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  مقدمه
آید ار میشم چالش اشتغال یا موضوع کار و بیکاري یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز کشور به  
آموختگان نظام آموزش عالی هنوز  میان دانش ویژه در ). در ایران خوداشتغالی، به1387، آبادي (تاج

نظام آموزش عالی در جستجوي استخدام در  آموختگاندانشه اغلب رواج پیدا نکرده است و متأسفان
  ). 1382 مصلح شیرازي،(هاي بزرگ هستند  هاي دولتی و پس از آن در شرکت سازمان وهله اول در

ت یشوند، اما ظرفآموخته دانشگاهی وارد بازار کار می هزار دانش 270بر اساس آمار موجود ساالنه   
میان  شاهد افزایش چشمگیر بیکاري درتوان مید نیست؛ و در نتیجه این امر بازار جوابگوي این تعدا

هاي  رشته آموختگاندانشدهد که معضل بیکاري در این راستا، شواهد موجود نشان می .بودها  آن
نرخ طوري که  هاي نظام آموزش عالی ایران وضعیت حادتري دارد، به کشاورزي نسبت به سایر رشته

درصد گزارش شده که دو برابر نرخ  28دانشگاهی کشاورزي، آموختۀ هزار دانش 147بیکاري در بین 
تا  1383-84هاي  سال  ). همچنین، گزارش1382 باشد (جاللی،می آموختگاندانشبیکاري در بین سایر 

هاي دولتی و آزاد خبر  هزار نفر در بخش کشاورزي دانشگاه 890شدن  آموختهدانشاز  88-1387
ۀ آموخت هزار دانش 240که، در حال حاضر  ). ضمن این1389 ،فر و همکارانمشیديجدهد ( می

دهد که کشاورزي و منابع طبیعی، عضو نظام مهندسی هستند و آمار رسمی این سازمان نشان می
ها و آمارهاي این گزارشهاي کشاورزي جویاي کار هستند؛  ختهآمو هزار نفر از دانش 57حدوداً 

هاي زیادي روبرو بوده و عمالً  آموختگان کشاورزي با چالش ن است که دانشموجود حاکی از آ
در چنین شرایطی آموزش عالی باید رویکردي اتخاذ نماید که ضمن . توانند وارد بازار کار شوند نمی

  ). 1389حسینی و همکاران، ارائه دانش جدید، کارآفرینی را نیز در دانشجویان نهادینه کند (
براي آماده نمودن فراگیران نظام آموزش عالی جهت اشتغال در بازار کار، خود  بهترین گزینه  
). لذا، یکی از مباحث مهمی که باید 1387آبادي و همکاران، غالی و آموزش کارآفرینی است (تاجاشت

ها و مراکز نظام آموزش عالی قرار بگیرد این است که به مقوله  ریزان دانشگاه مورد توجه برنامه
هاي درسی دانشجویان نظام آموزش  رینی توجه کنند و مباحث مربوط به کارآفرینی را در برنامهکارآف

به کارآفرینی توجهی نشده ایران تا آغاز برنامه سوم توسعه  عالی بگنجانند. این در حالی است که در
آموختگان ویژه در میان جوانان و دانش هعلت وجود بیکاري گسترده ب بود، اما در برنامه سوم به

 مقیمی،( گرفت ، کارآفرینی مورد توجه قرار1380 بینی تشدید این معضل در دهه ها و پیش دانشگاه
1381.(   
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ها از طریق نوآوري  مین نیازها و خواستهأها، ت پذیري، تعقیب فرصتکارآفرینی به معناي مسؤلیت  
هاي  به ایجاد فرصت منجرکار تجاري است. کارآفرینی فعالیتی است که  اندازي یک کسب و و راه
ها و  داري براي افراد در جهت دستیابی به استقالل مالی و اقتصادي از طریق افزایش نوآوري معنی

بنابراین، تغییر رویکرد  ).Souitaris et al., 2007( گردد کار می هاي جدید کسب و فرصت
ه جاي کارجویی به دنبال ها به سوي تربیت دانشجویان کارآفرین که در آن دانشجویان ب دانشگاه

کارآفرینی باشند، داراي مزیت رقابتی است. در این راستا، شواهد بسیاري وجود دارد که اثبات 
کند آموزش کارآفرینی در افزایش نگرش کارآفرینانه افراد و در نتیجه افزایش احتمال وقوع  می

مطالعات مختلف نیز ). Robinson, 1991; Mitra and Matlay, 2004کارآفرینی مؤثر است (
اند که آموزش کارآفرینی نقش مؤثري را در افزایش آگاهی نسبت به ماهیت و اهمیت  نشان داده

) و Rasheed, 2000هاي کارآفرینانه ( )، تغییر نگرشHill and Cinneide, 2001کارآفرینی (
و مؤسسات آموزش  ها هاي اخیر دانشگاه در سالکند. بر این اساس،  ایفا می هاي کسب و کار مهارت

اند  عالی در جهت حل معضل بیکاري به تدریس و آموزش مباحث کارآفرینی عالقمند شده
)Meyer, 2003; Landry et al., 2006 شواهد موجود نیز از تأسیس و اجراي مراکز آموزش .(

  ). Oshea et al., 2004; Searle, 2006ها حکایت دارند ( کارآفرینی در دانشگاه
هاي  اند که با برگزاري دوره نیز تعدادي از مؤسسات آموزش عالی در کشور تالش کردهدر ایران   

اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه را در دانشجویان  هاي راه ها، مهارت آموزش کارآفرینی در دانشگاه
اه، منظور ورود به محیط کسب و کار واقعی ایجاد کنند. دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانش  به

هایی است که در این زمینه نقش مؤثري ایفا نموده و با در اختیار قرار دادن  یکی از دانشکده
هاي کارآفرینانه براي دانشجویان کشاورزي، موجب شده است که این افراد بتوانند درگیر  فرصت

. در )1390رستمی و همکاران، فرآیند کارآفرینی، کارآفرین شدن و صاحب کسب و کار شدن، شوند (
ترین و اثرگذارترین اقدامات نظام آموزش عالی در جهت  توان گفت که یکی از مهم این راستا، می

ها پس از  مجهز ساختن دانشجویان براي ورود به بازار کار و ایجاد کسب و کارهاي کارآفرینانه در آن
ارآفرینانه در دانشجویان ک  باشد. وجود نگرشدر آنان می» هاي کارآفرینانه نگرش«التحصیلی ایجاد  فارغ

). حال این سؤال 1387شرط الزم براي بروز رفتار کارآفرینانه از سوي آنان است (امیري و مرادي، 
ها را وادار به ایجاد  التحصیلی آن هاي کارآفرینانه دانشجویان که بعد از فارغ شود که نگرش مطرح می

  کسب و کارهاي کارآفرینانه کنند، کدامند؟
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به ایجاد  گیري که منجر این سؤال، شناخت عوامل و فرآیندهاي تصمیم گویی بهبراي پاسخ  
در این راستا، محققان عوامل و فرآیندهایی را که بر  .گردد، ضروري است کارآفرینی در دانشجویان می

بر صفات شخصیتی،  گذارند در سه رویکرد غالب شامل؛ رویکرد مبتنی کارآفرین شدن افراد تأثیر می
اند  بندي کرده هاي کارآفرینانه دسته بر نگرش بر خصوصیات دموگرافیک و رویکرد مبتنی مبتنی رویکرد

)Robinson et al., 1991.( به  تواند منجر هاي کارآفرینانه در دانشجویان می که نگرش با توجه به این
تحقیق با تأکید بر ها در آینده شود، این  گیري براي ایجاد کسب و کارهاي کارآفرینانه توسط آن تصمیم

هاي کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي است. لذا، در  بر نگرش در پی شناسایی نگرش رویکرد مبتنی
  شود.  کارآفرینانه به مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، اشاره می  ادامه ضمن تشریح نگرش

را که در کارآفرینی فرد و تمایز هایی  ها و مهارت ادبیات نگرش کارآفرینانه سعی دارد تا ویژگی  
هاي  گیري عنوان جهت توان به نگرش کارآفرینانه را می از سایرین مؤثر است، شناسایی کند.وي 

منظور دستیابی به مزایاي آن تعریف  اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه در آینده به شخصی به سوي راه
انه نه تنها فرد را در فرآیند کارآفرینی درگیر ). نگرش کارآفرینBurger and Mahadea, 2005نمود (

کننده کارآفرینان از غیرکارآفرینان است  بلکه همچنین تفکیک)؛ Sharif and Saud, 2009نماید ( می
)Lindsay and Jordaan, 2007طور کلی نگرش کارآفرینانه حالتی است که فرد به بروز رفتار   ). به

). 1387دهد (امیري و مرادي، ل و یا سازمانی، تمایل نشان میتقکارآفرینانه در یک کسب و کار مس
اند که در ادامه به هاي کارآفرینانه دانشجویان انجام داده مطالعاتی را در زمینه نگرش ،بسیاري از محققان

  . شود برخی از این مطالعات اشاره می
هاي  یش نگرشمطالعات خو)، در 1391رحمانیان و همکاران ( ) و1387امیري و مرادي (  

طلبی،  اند. به اعتقاد این محققان توفیقعد مختلف قرار دادهکارآفرینانه دانشجویان را در پنج ب
هاي کارآفرینانه پذیري ابعاد نگرش، خالقیت و نوآوري و همچنین ریسکطلبی، اعتماد به نفس استقالل

کارآفرینی را در شش نشناسانه هاي روا زمینه )، در پژوهشی پیش2006دهند. استاکلی (را تشکیل می
باوري، اعتقاد، هنجارهاي درك شده اجتماعی، سودمندي درك شده، اعتماد به نفس، دسته کلی خود

اي )، نیز در مطالعه2005( کند. نوئل انگیزش ذاتی (عالقمندي یا احساس نیاز به کارآفرینی) بررسی می
فاده نمود که شامل ابعاد توفیق طلبی، استقالل هاي کارآفرینانه از مقیاسی است بررسی نگرشمنظور  به

 خوددر مطالعات )، نیز 1991رابینسون و همکاران ( نفس و شناسایی بود.  طلبی، نوآوري، اعتماد به
هاي کارآفرینانه شناسایی  عنوان نگرش طلبی و خالقیت را به اعتماد به نفس، استقاللطللبی،  توفیق
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ترین نگرش کارآفرینانه  دهد که مهم)، نشان می2002رینی (نمودند. تحقیقات پوستیگو و تامبو
  باشد، خالقیت و نوآوري است.  می ها بسیار تأثیرگذار دانشجویان که در بروز رفتار کارآفرینی توسط آن

هاي کارآفرینانه دانشجویان را بررسی  اکثر مطالعاتی که در نظام آموزش عالی ایران، نگرش  
اند. این در حالی است که هاي از پیش تعیین شده استفاده نموده اسسري مقیاند از یک نموده

کنند و  هاي مختلفی از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي زندگی می دانشجویان در بافت و جامعه
کارگیري  هرو، ب هاي کارآفرینانه متفاوتی داشته باشند، وجود دارد. از این که نگرش احتمال این

هاي کارآفرینانه دانشجویان که در اکثر  عیین شده براي بررسی و شناسایی نگرشهاي از پیش ت مقیاس
تحقیقات انجام شده در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است، در جهت دستیابی به اهداف 

منظور پر کردن خالء موجود  پژوهش و پی بردن به حقیقت خالی از اشکال نیست. لذا این پژوهش به
هاي کارآفرینانه دانشجویان  شین به دنبال استفاده از روش مناسبی براي شناسایی نگرشدر مطالعات پی

بندي اند که هرگاه در تحقیقات هدف، شناسایی و طبقه نظران اظهار کرده است. در این راستا، صاحب
و شناسی کیهایشان باشد، روشبندي افراد براساس ادراکات و نگرشادراکات و عقاید افراد و دسته

هاي  که این مطالعه به دنبال شناسایی نگرش لذا نظر به این روش مناسبی براي این منظور باشد. تواندمی
شناسی کیو ابزاري مناسب در جهت انجام هرچه بهتر ، روشاستکارآفرینانه دانشجویان کشاورزي 

ارآفرینانه دانشجویان هاي ک که تقویت و بهبود نگرش رسد. بنابراین، از آنجایی  نظر می این پژوهش به
باشد، به شناسایی  اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه توسط آنان ضروري می کشاورزي در جهت راه

همچنین، با توجه  شود.پرداخته میها  هاي کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي در جهت تقویت آن نگرش
هاي  براي مطالعه و شناسایی نگرششناسی کیو  که محققان مختلف بر مفید و مناسب بودن روش به این

هاي کارآفرینانه  شناسایی نگرش در جهتاند، در این مطالعه  هاي مختلف تأکید کرده افراد در زمینه
هاي نظام آموزش عالی در  ترین نرخ بیکاري را نسبت به سایر رشته دانشجویان کشاورزي که بیش

. نتایج این مطالعه، به ارائه راهکارها و شوداقدام میشناسی کیو  کشور دارند، با استفاده روش
شود. ریزان نظام آموزش عالی کشاورزي منتهی می پیشنهادهاي کاربردي در جهت کمک به برنامه

هاي  هایی منسجم براي ارتقاي نگرش منظور تدوین برنامه توانند از نتایج این مطالعه بهریزان می برنامه
خروج از بحران بیکاري اقدام نمایند و به رسالت واقعی خود کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي براي 

آموختگان براي خود اشتغالی است، جامعه عمل بپوشانند. بنابراین، هدف  که همانا آماده کردن دانش
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هاي کشاورزي دانشگاه رازي با  هاي کارآفرینانه دانشجویان رشته کلی پژوهش حاضر شناسایی نگرش
   باشد. و میشناسی کیاستفاده از  روش

کمی) و از لحاظ هدف کاربردي  -این پژوهش از لحاظ پارادایم تلفیقی (کیفی: شناسی پژوهشروش
شناسی کیو از پنج شناسی کیو در قالب یک پژوهش میدانی انجام شد. روش است که با استفاده از روش

امعه موردنظر و مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول پس از مشخص شدن موضوع تحقیق، محقق ج
آوري  نماید. سپس، در مرحله بعدي پژوهشگر اقدام به جمعمتناسب با موضوع تحقیق را مشخص می

کند. در مرحله سوم  عباراتی در خصوص موضوع مورد مطالعه از دیدگاه افراد عضو فضاي گفتمان می
تعداد محدودي عبارت  دست آمده است، پژوهشگر از بین تعداد زیادي از عبارات که در مرحله قبل به

بندي عبارات بر اساس یک مقیاس بندي و دستهنماید. در مرحله چهارم، پژوهشگر به رتبهانتخاب می
نمایند. در کنندگان در فضاي گفتمان اقدام می مشخص (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) از دیدگاه شرکت
هاي حاصل از مرحله  هاي افراد (دسته دیدگاهنهایت (مرحله پنجم)، محقق باید به توصیف و تفسیر 

  ).Barry and Proops, 1999چهار) در رابطه با موضوع پژوهش بپردازد (
هاي کارآفرینانه دانشجویان  آوري عبارات در رابطه با نگرشدر این پژوهش، فرآیند جمع  

اي دختران و پسران هاي بحث متمرکز در دو گروه مجزهایی در قالب گروهکشاورزي از طریق مصاحبه
هاي کشاورزي در دانشگاه رازي کرمانشاه انجام شد.  در بین دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته

نفر از دانشجویان سال چهارم کارشناسی  30هاي بحث متمرکز با  جلسه در قالب گروه 6پس از انجام 
هاي  این معنی که با انجام مصاحبه به رسیدیم، دادهرازي کرمانشاه به اشباع   هاي کشاورزي دانشگاه رشته

شد. پس از انجام تحلیل محتوا در رابطه با  بعدي اطالعاتی دیگر به اطالعات قبلی ما افزوده نمی
کننده در  هاي بحث متمرکز با دانشجویان شرکت دست آمده از انجام مصاحبه در قالب گروه اطالعات به

کننده  رحله بعدي با همکاري تیم تحقیق و افراد شرکتعبارت استخراج شد که در م 53فضاي گفتمان، 
هاي دانشجویان در  اي که نماینده تمام دیدگاه گونه  عبارت به 36در فضاي گفتمان، این عبارات به 

  رابطه با موضوع تحقیق بودند، کاهش یافتند. 
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  .نمودار کیو -1شکل 

  
نظران و  ج شده در اختیار صاحبعبارات استخرا 36منظور بررسی روایی عبارات کیو،   به  

متخصصان حوزه کارآفرینی قرار گرفت و از آنان تقاضا شد که با مطالعه عبارات، به بررسی این نکته 
سنجند یا خیر. در هاي کارآفرینانه دانشجویان را می نظر به خوبی نگرش بپردازند که آیا عبارات مورد

ها، روایی عبارات کیو حاصل از بخش کیفی  نظر آن این راستا، پس از انجام اصالحات مورد
هاي کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي تأیید شد. همچنین،  منظور شناسایی نگرش  شناسی کیو به روش

ها در صورت تصادفی دو هفته پس از جاگذاري کارت ها، به آوري دادهبراي بررسی پایایی ابزار جمع
کننده در پژوهش خواسته شد که این کار را تکرار  یان شرکتنفر از دانشجو 10نمودار کیو، مجدداً از 

هاي این ده دانشجو در دو مرحله مشخص شد که ابزار پژوهش  کنند و با بررسی همبستگی بین جواب
کارت  36از پایایی خوبی براي انجام پژوهش برخوردار بود. پس از تنظیم عبارات کیو بر روي 

هاي انفرادي و رودررو با ) اقدام به انجام مصاحبه1منظور تکمیل نمودار کیو (شکل   به
ها از دانشجویان  خواسته شد که کنندگان در فضاي گفتمان پژوهش شد. در طی این مصاحبه مشارکت

کامالً مخالفم) را بر روي نمودار کیو ( -5+ (کامالً موافقم) تا 5ی از عبارت کیو را بر روي طیف 36
  مرتب نمایند. 

ها  این معنی که شکل و توزیع کارت صورت اجباري انجام شد، به ها بهتوزیع کارت در این پژوهش  
ارات کیو نمود تا مشخص نمایند که هر یک از عبدانشجویان را ملزم می از قبل مشخص شده بود و

مخالفم) تا چه حد در  موافقم یا کامالً هاي کارآفرینانه) طبق طیف (کامالً رهاي معرف نگرش(متغی
کند. بنابراین، دانشجویان ناگزیر بودند که تک تک عبارات را به دقت مطالعه  ها صدق می آنمورد 
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نمایند و با مقایسه تمام عبارات با یکدیگر، عبارتی که نسبت به سایر عبارات بیشتر با آن موافق بودند 
 - 5را در جایگاه + و عبارتی که نسبت به سایر عبارات بیشترین مخالفت با آن داشتند 5را در جایگاه 

شناسی  هاي حاصل از بخش کمی روش داده SPSSWin20افزار  قرار دهند. در نهایت، با استفاده از نرم
بندي  کیو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور از تحلیل عاملی اکتشافی براي طبقه

  شد.ها استفاده  هاي کارآفرینانه آن دانشجویان مورد مطالعه براساس نگرش
  

  هایافته
براساس نتایج پژوهش میانگین سن دانشجویان کشاورزي مورد  هاي دانشجویان مورد مطالعه: ویژگی
سال قرار داشتند.  28تا  19ها در دامنه سنی  بود و آن 59/2سال با انحراف معیار  76/22مطالعه 

د. از بین دانشجویان مورد نفر دیگر دختر بودن 15نفر از دانشجویان مورد مطالعه پسر و  15همچنین، 
نفر در  4نفر در رشته زراعت و اصالح نباتات،  4نفر در رشته ترویج و آموزش کشاورزي،  5مطالعه، 

نفر در  6نفر در رشته گیاهپزشکی،  4هاي کشاورزي،  نفر در رشته مکانیک ماشین 3شناسی،  رشته خاك
  دند. نفر در رشته آب مشغول به تحصیل بو 4رشته علوم دامی و 

هاي  منظور شناسایی نگرش در این مطالعه به هاي کارآفرینانه دانشجویان مورد مطالعه: نگرش
کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي دانشگاه رازي از تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو به روش تحلیل 

ارآفرینانه هاي ک دهد که نگرش ؛ نشان می1هاي اصلی استفاده شد. نتایج ارائه شده در جدول  مؤلفه
  بندي شده است.  عامل با مقدار ویژه باالتر از یک طبقه 5دانشجویان کشاورزي مورد مطالعه در 

  
  .ها هاي استخراج شده و سهم آن تعداد عامل -1جدول 

  درصد تجمعی واریانس  درصد واریانس  مقدار ویژه  شماره عامل
1  926/5  752/19  752/19  
2  765/3  550/12  302/32  
3  839/3  464/9  746/41  
4  717/2  056/9  822/50  
5  426/2  087/8  909/58  
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ترین سهم در تبیین واریانس  بیش 926/5شود عامل اول با مقدار ویژه  طوري که مشاهده می همان  
هاي  ترین سهم در تبیین واریانس کل نگرش کم 426/2ها و عامل آخر با مقدار ویژه  کل نگرش

؛ 1زي مورد مطالعه دارد. در مجموع براساس نتایج ارائه شده در جدول کارآفرینانه دانشجویان کشاور
هاي  درصد از واریانس کل نگرش 59عامل (نگرش) شناسایی شده حدود  5شود که  مشاهده می

  کنند.  کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي مورد مطالعه را تبیین می
پنج نگرش کارآفرینانه دانشجویان ف ؛ در ادامه به توصی2اساس نتایج ارائه شده در جدول  بر  

پرداخته  ه،دست آمد کشاورزي مورد مطالعه که در نتیجه انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو به
  شود. می

ذهنیت یا نگرش کارآفرینانه این طبقه از دانشجویان بدین ترتیب : گر (فعال)عامل اول: نگرش تالش
داشتن پشتکار «، »حاصل زحمت کشیدن است نه شانس موفق شدن«ها با مواردي مانند  است که آن

تر  بیش«، »برممن از تعیین هدف و رسیدن به آن لذت می«، »براي موفقیت در کارها خیلی مهم است
توانند سرنوشت خودشان را مردم می«و » ها است ها نتیجه تنبلی، نادانی، ناتوانی و مانند اینبدبختی

من از «ت را دارند، در حالی که این دانشجویان نسبت به مواردي مانند ترین موافق بیش» دست بگیرند به
دوست دارم کارها را به طریقی انجام دهم که خودم «، »برمشکستن و زیر پا گذاشتن قواعد لذت می

کنند من خود رأي مردم فکر می«، »کننددانم و برایم اهمیتی ندارد که مردم چه فکر میصالح می
دهم آن را قرض ساز باشد نیاز به پول داشته باشم، ترجیح میي انجام کاري که پولاگر برا«، »هستم

من عالقمند به زندگی در محیطی که آگاهی و دانش کمی درباره «و » کنم تا قادر به انجام آن کار باشم
  ترین موافقت را دارند.  کم» ها دارم، هستم آن

انه این طبقه از دانشجویان بدین ترتیب است که ذهنیت یا نگرش کارآفرین: عامل دوم: نگرش خالق
شغلی را دوست دارم که نیازمند تفکر زیاد «، »به انجام کارهاي جدید عالقه دارم«ها با مواردي مانند  آن

هاي مرا غیرعادي و برخی اوقات، مردم ایده» «کنمهاي نو در زندگیم استقبال میاز ایده«، »باشد
ترین موافقت را دارند، در حالی  بیش» برماز ساختن چیزهاي جدید لذت می«و » دانندنیافتنی می دست

گیرم، از نتیجه آن باخبر  عالقمند هستم وقتی تصمیمی می«که این دانشجویان نسبت به مواردي مانند 
من از تعیین هدف و رسیدن به «، »هایم را به عهده بگیرمدوست دارم خودم مسئولیت تصمیم«، »شوم
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در یک بازي «و » پذیرمروشن نیست را می زندگی کردن در شرایطی که کامالً«، »برمآن لذت می
  ترین موافقت را دارند. کم» مشغولی من، بهتر بازي کردن است نه برنده شدنرقابتی، دل

ذهنیت یا نگرش کارآفرینانه این طبقه از دانشجویان بدین ترتیب : پذیرعامل سوم: نگرش ریسک
ریسک نمک زندگی «، »دوست دارم در کارهایم آقاي خودم باشم«مواردي مانند ها با  است که آن

ساز باشد نیاز به پول اگر براي انجام کاري که پول«، »برماز ساختن چیزهاي جدید لذت می«، »است
هاي حساب عاشق ریسک» «دهم آن را قرض کنم تا قادر به انجام آن کار باشمداشته باشم، ترجیح می

شغلی را «ترین موافقت را دارند، در حالی که این دانشجویان نسبت به مواردي مانند  بیش» ده هستمش
من عالقمند به زندگی در محیطی که آگاهی و دانش کمی «، »دوست دارم که نیازمند تفکر زیاد باشد

هاي سخت فدهم هدهاي خود ترجیح میهنگام تعیین هدف براي فعالیت«، »ها دارم، هستم درباره آن
تمایل دارم کارهایم را «و » در تولید افکار و اشیائی که عجیب و غریبند، مهارت دارم«، »را انتخاب کنم

  ترین موافقت را دارند. کم» به بهترین شکل انجام دهم تا موفق شوم
ب ذهنیت یا نگرش کارآفرینانه این طبقه از دانشجویان بدین ترتی: پذیرعامل چهارم: نگرش مسئولیت

من «، »تمایل دارم کارهایم را به بهترین شکل انجام دهم تا موفق شوم«ها با مواردي مانند  است که آن
هنگامی که در یک «، »ها دارم، هستم عالقمند به زندگی در محیطی که آگاهی و دانش کمی درباره آن

داشتن «و » م باشمدوست دارم در کارهایم آقاي خود«، »گروه هستم دوست دارم مسئول آن گروه باشم
که این  ترین موافقت را دارند، در حالی بیش» پشتکار براي موفقیت در کارها خیلی مهم است

، »دانندنیافتنی میهاي مرا غیرعادي و دستبرخی اوقات، مردم ایده«دانشجویان نسبت به مواردي مانند 
 کردن در شرایطی که کامالًزندگی «، »هایم را به عهده بگیرمدوست دارم خودم مسئولیت تصمیم«

براي کسب وضعیت بهترم حاضرم ریسک کنم، حتی اگر از موقعیت فعلی «، »پذیرمروشن نیست را می
  ترین موافقت را دارند. کم» کنند من خود رأي هستممردم فکر می«و » خود راضی باشم
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  .ها همراه نمره عاملی آن ها به عامل -2جدول 
  5عامل   4عامل   3عامل  2عامل   1امل ع  هاي کیو نمونه  ردیف

 - 61/0 74/0 64/0 99/1 77/0  به انجام کارهاي جدید عالقه دارم.  1
 62/0 56/0 - 96/1 96/1 - 64/0  شغلی را دوست دارم که نیازمند تفکر زیاد باشد.  2
 - 44/0 - 82/1 - 81/0 48/1 - 43/0  دانند.نیافتنی میهاي مرا غیرعادي و دستبرخی اوقات، مردم ایده  3
 03/0 - 45/0 - 76/0 - 06/1 - 89/1  برم. من از شکستن و زیر پا گذاشتن قواعد لذت می  4
 - 23/0 31/0 56/1 11/1 - 65/0  برم.از ساختن چیزهاي جدید لذت می  5
 - 50/0 - 11/0 29/1 76/1 - 09/0  کنم.هاي نو در زندگیم استقبال میاز ایده  6
 - 99/0 - 26/0 - 18/1 96/0 - 51/0  و غریبند، مهارت دارم. در تولید افکار و اشیائی که عجیب  7
 - 23/0 - 00/1 - 29/0 85/0 - 04/0  به حل مسائل پیچیده و مبهم عالقه دارم.  8
 19/0 - 41/1 - 53/0 - 31/1  - 09/1  پذیرم.روشن نیست را می زندگی کردن در شرایطی که کامالً  9
 - 67/0 13/0 - 53/0 - 30/0 - 97/0  هاي ناآشنا عالقه دارم.به درگیري با وضعیت  10
 - 56/0 - 81/1 - 65/1 - 88/0  - 13/1  ها دارم، هستم. من عالقمند به زندگی در محیطی که آگاهی و دانش کمی درباره آن  11
 33/1 50/1 95/1 72/0 - 59/0  دوست دارم در کارهایم آقاي خودم باشم.  12
 96/2 75/1 57/0 - 43/0 - 24/0  باشم.هنگامی که در یک گروه هستم دوست دارم مسئول آن گروه   13

دانم و برایم اهمیتی دوست دارم کارها را به طریقی انجام دهم که خودم صالح می  14
 21/2 - 91/0 66/0 35/0 - 60/1  کنند.ندارد که مردم چه فکر می

 22/0 - 03/0 - 30/0 - 23/0 - 43/0  کنم.دهم به ندرت به کمک نیاز پیدا میهنگامی که کاري را انجام می  15
 07/1 - 24/1 - 72/0 29/0 - 56/1  کنند من خود رأي هستم.مردم فکر می  16
 - 62/0 85/0 29/0 - 18/0 - 19/0  من به کارهاي جدید عالقه دارم، حتی اگر خطراتی داشته باشد.  17
 - 43/1 - 10/0 53/1 58/0 - 38/0  ریسک نمک زندگی است.  18

حتی اگر از موقعیت فعلی خود  براي کسب وضعیت بهترم حاضرم ریسک کنم،  19
 - 15/0 - 27/1 21/0 - 12/0 - 04/0  راضی باشم.

 - 87/0 25/0 32/0 - 05/1 - 67/0  کنم.اگر در یک مسابقه احتمال پیروزي کم باشد، در آن شرکت می  20
 - 66/1 12/1 30/1 - 54/0 - 01/0  هاي حساب شده هستم.عاشق ریسک  21
 - 98/0 79/0 - 68/0 - 60/0 44/0  برم.از پذیرفتن آن ترس دارند، لذت می از پذیرش خطرهایی که افراد معمولی  22

دهم آن ساز باشد نیاز به پول داشته باشم، ترجیح میاگر براي انجام کاري که پول  23
 - 49/0 10/0 37/1 - 19/0 - 23/1  را قرض کنم تا قادر به انجام آن کار باشم.

 - 42/0 30/0 - 29/1 - 39/0  26/0  هاي سخت را انتخاب کنم.دهم هدفرجیح میهاي خود تهنگام تعیین هدف براي فعالیت  24
 55/0 - 11/1 - 36/0 03/1  05/2  موفق شدن حاصل زحمت کشیدن است نه شانس.  25
 - 03/0 - 04/0 18/0 58/0 46/1  ها است. ها نتیجه تنبلی، نادانی، ناتوانی و مانند اینتر بدبختی بیش  26
 - 40/0 - 89/0 54/0 18/0 45/1  شت خودشان را به دست بگیرند.توانند سرنومردم می  27
 - 19/0 - 81/0 - 48/0 - 27/0  05/1  خورم، در اثر کم کاري خودم بوده است.اگر در کاري شکست می  28
 30/0 - 30/0 - 04/1 41/0 65/0  آید نتیجه اعمال خودم است.هرچه سرم می  29
 87/0 12/2 - 15/1 21/0 46/0  ام دهم تا موفق شوم.تمایل دارم کارهایم را به بهترین شکل انج  30
 66/0 14/1 - 53/0 11/0 86/1  داشتن پشتکار براي موفقیت در کارها خیلی مهم است.  31
 43/1 - 45/0 - 39/0 - 46/1  66/1  برم.من از تعیین هدف و رسیدن به آن لذت می  32
 91/0 - 56/1 04/1 - 53/1 80/0  هایم را به عهده بگیرم.دوست دارم خودم مسئولیت تصمیم  33
 14/0 26/0 65/0 - 16/1 65/0  کنم که نیاز زیادي به پیشرفت دارم.من حس می  34
 - 70/1 51/0 - 67/0 - 24/1 49/0  مشغولی من، بهتر بازي کردن است نه برنده شدن.در یک بازي رقابتی، دل  35
  - 26/0 - 48/0  20/1  - 63/1  36/0  گیرم، از نتیجه آن باخبر شوم.عالقمند هستم وقتی تصمیمی می  36
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ذهنیت یا نگرش کارآفرینانه این طبقه از دانشجویان بدین ترتیب است : عامل پنجم: نگرش مدیرگرا
دوست «، »هنگامی که در یک گروه هستم دوست دارم مسئول آن گروه باشم«ها با مواردي مانند  که آن

دانم و برایم اهمیتی ندارد که مردم چه فکر دارم کارها را به طریقی انجام دهم که خودم صالح می
دوست دارم در کارهایم آقاي خودم «، »برممن از تعیین هدف و رسیدن به آن لذت می«، »کنند می

ترین موافقت را دارند،  بیش» تمایل دارم کارهایم را به بهترین شکل انجام دهم تا موفق شوم «و » باشم
مشغولی من، بهتر بازي در یک بازي رقابتی، دل«واردي مانند که این دانشجویان نسبت به م در حالی

از «، »ریسک نمک زندگی است«، »هاي حساب شده هستمعاشق ریسک«، »کردن است نه برنده شدن
   ترین موافقت را دارند. کم» برمپذیرش خطرهایی که افراد معمولی از پذیرفتن آن ترس دارند، لذت می

     
  گیريبحث و نتیجه

هاي کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي دانشگاه رازي  ش حاضر با هدف شناسایی نگرشپژوه  
توان به  نگرش کارآفرینانه را می کهبا توجه به این شناسی کیو انجام شد. کرمانشاه با استفاده از روش

منظور  اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه در آینده به هاي شخصی به سوي راه گیري عنوان جهت
هاي تحت تأثیر ویژگی)؛ که Burger and Mahadea, 2005ستیابی به مزایاي آن تعریف نمود (د

براساس  هاي کارآفرینانه در این مطالعهنگرش بنديطبقهباشند. لذا شناسایی و ی افراد میشخصیت
ها عامل هاي شخصیتی دانشجویان صورت گرفته، چرا که عقیده بر این است که این ویژگیویژگی

  روند. شمار می نده کارآفرین شدن فرد بهعیین کنت
که در بین دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي پنج  بودنتایج پژوهش حاضر حاکی از این   

ا فرمپذیر و مدیرگرا حکمپذیر، مسئولیتگر، خالق، ریسکنگرش تالش :نگرش کارآفرینانه کلی شامل
) و رحمانیان و 1387بندي نمود. امیري و مرادي (آن طبقه توان براساسو دانشجویان را می است

عد شامل هاي کارآفرینانه دانشجویان را در پنج ب نگرش خود)، نیز در مطالعات 1391همکاران (
بندي  پذیري طبقهن ریسکطلبی، اعتماد به نفس، خالقیت و نوآوري و همچنی طلبی، استقالل توفیق
هاي این تحقیق مطابقت دارند. پذیري با یافتهالقیت و همچنین ریسکعد خاند که تنها در دو ب کرده

طلبی و  اعتماد به نفس، استقاللطللبی،  ز در مطالعات خویش توفیق)، نی1991رابینسون و همکاران (
) با تأکید بر عواملی که 2005هاي کارآفرینانه شناسایی نمودند. نوئل ( عنوان نگرش  خالقیت را به
نام  هاي کارآفرینانه به عد دیگري از نگرشها اشاره کردند، ب) نیز بدان1991مکاران (رابینسون و ه
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هاي نگرش ،بندي کامالً متمایز)، در یک دسته2006ئه نمود. استاکلی (اشناسایی فرصت را ار
خود باوري، اعتقاد، هنجارهاي درك شده اجتماعی، سودمندي درك شده، اعتماد  :کارآفرینانه را شامل

رسد این است که محققان مذکور نتایج نظر می  ه نفس و انگیزش ذاتی دانسته است. آن چه مهم بهب
دهد از آن جا که دانشجویان در بافت و اند که نشان میدست آورده حاضر به پژوهشمتفاوتی نسبت به 

هاي  ه نگرشک احتمال وجود دارد  کنند، این بسترهاي مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي زندگی می
  کارآفرینانه متفاوتی نیز داشته باشند. 

هاي شناسایی شده در دانشجویان کشاورزي با مطالعاتی که در داخل بر طبق نتایج پژوهش، نگرش  
 پیشرفت، انگیزه درونی، ، کنترل)1382(کشور نیز انجام گرفته بود تا حدودي متفاوت بود. عزیزي 

از منظر احمدي مرتبط دانسته است.  را با کارآفرینی دانشجویان خالقیت و طلبیاستقالل پذیري،ریسک
 و تعیین سرنوشت پذیري،ریسک نوآوري، و خالقیت طلبی،توفیق هاي)، ویژگی1388( و همکاران

رسد که دلیل این عدم همخوانی مینظر  مرتبط هستند. به کارآفرینی با دانشجویان طلبیاستقالل
هاي کارآفرینانه در تحقیقات پیشین در براي سنجش و شناسایی نگرش ابزارهاي استانداردي است که

هاي کارآفرینانه  محققان نگرش پژوهش،اند و این در حالی است که در این  گرفته شده کار ایران به
شناسی  دانشجویان را در بافت مشخص و بدون در نظر گرفتن ابزارهاي استاندارد با استفاده از روش

  اند. ق شناسایی کردهصورت دقی کیو به
دهد که محور نشان میهاي تحقیق، ذهنیت یا نگرش کارآفرینانه دانشجویان تالشبا توجه به یافته  

ها را نتیجه بدبختی داشتن پشتکار در کارها دانسته و این افراد موفق شدن را حاصل زحمت کشیدن و
توانند سرنوشت خودشان را اشته و نمیتنبلی، نادانی و ناتوانی مردمی دانسته که در زندگی هدفی ند

بر نگرش  پذیري کمتري دارند. بنادست بگیرند. با این حال این گروه از دانشجویان ریسک به
هاي هاي حساب شده جزء ویژگیخصوص ریسک پذیر، ریسک و بهکارآفرینانه دانشجویان ریسک

اي کارآفرینانه است که در مطالعات هترین نگرشپذیري یکی از اصلیباشد. ریسکاصلی این گروه می
؛ رحمانیان و همکاران، 1388؛ احمدي و همکاران، 1387پیشین نیز تأیید شده است (امیري و مرادي، 

1391.(  
هاي نو و ساختن چیزهاي نگرش گروه خالق حاکی از این است که انجام کارهاي جدید، ایده  

گذاري در آنان کمتر دیده هدف پذیري ولیتجدید برانگیزاننده این دانشجویان بوده، ولی مسئو
ترین نگرش  )، که نشان دادند مهم2002شود. این یافته با نتایج تحقیقات پوستیگو و تامبورینی ( می



 1394 زمستان )4(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

48 

باشد، خالقیت و  می ها بسیار تأثیرگذار کارآفرینانه دانشجویان که در بروز رفتار کارآفرینی توسط آن
 امیري و مرادي، )1991)، رابینسون و همکاران (2005( ت نوئلنوآوري است، همسویی دارد. مطالعا

باشند. ) نیز تأییدي بر وجود این نوع نگرش کارآفرینانه می1391( ) و رحمانیان و همکاران1387(
داند و را مهم میپذیر انجام کارها به بهترین شکل و حس مسئولیت افراد نگرش کارآفرینانه مسئولیت

کند. شناسایی بعضی از و مدیریت در کارها را عامل مهم موفقیت معرفی می رهبرينگرش مدیرگرا، 
ها که در مطالعات قبلی مورد توجه قرار نگرفته است نشان دهنده این است که هرگاه این نگرش

ها باشد، بندي آنان براساس این نگرشپژوهش به دنبال شناسابی ادراکات و عقاید افراد و دسته
ها و درك عمیق موضوع نیستند و لذا ده و استاندارد قادر به بیان تفاوتابزارهاي تعریف ش

زیرا این روش به دنبال دستیاي به روش مناسبی براي این منظور باشد؛  تواندشناسی کیو می روش
هاي جدید درباره ) و پژوهشی براي یافتن اندیشه1388هاي مختلف بوده (خوشگویان فرد، ذهنیت

  باشد.می موضوع مورد مطالعه
ریزان نظام آموزش عالی  با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهاي زیر در جهت کمک به برنامه  

  شود:   هاي کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي ارائه می منظور تقویت نگرش کشاورزي به
هاي  گرشکه ورود به بازار کار و ایجاد کسب و کارهاي کارآفرینانه نیازمند وجود ن با توجه به این -

ها در باشد. بنابراین، ارائه آموزش کارآفرینی در راستاي ایجاد این نگرشکارآفرینانه در دانشجویان می
  تواند مثمر ثمر واقع شود؛دانشجویان می

اندازي کسب و  راهینانه دانشجویان در جهت ایجاد و هاي کارآفر که تقویت نگرش از آن جایی  -
شود که براي ارائه بهترین پیشنهاد می باشد، لذا وسط آنان ضروري مینه تکارهاي کوچک و کارآفرینا

هاي  هاي کارآفرینانه آنان مشخص و سپس در جهت تدوین برنامهکمک به دانشجویان ابتدا نوع نگرش
مله برگزاري کارگاهاي آموزشی، هاي کارآفرینانه دانشجویان از ج مشخص در جهت تقویت نگرش

  مسئله در محیط کالس و ... اقدام نمایند؛ هاي حل  کارگیري روش هب
تواند در  هاي خالق و کارآفرینانه دانشجویان می ایجاد بسترهاي الزم براي علمی کردن ایده -

  التحصیلی تأثیر قابل توجهی داشته باشد؛   دهی نگرش کارآفرینانه دانشجویان براي بعد از فارغ شکل
تواند زمینه را جهت ایجاد روحیه و فرهنگ  ن میشناسایی و حمایت از دانشجویان کارآفری -

  کارآفرینی در دانشگاه تسهیل نماید.
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Abstract 
 The main purpose of this study was to identifying entrepreneurial attitudes of 
agriculture students by using Q methodology. The dominant paradigm of this study 
was mixed methodology (qualitative - quantitative). The study population of this 
study consisted of all the fourth year undergraduate agriculture students at Razi 
University that 30 of whom were selected for the study by using purposefully 
method and focus group discussion technique. Based on interviews with students in 
the focus groups discussion, 36 statements were extracted that in the form of a 
questionnaire consisted of 36 cards and a letter of response (Q diagram) was 
presented to the students in order to determine the extent of their agreement or 
disagreement with them. The data was analyzed by using SPSSWin20 software and Q 
exploratory factor analysis. The results of this study revealed that entrepreneurial 
attitudes of agriculture students at Razi University was consisted five dimensions; 
effort oriented, creative, risk-taking, responsible, and manager oriented. Results of 
this study have applications for planners of higher agricultural education system in 
order to improving the entrepreneurial attitudes of agricultural students. 
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