان را گوشبهزنــگ دگرگونیهــا
و جســتجوی فرصــت پــس از فراغــت از تحصیــل نــگاه میدارد
شــور و شــوق کارآفرینانــه اســت کــه محــرک کلیــدی بــرای
گرایــش کارآفرینانــه بــه شــمار مــی آیــد (بــارون.)2008 ،
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مشخصشده است كه افراد کارآفرین دیدگاه واحدی

در قالـب هـدف نهایـی بیان میشـود ،میتواند گویـای تصمیم

از خودشناسی کارآفرینان باعث میشود تا کارآفرینان وارد

بنابرایـن ،نقـش تعهد و گرایـش در اجرای یك ایـده را میتوان

درزمینه خودشناسی ندارند .در عمل ،این اختالف در درک
فعالیتهایی شوند که نزدیکی بیشتری با هویت آنان دارد و

شور و شوق باالتری را در ارتباط با آن تجربه میکنند.

بـرای اقـدام واقعـی عمـل كننـد (ادلمـن و همـکاران.)2010 ،

عنصـری كلیـدی در تشـریح فرآینـد تصمیـم كارآفرینانـه
دانشـجویان دانسـت (فایـول و همـکاران.)2014 ،

چـن و همـکاران ( ،)2009از شـور و شـوق کارآفرینـی

باید توجه داشت که مهم بودن یك فعالیت برای یك فرد

کـه یـک کارآفریـن همـراه بـا تظاهر رفتـاری و شـناختی خاص

ی از خأل دانشی که در مورد شور و شوق بر پایه
عمده ا 

بهعنـوان حالـت عاطفـی و احساسـی شـدیدی یـاد میکننـد

آن از خـود بـروز میدهـد .نتایـج بررسـیها نشـان دادنـد کـه،

پـرورش شـور و شـوق کارآفرینـی در حفـظ گرایش هـای افراد

کارآفریـن در رویارویـی بـا دشـواری هـای اولیـه راهانـدازی
هـر کسـبوکاری دارد (بائـوم و الک .)2004 ،شـور و شـوق،

پروراننـدهی خالقیـت اسـت و سـبب شـناخت الگوهـای
جدیـد اطالعـات که بـرای کشـف و بهرهبـرداری از فرصتهای

محتمـل موردنیـاز میشـود (بـارون ;2008 ،سـاندارارجان و

پیتـر.)2007 ،

پیوسته در او شور و شوق را ایجاد نمیکند .درنتیجه بخش

بررسیهای انجامگرفته وجود دارد ،ناشی از طرح تحقیق
محققان پیشین در زمینه نادیده گرفتن یا كنار گذاشتن

فعالیتهای هدفی است كه ممكن است برای خودشناسی
افراد پاسخگو پرهیز ناپذیر باشد .درواقع موضوع هویت و

خودشناسی هسته اصلی و مرکزی شور و شوق را تشکیل
میدهد (مورنیکز و همکاران .)2012 ،مفهوم هویت اشاره به

انتظارهای درونی شده ای دارد که افراد در مورد ویژگیهای
هویتی و رفتاری خود دارند .این تصویر ذهنی تا حد زیادی

شــور و شــوق ارایهدهنــدهی تصویــری از ذهــن افــراد

بهصورت بارز و مشخص ،پایدار ،غالب و بااهمیت در افراد

از اختصــاص وقــت در انجــام فعالیتهــای ذهنــی و عملــی

میشود .بهاینترتیب ،شناخت از خود اغلب متشکل از

بــرای عالقــه بــه انجــام فعالیــت و منبعــی بــرای لــذت بــردن

مرتبــط بــا یــک کســبوکار اســت (هــو و همــکاران.)2011 ،
شــناخت حســی کــه نشــانگر مشــتاق بــودن آنــان بــرای انجــام
یــک فعالیــت بــوده و گرایــش هــای فــردی بــرای درگیــری در

پــردازش نظاممنــد و دامنــه گســترده-ای از دانــش را ســبب

میشــود را تحــت عنــوان شــور و شــوق بررســی و ارزیابــی
مینماینــد (بائــوم و الک .)2004 ،در تبییــن جایــگاه نظــری

شــور و شــوق کارآفرینانــه در گرایــش هــای رفتــاری ،بــه
نظریــه هــای انگیزشــی اســتناد میشــود.

مختلف وجود داشته و در واکنشهای رفتاری افراد منعکس
بسیاری ویژگیهای هویتی افراد است (کاردون و همکاران،

.)2013

در پیشـینهی تجربـی ایـن تحقیـق مشـخص شـد کـه

بررسـی هـای اندكـی در زمینـه شـور و شـوق كارآفرینـی و اثـر
آن بـر گرایـش هـای كارآفرینانه وجـود دارد .نتیجهی بررسـی

دالنبـورگ و وینسـنت ( ،)2015نشـان داد کـه شـور و شـوق
کارآفرینانـه ،در ماهیـت امـر ،تابعی از احسـاس خودکارآمدی
در فـرد بـرای آغـاز یـک کسـبوکار کارآفرینانـه اسـت کـه خود

نظریه های انگیزشـی به دودسـته .1نظریه های انگیزشـی

تابعـی از فراهـم بـودن شـرایط محیطـی بـرای کارآفرینـی

میشـوند (فایـول و همـکاران .)2014 ،بـا تلفیـق نظریـه

ریشـه در مهارتهـا دارد را تاییـد میکنـد .پژوهـش تولنتینـو

محـرک 1و .2نظریـه هـای انگیزشـی تشـویقی 2تقسـیم
هـای انگیزشـی محـرک بـا كارآفرینـی میتـوان اسـتنباط کرد
كـه نیروهـای روانشـناختی درونـی افـراد میتواننـد گرایـش

هـای كارآفرینانـه آنـان را در آینـده پیشبینـی کننـد .نظریـه
هـای انگیزشـی تشـویقی نیـز میتواننـد بـرای تبدیـل گرایش
هـای كارآفرینانـه بـه راهانـدازی یـك کسـبوکار در عمـل

مورداسـتفاده قـرار بگیرنـد (سالسـویک .)2013 ،بـر پایـه این
نظریههـا شـدت دسـتاوردهای مطلـوب كه به گونـهی همگانی
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اسـت .ایـن بررسـی نظریـهای را کـه شـور و شـوق کارآفرینانـه

و همـکاران ( ،)2014نشـان داد کـه کارآفرینـی یـک رفتـار
سـازشپذیری حرفـه ای اسـت کـه از برخـی ظرفیتهـای

فـردی ازجملـه ظرفیـت خودتنظیمـی در شـرایط پیچیـده

بقـای کسـبوکار نشـات میگیـرد .ایـن محققـان بـا اسـتناد

بـه نظریـهی سـاخت مسـیر نشـان دادنـد کـه گرایـش هـای
کارآفرینانـه دانشـجویان تابعـی از ظرفیـت سـازگاری آنـان بـا

محیـط بهواسـطه شـور و شـوق کارآفرینانـه اسـت.
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ه ّتاب ( ،)2014در بررسی خود بر روی دانشجویان در
كشور مصر ،تأثیر آموزشهای کارآفرینی را در نظام آموزش

بیــن دانشــجویان كارشناســی و كارشناســی ارشــد توزیع شــد.

مثبت ارزیابی کرده است .لیکن ،آموزشهای کارآفرینی با

ارشــد 73 ،نفــر و از بیــن  742دانشــجوی كارشناســی  132نفــر

عالی بر گرایش و مطلوبیت درک شده فعالیتهای کارآفرینی

ایجاد شور و شوق كارآفرینی اثر معنیداری بر امکانپذیری

درک شده برای کارآفرینی را از خود نشان نداد .جونسو و

همكاران( ،)2013در تحقیقی روند توسعه گرایش کارآفرینی

دانشجویان فنالندی را با بهکارگیری روش مطالعه طولی3

مورد ارزیابی قراردادند .دادههای ترکیبی موردنیاز در سه
مقطع زمانی و از دانشجویان هفت دانشگاه گردآوری شد.

بــر ایــن پایــه  205پرسشــنامه بــه روش ســهمیه ای 6در

بــرای ایــن منظــور در آغــاز از بین  412دانشــجوی كارشناســی
کــه در دســترس بودنــد پرسشــنامه توزیــع و گــردآوری شــد.

بهمنظــور اندازهگیــری گرایــش دانشــجویان بــه راهانــدازی
یــك کسـبوکار از مقیــاس لینــان و همــكاران ( )2010و بــرای

اندازهگیــری شــور و شــوق كارآفرینانــه از مقیــاس كاردون و

همــكاران ( ،)2013بهــره گرفتــه شــد.

مــره گرایــش هــای كارآفرینانــه بــر پایــه میانگیــن آن در

نتایج تحقیق نشان دادند که دانشجویان در گذر دوران

نمونــه بــه دو ســطح بــا گرایــش بــاال و گرایــش پاییــن جــدا

كارآفرینانه میشوند درحالیکه سطح اولیه گرایش های

بــر پایــه میانگیــن و انحــراف معیــار محاسبهشــده بــه چهــار

تحصیلی خود دچار افت محسوسی در زمینهی گرایش های

کارآفرینانه دانشجویان تعیینکننده سطح آتی گرایش های

كارآفرینانه آنان نیست .ازاینرو استدالل میکنند که در
روند كاهش گرایشهای كارآفرینانه در طی دوران تحصیلی
تفاوتهای روانشناختی فردی در گرایش های كارآفرینانه

مؤثر است .بر پایه پیشینه تحقیق مشخص میشود كه

نیروهای روانشناختی درونی فرد بر تصمیم كارآفرینانهی
او تأثیر مثبت و سازندهای دارد .بر این پایه ،این تحقیق

باهدف كلی بررسی نقش شور و شوق كارآفرینانه بهعنوان یك
متغیر مهم روانشناختی در پیشبینی گرایش به راهاندازی
کسبوکار در بین دانشجویان انجام شد.
روششناسی

شــد .نمــرهی شــور و شــوق كارآفرینانــه دانشــجویان نیــز
ســطح تقســیم شــدند .بهمنظــور بررســی روایــی پرسشــنامه
از روش روایــی صــوری و بــرای بررســی پایایــی از روش آلفــای

كرونبــاخ اســتفاده شــد .بهمنظــور بررســی پایایــی ابــزار

تحقیــق در آغــاز  20پرسشــنامه ،در خــارج از جامعــه آمــاری

مــورد بررســی پیشآزمــون شــد .دادهپــردازی بــا اســتفاده از
روش رگرســیون لجســتیک دوجمل ـهای بــرای بررســی نقــش

پیشبینــی شــور و شــوق كارآفرینانــه در دو ســطح گرایــش بــه
راهانــدازی یــك کس ـبوکار اســتفاده شــد.

پیششرطهای انجام رگرسیون خطی مانند وجود رابطه

خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته ،همگنی واریانس7

متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ،توزیع نرمال متغیر وابسته
و باقی ماندهها یا خطای اندازهگیری مدل ،در رگرسیون

این پژوهش به لحاظ نوع تحقیق کاربردی است که به روش

لجستیک وجود ندارد .در این نوع از رگرسیون از نسبت بخت

دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی سال سوم و چهارم

مدل لجیت از این رابطه ،باید از آن لگاریتم گرفت .مدل

توصیفی همبستگی انجامشده است .جامعه آماری آن شامل
مقطع كارشناسی ( 742نفر) ،و دانشجویان كشاورزی و منابع

طبیعی مقطع كارشناسی ارشد ( 412نفر) ،و درمجموع 1154
نفر بود .برای نمونهگیری از فرمول تصحیح جامعه محدود

( )FPC 4دانیل )1999(5و با در نظر گرفتن دقت احتمالی

مطلوب  d= 0/05استفاده شد .در این فرمول  pمعادل درجه

شیوع صفت موردنظر است كه در این تحقیق بنا به پیشنهاد
دانیل معادل  0/2و آماره  Zمعادل  1/96در نظر گرفته شد.

وقوع )p/(1-p( 8استفاده میشود و برای به دست آوردن

عمومی رگرسیون لجستیک به شکل زیر خواهد بود .بهمنظور
دادهپردازی از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.

Ln (p/ (1-p) = Intercept + b1×X1 + b2×X2
+ ... + bK × Xk
یافتهها

نتایج یافتههای توصیفی نشان دادند كه در بین دانشجویان

مورد بررسی  84/4درصد از آنان را دانشجویان پسر15/6 ،

درصد دختر و میانگین سنی برابر  24/72سال بود نزدیک به
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گرایش به راه اندازی کسب و کار...

 60درصد در دورههای کارآفرینی شركت نداشتهاند .میانگین

در سطح دوم یعنی سطح خوب شور و شوق کارآفرینانه قرار

مورد بررسی برابر  3/68با انحراف استاندارد  0/505بود .این

متوسط قرار دارند .بهمنظور پیشبینی گرایش به رفتار

شور و شوق کارآفرینانه در نمونه مورد بررسی و بر پایه مقیاس

متغیر بر پایهی میانگین و انحراف معیار و بر اساس زیر به

چهار سطح تقسیم شد.

نتایج بررسی نشان میدهد که  35/1درصد از دانشجویان

دارد و  31/7درصد از نمونه نیز در سطح سوم یعنی سطح

راهاندازی کسبوکار دانشجویان با استفاده از ابعاد شور
کارآفرینانه و با توجه به گسسته بودن دو سطح آن یعنی با

گرایش و بدون گرایش از تابع لجیت دووجهی استفاده شد.

جدول -1توزیع دانشـجویان بر پایه شور و شوق کارآفرینانه
سطوح شور کارآفرینانه
سـطح عالی (باالتر از میانگین )sd +
سـطح خوب (مابین میانگین و میانگین )sd +
سطح متوسـط (مابین میانگین و میانگین )sd -
سـطح ضعیف (پایینتر از میانگین )sd -

دامنه میانگین

فراوانی

درصد فراوانی

باالتر از 4/18
بین  3/68تا 4/18
بین  3/17تا 3/68
کمتر از 3/17

38
72
65
30

18/5
35/1
31/7
14/6

 :Sdانحراف استاندارد

از آنجا که در مدل لجیت در آغاز برای ارزیابی تابع باید

بین دو تابع با مقدار ثابت بهصورت منفرد و تابع با مقدار

شوند و آزمون كلی 9ضریب های مدل سنجهای مطلق برای

و مشخص شد که عملكرد تابع با متغیرهای پیشبین بهتر از

سنجههای مطلق و نسبی برای بررسی برازندگی مدل بررسی

بررسی روایی مدل است ،در این تحقیق این آزمون بر پایه

ثابت و متغیرهای پیش بین ،مبنای قضاوت این آزمون بود
عملكرد تابع با مقدار ثابت بهتنهایی است .دومین سنجهی

مقدار محاسبهشده کای اسكویر (Chi2 =35/53, df=5,

مطلق آزمون نسبت درستنمایی است ()Log= 210/53 -2

مدل لجیت صفر میشوند یا خیر .تفاضل مقدار کای اسكویر

است.

 )P=0/01این فرضیه را بررسی کرد كه آیا همه ضریب های

كه مبنایی محكم برای مقایسه با مدلهای رقیب ممكنه

جـدول -2ضریب های تابع لجیت گرایش به رفتار راهاندازی یك کسـبوکار به همراه آماره والد
متغیر پیشبین
شور و شوق كارآفرینانه
سـطح عالی شور و شوق كارآفرینانه
سـطح خوب شور و شوق كارآفرینانه
سـطح متوسط شور و شوق كارآفرینانه
دوره آموزش كارآفرینی (كنترل)
جنس (كنترل)
مقدار ثابت تابع لجیت

B

.S.E

Wald

.Sig

--2/086
1/327
0/140
0/330
0/600
-5/88

--0/622
0/550
0/603
0/168
0/509
1/72

19/62
11/24

0/001
0/001
0/016
0/816
0/049
0/239
0/001

5/82
0/054
3/86
1/38
11/70

حدود اطمینان  0/95برای ( Exp. (B
)Exp. (B
كران باال
كران پایین
--8/05
3/76
1/15
1/39
1/82
0/003

--2/37
1/28
0/353
1/00
0/671
---

--27/25
11/07
3/75
1/93
4/94
---

**معنیدار در سـطح یک درصد خطا و * در سـطح پنج درصد خطا

با اسـتفاده از آزمون هوسـمر و لمشو 10نیز بررسی می كند

و فـرض صفـر آن مبنـی بـر پیشبینـی احتمالهـای واقعـی

همخوانـی دارد یـا خیـر ،برای تابـع بهدسـتآمده برابر 12/49

مشاهدهشـده بـا پیشبینیشـده بـر پایـه ایـن تابـع هماهنگی

آیـا احتمالهـای پیشبین شـده با احتمالهای مشاهدهشـده
بود که دارای درجه آزادی  8و سـطح معنیداری  0/131اسـت
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پذیرفتـه میشـود .لـذا میتـوان نتیجهگرفـت کـه بیـن مقـدار

الزم برقـرار و نتیجـه قابـل تفسـیر اسـت .بـا توجـه بـه مقـدار
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شـبه  R2نـاگل كـرك 11برابـر  0/225و كاكـس و اسـنل 12برابر

كه سطح شور و شوق كارآفرینانه آنان در محدوده متوسط و

از بخـت تغییـر گرایش بـه کسـبوکار را با یك مدل لجسـتیك و

را بهصورت مثبتی تجربه كنند تا مقدار  3/76برابر افزایش

 0/158بهدسـتآمده تابـع استخراجشـده میتوانـد  22درصـد
بـر اسـاس سـطحها شـور و شـوق كارآفرینی تبییـن كند.

ضعیف است ،شانس اینكه گرایش به راهاندازی کسبوکار
خواهد یافت .در مورد سطح متوسط مقدار ضریب بتا برابر

ایـن مقدارهـا پایـهای بـرای مقایسـه بـا دیگـر مدلهایـی

 0/140است لیكن مقدار آماره والد برای آن معنیدار نبوده

پایـه نتایـج ،تابـع لجیـت بـرآورد شـده دارای نـرخ موفقیـت

در این تحقیق دو متغیر كنترلی طی دوره آموزش كارآفرینی

اسـت کـه در موقعیتهـای پژوهشـی ارایـه میشـوند .بـر

پیشبینـی كلـی برابـر  71/2درصـد و درسـتی تفکیـک تـا
 72/7درصـد اسـت .درواقـع بـر مبنـای همانندسـازی تابـع
بهدسـتآمده بـا دادههـای موجـود معلـوم شـد کـه ایـن تابع از

 205نمونـه مـورد بررسـی ایـن توانایـی را دارد كـه  149نفـر را

و ضریب آن قابلتوجه نیست.

و جنس هم مورد توجه بودند .مقدار ضریب بتا برای متغیر

داشتن تجربهی گذراندن دوره آموزش كارآفرینی  0/330و

آماره والد در سطح  5درصد معنیدار است و مقدار تابعنمایی
آن برابر  1/39است .این بدان معنا است که دانشجویانی كه

بهدرسـتی در طبقـه خـود ردهبنـدی كنـد .بر پایه جـدول (،)2

سابقهی شركت در یك دوره آموزش كارآفرینی را داشتهاند،

X3 327/1+X2 086/2+ X1330/0+88/5- = Ln

است كه تجربهی این دوره را نداشتهاند .در مورد متغیر جنس

میتـوان تابـع لجیـت را بـه شـرح زیـر بیـان کـرد:

)(p/ (1-p

شانس راهاندازی کسبوکار برای آنان  1/39برابر دانشجویانی
ضریب بتا برابر  0/60محاسبهشده است لیكن مقدار آماره

کـه در آن  Pبخـت برتـری گرایش بـه راهاندازی کسـبوکار،

والد معنیدار نیست .نتیجه آنكه در گرایش به راهاندازی

بـا سـطح عالـی از شـور و شـوق كارآفرینانـه X3 ،برابر با سـطح

بهمنظـور بررسـی كارایـی تابـع لجسـتیك از تحلیـل

 X1برابـر با داشـتن تجربـه دوره آموزش كارآفرینـی X2 ،برابر
خـوب از شـور و شـوق كارآفرینانه هسـت .از آنجایـی که مقدار

بتـا در تابـع لجیـت بهتنهایـی تفسـیر نمیشـود بلکـه بایـد از

تابـع لگاریتـم گرفـت ،لـذا از تابعنمایـی بـرای تفسـیر ضریـب
های اسـتفاده میشـود.

کسبوکار ،متغیر جنس نقش معنیداری را ندارد.

حساسـیت اسـتفاده شـد .سـطح زیـر منحنـی برابـر 0/654
محاسبهشـده اسـت كـه دارای سـطح معنیداری برابـر 0/007
میباشـد .ایـن امـر نشـان میدهـد بـه لحـاظ آمـاری كارایـی

تابـع ارایـهشـده برای بررسـی رابطه هـا با  99درصـد اطمینان

همچنین نتایج نشان دادند که سطح باالی شور و شوق

قابلتوجـه و تـوان پیشبینـی تابـع بـا توجـه بـه حجـم نمونـه

در سطح یك درصد معنیدار است .لذا مقدار نسبت برتری آن

اطمینـان  95درصـد بیـن  0/543تـا  0/764بـه دسـت آمـد كه

كارآفرینانه دارای ضریب  2/086بوده و آماره والد برای آن
قابل تفسیر و ارزش است ( ،)Exp(B)= 8/05که مقدار بسیار
قابلتوجهی است و نشان میدهد دانشجویانی كه میانگین

آن شـایان پذیـرش اسـت .دامنـه پذیـری هـای آن در حـدود
نشـان از كارایـی بـاالی تابـع استخراجشـده دارد.

شور و شوق كارآفرینانه آنان در سطح باالیست نسبت به
دانشجویانی كه سطح شور و شوق كارآفرینانه آنها در این

محدوده قرار نمیگیرد ،شانس اینكه گرایش به راهاندازی

کسبوکار را بهصورت مثبتی تجربه كنند تا مقدار  8/05برابر
افزایش خواهد یافت .سطح خوب شور و شوق كارآفرینانه نیز

دارای ضریب  1/327بوده و آماره والد برای آن در سطح پنج

درصد معنیدار بود.لذا مقدار نسبت برتری آن قابل تفسیر

است( )Exp(B2)= 3/76که این هم مقدار بسیار قابلتوجهی
است و نشان میدهد دانشجویانی كه میانگین شور و شوق

كارآفرینانه آنان در سطح خوب است نسبت به دانشجویانی

نگاره  -1تحلیل حساسـیت تابع لجستیك استخراجشده
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بحث و نتیجه گیری

گرایـش هـای کارآفرینـی یـک فـرد درواقـع انعکاسـی

از عالقـهی وی در آغـاز یـک کسـبوکار شـخصی اسـت کـه
درنهایـت بهعنـوان یـک گزینش در مسـیر تحوالت شـغلی وی

و در برابـر اسـتخدامهای معمـول قـرار میگیـرد (فیتزومونـس

و داگالس .)2011 ،از سـوی دیگـر میدانیـم کـه شـور و
شـوق بهعنـوان اصلیتریـن احساسـی قلمـداد مـی شـود کـه

اطمینـان میدهـد مفهـوم کسـبوکار بهخوبـی تعریفشـده

و وظایـف مهمـی چـون بسـیج منبعهـا و شناسـایی مشـتریان
بالقـوه کسـبوکار را بـرای فـرد کارآفریـن تعریـف مـی کنـد.

بـر ایـن اسـاس شـور و شـوق را بهعنـوان یکـی از مهـم تریـن
محرکهـای کارآفرینـی دانسـتهاند (دالبـورگ و وینسـنت،

.)2015

تحقیــق مشــخص شــد دانشــجویانی كــه ســطوح بــاالی شــور و
شــوق كارآفرینانــه را تجربــه میکننــد در مقایســه بــا دیگــران

از شــانس هشــت برابــری در داشــتن تمایــل بــه کســبوکار
بهرهمنــد خواهنــد شــد.

بــر ایــن اســاس مشــخص میشــود نقــش و شــوق

كارآفرینانــه در تبییــن گرایــش هــای كارآفرینانــه بهصــورت
تكاملــی شــكل میگیــرد و تنهــا دانشــجویانی كــه ســطوح

بــاالی شــور را نشــان میدهنــد ،گرایــش هــای كارآفرینانــه

خواهنــد داشــت .كروگــر ( ،)2009نیــز خاطرنشــان میســازد
کــه ارایــه مدلهــای تكاملــی بــرای بیــان ادراك و بــاور افــراد

در طــول زمــان در زمینــهی تمایــل رفتــاری عاملــی مهــم

در تبییــن رفتارهــای كارآفرینانــه اســت .بــر پایــه ایــن
یافتــه پیشــنهاد میشــود دانشــگاهها و مراكــز آمــوزش

ایـن تحقیـق نیـز در ایـن راسـتا و بـرای بررسـی اهمیـت

عالــی كشــاورزی در طراحــی دورههــای آمــوزش كارآفرینــی

ن کـه بهصـورت یـک متغیـر گسسـته دووجهـی
دانشـجویا 

در موفقیــت دانشــجویان در زمینــه راهانــدازی و توســعه

سـطوح شـور و شـوق کارآفرینانـه بـر گرایـش هـای کارآفرینانه
تعریـف شـد ،انجـام شـد .مـدل لجسـتیك نشـان داد كـه مـدل
مبتنـی بر متغیر مسـتقل شـور و شـوق كارآفرینانه در مقایسـه
بـا مـدل منحصـر بـه مقـدار ثابـت بـه گونـه معنـیداری منجـر
بـه پیشبینـی بهتـر میشـود .موفقیـت پیشبینـی در مـورد

افـرادی كـه بـرای سـاخت مـدل مورداسـتفاده قـرار گرفتنـد

تـا حـدی باالبـود .بهطورکلـی مشـخص شـد كـه شـور و شـوق
كارآفرینانـه در سـطوح بـاالی آنیـک متغیـر پیشبیـن مهـم
بـرای شـکلگیری گرایـش هـای دانشـجویان بـرای راهانـدازی
یـك کسـبوکار خواهـد بـود.

ســطوح شــور و شــوق كارآفرینانــه را بهعنــوان معیــاری مهــم

کســبوکار خــود موردتوجــه قــرار دهنــد.

برخلاف نتایـج پژوهشهـای زانـگ و همـکاران(،)2013

کائوتنن و همـکاران( )2010و یوردانووا و تاروزون( ،)2010كه
نشـان میدهنـد زنـان در مقابـل مـردان گرایـش هـای كمتری

در زمینـهی راهانـدازی یـك کسـبوکار دارند  ،در ایـن پژوهش

مشـخص شـد جنس عامل پیشبینی كننده تمایلات رفتاری

كارآفرینانـه بـه شـمار نیامـده و بیـن دانشـجویان پسـر و دختر
ازنظـر گرایـش بـه راهانـدازی کسـبوکار اختالفـی مشـاهده

نمیشـود.

بــا كنتــرل متغیــر هــای جنــس و شــركت در دورههــای

از سـوی دیگـر با توجه بـه اینكه آموزش هـای كارآفرینی بر

و شــوق كارآفرینانــه بهگونــهای اســت كــه ســطوح بــاالی آن

داد و بـا توجـه بـه اثـر معنـیدار كلـی شـور و شـوق كارآفرینانه

آمــوزش كارآفرینــی ،مشــخص شــد كــه رفتــار متغیــر شــور
منجــر بــه گرایــش هــای كارآفرینانــه میشــود درحالیکــه

ســطوح پایینتــر شــور و شــوق كارآفرینانــه نمیتوانــد
چنیــن نقشــی داشــته باشــد .بهعبارتدیگــر ،درحالیکــه
شــور و شــوق كارآفرینانــه میتوانــد ســبب شــكل گیــری

گرایــش هــای كارآفرینانــه شــود ،لیكــن تنهــا دانشــجویانی كــه

ســطوح بــاالی شــور و شــوق كارآفرینانــه را تجربــه میکننــد
میتواننــد انتظــار راهانــدازی یــك کسـبوکار را داشــته باشــند
و داشــتن شــور و شــوق كارآفرینانــه بهتنهایــی كافــی نیســت

بلكــه ســطح آن تعیینکننــده اســت .همانگونــه كــه در ایــن
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گرایـش كارآفرینـی دانشـجویان اثر معنـیداری از خود نشـان

بـر گرایـش هـای كارآفرینانـه میتـوان نتیجـه گرفـت كـه
برنامههـای آمـوزش كارآفرینـی بـا جهتگیـری مرتبـط در

زمینـه توسـعه ابعـاد شـور و شـوق كارآفرینانـه و ارتقای سـطح
آن میتواننـد احتمـال موفقیـت خـود را باالتـر ببرنـد.در ایـن

راسـتا لینـان و همـکاران ( ،)2010نیـز در پژوهشـی نشـان
دادنـد موفقیـت در برنامههـای آموزش کارآفرینی بـه تغییر در

سـطح تمایلات رفتاری مشـارکتکنندگان آن وابسـته اسـت.
هـر پژوهشـی بـا برخـی محدودیتهـا روبـه رو اسـت كـه

معرفـی آن بـرای دیگـر پژوهشـگران ضمـن ارائـه ایدههـای

94  پاییز،34 شماره

1- Drive motivational theory

پانوشت ها

2- Incentives motivational theory
3- Longitudinal
4- Finite population correction
5- Daniel formula
6- Quota sampling
7- Homoscedastic
8- Odds
9- Omnibus test
10- Hosmer and Lemeshow test
11- Nagelkerke R Square
12- Cox & Snell R Square
13- Pre-Post Setting

پژوهشـی میتوانـد بـه تفسـیر یافتههـای ایـن پژوهـش كمـك

 عمدهتریـن محدودیـت ایـن پژوهـش نبـود شـرایط.نمایـد

آزمایشـی بـرای بررسـی رفتـار واقعـی شـرکتکنندگان

در زمینـه كارآفرینـی اسـت و تنهـا تمایـل دانشـجویان بـه
راهانـدازی کسـبوکار بـا مقیـاس ارائهشـده توسـط لینـان

 در ایـن زمینـه نیـز. اندازهگیـری شـد،)2010( و همـكاران
پیشـنهاد میشـود در پژوهشـی خـاص و با خلق شـرایط پیش

رونـد توسـعه گرایش هـای كارآفرینانه بـه همراه رصد13و پس

وضعیـت شـور و شـوق كارآفرینانـه دانشـجویان مـورد بررسـی
.قـرار گیـرد

سپاسگزاری

ایـن تحقیـق بـا حمایـت مالـی معاونـت علمـی پردیـس

کشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه تهران انجامشـد که بدین
.وسـیله از آن معاونـت قدردانـی میشـود
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Prediction of Students' Intention in Business Start up Behavior based on
their Entrepreneurial Passion: in the University College of Agricultural and
Natural Resources, University of Tehran, Iran
A. Alambeig
Assistant Prof., Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran., Tehran, Iran

Abstract
The main aim of research was to investigate factors which distinct two categories of intention in Business Startup Behavior Based on students' entrepreneurial passion among University students. Research
method was descriptive correlation study. The statistical population comprised of senior and junior
undergraduate students as well as graduate students of the University College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University. 205 students were selected using the Daniel formula through quota
sampling method. Research instrument was a questionnaire whose validity and reliability were reviewed
and approved. A dominant statistical method was binary logistic regression. The results of this empirical study indicate that a significant variable in predicting entrepreneurial passion is entrepreneurship
Intention. It was also found that only students who have experienced high levels of entrepreneurial passion, experience a salient intention to startup businesses. The results of the sensitivity analysis for logit
models showed satisfied performance in the separation of intentions levels according to entrepreneurial
passion. Also experiences in entrepreneurship course could result in willingness among students to start
a business but did not show significant role of gender in this regard.
Index Terms: educational Entrepreneurial Intention, Entrepreneurial Passion, agricultural students and
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