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چکیده

هـدف اصلـی ایـن تحقیـق بررسـی تأثیـر گرایـش بـه یادگیـری و اشـتیاق بـه کار بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان رشـته های

کشـاورزی بـود .جامعـه آمـاری تحقیـق  489تـن دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در سـال
تحصیلـی  1394 -95بـود كـه حجـم نمونـه بـا توجـه بـه جـدول بارتلـت 220 ،تـن تعییـن شـد و بـا روش نمونـه گیری طبقـهای با
انتسـاب متناسـب گزینـش شـدند .بـرای گـردآوری دادههـا از پرسشـنامه های اسـتاندارد (پس از متناسـب سـازی پرسـش ها با

زمینـه مرتبـط بـا پژوهش) اسـتفاده شـد .روایـی محتوایی پرسشـنامه با نظر کارشناسـان و متخصصـان مورد تأیید قـرار گرفت و
روایـی سـازه و پایایـی ترکیبـی ( )CRابـزار تحقیـق نیز با بـرآورد مدل انـدازه گیری و پس از اعمـال اصالح های الزم تأمین شـد.

داده هـای گـردآوری شـده بـا اسـتفاده  SPSSWin20و  AMOS20پـردازش و از مدل-سـازی معادله های سـاختاری بـرای تجزیه

و تحلیـل آنهـا بهـره گرفتـه شـد .نتایـج تحقیـق گویـای آن بودنـد که قصـد کارآفرینانه بیشـتر دانشـجویان مـورد بررسـی در حد
پاییـن و متوسـط بـود و دو متغیـر گرایش به یادگیری و اشـتیاق بـه کار تأثیر مثبت و معنـی داری بر قصد کارآفرینانه دانشـجویان
داشـته و  61درصـد از واریانـس آن را تبییـن کردند.

نمایه واژگان :قصد کارآفرینانه ،گرایش به یادگیری ،اشتیاق به کار ،دانشجویان کشاورزی.

نویسندهی مسئول :روح اله رضائی

رایانامهrohollahrezaei@yahoo.com :
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مقدمه

داشـته باشـد (شـان و ون کاترامـان.)2000 ،

در سـال هـای اخیـر ،شـمار زیـادی از جوانانـی کـه در

در ایـن زمینـه ،بررسـی ادبیـات مرتبـط گویـای آن اسـت

کوتاهـی دانشآموختـه شـده و بـه بـازار کار روی آورده انـد.

همـکاران ،)2014 ،ماننـد سـن (لوسـگو و ماینیتـی )2006 ،و

کشـور وارد نظـام آمـوزش عالـی شـده انـد در فاصلـه زمانـی
بیشـتر دانشـجویان نیـز اسـتخدام در سـازمان هـای دولتـی و
گاه خصوصـی را ترجیـح مـی دهنـد ،در شـرایطی کـه ظرفیـت

اشـتغال زایی در جامعه متناسـب با روند افزایش دانشـجویان
نیسـت (جعفـری مقـدم و همـکاران .)1390 ،از سـوی دیگـر،
فعالیـت هـای کارآفرینانـه مـی توانـد بـه عنـوان ضرورتـی
اقتصـادی -اجتماعـی ،بـه بهبـود تعـادل سـاختاریافته ،گزینه

هـای اسـتخدامی و رشـد اقتصـادی منجـر شـود .بنابرایـن،
ارتقـای قصـد کارآفرینانـه داوطلبـان ورود بـه بـازار کار ،بـه

ویـژه دانـش آموختـگان ،راهـکار مناسـبی بـرای حـل چالـش

و بحـران بـیکاری جوانـان وخلـق کسـب و کارهـای جدیـد بـه

شـمار میآیـد (بیـور و پرینـس .)2004 ،ایـن موضـوع در چند
سـال گذشـته مـورد توجـه محققـان مختلـف نیـز قـرار گرفته،
بـه گونـهای که آنـان قصـد کارآفرینانـه را به عنـوان عامل پیش
بینـی کننـدهی فعالیتهـای کارآفرینانـه در نظـر گرفتـه انـد
(زالـی و رضـوی.)1387 ،

کـه عاملهـای مختلـف چـون مشـخصه های فـردی (فـاروق و

جنـس (مینیتی و ناردون ،)2007 ،آموزش (تورکر و سـلکاک،
2009؛ اوتیـو و آکـس )2010 ،و عاملهـای شـخصیتی و
روان-شـناختی (بـارون2004 ،؛ لینـان و چـن2009 ،؛ تورکـر

و سـلکاک2009 ،؛ ژائـو و همـکاران )2010 ،مـی تواننـد قصـد

کارآفرینانـه افـراد را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد که در ایـن میان،
بـا توجـه بـه ماهیـت عاطفـی و ذهنـی قصـد کارآفرینانـه ،بنـا
بـر نظـر محققـان اهمیـت برخـی متغیرهـای روان شـناختی
بـه ویـژه گرایـش بـه یادگیـری و اشـتیاق بـه کار ،بیـش از دیگر

عامـل هاسـت (دی کلـرگ و همـکاران.)2013 ،

گرایـش بـه یادگیـری یـک انگیـزه درونـی اسـت کـه سـبب

مـی شـود فـرد بـه دنبـال بهبـود پیوسـتهی شایسـتگی هـای
خـود بـوده و بـر کسـب مهـارت ،اطالعـات و دانـش جدیـد

متمرکـز شـود و بـا ترکیـب و پـردازش عمیـق آن هـا ،یادگیری
و شایسـتگی هـای فـردی خـود را افزایـش دهـد (هرسـت
و همـکاران .)2009 ،افـرادی کـه گرایـش بـه یادگیـری بـاال

قصـد کارآفرینانه مـی تواند راهکار ارزشـمندی برای ایجاد

دارنـد ،همـواره بـه دنبـال یافتـن راه هـای جدیـدی هسـتند

باشـد و بـه مـوازات ،آن بهبود بحـران بیکاری در جامعه باشـد

انجـام کار لـذت ببرنـد (لـی و همـکاران .)2011 ،همچنیـن،

تفکـر کارآفرینـی و اشـتغال دانـش آموختـگان آمـوزش عالـی
(کروگـر و همـکاران .)2000 ،قصد کارآفرینانه نشـان دهندهی

تصمیـم فـرد بـرای آغـاز یـک کسـب و کار اسـت و یـک فراینـد
آگاهانـه ذهنـی بـه شـمار مـی رود کـه مقـدم بـر عمـل بـوده و
فـرد را به سـوی آغـاز یـک کسـب و کار جدید هدایـت میکند.

در حقیقـت ،قصـد کارآفرینانـه ،آگاهـی و بـاور آگاهانـه فـردی
اسـت کـه مـی خواهـد یـک کسـب و کار مخاطـره آمیـز جدیـد

را راهانـدازی کـرده و قصـد دارد کـه ایـن کار را در آینـده انجـام
دهـد (نابـی و لینـان .)2011 ،قصـد کارآفرینانه بـه عنوان یک

عنصـر کلیـدی بـرای درک فراینـد کارآفرینـی و ایجـاد کسـب و

کارهـای کوچک می باشـد؛ به گونـهای که بسـیاری از محققان
و صاحبنظـران بـر ایـن باورنـد ،از آنجایـی کـه قصـد افـراد
مهمتریـن عامـل تعییـن کننـده رفتـار واقعـی آنـان در یـک

زمینـه خـاص مـی باشـد (آیـژن)2001 ،؛ از ایـن رو ،شـناخت
عاملهـای تأثیرگـذار بـر قصـد کارآفرینانـه ،می توانـد نقش به

سـزایی در توضیـح و بیـان شـفاف تـر رفتـار کارآفرینانـه افـراد

تـا بتواننـد کارهـای خـود را بـه بهتریـن شـکل انجـام داده و از
گرایـش بـه یادگیـری سـبب افزایـش انگیـزش درونـی بـرای
درک جنبـه های شـغل یا وظیفه تخصصی می شـود (جانسـن

و ون یپـرن.)2004 ،

افـرادی کـه گرایـش بـه یادگیـری باالیـی دارنـد ،بـه گونـه

معمـول هدفهـای بـاال و پرتالشـی را برای خود بـر میگزینند
و وظایـف چالـش برانگیـز را دوسـت دارنـد ،چـون فرصـت
بیشـتری را بـرای یادگیـری و توسـعهی فـردی آنـان فراهـم
میکننـد (هرسـت و همـکاران .)2011 ،ایـن افـراد در برابـر

نارسـایی هـا بردبـار هسـتند و هنگامـی کـه بـا نارسـایی یـا
بازدارنـدهای روبـهرو میشـوند ،نـه تنهـا نـا امیـد نمیشـوند،

بلکـه انگیـزه و تلاش خود را بیشـتر میکنند تا مشـکل خود را
بـه شـیوه ای اثربخش رفـع کنند که ایـن کار امکان دسـتیابی

بـه راه حـل هـای خالقانـه و کارآفرینانـه را تقویـت مـی کنـد
(ونـدوال و همـکاران .)2001 ،آنچـه رفتـار کارآفرینانـه بـه

ویـژه قصـد افـراد نیازمنـد دسـتیابی بـه اطالعـات بـه منظـور
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توسـعه و خلـق دیدگاههـای جدیـد اسـت کـه بدیـن منظـور

در بیــن دانشــجویان در دانشــگاه هــای آفریقــای جنوبــی

آموختـن چنیـن مهـارت هایـی بایـد پیوسـته درگیـر فراینـد

و معنــی داری بیــن نگــرش هــای شــخصی و ســطح یادگیــری

بایسـتی مهـارت هـای ادراکی الزم آموخته شـوند؛ افـراد برای
یادگیـری شـوند تـا به گذشـت زمان تجربـه و مهارتهـای الزم

را بـه دسـت آورنـد (جانسـن و ون یپـرن.)2004 ،

پرداختــه انــد .بــر پایــه نتایــج ایــن تحقیــق ،رابط ـهی مثبــت

و دانــش کارآفرینانــه بــا قصــد دانشــجویان بــرای کارآفریــن

شــدن وجــود داشــت .بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق روزاس

افـزون بـر ایـن ،افـرادی کـه عالقـهی زیـادی بـه یادگیـری

( ،)2014مشــخص شــد کــه یادگیــری و بهبــود ســطح دانــش

چالـش بکشـند و در نتیجـه ،بـه دیدگاههـای بهتـر و خالقانـه

میــزان خودکارآمــدی دانشــجویان ،منجــر بــه افزایــش قصــد

دارنـد ،گرایـش زیـادی دارنـد تـا روش هـای متعـارف را بـه

تـری دسـت یابنـد .این کار ممکن اسـت قصد آنـان را برای راه
انـدازی و ایجـاد یـک کسـب و کار ویـژه افزایـش دهـد (هریس

و همـکاران .)2005 ،از سـوی دیگـر ،افـرادی کـه گرایـش بـه
یادگیـری قـوی تـری دارنـد ،بیشـتر در معـرض تجربههـای

فعـال قـرار گرفتـه و دانـش جدیـد و بیشـتری را بـا تجربـه در
زندگـی واقعـی به دسـت مـی آورند؛ بـه این ترتیـب ،گرایش به

یادگیـری دسـتیابی بـه دانش جدیـد را آسـان کـرده ،آن را با
دانـش پیشـین افـراد تلفیق می کنـد و در نتیجـه ،توانایی حل

نارسـاییها در شـرایط ابهـام و خطـر را بـاال مـی بـرد و سـبب

مـی شـود تـا فـرد گرایـش بیشـتری بـرای پیشگامـی در انجام

فعالیـت هـای نوآورانه داشـته باشـد (بام و همـکاران،)2011 ،
از ایـن رو ،انتظـار مـی رود افـرادی کـه گرایـش باالتـری بـه
یادگیـری باالتـری دارنـد ،دارای مهـارت هـای ادراکـی بیشـتر

و در نهایـت قصـد کارآفرینانـه باالتـری باشـند (آمـس و آرچر،

.)1988

کارآفرینانــه بــا افزایــش انگیــزه و اشــتیاق درک شــده و تقویــت
کارآفرینانــه آنــان میشــود.

پـی هـای و همـکاران ( ،)2013در تحقیـق خـود بـه ایـن

نتیجـه رسـیدند کـه گرایـش بـه یادگیـری و بهبـود دانـش

شـناختی دانشـجویان به طور مسـتقیم بر قصـد کارآفرینانهی
آنـان اثرگذار بـود .دی کلرگ و همـکاران ( ،)2013در پژوهش

دیگـری دریافتنـد کـه گرایش بـه یادگیـری از متغیرهای اصلی

تأثیرگـذار بـر شـکل گیـری قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان
بـه شـمار مـی آیـد .بـه همیـن منـوال ،نتایـج پژوهـش لیانـا و

همـکاران ( ،)2011گویـای آن بـود کـه افـزون بـر آمـوزش بـه
عنـوان متغیـر اصلـی تعییـن کننـده قصـد کارآفرینانـه ،نگرش

نسـبت به رفتارهـای کارآفرینانه ،گرایش بـه یادگیری و ادارک
نسـبت بـه کنتـرل رفتـار کارآفرینانـه نیـز از دیگـر متغیرهـای

موثـر بـر قصـد کارآفرینانـه بودنـد.

در پژوهـش دیگـری ،هرسـت و همـکاران ( ،)2011بـه این

نتیجـه رسـیدند کـه گرایـش به یادگیـری تأثیـر مثبـت و معنی

بــا توجــه بــه اهمیــت متغیــر گرایــش بــه یادگیــری و

داری بـر خالقیـت فـردی و قصـد کارآفرینانـه افـراد داشـت.

اخیــر پژوهــش هــای تجربــی مختلفــی بــه بررســی رابطــه

دارنـد کـه رابطـه مثبـت و معنـی داری بیـن اشـتیاق بـه کار بـا

تأثیــر آن بــر قصــد کارآفرینانــهی افــراد ،در ســال هــای
بیــن ایــن دو متغیــر پرداختــه انــد؛ بــرای نمونــه ،صیــف و

همــکاران ( ،)1393در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه متغیرهــای هنجارهــای ذهنــی ،هنجارهــای اجتماعــی،

تجربــه کارآفرینانــه ،خودکارآمــدی کارآفرینانــه ،گرایــش بــه

خطرپذیــری و یادگیــری و کســب اطالعــات فنــی و تخصصــی
بــر قصــد کارآفرینانــه دانشــجویان تأثیــر مثبــت و معنــی دار

داشــتند .اوســاکی ( ،)2015در پژوهــش خــود نشــان داد
کــه گرایــش بــه یادگیــری و شــخصیت فعــال دانشــجویان

دارای تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــر قصــد کارآفرینانــه

آنــان بــود .تــی شــیکوهی و شــامبار ( ،)2015در پژوهشــی
بــه بررســی قصــد کارآفرینانــه و عاملهــای موثــر بــر آن
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هـو و همـکاران ( ،)2011در پژوهـش خـود بـر این نکتـه تأکید

قصـد و عملکـرد کاری افـراد وجـود داشـت .بـه طور همسـان،
یـون و همـکاران ( ،)2007در یافتنـد ،کارکنانـی کـه گرایش به

یادگیـری و توسـعه حرفـه ای باالتـری داشـتند ،بـرای ایجـاد
تصویـری مثبـت از خـود در سـازمان ،قصـد باالتـری بـرای
انجـام کار از خـود نشـان داده و دارای عملکـرد بـه مراتـب

بیشـتری نسـبت بـه دیگـر کارکنـان بودنـد.

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،یکــی دیگــر از متغیرهــای روان

شــناختی اصلــی اثرگــذار بــر قصــد کارآفرینانــه افــراد ،اشــتیاق
بــه کار مــی باشــد کــه بــه عنــوان یکــی از ابعــاد بهزیســتی در

محیــط کار ،بیانگــر احساســی مثبــت و فعــال اســت کــه بــا

ســطح بــاالی کار همــراه بــا عالقــه و افتخــار شــناخته مــی

شماره  ،39زمستان 1395

شــود و بــه عبارتــی ،بــه یــک هــدف روان شــناختی پیــش-

آمادگـی ذهنـی و انـرژی روانـی باالتری بـرای آغـاز و ادامه کار

 .)2009بــا وجــود آنکــه گاهــی ،اشــتیاق بــه کار متــرادف بــا

انجـام فعالیـت هـای پرخطر اسـت .به همیـن منـوال ،گرایش

برنــده و انســانگرا مربــوط مــی شــود (رگــو و همــکاران ،
رضایــت شــغلی تلقــی میشــود ،امــا ســیورجا و آکچوتــان

( ،)2013تأکیــد دارنــد کــه اشــتیاق بــه کار بــر خــاف رضایــت

شــغلی نقــش بــه ســزایی در خودکارآمــدی داشــته و تنهــا بــه
گرایشهــای شــخصی فــرد مربــوط نمــی شــود .افــراد مشــتاق
بــه کار بــه طــور کامــل بــا محیــط کاری خــود یکــی مــی شــوند و

محیــط کار را هویــت خــود مــی پندارنــد و شکســت و موفقیــت

در آن را شکســت و موفقیــت خــود در نظــر مــی گیرنــد.

دارنـد کـه نتیجـه ایـن کار ،قصـد جدیتـر آنـان بـه ویـژه بـرای
افـراد بـرای راه انـدازی و آغـاز یـک کسـب و کار بـه طـور جدی

نیازمنـد داشـتن پشـت کار و تعهـد مـی باشـد کـه ریشـه آنهـا
را بایسـتی در وضعیـت روان شـناختی افـراد و میزان اشـتیاق
آنـان بـه کار جسـتجو کـرد (چـن و همـکاران.)2009 ،

بـه ایـن ترتیب ،اشـتیاق بـه کار احساسـی درباره کار اسـت

کـه توانایـی مرتبـط بـا درک کارآفرینـی را بـرای افزایـش قصد

کارآفرینانـه تقویـت مـی کنـد (بـام و الک .)2004 ،افـزون

چنیـن افرادی برای انجـام کار برانگیخته نمی شـوند ،بلکه

بـر مـوارد اشـاره شـده ،هـو و همـکاران ( ،)2011نیـز تأکیـد

ایـن در حالـی اسـت کـه رضایـت شـغلی بـه دنبـال تعامـل دو

بـه کار بیشـتر باشـد ،افـراد توانایـی و گرایـش بیشـتری بـرای

گام در مسـیر انجـام کارهـای غیرممکن و نشـدنی مـی گذارند؛
سـویه در محیـط کار صـورت مـی گیـرد و بـا تأمین نشـدن نیاز

افـراد ،احسـاس رضایـت از بیـن رفتـه و حتـی احتمـال دارد،

بـدون هیچگونـه احسـاس تعلـق بـه محیـط کار ،آن را تـرک

کننـد (گل پـرور و نـادی .)1389 ،در حقیقـت ،اشـتیاق بـه کار
بـه نوعـی درگیـر شـدن در کار و توسـعه آنچه افراد را نسـبت به
کار مشـتاق سـاخته و به طـور عاطفی به محیـط کار متعهد می

کنـد ،تعریـف مـی شـود (سـاکس .)2006 ،بـه عبـارت دیگـر،

اشـتیاق بـه کار مـی توانـد گامی به سـوی ایجـاد و بهبـود تعهد
عاطفـی تلقی شـود.

بیشـتر افـراد مشـتاق بـه کار در زمانـی کـه جـذب محیـط

کار مـی شـوند ،افـرادی امیـدوار ،آمـاده بـرای انجـام کارهـای
سـخت و عالقمنـد بـه کمک بـه دیگران هسـتند (سـیدنقوی و

کاهـه .)1393 ،افـراد مشـتاق بـه کار ،بـا ویژگـی روانرنجوری
پاییـن ،برون گرایـی و انعطاف پذیری باالتـر از دیگران متمایز

میشـوند .افـراد بـا ایـن شـرایط ،بـا اشـتیاق بـه کار خـود،
گرایـش باالیـی بـرای انجـام فعالیـت هـای خطرپذیر داشـته و

دسـت بـه کارآفرینـی و ابتـکار عمـل مـی زننـد کـه ایـن کار بـه
نوبـه خـود بـر قصـد و رفتـار کارآفرینانـه آنـان تأثیـر میگـذارد

(سـاالنوا و همـکاران .)2005 ،بررسـی ادبیـات مرتبـط در

حـوزه کارآفرینی گویای آن اسـت کـه فعالیتهـای کارآفرینانه

نیازمنـد سـطح باالیـی از اشـتیاق بـه کار هسـتند (کاردون و
همـکاران ،)2009 ،بـه گونـه ای کـه اشـتیاق به کار یـک پدیده
قابـل مشـاهده در فراینـد کارآفرینـی مـی باشـد (بـام و الک،

 .)2004در حقیقیـت ،افـرادی کـه اشـتیاق بـه کار دارنـد،

دارنـد ،هـر چـه میزان اشـتیاق بـه انجـام فعالیت هـای مربوط
کاهـش نابـاوری در کارهـای خـود خواهنـد داشـت ،چـرا کـه

ایـن سـطح از اشـتیاق آنـان را در معـرض حـل انـواع بیشـتری
از گزینـه هـای چالـش برانگیـز قـرار مـی دهـد .دی کلـرگ و

همـکاران ( ،)2013تصریـح دارنـد ،افـرادی که اشـتیاق به کار

باالتـری دارنـد ،دارای قصـد کارآفرینانـه باالتری نیز هسـتند.
ایـن موضـوع بـر پایـهی نتایـج پژوهـش هـای مختلفـی تأییـد

شـده اسـت؛ بـرای نمونـه ،هولفـورت و همـکاران ( ،)2013در

پژوهشـی نشـان دادنـد کـه اشـتیاق بـه کار باعـث بـاال رفتـن
رضایـت شـغلی ،قصـد باالتـر بـرای انجـام اثربخـش فعالیـت
هـای کاری و عملکـرد کاری قـوی تـر مـی شـود.

نتایــج تحقیــق ســیورجا و آکچوتــان ( ،)2013گویــای آن

بــود کــه اشــتیاق بــه کار بــه ویــژه خوداشــتغالی بــا افزایــش
انگیــزه افــراد مــی توانــد بــر قصــد کارآفرینانــه آنــان اثرگــذار

باشــد .در پژوهــش دیگــری ،پاتریــک و همــکاران (،)2011

دریافتنــد کــه اشــتیاق بــه کار بــر روی قصــد افــراد بــرای آغــاز
فعالیــت هایــی کــه ســطح باالیــی از نابــاوری و خطرپذیــری
را دارنــد ،تأثیرگــذار بــود .برندشــتر ( ،)2011در فراتحلیــل

بررسـیهای مرتبــط بــا ارزیابــی ابعــاد شــخصیتی کارآفرینــان
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ابعــاد شــخصیتی متفاوتــی بــر
قصــد و رفتــار کارآفرینانــه افــراد اثرگــذار مــی باشــند کــه بــه

مــوازات عاملهایــی چــون انگیــزه پیشــرفت ،خودکارآمــدی،
نــوآور بــودن ،تــوان تحمــل در برابــر تنــش ،خطرپذیــری و

شــخصیت فعاالنــه ،یکــی از مهمتریــن آن هــا میــزان اشــتیاق
و عالقــه افــراد بــه کار بــود .بــه همیــن منــوال ،فیتژمونــس و
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تاثیر گرایش به یادگیری و ...

داگالس ( ،)2011نیــز در پژوهــش خــود بــه نتیجــه همســانی

اسـت .جامعـهی آمـاری ایـن تحقیـق را  489تـن دانشـجویان

قصــد کارآفرینانــه دســت یافتنــد .در نهایــت ،نتایــج تحقیــق

سـال تحصیلـی  1394-95تشـکیل دادنـد کـه بـا توجـه بـه

در زمینــه اثرگــذاری مثبــت و معنــی دار اشــتیاق بــه کار بــر
بــام و الک ( ،)2004گویــای آن بــود ،اشــتیاق بــه کار مــی توانــد
قصــد کارآفرینانــه را تقویــت کنــد ،در حقیقیــت ،هنگامــی

کــه افــراد دارای اشــتیاق بــه کار قــوی تــری هســتند ،ســطح

باالتــری از تعهــد بــرای دســتیابی بــه هدفهــای خــود ،بــه
ویــژه در فعالیــت هــای پرخطــر داشــته و در نتیجــه ،قصــد

کارآفرینانــه باالتــری نیــز دارنــد.

کارشناسـی ارشـد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در

جـدول بارتلـت و همکاران ( 220 ،)2001تـن از آنان به عنوان
نمونـه بـرای انجـام تحقیـق گزینـش شـد .بـرای دسـتیابی به

نمونههـا ،بـا توجـه بـه اینکـه توزیـع دانشـجویان بـر پایـهی

جنـس در دانشـکده مـورد نظـر بـه صـورت ناهمگن بـود (202
نفـر دانشـجوی پسـر و  287نفـر دانشـجوی دختـر) ،از این رو،

از روش نمونـه گیـری طبقـه ای با انتسـاب متناسـب اسـتفاده

بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت قصـد کارآفرینانـه بـه عنـوان

شـد ،بـه گونـه ای کـه  91نفـر دانشـجوی پسـر و  129نفـر

یـک سـو و بـا توجـه بـه نقـش گرایـش بـه یادگیـری و اشـتیاق

ابـزار گـردآوری دادههـا در ایـن تحقیـق پرسشـنامه بـود که

مهمتریـن عامـل تعییـن کننـده رفتـار کارآفرینانـه افـراد از
بـه کار در بهبـود و ارتقـاء سـطح قصـد کارآفرینانـه افـراد از

سـوی دیگـر ،ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی تأثیـر گرایـش به
یادگیـری و اشـتیاق بـه کار بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان

کارشناسـی ارشـد رشـته هـای کشـاورزی در دانشـگاه زنجـان
انجـام شـد .در قالب هدف اشـاره شـده و بـر پایه مـرور ادبیات

نظـری و پیشـینه پژوهـش ،چارچوب نظری پژوهـش در نگاره

ی  1ترسـیم شـد.

دانشـجوی دختـر گزینـش شـد.

از چهـار بخـش شناسـه هـای فـردی و آموزشـی دانشـجویان،

میزان گرایش دانشـجویان به یادگیری (شـامل  11پرسـش در

قالـب دو بعـد ذهنـی و مهارتـی) ،میزان اشـتیاق دانشـجویان
بـه کار (شـامل  15پرسـش در قالـب چهـار مؤلفـه لـذت کاری،
خودبرانگیختگـی ،خودهویتـی و حـس یادگیـری) و میـزان

قصد کارآفرینانه دانشـجویان (شـامل هشـت پرسش) تشکیل
شـده بـود (جدول  .)1بـرای انـدازه گیـری قصـد کارآفرینانه از

پرسشـنامه هـای دی نابـل و همـکاران ( )1999و مـک گـی و

گرایش به یادگیری

همـکاران ( ،)2009سـنجش گرایـش بـه یادگیـری از مقیـاس

بعد ذهنی
و
بعد مهارتی

هـا و باهاتاچاریـا ( )2013و انـدازه گیـری اشـتیاق بـه کار از

توسـعه داده شـده در پژوهـش هـای ونـدوال ( )1997و جـی

پرسشـنامه هـای اسـتاندارد بـام و الک ( )2004و جهـری و
همـکاران ( ،)2016اسـتفاده شـد.

قصد کارآفرینانه
اشتیاق به کار
لذت کاری،
خودبرانگیختگی،
خودهویتی و
حس یادگیری

نگاره -1چارچوب نظری پژوهش
روش شناسی

البتـه ،بـا توجـه بـه اینکـه زمینـهی انجـام ایـن بررسـی را

دانشـکده کشـاورزی تشـکیل داد ،از ایـن رو ،پـس از برگـردان

پرسشـنامه هـای اشـاره شـده بـه فارسـی ،بـرای متناسـب-

سـازی پرسـش ها بـا زمینـه مرتبط بـا پژوهش ،برخـی اصالح
هـای مـورد نیـاز در پرسشـنامه ها صـورت گرفـت .بخش های
دوم ،سـوم و چهـارم ،با اسـتفاده از طیف لیکرت پنج سـطحی

(از بسـیار مخالف=  -2تا بسـیار موافق=  )+2مورد سـنجش قرار

گرفتنـد .بـرای تعییـن روایی ابـزار تحقیـق از روایـی محتوایی

ی اسـت
کمـ 
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع تحقیقـات ّ

و روایـی سـازه (شـامل روایـی همگـرا و تشـخیصی) اسـتفاده

بـه لحـاظ روش گـردآوری دادههـا ،جـزو تحقیقـات میدانـی

در زمینـه موضـوع مـورد پژوهـش و پـس از انجام اصلاح های

و بـا توجـه بـه هـدف از نـوع تحقیقـات کاربـردی میباشـد.
اسـت کـه از روش تحلیـل واریانـس  -کوواریانـس بهـره بـرده
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شـد .روایـی محتوایی پرسشـنامه با نظرسـنجی از متخصصان
ضـروری تأییـد شـد .در زمینـه روایـی همگـرا ،همان-گونه که
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جـدول  1نشـان میدهـد ،بـر پایـه سـه معیـار بارهـای عاملـی

ابــزار تحقیــق دارای پایایــی مناســبی بــود .در نهایــت ،بــرای

برابـر و بزرگتـر از  0/5و پایایـی ترکیبـی برابـر و بزرگتـر از

از شــاخص هــای گوناگــون برازندگــی شــامل کای اســکور

برابـر و بـزرگ تـر از  ،0/5میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده

( 0/7هیـر و همـکاران ،)2010 ،ابـزار تحقیـق پـس از اصلاح
دارای روایـی همگـرای مناسـبی بـود.

آزمــون درســت بــودن مــدل و بــرازش آن بــا داده هــای میدانی
نســبی ،میانگیــن مجــذور پســماندها ،شــاخص برازندگــی

فزاینــده ،شــاخص برازندگــی تطبیقــی ،شــاخص میــزان

دو متغیـر آشـکار در مـدل هـای انـدازه گیـری قصـد

انطبــاق و شــاخص ریشــه دوم بــرآورد واریانــس خطــای

عاملـی آن هـا از  0/5از فراینـد تحلیـل حـذف شـدند و مقـدار

ســطح مطلوبــی بــوده و رابطــه منطقــی بیــن متغیرهــای مــورد

کارآفرینانـه و گرایـش بـه یادگیـری بـه دلیـل پاییـن بـودن بـار
میانگینهـای واریانـس اسـتخراج شـده و پایایـی ترکیبی پس
از حـذف آن ها محاسـبه شـده انـد .در مورد روایی تشـخیصی
بـا توجـه بـه ایـن کـه میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده برای

هـر متغیـر پنهـان در مـدل هـای انـدازه گیـری از میانگیـن
مجـذور واریانـس مشـترک و بیشـینه مجـذور واریانـس
مشـترک بیـن همـهی متغیرهای پنهـان بزرگتر بـود (پهلوان

شـریف و مهدویـان ،)1394 ،در نتیجـه ،ابـزار تحقیـق ،روایی
تشـخیصی مناسـبی داشـت.

تقریــب اســتفاده شــد کــه بــرازش مــدل هــای انــدازه گیــری در
بررســی برقــرار بــود (جــدول  .)1تجزیــه و تحلیــل داده هــا

بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای  SPSSWin20و  AMOS20انجــام
گرفــت .البتــه ،در بخــش آمــار توصیفــی ،بــرای ســنجش

میــزان قصــد کارآفرینانــه ،گرایــش بــه یادگیــری و اشــتیاق بــه
کار پاســخگویان مــورد بررســی و گــروه بنــدی آنــان بــر حســب

ســطوح پاییــن ،متوســط و بــاال ،از شــاخص تفــاوت انحــراف

معیــار از میانگیــن (  )ISDMبــه صــورت زیــر اســتفاده شــد
(گانگادهاراپــا و همــکاران:)2007 ،

بــه منظــور بررســی پایایــی ابــزار تحقیــق نیــز از پایایــی

؛  (A): A < mean- ½ Sdپایین 1-

یــک از متغیرهــای پنهــان بزرگتــر از  0/7بــود ،بنابرایــن،

 (C) : C > mean+ ½ Sd.باال 3-

ترکیبــی اســتفاده شــد؛ از آنجایــی کــه مقــدار آن بــرای هــر

؛(B) : mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sdمتوسط 2-

جدول -1روایی و پایایی ابزار تحقیق و برازش مدل های اندازه گیری
مؤلفه

قصد کارآفرینانه

بار عاملی شاخص های روایی و
پایایی

متغیر آشکار

حاضرم برای کارآفرین شدن هر کاری انجام دهم (قصد.)1
مهمترین هدف حرفه ای من این است که یک کارآفرین شوم (قصد.)2
همهی تالش خود را برای راه اندازی و آغاز فعالیت کسب و کارم انجام می دهم (قصد.)3
تصمیم دارم تا در آینده یک کسب و کار درآمدزا ایجاد کنم (قصد( )4حذف شده).
تصمیم دارم تا در آینده یک کسب و کار درآمدزا ایجاد کنم (قصد.)5
به طور خیلی جدی در زمینه راه اندازی یک کسب و کار جدید فکر میکنم (قصد.)6
قصد دارم کسب و کار خود را در آینده ای نزدیک (کمتر از  2سال) راه اندازی نمایم (قصد.)7
سرانجام روزی کسب و کار خود را راه اندازی خواهم کرد (قصد.)8

0/981
0/825
0/579
0/389
0/501
0/605
0/881
0/824

AVE=0/579
CR=0/902
MSV=0/250
ASV=0/202

X2/df=2.981, GFI=0.955, CFI=0.977, IFI=0.977, RMSEA=0.079, RMR=0.059
گرایش به یادگیری
بعد ذهنی

بعد مهارتی

0/587
0/750
0/636
0/748

از یادگیری موضوعهای جدید لذت می برم.
دوست دارم موضوعهای متنوع را مطالعه کنم.
مطالعه باعث رضایت خاطرم می شود.
انجام کارهای چالش برانگیز و دشوار را که منجر به افزایش سطح دانش و اطالعات من می
شوند ،دوست دارم.
از وظایف دشوار و چالشبرانگیز که در آنها مهارتهای جدید یاد میگیرم ،لذت میبرم.
بذاته دوست دارم سطح دانش خود را در زمینه های مختلف افزایش دهم (حذف شده).

0/847
0/411

اغلب به دنبال یافتن فرصتهایی برای کسب دانش جدید و توسعه مهارتهایم هستم.

0/782

AVE=0/518
CR=0/841
MSV=0/224
ASV=0/161
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تاثیر گرایش به یادگیری و ...

ادامه جدول1
مؤلفه

بعد مهارتی

بار عاملی شاخص های روایی و
پایایی

متغیر آشکار

همواره به دنبال یادگیری دانش مفهومی عمیق و مهارت الزم برای انجام درست کارهای خود
می باشم.
ترجیح می دهم کارهایی را انجام دهم که نیاز به سطح باالیی از توانایی و هوش دارند.
اغلب برای افزایش سطح دانش و بهبود مهارت ها و تواناییهای خود مطالعه می-کنم.
حاضرم برای یادگیری مهارت جدید ،کارهای خطردار انجام دهم.

0/741
0/621
0/812
0/598

AVE=0/513
CR=0/838
MSV=0/224
ASV=0/161

X2/df=2.544, GFI=0.947, CFI=0.956, IFI=0.956, RMSEA=0.077, RMR=0.072
اشتیاق به کار
لذت کاری

خودبرانگیختگی

خودهویتی

حس یادگیری

اگر مدتی از کار خود دور باشم ،برای آغاز دوباره آن لحظه شماری می کنم.
از انجام کارهای سخت و دشوار لذت برده و احساس رضایت می کنم.
در واقع عاشق کار کردن هستم.
در هنگام کار کردن ،هیچ احساس خستگی نمی کنم.

0/748
0/901
0/848
0/617

AVE=0/618
CR=0/864
MSV=0/138
ASV=0/111

دوست دارم برای رسیدن به هدفهای خود سخت کار کنم.
باورم این است ،انگیزه برای کار کردن باید ناشی از ماهیت خود کار باشد نه به خاطر حقوق و
مزایای ناشی از آن.
به نظرم افراد بایستی به صورت خودتنظیم کار خود را انجام دهند نه اینکه به حتم کسی بر آن
ها نظارت داشته باشد.
حاضرم بدون اینکه کسی از من بخواهد ،بیشتر از زمان معمول تعریف شده کار کنم.

0/796
0/884

AVE=0/615
CR=0/863
MSV=0/223
ASV=0/175

0/796
0/642

باورم این است ،هویت افراد با که انجام می دهند ،مشخص می شود.
به نظرم کار افراد نشان دهنده مشخصه ها و ویژگیهایی است که آنان درباره خود دوست
دارند.
نسبت به کار خود احساس وابستگی می کنم.
نسبت به کار خود احساس غرور دارم.

0/861
0/928
0/713
0/612

AVE=0/621
CR=0/865
MSV=0/223
ASV=0/183

همهی تالش خود را برای بهبود و ارتقاء کاری که انجام می دهم ،به کار می گیرم.
همواره تالش می کنم روش های جدید و بهتری را برای انجام کار خود پیدا کنم.
اغلب تالش می کنم کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.

0/814
0/879
0/672

AVE=0/629
CR=0/834
MSV=0/221
ASV=0/191

X2/df=2.113, GFI=0.928, CFI=0.961, IFI=0.961, RMSEA=0.061, RMR=0.049

یافته ها

کشاورزی داشتند .از نظر رشته تحصیلی ،سه گرایش زراعت،

نتایج تحقیق گویای آن بودند که  41/8درصد از دانشجویان

دامپروری و باغبانی به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند.

سکونت 21/3 ،درصد از پاسخگویان در روستا و  78/7درصد

یادگیری و اشتیاق به کار آنان در جدول  2نشان داده شده

مورد بررسی پسر و  58/2درصد دختر بودند .از لحاظ محل
در شهر ساکن بودند .میانگین سن دانشجویان 25/15 ،سال

توزیع دانشجویان بر پایه قصد کارآفرینانه ،گرایش به

است .از نظر قصد کارآفرینانه بیشترین فراوانی ( 47/5درصد)

با انحراف معیار  2/48بود و بیشترین درصد فراوانی (62/3

مربوط به دانشجویانی بود که قصد کارآفرینانه آنان در سطح

معدل دانشجویان  17/01با انحراف معیار  1/49بود .از نظر

در حالی که بیشترین فراوانی در مورد بعد ذهنی آن (41/4

درصد) مربوط به دامنه سنی  22تا  25سال بود .میانگین

پیشینه ی کار کشاورزی 56/3 ،درصد از دانشجویان بدون

پیشینه ی کار کشاورزی و  43/7درصد از آنان پیشینه ی کار
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متوسط بود .به همین منوال ،در مورد گرایش به یادگیری

درصد) ،مربوط به طبقه متوسط بود ،در بعد مهارتی (43/7
درصد) ،بیشترین فراوانی مربوط به طبقه زیاد بود .در نهایت،
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درباره مؤلفه های اشتیاق به کار ،بیشترین فراوانی در مورد

بــا توجــه بــه مقــداری نبــودن داده هــا ،بــه منظــور

سه مؤلفه لذتکاری ( 40/1درصد) ،خودبرانگیختگی (40/8

مقایس ـهی میانگیــن ســه متغیــر قصــد کارآفرینانــه ،گرایــش

و در مورد مؤلفه حس یادگیری ( 40/6درصد) مربوط به طبقه

پیشــینه کار کشــاورزی از آزمــون نافراســنجهای مــن وایتنــی

درصد) و خودهویتی ( 43/6درصد) ،مربوط به سطح متوسط
زیاد بود (جدول .)2

جـدول -2توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر حسـب قصـد

کارآفرینانـه ،گرایـش بـه یادگیـری و اشـتیاق بـه کار آنـان
تفاوت انحراف معیار از میانگین
کم

متوسط

زیاد

35/8

47/5

16/7

گرایش به یادگیری

بعد مهارتی

بعد ذهنی

23/9
18/1

41/4

34/7

اشتیاق به کار

لذت کاری

21/2

40/1

38/7

24/1

43/6

32/3

مورد
قصد کارآفرینانه

خودبرانگیختگی
خودهویتی

حس یادگیری

26

19/8

38/2

40/8
39/6

43/7

33/2
40/6

بــه یادگیــری و اشــتیاق بــه کار بــر حســب جنــس و وضعیــت

اســتفاده شــد .نتایــج تحقیــق بیانگــر آن بــود کــه بیــن

میانگیــن قصــد کارآفرینانــه ،گرایــش بــه یادگیــری و اشــتیاق
بــه کار دانشــجویان دختــر و پســر تفــاوت معنــی داری وجــود

داشــت ،بــه گون ـهای کــه در هــر ســه متغیــر دانشــجویان پســر

دارای میانگیــن باالتــری بودنــد.

همچنیــن ،بــر مبنــای نتایــج مشــخص شــد کــه بیــن

میانگیــن قصــد کارآفرینانــه و گرایــش بــه یادگیــری
دانشــجویان بــر حســب وضعیــت پیشــینه کار کشــاورزی

آنــان تفــاوت معنــی داری وجــود داشــته و دانشــجویانی کــه

دارای پیشــینه کار کشــاورزی بودنــد ،قصــد کارآفرینانــه و

گرایــش بــه یادگیــری باالتــری نیــز داشــتند .امــا ،تفــاوت

میانگیــن اشــتیاق بــه کار بــر حســب وضعیــت پیشــینه کار

کشــاورزی دانشــجویان معنــی دار نشــده بــود (جــدول .)3

جـدول -3مقایسـه ی قصـد کارآفرینانـه ،گرایـش بـه یادگیـری و اشـتیاق بـه کار دانشـجویان بـر حسـب متغیرهـای
مـورد مطالعه

متغیر مورد مقایسه
قصد کارآفرینانه

متغیر گروه بندی

سطح

تعداد

میانگین رتبه ای

مقدار z

Sig

جنس

دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

129
91
129
91
129
91

93/46
125/87
89/09
131/96
91/33
128/83

-3/792

0/000

-5/020

0/000

-4/402

0/000

پیشینه ی کار
کشاورزی

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

96
124
96
124
96
124

118/53
91/84
114/94
94/63
110/42
98/13

-3/194

0/001

-2/433

0/015

-1/475

0/140

گرایش به یادگیری
اشتیاق به کار
قصد کارآفرینانه
گرایش به یادگیری
اشتیاق به کار

هــم چنیــن ،بــرای مقایســه ی قصــد کارآفرینانــه ،گرایــش

بــه یادگیــری و اشــتیاق بــه کار دانشــجویان بــر حســب

رشــته تحصیلــی آنــان از آزمــون نافراســنجهای کروســکال
والیــس اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون نشــان داد کــه بیــن

قصــد کارآفرینانــه ،گرایــش بــه یادگیــری و اشــتیاق بــه کار
دانشــجویان رشــته هــای مختلــف مــورد بررســی تفــاوت

معنــی-داری وجــود نداشــت (جــدول .)4
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تاثیر گرایش به یادگیری و ...

جدول -4مقایسه ی قصد کارآفرینانه ،گرایش به یادگیری و

اشتیاق به کار دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی
متغیر مورد
مقایسه
قصد کارآفرینانه

گرایش به یادگیری

متغیر گروه
بندی
رشته تحصیلی

بــرازش مــدل ســاختاری ،یافتــه هــا نشــان دادنــد کــه مــدل

X2

S.D

P

11/11

7

0/134

3/27

7

0/859

اشتیاق به کار

1/61

7

آن در جــدول  5و نــگاره  2درج شــده اســت .در زمینــهی
بــرآورد شــده دارای بــرازش مطلوبــی اســت .بــا توجــه بــه

اصــاح هــای انجــام شــده در مــدل هــای انــدازه گیــری و

حــذف متغیرهــای نامناســب ،مــدل ســاختاری بــرآورده شــده
در همــان مرحلــه اول (نخســتین مــدل اشــباع شــده) ،دارای

0/978

بــرازش مناســبی بــوده و نیــازی بــه اصــاح جدیــدی نداشــت

(X2/df=3.141, GFI=0.901, CFI=0.942, IFI=0.942,
بــرای بررســی میــزان تأثیــر هــر یــک از دو متغیــر مــورد

 .)RMSEA=0.072, RMR=0.078همــان گونــه کــه در

یادگیــری و اشــتیاق بــه کار بــر میــزان قصــد کارآفرینانــه

اشــتیاق بــه کار در حــدود  61درصــد از واریانــس میــزان قصــد

بررســی در چارچــوب نظــری پژوهــش شــامل گرایــش بــه
دانشــجویان ،مــدل ســاختاری تحقیــق اجــرا شــد کــه نتیجــه

نــگاره  2دیــده مــی شــود ،دو متغیــر گرایــش بــه یادگیــری و

کارآفرینانــه دانشــجویان را تبییــن کردنــد.

نگاره -2مدل ساختاری اشباع شده با ضریب های رگرسیونی استاندارد شده
بنــا بــر دســت آوردهــای تحقیــق در مــورد بــرازش مــدل

نتیجــه گویــای آن بــود کــه هــر یــک از دو متغیــر گرایــش بــه

نــگاره  ،2مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ســاختار مــدل

بــر متغیــر وابســته تحقیــق بودنــد .همچنیــن ،بــر پایــه میــزان

ســاختاری تحقیــق و میــزان واریانــس تبییــن شــده در
مناســب مــی باشــد .از ایــن رو ،در ادامــه بــه بررســی شــدت،
جهــت و ســطح معنــی داری ضریــب مســیرهای فــرض شــده

در چارچــوب نظــری پژوهــش پرداختــه شــد (جــدول .)5

یادگیــری و اشــتیاق بــه کار ،دارای تأثیــر مثبــت و معنــی داری
ضریــب اســتاندارد کــه نشــان دهنــده میــزان اثرگــذاری مــی-

باشــد ،متغیــر اشــتیاق بــه کار دارای تأثیــر مثبــت بیشــتری بــر
میــزان قصــد کارآفرینانــه دانشــجویان بــود.

جدول -5تأثیر گرایش به یادگیری و اشتیاق به کار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان
متغیر

گرایش به یادگیری
اشتیاق به کار

مقدار
غیراستاندارد

خطای
استاندارد

ضریب رگرسیونی
استاندارد

مقدار نسبت
بحرانی

0/701
0/828

0/103
0/110

0/431
0/513

6/805
7/528
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سطح

داری

معنی

0/001
0/001

تأیید
فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

شماره  ،39زمستان 1395

بحث و نتیجه گیری

بــر پایــه نتایــج تحقیــق متغیــر گرایــش بــه یادگیــری تأثیــر

ایــن تحقیــق نشــان داد کــه هــر چنــد قصــد کارآفرینانــه

مثبــت و معنــی داری بــر متغیــر قصــد کارآفرینانــه داشــت.

کارآفرینانــه بیــش از یــک ســوم آنــان در ســطح پاییــن قــرار

روزاس ( ،)2014پــی هــای و همــکاران ( ،)2013دی کلــرگ

بیشــتر دانشــجویان در ســطح متوســط بــود ،امــا قصــد
داشــته و دانشــجویان گرایــش چندانــی بــرای کارآفریــن

شــدن و تــاش بــرای راه انــدازی کســب و کار خــاص در رشــته

و حــوزه تخصصــی خــود نداشــتند .ایــن در حالــی اســت کــه
بــا توجــه بــه ماهیــت بخــش کشــاورزی و گســتردگی و تنــوع

فعالیــت هــا و زمینــه هــای اشــتغال زایــی در آن ،انتظــار
مــی رود کــه دانشــجویان انگیــزه و گرایــش بیشــتری بــرای
ایجــاد کســب و کار در ایــن حــوزه داشــته باشــند .البتــه ،ایــن

موضــوع یــک نتیجــه کلــی بــوده و همانطــور کــه فــاروق و

همــکاران ( ،)2014تأکیــد مــی کننــد میــزان قصــد کارآفرینانه
دانشــجویان در شــرایط و موقعیــت هــای گوناگــون و تحــت

تأثیــر متغیرهــای مختلــف مــی توانــد در نوســان باشــد؛ بــرای
نمونــه ،همانطــور کــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد ،میــزان

قصــد کارآفرینانــه دانشــجویان بــر حســب جنــس متفــاوت
بــود ،بــه گونـهای کــه در ایــن تحقیــق دانشــجویان پســر دارای

قصــد کارآفرینانــه باالتــری بودنــد.

ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای اوســاکی (،)2015

و همــکاران ( )2013و لیانــا و همــکاران ( ،)2011همخوانــی
داشــت .افــرادی کــه از یادگیــری موضوعهــای جدیــد لــذت

بــرده ،بــرای افزایــش ســطح دانــش و بهبــود تواناییهــای
خــود پیوســته تــاش و مطالعــه مــی کننــد و انجــام کارهــای

چالــش برانگیــز و دشــوار را کــه منجــر بــه افزایش ســطح دانش
و اطالعــات آنــان میشــود را دوســت دارنــد ،از ایــن نظــر کــه

نســبت بــه دیگــر دانشــجویان دارای اطالعــات تخصصــی و

فنــی بیشــتر و دیدگاههــای خالقانــه تــر و متنــوع تــری مــی
باشــند ،ممکــن اســت قصــد کارآفرینانــه باالتــری نیــز داشــته

باشــند ،چــرا کــه گرایــش مســتمر بــه یادگیــری و دسترســی بــه
منبــع هــای اطالعاتــی توانایــی نظریــه پــردازی افــراد را بــاال
بــرده و بــه آنــان کمــک مــی کنــد تــا بــه لحــاظ ذهنــی و روانــی

آمادگــی بیشــتری را بــرای ایجــاد کســب و کار پیــدا کننــد.

از ســوی دیگــر ،بهبــود گرایــش بــه یادگیــری دانشــجویان

ســبب مــی شــود تــا در بعــد مهارتــی ،ســطح قابلیــت هــا

شــاید یکــی از دلیــل هــای ایــن موضــوع را بتــوان بــه ســطح

و توانایــی هــای عملــی آنــان افزایــش یافتــه و همانطــور

نســبت داد ،چــرا کــه بــر پایــه نتایــج ایــن تحقیــق مشــخص

خودکارآمــدی بیشــتری بــرای انجــام فعالیــت هــای نوآورانــه

باالتــر گرایــش بــه یادگیــری و اشــتیاق به کار دانشــجویان پســر
شــد کــه دانشــجویان پســر در مقایســه بــا دانشــجویان دختــر
دارای ســطح گرایــش بــه یادگیــری و اشــتیاق بــه کار بیشــتری
بودنــد .بــه طــور همســان بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق ،قصــد

کارآفرینانــه دانشــجویانی کــه دارای پیشــینه کار کشــاورزی
بودنــد ،نســبت بــه دانشــجویان بــدون پیشــینه کار کشــاورزی

باالتــر بــود .آنچــه مســلم اســت ،کارورزی و فعالیــت عملــی در

عرصــه کشــاورزی نــه تنهــا منجــر بــه کســب تجربــه واقعــی و
ایجــاد و تقویــت مهــارت در دانشــجویان مــی شــود ،بلکــه بــا

از بیــن بــردن یــا کاهــش تــرس و نگرانــی ناشــی از نداشــتن

مهــارت عملــی ،ســبب تقویــت روحیــه و احســاس اعتمــاد
بــه نفــس و خودکارآمــدی در دانشــجویان شــده و بــه آنــان

تــوان بیشــتری را بــرای خالقیــت و خطرپذیــری بــه ویــژه در
ایجــاد و راه انــدازی کســب و کارهــای جدیــد مــی دهــد کــه
ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود مــی توانــد در بهبــود ســطح قصــد

کارآفرینانــه آنــان تأثیرگــذار باشــد.

کــه اشــاره شــد در چنیــن شــرایطی ،افــراد خودبــاوری و

و خطرپذیــر خواهنــد داشــت کــه ایــن موضــوع بــه معنــای
افزایــش ســطح قصــد کارآفرینانــه آنــان اســت .همچنیــن،

بــا بهبــود گرایــش دانشــجویان بــه یادگیــری ،تــوان تصمیــم

گیــری آنــان بــه ویــژه در شــرایط پیچیــده و مبهــم افزایــش

یافتــه و ممکــن اســت آنــان شــهامت و جــرأت بیشــتری بــرای

کارآفریــن شــدن و انجــام فعالیــت هــای نوآورانــه و خطرپذیــر
از خــود نشــان دهنــد.

ایــن موضــوع در مــورد کســب و کارهــای کشــاورزی کــه

تصمیــم گیــری در آن هــا بــه دلیــل زیــاد بــودن متغیرهــای

تأثیرگــذار بــر موفقیــت آنــان و بــاال بــودن خطرپذیــری

فعالیــت هــای شــغلی تــا حــدودی پیچیــده تــر و دشــوارتر
اســت ،دارای اهمیــت دو چندانــی بــوده و بــه نظــر مــی رســد

کــه گرایــش بــه یادگیــری و افزایــش مســتمر ســطح دانــش و
مهــارت هــای دانشــجویان یــک پیــش شــرط اساســی بــرای
بهبــود قصــد کارآفرینانــه آنــان بــه شــمار مــی آیــد .در واقــع،
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بهبــود گرایــش بــه یادگیــری افــزون بــر تقویــت انگیــزه و

شــدن داشــته باشــند .افــراد بــا ســطح باالیــی از اشــتیاق بــه

بــرای جســتجوی فرصــت هــای جدیــد کســب و کار و بهــره

انجــام کارهــا و عملــی کــردن دیــدگاه هــای نوآورانــه خــود

توانایــی افــراد ،ســبب مــی شــود تــا آنــان تــاش بیشــتری
بــرداری اثربخــش تــر از آن هــا داشــته ،منابــع در دســترس

خــود اعــم از مالــی ،انســانی ،اطالعاتــی ،فیزیکــی و دیگــر
مــوارد را بــه شــکل بهتــری بســیج کــرده و اطمینــان بیشــتری
بــه خــود بــرای مدیریــت موفــق و بهبــود عملکــرد کســب و

کارشــان داشــته باشــند.

کار ،پشــت کار و احســاس تعهــد و توانمنــدی بیشــتری بــرای
داشــته و بــرای انجــام رفتارهــای کارآفرینانــه مســتعدتر مــی
باشــند .بــه ایــن ترتیــب ،همانگونــه کــه نتایــج ایــن تحقیــق

نشــان داد ،بــه هــر انــدازه عالقــه و اشــتیاق دانشــجویان بــه

کار افزایــش یابــد ،بــه همــان میــزان قصــد آنــان بــرای فعالیــت
هــای کارآفرینانــه بهبــود خواهــد یافــت.

نیــز ،مشــخص شــد کــه متغیــر اشــتیاق بــه کار نیــز اثــر

بــر پایــه یافتههــای بــه دســت آمــده از پژوهــش ،پیشــنهاد

یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای ســیورجا و آکچوتــان (،)2013

 -1بــا ترغیــب کالمــی و ایجــاد انگیــزه و تقویــت احســاس

مثبــت و معنــی داری بــر قصــد کارآفرینانــه داشــت .ایــن
پاتریــک و همــکاران ( ،)2011برندشــتر ( )2011و بــام و الک

( ،)2004همخوانــی داشــت .در ایــن زمینــه ،افــرادی کــه
کار کــردن را بــرای خــود تفریــح دانســته ،از انجــام کار لــذت
بــرده و احســاس رضایــت درونــی مــی کننــد ،گرایــش باالتــری
بــرای راهانــدازی کســب و کار از خــود نشــان مــی دهنــد و بــه

هــر انــدازه میــزان دشــواری و خطرپذیــری ایــن فعالیــت هــا

باالتــر باشــد ،انگیــزه و انــرژی درونــی بیشــتری در ایــن افــراد
بــرای انجــام موفقیــت آمیــز آنــان ایجــاد خواهــد شــد کــه ایــن

موضــوع در مــورد فعالیــت هــای کارآفرینانــه کــه نبــود قطعیــت
و خطرپذیــری از مشــخصه هــای بــارز آن بــه شــمار میآینــد،

بیشــتر صــدق میکنــد.

مــی شــود:

خودکارآمــدی و بــه ویــژه معرفــی دقیــق تــر زمینــه هــای
ایجــاد کســب و کار و اشــتغال زایــی در بخــش کشــاورزی

کــه تناســب بیشــتری بــا شــرایط فیزیکــی و روان شــناختی
دانشــجویان دختــر دارنــد ،گرایــش بــه یادگیــری و اشــتیاق بــه

کار و در نهایــت ،قصــد کارآفرینانــه آنــان بهبــود یابــد.

 -2میبایســتی تــا حــد امــکان آمــوزش هــای کشــاورزی

بــه ســوی یادگیــری تجربــی و مهــارت آمــوزی دانشــجویان

ســوق یابنــد .در ایــن زمینــه ،توجــه جــدی تــر بــه واحدهــای

عملــی درس هــای کشــاورزی از ســوی مدرســان در همــهی

رشــتههای تحصیلــی و تشــویق دانشــجویان بــه کار در صحــرا
مــی توانــد نقــش شــایان توجهــی در کســب تجربــه کار علمــی

افــزون بــر ایــن ،همانطــور کــه هــو و همــکاران (،)2011

و در نهایــت ،تقویــت ســطح قصــد کارآفرینانــه دانشــجویان

احتمــال زیــاد در حیــن انجــام فعالیــت هــای کاری احســاس

 -3بــا ســازوکارهای مختلــف اعــم از برگــزاری گــردش هــای

بیــان مــی کننــد ،افــرادی کــه اشــتیاق بــه کار باالیــی دارنــد بــه

هــای مثبــت ماننــد شــادکامی ،خودکارآمــدی و اعتمــاد بــه
نفــس را تجربــه میکننــد کــه ایــن احســاس هــا بــه نوبــه
خــود ،گرایــش ذهنــی (قصــد) و توانایــی شــناختی افــراد

را بــرای فعالیــت هــای مرتبــط بــا کار افزایــش مــی دهنــد.

همچنیــن ،ایــن افــراد ســطح خودبرانگیختگــی باالتــری
نیــز داشــته و تــاش بیشــتر و گرایــش قوی-تــری بــرای
انجــام کارهــای ســخت از خــود نشــان مــی دهنــد و بــه دلیــل
وابســتگی و تعلــق خاطــر بــه کار و اینکــه کار را بخشــی از

هویــت و شــخصیت خــود مــی داننــد ،همــواره بــه دنبــال

فرصــت هایــی بــرای ایجــاد و یــا گســترش و تقویــت کســب

و کار خــود هســتند کــه ایــن امــر منجــر مــی شــود تــا آنــان

در مقایســه بــا دیگــر افــراد قصــد باالتــری بــرای کارآفریــن
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داشــته باشــد.

علمــی در محیــط هــای روســتایی و آشناســازی دانشــجویان
بــا فرصــت هــای شــغلی در حــوزه کشــاورزی ،دعــوت از

فعــاالن بخــش صنعــت و کشــاورزی و کارآفرینــان موفــق
بــرای تدریــس بخشــی از درس هــا و بیــان تجربــه هــای عینــی

و دیــدگاه هایشــان و دیگــر مــوارد ،انگیــزه بیشــتری بــرای

خطرپذیــری دانشــجویان رشــته هــای کشــاورزی در زمینــه
ایجــاد کســب و کار و اشــتغال زایــی فراهــم شــود.

 -4بــا راهکارهــای مختلــف چــون معرفــی و اســتفاده

مدرســان از منابــع بیشــتر و متنوعتــر بــرای درس هــا ،در نظــر
گرفتــن عالقــه هــای دانشــجویان در تدویــن و ارایــه محتــوای
درس هــا ،ارایــه آمــوزش هــا متناســب بــا نیازهــای بــازار کار،

جــذاب و بــه روز بــودن محتــوای درس هــا ،متناســب کــردن
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1- Average Variance Extracted (AVE)
2- Composite Reliability (CR)
3- Average Shared Squared Variance (ASV)
4- Maximum Shared Squared Variance (MSV)
5- Interval of Standard Deviation from the Mean

 اســتفاده از روش،درس هــای نظــری و عملــی بــا یکدیگــر

 گرایــش دانشــجویان،هــای نویــن تدریــس و دیگــر مــوارد
 قصــد کارآفرینانــه آنــان را افزایــش،بــه یادگیــری و در نتیجــه
.داده شــود
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Abstract
The main purpose of this research was to study the effect of learning orientation and work passion on
agricultural students’ entrepreneurial intention. The statistical population consisted of all M.Sc. students
in agriculture faculty of Zanjan University in 2015- 2016 academic year (N=489). According to Bartlett
table, a sample size of 220 was determined and randomly selected using a stratified sampling method
with proportional allocation (n=220). Data were collected using the standard questionnaires (after adjusting the questions with the field of research). Content validity of the questionnaire was confirmed by
a panel of experts. Construct validity and composite reliability of the research instrument were tested by
estimating the measurement model and sustained after making necessary corrections. The data were processed using SPSSwin20 and AMOS20, then analyzed through Structural Equation Modeling (SEM).
The results indicated that majority of students’ entrepreneurial intention was at low and medium levels.
Also, the results showed that learning orientation and work passion had a positive and significant effect
on students’ entrepreneurial intention explaining about 61 percent of its variances.
Index Terms: Entrepreneurial Intention, Learning Orientation, Work Passion, Agricultural Students.
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