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Introduction: Self-employment is 
the bes t option to prepare people with 
higher education to find employment in 
the labor market in the future. Since at-
titude affects individuals’ behavior, at-
titude towards self-employment also af-
fects adoption of the self-employment. 
By s trengthening s tudents’ attitudes, 
they will have more employment op-
portunities in the future and effective 
s teps will be taken towards social de-
velopment, especially the development 
and improvement of the social s tatus of 
young and educated generation.
In case of unfavorable attitude of the 
s tudents, officials can prepare appropri-
ate curricula to improve s tudents’ atti-
tudes. Mos t of the s tudies in the higher 
education sys tem that have examined 
entrepreneurial and self-employment 
attitudes of s tudents have used a series 

مقدمــه: خوداشــتغالی بهتریــن گزینــه بــرای 
آمــاده نمــودن فراگیــران نظــام آمــوزش عالــی 
ــده و برخــورد  ــازار كار در آین جهــت اشــتغال در ب
بــا مشــكل بیــكاری اســت. از آن جایــی كــه نگــرش 
نگــرش  بنابرایــن  دارد،  اثــر  فــرد  رفتــار  روی 
نســبت بــه خوداشــتغالی در خوداشــتغال شــدن یــا 
ــرش  ــت نگ ــا تقوی ــت. ب ــر اس ــیار مؤث ــدن، بس نش
دانشــجویان، زمینه هــای اشــتغال آنهــا در آینــده 
فراهــم شــده و گامهــای مؤثــری در راســتای توســعة 
موقعیــت  بهبــود  و  توســعه  به ویــژه  اجتماعــی 
ــده  ــرده در آین ــوان و تحصیلك ــل ج ــی نس اجتماع
ــودن  ــوب ب ــورت نامطل ــود. در ص ــته می ش برداش
ــی  ــای درس ــوان برنامه ه ــجویان می ت ــرش دانش نگ
ــود نگــرش دانشــجویان  ــه منظــور بهب مناســب را ب
تدویــن نمــود. اكثــر مطالعاتــی كــه در نظــام آموزش 
عالــی ایــران نگرشــهای كارآفرینانــه و خوداشــتغالی 
از یك ســری  دانشــجویان را بررســی نموده انــد 
مقیاســهای از پیــش تعییــن شــده اســتفاده نموده انــد. 
ــی اســت كــه دانشــجویان در بافــت و  ایــن در حال
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جامعه هــای مختلفــی از لحــاظ فرهنگــی، اجتماعــی 
ــه  ــال این ك ــد و احتم ــی می كنن ــادی زندگ و اقتص
ــود دارد.  ــند، وج ــته باش ــی داش ــهای متفاوت نگرش
بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی 
ــبت  ــی نس ــات تكمیل ــجویان تحصی ــرش دانش نگ

ــید.  ــه انجــام رس ــتغالی ب ــه خوداش ب
روش: رویكــرد كلــی تحقیــق كمی-كیفــی و بــه 
لحــاظ هــدف كاربــردی اســت. در بخــش كیفــی از 
روش شناســی كیــو اســتفاده شــد امــا تحلیــل آن بــا 
ــات  ــود. در مطالع ــام می ش ــزار SPSS انج ــرم اف ن
كیــو پژوهشــگر، نمونــه را از میــان افــرادی انتخــاب 
ــق  ــا موضــوع تحقی ــاط خاصــی ب ــه ارتب ــد ك می كن
ــه  ــتند. جامع ــژه ای هس ــد وی ــا دارای عقای ــد ی دارن
مــورد مطالعــه در قســمت كمــی شــامل دانشــجویان 
تحصیــات تكمیلــی در پردیــس كشــاورزی و منابع 
طبیعــی دانشــگاه رازی كرمانشــاه بودنــد )211 نفــر 
ــجویان  ــر از دانش ــرا و 853 نف ــجویان دكت از دانش
كارشناســی ارشــد(. بــرای تعییــن حجــم نمونــه بــا 
ــه  ــر ب ــداد 212 نف ــورگان تع ــدول م ــتفاده از ج اس
ــدند.  ــاب ش ــی انتخ ــری تصادف ــورت نمونه گی ص
ــی  ــه برف ــی از روش گلول ــش كیف ــن در بخ همچنی
ــن اســاس  ــر ای ــری اســتفاده شــد. ب ــرای نمونه گی ب
ــق  ــه  تحقی ــوان نمون ــجویان به عن ــدادی از دانش تع
انتخــاب شــدند. پــس از انجــام 52 جلســه در قالــب 
گروههــای بحــث متمركــز و مصاحبه هــای انفــرادی 
ــی  ــات تكمیل ــجویان تحصی ــر از دانش ــا 25 نف ب
ــل  ــری حاص ــباع نظ ــاه، اش ــگاه رازی كرمانش دانش
ــای  ــا انجــام مصاحبه ه ــه ب ــی ك ــن معن ــه ای شــد؛ ب
بعــدی اطاعــات دیگــر بــه اطاعــات قبلــی تحقیق 
ــای  ــن ویژگیه ــه  بی ــن، رابط ــد. در ضم ــزوده نش اف

of preset scales. However, s tudents 
live in different contexts with regard 
to culture, society and the economic. 
Therefore, there is the possibility that 
attitudes are different. Thus, the pres-
ent s tudy aimed at inves tigating the 
pos tgraduate s tudents’ attitudes toward 
self-employment. 
Method: The general approach of re-
search was quantitative-qualitative and 
it was a practical s tudy. Q methodolo-
gy was used in the qualitative part, but 
analysis was carried out using SPSS 
software. In Q methodology , research-
ers select a sample of individuals who 
are of particular relevance to the sub-
ject or have special ideas. The popula-
tion in the quantitative part consis ted 
of pos tgraduate s tudents in Campus of 
Agriculture and Natural Resources of 
Razi University in Kermanshah (112 
doctoral s tudents and 358 pos tgradu-
ate s tudents). To determine the sample 
size, Morgan Table was applied and 
212 individuals were randomly select-
ed. Also, in the qualitative part, snow 
ball sampling was used. Accordingly, 
some of the pos tgraduate s tudents were 
selected as a research sample. After 25 
sessions of focus group and person-to-
person interviews with 52 pos tgradu-
ate s tudents theoretical saturation was 
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فــردی افــراد مــورد مطالعــه بــا نگــرش آنهــا نســبت 
بــه خــود اشــتغالی بــا اســتفاده از تحلیــل همبســتگی 

بررســی شــد.
یافته هــا: جنســیت، وضعیــت تأهــل، مقطــع 
بــه  نســبت  افــراد  نگــرش  روی  تحصیلــی 
ــه منظــور دســته بندی  ــر اســت. ب خوداشــتغالی مؤث
نگرشــهای دانشــجویان و تحلیــل داده هــای تحقیــق 
ــا اســتفاده  ــو ب ــوع كی از تحلیــل عاملــی اكتشــافی ن
تحلیــل  شــد.  اســتفاده   SPSS.20 نرم افــزار  از 
روش شناســی كیــو نیــز نشــان داد كــه نگــرش 
شــامل  خوداشــتغالی  بــه  نســبت  دانشــجویان 
ــرش  ــاق، نگ ــرش خ ــئولیت پذیر، نگ ــرش مس نگ

می باشــد.  مدیرگــرا  نگــرش  و  ریســك پذیر 
ــجویان در  ــخصیتی دانش ــای ش ــث: ویژگیه بح
ایجــاد و شــكل گیری مفهــوم انتزاعــی و بســیار 
مهــم نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی مؤثــر اســت 
و حتــی می توانــد آینــدة آنهــا را تحــت تأثیــر ایــن 
ــش  ــذاب و لذت بخ ــد. ج ــرار ده ــی ق ــوم ذهن مفه
بــودن خوداشــتغالی، اســتقال مالــی حاصــل از 
انجــام فعالیتهــای خوداشــتغالی، ریســك پذیر بــودن 
ــه  ــن ك ــت و ای ــد، خاقی ــای جدی ــام كاره در انج
سرنوشــت هــر فــردی به دســت خــود اوســت 
ــد.  ــرار می ده ــه ای ق ــته های جداگان ــراد را در دس اف

كلیدواژه ها: خوداشتغالی، دانشجویان تحصیات 
تكمیلی، كارآفرینی، نگرش

تاریخ دریافت: 95/4/15
تاریخ پذیرش: 95/10/5

achieved, meaning that subsequent 
interviews did not add any new infor-
mation. In addition, the relationship 
between individual characteris tics and 
their attitude towards self-employment 
was assessed using correlation analy-
sis. 
Findings: Gender, marital s tatus and 
education level have an effect on in-
dividuals’ attitudes toward self- em-
ployment. In order to categorize the 
attitudes of s tudents and to analyze the 
data, Q exploratory factor analysis was 
conducted via SPSS.20 software. The 
analysis of Q methodology showed 
that s tudents’ attitude toward self-em-
ployment includes responsible attitude, 
creative attitude, risk- taking attitude 
and director-oriented attitude. 
Discussion: Personal traits of s tudents 
influence the creation and formation of 
critical and abs tract concept of attitude 
towards self-employment which can 
even affect their future. Attractiveness 
and pleasure of being self-employed, 
puts financial independence resulted 
from the self-employment activities, tak-
ing the risk of doing new things, creativ-
ity and the fact that anyone’s des tiny is 
under his control in separate categories. 
Keywords: Attitude, entrepreneurship, 
pos tgraduate s tudents, self-employment
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مقدمه 
ــی  ــائل اجتماع ــن مس ــی از مهم تری ــكاری یك ــوع كار و بی ــا موض ــتغال ی ــش اش چال
ــزار  ــاالنه 270 ه ــود س ــار موج ــاس آم ــر اس ــد. ب ــمار می آی ــه ش ــان ب ــور و جه روز كش

دانش آموختــه دانشــگاهی وارد بــازار كار می شــوند، امــا ظرفیــت بــازار جوابگــوی 
ایــن تعــداد نیســت )عزیــزی و حســینی، 1385(. گزارشــها و آمــار موجــود حاكــی از آن 
ــادی  ــهای زی ــا چالش ــی ب ــس از فارغ التحصیل ــاورزی پ ــگان كش ــه دانش آموخت ــت ك اس
ــاده  ــرای آم ــه ب ــن گزین ــوند. بهتری ــازار كار ش ــد وارد ب ــًا نمی توانن ــوده و عم ــرو ب روب
ــتغالی ــازار كار، خوداش ــتغال در ب ــت اش ــی جه ــوزش عال ــام آم ــران نظ ــودن فراگی  نم
 و آمــوزش كارآفرینــی اســت. بنابرایــن در چنیــن شــرایطی آمــوزش عالــی بایــد 
ــتغالی را  ــی و خوداش ــد، كارآفرین ــش جدی ــة دان ــن ارائ ــه ضم ــد ك ــردی اتخــاذ كن رویك
نیــز در دانشــجویان نهادینــه كنــد )حســینی و همــكاران، 1389(. خوداشــتغالی بــه لحــاظ 
ــر از اســتقبال  انعطاف پذیــری ســاعات كار و اســتقال در شــرایط كار، طــی ســالهای اخی

ــی، 1382(.  ــت )قوام ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــایان توجه ش
ــتغال  ــی اش ــتغالی نوع ــن رو خوداش ــد؛ از ای ــود می باش ــرای خ ــتغالی، كار ب خوداش
در بخــش غیرمزدبگیــری اســت كــه فــرد شــاغل بــا اتــكاء بــه تــوان شــخصی، 
ابتــكار و خاقیــت خــود، بــه كارهــای تولیــدی و خدمــات فنــی و حرفــه ای و 
از  بخــش  ایــن  امتیازهــای  و  ویژگیهــا  از  می پــردازد.  درآمــد  كســب  نتیجــه  در 
ــرای ورود  ــای الزم ب ــب تواناییه ــاده كس ــج آم ــه تدری ــرد را ب ــه ف ــت ك ــتغال آن اس اش
نگــرش واكاوی  و  شــناخت  امــا  می كنــد.  گســترده تر  و  بزرگ تــر  بازارهــای   بــه 
 دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی امــری ضــروری اســت، چــرا كــه شــناخت نگــرش 
دانشــجویان به ویــژه دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی كــه از نظــر علمــی بــه حــد مناســبی 
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دســت یافته انــد، مهــم و اجتناب ناپذیــر اســت. ایــن شــناخت از یــك ســو مســئولین را بــا 
ــه مســئوالن برنامه ریــزی  نگــرش واقعــی دانشــجویان آشــنا می كنــد و از ســویی دیگــر ب
درســی و آموزشــی در تدویــن اهــداف و برنامه هــای كوتــاه مــدت و بلنــد مــدت آموزشــی 
ــا در  ــتغال آنه ــای اش ــت نگــرش دانشــجویان زمینه ه ــا تقوی ــن ب ــد. همچنی كمــك می كن
ــعه  ــژه توس ــی به وی ــعه اجتماع ــتای توس ــری در راس ــای مؤث ــده و گامه ــم ش ــده فراه آین
ــده برداشــته می شــود.  ــرده در آین ــت اجتماعــی نســل جــوان و تحصیل ك ــود موقعی و بهب
ــی مناســب  ــای درس ــوان برنامه ه ــودن نگــرش دانشــجویان می ت ــوب ب درصــورت نامطل

را بــه منظــور بهبــود نگــرش دانشــجویان تدویــن كــرد. 
از آن جایــی كــه نگــرش روی رفتــار فــرد اثــر دارد )آجــزن، 1991(، بنابرایــن نگــرش 
ــناخت  ــر اســت. ش ــرد مؤث ــار ف ــتغالی و رفت ــر قصــد خوداش ــتغالی ب ــه خوداش نســبت ب
 افــراد به ویــژه جوانــان نســبت بــه خوداشــتغالی بســیار اهمیــت دارد )مك اســتی
ــه  ــی ك ــی و اعصاب ــی ذهن ــت آمادگ ــوع حال ــك ن ــت از ی ــارت اس ــرش عب ، 2008(. نگ
ــای  ــر عكس العمله ــا ب ــتقیم و پوی ــری مس ــود و تأثی ــازمان دهی می ش ــه س ــیلة تجرب به وس
ــذارد  ــرو كار دارد، می گ ــا او س ــه ب ــی ك ــا و وضعیتهای ــی پدیده ه ــه تمام ــبت ب ــرد نس ف
)شــفیعی و همــكاران، 1387(. به طــوری كــه انســانها را آمــاده بــروز واكنشــهای رفتــاری 
خــاص می كنــد؛ بنابرایــن اگــر فــردی نســبت بــه موضــوع خاصــی نگــرش مثبــت داشــته 
ــه عمــل آورد  ــا پشــتیبانی ب ــاداش دهــد ی ــد، پ ــه آن كمــك كن ــا ب باشــد، آمادگــی دارد ت
ــی  ــد آمادگ ــته باش ــی داش ــرش منف ــی نگ ــوع خاص ــه موض ــبت ب ــر نس ــس اگ و به عك
ــق حاضــر  ــان وارد آورد )حــاج و همــكاران، 1393(. در نتیجــه تحقی ــه آن زی ــا ب دارد ت
ــه خوداشــتغالی،  ــی نســبت ب ــات تكمیل ــا هــدف بررســی نگــرش دانشــجویان تحصی ب
ــل و  ــت تأه ــیت، وضعی ــد جنس ــردی مانن ــای ف ــی از ویژگیه ــن برخ ــاط بی ــی ارتب بررس
ــا نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی و شناســایی و طبقه بنــدی نگــرش  مقطــع تحصیلــی ب
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ــه انجــام رســید. ــه خوداشــتغالی ب دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی نســبت ب

چارچوب نظری
 مهم تریــن رســالت آمــوزش عالــی در رابطه با اشــتغال باید توجــه به مســئلة كارآفرینی 
و خوداشــتغالی در آمــوزش باشــد )موحــدی و چرختابیــان، 1392(، بنابرایــن خوداشــتغالی 
یــا كار بــرای خــود به ویــژه بــرای جامعــة ایــران راهــی بــرای گریــز از چرخــة بیــكاری 
اســت. واژه كارآفرینــی در واپســین ســالهای ســده بیســت مورد توجــه گروههای آموزشــی 
 كشــورهای جهــان قــرار گرفــت )اســتادزاده، 1382(. كلمــه كارآفرینــی از لغتــی فرانســوی
 گرفتــه شــده كــه بــه معنــی به راه انداختــن، آغازكــردن یــا بــه عهده گرفتــن و تعهدكــردن 
ــود  ــد می ش ــه متعه ــد ك ــی می دان ــن را كس ــتر« كارآفری ــت »وبس ــگ لغ ــت. فرهن اس
مخاطره هــای یــك فعالیــت اقتصــادی را ســازماندهی، اداره و تقبــل كنــد )میرزامحمــدی 

ــكاران 1387(. و هم
 احمــد پورداریانــی )1381( كارآفریــن را كســی بــا ایــدة نــو می دانــد كه بــا پایه گذاری 
كســب و كاری نــو و پذیــرش مخاطــرات، فــراورده یــا خدمتــی نــو بــرای جامعــه مــی آورد 
و پیونددهنــدة دانــش و علــم بــا صنعــت و بــازار اســت. »ریچــارد كانتیلــون« اولیــن كســی 
بــود كــه در ســال 1755 نقــش حیاتــی كارآفرینــان را در توســعة اقتصــادی تشــخیص داد. 
وی خوداشــتغالی یــا كاركــردن بــرای خــود بــه هــر شــكل ممكــن را كارآفرینــی می دانــد. 
ــه  ــه 1( چ ــت ك ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ك ــؤال اساس ــی دو س ــا كارآفرین ــه ب در رابط
متغیرهایــی بــر كارآفرینــی اثــر می گــذارد؟ و 2( آیــا می تــوان كارآفرینــی را آمــوزش داد؟
ــد،  ــام ش ــی انج ــر كارآفرین ــذار ب ــای تأثیرگ ــا متغیره ــه ب ــه در رابط ــی ك  در پژوهش
نگرشــها بهتریــن ابــزار پیش بینــی كارآفرینــان دانســته شــده و نشــان داده شــده اســت كــه 
ــه و حتــی پیش آگاهــی  كارآفرینــان بســیاری فعالیــت خــود را بــی هیــچ ســرمایه و تجرب
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دربــارة موضــوع مــورد نظــر آغــاز كرده انــد و تنهــا بــا داشــتن نگرشــهایی ویــژه در ایــن 
ــه همــواره  ــن یكــی از مفاهیمــی ك ــی باشــند. بنابرای ــان موفق ــه توانســته اند كارآفرین زمین
ــه  ــن ك ــت؛ ای ــرش اس ــوده، نگ ــران ب ــث صاحبنظ ــورد بح ــی م ــی اجتماع در روان شناس

دیــدگاه مــا بــه اشــیاء، افــراد یــا عقایــد گوناگــون چگونــه اســت؟. منظــور از نگرشــهای 
كارآفرینانــه حالتــی اســت كــه بــر پایــة آن، فــرد گرایــش بــه بــروز رفتــار كارآفرینانــه در 
یــك كســب و كار مســتقل یــا ســازمانی را نشــان می دهــد. در واقــع ایجــاد نگــرش نســبت 
ــوی  ــه از س ــار كارآفرینان ــروز رفت ــرای ب ــرط الزم ب ــجویان ش ــتغالی در دانش ــه خوداش ب
آنــان می باشــد و هــر انــدازه افــراد نگــرش مثبت تــری نســبت بــه فعالیتهــای كارآفرینانــه 
ــدنی و  ــری ش ــوان ام ــی را به عن ــد كارآفرین ــدون تردی ــند. ب ــته باش ــتغالی داش و خوداش
 امكان پذیــر درك كــرده و احتمــال موفقیــت آنــان بیشــتر می شــود )كار و ســكوایرا
نیــت  و  اراده  كــه  باورنــد  ایــن  بــر  نیــز   )2000( همــكاران  و  كروگــر   .)2007  ،
ــر  ــاد ب ــن اعتق ــه دارد. همچنی ــای كارآفرینان ــروز رفتاره ــزایی در ب ــش بس ــه نق كارآفرینان
ــای در  ــة آموزه ه ــر پای ــه ب ــا ك ــود و از آن ج ــه می ش ــها آموخت ــه نگرش ــت ك ــن اس ای
ــوزش و  ــا آم ــوان ب ــت، می ت ــده اس ــد آم ــل كار پدی ــی و مح ــط اجتماع ــواده، محی خان
ــه  ــراد ب ــوع نگــرش اف ــزان و ن ــن اســاس، می ــر ای یادگیــری آنهــا را دگرگــون ســاخت. ب
ــذارد )رابینســون ــر گ ــه تأثی ــن زمین ــان در ای ــت آن ــر ســطح فعالی ــد ب ــی می توان  كارآفرین
ــان مختلــف در رابطــه  ــا در خصــوص نگــرش و بررســی محقق  و همــكاران، 1991(. ام
بــا ارتبــاط نگــرش و بــروز رفتــار كارآفرینانــه تحقیقاتــی صــورت گرفتــه اســت كــه بــه 

ــود. ــاره می ش ــه اش ــا در ادام برخــی از آنه
ــی ــر احساس ــناخت، عنص ــر ش ــامل عنص ــه ش ــت ك ــادوام اس ــی ب ــرش نظام   نگ
ــه  ــات و عاطفــه فــرد نســبت ب ــه عمــل اســت. مؤلفــة عاطفــی شــامل هیجان  و تمایــل ب
موضــوع خصوصــًا ارزیابیهــای مثبــت و منفــی اســت. مؤلفــة رفتــاری چگونگــی تمایــل به 
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عمــل فــرد در راســتای موضــوع را شــامل می گــردد. مؤلفــة شــناختی شــامل افكاری اســت 
 كــه فــرد در مــورد آن موضــوع نگــرش خــاص دارد شــامل: حقایــق، دانــش و عقایــد )تایلر 
و همــكاران، 2003(. ایــن ســه عنصــر تحــت عنــوان مــدل ســه مؤلفــه ای نگــرش معرفــی 
شــده اند. در الگــوی ســه مؤلفــه ای نگــرش فــرض بــر ایــن اســت كــه نگرشــها تركیبــی 
ــی،  ــند: عاطف ــر می باش ــك ام ــه ی ــبت ب ــش نس ــه و واكن ــخص تجرب ــبك مش ــه س از س
شــناختی و رفتــاری. بــرای مثــال، طرفــداران حفــظ محیــط زیســت معتقدنــد كــه آلودگــی 
هــوا باعــث از بیــن رفتــن الیــة اوزون می شــود كــه خطــر ابتــا بــه ســرطان را افزایــش 
می دهــد )شــناختی(، آنهــا ممكــن اســت بــه خاطــر انقــراض گیاهــان و جانــوران ناراحــت 
و غمگیــن شــوند )عاطفــی( و بــر ایــن اســاس آنهــا از وســیلة نقلیــة عمومــی بــه جــای 
ــاری(  ــرد )رفت ــد ك ــركت خواهن ــت ش ــد بازیاف ــتفاده و در فرآین ــخصی اس ــودروی ش خ

)بهنــر و وانــگ، 1384(. 
 كریســتین لــوج و نیكــوالس فرانــك مدلــی را بــرای آزمــودن نیــت و قصــد كارآفرینی 
در میــان دانشــجویان رشــتة مهندســی دانشــگاه MIT ارائــه داده انــد كــه حاصــل تحقیــق 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــگاه MIT اس ــی دانش ــتة مهندس ــجویان رش ــر از دانش ــن 512 نف در بی
ــی به طــور  ــرل درون ــز كنت ــردی همچــون ریســك پذیری و مرك ــای ف ــدل، ویژگیه ــن م ای
ــذارد و  ــت می گ ــر مثب ــی تأثی ــه كارآفرین ــبت ب ــجویان نس ــرش دانش ــر نگ ــتقیم ب غیرمس
نگــرش نیــز دارای تأثیــر مســتقیم و مثبــت بــر قصــد كارآفرینــی افــراد اســت )شــكل 1( 

)امیــری و مــرادی، 1387(. 
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شکل)1( مدل ساختاری قصد کارآفرینانه

 

ــار  ــروز رفت ــرش و ب ــاط نگ ــه ارتب ــت ك ــرادی اس ــه اف ــز از جمل ــزن )1985( نی  آج
كارآفرینانــه را مــورد بررســی قــرار داده و در قالــب مــدل خــود آن را ارائــه كــرده اســت. 
براســاس مــدل او، نگــرش، هنجــار ذهنــی و كنتــرل رفتــار درك شــده بــر قصــد و بــروز 
رفتــار مؤثــر اســت. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت كــه بــروز رفتــار خوداشــتغالی نیــز 
براســاس مــدل وی تحــت تأثیــر نگــرش فــرد خواهــد بــود. تحقیــق حاضــر نیــز بــه دنبــال 
ــه  همیــن مســئله اســت كــه از آن جــا كــه نگــرش هــر فــردی در بــروز رفتــار كارآفرینان
)خوداشــتغالی( مؤثــر اســت، بنابرایــن اگــر قــرار باشــد نگــرش افــراد دســته بندی شــود، 

چنــد نــوع نگــرش در بــروز رفتــار كارآفرینانــه خواهیــم داشــت.
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پیشینة تجربی
ــه تبــع آن كارآفرینــی )كــه   تحقیقــات مختلفــی در جهــان و ایــران خوداشــتغالی و ب
ــون و  ــه رابینس ــوان نمون ــد. به عن ــی نموده ان ــتند( را بررس ــتا هس ــم راس ــر ه ــا یكدیگ ب
ــه نفــس، اســتقال طلبی  ــاد ب ــی، اعتم ــش توفیق طلب همــكاران )1991( در مطالعــات خوی
ــه  ــه ای ك ــد. در مطالع ــایی نمودن ــه شناس ــهای كارآفرینان ــوان نگرش ــت را به عن و خاقی
بــه بررســی خوداشــتغالی در كشــورهای توســعه یافتــه پرداخــت، نتایــج نشــان داد ســن، 
مــرد بــودن و میــزان تحصیــات رابطــه مثبتــی بــا خوداشــتغالی دارد )بلنچ فلــور1، 2000(. 
ــش  ــاج، گرای ــاز و احتی ــه خاطــر نی ــان ب ــه زن ــز نشــان داد ك ــة هیوگــز2 )2006( نی مطالع
ــان  ــه زن ــودن خوداشــتغالی ب ــر ب ــن انعطاف پذی ــد. همچنی ــه خوداشــتغالی نشــان می دهن ب

ــد. ــادل ایجــاد كنن ــزل تع ــن كار و كار من ــه بی ــد ك اجــازه می ده
 گــرول و اتســان3 )2006( در پژوهــش خــود عنــوان كرده انــد دانشــجویانی كــه دارای 
ــرل  ــون كنت ــزة پیشــرفت، كان ــی همچــون انگی ــه هســتند، در ویژگیهای نگــرش كارآفرینان
درونــی، خاقیــت و نــوآوری، اعتمــاد بــه نفــس، تحمــل ابهــام و گرایــش بــه خطرپذیــری 
بهتــر از دانشــجویانی بودنــد كــه گرایــش كارآفرینانــه نداشــتند. نتایــج مطالعــة گــرول و 
ــه و  ــوزان تركی ــی دانشــجویان و دانش آم ــة كارآفرین ــكاران )2010( در بررســی روحی هم
ــه و گرایــش  ــر روحی ــواده بیشــتر از ســایر متغیرهــا ب انگلســتان نشــان داد كــه نهــاد خان
ــر اســت. بســیاری از مطالعــات نشــان می دهــد فارغ التحصیاتــی كــه  ــه كارآفرینــی مؤث ب
والدیــن آنهــا شــغل تجــاری دارنــد، آمادگــی بیشــتری بــرای شــروع فعالیتهــای كارآفرینانــه 
دارنــد. در حالــی كــه از طرفــی كالینـــدو و همـــكاران4 )2011( اثـــر ویژگیهــای فـــردی را 

در تصمیـــم بـــه خـود اشـــتغالی در آلمـان بررســـی كرده و بـه ایـن نتیجـــه رسـیدند كـه 

1. Blanchflower   2. Hughes
3. Gurol and Atsan   4. Caliendo
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گرایـــش تحصیلی، یكـــی از مهم تریـــن ویژگیهای فـــردی اســـت كـــه نقـــش مهمـــی در 
خوداشـــتغالی ایفا مـــی كند. 

ــینان  ــن روستانش ــتغالی در بی ــان داد خوداش ــی )1382( نش ــة قوام ــای مطالع  یافته ه

ــوار و خوداشــتغالی  ــا افزایــش درآمــد و ســن، بعــد خان بیشــتر از شهرنشــینان اســت و ب
افزایــش می یابــد امــا افــرادی كــه ســطح تحصیــات پایین تــری دارنــد و متأهــل 
ــه رابطــة  ــق خــود ب ــی )1382( در تحقی ــد. هزارجریب ــری دارن هســتند خوداشــتغالی باالت
ــك پذیری و  ــت، ریس ــرفت، خاقی ــزه پیش ــای انگی ــوزش دوره ه ــی و آم ــن كارآفرین بی
اســتقال طلبی اشــاره كــرده اســت. بــدری و همــكاران )1385( بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــزة  ــی، انگی ــرل درون ــة اســتقال طلبی، كنت ــی دانشــجویان در زمین ــای كارآفرین ــه قابلیته ك
پیشــرفت و خاقیــت باالتــر از حــد میانگیــن و نمــرات ریســك پذیری از متوســط 
ــای  ــرورش ویژگیه ــهای دانشــگاهی در پ ــن آموزش ــر اســت. همچنی ــار پایین ت ــره معی نم
ــتمی  ــران و رس ــق صالحــی عم ــوده اســت. در تحقی ــر نب ــی در دانشــجویان مؤث كارآفرین
ــای آموزشــی  ــرد برنامه ه ــرای مقایســة عملك ــس ب ــل واریان ــون تحلی ــج آزم )1386( نتای
ــچ كــدام از دانشــكده ها  ــدران نشــان داد كــه هی در دانشــكده های مختلــف دانشــگاه مازن
عملكــرد بهتــر یــا بدتــری نســبت بــه ســایر دانشــكده ها در پــرورش روحیــة كارآفرینــی 
ــاداری وجــود  ــی رابطــة معن ــة كارآفرین ــن جنســیت و روحی ــن بی نداشــته اســت. همچنی

ــدارد.  ن
ــجویان  ــی از دانش ــه نیم ــك ب ــانی )1386( نزدی ــی و زرافش ــی بیگ ــة عل  در مطالع
دانشــگاه رازی از نظــر میــزان روحیــة خودكارآمــدی در ســطح پاییــن قــرار دارنــد. روحیــة 
ــزة پیشــرفت  ــی، انگی ــرل درون ــتقال طلبی، كنت ــای اس ــی دانشــجویان در زمینه ه كارآفرین
و خاقیــت باالتــر از حــد میانگیــن و در زمینــة ریســك پذیری پایین تــر از حــد میانگیــن 
اســت. تفاوتــی بیــن میــزان اســتقال طلبی، ریســك پذیری و خاقیــت دانشــجویان ســال 
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ــزة پیشــرفت دانشــجویان  ــی و انگی ــرل درون ــزان كنت ــی می ــدارد ول اول و آخــر وجــود ن
ســال آخــر از دانشــجویان ســال اول كمتــر اســت. دانشــجویان پســر نیــز نســبت بــه دختــر 
ــف دانشــگاه  ــتند. دانشــجویان دانشــكده های مختل ــتقال طلب تر و ریســك پذیرتر هس اس
نیــز از نظــر میــزان روحیــة كارآفرینــی اختــاف معنــی داری بــا هــم ندارنــد. بیــن روحیــة 
ــج  ــت. نتای ــم اس ــی داری حاك ــت و معن ــة مثب ــم رابط ــی ه ــة كارآفرین ــدی و روحی كارآم
مطالعــة غفــاری )1387( در زمینــة قابلیتهــای كارآفرینــی دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور 
ــرل  ــتقال طلبی، كنت ــة اس ــی دانشــجویان در زمین ــای كارآفرین ــه قابلیته ــان داد ك اراك نش
درونــی، انگیــزة پیشــرفت و خاقیــت باالتــر از حــد میانگیــن و نمــرة ریســك پذیری آنــان 
از میانگیــن پایین تــر بــوده و آموزشــهای دانشــگاهی در پــرورش قابلیتهــای كارآفرینــی در 

دانشــجویان مؤثــر نبــوده اســت. 
 یارایــی )1388( در مطالعــة خــود دریافــت كــه مدیــران از انگیــزة پیشــرفت باالتــری 
ــع  ــران صنای ــا ریســك پذیری دانشــجویان از مدی ــد، ام ــه دانشــجویان برخوردارن نســبت ب
باالتــر اســت. همچنیــن بیــن ویژگیهــای كارآفرینــی دانشــجویان بــا جنســیت، محــل تولــد 
و ســطح تحصیــات والدیــن رابطــة معنــاداری وجــود نداشــت. در تحقیــق حســین پــور 
ــای  ــی، انگیزه ه ــارت كارآفرین ــای مه ــن متغیره ــان داد بی ــا نش ــی )1389( یافته ه و رضای
درونــی و بیرونــی دانشــجویان، برداشــت ذهنی از جــذاب بــودن كارآفرینــی، خودكارآمدی، 
انتظــار، خاقیــت و هنجــار اجتماعــی بــا گرایــش دانشــجویان بــه كارآفرینــی رابطــة مثبــت 
ــج نشــان  ــز نتای ــان )1392( نی ــة موحــدی و چرختابی ــی داری وجــود دارد. در مطالع و معن
ــه  ــی تهی ــی، توانای ــوزش و ترویج ــای آم ــی برنامه ه ــی طراح ــه توانای ــج زمین ــه پن داد ك
رســانه های آموزشــی و ترویجــی، توانایــی در فناوریهــای آموزشــی و اطاعــات، توانایــی 
در تدریــس و توانایــی در امكان ســنجی و راه انــدازی كســب و كار، از مهم تریــن زمینه هــای 
ــد. ــه حســاب می آین ــوزش كشــاورزی ب ــج و آم خوداشــتغالی و اشــتغال زایی رشــته تروی
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 حــاج و همــكاران )1393( بــه نقــل از ریــردان1 بــرای مقایســة خوداشــتغالی تمــام 
وقــت غیركشــاورزی، از اطاعات سرشــماری ده ســاله )از ســال 1990 برای ایــاالت متحده 
و از ســال 1991 بــرای كانــادا( اســتفاده كردنــد. آنهــا دریافتنــد در هــر دو كشــور اشــخاصی 

ــی  ــای عال ــردان(، تحصیل كرده ه ــس م ــتغال شــده اند )مســنها و بیشــتر از جن ــه خوداش ك
هســتند. در پژوهــش موحــدی و همــكاران )1393( نتایــج نشــان داد كه نگرش دانشــجویان 
نســبت بــه خوداشــتغالی در بخــش كشــاورزی در حــد متوســط بــه باال بــود. همچنیــن بین 
ویژگیهــای كارآفرینــی دانشــجویان و عاقــه بــه فعالیــت در بخــش كشــاورزی بــا نگــرش 
آنــان نســبت بــه خوداشــتغالی رابطــة مثبــت و معنــی داری وجــود داشــت. هفــت متغیــر 
ــت  ــه فعالی ــه ب ــتقال طلبی، عاق ــی، اس ــام، توفیق طلب ــل ابه ــتغالی، تحم ــی خوداش توانای
ــوآوری و خاقیــت توانســتند  ــی و ن ــرل درون ــا كنت ــی ی در بخــش كشــاورزی، خوداتكای
ــن  ــتغالی را تبیی ــه خوداش ــس نگــرش دانشــجویان نســبت ب ــوع %3/43 از واریان در مجم
كننــد. كریمــی )1394( در مطالعــة خــود نشــان داد محیــط نهــادی بــه طــور غیرمســتقیم و 
از طریــق نگــرش كارآفرینــی و كنتــرل رفتــار درك شــده بــا قصــد كارآفرینانــه در ارتبــاط 
ــد  ــدگان بای ــت گذاران و تصمیم گیرن ــه سیاس ــت ك ــر آن اس ــا بیانگ ــن یافته ه ــت. ای اس

بیــش از پیــش بــه ایجــاد شــرایط مناســب بــرای كارآفرینــی در كشــور توجــه كننــد. 
 مــروری بــر پیشــینه تجربــی حاكــی از آن اســت كــه اكثــر تحقیقــات بــه دنبال بررســی 
ــوده و مطالعــات كمــی  ــی ب ــة كارآفرین ــا روحی ــر نگــرش ی ــر ب ــل و زمینه هــای مؤث عوام
ــی  ــن در حال ــد. ای ــه موضــوع خاصــی پرداخته ان ــراد راجــع ب به دســته بندی نگرشــهای اف
ــی از لحــاظ فرهنگــی، اجتماعــی  ــای مختلف ــت و جامعه ه ــه دانشــجویان در باف اســت ك
ــند،  ــته باش ــی داش ــهای متفاوت ــه نگرش ــال این ك ــد و احتم ــی می كنن ــادی زندگ و اقتص
وجــود دارد. لــذا هــرگاه پژوهشــی بــه دنبــال شناســایی ادراكات و عقایــد افــراد و دســته 

1. Reardon
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بنــدی آنهــا بــر اســاس ایــن نگرشــها باشــد، آنــگاه ابزارهــای تعریــف شــده و اســتاندارها 
و پیمایشــها قــادر بــه بیــان تفاوتهــا و درك عمیــق موضــوع نیســتند و روش شناســی كیــو 
روش مناســبی بــرای پوشــش ایــن خــأ می باشــد. روش كیــو بیشــتر مطالعــه ای اكتشــافی 
اســت تــا تأییــدی و نتایــج حاصــل از آن راه را بــرای تحقیــق و بررســی بیشــتر می گشــاید 

)دونــر1، 2001(. 

روش
ــم تلفیقــی )كمــی- كیفــی( و از  ــوع پژوهــش: ایــن پژوهــش از لحــاظ پارادای  1( ن
ــك  ــب ی ــو2 در قال ــی كی ــتفاده از روش شناس ــا اس ــه ب ــت ك ــردی اس ــدف كارب ــاظ ه لح
پژوهــش میدانــی انجــام شــد. استیفنســون معتقــد اســت كــه تحلیــل عاملــی R براســاس 
ــاس  ــو براس ــی كی ــل عامل ــا تحلی ــرد ام ــورت می گی ــی3 ص ــای عین ــی از اندازه ه ماتریس
ــوان  ــرش به عن ــه نگ ــی ك ــن زمان ــود. بنابرای ــام می ش ــی4 انج ــای ذهن ــی از داده ه ماتریس
ــو  ــی كی ــل عامل ــر اســت از تحلی ــرد، بهت ــرار می گی ــورد ســنجش ق ــی م ــل ذهن ــك عام ی
اســتفاده بشــود تــا بــه داده هــای درســت تری دســت یابیــم. معمــوالً روش كیــو را پیونــد 
بیــن روشــهای كمــی و كیفــی می داننــد، زیــرا از یــك ســو انتخــاب مشــاركت كنندگان از 
طریــق روشــهای نمونه گیــری احتمالــی صــورت نمی گیــرد بلكــه افــراد معمــوالً بــه طــور 
ــه روش كیفــی نزدیــك  ــدازه ای كوچــك انتخــاب می شــوند كــه آن را ب ــا ان هدفمنــد و ب
می ســازد و از ســوی دیگــر، یافته هــا از طریــق تحلیــل عاملــی و بــه صورتــی كامــًا كمــی 
ــازی(،  ــا )مرتب س ــردآوری داده ه ــیوه گ ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی ــت می آین به دس
عمیق تــر می تــوان از ذهنیــت مشــاركت كنندگان آگاه شــد )خوشــگویان فرد، 1388(. 

ــس از  ــه اول پ ــت. در مرحل ــده اس ــكیل ش ــه تش ــج مرحل ــو از پن ــی كی  روش شناس
1. Donner   2. Q methodology
3. objective measures  4. subjective datas
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ــا موضــوع  ــورد نظــر و متناســب ب ــة م ــق جامع ــق، محق مشــخص شــدن موضــوع تحقی
تحقیــق را مشــخص می نمایــد. در مطالعــات كیــو، پژوهشــگر نمونــه را از میــان افــرادی 
ــد  ــا دارای عقای ــد ی ــق دارن ــوع تحقی ــا موض ــی ب ــاط خاص ــه ارتب ــد ك ــاب می كن انتخ

ــه  ــدام ب ــة دوم پژوهشــگر اق ــژه ای هســتند )خوشــگویان فرد، 1388(. ســپس، در مرحل وی
جمــع آوری عباراتــی در خصــوص موضــوع مــورد مطالعــه از دیــدگاه افــراد عضــو فضــای 
ــه  ــارات ك ــادی از عب ــداد زی ــن تع ــگر از بی ــوم پژوهش ــة س ــد. در مرحل ــان می كن گفتم
ــد.  ــاب می نمای ــارت انتخ ــدودی عب ــداد مح ــت، تع ــده اس ــت آم ــل به دس ــة قب در مرحل
ــًا  ــاس مشــخص )از كام ــك مقی ــارات را براســاس ی ــارم، پژوهشــگر عب ــة چه در مرحل
ــا كامــًا مخالفــم( از دیــدگاه شــركت كنندگان در فضــای گفتمــان رتبه بنــدی و  موافقــم ت
دســته بندی می كنــد. در مرحلــه پنجــم، محقــق بایــد بــه توصیــف و تفســیر دیدگاههــای 
ــردازد  ــش بپ ــوع پژوه ــا موض ــه ب ــار( در رابط ــة چه ــل از مرحل ــته های حاص ــراد )دس اف

ــز1، 1999(.  ــری و پروپ )ب
ــه  ــورد مطالع ــه م ــری: جامع ــه و روش نمونه گی ــم نمون ــاری، حج ــه آم  2( جامع
ــع  در قســمت كمــی شــامل دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی پردیــس كشــاورزی و مناب
ــرا و 358 نفــر  طبیعــی دانشــگاه رازی كرمانشــاه می باشــند )112 نفــر از دانشــجویان دكت
ــدول  ــتفاده از ج ــا اس ــه ب ــم نمون ــن حج ــرای تعیی ــد(. ب ــی ارش ــجویان كارشناس از دانش
ــن  ــدند. در ای ــی انتخــاب ش ــری تصادف ــه صــورت نمونه گی ــر ب ــداد 212 نف ــورگان تع م
ــدادی از دانشــجویان  ــد، تع ــری هدفمن ــتفاده از نمونه گی ــا اس ــی ب ــه در بخــش كیف مطالع
به عنــوان نمونــة تحقیــق انتخــاب شــدند. پــس از انجــام 25 جلســه در قالــب گروههــای 
بحــث متمركــز و مصاحبه هــای انفــرادی بــا 52 نفــر از دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی 
ــا انجــام  ــه ب ــی ك ــن معن ــه ای ــیدیم، ب ــك رس ــباع تئوری ــه اش دانشــگاه رازی كرمانشــاه ب

1. Barry and Proops
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ــد.  ــزوده نمی ش ــا اف ــی م ــات قبل ــه اطاع ــر ب ــی دیگ ــدی اطاعات ــای بع مصاحبه ه
ــا  ــوا در رابطــه ب ــل محت ــا: پــس از انجــام تحلی ــل داده ه ــق و تحلی ــزار تحقی  3( اب
ــای  ــركت كننده در فض ــجویان ش ــا دانش ــه ب ــام مصاحب ــده از انج ــت آم ــات به دس اطاع
گفتمــان، 30 عبــارت اســتخراج شــد كــه در مرحلــه بعــدی بــا همــكاری تیــم تحقیــق و 
ــه  ــه ای ك ــارت به گون ــه 25 عب ــارات ب ــن عب ــان، ای ــای گفتم ــركت كننده در فض ــراد ش اف
ــد، كاهــش  ــق بودن ــا موضــوع تحقی ــای دانشــجویان در رابطــه ب ــام دیدگاهه ــده تم نماین
یافتنــد. به منظــور بررســی روایــی عبــارات كیــو، 25 عبــارات اســتخراج شــده در اختیــار 
صاحبنظــران و متخصصــان حــوزه كارآفرینــی و اســاتید گــروه ترویــج و توســعة روســتایی 
ــارات،  ــا مطالعــه عب ــان تقاضــا شــد كــه ب ــرار گرفــت و از آن دانشــگاه رازی كرمانشــاه ق
ــهای  ــی نگرش ــه خوب ــر ب ــورد نظ ــارات م ــا عب ــه آی ــد ك ــه بپردازن ــن نكت ــی ای ــه بررس ب
ــس  ــتا، پ ــن راس ــر. در ای ــا خی ــنجند ی ــتغالی را می س ــه خوداش ــبت ب ــجویان نس دانش
ــی  ــو حاصــل از بخــش كیف ــارات كی ــی عب ــا، روای ــر آنه ــورد نظ از انجــام اصاحــات م
ــن،  ــد. همچنی ــد ش ــجویان تأیی ــهای دانش ــایی نگرش ــور شناس ــو به منظ ــی كی روش شناس
به منظــور بررســی پایایــی ابــزار جمــع آوری داده هــا، بــه صــورت تصادفــی دو هفتــه پــس 
ــركت كننده  ــجویان ش ــر از دانش ــدداً از 30 نف ــو، مج ــودار كی ــا در نم ــذاری كارته از جاگ
ــن  ــتگی بی ــی همبس ــا بررس ــد و ب ــرار كنن ــن كار را تك ــه ای ــد ك ــته ش ــق خواس در تحقی
ــی  ــق از پایای ــزار تحقی ــه اب ــه مشــخص شــد ك ــن 30 دانشــجو در دو مرحل ــای ای جوابه
ــر روی  ــو ب ــارات كی ــم عب ــس از تنظی ــود. پ ــوردار ب ــق برخ ــام تحقی ــرای انج ــی ب خوب
ــای  ــام مصاحبه ه ــه انج ــدام ب ــكل 2( اق ــو )ش ــودار كی ــل نم ــور تكمی 25 كارت به منظ
ــا مشــاركت كنندگان در فضــای گفتمــان تحقیــق شــد. در طــی ایــن  انفــرادی و رودررو ب
ــر روی طیفــی از 4+  ــو را ب ــارت كی مصاحبه هــا از دانشــجویان خواســته شــد كــه 25 عب

ــد. ــب كنن ــو مرت ــًا مخالفــم( و روی نمــودار كی ــا 4- )كام ــًا موافقــم( ت )كام
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 در ایــن تحقیــق، توزیــع كارتهــا بــه صــورت اجبــاری انجــام شــد؛ بــه ایــن معنــی كــه 
شــكل و توزیــع كارتهــا از قبــل مشــخص شــده بــود و دانشــجویان را ملــزم می نمــود تــا 
مشــخص كننــد كــه هــر یــك از عبــارات كیــو )متغیرهــای معــرف نگرشــهای دانشــجویان 

نســبت بــه خوداشــتغالی( طبــق طیــف )كامــًا موافقــم یــا كامــًا مخالفــم( تــا چــه حــد در 
مــورد آنهــا صــدق می كنــد. بنابرایــن، دانشــجویان ناگزیــر بودنــد كــه تــك تــك عبــارات 
را بــه دقــت مطالعــه كــرده و بــا مقایســه تمــام عبــارات بــا یكدیگــر، عبارتــی كــه نســبت 
بــه ســایر عبــارات بیشــتر بــا آن موافــق بودنــد را در جایــگاه 4+ و عبارتــی كــه نســبت بــه 
ســایر عبــارات بیشــترین مخالفــت بــا آن داشــتند را در جایــگاه 4- قــرار دهنــد. در نهایــت، 
ــو  ــزار SPSS 20 داده هــای حاصــل از بخــش كمــی روش شناســی كی ــا اســتفاده از نرم اف ب
ــای  ــل داده ه ــه و تحلی ــوع روش تجزی ــد. در مجم ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
ــتخراج  ــای اس ــیر عامله ــوع Q و تفس ــی ن ــل عامل ــق تحلی ــو از طری ــق در روش كی تحقی
ــردی  ــای ف ــن ویژگیه ــن رابطــة بی ــزار SPSS اســت. همچنی ــرم اف ــا اســتفاده از ن شــده ب
ــا اســتفاده از تحلیــل  ــه خــود اشــتغالی ب ــا نگــرش آنهــا نســبت ب ــراد مــورد مطالعــه ب اف

همبســتگی بررســی شــد.
شکل )2( نمودار کیو

  كامًا موافق                                                                                                    كامًا مخالف

+4+3+2+1 .-1-2-3-4
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یافته ها
ــه 24/68  ــورد مطالع ــة م ــنی نمون ــن س ــده میانگی ــت آم ــای به دس ــاس یافته ه  براس
ــت.  ــن داش ــال س ــا 38 س ــن ترین آنه ــال و مس ــا 21 س ــن آنه ــه جوان تری ــود ك ــال ب س

ــد.  ــرد )64/2%( بودن ــر )58/5%( و مج ــه دخت ــورد مطالع ــجویان م ــت دانش اكثری
ــتغالی و جنســیت از  ــه خوداش ــن نگــرش نســبت ب ــه بی ــور بررســی رابط ــه منظ  ب
ــر  ــن دانشــجویان دخت ــدار آن، بی ــه براســاس مق ــد ك ــتفاده ش ــون كای اســكور اس آزم
ــود دارد  ــی داری وج ــاوت معن ــتغالی تف ــه خوداش ــبت ب ــرش نس ــر نگ ــر از نظ و پس
)X2=98/000 و N=212 و p>0/001(. همچنیــن ضریــب همبســتگی كرامر نشــان دهندة 
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــن، ب ــت، بنابرای ــر 0/93 اس ــه دو متغی ــدت رابط ــه ش ــت ك آن اس
ــر  ــی جنســیت ب ــه عبارت ــزرگ اســت. ب ــون ب ــن آزم ــر در ای ــدازه اث كوهــن)1988(، ان
نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی اثــر زیــادی گذاشــته اســت. همچنیــن نتایــج نشــان داد 
كــه بــر اســاس مقــدار كای اســكور بیــن دانشــجویان مجــرد و متأهــل از نظــر نگــرش 
 .)p>0/001 ،X2=93/000( ــود دارد ــی داری وج ــاوت معن ــتغالی تف ــه خوداش ــبت ب نس
ــر 0/98  ــد دو متغی ــدت پیون ــه ش ــت ك ــان دهندة آن اس ــر نش ــتگی كرام ــب همبس ضری
اســت، بنابرایــن، براســاس شــاخص كوهــن )1988(، انــدازه اثــر در ایــن آزمــون بــزرگ 
ــادی  ــر زی ــه خوداشــتغالی اث ــر نگــرش نســبت ب ــه عبارتــی وضعیــت تأهــل ب اســت. ب
ــه خــود اشــتغالی برحســب مقطــع  گذاشــته اســت. بیــن نگــرش دانشــجویان نســبت ب
تحصیلــی تفــاوت معنــی داری وجــود دارد )p>0/001 ،X2= 73/796(. همچنیــن 
ــر 0/86  ــد دو متغی ــدت پیون ــه ش ــت ك ــان دهندة آن اس ــر نش ــتگی كرام ــب همبس ضری
اســت، بنابرایــن، براســاس شــاخص كوهــن )1988(، انــدازه اثــر در ایــن آزمــون بــزرگ 
اســت. بــه عبارتــی مقطــع تحصیلــی بــر نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی اثــر زیــادی 
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گذاشــته اســت.
 به منظــور طبقه بنــدی نگرشــهای دانشــجویان مــورد مطالعــه از تحلیــل عاملــی 
اكتشــافی نــوع كیــو بــه روش تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی اســتفاده شــد. نتایــج ارائــه شــده 

در جــدول )1( نشــان می دهــد كــه نگرشــهای دانشــجویان مــورد مطالعــه در 4 عامــل بــا 
ــه مشــاهده می شــود  ــدی اســت. همان طــوری ك ــك قابل طبقه بن ــر از ی ــژه باالت ــدار وی مق
ــرش  ــس كل نگ ــن واریان ــهم در تبیی ــن س ــژه 9/908 بیش تری ــدار وی ــا مق ــل اول ب عام
ــا مقــدار ویــژه 3/92 كم تریــن ســهم دارد.  ــه خوداشــتغالی و عامــل آخــر ب دانشــجویان ب
ــده  ــرش( شناسایی ش ــل )نگ ــه 4 عام ــود ك ــاهده می ش ــج مش ــاس نتای ــوع، براس در مجم
حــدود 68/3% از واریانــس كل نگرشــهای مــورد مطالعــه در مــورد خوداشــتغالی را تبییــن 

می كننــد. 
جدول )1( تعداد عاملهای استخراج شده و سهم هر یک از آنها

 تجمعی از واریانس% از واریانس%مقدار ویژهشماره عامل

19/90829/6329/63

26/2619/0748/7

34/2311/9460/64

43/927/6968/33

 چهــار نگــرش دانشــجویان مــورد مطالعــه در مــورد خوداشــتغالی كــه در نتیجــه انجــام 
تحلیــل عاملــی اكتشــافی نــوع كیــو بــا نمونه هــای كیــو به دســت آمــد عبارتنــد از:

1- عامل اول: نگرش مسئولیت پذیر
ــا  ــا ب ــه آنه ــب اســت ك ــن ترتی ــه از دانشــجویان بدی ــن طبق ــا نگــرش ای ــت ی  ذهنی
مــواردی ماننــد »بــه نظــر مــن خوداشــتغالی لذت بخــش و جــذاب اســت«، »خوداشــتغالی 
ــد مســئولیت  ــد بتوانن ــگان كشــاورزی بای ــی می شــود«، »دانش آموخت باعــث اســتقال مال
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ایجــاد شــغل جدیــد و انجــام خوداشــتغالی را بــه عهــده بگیرنــد«، »در خوداشــتغالی فــرد 
مســئولیت كارهــای انجــام داده را بهتــر خواهــد پذیرفــت«، »در صــورت داشــتن تجهیــزات 
و ســرمایة مالــی الزم دوســت دارم كــه خوداشــتغالی داشــته باشــم«، »تنبلــی و ناتوانــی و 
ــت  ــتن پشــتكار در موفقی ــتغالی می شــوند« و »داش ــع خوداش ــن دســت مان مســائلی از ای

ــد.  ــن موافقــت دارن خوداشــتغالی بســیار مهــم اســت« بیش تری

2- عامل دوم: نگرش خالق
 ذهنیــت یــا نگــرش ایــن طبقــه از دانشــجویان بدیــن ترتیــب اســت كــه آنهــا با مــواردی 
ــا  ــروز خاقیته ــرم «، »خوداشــتغالی باعــث ب ــذت می ب ــد ل ــد »از انجــام كارهــای جدی مانن
می شــود«، »خوداشــتغالی را دوســت دارم چــون نیــاز بــه تفكــر بیشــتر و خاقانه تــر دارد«، 
ــور  ــم«، »در كش ــگاه می كن ــذار ن ــم و اثرگ ــغل مه ــك ش ــوان ی ــتغالی به عن ــه خوداش » ب
زمینه هــای خوداشــتغالی وجــود دارد بنابرایــن خوداشــتغالی بایــد از ســوی دانش آموختــگان 
ــاور دارم« و »در  ــی ب ــی در شــرایط فعل ــه خوداشــتغالی و كارآفرین ــه شــود«، »مــن ب پذیرفت
ــد.  ــه خوداشــتغالی پرداخــت« بیش تریــن موافقــت دارن ــوان ب ــر می ت رشــتة كشــاورزی بهت

3- عامل سوم: نگرش ریسک پذیر
ــا  ــا ب ــه آنه ــب اســت ك ــن ترتی ــه از دانشــجویان بدی ــن طبق ــا نگــرش ای ــت ی  ذهنی
مــواردی ماننــد »بــرای كســب شــغل بهتــر حاضــر بــه ریســك كــردن هســتم حتــی اگــر از 
موقعیــت فعلــی خــود راضــی باشــم«، »دانش آموختــگان كشــاورزی بــه دلیــل تواناییهــای 
ــا ریســكهای كار جدیــد را دارنــد«، »از پذیــرش خطرهــای  كســب شــده، تــوان مقابلــه ب
كاری كــه در شــرایط جدیــد بــه وجــود می آینــد لــذت می بــرم« و »خوداشــتغالی نوعــی 
ریســك اســت و بــه نظــر مــن ریســك نمــك زندگــی اســت« بیش تریــن موافقــت دارنــد. 
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4- عامل چهارم: نگرش مدیرگرا
ــا  ــا ب ــه آنه ــب اســت ك ــن ترتی ــه از دانشــجویان بدی ــن طبق ــا نگــرش ای ــت ی  ذهنی
ــه كار  ــای خــودم باشــم«، »خوداشــتغالی را ب ــد »دوســت دارم در شــغلم آق ــواردی مانن م
دولتــی ترجیــح می دهــم«، »در خــود اشــتغالی دیگــران بــرای شــما تصمیــم نمی گیرنــد«، 
ــت  ــتغالی را دوس ــرد«، »خوداش ــت می گی ــود را به دس ــت خ ــتغال سرنوش ــرد خوداش »ف
ــت  ــم«، »دوس ــام بده ــم انج ــت دارم می توان ــه دوس ــه ك ــا را همان گون ــون كاره دارم چ
ــردم  ــه م ــم نیســت ك ــم و مه ــدام كن ــم اق ــه صــاح می دان ــور ك دارم در انجــام كار آن ط
چطــور فكــر می كننــد« و »خوداشــتغالی، خوداتكایــی مالــی و معنــوی را بــه دنبــال دارد« 

ــد.  ــت دارن ــن موافق بیش تری
 در تحلیــل عاملــی معمولــی پژوهشــگر بــا مراجعــه بــه بارهــای عاملــی می توانــد بــه 
تفســیر عاملهــا بپــردازد امــا در تحلیــل عاملــی كیــو نمی تــوان مســتقیمًا از بارهــای عاملــی 
ــا  ــا عامله ــاركت كنندگان را ب ــة مش ــی رابط ــای عامل ــرا باره ــید. زی ــدف رس ــن ه ــه ای ب
ــا( وابســته  ــارات )كارته ــوای عب ــه محت ــا ب ــه تفســیر عامله ــی ك ــد در حال نشــان می دهن
ــا  ــارات و عامله ــوای عب ــن محت ــدی را بی ــارات پیون ــی1 عب ــاز عامل ــن امتی ــت. بنابرای اس
برقــرار می كنــد و بــه ایــن ترتیــب امــكان تفســیر عاملهــا فراهــم می شــود. امتیــاز عاملــی 
ــه در  ــد ك ــت می آی ــارت به دس ــر عب ــاركت كنندگان در ه ــاز مش ــی امتی ــن وزن از میانگی
 SPSS نتیجــه می توانــد مقــداری مثبــت یــا منفــی و بیشــتر یــا كمتــر از یــك باشــد. در
ــك  ــرای تك ت ــی را ب ــای عامل ــبة امتیازه ــوان محاس ــب Scores می ت ــك روی ت ــا كلی ب
عبــارات )كارتهــای( كیــو درخواســت كــرد. نتایــج امتیازهــای عاملــی مربــوط بــه 25 كارت 

كیــو در جــدول )2( گــزارش شــده اســت.

1. factor scores
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جدول )2( عاملهای شناسایی شده و امتیازهای اختصاص داده شده به هر عامل در ذهنیتهای مختلف

گزاره*ردیف
امتیازهای

عاملی الگوی
ذهنی اول**

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی دوم

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی سوم

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی چهارم

  دوست دارم در شغلم آقای1
خودم باشم.

0/24-1/91-1/170/91

  برای كسب شغل بهتر2
 حاضر به ریسك كردن

 هستم حتی اگر از موقعیت
فعلی خود راضی باشم.

-0/81-0/76-0/45-1/38

  از انجام كارهای جدید3
لذت می برم.

-0/701/26-0/13-1/24

 به نظر من خوداشتغالی4
لذت بخش و جذاب است.

1/570/52-1/180/50

 خوداشتغالی باعث استقال5
مالی می شود.

0/740/22-0/630/21

 خوداشتغالی باعث بروز6
خاقیتها می شود.

0/320/870/64-0/55

 خوداشتغالی را به كار دولتی7
ترجیح می دهم.

-1/320/701/221/40

 دانش آموختگان كشاورزی به8
 دلیل تواناییهای كسب شده،
 توان مقابله با ریسكهای كار

جدید را دارند.

0/090/660/990/02

 دانش آموختگان كشاورزی9
 باید بتوانند مسئولیت

 ایجاد شغل جدید و انجام
 خوداشتغالی را به عهده

بگیرند.

1/56-0/20-1/01-2/43
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گزاره*ردیف
امتیازهای

عاملی الگوی
ذهنی اول**

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی دوم

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی سوم

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی چهارم

 از پذیرش خطرهای كاری10
 كه در شرایط جدید به

وجود می آیند لذت می برم.

1/111/121/70-1/18

  خوداشتغالی را دوست دارم11
 چون نیاز به تفكر بیشتر و

خاقانه تر دارد.

-0/870/47-0/18-0/41

  در صورت داشتن تجهیزات12
 و سرمایة مالی الزم، دوست
 دارم كه خوداشتغالی داشته

باشم.

1/54-1/650/16-0/63

 در خوداشتغالی فرد13
 مسئولیت كارهای انجام داده

را بهتر خواهد پذیرفت.

1/75-0/200/71-0/96

 به خوداشتغالی به عنوان یك14
 شغل مهم و اثرگذار نگاه

می كنم.

-0/401/170/32-1/38

  در خوداشتغالی دیگران15
برای شما تصمیم نمی گیرند

0/520/730/341/06

 داشتن پشتكار در موفقیت16
خوداشتغالی بسیار مهم است

1/460/63-0/731/32

 فرد خوداشتغال سرنوشت17
خود را به دست می گیرد

-0/86-0/79-0/70-0/49

 خوداشتغالی را دوست دارم18
 چون كارها را همان گونه كه
 دوست دارم می توانم انجام

بدهم

-0/30-0/71-1/450/36
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گزاره*ردیف
امتیازهای

عاملی الگوی
ذهنی اول**

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی دوم

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی سوم

امتیازهای
عاملی الگوی
ذهنی چهارم

 خوداشتغالی نوعی ریسك19
 است و به نظر من ریسك

نمك زندگی است

-0/61-0/250/28-1/10

 دوست دارم در انجام كار20
 آن طور كه صاح می دانم
 اقدام كنم و مهم نیست كه
مردم چطور فكر می كنند

-1/96-0/78-0/30-0/17

 در كشور زمینه های21
 خوداشتغالی وجود دارد
 بنابراین خوداشتغالی باید
 از سوی دانش آموختگان

پذیرفته شود

-0/940/28-0/39-0/88

 خوداشتغالی، خوداتكایی22
 مالی و معنوی را به دنبال

دارد

0/430/11-1/071/21

 تنبلی و ناتوانی و مسائلی از23
 این دست مانع خوداشتغالی

می شوند

1/090/290/42-1/24

 من به خوداشتغالی و24
 كارآفرینی در شرایط فعلی

باور دارم

0/231/310/740/40

 در رشتة كشاورزی بهتر25
 می توان به خوداشتغالی

پرداخت

0/661/661/37-2/14

* s tatements
** منظور همان امتیاز عاملهای )s tatements( هر ذهنیت ))subjectivity است
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 براساس جدول )2( از آن جایی كه امتیاز عاملی مربوط به هر یك از عبارات )كارتهای( 
كیو محاسبه شده است بنابراین امتیاز عاملی بیشتر در هر كدام از عاملها موجب می شود كه 
عبارت مورد نظر جزء ذهنیت آن عامل در نظر گرفته شده و بدین ترتیب عاملها استخراج 

گردند. به عنوان مثال براساس این جدول، امتیاز عاملی عبارت اول )كارت اول( كیو در 
عامل چهارم بیشترین مقدار است، بنابراین این عبارت به عنوان ذهنیت در عامل چهارم 

دسته بندی می شود. لذا ذهنیت دانشجویان مدیرگرا )عامل 4( این است كه دوست دارند در 
شغل خود آقای خود باشند. 

بحث 
 براســاس یافته هــای تحقیــق، جنســیت بــر نگرش دانشــجویان نســبت به خوداشــتغالی 
مؤثــر اســت و در ایــن بیــن مــردان بــا 45/5% پاســخ موافــق، نگــرش مثبت تــری نســبت 
بــه خوداشــتغالی دارنــد. مطالعــة علــی بیگــی و زرافشــانی )1386( یافتــة تحقیــق حاضــر 
ــك پذیر و  ــران ریس ــتر از دخت ــر بیش ــجویان پس ــه دانش ــد ك ــد و مععتقدن ــد می كن را تأیی
ــز  ــور، 2000( نی ــعه یافته )بلنچ فل ــورهای توس ــات در كش ــتند. مطالع ــتقال طلب هس اس
ایــن مســئله را تأییــد می كنــد. امــا خیلــی از مطالعــات ماننــد مطالعــات صالحــی عمــران 
و رســتمی )1386( و یارایــی )1388( نیــز نشــان داده انــد كــه بیــن جنســیت و روحیــه و 
ویژگیهــای كارآفرینــی هیچ گونــه ارتباطــی وجــود نــدارد. حتــی مطالعــة هیوگــز )2006( 
نشــان داده كــه زنــان بــه خاطــر احتیــاج و نیــاز، گرایــش بیشــتری بــه خوداشــتغالی دارنــد. 
ــه بافــت اجتماعــی – فرهنگــی منطقــه برمی گــردد. در  ــادی ب ــا حــدود زی ــن مســئله ت ای
ــر بهــا داده می شــود و حمایتهــای اقتصــادی و فرهنگــی در  ــان كمت ــه زن منطقــه ای كــه ب
ــان نیــز  ــه عمــل نیایــد ریســك پذیری و اســتقال طلبی زن ــان ب جهــت خوداشــتغالی از آن
تحــت تأثیــر چنیــن شــرایطی قــرار می گیــرد. حتــی متأســفانه در برخــی از جوامــع ایــن 
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حــس عــدم ریســك پذیری در خیلــی از زنــان جامعــه نهادینــه شــده اســت.
 یافته هــای تحقیــق همچنیــن نشــان داد كــه بیــن وضعیــت تأهــل بــا نگــرش نســبت 
ــرد  ــراد مج ــده اف ــت آم ــای به دس ــاس داده ه ــود دارد. براس ــه وج ــتغالی رابط ــه خوداش ب
ــا  ــرد ب ــجویان مج ــد. 51/5% دانش ــتغالی دارن ــه خوداش ــبت ب ــر را نس ــرش مثبت ت نگ
خوداشــتغالی موافــق هســتند. ایــن یافتــه دقیقــًا برعكــس مطالعــه قوامــی )1382( اســت، 
كــه معتقــد اســت افــراد متأهــل بیشــتر بــه خوداشــتغالی می پردازنــد. در اینجــا یــك نكتــة 
ظریــف وجــود دارد و آن ایــن اســت كــه مطالعــة قوامــی )1382( در بیــن روستانشــینان و 
شهرنشــینان انجــام شــده اســت و بــه نگــرش افــراد پرداختــه نشــده اســت. افــراد متأهــل 
هــم چــون بــه دنبــال كســب درآمــد هســتند زمانــی كــه نتواننــد شــغل دولتــی را به دســت 
بیاورنــد بایــد بــه خوداشــتغالی بپردازنــد و ایــن بــه معنــی بررســی نگــرش آنــان نیســت 
ــورد  ــی اســت م ــوم ذهن ــه مفه ــة حاضــر نگــرش دانشــجویان ك ــه در مطالع ــی ك در حال
ــر  ــتند و از نظ ــراد مجــرد ریســك پذیرتر هس ــان داد اف ــج نش ــت. نتای ــرار گرف ــی ق بررس

ــد.  ــه خوداشــتغالی دارن ــری نســبت ب ــل و نگــرش مثبت ت ــی تمای ذهن
ــه خوداشــتغالی رابطــه دارد. براســاس  ــا نگــرش نســبت ب ــات هــم ب ــزان تحصی  می
یافته هــای تحقیــق دانشــجویان دكتــری نســبت بــه دانشــجویان كارشناســی ارشــد تمایــل 
ــن  ــی را نشــان می دهــد و آن ای ــة مثبت ــه نكت ــن یافت ــد. ای ــه خوداشــتغالی دارن بیشــتری ب
ــر قــرار می دهــد  اســت كــه ســطح تحصیــات بیشــتر دانشــجویان را در شــرایط واقعی ت
و آنهــا بیــش از پیــش بــا خوداشــتغالی و اهمیــت آن آشــنا می شــوند و بــا درك شــرایط، 
ــًا  ــی )1382( دقیق ــات قوام ــت. مطالع ــد داش ــه آن خواهن ــبت ب ــری نس ــرش مثبت ت نگ
برعكــس یافتــة مطالعــة حاضــر را نشــان می دهــد و معتقــد اســت كــه ســطح تحصیــات 
ــرایط  ــه ش ــا ب ــاوت در یافته ه ــت. تف ــده اس ــتر ش ــتغالی بیش ــب خوداش ــر موج پایین ت
ــد.  ــرار گرفته ان ــه ق ــورد مطالع ــه م ــردد ك ــرادی برمی گ ــرایط اف ــی و ش ــتر فرهنگ و بس
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ــادا  ــده و كان ــاالت متح ــردان در ای ــل از ری ــه نق ــكاران )1393( ب ــاج و هم ــة ح مطالع
ــد.  ــتغالی رفته ان ــراغ خوداش ــه س ــی ب ــای عال ــر تحصیل كرده ه ــه اكث ــد ك ــان می ده نش
همچنیــن بلنــچ فلــور )2000( نشــان داده اســت كــه میــزان تحصیــات بــا خوداشــتغالی 
رابطــة مثبــت دارد. براســاس یافته هــای تحقیــق، نگــرش دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی 

ــده اند.  ــته بندی ش ــرش دس ــار نگ ــب چه ــتغالی در قال ــه خوداش ــبت ب نس
ــی،  ــتقال مال ــتغالی، اس ــودن خوداش ــذاب ب ــه در آن ج ــئولیت پذیر ك ــرش مس  نگ
ــواردی اســت  ــه م ــد ازجمل ــرای ایجــاد یــك شــغل جدی مســئولیت پذیری دانشــجویان ب
كــه بــه آن اشــاره شــده اســت. برداشــت ذهنــی از جــذاب بــودن كارآفرینــی روی گرایــش 
ــین پور و  ــات حس ــق مطالع ــن طب ــت. همچنی ــذار اس ــی اثرگ ــه كارآفرین ــجویان ب دانش
رضایــی )1389( اســتقال طلبی به عنــوان یــك عامــل بســیار مهــم در شــكل گیری 
نگــرش افــراد نســبت بــه خوداشــتغالی مؤثــر اســت )رابینســون و همــكاران، 1991؛ هــزار 

ــكاران، 1393(.  ــدی و هم ــكاران، 1385؛ موح ــدری و هم ــی، 1382؛ ب جریب
 دومیــن نگــرش در تحقیــق حاضــر، نگــرش خــاق برخــی از دانشــجویان تحصیــات 
تكمیلــی بــود. در نگــرش خــاق ذهنیــت یــا نگــرش ایــن دانشــجویان در لــذت از انجــام 
كارهــای جدیــد، اهمیــت خاقیــت و نیــاز بــه خاقیــت و تفكــر خاقانــه در خوداشــتغالی 
ــه خوداشــتغالی شــغل مهــم  ــد ك ــن دســته از دانشــجویان معتقدن ــه اســت. ای ــرار گرفت ق
ــت و  ــه خاقی ــد ك ــان داده ان ــز نش ــف نی ــات مختل ــت. مطالع ــه اس ــذار در جامع و اثرگ
ــتغالی  ــه خوداش ــبت ب ــت نس ــرش مثب ــكل گیری نگ ــم در ش ــیار مه ــل بس ــوآوری اص ن
ــی، 1382؛  ــزار جریب ــان، 2006؛ ه ــرول و اتس ــكاران، 1991؛ گ ــون و هم ــت )رابینس اس

ــكاران، 1393(.  ــاری، 1387؛ موحــدی و هم ــكاران، 1385؛ غف ــدری و هم ب
 گــروه ســوم از دانشــجویان ذهنیــت یــا نگــرش ریســك پذیر دارنــد. آنهــا ریســك را 
نمــك زندگــی می داننــد و حتــی اگــر از موقعیــت فعلــی خــود راضــی باشــند بــاز بــه دنبال 
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ــك پذیری  ــام و ریس ــل ابه ــد. تحم ــذت می برن ــام آن ل ــتند و از انج ــردن هس ــك ك ریس
ــوده اســت  ــراد ب ــی اف ــر نگــرش كارآفرین ــر ب ــل مؤث ــف از عوام ــات مختل ــم در مطالع ه
ــة  ــكاران، 1393(. مطالع ــی، 1382؛ موحــدی و هم ــزار جریب ــرول و اتســان، 2006؛ ه )گ

بــدری و همــكاران )1385( نیــز نشــان داده اســت كــه علــی رغــم اهمیــت ریســك پذیری 
ــر از متوســط  ــا نمــرة ریســك پذیری دانشــجویان كمت ــراد؛ ام ــی اف روی نگــرش كارآفرین
نمــرة معیــار به دســت آمــده اســت و همیــن مســئله باعــث شــده كــه قابلیتهــای كارآفرینــی 

دانشــجویان كاهــش پیــدا كنــد. 
ــته از دانشــجویان  ــن دس ــد. ای ــرا دارن ــروه از دانشــجویان نگــرش مدیرگ ــن گ  آخری
ــتغالی از  ــه كار خوداش ــد ك ــال معتقدن ــوان مث ــد. به عن ــود را دارن ــاص خ ــای خ ویژگیه
ــد و  ــم نمی گیرن ــما تصمی ــرای ش ــران ب ــتغالی دیگ ــت و در خوداش ــر اس ــی بهت كار دولت
ــا كنتــرل  ــر ایــن اســاس خوداتكایــی و ی سرنوشــت شــما به دســت خــود شــما اســت. ب
درونــی روی نگــرش نســبت بــه كارآفرینــی و خوداشــتغالی بســیار مؤثــر اســت )بــدری و 

ــكاران، 1393(. ــدی و هم ــكاران، 1385؛ موح هم
ــه از  ــهای كارآفرینان ــی نگرش ــور بررس ــات به منظ ــر مطالع ــد اكث ــوع، هرچن در مجم
ــتر  ــاد بیش ــه اعتق ــا ب ــد ام ــتفاده نموده ان ــده اس ــش تعیین ش ــهای از پی ــری مقیاس یك س
ــاس ادراكات  ــر اس ــراد ب ــته بندی اف ــال دس ــه دنب ــات ب ــه در تحقیق ــران چنان چ صاحبنظ
ــن منظــور  ــرای ای ــد روش مناســبی ب ــو می توان و نگرشهایشــان باشــیم، روش شناســی كی
درنظــر گرفتــه شــود )بــراون1، 1996(. بنابرایــن، تحقیــق حاضــر بــا اســتفاده از روش كیــو 
ــه خوداشــتغالی انجــام شــد. براســاس  ــال بررســی نگــرش دانشــجویان نســبت ب ــه دنب ب
ــوم  ــكل گیری مفه ــاد و ش ــجویان در ایج ــخصیتی دانش ــای ش ــق، ویژگیه ــای تحقی یافته ه
ــر اســت و حتــی می توانــد  انتزاعــی و بســیار مهــم نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی مؤث

1. Brown
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آینــدة آنهــا را تحــت تأثیــر ایــن مفهــوم ذهنــی قــرار دهــد. بنابرایــن نتایــج بیانگر آن اســت 
ــردی  ــات ف ــر ماحظ ــی ب ــتر مبتن ــجویان بیش ــة دانش ــد كارآفرینان ــكل گیری قص ــه ش ك
ــورد  ــری درم ــر، تصمیم گی ــارت دیگ ــی؛ به عب ــاری و اجتماع ــات هنج ــا ماحظ ــت ت اس
حرفــة آینــده ممكــن اســت بــرای فــرد چنــان اهمیتــی داشــته باشــد كــه كمتــر بــه عقایــد 

و نظرهــای دیگــران در ایــن زمینــه اهمیــت دهــد. 

پیشنهادها
 بــا توجــه بــه نتایــج مختلــف تحقیــق بــه منظــور تقویــت نگرشــهای مثبــت نســبت بــه 

خوداشــتغالی در دانشــجویان كشــاورزی، پیشــنهادهای زیــر ارائــه می گــردد:
ــتغالی  ــه خوداش ــبت ب ــرش نس ــیت و نگ ــن جنس ــه بی ــق ك ــج تحقی ــاس نتای - براس
تفــاوت وجــود دارد و از آن جایــی كــه مــردان نگــرش موافق تــری نســبت به خوداشــتغالی 
داشــته اند، برگــزاری كاســها و كارگاههــای آموزشــی ویــژة دانشــجویان دختــر و دعــوت 
از زنــان خوداشــتغال موفــق بــه منظــور ایجــاد نگــرش مثبــت در زنــان بــرای انجــام فعالیت 

كشــاورزی می توانــد در آینــدة شــغلی دانشــجویان دختــر مؤثــر باشــد.
- برپایــی گردشــهای علمــی و بازدیــد دانشــجویان از فعالیتهــای كشــاورزی همچــون 
ــه ای،  ــارچ، بوقلمــون، واحدهــای گلخان ــد ق ــواع محصــوالت كشــاورزی مانن ــرورش ان پ
واحدهــای دامــی و غیــره در عرصــة روســتایی می توانــد آنهــا را بــا زمینه هــای 

ــازد. ــنا س ــده آش ــان در آین ــتة تحصیلش ــتغالی در رش خوداش
- براســاس یافته هــای تحقیــق نگــرش دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی متفــاوت 
اســت و در دســته بندیهای مختلفــی جــای می گیــرد، بنابرایــن بایــد بــا برگــزاری كاســها 
ــدام از  ــر ك ــره ه ــئله و غی ــل مس ــهای ح ــری روش ــه كار گی ــی، ب ــای آموزش و كارگاهه
دانشــجویان را بــا نگــرش خــود نســبت بــه خوداشــتغالی آشــنا كــرد و در جهــت تقویــت 
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ســایر ابعــاد نگرشــی در دانشــجویان اقــدام نمــود. بنابرایــن پای بنــدی و آشــنایی اســاتید 
ــد در بهبــود  ــر گســترش خوداشــتغالی می توان ــا ویژگیهــا و روشــهای تدریــس مبتنــی ب ب

نگــرش دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی مؤثــر باشــد.

ــت  ــجویی در جه ــای دانش ــكیل تعاونیه ــرای تش ــی ب ــی و آموزش ــای مال - حمایته
ــبی را  ــرایط مناس ــد ش ــگاه می توان ــطح دانش ــف در س ــدی مختل ــای تولی ــی واحده برپای
ــی  ــد و عمل ــای جدی ــوزش دانشــجویان فراهــم ســازد و ضمــن كســب مهارته ــرای آم ب

ــازد. ــر بس ــت و مؤث ــده مثب ــتغالی در آین ــه خوداش ــبت ب ــجویان را نس ــرش دانش نگ
ــد روی  ــا می توان ــویق آنه ــتغال و تش ــجویان خوداش ــت از دانش ــایی و حمای - شناس
روحیــة خوداشــتغالی ســایر دانشــجویان و ترویــج و گســترش فرهنــگ خوداشــتغالی در 

ــر باشــد.  بیــن دانشــجویان در آینــده مؤث
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